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23 лютого 2019 року у селищі Клавдієво‑Тарасове відбулися громад‑
ські слухання, які мали стосуватися питання щодо приєднання 
до вже існуючих чи об’єднання для утворення ОТГ з урахуванням 

усіх варіантів: Бучанської, Бородянської та Микулицької громади. Яким  же 
було здивування мешканців, коли, попри обіцянки, в бюлетенях для голосу‑
вання вони побачили лише один варіант для вибору.

Нагадаємо, що на  початку лютого громада населеного пункту ініціювала 
зустріч з селищним головою. У зв’язку із затримкою процесів децентраліза‑
ції люди вийшли до селищної ради. Вони вимагали зрештою визначити дату 
проведення громадських слухань щодо подальшої долі населеного пункту. 
Сам селищний голова Клавдієво‑Тарасове Михайло Скиба на ініціативу меш‑
канців відреагував одразу. Він погодився з усіма пропозиціями людей та 
узгодив дату громадських слухань.

Отже, 23  лютого громадські слухання розпочалися о  12  годині дня. Ма‑

ленька зала шкільного клубу була вщент заповнена людьми. Ще більше їх 
стояло на вулиці. На зборах мали розглядатися три питання — куди приєд‑
натися: до Бучанської, Микулицької чи Бородянської ОТГ? Проте селищний 
голова Михайло Скиба розпочав зібрання з об’яви — на слуханні буде роз‑
глядатися лише одна пропозиція.

За день до слухань голова змінив не тільки розпорядження, а й підготував 
відповідні бюлетені. В них вказана тільки Микулицька ОТГ.

Близько години тривали дебати між владою та громадою. В результаті люди 
розділились на  два табори. Одні голосували за  об’єднання з  Микуличами. 
Інші жителі селища відмовились брати участь у офіційних слуханнях. Вони 
організували паралельне опитування за Бучанську ОТГ поряд з клубом.

О п’ятнадцятій годині громадське слухання закінчилось. Бюлетені голосу‑
вання за приєднання до Микулицької ОТГ повезли до селищної ради Клавді‑
єво‑Тарасове. Яким буде продовження цієї історії, покаже час.
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ЩО ПОКАЗАЛА 
ПЕРЕВІРКА ШКІЛЬНОЇ 
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«ЗОЛОТІ» КІЛОМЕТРИ: 
ЧОМУ В БОРОДЯНЦІ 
ТАК ДОРОГО ЇЗДИТИ НА 
МАРШРУТКАХ?

 ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA

ЧИ ПОТРІБНО РОСТИТИ ГЕНІЇВ З ПЕЛЮШОК?

Останнім часом тільки й чути від молодих матусь 
про методики Монтессорі, Домана, Штайнера. Куди 
не глянь  — скрізь є свої школи раннього розвитку, 

англійська для найменших і навіть плавання для немовлят. 
Але наскільки ефективне таке навчання і чи можемо ми у 
найближчому майбутньому очікувати на покоління справжніх 
вундеркіндів і геніїв? Про це і багато іншого журналісту ІА 
«Погляд» розповіла вчитель початкових класів Немішаївської 
ЗОШ І‑ІІІ ступенів №1 Олена Кудря, яка увійшла до друкованої 
збірки Кращих практик жіночих ініціатив України 2017 
року зі своєю авторською збіркою «Гімнастика для мозку. 
Гармонійний розвиток обох півкуль мозку».
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стор. 2

стор. 7

МАРІЯ ЧУНІНА: «Я зрозуміла, що сумую 
по сцені — вирішила зібрати гурт»
Зірка першого сезону вокального шоу 
«Х-фактор», Марія Рак, популярна співачка 
з Бородянки, яка на деякий час зникла з поля 
зору шанувальників, повернулася на сцену. Марія 
зібрала новий гурт, вийшла заміж за бас-гітариста 
The Maneken та народила сина. Чим Марія Чуніна 
відрізняється від Марії Рак, як змінилося її життя 
після народження дитини та які нові вершини 
вона планує підкорити, співачка розповіла 
кореспонденту «Погляд. Бородянка».

стор. 2

стор. 6

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 
У КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕ:  
вибір без вибору
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 ОФІЦІЙНО  КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ДО СЕРЕДИНИ БЕРЕЗНЯ НА БОРОДЯНЩИНІ 
ОБІЦЯЮТЬ ВІДКРИТИ АМБУЛАТОРІЮ

НОВІ АВТОБУСНІ РЕЙСИ

Д о 15 березня буде відкрито амбула‑
торію для пацієнтів в Пилиповичах. 
Про це під час апаратної наради Бо‑

родянської райдержадміністрації повідомив 
головний лікар КНП БРР «ЦПМСД» Микола 
Бовсуновський.

Також стало відомо, що Бородянська лікар‑
ня стане однієї з баз затвердженої в Україні 
трансплантології. За словами головного ліка‑
ря Центральної районної лікарні Ігоря Че‑
бишева, лікарня увійшла до складу 300, які 
будуть базою для нещодавно затвердженої в 
Україні трансплантології.

За даними Держстату, Київ залишається найбільш високооплачуваним 
містом в Україні

На порядок денний сесії було винесено 
майже 80 питань, зокрема депутати розгля‑
нули питання щодо затвердження «Про‑
грами підтримки та розвитку учнівської 
молоді Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік «Обда‑
ровані діти».

Також на сесію було винесено питання 
про розгляд заяви від жителів селища Бо‑
родянка — землекористувачів у районі Бо‑

родянського аграрного ліцею — щодо вне‑
сення змін до Генплану про встановлення 
сільськогосподарського призначення ви‑
користання цих земель.

Розглянули депутати й питання щодо фі‑
нансової підтримки органзації ветеранів 
і футболу, план культурно‑мистецьких за‑
ходів громади на рік та делегування пред‑
ставника від ОТГ до Госпітальної Ради Бо‑
родянського госпітального округу.

 Закінчення. Початок на стор. 1

— Олено, для початку розкажіть, що Ви вза-
галі думаєте про «моду» на ранній розвиток?

— Останнім часом молодих батьків охопила 
епідемія раннього розвитку дитини. І я, став‑
ши мамою, тому не  вийняток. Ми всі біжимо 
в центри розвитку, записуємо на заняття своїх 
дітей, вмикаємо комп’ютери з різноманітними 
програмами і намагаємося вкласти в маленькі 
голови масу інформації, щоб наші діти стали 
«геніями з пелюшок». Але мало хто задумуєть‑
ся, що всьому повинен бути свій час. І раннє 
навчання для дітей так само шкідливе, як і за‑
тримка розвитку.

— Тобто «перестаравшись», ми можемо наш-
кодити своєму чаду?

— Наш мозок дозріває нерівномірно. І для 
того, щоб дитина почала усвідомлено читати, 
її мозок повинен бути готовий до цього. Якщо 
дитину інтенсивно навчати читати в 3–4 роки, 
це призведе до  енергетичного виснаження 
мозку, обкрадання ділянок, що забезпечу‑
ють рух тіла і сприйняття простору. Цей «ті‑
лесний» дефіцит швидше за все залишиться 
на все життя у вигляді незручності, незграб‑
ності, а  то  і серйозних рухових порушень. 
Наприклад, дитина в  7–8  років не  вмітиме 
стрибати або насилу спускатиметься по  схо‑
дах. Дефіцит енергії також може викликати 
заїкання, порушення мовного розвитку, емо‑
ційної сфери (примхливість, агресивність).

— Що ж робити?
— Якщо батькам хочеться допомогти дити‑

ні стати успішною, розумною, креативною, 
то займатися змалку потрібно розвитком обох 
півкуль головного мозку. Адже мозок людини 

являє собою «співдружність» півкуль — лівої і 
правої, кожна з яких — необхідне доповнення 
іншої.

— Знаю, що ви є автором збірки саме на цю 
тему, розкажіть про неї.

