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Обухівський район входить у територіальний виборчий округ № 94. 31 березня на виборах Президента України на цьому окрузі прого-
лосувало 103 748 громадян. І 32 688 з них віддало свої голоси за Володимира Зеленського, актора і шоумена (31.50 %). Чинний Президент 
України Петро Порошенко “зібрав” 21 764 голоси (20.97 %). Далі симпатії виборців розподілилися так: Юлія Тимошенко — 16.20 %, Ігор 
Смешко — 8.09 %, Анатолій Гриценко — 7.34 %, Юрій Бойко — 4.77 %, Олег Ляшко — 3.91 %, Роман Кошулинський 1.39 %, Олександр Віл-
кул — 1.31 %. Інші кандидати набрали менше 1 % голосів виборців.

Цікаво, що в місті Українка явка виборців виявилася на 4 % вищою, ніж по країні. 2 905 мешканців міста віддали перевагу Зеленському, 
1995 — Петру Порошенку, а 1217 — Юлії Тимошенко.

В УКРАЇНЦІ ВІДКРИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКУ СТАНЦІЮ
У країнка — місто з більш ніж 16 000 населення вже 

кілька років перебуває без поліцейської дільниці. 
Подібне не могло не позначитися на криміноген-

ній ситуації. Існуюче громадське формування «Варта» 
намагається підтримувати в місті порядок, але не може 
виконувати функції поліцейських у повному обсязі. Ос-
танній випадок, зі стріляниною біля магазину «Берізка», 
підштовхнув нинішніх очільників міста до активних та рі-
шучих дій — вони провели цілу низку перемовин з цього 
питання на різних рівнях, заручившись підтримкою Го-
ловного управління Нацполіції у Київській області.

І ось на початку квітня у місті урочисто відкрилася по-
ліцейська станція

На цю подію прийшло багато мешканців Українки. 
Приїхали почесні гості, які допомогли зробити відкриття 
реальним. Виконуюча обов’язки міського голови Тетяна 
Кучер подякувала усім, хто допоміг вирішити це болюче 
для міста питання. Відтепер охорона громадського пра-
вопорядку буде здійснюватися в місті цілодобово.

20,97%      31,50%

21 квітня 2019. Твій голос ВАЖЛИВИЙ! 
Виборчі кампанії — справа за-
відомо недешева. Кожен голос 
виборця вартує грошей. Тут 
ідеться не про підкуп. А про 
те, скільки коштів кандидати 
вкладають у свою виборчу кам-
панію...
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 ВИБОРИ 2019: ПРОГНОЗИ  ВИБОРИ 2019: ДУМКИ

 ВИБОРИ 2019: АНАЛІТИКА

ХТО ЗА КОГО?
П ерший тур виборів Президента України подарував кілька неочікуваних сюрпризів. Перший і найбільший — величезний відрив абсолютного переможця Володимира Зеленського 

від кандидата, який посів друге місце. Наступний і не менш неочікуваний — невдача Юлії Тимошенко, котра за прогнозами багатьох політологів і соціологів мала бути у другому турі 
перегонів, але не потрапила туди, поступившись місцем своєму непримиренному супернику — чинному Президенту України.

«Хто за них голосував?» — таке питання найчастіше звучало в різних куточках країни після оголошення перших результатів голосування 31 березня. Зосередимо нашу увагу на трійці 
лідерів.

ДО КОГО ТА ЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ ВІДІЙДЕ В 
ДРУГОМУ ТУРІ ВИБОРІВ

О тже, у другому турі перегонів за крісло Президента суперничатимуть Володимир Зелен-
ський і Петро Порошенко.

Наразі існує одне питання, яке цікавить більшість. І лежить воно в площині того, до кого 
відійде електорат усіх кандидатів і хто в результаті переможе?

Фактично перед другим туром Порошенко мусить десь відшукати майже таку ж кількість нових 
(!) прихильників, яку він з усіма потугами зумів зібрати у першому турі: відставання від Зелен-
ського складає 14 %, а підтримка Петра Олексійовича у першому турі — менше 16 %.

Сумарно на першому етапі голосування Порошенко і Зеленський зібрали голоси 8,7 мільйона 
виборців. Тобто решта 10 мільйонів людей, які взяли участь у голосуванні, теоретично мусять 
знайти собі нового фаворита.

Точних цифр такої переорієнтації, зрозуміло, немає. Однак приблизні її показники можна 
вирахувати, скориставшись даними 
останніх соціологічних досліджень, 
проведених ще перед виборами.

За основу УП взяла дані опитування 
Соціологічної групи «Рейтинг».

Частина виборців кожного із кан-
дидатів, які не пройшли у другий тур, 
«перетече» до  Зеленського і Поро-
шенка.

Щоб визначити, скільки сумарно 
складе цей перетік, ми вирахува-
ли, яка частина підтримки кожно-
го непрохідного відійде кожному із 
учасників другого туру.

За підрахунками УП, до  свого ре-
зультату після першого туру Зелен-
ський зможе додати ще близько 17,4 % 
голосів, а Порошенко — близько 5,7 %.

Тобто, сумарно розрив між кандида-
тами може збільшитись ще на майже 
12 %. За умови, що нічого екстраорди-
нарного не відбудеться.

Проте, мабуть, ключовою у  цій си-
туації стане цифра тих, хто за  умо-
ви участі Порошенка і Зеленського 
у другому турі або не хочуть голосу-
вати, або не знають за кого.

За матеріалами сайту  
«Українська правда»

ВИБОРЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Електоральна опора Володими-

ра Зеленського — це виборці пів-
дня і центру країни. Якщо умовно 
означити загальну кількість його 
голосів як 100 %, то голоси півден-
них регіонів складають 35,3 %, цен-
тральних — 34 %.

Ще 18,5 % у  виборчу скарбничку 
Зеленського вклали прихильники 
із заходу, і найменше — 12,1 % — ви-
борців зі східних регіонів.

Як не  дивно, але більше 29 % 
прихильників актора і шоумена живуть в селах, ще 22,3 % — 
у селищах міського типу та невеликих містах з чисельністю 
населення до 50 тисяч осіб.

Тобто більше половини виборців Зеленського, якого нази-
вали кандидатом великих міст і молоді, насправді мешкає 
у провінції. У великих містах з населенням 50 тисяч і більше 
та обласних центрах живе 45 % Зе-виборців.

55,5 % усіх виборців Володимира Олександровича — жін-
ки, 44,5 % — чоловіки.

Що стосується вікового зрізу електорату Зеленського, 
то він теж виявився несподіваним.

«Ядерними» виявились одразу три вікові групи: 18–29 ро-
ків (24,6 % виборців), 30–39 років (майже 28 %) та 40–49 років 
(21 %). Люди з групи 50–59 років складають 14,5 % електорату 

Зеленського, а старші за 60 років — всього 11,8 %. Симпатики 
актора в основному достатньо освічені люди: 32,5 % мають 
середню спеціальну освіту, 46,2 % — незакінчену або повну 
вищу. Ще майже 17 % отримали повну середню освіту.

ВИБОРЕЦЬ ПОРОШЕНКА
Прихильники чинного Президен-

та Петра Порошенка мають іншу 
географічну розкладку. 37 % із них 
сконцентровані на  заході, 40 %  — 
у центрі. Південь і схід для Порошен-
ка стали «чорними електоральними 
дірами» — 16,5 % та 6,4 % відповідно.

Живуть прихильники Петра 
Олексійовича в  основному в  об-
ласних центрах та великих мі-
стах — сумарно майже 47 виборців 
зі 100. Ще 33,2 % — селяни, а 20 % — 

жителі невеликих містечок та селищ міського типу.
Серед виборців Порошенка дещо більше чоловіків, ніж 

у Зеленського (47,1 % проти 44,5 %), та, відповідно, менше жі-
нок (52,9 % проти 55,5 %).

В електоральному полі Петра Олексійовича простежуєть-
ся пряма залежність: чим старші виборці, тим більше серед 
них прихильників Порошенка.

У чинного Президента всього 10,8 % виборців входять 
до вікової групи 18–29 років, 18,3 % мають від 30 до 39 років, 

19,1 % — від 40 до 49 років, 21,9 % — від 50 до 59 років. Най-
чисельніша група прихильників Порошенка є одночасно і 
найстаршою — 29,9 % його прихильників мають 60+ років.

Серед виборців Порошенка число людей з вищою освітою 
вище, ніж у виборців Зе — більше 52 % або закінчили, або 
закінчують виші. Ще 30 % мають середню спеціальну освіту.

ВИБОРЕЦЬ ТИМОШЕНКО
Виборці Тимошенко  — мешкан-

ці заходу і центру. На заході живе 
32,7 % її прихильників, а  в  цен-
тральних областях — 44,1 %.

Південь дав Тимошенко 17 % го-
лосів, схід — 6,1 %.

Щодо підтримки у  різних типах 
поселень. Величезну підтримку 
Юлія Володимирівна мала на селі, 
і куди меншу в містах. Зі 100 вибор-
ців Тимошенко 43  мешкає у  сіль-
ській місцевості, майже 22 — у неве-

личких містах, ще 35 у великому місті чи обласному центрі.
За Тимошенко відчутно частіше голосують жінки  — 59 %. 

