
ВИШГОРОДРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

У ЦЕНТРІ  УВАГИ 17 квітня 2019 року  • №3 (31)

POGLYAD.TV

стор. 7
У НОМЕРІ:

В ЯКИХ МІСЦЯХ 
КИЇВСЬКОГО 
ВОДОСХОВИЩА МОЖНА 
ЛОВИТИ РИБУ

ДВІ СУЧАСНІ 
АМБУЛАТОРІЇ ВІДКРИТО 
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Виборчі кампанії — 
справа завідомо 
недешева. Кожен 
голос виборця вартує 
грошей. Тут ідеться 
не про підкуп. А про 
те, скільки коштів 
кандидати вклада-
ють кошти у свою 
виборчу кампанію...

ОДНЕ ІЗ ЗНАКОВИХ 
МІСЦЬ ВИШГОРОДА 
ОНОВИЛОСЯ

Рік тому на Набережній Київського водо-
сховища з’явилось 3D-зображення чайки, 
яке відразу ж  стало одним з улюблених 
локацій для фотографування. Та час і по-
года не кращим чином вплинули на ма-
люнок, і цієї весни він виглядав не таким 
яскравим і привабливим. То ж художники 
знову взялися за роботу, аби оновити фо-
топойнт, який так подобається вишгород-
цям і гостям міста.

АКТИВІСТИ ВИШГОРОДА СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ЗНАЙШЛИ 
ТІНЬОВИЙ ШТАБ ОДНОГО З КАНДИДАТІВ

Ц ього року всі результати голосування 
по  96-му виборчому округу, до  якого 
входили міста Буча, Славутич, Бородян-

ський, Вишгородський, Іванківський, Поліський 
райони, надходили до  Вишгорода  — саме тут 
у  приміщенні Будинку культури «Енергетик» 
розташувалась окружна виборча комісія.

За результатами опрацювання ста відсотків 
протоколів ЦВК оприлюднила підсумки голо-

сування по  виборчому округу №  96. Голоси 
розподілились так:

Зеленський В. О. — 33.39 %, 41 438 голосів;
Порошенко П. О. — 18.77 %, 23 297 голосів;
Тимошенко Ю. В. — 15.31 %, 18 996 голосів;
Смешко І. П. — 7.17 %, 8 906 голосів;
Гриценко А. С. — 7.02 %, 8 716 голосів;
Бойко Ю.  А. — 6.09 %, 7 560 голосів;
Ляшко О. В. — 4.22 %, 5 246 голосів;

Кошулинський Р. В. — 1.66 %, 2 068 голосів;
Вілкул О. Ю. — 1.53 %, 1 905 голосів.

Решта кандидатів набрала менше одного від-
сотка голосів виборців.

ЯК ГОЛОСУВАЛО КИЇВСЬКЕ 
ПОЛІССЯ?

В ишгородські активісти виклали 4 квітня у Фейсбук, у групу «Рідне 
місто — Вишгород», кілька відео, на якому, як стверджують, вони 
знайшли тіньовий виборчий штаб Петра Порошенка, що знахо-

диться у приватному приміщенні. Тут, як вважають активісти, виборцям 
роздавали гроші за голосування. Відео записав Владислав Дулапчий. 
«Знаходимося в Вишгороді, на вулиці Мазепи, 8, в приміщенні Прива
тбанку, де розташований штаб Порошенка. Побачили, що з одного 
з кабінетів виходять пенсіонери з паспортами, в які вкладені купюри 
по 500 гривень. Ми зайшли в  кабінет, побачили жінку, яка видавала ці 
гроші», — розповідає він у відео. Зауважує, що викликали поліцію. Ок-
рім поліції, прибули і представники ОБСЄ.  Про  реакцію правоохоронців 
нічого не відомо.

Власне, подібних зйомок було кілька. Владислав Дулапчий фіксував 
усі моменти, які відбувалися у приміщенні. Щоправда, чим закінчилась 
історія, наразі невідомо. Подальших коментарів не було ні від правоохо-
ронних органів, ні від автора відео.

18,77%      33,39%
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21 квітня 2019. Твій голос ВАЖЛИВИЙ! 
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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 — жителі за-

ходу і центру. На заході живе 32,7 % 
її прихильників, а  в  центральних 
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.

КАЗУСИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
 ОТАКОЇ!