— З темою гармонійного розвитку обох 
півкуль головного мозку познайомилася 
тоді, коли була ще маленькою моя донька 
Яна. Саме для своєї дитини я шукала новітні 
методи навчання читанню. І тоді натрапила 
на  інформацію про негативні наслідки ран‑
нього навчання. Почала глибше вивчати цю 
тему і шукати методи розвитку саме обох пів‑
куль мозку. Практичних посібників я не зна‑
йшла, тому прийшлося самостійно розро‑
бляти вправи, придумувати потішки для 
пальчиків, працювати щоденно з дитиною. 
З часом я  зібрала чимало своїх матеріалів, 
які шкода було відкладати на далекі полиці. 
І так виникла ідея створити зошит «Слухняні 
рученята», який би міг принести користь й 
іншим дітям. Я  збиралася працювати з цим 
матеріалом і в школі на своїх уроках. Та для 
цього потрібно було отримати дозвіл з МОН. 
У наш час це важко. І на той момент я не ві‑
рила, що в  мене щось вийде. Але рукопис, 
побувавши в руках безлічі професорів, пси‑
хологів, психіатрів, лікарів, учителів, отри‑
мав схвальні відгуки і гриф МОНУ. До нього 
мною була створена програма з кінезіології 
для учнів 1 класу.

— Як саме впроваджуєте на уроках програму 
з кінезіології? Чим вона цікава та корисна для 
дітей?

— Впроваджую програму не лише на уроках 
у  1  класі. Використовую вправи з кінезіоло‑
гії впродовж усіх років навчання. Дітям дуже 
подобаються ці уроки через їхню незвичай‑
ність. Учнів захоплює те, що завжди їх вчили 
олівчик тримати правою рукою. А  тут вчи‑

телька просить взяти в ліву, а на наступному 
уроці — малювати обома руками. Спочатку їм 
важко, а  далі вони бачать, що все виходить. 
Це їм приносить масу задоволення і вони з 
радістю виконують прості вправи, які дають 
багато користі. Адже саме вони дозволяють 
створити нові нейронні зв’язки і поліпшити 
роботу головного мозку.

— Чи є вже перші результати впровадження 
програми? Які успіхи демонструють діти?

— Звичайно, для того, щоб досягти значних 
успіхів, шкільних уроків замало. Бо на  уроці 
ми інколи не  встигаємо дати дітям той мате‑
ріал, який повинні були подати. Не говорячи 
вже про кінезіологію. У  сам мозок ми не  за‑
зирнемо, точних вимірів не зробимо. Але можу 
з впевненістю сказати, що методика чудово 
впливає на  діток гіперактивних. Перевірено, 
що дані вправи помітно заспокоюють дитину, 
налаштовують на роботу. Також це інструмент 
для розвитку творчості та креативності. Це 
можна прослідкувати в роботах дітей.

— А як поставилися батьки до  такої іннова-
ції?

— Ті батьки, які цікавляться своїми дітьми, 
задоволені, що мають змогу крім звичайної 
програми отримувати щось додатково. Хтось 
просив посібники для менших діток. Але є 
люди, яких не  зацікавили розробки. Це при‑
кро.

— Чи пішла програма далі? У світ?
— За програмою «Слухняні рученята» пра‑

цюють учителі Бородянського району. Зоши‑
ти були закуплені для корекційних занять з 
дітками, що мають особливі потреби. Досвід 
швидко розійшовся по  усій Україні. Люди 
звертаються, я  ділюся своїми напрацюван‑
нями, підтримую колег. Приємно, що інколи 
телефонують, просять передати посібники 
навіть в Польщу, Росію, Грузію. 

  Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД

В ідтак на початку року середня зарплата в 
столиці становить 13720 грн. Натомість в 
Київській області вона в межах 9721 грн. 

Тому, навіть зважаючи на «золоті» кілометри, за 
які доводиться платити у маршрутках, недивно, 
чому люди продовжують працювати у Києві.

До речі, цікаво, що за рівнем середньої зарп‑
латні Київську область випереджає Донецька 
з показником 10045 грн. Також варто зазна‑
чити, що в середньому не набагато нижча ніж 
на Київщині зарплатня у Дніпропетровській 
(9645  грн), Запорізькій (9356) та Полтавській 
(8815) областях.

Дані підготовлено за результатами дер‑
жавного статистичного спостереження «Об‑
стеження підприємств із питань статистики 

праці», яким охоплені юридичні особи та ві‑
докремлені підрозділи юридичних осіб із кіль‑
кістю найманих працівників 10 і більше осіб.

ЧОМУ З РЕГІОНУ ЇДУТЬ ПРАЦЮВАТИ У КИЇВ?

У БОРОДЯНЦІ БАТЬКИ ІНІЦІЮВАЛИ 
ПЕРЕВІРКУ ШКІЛЬНОЇ ЇДАЛЬНІ

З 4 березня у Бородянці відкрито нові автобусні рейси по маршруту: 
зупинка біля Бородянської СЗОШ № 1 — вул. Семашка — вул. Індустріаль‑
на — «Чорнобильське селище» (пров. Дружнянський) — залізничний 
вокзал.

Як повідомляє Бородянська селищна рада, відправлення автобусів від 
школи №1: о 13:30 та 17:30.

ДЕПУТАТИ ЗАТВЕРДИЛИ ПРОГРАМУ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

ЧИ ПОТРІБНО РОСТИТИ «ГЕНІЇВ З ПЕЛЮШОК»?
 НОВАЦІЇ

 ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

На численні звернення батьків щодо організації харчування в Бородянській 
школі №2 було організовано перевірку їдальні

П ро це в соціальних мережах на сто‑
рінці школи повідомила Галина Ерко.
«Хочу відмітити не лише належний 

стан щодо самого процесу приготування, 
а і якісний показник страв, — пише Галина. 
— Скориговано деякі питання щодо асорти-
менту товарів для продажу і знову зазначу: 
є і гарячі напої, і молочні вироби, випічка».

Також зазначається, що на сьогодні в 
їдальні Бородянської СЗОШ №2 найболючі‑
шим питанням є відсутність безоплатного 
харчування для учнів старших класів. Ок‑
рім того, під час перевірки виявлено на‑
ступну проблематику:

1. Необхідність заміни вікон у харчобло‑
ках.

2. Необхідність проведення профілактики 
та заміни труб опалення.

3. Проведення базового ремонту їдальні.
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 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

БОРОДЯНКА В ОГНІ: ВНОЧІ ПОЖЕЖА 
ОХОПИЛА ПЕРИМЕТР СЕЛИЩА

ЧЕРЕЗ ПІДПАЛ ТРАВИ НА КИЇВЩИНІ 
ЗАГИНУЛА ЛЮДИНА

Ч ерез сильний вітер вогонь швидко розпов‑
сюдився та охопив кількасот метрів території 
парку, як видно з фото. На щастя, вогонь не 

наблизився до житлових будинків, проте відстань 
до них була невеликою.

Сталася пожежа через недопалок, чи невідо‑
мі навмисно підпалили траву — невідомо. Горіло 
поле, що знаходиться перед селищем Бородянка.

39 ‑річний чоловік, який побив власну 
дружину, пояснив свою поведінку 
звичайним побутовим конфліктом. 

Натомість у ході обшуку у нього знайшли цілу 
коробку наркотиків.

За побиття чоловіку загрожує штраф 170 грн, 
а за зберігання наркотичних речовин — обме‑
ження або позбавлення волі до трьох років.

Повідомлення про сварку в одному з будин‑
ків, що в селі Дмитрівка, Бородянський район, 
надійшло на спецлінію 102. Група реагування 
одразу прибула на місце виклику. В ході не‑
відкладного обшуку правоохоронці виявили 
коробку з‑під взуття, в якій знаходилась суха 
подрібнена речовина рослинного походжен‑
ня, розфасована в пакетики, зовні схожа на 
коноплі. Вилучену речовину направлено на 
експертизу.

Як повідомляє прес‑служба поліції Київ‑
ської області, за даним фактом відкрито кри‑
мінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (неза‑
конне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 
мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає пока‑
рання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі 
на той самий строк.

ЗА ПОБИТТЯ ДРУЖИНИ І ЗБЕРІГАННЯ 
НАРКОТИКІВ ЧОЛОВІКУ ЗАГРОЖУЄ 
ДО ТРЬОХ РОКІВ УВ’ЯЗНАННЯ

У МОЛОДИКА ВИЛУЧИЛИ КІЛЬКА 
ЯЩИКІВ НАРКОТИКІВ

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ПОГРАБУВАНЯ 
НА ДОРОГАХ — ПОРАДИ ПОЛІЦІЇ

НА БОРОДЯНЩИНІ ЗЛОЧИНІВ СТАЛО БІЛЬШЕ

НЕЛЮДУ, ЯКИЙ ПО-ЗВІРЯЧОМУ ВБИВАВ 81-РІЧНУ 
БАБУСЮ, ЗАГРОЖУЄ ВІД СЕМИ ДО ДЕСЯТИ РОКІВ

В селищі Немішаєве працівника‑
ми поліції Бородянського від‑
ділення поліції під час санкціо‑

нованого обшуку в  домоволодінні 
30‑річного місцевого жителя було 
виявлено та вилучено наркотичну 
речовину — канабіс.