Майже 65 % виборців ЮВТ старші за 50 років. За кількістю 
найменш освічених прихильників: 26,6 % виборців Тимо-
шенко мають лише середню освіту, ще близько 40 % симпа-
тиків кандидатки зупинились на рівні училищ і ПТУ.

За матеріалами сайту «Українська правда»

Андрій Магера, юрист, екс-заступник го-
лови ЦВК

«…Що стосується По
рошенка, то я не уяв
ляю, як він виграє 
повторне голосу
вання, якщо не  зро
бить хоча  б двох 
речей: 1) не  покаже 
суспільству, як у кра
їні працюватимуть 
суспільні ліфти, 

за допомогою яких до влади потрапля
тимуть не лише вчорашні; 2) не позбу
деться частини свого оточення, яке 
давно стало токсичним для багатьох 
адекватних людей. А  для цього треба 
докласти чимало зусиль, бо просто так 
нічого не трапляється».

Микола Спиридонов, політолог, експерт 
Українського інституту аналізу і менедж-
менту політики

«Моя точка зору 
така: у  другому 
турі співвідношення 
сил зараз приблизно 
80  на  20  на  користь 
Зеленського, і це 
очевидно. До  того  ж 
я не можу пригадати 
в історії виборів та
кої ситуації, коли  б 

розрив у 14,5 % в першому турі було лік
відовано. Тому достатньо ясно, що піс
ля першого туру фаворитом все одно 
залишається Зеленський. І все ж я даю 
20 % шансів Порошенку, але вони в ньо
го більше не  в  електоральній сфері, 
а в сфері певних домовленостей».

Володимир Фесенко, політолог
«…Для Порошенка 

існує одна серйозна 
проблема. За показни
ком, який називається 
«електоральним ан
тирейтингом», коли 
запитують, за  кого 
ви не  будете голосу
вати, то близько 50 % 
кажуть, що не будуть 

за нього голосувати. А тих, хто не дові
ряє, ще більше — понад 70 %».

Олександр Доній, народний депу-
тат VI–VII скликань

« Е л е к т о р а л ь н и х 
шансів для Поро
шенка немає. Всі соц
служби, навіть які 
ставилися до  Петра 
Порошенка позитив
но, показали, що 
у другому турі шансів 
немає. Дві третини 
населення ставлять

ся до  нього в  другому турі критично. 

У нього найбільший антирейтинг (49 %!) 
серед усіх громадян України.

Є інші важелі впливу — не електораль
ні. У Порошенка десь шість ресурсів: фі
нансовий, медійний, силовий блок, блок 
патріотичнопасіонарний, блок під
тримки з Росії. У кожного з цих блоків є 
можливість для електорального впливу. 
Очевидно, що вже на нього, як на «куль
гаву качку», можуть не ставити навіть 
представники влади, ті, хто стоять 
за медіа».

Олексій Дорошенко, голова Національ-
ної ради економічного розвитку

«Вибори Президен
та України вже ста
ли відкриттям як 
для українських, так 
і для закордонних по
літичних технологів. 
На перший план вихо
дить ефективність 
витрат грошей на пе
редвиборчу кампанію, 

а не лише загальні суми. Як говорять, ви
бори в Україні стали загрозою для країн 
зі стабільними демократіями, оскільки 
показали можливість із віртуального 
героя зробити реального політика. Тому 
вони не знають, як до цього ставитись. 
На наступні вибори ми з вами практич
но не  побачимо старих облич, оскільки 
навіть люди старих поглядів хочуть ре
альних змін, а не лише змін телевізійної 
картинки».

Микола Давидюк, політолог
«Порошенко не  ви

конав базові обі
цянки  — долар по  10, 
не  завершена війна, 
не  поборена коруп
ція, його оточення 
у корупції. Президент 
все це давно розумів. 
Якщо війна від нього 
не  залежала, а  долар 

по 8 — популістична обіцянка, то з ко
рупцією він не захотів розбиратись.

У 2  турі Порошенко може отримати 
голоси від Гриценка, частково від Тимо
шенко. Всі ті, хто голосували за опози
цію, за нього не проголосують.

30 % у  Зеленського  — це не  феномен. 
В  Європі політики набирають і більше. 
У 2 турі до Зеленського можуть перейти 
виборці Бойка і виборці з антирейтингу 
Порошенка. Можливо, частково Вілкула, 
але його аудиторія старша».
Прогноз букмекерів Parimatch
Букмекерська компанія «Парі-матч» вва-
жає, що більше шансів у другому турі має 
Володимир Зеленський  — коефіцієнт 
на його перемогу становить 1,35. Натомість 
на те, що українці проголосують за Петра 
Порошенка, ставлять з коефіцієнтом 3,10.

 ЦІКАВО ЗНАТИ
Спираючись на дані моніторингу політичної реклами 

на ТБ, ми розповімо, як часто ТОП-кандидати з’являлись 
у  телерекламі перед днем голосування першого туру 
виборів та скільки це мало б коштувати.

Від 25  до  29  березня були пікові дні за  видатками 
на  телерекламу кількох топ-кандидатів. Зокрема, Юлія 
Тимошенко на  день витрачала 7  мільйонів гривень, 
Петро Порошенко  — 6,7  мільйона, Володимир Зелен-
ський — 2,2 мільйона. При цьому інтенсивність реклами 
на телеканалах зросла до рекордних 129 показів роли-
ків на добу, а самі ролики покоротшали й у середньому 
тривали лише по 25 секунд.

Кандидати з високими рейтингами збільшували обся-
ги агітації на ТБ та витрати на неї саме перед днем голо-
сування. Як наслідок інформаційний простір українців 
був перенасичений політичною рекламою. Так, у груд-
ні 2018 року один телеканал транслював у середньому 
12 роликів політреклами на день, а в лютому 2019-го — 
60. Упродовж останнього тижня березня цей показник 
досяг рекордних 129 показів реклами на одному теле-

каналі протягом однієї доби. Для визначення цього ми 
обрали 5 найрейтинговіших телеканалів (ТРК «Україна», 
«1+1», «Інтер», «ICTV», «СТБ») та порахували середню 
кількість трансляцій реклами з кандидатами на  добу 
в період з 25 до 29 березня. При цьому ролики ставали 
дедалі коротшими.

Найбільше реклами виходило за участю Петра Поро-
шенка, який упродовж останнього тижня перед вибора-
ми, з 25 до 29 березня (30 березня — «день тиші», коли 
будь-яка агітація заборонена) з’являвся на телеканалах 
у рекламних роликах понад 1400 разів.

Загалом телереклама за  період з 25  до  29  березня 
мала б коштувати кандидатам у Президенти України понад 
90  мільйонів гривень. 45 % цих видатків становила вар-
тість телереклами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Згідно з даними моніторингу, лише останнього дня 
передвиборчої агітації, 29  березня, сумарні витрати 
всіх кандидатів на  телерекламу мали  б перевищити 
25,6 мільйона гривень.

За матеріалами Громадського Руху «Чесно»
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Тетяна КУЧЕР, виконуюча обов’язки місь-
кого голови міста Українка:

«Насамперед хотіла  б висловити щиру 
вдячність за підтримку депутатам Укра
їнської міської ради, працівникам вико
навчого комітету, вам, шановні містяни, 
за  те що ви довіряєте нам благоустрій 
міста.

Спільними зусиллями нам вдалося домог
тися виділення колосальної суми для бю
джету Українки, зокрема співфінансування 
з району. Хотіла  б відзначити виділення 
2 мільйонів гривень на закупівлю меблів та 
обладнання для нових приміщень добудови 
СЗОШ № 1. Поставлена вимога на всіх рів
нях, що 1 вересня 2019 року наші маленькі 
школярі мають зайти до нових приміщень 
першої школи. Крім того, ми досягли до
мовленості про відкриття районного 
інклюзивного центру в  Українці на  базі 
СЗОШ №  1. Дітки з особливими потреба
ми будуть навчатися там у комфорті та 
затишку. Вже є устаткування та облад
нання, яке зараз перебуває на  зберіганні 
в районному інклюзивному центрі. Додат
ково будуть виділені кошти з районного 
бюджету на проведення ремонтних робіт 
в приміщеннях цього інклюзивного центру.

Хочу ще поділитися одним значним над
банням — це виділення 1 мільйону 200 ти
сяч гривень на заміну крісел в Палаці куль
тури «Енергетик». Також хочу звернути 
увагу на  кричущі моменти, котрі давно 
вже потребували відповідного реагуван
ня  — це жахливий стан інфекційного та 
дитячого відділення нашої лікарні. Дякую
чи злагодженій комунікації з районом, за
раз активно триває робота з проведення 
ремонту інфекційного відділення. Для цьо
го виділено відповідні кошти з районного 
та державного бюджетів, а також для ре
монту дитячого відділення лікарні. Впев
нена, цього року ми вже побачимо нашу 
лікарню оновленою, а, відповідно, і дитяче 
інфекційне відділення не  буде лякати па
цієнтів.