Секретарем дільничної комісії призначили по-
мерлого

Загалом «запуск» роботи дільничних виборчих 
комісій на ОВК №96 був повільним і непростим. 
«Погляду» стало відомо, що гальмували процес 
саме неточності у списках членів комісій, пода-
них штабами низки кандидатів у президенти. 
Були випадки, коли у списки членів ДВК чомусь 
потрапили держслужбовці, які не мають пра-
ва бути членами ДВК, а ще люди, які взагалі не 
давали згоду на роботу у виборчих дільницях, і 
не знали, що їх кандидатури туди внесено. Також 
були й неправильно зазначені контактні телефо-
ни членів ДВК. До всього, деякі із тих, хто пого-
дився на роботу в комісіях, відмовлялися від цьо-
го ще до старту, тому терміново шукали заміну. В 

окружній комісії сказали, що списки були надані 
представниками кандидатів, і тотально перевіри-
ти всі не було можливості.

Найбільш приголомшливою ситуацією було 
те, що секретарем дільничної виборчої комісії 
№320348 у Вишгороді призначили Сергія Проко-
пенка, який помер ще  11 листопада 2017 року. 
Про це повідомила Громадська мережа ОПОРА. 
Його рідні надали копію свідоцтва про смерть. 
Розлучили на час голосування

Ще один курйозний випадок – чоловіку і дру-
жині, які побажали змінити місце голосуван-
ня, визначили різні виборчі дільниці. Один з 
подружжя голосував на 420-й дільниці, інший 
на  347. Благо, обидві знаходились в одному 
приміщенні.
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 АКТУАЛЬНО

ДВІ СУЧАСНІ АМБУЛАТОРІЇ ВІДКРИТО У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ

 ВИЗНАННЯ  ПАМ’ЯТЬ

 ЗУСТРІЧ НАУКОВЦІВ

НОВАТОРСТВОМ ВИШГОРОДСЬКИХ 
МУЗЕЙНИКІВ ЗАЦІКАВИЛИСЬ 
В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ

НА ЧЕСТЬ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ВІЙСЬКОВІ 
ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ СВІЙ ВИШКІЛ

Н а медичне новосілля завітали ві-
це-прем’єр  — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства Геннадій Зубко 
та голова Київської облдержадміністрації 
Олександр Терещук.

Геннадій Зубко зауважив, що це не  про-
сто урочисте відкриття сільської амбула-
торії, це зміна якості життя громадян. «Ми 
не  просто провели реформу, щоб збіль
шити заробітну плату лікарю і побу
дувати амбулаторію, а  й для того, щоб 
подати у  зовсім новому сучасному вира
женні доступ наших людей до  другого і 
третього рівнів медицини», — підкреслив 
Віце-прем’єр-міністр. Говорячи про теле-
медицину, посадовець зазначив, що цей 
напрямок має допомогти саме сільському 
населенню отримати базову медичну по-
слугу поруч зі своєю домівкою. А це — нова 
якість сервісів. На Київщині маже 40 % на-
селення проживає у  сільській місцевості, 
і щоб села не  знелюднювались, у  них має 
бути необхідна інфраструктура, а медицина 
тут — одна з ключових ланок.

Олександр Терещук зауважив, що завдяки 
спільним зусиллям влади і громади вдало-

ся реалізувати завдання Президента України 
щодо доступності медицини. Сьогодні відкри-
то дві амбулаторії, а  всього в  області спору-
джується 17 таких медичних закладів. Очікуєть-
ся, що чотири з них введуть у дію найближчим 
часом, а інші 13 — протягом півроку.

Амбулаторії у  Старих Петрівцях та Ясно-
городці були зведені за  три місяці. Люди 
раділи, що відтепер зможуть лікуватись 
у сучасних умовах. Вони цікавились, на які 
послуги можуть розрахову-
вати. Дехто вже в  перший 
день запитував керівників 
нововідкритих амбулато-
рій Валентину Герез, та 
Анатолія Рутяна про при-
йом. Просторі й світлі ка-
бінети і палати денного 
стаціонару, нові сучасні 
меблі, необхідна апарату-
ра й лабораторне облад-
нання, яке дає можливість 
зробити первинні аналізи, 
для дітей  — приємно об-
лаштовані куточки, те, що 
обом амбулаторіям надані 
автомобілі для оператив-

них виїздів медиків на виклики — все лю-
дям подобалось.