Як повідомляють у відомстві, за да‑
ним фактом відкрито кримінальне про‑
вадження за  ч.  1  ст.  309  Криміналь‑
ного кодексу України «Незаконне 
виробництво, виготовлення, прид‑
бання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх анало‑
гів без мети збуту».

За вказаний злочин зловмиснику 
загрожує покарання у  вигляді по‑
збавлення волі на  строк до  трьох 
років.

Ц ьогоріч спостерігається, як 
і минулого року, тенденція 
до  збільшення навесні кіль‑

кості злочинів майнового характеру 
в дачних кооперативах району.

Про це під час апаратної наради 
Бородянської райдержадміністрації 
у  своєму виступі, зазначив началь‑
ник Бородянського РВ Ірпінського 

ВП ГУ Національної поліції України 
в  Київській області Олександр Оме‑
льяненко.

Також було зазначено, що наразі, 
крім опрацювання цього нагального 
питання, органи правопорядку про‑
водять підготовку до  майбутніх ви‑
борів Президента України.

Н апередодні Нового року 
43‑річний чоловік, пере‑
буваючи в  стані алкоголь‑

ного сп’яніння, наніс в  голову 
старенькій жінці численні уда‑
ри руками та ногами. Внаслідок 
отриманих тяжких тілесних уш‑
коджень жінка через 18 днів по‑
мерла у  лікарні, не  приходячи 
до свідомості.

Як повідомляє прес‑служба 
Прокуратури Київської області, 

Бородянським відділом Фастівсь‑
кої місцевої прокуратури скеро‑

вано до суду обвинувальний акт 
відносно чоловіка, обвинуваче‑
ного у вчиненні злочину, перед‑
баченого ч.  2  ст.  121  КК України, 
тобто в  заподіянні тяжких тілес‑
них ушкоджень, від яких настала 
смерть літньої жінки.

За вчинення вказаного злочи‑
ну нелюду загрожує покаран‑
ня у  вигляді позбавлення волі 
на  строк від семи до  десяти 
років.

Про це під час апаратної наради 
Бородянської райдержадміністра‑
ції у своєму виступі сказав началь‑
ник Бородянського РВ ГУ ДСНС 
України в Київській області Віктор 
Дараган.

Вогнеборець також наголосив, 
що кількість підпалів трави, які 

здійснюються громадянами ос‑
таннім часом, що призводить і 
до нещасних випадків із людь‑
ми — значно збільшилася. Так, у 
Луб’янці, Бородянський район, 
загинула людина, отримавши 
80 % опіків тіла.

А би вберегти автомобіль та 
речі, що знаходиться в са‑
лоні, від протиправних по‑

сягань, поліцейські рекомендують 
дотримуватись основних правил.

Насамперед, не залишати на 
видному місці в салоні майно, до‑
кументи. Навіть якщо вони не ма‑
ють великої цінності, це спокусить 
зловмисника. І він, щоб викрасти, 
пошкодить автомобіль.

Завжди виймайте ключ із замка 
запалювання і зачиняйте дверця‑
та авто, навіть коли відлучаєтесь 
на хвилинку.

Обладнайте автівку звуковою 
сигналізацією, спрацювання якої 
налякає злочинця.

Автомобіль на ніч залишайте на 
охоронюваних автостоянках, в га‑
ражах із надійними замками. Якщо 

зробити це неможливо, залишайте 
машину у добре освітленому місці, 
там, де є камери відеоспостере‑
ження.

Якщо в дорозі сталася техніч‑
на несправність автомобіля і вам 
необхідно зупинитися, зробіть це 
тільки у спеціально відведених 
для цього місцях: на парковках, на 
станціях техобслуговування, авто‑
заправних станціях.

Якщо не можливо доїхати до 
визначеного місця, ремонтуйте 
авто, не залишаючи без нагляду 
салон та речі, що знаходяться в 
автотранспорті.

Коли так сталося, що вас погра‑
бували і ви помітили особу, яка 
скоїла злочин, постарайтеся не 
розгубитися, запам’ятати будь‑які 
особливості одягу, зовнішності, 

поведінки зловмисника, і термі‑
ново повідомте до поліції на но‑
мер 102.

Пам’ятайте: чим швидше така 
інформація надійде правоохо‑
ронцям, тим більше шансів, що 
зловмисник буде спійманий, а ви‑
крадене майно повернуто закон‑
ному власнику.

 КОРИСНО

Уже через тиждень субсидія громадянам 
виплачуватиметься готівкою. Всі, кому 
призначено субсидію з 2018 року, отри‑

мають у березні готівку для оплати комуналь‑
них платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у 
квітні прийдуть кошти для розрахунку за спо‑
житі у березні послуги, у травні — за квітневу 
комуналку.

Пенсіонери отримають допомогу від держа‑
ви у березні разом із пенсією. Ті громадяни, 
які отримають пенсійні виплати через інші 
банки, відповідно зможуть зняти свою субси‑
дію безпосередньо у банкоматі цього банку. 
Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію 
разом із пенсією доставить Укрпошта.

Решта субсидіантів зможуть отримати суб‑
сидію з 12 березня у найближчому відділен‑
ні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та 
ідентифікаційного коду. Одночасно з випла‑
тою грошового переказу кожному одержу‑
вачу субсидії буде відкрито персональний 
банківський рахунок, на який перераховува‑
тиметься сума субсидії у квітні та травні.

Увага! Таке поняття як обов’язковий пла‑
тіж скасовується. Домогосподарство отри‑
має субсидію готівкою та має самостійно 
розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, 
електроенергію, а кошти, які залишаться 
після оплати комуналки, може використати 
на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 бе‑
резня не впливатиме на субсидію наступ‑
ного місяця. Однак, якщо станом на травень 
2019 року, у домогосподарства буде простро‑
чена понад місяць заборгованість за послуги 
понад 340 гривень, субсидію на новий період 
2019–2020 рр. не призначатимуть. 

Нагадаємо, щороку у травні відбувається 
процес перепризначення субсидій на но‑
вий рік. Тому всім отримувачам субсидій 
потрібно обов’язково подати Заяву і Декла‑
рацію про доходи в управління соціального 
захисту населення. Автоматичне перепри‑
значення допомоги стосуватиметься лише 
тих, хто звернувся за субсидією вперше 
у 2019 році.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

 Матеріали підготувала Юлія БОБРИК
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УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ ВИВЧАТИМУТЬ 
ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ ПЦУ ТА НАДАННЯ 
ТОМОСУ ПРО АВТОКЕФАЛІЮ

У   же наприкінці цього навчального року 
11‑класники вивчатимуть історію ство‑
рення Православної Церкви України та 

надання томосу про автокефалію. Про це пові‑
домляє прес‑служба МОН.

«Ця частина історії України вивчається 
у школах наприкінці навчального року — у квіт-
ні-травні. Для нас було принципово до  цього 
часу надіслати вчителям інформаційні мате-
ріали, якими вони можуть послуговуватися 
вже цьогоріч. Сам Наказ про зміну навчальних 
програм було підписано 21  лютого, і вже сьо-
годні, 26  лютого, ми надіслали матеріали», — 
зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Також у  відомстві зазначають, що в  підруч‑
никах з історії ця тема з’явиться з наступного 
навчального року, оскільки 2019‑го планується 
друк нових книг для 11‑х класів.

«Ми друкуємо підручники кожні 5 років. Цього 
разу історичні зміни зійшлися в  часі безпосе-
редньо з друком для відповідного класу, тому 

інформація буде внесена оперативно. При цьо-
му цьогоріч вчителі послуговуватимуться на-
даними МОН матеріалами», — пояснила Лілія 
Гриневич.

Цікавим є також той факт, що дана тема буде 
внесена в  програму ЗНО з історії України, але 
за  нею складатимуть тестування не  раніше 
2021 року.

ЯК ДІЗНАТИСЯ АДРЕСИ ПУНКТІВ 
ПРОБНОГО ЗНО?