Під час інспектування стоматологіч
ної поліклініки Українки з’ясувалося, що 
за  весь період її функціонування жодних 
ремонтних робіт проведено там не було. 
Тому депутати УМР ухвалили рішення про 
виділення субвенції в  сумі 200  тисяч гри
вень на заміну старих вікон на енергозбе
рігаючі.

І найболючіше питання, з яким ми 
зіштовхнулися минулого року — жахливий 
стан наших доріг, які з’єднують Українку 
та Обухів, а  також Українку з Плютами 
та Києвом. В  плані фінансування з дер
жавного бюджету на цей рік передбачено 
відповідні кошти на  ремонт цих ділянок 
автошляху. У нас була зустріч з міністром 
інфраструктури України, а також з голо
вою КОДА, які запевнили, що ці кошти бу
дуть обов’язково та першочергово надані. 
Роботи мають бути розпочаті при відпо
відному температурному режимі.

Велику увагу ми також приділяємо під
тримці молоді. Цього року було виділено 
грандіозну суму на  підтримку молодіжних 
проектів в  розмірі 250  тис. грн. Ми під
тримуємо обдарованих дітей і відповідно 
ухвалили зміни в  програмах щодо такої 
підтримки».

Віталій БУНЬ, перший заступник міського 
голови міста Українка:

«Хочу зупинитись на тих програмах, які 
підтримані депутатами Української місь
кої ради, зокрема Громадський бюджет. Ця 
програма розрахована на  три роки. Вро
довж 2019 року вона профінансована в роз
мірі 1 мільйона гривень. В цю програму вхо
дить заміна в житлових будинках вікон та 
дверей в місцях загального користування, 
заміна світильників освітлення в  місцях 
загального користування на  енергозбері
гаючі, ремонти міжпанельних швів, част
ковий ремонт покрівель. Всі заплановані 
на 2019 рік роботи будуть виконані в пов
ному обсязі.

Міською радою та депутатським корпу
сом в 2019 році ухвалена Програма співфі
нансування капітальних ремонтів в жит
лових будинках. Безпрецендентність даної 
програми полягає в  тому, що будинкам, 
яким зараз понад 50 років, з бюджету мі
ста буде виділятися 95 % від вартості ро

біт, а їх мешканці сплачуватимуть усього 
5 % вартості».

Іван КАРАСЬОВ, заступник міського голови 
міста Українка з виконавчої роботи:

«У місті відновлено роботу важливих 
консультативнодорадчих органів, та
ких як Молодіжний дорадчий комітет та 
Комітет з фізичної культури та спорту. 
Створено Бізнесраду міста Українка та 
започатковано «Банк проектів», а також 
почалося навчання щодо створення таких 
проектів. Проведено установчі збори зі 
створення Громадської ради.

За підтримки бізнесу планується безко
штовна заміна піску на  території місь
кого пляжу, річки Стугна та будівництво 
нового спортивного майданчика. Існують 
взаємні домовленості щодо фінансуван
ня реконструкції водноспортивної бази 
(так звана «Брандвахта») у  місті Укра
їнка (понад 1 тис. м²). На сесії Української 
міської ради депутати вже проголосували 
за розробку проектної документації цього 
проекту.

Спільно з районом досягнуто домовлено
стей щодо збільшення ставок тренерів 
ДЮСШ.

Насправді у місті давно вже мали б бути 
новий стадіон, басейн, широко розвинена 
спортивна інфраструктура, проте, як 
зазначив начальник управління фізичної 
культури і спорту КОДА Сергій Тимофєєв, 
попереднє керівництво міста не  хотіло 
активно брати участь у  програмах спів
фінансування з КОДА та Державним бю
джетом.

В рамках Програми соціального захисту 
населення виділено додатковий напрям, 
а  саме  — підтримка талановитої молоді. 
Передбачається можливість часткової 
компенсації вартості поїздки на  міжна
родні змагання. Також здійснюється фі
нансування статутної діяльності Вете
ранської організації та продовжується 
підтримка і розвиток соціального проек
ту «Інститут Третього Віку».

В рамках зупинки молодіжної освітньої 
міграції було налагоджено співпрацю з ви
щими навчальними закладами.

На сьогоднішній день закінчено уком
плектування меблями Української міської 
бібліотеки та розпочато діяльність щодо 
оновлення книжкового фонду.

Для посилення охорони громадського по
рядку у місті ініційовано листи щодо від
новлення роботи відділку Національної 
поліції. Вже 5  квітня запрацювала полі
цейська станція у нашому місті.

Спільними зусиллями з інтернетпровай
дерами значно розширено доступ до без
коштовного інтернету по місту в місцях 
загального користування.

За підтримки держбюджету та сприяння 
народних депутатів України місто отри
мало у  розпорядження сучасний реанімо
біль, а вже з квітня у наших мешканців буде 
можливість отримання інсуліну в  аптеці 
«Аптекар», що розташована на  ринковій 
площі. В той же час удосконалюється сис
тема отримання безкоштовних консуль
тацій в рамках співпраці з ЛІСОД.

Зараз активно проводяться спільні нара
ди та консультації із сусідніми селами — Жу
ківці, Щербанівка, Витачів, Халеп`я, Верем`я 
та Трипілля. В рамках впровадження плану 
заходів зі  створення ОТГ вже розроблено 
Програму відеонагляду та диспетчеризації 
освітлення в селі Жуківці та Верем`я».

Тетяна Кучер:
«У грудні 2018 року мною було видано роз

порядження про проведення інвентариза
ції та аудиту всього наявного майна, що 
належить громаді міста, а  саме земель, 
приміщень та всіх матеріальних ціннос
тей. Керівники структурних підрозділів, 
а  також комунальні підприємства міста 
отримали відповідне доручення і вже здій
снюють цю роботу».

Дмитро ДЕРЕВЕНЕЦЬ, заступник міського 
голови міста Українка з виконавчої роботи:

«В рамках цієї роботи розірвано договір 
та повернуто в  користування громади 
130  м2  приміщення за  адресою Юності, 15, 
яким з істотними порушеннями договору 
користувалось приватне ТОВ «ДніПро». 
Зараз в  приміщення переїхав абонент
ський відділ водоканалу.

За результатами проведення відкри
того конкурсу передано в  оренду Будинок 
побуту. Після ремонту за  власний кошт 
орендар буде використовувати перший по
верх, а другий буде надано в користування 
громаді міста. Проведена також важлива 
робота з передачі у  власність земельної 
ділянки об’єднанню ошуканих інвесторів 
недобудови по проспекту Дніпровський, 27, 

так звані «Дуби», що дасть їм можливість 
власними силами добудувати об’єкти за
ради втілення їхніх мрій на власне житло. 
За  невиконання умов договору з оренди 
ділянки, а  саме через відмову забудовника 
виділити 8 квартир нашим лікарям, з орен
дарем, ТОВ «Київщинажитло», було розі
рвано договір по  ділянці, яка знаходиться 
між вул. Київська, 1 в, вул. Київська, 3 та їх 
недобудовою, так званою «Підковою».

Тетяна Кучер:
«Попередні результати аудиту дали нам 

розуміння того, що в  нас є катастрофіч
на нестача місць для функціонування як 
комунальних підприємств, так і установ 
для розвитку спорту. Щоб збільшити кіль
кість таких важливих соціальних об’єктів і 
дати можливість їх використовувати для 
потреб громади, нами за  результатами 
успішних перемовин з керівництвом ПАТ 
«Центренерго», Трипільської ТЕС, а  також 
з керівництвом Фонду державного майна 
України, було ініційовано питання про бе
зоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади міста кількох 
об’єктів ПАТ «Центренерго». 

За ініціативи громадського діяча Олега 
Донського нами було організовано та про
ведено на дуже високому рівні конференцію 
з комплексного поводження з відходами. 
Саме завдяки такому системному підходу і 
участі в конференції представників різно
манітних владних структур, зокрема КОДА 
і Обухівської РДА, та організацій, які безпо
середньо займаються переробкою даного 
сміття, його сортуванням, перевезенням і 
утилізацією, ми змогли визначити, з яки
ми проблемами ми зараз стикаємося, а які 
ще потенційно нам загрожують, для того 
щоб напрацювати всі ті заходи, які ми 
маємо запровадити для правильного по
водження з відходами і забезпечення ком
фортних умов для наших містян.

Шановна громадо, зрозуміло, що нічого 
не робиться за помахом чарівної палички 
і для всього потрібен час і великі зусилля. 
Це велика кількість перемовин, робочих 
зустрічей, різноманітних домовленостей і 
підготовчих етапів. Запевняю вас, що все 
це ми робимо виключно задля покращення 
добробуту наших містян і, будьте впевне
ні, спільними зусиллями ми досягнемо успі
ху і наше місто ще більше розквітне».