До речі, у Ясногородці при амбулаторії об-
лаштовано житлове приміщення для лікаря, 
обладнане всім необхідним, серед якого — 
не  лише меблі, а  й навіть посуд на  кухні. 
Як кажуть, заїжджай і живи. Щоправда, всі 
працівники амбулаторії місцеві, потреби 
в  житлі не  мають. Отож, є можливості для 
залучення молодих медичних кадрів.

ГІМНАЗІЯ «ІНТЕЛЕКТ» ОТРИМАЛА ЗОЛОТУ 
МЕДАЛЬ НА МІЖНАРОДНІЙ ОСВІТНІЙ 
ВИСТАВЦІ

У Десятій Міжнародній виставці «Сучас-
ні заклади освіти – 2019», яка прохо-
дила в Києві у березні, взяли участь 

сім закладів Київщини. Серед них і Вишго-
родська районна гімназія  «Інтелект». Вона 
представила матеріали з досвіду роботи 
вчителів початкових класів з питань еко-
логічного виховання учнів, особливостей 
викладання математики та формування чи-
тацьких навичок в учнів початкових класів, 
управлінської діяльності заступника дирек-
тора з навчально-виховної роботи, родин-
ного виховання та співпраці навчального 
закладу й батьківської громади. Це робота 
вчителів Галини Старкової, Валентини Фо-
ростової, Ірини Волкотруб, Марії Чух, Люд-
мили Бурдейної, Олени Калмикової, Тетяни 
Уманець, Любові Пироженко, Наталії Янчен-
ко, Ірини Пономаренко, Ірини Єременко, Га-
лини Панченко та Валентини Оверченко.

Про це повідомили у гімназії «Інтелект». 
За результатами підготовчої роботи до уча-
сті у виставці НВК «ВРГ «Інтелект» – ЗОШ І 
ступеня» у перший робочий день виставки 
нагороджено Золотою медаллю. Це вже п’я-
та Золота медаль Міжнародної виставки у 
творчому арсеналі колективу.

ДОВІДКА: Виставка «Сучасні заклади осві-
ти–2019» проводиться Компанією «Ви-
ставковий Світ» за підтримки та уча-
сті Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії педагогічних наук 
України. Учасниками Десятої Міжнародної 
виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» 
стали понад 750 учасників із 25 регіонів 
України та 12 країн світу.

У ВИШГОРОДІ ВІДКРИЛИ МОНУМЕНТ 
МУЖНОСТІ, ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ

У день добровольця у  Вишгороді від-
крили монумент, присвячений і Геро-
ям Небесної Сотні, і тим, хто захищав 

нашу землю від російської агресії на сході. 
Їхні імена закарбовані на  пам’ятнику. Це 
один з небагатьох подібних монументів, 
встановлених в Україні. Вишгородщина має 
прямий стосунок до цього свята, адже пер-
ші добровольчі батальйони формувалися 
в  одному з сіл району  — Нових Петрівцях. 
«Нова незалежна нація народилась саме 
тоді, коли у неї з’явились свої захисники», 
звучали слова скорботи, і водночас віри 
у майбутнє України.

«Це визначний день для нашого міста. 
Основним елементом пам’ятника є сокіл, 
український сакральний символ Мужності, 
Честі і Гідності», зауважив під час церемонії 
відкриття міський голова Вишгорода Олек-
сій Момот.

Монумент освятили священники двох 
конфесій  — отець Богдан, настоятель цер-
кви Святого Володимира (українська пра-
вославна церква), і отець Тарас, настоятель 
церкви Вишгородської Богородиці (україн-
ська греко-католицька церква).

На відкриття пам’ятника прийшло багато 

вишгородців — і дорослих, і школярів, вій-
ськовослужбовці, рідні та побратими Ге-
роїв, представники влади та громадських 
організацій. Прозвучало багато теплих і 
скорботних слів, спогадів. Особливо звору-
шила всіх пісня «Брат», яку виконали Алла і 
Валерія Поліщуки, присвятивши її загибло-
му брату Дмитру Поліщуку.