В УКРАЇНІ СТАЛО БІЛЬШЕ БЕЗОПЛАТНИХ 
ПРЕПАРАТІВ

БОРОДЯНСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ ВИЗНАНІ 
ОДНИМИ З НАЙКРАЩИХ НА КИЇВЩИНІ

27‑28 лютого 2019 року в «Палаці спорту» в місті Київ проходив «Чемпіонат України з вільної бо‑
ротьби Combat games» серед юнаків та дівчат 2004‑2006 р.н. Участь у ньому взяла Аміна Мухамед, 
спортсменка з «Пісківської школи вільної боротьби».

За підсумками змагань Аміна перемогла та отримала золоту медаль, таким чином виборовши 
путівку на «Чемпіонат Світу «Combat games», який буде проходити в місті Будапешт (Угорщина).

Вперше в історії існування «Пісківського спортивного центру» вихованка спортивного центру 
буде представляти Україну на Міжнародній арені!

23‑24 лютого у Києві відбувся масштабний хореографічний конкурс «The chellenge», в якому 
взяли участь близько 7 тис. учасників в тому числі і команда з Пісківки – «ЕЙФОРІЯ». Танцюристи 
з Пісківки зайняли ІІІ місце на дві групи — contemporary&hip hop.

Як повідомляє прес‑служба міністерства, від‑
тепер для лікування серцево‑судинних захво‑
рювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми 
пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних 
препарати.

Зокрема, за останніми даними до оновленого 
реєстру увійшло 258 препаратів, з них 64 є бе‑
зоплатними для пацієнтів, інші — з невеликою 
доплатою. Причому, варто відмітити, що найде‑
шевший препарат, що на 100% відшкодовує дер‑
жава, коштує 4,76 грн, найдорожчий — 898,22 грн.

«На наступні півроку фармвиробники га-
рантують 39 млн упаковок препаратів для 
пацієнтів, 16 млн упаковок пацієнти змо-
жуть отримати безоплатно», — йдеться у 
повідомленні МОЗ.

Цікаво знати, що за результатами опитуван‑
ня, що провела Соціалогічна група «Рейтинг» 
восени 2018 року, про програму «Доступні 
ліки» знають лише 66% українців.

 КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ  ОСВІТА

У часники пробного зовнішнього незалежного оціню‑
вання можуть роздрукувати запрошення‑перепуст‑
ки, у  яких зазначено адреси пунктів пробного тес‑

тування.
Запрошення‑перепустки з 25 лютого розміщено в особи‑

стих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповід‑
ного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Для входу до  «Особистого кабінету учасника ПЗНО» 
необхідно увести логін та пароль, отримані раніше від 
регіонального центру. Для того щоб роздрукувати запро‑

шення‑перепустку для участі в  пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією «Сформувати 
запрошення‑перепустку». Документ формується у форматі PDF та завантажується автоматично.

У разі втрати логіна та пароля потрібно звернутися до  відповідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти.

Нагадуємо: вхід до  пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 
здійснюється на підставі запрошення‑перепустки та документа, що посвідчує особу (паспорт, 
свідоцтво про народження тощо).

Пробне тестування з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з англійської, ні‑
мецької, іспанської та французької мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, 
хімії — 23 березня.

З а підсумками 2018 року Головного управ‑
ління ДСНС України у  Київській області 
за високі показники в роботі були заохо‑

чені грамотами колективи чотирьох підрозділів 
Київської області.

Зокрема, за І місце було нагороджене Бровар‑
ське районне управління та Білоцерківський 
районний відділ, за  ІІ місце  — Вишгородський 
районний відділ, а за ІІІ місце — Бородянський 
районний відділ.

Як повідомляє Бородянський РВ ГУ ДСНС Укра‑
їни у  Київській області, на  розширеному засі‑
данні колегії рятувальники також розглянули 
питання діяльності ГУ ДСНС в області за напрям‑
ками цивільного захисту, оперативного реагу‑
вання, державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
захисту, матеріально‑технічного забезпечення 
підрозділів та пропозиції його покращення, ка‑
дрові питання і фінансове забезпечення.

МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».

У БАБИНЦЯХ ПРОЙШОВ ТУРНІР ПІДЛЬОДНОГО 
ЛОВУ РИБИ

24 лютого в  Бабинцях на  Заводсько‑
му ставу з усього селища, як і того 
року — знову висадився десант ри‑

балок, щоб взяти участь у ІІ відкритому чемпі‑
онаті Бабинець з підльодного лову риби.

Як повідомив Бабинецький селищний го‑
лова Андрій Купраш у  соціальних мережах, 
в змаганнях взяли участь 7 команд. Змагання 
проходили в 2 тури. Визначення особистих ре‑
зультатів здійснювалося за найменшою сумою 
місць, зайнятих спортсменом в кожному з ту‑
рів. Місця в командній першості визначалися 
за найменшою сумою зайнятих місць членами 
команд.

«Упродовж п’яти годин два десятки лю-
бителів зимової риболовлі демонстрували 
неабияку вправність та ділилися своїми се-
кретами успішного полювання під льодом», — 
написав селищний голова Бабинець.

Переможці визначились як в індивідуальній, 
так і в командній першості.

В командній: третє місце посіла команда 
«БАНАНЧИК» (у складі: Тимошенко Олександр, 
Бондар Олексій, Хомутовський Вадим) з ре‑
зультатом 26 балів (28 рибин), другу сходинку 
посіли рибалки з команди «ЗУБР» (у  складі: 
Діденко Валентин, Костенко Федір) — 24 бали 
(21  рибина). А  чемпіонами стали, вдруге під‑
ряд, представники команди «ХАПУГИ» (у скла‑
ді: Швидкий Микола, Коротков Олександр, 
Тищенко Олександр)  — 8  балів, насмикавши 
62 рибини.

В індивідуальній першості були кращими: 
третє місце  — Коротков Олександр  — 5  балів 
(19 рибин); друге місце — Діденко Валентин — 
4 бали (15 рибин); перше місце — Швидкий Ми‑
кола — 3 бали (35 рибин).

Грамоти, медалі, подарункові сертифікати та 

призи в командній та індивідуальній першості 
переможцям та призерам вручив суддя зма‑
гань Кордіяка Руслан. Крім цього, було визна‑
чено ще цілий ряд номінацій переможців, яких 
визначили спонсори змагань.

 НАША ГОРДІСТЬ

СПОРСТМЕНКА З ПІСКІВКИ ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ 
УКРАЇНУ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

СЕРЕД 7 ТИСЯЧ УЧАСНИКІВ ПІСКІВСЬКА «ЕЙФОРІЯ» 
В ЧИСЛІ НАЙКРАЩИХ

 КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ
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Відразу три учня з освітніх закладів Бородян‑
ського району стали призерами ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу‑захисту нау‑
ково‑дослідницьких робіт учнів‑членів МАН.

Зокрема, Дубовенко Владислав, учень Немі‑
шаївського НВК (керівник — Вигівська Галина 
Платонівна) та Голубенко Вероніка, учениця 
ОЗНЗ Новозаліського НВО, вихованка гуртка 
Бородянського РЦДЮТ «Екологічний» (керів‑
ник — Костюченко Софія Павлівна) посіли дру‑
гі місця, а Зазека Артем, учень Немішаївського 
НВК (керівник — Савченко Ольга Євгеніївна) 
посів третє місце в конкурсі.

20  лютого в  Немішаєвому відбувся творчий 
вечір поета, письменника та художника Сергія 
Стояна.

Шанувальники творчості письменника мали 
змогу почути відомі віршу Сергія Стоянка у ви‑
конанні автора, а також самі продекламувати 
твори поета.

«Це було неймовірно»,  — поділилися вра‑
женнями від творчого вечора глядачі.

 НАША ГОРДІСТЬ  ПАМ’ЯТАЄМО  БУТИ ЛЮДИНОЮ

ШКОЛЯРІ З БОРОДЯНЩИНИ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ІІ ЕТАПУ 
КОНКУРСУ МАН

 КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ

ВІДОМИЙ ПИСЬМЕННИК 
ЗАВІТАВ У НЕМІШАЄВЕ

В БОРОДЯНЦІ ВШАНУВАЛИ 
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ПАМ’ЯТАЄМО І ШАНУЄМО ГЕРОЯ, 
ЩО ВІДДАВ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!

20 лютого у Бородянському районному палаці культури імені 
Т. Г. Шевченка увазі громади представлено літературно‑му‑
зичну композицію до Дня Героїв Небесної Сотні. 

Усі присутні на заході хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав 
своє життя заради європейського майбутнього нашої держави і кож‑
ного з нас. Настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ про‑
тоієрей Дмитро (Кошка) відслужив поминальну панахиду за мужніми та 
відважними Героями Небесної Сотні та Героями АТО.