НІЧОГО НЕ РОБИТЬСЯ ЗА ПОМАХОМ ЧАРІВНОЇ ПАЛИЧКИ, 
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ ПОТРІБЕН ЧАС І ВЕЛИКІ ЗУСИЛЛЯ
Очільники Української міської ради підбили підсумки перших ста днів роботи своєї команди
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НА КОНКУРСІ «СУПЕРБАБУСЯ» ДОВЕЛОСЯ 
ЗБІЛЬШИТИ ПРИЗОВИЙ ФОНД

 Сторінку підготували Олена НЕЦВЄТАЄВА 

В Українці відбувся довгоочікуваний 
конкурс «Супербабуся». До цього свя-
та впродовж кількох місяців готували-

ся ті, хто має цей чудовий статус. У  фіналі 
мали взяти участь 13  осіб. До  дня змагань 
«на дистанції» залишилися не всі. За при-
зовий фонд в 10 000 гривень боролися в ре-
зультаті 8 бабусь. Своєю добротою, енергі-
єю, позитивом і сміливістю вони ділилися з 
численними глядачами конкурсу.

За його умовами кожна учасниця повинна 
була бути в команді зі своєю сім’єю. Перед 
фіналом усі взяли участь у професійній фо-
тосессії. У творчому змаганні на сцені бабусі 
виступали разом зі своїми дітьми та онуками. 
Крім цього, разом зі своїми рідними учасни-
ці, перетворившись в  майстер-шефів, про-
давали приготовані власноруч страви. Саме 
таким чином в  антракті проходив кулінар-
ний конкурс. Зібрано більш ніж 7 000 грн., які 
бабусі передали на благодійність.

Під час дефіле учасниці показали, наскіль-
ки може бути прекрасною і елегантною жін-
ка навіть в третьому віці. А на фінальному 
виході бабусі остаточно підкорили глядачів 
своїм синхронним танцем і драйвом.

У підсумку, після підрахунку голосів, з’я-
сувалося, що призових місць замість трьох 
виявилося аж п’ять. Перше і друге місце 
за  кількістю балів розділилили між собою 
огдразу по  дві учасниці. Журі довго ради-
лося, не знаючи як правильно поділити між 
прекрасними бабусями призовий фонд. 
А тому спонсори вирішили його збільшити. 
Перше місце розділили Любов Яснікова і 
Наталія Грищенок. Друге  — Лариса Бублик 
та Людмила Попченко. Третє призове місце 
посіла Валентина Дроздова. Крім грошової 
винагороди, переможці та призерки отри-
мали подарунки.

Свято відбулося завдяки депутатському 
корпусу Української міської ради, спонсо-
рам та організаторам. 

Вирішили, що Конкурс відтепер буде що-
річним.

«ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» «ПРОПИШЕТЬСЯ» В УКРАЇНЦІ

Ц ього року Міжнародний фестиваль кіно 
та театральної творчості «Золотий клю-
чик» переїжджає в Українку. Впродовж 

п’яти днів, з 29 травня до 2 червня, на бере-
зі Дніпра буде розташовуватися мистецька 
платформа, де діти та молодь матимуть змогу 
розкрити свій талант та перейняти творчий 
досвід у кращих діячів культури та мистецтва 
нашої країни.

Презентувати усі свої напрямки в місто приїде 
справжній десант «зірок». Приєднається до ор-
ганізації такого масштабного заходу Українська 
міська рада та громадські об`єднання міста.

Для батьків творчих дітей-учасників ор-
ганізатори фестивалю обіцяють цікаві мис-
тецькі заходи: творчі зустрічі із зірками, 
флешмоби, зйомки у  кіно, спортивні зма-
гання, спілкування із митцями тощо.

У програмі фестивалю заплановані різно-
манітні культурні заходи, які будуть спри-
яти популяризації міста, району, а  також 
Київської області. Творчі зустрічі з леген-
дарними вітчизняними майстрами театру 
та кіно, що відбудуться у кількох населених 
пунктах Обухівського району, майстер-кла-
си, конкурсні змагання, театральні вистави, 
спортивні шоу, концерти, флеш-моби — все 
це очікує як на учасників фестивалю, так і 
на мешканців міста та району.

Ексклюзивність фестивалю в тому, що діти 
під керівництвом професіоналів опанову-

ватимуть на  практиці мистецькі професії. 
А  це в  майбутньому допоможе їм зробити 
вірний профорієнтаційний вибір. Багато 
дітей, вперше спробувавши себе у кіно, теа-
трі, моделінгу на минулому фестивалі, нині 
працюють у комерційних кіно, театральних 
та подіумних проектах. Фестиваль дає блис-
кучий старт для малечі та запалює справжні 
зірки на творчому небосхилі.

Прикладом дієвості фестивалю і його ве-
ликих можливостей може бути родина Бо-
рисполець з Українки. На офіційну конфе-
ренцію з приводу відкриття вони прийшли 
майже всім складом. Вони були звичайними 
учасниками минулого фестивалю, а нині — 
вже знялись в  більше, ніж у  10  кінопроек-
тах. А тому — шанс стати зіркою може отри-
мати кожен.

В ОБУХОВІ ВІДБУЛОСЬ 
ВІДКРИТТЯ 
НАРОДНОГО 
МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ

Ц ього дня організатори чекали кіль-
ка десятків років. Весь цей час вони 
по  крихтах збирали рушники, виши-

ванки, ікони, елементи побуту, колиски та 
інше. Дбайливо реставрували, зберігали і 
збирали безцінні експонати у себе вдома. І 
ось для всіх жителів Обухівщини і для гос-
тей, які цікавляться історією нашого краю, 
в Обухові відкрився народний Мистецький 
центр. Зал на  200  квадратних метрах умі-
стив велику кількість стародавніх експона-
тів, котрі збирала ціла команда однодумців. 
Тут представлені не тільки матеріальні цін-
ності з приватних колекцій, але ще й зібрані 
цікаві історії та світлини минулого.

Олена Артюшенко та Наталія Любиченко, 
ініціаторки створення центру, здійснили 
свою мрію, дякуючи добрим людям і фінан-
совій підтримці кількох громадських органі-
зацій. Хтось допомагав матеріально, інші — 
своєю працею, доставляючи експонати та 
облаштовуючи залу.

На відкриття народного Мистецького цен-
тру зібралося більше сотні людей. У залі був 
аншлаг. Крім урочистої частини з вітаннями 
і подарунками, для глядачів було організо-
вано театральну виставу: співали, танцюва-
ли, читали вірші. На  імпровізованій сцені 
провели показ українського народного 
одягу. Тепер такі свята і подібні тематичні 
зустрічі будуть проходити в  Мистецькому 
центрі постійно.

ВНОЧІ СТАЄ ВСЕ СВІТЛІШЕ

В Укранці масштабно оновлюється ву-
личне освітлення. На  заміну звичай-
ним відтепер встановлені світлодіодні 

лампи. Вони дуже якісні, мають великий 
термін гарантійної придатності та дуже гар-
но освітлюють дорогу. Ліхтарі мають приєм-
ну яскравість та гарний кут освітлення.

Вже в  цьому році в  місті замінені ліхтарі 
на  двох вулицях. Відтепер світліше стало 
по вулиці Юності (відрізок дороги від ринку 
до  повороту на  Обухів) та по  вулиці Київ-
ській (від Української міської ради до виїзду 
з міста).

Проект реалізований за кошти державно-
го бюджету. Відтепер на вулицях буде світ-
ліше і безпечніше, а в подальшому, так як ці 
ліхтарі енергозберігаючі, вони заощаджу-
ватимуть кошти міського бюджету.
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 СУСПІЛЬСТВО

В УКРАЇНЦІ ПЛАНУЮТЬ ВІДКРИТИ  
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 Сторінку підготувала Олена НЕЦВЄТАЄВА

ЗАПУСТИ СВОЮ ІДЕЮ В ЖИТТЯ

1 березня в Українці стартував конкурс молодіж-
них проектів. З цього дня і до  30  квітня при-
ймають заяви і документацію. Кожен, хто ба-

жає змінити на  краще Українку, може приєднатися 
до конкурсу молодіжних проектів.

Нагадаємо, що конкурс відбувається не  вперше, 
але цього року збільшився розмір фінансування. 
Крім цього, на суму до 250 тис. грн. можуть претен-
дувати не тільки громадські об`єднання, як це було 
раніше, а й фізичні особи. Таким чином була реалі-
зована мета — збільшити кількість учасників і надати 
можливість усім бажаючим реалізувати свої мрії для 
покращення життя в місті.

Інформацію про умови конкурсу можна дізна-
тися в  кабінеті № 40 УМР за  тел. (045–72)7–54–41 чи 
за електронною поштою inna.shevel@gmail.com.

Якщо ви знаєте, що необхідно для Українки, щоб жити 
тут було комфортно та безпечно, що можна зробити 
цікавого для дозвілля чи освіти, що необхідно для по-
кращення благоустрою та озеленення міста — пишіть 
проект, подавайте його на конкурс, отримайте перемо-
гу і запускайте свою ідею в життя.

З добути вищу освіту, не виїзджаючи за межі міста, скоро зможуть випускники шкіл 
Українки. Для просування цієї ідеї вже не перший місяць ведуть спільну роботу пред-
ставники міської ради та ректорати кількох вишів Києва. Цього місяця із закладами 

вищої освіти познайомлять одиннадцятикласників загальноосвітніх шкіл міста.  Для май-
бутніх абітурієнтів це дуже важлива та гарна новина. Насамперед плюс в тому, що можна 
отримати фахову освіту, далеко не їдучи від домівки, а це дуже зручно та  вигідно не тільки 
для мешканців Українки, а й для жителів прилеглих міст та селищ. Наприклад, недавно 
в Українці побували з презентацією представники Академії праці, соціальних відносин і 
туризму. Розповіли про свій навчальний заклад, ознайомили школярів з переліком спеці-
альностей, котрі профілюються у виші, а також запевнили, що готові відкрити, якщо зна-
добиться, нові, актуальні для регіону студіювання.