Фото: Бородянська РДА

25 лютого — сумний день в ка‑
лендарі району. В цей день 
вся громада Бородянщини 

вшанувала пам’ять загиблого військо‑
вослужбовця 95‑ї окремої аеромо‑
більної бригади Олександра Володи‑
мировича Сівка.

Олександр народився 7  вересня 
1998  року у  селі Пісківка Бородян‑
ського району. Йому було 19  років, 
коли він став добровольцем воювати 
у Збройних Силах України. Загинув Ге‑
рой 25 лютого 2018 року від кулі снай‑
пера на спостережному посту поблизу 
шахти «Бутівка» в  районі м. Авдіївка 
Донецької області.

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціліс‑
ності України. Олександр нагороджений орденом «За мужність» III сту‑
пеня (посмертно).

ВІЧНА ТА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

ЩО ДАСТЬ ПОРЯТУНОК ОДНІЄЇ 
СОБАКИ: Якщо не наше, то чиє 
це «собаче діло»?

— Скільки у Вас вдома тварин?
— Ця цифра весь час коригуєть‑

ся. На сьогодні їх п’ять: дві кішки і 
три собаки. Це особисто мої тва‑
рини. А так, наприклад, минулого 
серпня у  мене одночасно тільки 
кошенят було 8  штук. Забрала їх 
під нашим пологовим будинком. 
Практично всі з них знайшли до‑
мівку і щасливі в  своїх родинах. 
Кілька, на жаль, врятувати не вда‑
лося.

— Окрім того, що Ви допома-
гаєте тваринам знайти домівку, 
знаю, що нерідко буваєте і у при-
тулку. Скільки часу зазвичай про-
водите там?

— Ось уже два роки я  приїжд‑
жаю туди раз на тиждень, зазви‑
чай в суботу. Це така частина мого 
життя, яку, напевно, можна по‑
рівняти зі спортом: пропустив — і 
ламає, і совість мучить. «А як вони 
там без мене?», «А хтось через те, 
що я не приїхала, не побачив сьо‑
годні вулицю або не зробив крок 
вперед на шляху до свого нового 
дому». Загалом, це як необхідність 
поснідати, або зуби почистити, 
без цього вже ніяк. До  того  ж, ці 
прогулянки дають можливість по‑
дихати свіжим повітрям, вдосталь 
нагулятися, ще й наобніматися, і 
заряджають позитивом. Це до‑
помагає відійти від усіх проблем 
і «мирської» суєти. До  речі, при‑
тулок знаходиться в лісі! І ми ні‑
коли не відмовляємося від нових 
відвідувачів, і завжди їм раді! Для 
цього потрібно просто приїхати 
туди.

— Розкажіть про притулок в Бо-
родянці.

— Я не  була в  інших притулках, 
тому мені складно порівняти. Але 
можу сказати, що на сьогодні со‑
бакам там дійсно добре. Теперіш‑
нє керівництво піклується про на‑
явність ліків, їжі і хороших умов 
утримання тварин. З собаками 
займається кінолог і величезна 
команда опікунів, які допомага‑
ють вигулювати, соціалізувати, 
«піарити» і пристроювати тварин 
цього притулку.

— Скільки у притулку собак і чи є 
у Вас там улюбленці?

— Кількість постійно коливаєть‑
ся. Але десь 300–350. Улюбленці, 
безумовно, є. Але цих улюблен‑
ців я виставляю рекламую, і, зви‑
чайно, потім зі сльозами на  очах 
відправляю в новий дім. Всіх собі 
не  забереш, а  залишати собаку 
в  притулку тільки тому, що вона 
тобі подобається  — неправильно. 
Тому можу сказати, що Портос, 
Кайзер, Альта і Арт вже вдома. 
Відривала від серця… Але бачи‑
ти ці щасливі морди в  родині  — 
це неймовірна радість! Сьогодні 
в притулку є Снові і Монті, а також 
«аутистка» Айна. Займаюся їх соці‑
алізацією і намагаюся пристроїти.

Звичайно, найгірше — це, коли 
собаки «йдуть на  веселку», так і 
не знайшовши свій дім. Мій пер‑
ший улюбленець не  встиг знай‑
ти собі домівку і помер в  стінах 
притулку. Його звали Циган. І досі 
не можу собі це пробачити.

— Як часто із притулку беруть 
тварин в родину?

— Завдяки волонтерам це ста‑
ло відбуватися набагато частіше, 
ніж раніше! За 2017‑й, наприклад, 
це 176  собак. Це не  зовсім точна 
цифра, впевнена, вона  значно 
вища. І це тільки наша команда, 
яка займається Бородянським 
притулком. Люди бачать цих со‑
бак, рекламу про них, відео, і ро‑
зуміють, що вони нічим не  гірші 
за  тих, яких продають на  ринку, 
і які породисті. Нарешті до них 
прийшло розуміння: навіщо купу‑
вати, якщо можна врятувати?

— Доволі часто доводиться чути 
від знайомих: «Та, ну, брати з 
притулку. А  раптом у  нього сказ, 
або забруднить мені весь дім…»-
Що б Ви сказали таким людям? Чи 
не опускаються руки? Чи не вини-
кає відчуття, що «віз» і нині там, 
кинутих тварин менше не стає?

— Такі люди є, і їх дійсно багато. 
Але при цьому, коли ти займаєш‑
ся тим, що пристроюєш тварин, ти 
знаходиш ще й абсолютно проти‑
лежний тип людей. Які відпові‑
дально ставляться до тварин, які 
цінують в них душу, а не породу, 
або їх походження. Які хочуть 
змінити цей світ. І які неймовірно 
світлі і позитивні. І знайомство з 
такими людьми надихає! У  таких 
руках тварини з притулку або ву‑
лиці перевтілюються, і часто ви‑
глядають як нібито найдорожча 
порода на світі!

Іноді, звичайно, руки опуска‑
ються, і сил немає в черговий раз 
натикатися на поганих і безвідпо‑
відальних господарів, на  справ‑
жніх нелюдів, які беруть тварин, 
і потім знущаються над ними. Але 
таке життя. На це є відмінний ви‑
раз: «Порятунок однієї собаки 
не змінить світ… але світ, безсум‑
нівно, зміниться для цієї — однієї 
собаки». Це те, заради чого варто 
цим займатися, і що надихає йти 
вперед. Я  бачила багато таких 
собак і кішок, у  яких змінилося 
життя. І, нехай не зовсім скромно 
сказано, але і не без моєї участі. 

  Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД

 Матеріали підготувала Юлія БОБРИК

Ставлення пересічного громадянина до «четвероногих друзів» 
найчастіше далеке від співчуття: одні їх побоюються, інші 
ненавидять, а більшість просто проходять повз. Чи нагодуєте ви 
безпритульну собаку або маленьке кошеня, проходячи повз нього? 
Журналісту ІА «Погляд» пощастило поспілкуватися з людиною, 
яка робить це постійно. Ми дізналися у опікуна КП «Притулок для 
тварин» (Бородянка) Юлії Шкоди, як вийшло так, що вона почала 
допомагати безпритульним тваринам.

 ДОВКІЛЛЯ

ЛІСИ НА КИЇВЩИНІ ПОТОПАЮТЬ В СМІТТІ
П оля целофанових пакетів і 

побутових відходів  — так ви‑
глядає ліс поблизу селища 

Клавдієво‑Тарасове, Бородянський 
район. Тут «легені планети» бу‑
квально потопають у  смітті. Побу‑
товими відходами, а  часом навіть 
будівельним сміттям, засмічена 
практично вся зелена зона.

Невтішними фото у  соціальних 
мережах поділилися мешканці се‑
лища, які пішли на прогулянку в ліс 
з дітьми. На  думку місцевих, сміття 
прямісінько в «легені планети» ви‑
кидають самі мешканці Клавдієво‑
го‑Тарасового. Більше того подібні 
стихійні звалища, як пишуть місцеві, 
є й в самому селищі.

Проблема засмічення лісів в  Бо‑
родянському районі існує вже 
не  перший рік. Щороку жителі се‑
лищ Бородянщини силами громади 
організовують прибирання засміче‑
них лісових ділянок. Та з року в рік 
ситуація повторюється: поки одні 
прибирають, інші смітять.