ДОРІЖКА НА ПІЩАНИЙ ПЛЯЖ В УКРАЇНЦІ НЕ БУДУТЬ 
БІЛИТИ ДЕРЕВА І БОРДЮРИ

З робити пляж зручним для всіх — з такою пропозицією 
виступила голова одного з ОСББ міста Дар’я Мудрак. 
На центральному міському пляжі батькам з малюками 

важко дійти до річки. Ноги обпікає гарячий пісок, а колеса 
колясок в ньому грузнуть. Вихід із ситуації може бути про-
стим. Застелити від асфальтованоъ дороги до Дніпра спе-
ціальну доріжку.

Варіантом вирішення проблеми може стати спеціальне 
покриття або рулонний килимок з дерев’яних рейок. По-
дібний вид стежок широко використовується за кордоном і 
вже на деяких українських пляжах. При необхідності стежку 
можна легко прибрати або посунути. Під час прибирання 
пляжу спеціальною технікою її можна згорнути в  рулон, 
а зранку — «розстелити» знову.

РАЙОННЕ СВЯТО ВЕРБІЄ  
В ЦЬОМУ РОЦІ ПРОЙДЕ В УКРАЇНЦІ

С вято Вербіє (за тиж-
день до  Пасхи) 
в  цьому році Обу-

хівщина відзначить 
в  Українці. Орієнтовна 
дата заходу запланована 
на  20  квітня. Святкувати 
весь район запрошений 
на берег Дніпра. Для всіх 
жителів Обухівщини готу-
ється яскраве масштабне 
свято. Вони будуть слу-
хати пісні, розписувати 
писанки, прикрашати пи-
санкове дерево. Органі-
затори готують для дітей 
спеціальну програму та 
тематичні майстер-класи. 
Усі, хто завітає на  свято, 
зможуть освоїти писан-
карство та інші техніки прикрашення яєць. На  міській на-
бережній організовують торговий ярмарок. Більш детальна 
програма буде опублікована ближче до  дати проведення 
заходу.

Нагадуємо, що українці на  Великдень і День праці від-
почиватимуть п’ять днів поспіль — з 27 квітня по 1 травня. 
Безпосередньо саме свято Пасхи в  цьому році припадає 
на 28 квітня.

З абути пережитки минулого пропонує ініціативна група 
голів ОСББ міста. Вони виступають за відмову від вес-
няної побілки дерев та бордюрів в місті, яку вимагають 

відповідні комунальні служби.
У далекому 2006  році Міністерство будівництва, архітек-

тури та житлово-комунального господарства видало Наказ 
«Про затвердження правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України», в якому заборонили «білити 
вапном дерева та малі архітектурні форми» (пункт 9.1.17).

Однак ні столичне керівництво, ні керівництво на  місцях 
так і не взяли до відома ці вказівки. Заговорили про шкоду 
вапна вже через кілька років. Київ першим відмовився від 
побілки дерев, слідом за ним «новомодне віяння» підхопи-
ли і інші українські міста. Побілку бордюрів назвали пере-
житком минулого, і в  цілях декомунізації щорічну весняну 
традицію відправили у відставку, мотивуючи тим, що в Євро-
пі так не роблять.

З цієї весни подібний вид «благоустрою» в Українці спіль-
ним рішенням вирішили скасувати. Білити дерева і бордюри 
перестануть. Від обкопки дерев теж вирішили відмовитися. 
Подібний досвід вже є в деяких ОСББ міста та навчальних за-
кладах Українки. Цього року так буде у всьому місті. А кошти, 
які були виділені на ці види робіт, перенаправлять на інші 
важливі питання по благоустрою міста.

 ВАЖЛИВО  ДЕНЬ МІСТА

ФОНД ДЕРЖМАЙНА УХВАЛИВ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ 
ОБ’ЄКТІВ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» В КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МІСТА УКРАЇНКИ

МЕШКАНЦІ УКРАЇНКИ СПРОБУЮТЬ 
ОБІЙНЯТИ СВОЄ МІСТО

У країнська міська рада ініціювала пе-
редачу об`єктів соціального призна-
чення ПАТ «Центренерго» у  власність 

місту. Все це  — задля поліпшення стану ін-
фраструктури в Українці та можливості вико-
ристання цього майна в інтересах громади.

Близько 10 років тому на баланс міста було 
передано Палац культури та спорткомплекс. 
Але залишилось ще багато приміщень, які 
ПАТ «Центренерго» не  використовувало 
за  призначенням і з різних причин не  пе-
редавало для потреб громади. Весь цей час 
місто не мало змоги розміщувати там ні нові 
спортивні секції, ні творчі гуртки. Хоча потре-
бу у цих приміщеннях місто відчувало гостро.

Наразі в. о. міського голови Тетяною Ку-
чер проведено перемовини з генеральним 
директором ПАТ «Центренерго» Олегом Ко-

земко, з директором Трипільської ТЕС Пе-
тром Кравцем та керівництвом Фонду Держ-
майна. Вже досягнуто певних попередніх 
домовленностей щодо переліку об`єктів та 
черговості їх передачі. На даний час ухвале-
но рішення міської ради про згоду на при-
йняття об`єктів першої черги і розпочата 
спільна процедура передачі їх в комунальну 
власність міста. В списку об`єктів на переда-
чу зокрема значиться:

— будівля громадсько-торгівельного цен-
тру по  пр. Дніпровський, 15 (універмаг, го-
тель «Енергетик», кафе «Енергетик»);

— інженерна споруда  — бризкальний ба-
сейн (бетонна яма між ПК та СК);

— будівлі овочесховищ по вул. Південній;
— будівля їдальні біля будинків готельного 

типу.

Вже розпочалася підготовка до Дня міста. 
Цього року три дні святкування припа-
дає на 6,7 і 8 вересня. Однак, програма 

буде відрізнятися від минулих років. На чис-
ленні прохання мешканців, головним днем   
святкування міських іменин тепер буде су-
бота. Дискотеку однокласників вирішено пе-
ренести на вечір п’ятниці, а фестиваль дво-
рів — на неділю. Все зроблено для того, щоб 
жителям і гостям нашого міста було зручніше 
святкувати. І після довгого й веселого вечора 
суботи не поспішати зранку на роботу.

Крім цього, на  всіх очікує кілька сюр-
призів. Розглядаються варіанти проведен-
ня в  місті фестивалю повітряних зміїв та 
фестивалю танців з Олександром Педа-
ном, а на любителів екстриму чекають пе-
регони на квадроциклах.

Мешканці Українки завжди з розмахом 
святкують День міста. Гуляють три дні. 
За цей час проходить маса різноманітних 
фестивалів, парадів і концертів. Цього 
року міська рада обіцяє особливу про-
граму із запрошенням популярних зірок 
шоу-бізнесу. Крім цього, заплановано 
багато новинок для жителів і гостей мі-
ста на Дніпрі. Одним із нововведень, яке 
хочуть запровадити цьогоріч, буде про-
ведення акції «Обійми своє місто». Всім, 
хто захоче відзначити День Українки, 
пропонують об’єднатися, узятися за руки 
і створити велике коло навколо нашого 
міста. Зробити це не складно, адже Укра-
їнка — невеличке місто, і мешканці дуже 
люблять його. А от тепер ще й спробують 
обійняти...

МІЛЬОНИ НА ОБЛАШТУВАННЯ ГОЛОВНОГО 
МІСЬКОГО СТАДІОНУ

Г оловний міський стадіон давно вима-
гає нового покриття. Тут вже декілька 
років не  проводять не  тільки обласні 

чи районні, навіть міські футбольні турніри. 
«Город» — так називають його деякі спортс-
мени. Ями і купини роблять стадіон травмо-
небезпечним для гравців.

Наразі ініційовано процес залучення ко-
штів з бюджету Федерації футболу Украї-
ни на  умовах співфінансування. Чекаємо 
на  позитивний результат, коли в  Українці 
головний міський стадіон застелять новим 
сучасним і міцним штучним покриттям. Роз-
міри поля — 70 на 110 м. Бюджет проекту — 
близько 9 млн гривень.

Наразі розпочато процедуру прийому-передачі об’єктів



6 ОБУХІВ-УКРАЇНКА17 квітня 2019 року • №2 (03)

• перегляд ТБ одночасно на 5-ти окремих при-
строях;

• можливість перегляду рейтингових цифрових 
каналів (пакети налічують від 135 до 223 каналів, 
включаючи канали в HD якості);

• кінозал якісних фільмів та популярних передач 
без реклами;

• можливість управління переглядом (мати мож-
ливість перемотувати ефір);

• дивитися не тільки ті фільми і передачі, які йдуть 
зараз, але і ті, що йшли у програмі протягом дня);

• можливість одним «кліком» призупиняти та від-
новлювати підписку, змінювати обрані пакети.

Як підключити та користуватися?
Використовувати послугу OTT можливо на Smart 

TV, на комп’ютерах, планшетах, смартфонах, за до-
помогою приставок – на будь-якому пристрої, де є 
Інтернет.

Пункти обслуговування абонентів:
м. Обухів, вул. Миру, 9-ж
Багатоканальні телефони: (04572) 60-377 
      (044) 377-7-377

 МИЛОСЕРДЯ

 КУЛЬТУРА  ЕКОЛОГІЯ

 СПОРТ

АКТ ДОБРОТИ НА ОБУХІВЩИНІ: дитячий садочок 
нагодував чотирилапих

 Сторінку підготували Олена НЕЦВЄТАЄВА 
та Марина КОЧКІНА

Д еремезнянському реабілітаційному 
центру для тварин, котрим опікується 
Вікторія Нижник, час від часу допома-

гають небайдужі люди, зоозахисні  організа-
ції, а з недавнього часу — дитячий садочок.

І добре, що охочі знаходяться   та відгу-
куються на прохання Вікторії. Самій жінці 
було б досить  важко  впоратися зі своїми 
волохатим поголів’ям улюбленців, адже 
корми та ветпрепарати зараз коштують  
недешево. Що вже казати про платню за 
комунальні послуги притулку, які постійно 
дорожчають.

У березні Вікторію Нижник неймовірно 
порадував візит доброти гостей з дитячо-
го садочка   «Ялиночка», що розташований 

у селищі міського типу Козин. Завідуюча 
закладу   Любов Стопник  разом зі своїми 
помічниками привезли для чотирилапих 
вихованців притулку пакети та коробки з 
провізією. А в них — закуплені корми та не-
обхідні крупи для годування тварин. Харчі 
збирали всією «Ялиночкою» — діти, батьки, 
педагоги,  усім миром відгукнулись на про-
позицію допомогти кішкам та собакам при-
тулку їжею.

Мета доброї справи — не лише нагодувати 
тварин притулку, а й втілити в життя вихов-
ний аспект.   Прищеплюючи дітям змалку 
любов до братів  наших менших, керівниц-
тво садочка виховує гідне покоління ма-
леньких українців.

Т ретього березня в Обухові у спортив-
ній залі РЦКіД відбувся Чемпіонат Ки-
ївської області серед дітей, юнаків та 

юніорів з таеквондо ІТФ.
Свої бойові надбання у цьому чемпіонаті 

демонструвало більше трьохсот єдинобор-
ців з різних куточків Київщини...

ТУРНІР З ТАЕКВОНДО 
В ОБУХОВІ

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА 
ЮНИХ БОРЦІВ

АНДРІЙ ЯЦЕНКО З УКРАЇНКИ 
— ЧЕМПІОН ЄВРОПИ 
З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

23 березня в  столиці пройшов ди-
тячий турнір з вільної боротьби 
«МУХАДЖИР».

У ньому взяли участь 270  борців, з 20  — 
ти команд, а  саме: Криму, Чернігівської, 
Сумської, Житомирської та Киевскої облас-
тей, а також команди міста Києва. Команда 
ДЮСШ м. Обухова, борців якої тренує Анато-
лій Гуральський, завоювала 8 медалей.

Чемпіонами у  своих категоріях стали: Єв-
геній Цюкало, Данила Часовський, Салахуд-
дін Абдулаєв и Ростислав Марченко. Друге 
місце — у Артема Грошевого. Володарі тре-
тіх місць — Артем Герасимчук, Всеволод Фе-
доренко та Владислав Ганзенко.

Вітаємо наших переможців із нагородами!

9 березня у сербському місті Нові Сад 
представник Київщини Андрій Яценко ви-
боров золото чемпіонату Європи U-23 з 
вільної боротьби у ваговій категорії 57 кг.

ПРОБЛЕМА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ — 
ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ 
НА ОБУХІВЩИНІ

«РІДНА МАТИ МОЯ» : в Обухові 
відбувся Всеукраїнський фестиваль 
пісні присвячений матері

П роблема твердих побуто-
вих відходів (ТПВ) є нара-
зі однією із найгостріших 

для людства. Для Українки це 
питання також дуже нагальне. 
Вже багато років в  місті відбу-
вається організоване сорту-
вання сміття. Але існує багато 
нарікань: і щодо самого сор-
тування, і щодо вивозу сміття 
з міста та його утилізації. Тому 
професійно розібратися у  темі 
за  ініціативи міської ради та 
громадськості міста зібралися 
представники районного, об-
ласного та державного рівня.

Зі своїми доповідями виступа-
ли не  лише представники вла-
ди — до обговорення долучили-
ся керівники великих потужних 
підприємств з  переробки сміт-
тя, голови ОСББ, представники 

громадских об’єднань, екологи, 
активісти, зокрема й ті, котрі 
вимагають закриття відомого 
полігону твердих побутових 
відходів №  5, який розташова-
ний в селі Підгірцях Обухівсько-
го району. Як відомо, саме туди 
завозиться половина сміття зі 
столиці та відходи з нашого ра-
йону. Зачепили учасники кон-
ференції також тему екологіч-
них грошей і куди вони йдуть, 
а  також поділилися досвідом 
як писати проекти на  реаліза-
цію еко-програм. Не  оминули 
присутні і теми компостування, 
освітніх проектів, іноземного 
досвіду сортування сміття. Жва-
во на зібранні обговорювалося 
і питання будівництва сміттє-
переробного заводу поблизу 
Українки.

У ВОДОЙМИ ОБУХІВЩИНИ 
ЗАПУСТИЛИ ПІВТОРИ ТОННИ 
МОЛОДОЇ РИБИ

У водосховище, роз-
ташоване на річці 
Красна, що територі-

ально знаходиться у Гер-
манівській та Семенівській 
сільських радах, випустили 
1 500 кг дворічної риби. А 
саме: товстолоба-гібрида — 
1 000 кг, амура білого  — 
100 кг  та коропа — 400 кг. 
Середня вага мальків — 
близько 100 грамів.

Запущення молодняка 
у водойми здійснено за 
кошти користувачів спе-
ціальних товарних рибних 
господарств згідно з режи-
мами рибогосподарської 
експлуатації водойм.

5 квітня в Обухові відбувся ювілейний десятий Всеукраїнський 
фестиваль пісні «Рідна мати моя». 
Пісенний захід особливий тим, що на ньому оспівують найваж-

ливішу в світі жінку — матір.
Ініціаторами створення цього Всеукраїнського фестивалю були 

колишній міський голова Обухова Володимир Мельник та його за-
ступниця Валентина Шимоненко. Обох, на жаль, вже немає на цьо-
му світі.

Сьогодні ідею створення фестивалю на честь матері підтримав та 
продовжує втілювати у життя народний артист України, компози-
тор, поет та співак Мар’ян Гаденко. У цьому митцю активно допома-
гає місцева влада.

 Пісенний захід розпочався конкурсом серед наймолодших учас-
ників, а завершився грандіозним 
гала-концертом за участю молодих 
талантів та заслужених і народних 
співаків.

OTT ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» — ЦЕ:
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 ОБУХІВ

ТУРИСТИЧНИЙ ОБУХІВ: КУДИ І ЯК РУХАТИСЯ?

У місті відбулася зустріч щодо розвит-
ку галузі культурного відпочинку  — 
у  сесійній залі міськради присутні 

на  зібранні розробляли основну концеп-
цію туристичної перспективи міста. Серед 
запрошених на  зустріч були майстри су-
часних та народних ремесел, місцеві рес-
торатори, спортивні активісти, колишня 
очільниця Обухова, представники влади 
міста та інші небайдужі мешканці.

На зустріч в  якості ведучого-консультанта 
запросили голову ради Всеукраїнської феде-
рації роботодавців у сфері туризму в Україні 
Тетяну Тимошенко. Гостя охоче спілкувалася 
із місцевою громадою, дізнаючись про ос-
новні акценти діяльності кожного присутньо-
го. Вона слухала думки та одразу давала по-
ради щодо успішності залучення до Обухова 
якомога більшої кількості туристів не лише з 
різних куточків Київщини, а й з усієї України. 
На заході говорили, чим саме Обухів може 
бути цікавий туристам з інших міст. Насампе-

ред тим, що неподалік знаходиться історич-
на перлина краю  — Трипільська культура. 
Саме ж місто відоме, як край Андрія Малиш-
ка. В  Обухові кожен може відвідати буди-
нок-музей митця мелодійної рими та автора 
рідних для мільйонів українців віршів.

Приваблюють туристів і міські творчі 
ярмарки та колоритні народні гуляння 
на  великі міські свята. Теж саме можна 
сказати і про кілька великих творчих фес-

тивалів, на які щороку приїздять гості з ін-
ших міст — «Обухівський шитий рушник», 
«Рідна мати моя», «За  тиждень Велик-
день» тощо. Окремо обговорили на заході 
і природні мальовничі маршрути Обухова, 
які також приваблюють багатьох.