«З 2012 року ми проводимо акції 
з  прибирання селища Клавдієве, 
але туди часто включаємо і лі-
сові околиці. Так, минулого року 
ми прибирали урочище Зайка 
та урочище Бабка», — розповіла 
співорганізатор місцевої спільно‑
ти «Зробимо чистим селище» Леся 
Криницька, — «На  жаль, щороку 
ситуація у лісі не змінюється. Жод-

на прогулянка лісом не  минає без 
того, щоб не  натрапити на  зва-
лище сміття. Особливо жахлива 
ситуація біля околиць: сміттям 
забиті стічні канави та місця, де 
знімають родючий шар ґрунту. Ос-
таннім часом в  лісах дуже багато 
будівельного сміття: всі навколо 
будуються, утеплюються і більш 
свідомі громадяни винаймають 
авто для вивезення будівельного 
сміття, інші  — вивозять просто 
у ліс. Та нерідко «сервіси» з вивезен-
ня будсміття теж бувають сум-
нівними, бо немає гарантії, куди це 
сміття поїде. Будівельне сміття з 
роками дуже змінилось — тепер це 
не  глина, дерево та скло, а піноп-
ласт, поліетилен і скловата, які 
нікуди не  діваються і виділяють 
токсини під дією прямого сонячно-
го проміння. Люди не уявляють, яку 
шкоду приносять навіть просто 
залишивши в лісі пакет з недоїдка-
ми, тварини з’їдають залишки їжі 
разом із кульками, забивають шлу-
нок та помирають».

Тож виходить так, що поки одні 
виходять на  суботники, щоб зро‑
бити те місце, де вони живуть чи‑
стішим, інші його захаращують. 
Кривдники природи від відпові‑
дальності ховаються, ось і вихо‑
дить, що розгрібати сміттєві за‑
вали доводиться тим, хто навіть 
не смітить.
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 ОСОБИСТІСТЬ

МАРІЯ ЧУНІНА:  

«Я зрозуміла, що сумую, 
по сцені — вирішила зібрати гурт»

— Всі тебе пам’ятають як Машу Рак. Чим 
нова ти, Марія Чуніна, відрізняєшся від тієї 
дівчини, за  яку весь Бородянський район 
відправляв в  підтримку sms, коли ти брала 
участь в Х-факторі?

— Минуло майже 9  років з моменту моєї 
участі в проекті. Звісно, я змінилася. Я біль‑
ше не  відірване дівчисько, яке живе ви‑
ключно сьогоднішнім днем. Я вже доросла, 
свідома жінка. Хоча все така  ж емоційна, 
відкрита, з вірою в світле майбутнє.

— Кажуть, жінку змінює народження ди-
тини, знаю, у тебе підростає син?

— Дитина — це завжди новий етап в житті. 
Ми не  стали винятком. Для моєї сім’ї поя‑
ва Жені стала переломним моментом. Ми 
всі стали іншими. Ставлення до життя в ко‑
рені змінилося. Тепер є відповідальність, 
всі наші плани і дії, спрямовані не  тільки 
на сьогоднішній день, а й на майбутнє.

— І ця відповідальність має відображення 
і у  твоїй громадській діяльності. Правда, що 
на  кожну прогулянку з дитиною Бородян-
ським лісом ти береш пакет для сміття?

— Це вже для мене щось таке звичне. Та моя 
стурбованість питаннями екології тільки на‑
бирає обертів. Я бачу ті незворотні процеси, 
які відбуваються в  природі і мені дуже хо‑
четься хоч якось вплинути на  них. Розумію, 
що немає ніякого сенсу сподіватися на  уряд 
або усвідомленість інших людей. Я дуже лю‑
блю чистоту, тому роблю все можливе для 
того, щоб «навести порядок» хоча  б там, де 
живу. У нашій країні є сміттєпереробні заво‑
ди, які потребують матеріалів, а ми продовжу‑

ємо перетворювати нашу країну на звалище, 
в  той час закуповуючи вторсировину інших 
країн. Як взагалі таке могло статися? Адже це 
абсурд. Особисто я  в  цьому участі не  беру, і 
80 % відходів моєї життєдіяльності проходить 
вторинну переробку. Пластик, папір, метал, 
скло — це ресурс, а не сміття. Наша сім’я сор‑
тує сміття і здає його на  станцію прийому 
вторсировини «Україна без сміття». Всією ду‑
шею вболіваю за цей проект і мрію, щоб вони 
отримали підтримку від громадян нашої кра‑
їни як мінімум, від влади — як максимум. Сор‑
тувати — дуже легко і приємно. А усвідомлен‑
ня того, що ти ніяк не впливаєш на зростання 
звалищ, що ти не береш участь в бездумному 

використанні матеріалів, забрудненні навко‑
лишнього середовища — дуже мотивує, заря‑
джає і надихає.

— Майже рік тому ти повернулася на сцену. 
Розкажи про свій новий гурт.

— SWAMY  — це кавер‑гурт, який виконує 
виключно розважально‑комерційну роль. 
Ми тільки виступаємо, не записуємо пісень. 
Граємо відомі сучасні пісні інших виконав‑
ців і пісні, написані для мене до  декретної 
відпустки.

— Як з’явився ідея створити гурт SWAMY?
— Дуже спонтанно. Я  зрозуміла, що сумую 

по сцені і вирішила зібрати гурт, подзвонила 
старим знайомим і ми почали підбирати пісні, 
репетирувати.

— Але  ж твої шанувальники знають тебе 
в  першу чергу як сольну виконавицю, чи 
плануєш повернутися до цього амплуа?

— Так, звісно. Я хочу повертатися на сцену 
як сольний артист, але ні для кого не секрет, 
що для цього потрібна певна матеріальна 
база. У  мене немає продюсера і навряд чи 
він з’явиться, так як я не хочу більше ні від 
кого залежати. Тому SWAMY — для мене про‑
сто можливість знову виступати, повернути 
собі впевненість, заробляти. 

  Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД

ТОП–5 ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ЖІНКИ
Свято весни вже не за горами і, звичайно, більшість чоловіків вже визначилися, чим порадувати 

своїх рідних і коханих. А для тих, хто ще у пошуках «Погляд» підготував ТОП–5 подарунків, які сподо-
баються як дівчатам, так і мамам, дружинам, подругам або колегам.

1БЛОКНОТИ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ
Подарунок без «вікових обмежень». Підійде такий подарунок як для 
тих, хто любить малювати, так і для тих, хто постійно робить записи 

по роботі, чи навіть домогосподаркам для заміток. Різноманіття блокнотів 
сьогодні неймовірне, тож не варто обирати буденні варіанти, придивіться 
до яскравих, текстильних чи кольорових.

2НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
Забудьте про косметику. Повірте, жінка краще знає, що саме їй потрібно 
і які бренди підходять саме їй. Краще в такому випадку просто придба‑

ти подарунковий сертифікат, але якщо хочете, щоб це був саме подарунок — 
то варто придивитися до наборів для догляду за волоссям. Навесні дівчата 
перестають носити шапки. А це означає, що зачіска їх повинна бути просто 
ідеальною. Зверніть увагу на еко‑шампуні, масла, гребінці‑тизери — такі по‑
дарунки зроблять вас в очах жінки справжнім експертом в такому делікат‑
ному питанні як догляд за волоссям.

3ПРИКРАСИ
Кажуть, кращі друзі жінки  — діаманти. І це правда, але то не  привід 
засмучуватися, адже секрет тут в тому, що жінкам подобається все, що 

блищить  — отже підвіска або кольє в  ніжних кольорах  — варіант, з яким 
майже неможливо помилитися. До того ж, коли купуєш таку прикрасу, не по‑
трібно міркувати над розміром.

4НАБІР СОЛОДОЩІВ
Забудьте про фітнес‑трекер, фітболи чи абонементи в спортзал. Свято 
весни це не той день, коли хочеться думати про такі «сумні» речі. Кра‑

ще подаруйте ПХ‑солодощі вони і смачні, і корисні, і без цукру. Повірте, у ди‑
тинстві кожен з нас віддав би за такий подарунок чимало. А в душі кожної 
жінки ще досі живе маленька дівчинка, якій іноді так хочеться підсолодити 
життя.

5ЕМОЦІЇ
Жоден подарунок не може зрівнятися з емоціями, які ми отримуємо від 
тих речей, які любимо. Подумайте, що ваша половинка любить най‑

більше. Можливо, вона мріяла малювати — придбайте сертифікат на май‑
стер‑клас. Або полюбляє подорожувати — влаштуйте несподівану мандрівку 
навіть в сусіднє місто. Чи вона просто завжди хотіла танцювати — запишіть 
її на танці.

І на останок. Не забудьте про КВІТИ. Це беззаперечний атрибут свята весни 
і наші варіанти подарунків його не виключають, а тільки доповнюють.

 СВЯТО
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 КАЛЕНДАР

Несприятливий день для посівів чи посадок. Рекомендується санітар‑
не підрізання декоративних дерев та кущів, видалення зайвих паго‑
нів, прополювання, мульчування, боротьба з шкідниками та хворобами 
рослин, кущів та дерев.

Місяць у знаку 
Близнюків

Місяць у знаку 
Близнюків13 

Середа
14 
Четвер

Не рекомендуються посіви та по‑
садки садово‑городніх культур. 
Розпушування ґрунту, внесен‑
ня добрив та боротьба з шкід‑
никами.

Місяць у знаку 
Лева18 

Понеділок

Не рекомендується садити та пер‑
есаджувати овочеві культури, пло‑
дові дерева, проводити посів на 
насіння. З квіткових культур можна 
садити айстри, крокуси, жоржини, 
гладіолуси та іриски.

Місяць у знаку 
Діви19 

Вівторок

Місяць у знаку 
Скорпіону

Зростаючий Зростаючий,
перша чверть

Зростаючий Зростаючий

Зростаючий Зростаючий Зростаючий

Зростаючий

24 
Неділя

Місяць у знаку 
Стрільця25 

Понеділок

Рекомендується посадка у теплі 
грядки під плівкою ранніх ово‑
чевих культур, проріджування 
сходів у теплиці чи парнику.

Сприятливий день для робіт з кімнатними рослинами та квітами, 
укорінення, посадка, пересадка та підрізання. Рекомендуються по‑
сіви на розсаду томатів, капусти, огірків, перцю, пікіровка та ви‑
садка розсаду у теплицю. Не рекомендується застосування хіміч‑
них речовин проти шкідників.

Місяць у знаку 
Рака15 

П’ятниця

Місяць у знаку 
Рака16 

Субота

Не рекоменду‑
ються посіви 
та посадки са‑
дово‑городніх 
культур.

Несприятливий день для садо‑
во городніх робіт.

Місяць у знаку 
Лева17 

Неділя

Місяць у знаку 
Скорпіону

Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий

23 
Субота

Сприятливий день для посадки одноріч‑
них та багаторічних квіткових культур, 
щеплення плодових дерев, внесення мі‑
неральних та органічних добрив, полив. 
Не рекомендується садити дерева та кущі.

Не рекомендується садити та пересаджува‑
ти овочеві культури, плодові дерева, про‑
водити посів на насіння. З квіткових куль‑
тур можна садити айстри, крокуси, жоржи‑
ни, гладіолуси та іриски. Сприятливий день 
для догляду за кімнатними квітами.

Місяць у знаку 
Діви20 

Середа

Місяць у знаку 
Терезів21 

Четвер

Не рекомендується посів. Можна прове‑
сти пікіровку, висадити розсаду теплицю чи 
парник. Рекомендується обрізка дерев та ку‑
щів, розпушування ґрунту. Будьте обережні з 
поливом та внесенням органічних добрив.

Місяць у знаку 
Терезів

Спадаючий

22 
П’ятниця

Повний Місяць

Несприятливий день для посі‑
ву овочевих та квіткових куль‑
тур. Рекомендується боротьба з 
шкідниками, культивація та про‑
полка.

Місяць у знаку 
Стрільця26 

Вівторок

Місяць у знаку 
Козерога27 

Середа

Місяць у знаку 
Козерога28 

Четвер

Сприятливий день для 
посіву зелені, буряка, 
селери, білокачанної 
капусти. Не рекомен‑
дується пересаджуван‑
ня квітів.

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культурМісячний посівний календар. Березень

Але перед тим, як оприлюднити резуль-
тати, трохи історії…

Перші маршрутні таксі в Україні з’явили‑
ся на початку 90‑х років минулого століт‑
тя, разом з економічною кризою в молодій 
пострадянській державі. Маленькі «пижи‑
ки» і  «рафіки» з «мерсами», котрі щодня 
все частіше курсували міськими вулицями, 
на той час здавалися чимсь незвичайним, 
небаченим, а до того ж — швидшим. І бай‑
дуже, що дорожчим за звичайний автобус 
чи тролейбус. Зате — не таким заванта‑
женим і лояльнішим до  пасажи‑
рів: зупинялися маршрутки де 
завгодно і за  першим побажан‑
ням. До  середини 90‑х, особливо 
після урядових директив про 
обов’язкове перевезення пільго‑
виків, неповороткий державний 
пастранс почав потроху відсту‑
пати  — автопарки масово при‑
ватизувалися, великі автобуси 
опинялися або на  автобазарах, 
або  ж на  аукціонах, а  їхнє міс‑
це заступали маленькі і значно 
економічніші (для власників!) мі‑
кроавтобуси. У  нове століття 
Україна увійшла з кількома сот‑
нями приватних підприємств, 
котрі займалися пасажирськими 
перевезеннями, і невеликою кіль‑
кістю державних (муніципаль‑
них) автопарків, які в основному 
залишилися у великих містах…

Сьогодні без маршрутних авто‑
бусів українського, китайського 
або індійського виробництва вже 
неможливо уявити автошляхи на‑
ших міст, містечок та сіл. Пасажир‑
ські перевезення стали бізнесом. 
Правда, неоднозначним і дуже чутливим 
для суспільства. Це підприємництво супро‑
воджується перманентними скандалами, 
збурює громадськість та стає темою чис‑
ленних обговорень у соціальних мережах. І 
що цікаво — на нього повсякчас скаржаться 
і його власники, і самі пасажири. І якщо той, 
хто щодня дістається маршрутними таксі 
на роботу чи додому, нарікає на прірву між 
якістю та ціною обслуговування (зрозумі‑
ло, що споживача не влаштовує сервіс і він 
вважає, що платить за  нього значно біль‑
ше, ніж мав би), то  перевізники впродовж 
багатьох років говорять лише про неспра‑
ведливо занижені тарифи. Чи справді вони 

занижені? Чому тарифи на пасажирські пе‑
ревезення інколи різняться вдвічі в  окре‑
мих регіонах Київщини?

Чому, наприклад, проїзд містом в Україн‑
ці коштує 3  гривні, в  Обухові  — 4, у  Боро‑
дянці — 8, а в Бучі та Ірпені — по 7 гривень? 
Невже на Обухівщині вартість палива і за‑
пчастин до  автобусів настільки нижча? Чи 
там, де платять більше, живуть значно за‑
можніші пасажири? Звичайно, ні.

А чому мешканці Бородянки, сідаючи 
у  маршрутне таксі до  Києва, сплачують 
більше двох гривень за  кожен кілометр, 
а  ціна кожних 1000  метрів на  маршруті 
Вишгород‑Київ майже на 50 копійок нижча? 

Звідки така різниця між тарифами Ірпеня 
та Броварів? Нібито і відстань однакова між 
цими містами і столицею, а вартість проїзду 
для ірпінців на 3–6 гривень вища. Чудасія?

Кореспонденту ІА «Погляд» вдалося по‑
спілкуватися з трьома приватними пе‑
ревізниками з різних регіонів Київщини. 
На  умовах анонімності вони відповіли 
на  кілька запитань. Далі  — запитання‑від‑
повіді.

— Чому ви вважаєте несправедливими та-
рифи на перевезення?

— Вони дійсно необгрунтовано низькі. Оп‑
лата ремонтних послуг та запасних частин 
постійно зростає. Паливно‑мастильні мате‑

ріали теж зростають в ціні…
— Але  ж наразі ціна на  паливо в  Україні 

за останні три місяці пішла донизу?
— Зараз зменшилась, завтра — підніметь‑

ся. Що тоді? Змінювати тарифи щодня?
— Ну, це було б принаймні справедливо…
— Ніхто цього не  робитиме з перевізни‑

ків. А  надто зараз, коли місцеві бюджети 
не спроможні навіть компенсувати 70–80 % 
витрат за перевезення пільгових категорій 
пасажирів. Я вже не кажу про 100 %.

— Тому водії так себе й поводять з пільго-
виками? Виганяють з салонів, обзивають?