А ще туристів може зацікавити вели-
кий промисловий потенціал відомих 
місцевих підприємств. Таку ідею також 
висловили на заході. Чимало уваги на зу-

стрічі приділили обговоренню розвит-
ку інфраструктури Обухова, адже саме 
цей фактор дуже впливає на  зацікавле-
ність гостей у відуванні будь-якого міста. 
Результатом зустрічі стало створення іні-
ціативної групи, яка буде займатися реа-
лізацією туристичних проектів. Втілення 
в життя перших чотирьох з них в Обухові 
планується вже у другій половині поточ-
ного року. 

  Марина КОЧКІНА 
ПОГЛЯД

К ВУ використав таку методологію. Суми 
витрачених коштів рахувалися відпо-
відно до проміжних фінансових звітів 

кандидатів, включно із 2,5 млн. грн. варто-
сті виборчої застави. Наводяться дані щодо 
кількості осіб, які проголосували за канди-
дата відповідно до  веб-сайту ЦВК (підра-
ховано 97.10 % бюлетенів), без врахування 
Сергія Тарути та Олександра Мороза, на під-
тримку яких значно вплинули публічні за-
яви про відмову від балотування.

Сказати, що сума витрат прямо або 
обернено пропорційна кількості голосів, 
не  можна. Наприклад, Ігор Смешко, який 
заплатив за кожен голос всього 4 грн, от-
римав 6,04  відсотка голосів  — за  нього 
проголосувало 1 141 290 осіб.

Найдорожче коштував кожен голос ви-
борця для Романа Насірова, Сергія Капліна, 
Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Ви-
трачені ними суми коштів значно переви-
щили ту кількість голосів виборців, які вони 
отримали.

Але «Погляд», аналізуючи дані КВУ, помі-
тив цікаву тенденцію. Насіров, як і Сергій 
Носенко (четверте місце), окрім 2,5  млн. 
грн застави, більше жодної гривні коштів 
у  свою виборчу кампанію не  вклав! Тож 
свої 0,1  відсотка голосів кожен отримав 
«самопливом»? До  речі, «Погляд» писав 
про витрати кандидатів на  рекламу, так 
ось, у звітах до ЦВК про використання ко-
штів виборчих фондів кандидатів части-
на кандидатів не  вказали жодних витрат 
за звітний період. Це Олександр Ващенко, 
Микола Габер, Олександр Данилюк, Роман 
Насіров, Руслан Ригованов, Олександр 

Соловйов  — це з тих, хто на  18  березня 
подав звіти до  ЦВК. Вочевидь, найбільші 
«дивіденди» за  «безрекламну» кампанію 
у Юрія Тимошенка — не витративши, окрім 
означених 2,5 мільйона застави, більше ні 
копійки, отримав 114 207 голосів, що скла-
дає 22 грн за голос.

Ігор Смешко, попри те, що йому кожен го-
лос обійшовся найдешевше, вклав у  свою 
передвиборчу кампанію 3,9 млн грн, Тобто 
за мінусом застави — 1, 4 млн грн.

В той  же час, згідно із законодавством, 
відкриття виборчого фонду є обов’язко-
вою умовою для початку ведення агітації 
кандидатом у президенти. Виборчий фонд 
кандидата має накопичувальний рахунок, 
куди надходять кошти для фінансування 
виборчої кампанії кандидата, та поточні 
рахунки, з яких здійснюється фінансуван-
ня витрат на виборчу кампанію. Тож дехто, 
виходить, заощадив на рекламі, вочевидь, 
і не сподіваючись на те, що пройде. Куди ж 
витратять заощаджені гроші виборчих 
фондів? Можливо, на осінні парламентські 
вибори? Втім, то вже особиста справа кож-
ного.
Але давайте разом з КВУ ще трохи пройде-
мось по списку: що ще цікавого?

Сергій Каплін: витрачено 12,6  млн, от-
римано 14 871  голосів. Вартість голосу  — 
849 грн.

Аркадій Корнацький. Він витратив 3,5 млн. 
грн., отримав 4 358 голосів. Вартість одного 
голосу склала 825 грн.

Володимир Зеленський витратив 88, 
9  млн. грн. Отримав 5 529 460  голосів ви-
борців. Таким чином вартість голосу скла-
ла 16  грн. Для порівняння з іншими ліде-
рами перегонів: вартість голосу для Петра 
Порошенка склала 141 грн., Юлії Тимошен-

ко — 68 грн, Юрія Бойка — 23 грн., Анатолія 
Гриценка — 82 грн.

Тобто якоїсь закономірності, за  якою 
можна вивести співвідношення грошей 
і голосів, навряд чи вдасться виявити. 

Вочевидь, справа не в кількості, а в спо-
собах вкладення коштів, з одного боку, 
а з іншого — спрацьовує певний суспіль-
ний феномен, який ще вартий своїх до-
сліджень. 

СКІЛЬКИ КОШТУВАЛИ КАНДИДАТАМ У ПРЕЗИДЕНТИ  
ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ

 ОТАКОЇ!

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Виборчі кампанії — справа завідомо недешева. Кожен голос виборця вартує грошей. Тут ідеться не про підкуп. А про те, що кандидати вкладають кошти 
у свою виборчу кампанію. Одна її складова — застава — однакова для всіх: 2,5 мільйона гривень. А вже в агітаційну кампанію — друк і поширення листівок і 
газет, оплату праці агітаторів, виступи на телебаченні тощо плюс супутні витрати — кожен вкладав скільки міг чи скільки вважав за потрібне.
Зовсім без голосів виборців не залишився ніхто. Бо навіть аутсайдери президентських перегонів —  Сергій Носенко і Роман Насіров отримали по 0,1 відсо-
тка, але все ж це 3 114 і 2 582 голоси відповідно. 
Комітет виборців України (КВУ) провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які претенденти на президентське крісло офіційно витратили на 
проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів.

Найдорожчі голоси у...

Найдешевші голоси у...

Насіров Р. М.

997 грн

Габер М. О.

444 грн

Каплін С. М.

849 грн

Кривенко В. М.

435 грн

Носенко С. М.

807 грн
Шевченко О. Л.

592 грн

Корнацький А. О.

825 грн
Купрій В. М.

606 грн
Скоцик В. Є.

591 грн

Порошенко П. О.

141 грн
Тимошенко Ю. В.

68 грн

Бойко Ю. А.

23 грн

Зеленський В. О.

16 грн

Балашов Г. В.

79 грн

Гриценко А. С.

82 грн
Кошулинський Р. В.

61 грн

Тимошенко Ю. В.

22 грн
Смешко І. П.

4 грн

 КРИМІНАЛ  І СИТУАЦІЇ
 ОБУХІВЩИНА. 9 квітня

Близько 16  години на  Столичному шосе, 
неподалік Козина, сталося зіткнення двох 
автівок Mersedes-Benz, та Mazda 6. Обидві ав-
тівки рухалися в одному напрямку. Внаслідок 
зіткнення Mazda з’їхала в кювет та зіштовхну-
лося з деревом. Постраждали водій та паса-
жир автівки. З місця події потерпілих забрала 
карета швидкої. Водія без свідомості, а паса-
жира з переламом ноги та черепно — мозко-
вою травмою.
 ТРИПІЛЛЯ. 8 квітня

Правоохоронці Обухівського району із воє-
нізованою охороною Південно-західної заліз-
ниці, затримали групу неповнолітніх хлопців і 
дівчат, які ґрунтовно підозрюються у  скоєнні 
низки злочинів та пошкодження майна, що 

належить ПАТ «Укрзалізниця».
Невідомі розбили вікна у пасажирському по-

тязі на станції Трипілля. На місце події одразу 
прибула слідчо-оперативна група Обухівсько-
го відділу поліції. Працівники воєнізованої 
охорони залізниці на  місці злочину встигли 
затримати неповнолітню дівчину, яка розпові-
ла про «компанію» товаришів.

Під час відпрацювання прилеглої території 
працівники поліції затримали групу правопо-
рушників, трьох хлопців 12, 16, 17 років та двох 
дівчат 15-річного віку.

Задля забави хулігани кидали палаючі шини 
на залізничні колії та залишали там інші сто-
ронні предмети. А  також трощили камінням 
маневрові світлофори, що у свою чергу могло 
спричинити тяжкі наслідки, оскільки це об-

ладнання відповідає за  безпеку руху потягів. 
Встановлено, що вікна у потязі Київ-Миронів-
ка розбили двоє старших хлопців, жителі села 
Трипілля. Наразі працівники поліції довели 
їхню причетність до скоєння 18 фактів право-
порушень на залізниці. Слідчі дії тривають.
 ОБУХІВ. 7 квітня 

В ДТП загинув підприємець  — благодійник 
Володимир Слабовський, який перебував 
за  кермом мотоцикла. Водій не  впорався з 
керуванням, зачепився за  відбійник і впав. 
Постраждалий отримав сильну травму руки і 
втратив багато крові. Свідки ДТП викликали 
на місце карету швидкої допомоги. Врятувати 
йому життя медикам, на жаль, не вдалось.

У соціальних мережах повідомляють, що Во-
лодимир Слабовський працював в  агропро-

мисловій сфері та активно допомагав україн-
ської армії.
 ПІДГІРЦІ. 5 квітня 

Силами ДСНС у селі Підгірці Обухівського ра-
йону вдалось зупинити розповсюдження заго-
ряння трав’яного настилу на  будівлю бані та 
сусідні будинки. Наслідки пожежі у селі Підгір-
ці: пошкоджений дах бані та вигорання трав’я-
ного настилу загальною площею майже 5 га.
 КОЗИН. 4 квітня

В районі смт Козин рибоохороний патруль 
під час нерестової заборони затримав бра-
коньєра. Завдяки зверненню громадян на “га-
рячу лінію” було спіймано порушника, який 
проводив вилов риби сіткою з човна. На по-
рушника складено протокол за ч. 4  ст. 85 КУ-
пАП.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Великдень або Воскресіння Христо-
ве — найдавніше християнське свято, 
головне свято богослужбового року, 
встановлене на честь воскресіння Ісу-
са Христа. Для українців з цим святом 
пов’язані не тільки різнокольорові 
писанки і смачна паска. Це особливе 
свято, коли дотимуються традицій 
і вірять у диво. Які ж повір’я і засте-
реження існують на Великдень? Яких 
традицій варто дотримуватися, аби 
все задумане здійснилося.

Великдень або Воскресіння Христове – 
найдавніше християнське свято, голов-
не свято богослужбового року, встанов-
лене на честь воскресіння Ісуса Христа. 
Для українців з цим святом пов’язані не 
тільки різнокольорові писанки і смачна 
паска. Які ж повір’я і застереження існу-
ють на Великдень? 

Сьомий тиждень посту — Страсний. 
У  передвеликодню седмицю віруючі 
згадують останні дні земного життя Спа-
сителя, його страждання і смерть. Піст в 
ці дні відповідно до статуту строгий.

Великий або Чистий четвер. З цього 
дня починаються приготування до Ве-
ликодня. Віруючим необхідно прийти 
до храмів, сповідатися і причаститися. У 
будинку прибирають, печуть паски, фар-
бують яйця.

Страсна п’ятниця. Це день розп’яття і 
смерті Ісуса, тому він не тільки найсуворі-
ший, а й найсумніший день тижня. Люди 
моляться, відвідують церковні служби і 
утримуються від їжі. Під суворою заборо-
ною домашня робота, веселощі і пісні, ка-
жуть: «хто пісні у Страсну П’ятницю співає 
— на Великдень сльози проллє».

Воскресіння Христове. У ніч на неділю, 
після опівночі, дзвін сповіщає про Во-

скресіння Христове і початок великод-
ньої служби. Богослужіння проводяться 
особливо урочисто й тривають вони до 
ранку. Кульмінацією служби стає обряд 
освячення пасок, яєць, вина та ін. 

Святкування тривають тиждень, який на-
зивають Світлою великодньою седмицею.

«Христос воскрес!» — «Воістину во-
скрес!»

Вже більше 2000 років традиційним 
привітанням в день Великодня і Світлу 
седмицю є слова: «Христос воскрес!». На 
що потрібно відповісти: «Воістину во-
скрес!». Нерідко обмінюються й писан-
ками. До речі, з цим символом пов’язано 
цікаве повір’я. Вважають, що Марія Маг-
далина, коли вирішила принести радісну 
звістку про воскресіння Ісуса римському 
імператору Тиверію взяла із собою у 
подарунок куряче яйце, яке символізує 
життя, адже до правителя не можна було 
приходити без дарів. На звістку Марії ім-
ператор просто розсміявся, зазначивши, 
що це можливо тільки в тому випадку, 
якщо біле яйце перетвориться на чер-
воне… і не встиг він закінчити фразу, як 
яйце змінило колір.

Вірування в народі
В давні часи вважали, що у Великдень 

все стає видимим, тому малеча з чистою 
душею може побачити всі земні скарби, 
які у цю ніч світяться вогниками.

Також люди раніше завжди з нетер-
пінням чекали першого удару дзвонів. 
Якщо з першим ударом перехрестити-
ся зі словами: «Христос воскрес, а рабу 
(ім’я) здоров’я», то одужає навіть важко 
хвора людина.

А ще у Великдень обов’язково встава-
ли до світанку, щоб не проспати щастя, 
а протягом дня дуже важливо бути весе-

лим та радісним, інакше сумувати дове-
деться весь рік.

Застереження на Великдень
На свято не можна займатися домаш-

ньою роботою — з клопотами піде щастя.
В ніякому разі не можна викидати 

освячені продукти, їх потрібно з’їсти за 
святковим столом, поділитися з рідними 
та сусідами або роздати бідним.

За старих часів шкаралупа великодніх 
освячених яєць не викидалася на вули-
цю, аби не потрапити в Ісуса і апостолів, 
які весь тиждень ходять по землі.

Їстівні символи Великодня
Сніданок на свято Воскресіння Хри-

стового завжди починають з освячених 
продуктів. Кожен член родини має з’їсти 
по яйцю та шматочок паски, принесені з 
церкви страви. 

Святкова паска — головний символ 
свята, символ присутності Бога у житті 
всіх людей. Її солодкість, здоба і краса 
— співчуття, милосердя і турбота Творця 
про кожного.

Сирна паска — це символ солодкості 
райського життя, прообраз Царства Не-
бесного. Її форма у вигляді гори симво-
лізує новий, небесний Єрусалим.

Крашанки — символ зародження жит-
тя, знак життя нового, воскресіння та 
символ сонця.

М’ясні страви вважаються символом 
багатства та матеріального благополуч-
чя, тому їх прийнято удосталь подавати 
на великодній стіл.

Мед — символ чистоти та Слова Божого.
Існує також традиція випікати невеликі 

дріжджові булочки у формі різних звіря-
ток, які нагадують про беззавітну жертву 
Христа, а птахи — символ приходу весни 
та пробудження природи.

 ДОЗВІЛЛЯ

ВЕЛИКДЕНЬ: традиції та повір’я найбільшого свята християн

ПАСКА «ТРАДИЦІЙНА»
Складові:
• 8-10 яєць
• 0,5 л молока
• 75 г (свіжих) або 10-15 г сухих дріжджів
• 150 г вершкового масла
• 500 г цукру
• 1 пакетик ванільного цукру
• 9 склянок борошна
• 1,5 ч.л. солі без верху
Приготування:
Опара: Розвести дріжджі в теплому молоці, до-

дати 1 столову ложку цукру і 2 склянки борошна. 

Ретельно перемішати суміш і поставити підніма-
тися в тепле місце. Опара повинна збільшитися 
в три рази.

Тісто: Розтерти яйця з цукром і сіллю, додати до 
опари і перемішати. Додати борошно, постійно 
перемішуючи, і замісити некруте тісто. накрити 
тісто харчовою плівкою або чистим рушником і 
залишити в теплому місці. Коли тісто збільшить-
ся в 2-3 рази, розтопити масло на водяній бані, 
додати в нього ваніль і ввести в тісто. Ще раз 
добре вимісити і дати підійти. Форми для ви-
пічки змастити соняшниковою або вершковим 
маслом, можна покласти на дно шматок перга-
ментного паперу. Тісто потрібно відривати шма-
точками і наповнювати форму до половини.

Накрити форми рушником і дати підійти до 
країв. Потім поставити в духовку і випікати 15-20 
хвилин при температурі 180-200 градусів. Від-
кривати духовку не можна - паски осядуть. Пе-
ревірити готовність паски можна за допомогою 
дерев’яної палички, нею потрібно проткнути 
тісто, якщо паличка суха — паска готова. При-
красити паску можна звичайною білковою або 
шоколадною глазур’ю.

СИРНА ПАСКА
Складові:
• 5 яєць
• 1 кг сиру
• 200 г вершкового масла
• 200 г цукру
• 200 г сметани
• лимонна цедра
• цукати
• ваніль
• родзинки
• мигдаль

Приготування:
Сир протерти через сито, 

змішати його з маслом, яй-
цями і сметаною. Скласти 
все в каструлю, перемішати 
і поставити на невеликий 
вогонь. Постійно помішу-
вати дерев’яною ложкою. 
Як тільки маса дійде до ки-
піння, зняти з плити і по-
ставити на лід або в таз з 
холодною водою. Постійно 

помішувати, поки 
суміш не охоло-
не. Додати цукор, 
ваніль, родзин-
ки, сухофрукти 
за смаком. Все 
ретельно пере-
мішати, викласти 
в підготовлену 
форму і залиши-
ти в холодному 
місці на 12 годин.

 СМАЧНОГО!

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.

Хто поїде у відпустку в квітні?

 Підготувала Юлія БОБРИК

До challenge #giveupplasticforlent, що набирає 
популярності у США та Великій Британії, приєд-
наються й українці.

У Мінекології пропонують у період із 11 бе-
резня до 27 квітня, а також 28 квітня під час 
святкування Великодня відмовитися або, що 
найменше, обмежити використання одноразо-
вого посуду, пакетів та пластикових упаковок 

у повсякденному житті та заохочувати інших 
робити вибір на користь речей, придатних для 
багаторазового використання.

«Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо го-
тові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_
без_пластику», — закликаючи приєднатися до 
челенжу, сказав Міністр екології та природних 
ресурсів України Остап Семерак.

УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЮТЬ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧЕЛЕНДЖУ  
«ВЕЛИКИЙ ПІСТ БЕЗ ПЛАСТИКУ»