— На нашому підприємстві такого немає. 
Але подібні факти трапляються. Не раз про 

таке чув і читав. Не виправдовую цього, але 
водій — теж людина. У нього є емоції. А ще 
в нього є план, який потрібно виконати.

— А який план у ваших водіїв?
— Ми відійшли від системи щоденного 

плану. Ця система себе не  виправдовує. 
Занадто багато не  доотримуємо виручки. 
Знайшли інший механізм — в кожній марш‑
рутці у нас стоїть відеокамера. Ми можемо 
порахувати, скільки людей проїхало по мі‑
сту, скільки  — до  Києва. З «каси» вирахо‑
вуємо зарплату водія, даємо йому гривень 
200 так званої премії «за чесність» і все…

— Податки?
— Про це я зараз говорити не готовий…

Поспілкувалися журналісти «Погляду» та‑
кож із перевізниками, які працюють із що‑
денними «планами». Вони теж скаржаться 
на дорогі запчастини і пальне. Аргументи 
про зниження цін на бензин та дизпаливо 
їх мало чіпляють. Натомість торочать про 
пільговиків та неможливість отримати із 
місцевих бюджетів повну суму компенса‑
цій за їхнє перевезення. Нарікають на кон‑
курентів, котрі «граються з тарифами» 
і знижують їх. І на  водіїв «автівок», котрі 
зухвало вантажать на зупинках пасажирів 
і «перебивають бізнес». А також говорять, 
що часто на маршрутах водії не виконують 
план…

Теза з проводу планів видається 
дивною. Особливо з огляду на те, що 
ми теж щодня користуємося марш‑
рутними таксі і кожен з нас інколи 
потрапляє до  салону автобуса не  з 
першої спроби. А тому одразу хочеть‑
ся порахувати. І кількість пасажирів 
у  салоні, і ті пару‑трійку літрів ди‑
зельного палива, які той же «еталон» 
за один рейс з тієї ж Бучі або Бори‑
споля «з’їдає» на шляху до Києва, але 
чи варто рахувати чужі гроші? Напев‑
но, ні, бо це мають робити не пасажи‑
ри, а  ті органи, які оголошують тен‑
дери для перевізників, контролюють 
їхню роботу, якість обслуговування, 
безпеку. А  ці органи або не  вміють 
рахувати, або не  хочуть, або просто 
кинули усе напризволяще. Не  всі, 
звичайно. Скажімо, в  Обухові міська 
рада бо вже кілька разів не дозволи‑
ла перевізникам піднімати тарифи. Є 
ще міста, де до цих питань ставляться 
розсудливо. А є й інші приклади. Над‑
то у тих населених пунктах, де конку‑
ренція між перевізниками відсутня, 
де є монополісти і «чужих» у  цей 
бізнес не пускають. А тому і трапля‑

ються різні казуси — пенсіонерів у заший із 
салонів маршруток женуть водії‑нечеми, або 
ще гірше — люди із тих салонів випадають і 
травмуються...

Що ж робити в цій ситуації простим паса‑
жирам? Можна чинити так, як  у Вишнево‑
му. Там пішли шляхом об’єднання громади 
навколо  проблематики якості пасажир‑
ських перевезень, взявши на озброєння ме‑
тодику акцій протесту, петицій, скарг у від‑
повідні органи місцевого самоврядування. 
Можна тиснути на депутатів, які представ‑
ляють ваш округ на різних рівнях... Засобів 
впливу є насправді багато. Головне — не 
мовчати... 

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

«Золоті» кілометри: чому в Бородянці так 
недешево їздити на маршрутних таксі?
Інформаційна агенція «Погляд» упродовж двох останніх тижнів з’ясовувала, в яких містах Київщини наразі най-
вищі розцінки на пасажирські перевезення у маршрутних таксі.

 АКТУАЛЬНО!
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА
***

— Слухай, куме, поїдь на вок‑

зал і зустрінь там мою тещу. 

Зустрінеш — поставлю пляшку.

— А якщо вона не приїде?

— Поставлю дві!

***
— Я би хотіла купити у вас 

автомобіль...

— Модель?

— Ні, бухгалтер. Але за комплі‑

мент дякую...

***
Включила телевізор... Не 

зрозуміло, як і куди писати 

коментарі і ставити лайки... 

Де робити репост?

Виключила...

***
Антикорупційні закони потріб‑

ні не для боротьби з корупці‑

єю, а для зведення рахунків 

з конкуруючими корупціоне‑

рами.

Овен. Необхідно вгаму‑
вати свої почуття і біль‑
ше довіряти обранцеві. 

Сімейні Овни будуть щасливі. З 
роботою проблем не буде. В кін‑
ці місяця з’явиться бажання ре‑
алізувати себе на новому терені 
і опанувати іншу професію. 
А от про здоров’я треба піклу‑
ватися.

Телець. Місяць напруже‑
ний і конфліктний. Не‑
зважаючи на роздрато‑

ваність, ви збережете теплі сто‑
сунки з людьми. 
На роботі можливі невели‑
кі проблеми. Приділіть більше 
уваги здоров’ю та харчуванню.

Близнюки. Більше часу 
приділіть сім’ї. На робо‑
ті «світить» підвищення 

зарплати і керівна посада. Ймо‑
вірна зустріч з людиною, яка 
підкаже нові шляхи розвитку в 
сфері бізнесу.

Рак. Енергетичний під‑
йом додасть сил, натх‑
нення і  нових перемог. 

Проблеми залишилися поза‑
ду, здоров’я міцне, а перед вами 
новий і прибутковий проект.. 
Нагадають про себе старі това‑
риші.

Лев. Попереду ‑ вир роз‑
ваг, свят та масових за‑
ходів, знайомства з но‑

вими і цікавими людьми. Фінан‑
сова стабільність. На здоров’я 
скаржитися не доведеться.

Діва. Очікуються карди‑
нальні зміни в усіх сфе‑
рах життя. Нові проекти 

будуть перспективними і при‑

бутковими, щоправда, графік 
буде над міру щільним. Приді‑
літь увагу ниркам.

Терези. Вас не злякають 
ні клопоти, ні фінансові 
труднощі. Березень по‑

радує приємним прибутком в 
середині місяця.

Скорпіон. Слід наполег‑
ливо взятися за роботу, 
на вас очікує чимало ви‑

гідних пропозицій. Зірки реко‑
мендують  вирушити до спорт‑
залу.

Стрілець. Місяць  вигід‑
них знайомств, реалі‑
зації задуманих планів. 

Можливі фінансові труднощі. На  
Стрільців очікує доленосна зу‑
стріч, яка подарує взаємну лю‑
бов і серйозні відносини. А от 
здоров’я можуть похитнути ста‑
рі хвороби.

Козеріг. Приділь увагу 
домашнім справам, фі‑
нансовим проблемам і 

побуту. Проведіть  інвентариза‑
цію у відносинах.

Водолій. Навіть найсуво‑
ріша економія не допо‑
може вилізти з боргів і 

грошових проблем, тож відмов‑
теся від великих і дорогих при‑
дбань. Міцне здоров’я повністю 
залежить від того, як Ви харчує‑
теся, скільки годин спите і відпо‑
чиваєте.

Риби. Березень – підбит‑
тя підсумків проробле‑
ної роботи. У колективі 

можливі конфлікти. Утім на лю‑
бовному фронті – ідилія. Кон‑
тролюйте тиск. 

Березень привнесе у всі сфери життя суцільні сюрпризи. 
Працювати доведеться не тільки багато, але й на всі наявні 
«фронти».

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 8 березня — Міжнародний жіночий день.
 9 березня — день народження Тараса Шевченка.
 14 березня — свято Преподобної Євдокії, або у народі 
Явдохи.
 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів; 
Всесвіт ній день сну.
 17 березня — День Служби безпеки України; День праців‑
ників житлово‑комунального господарства і побутового 
обслуговування населення.
 18 березня — Де́нь працівника податкової та митної спра‑
ви України.
 20 березня — Всесвітній день Землі, Міжнародний день 
щастя.
 21 березня — Всесвітній день домашнього господарства, 
Всесвітній день поезії.

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 лайму. Посип‑
те насінням конжуту та горішками.

 Підготувала Юлія БОБРИК

 СМАЧНОГО!

 УСМІШКА ХУДОЖНИКА
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Не дивлячись на те, що піст — перш за все обмеження та очищення, цей період — 
не привід забути про смачну їжу. Перша асоціація з пісної 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 «По-
гляд», яка змусить вас по-іншому подивитися на піст.