Н а напрацювання Вишгородського істо-
рико-культурного заповідника (ВІКЗ), 
спрямоване на всебічний розвиток 

учнівської молоді, звернули увагу у відділі 
дидактики Інституту педагогіки НАПН Укра-
їни. Під час одного із заходів старший нау-
ковий співробітник відділу дидактики цього 
інституту, кандидат педагогічних наук Сер-

гій Косянчук  відвідав локацію ВІКЗ. Під час 
бесіди з директором закладу, кандидатом 
історичних наук Владою Литовченко, завід-
увачем музею давньоруського гончарства 
Іриною Кириченко та науковими співробіт-
никами з’ясувалося, що колеги мають бага-
то спільних інтересів й у галузі освіти.

Влада Литовченко розповіла, що заповід-
ник приділяє значну увагу просвітницькому 
напряму, популяризації знань про Вишго-
родський край. Так, у музеї давньоруського 
гончарства для учнів проходять інтерак-
тивні уроки, майстер-класи з гончарства, з 
ліплення із глини тощо, діти дізнаються про 
історію ремесел в краєзнавчому контексті. 
Також проводяться театралізовані дійства, 
спрямовані на глибше вивчення традицій і 
обрядів Київського Полісся.

Нещодавно ВІКЗ впровадив нову форму 
роботи – історико-краєзнавчі квести, під 
час яких учні отримують інформацію, якої 
немає у підручниках, зауважила Ірина Ки-
риченко,.

На думку Сергія Косянчука, досвід співпра-
ці ВІКЗ та шкіл Вишгорода і Вишгородсько-
го району з часом доцільно узагальнити і 
спробувати перенести у площину реалізації 
педагогічних технологій профільного нав-
чання за соціальним спрямуванням. 

Н а площі Шевченка у Вишгороді 23 бе-
резня військовослужбовці Першої 
Президентської бригади оператив-

ного призначення імені гетьмана Петра 
Дорошенка демонстрували глядачам своє 
вміння будувати фігури та виконувати стро-

йові елементи. Військові присвятили п’я-
тій річниці створення Національної гвар-
дії України флешмоб – показовий виступ 
спеціального батальйону Почесної варти в 

супроводі зведеного військового оркестру. 
70 гвардійців батальйону Почесної варти 
та 25 музикантів готувались до флешмобу  
півтора місяця. Злагодженість, чіткість дій 
та високий вишкіл військових не залишили 
байдужим нікого з глядачів.

Вишгород став третім 
містом проведення акції. 
Того  дня бійці проде-
монстрували своє вміння 
на Михайлівській площі 
у Києві, та Центральній 
площі м. Ірпеня.

ДОВІДКА. Історія На-
цгвардії розпочалася за 
умов складної суспіль-
но-політичної ситуації 
у державі. У березні 2014 
року, до складу нового 
військового формуван-
ня увійшли майже 500 
добровольців з Майдану 
та військовослужбов-
ців внутрішніх військ, 
які з перших днів брали 
участь а АТО на сході 
України. Нині НГУ є одні-

єю з основних складових сектору безпеки 
та оборони Україні, сил, які стоять на за-
хисті українського народу, державності, 
незалежності та цілісності України.

  Наталія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД

 ФЛЕШМОБ
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 ПРИСЯГА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

В «АКАДЕМІЇ ПОЛІЦІЇ» 
ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ВИПУСК

П ерші 20 слухачів Вишгородського центру первинної професій-
ної підготовки поліцейських прийняли присягу. Про це повідо-
мив відділ комунікації поліції в Київській області

Це перший випуск «Академії поліції» у Вишгороді після чотиримі-
сячного навчання. Поліцейські заступають на службу в батальйон по-
ліції особливого призначення. До повноважень підрозділу входить 
забезпечення охорони громадського порядку, зокрема, під час про-
ведення виборів.

Випускники отримали сертифікати про закінчення курсів первин-
ної підготовки поліцейських. Навчання і підготовка проходили по 
всій лінії патрульної поліції, повідомив Вишгородський відділ поліції.

ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ

Д о 30 квітня в Україні, й на Київщині зокрема, про-
водиться місячник добровільної здачі до Націо-
нальної поліції України зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин та спеціальних засобів. Вишго-
родський відділ поліції повідомляє, що громадяни, які 
добровільно звернуться до поліції з метою здачі таких 
предметів, звільнятимуться від кримінальної відпові-
дальності. А вона серйозна: згідно статті 263 КК Укра-
їни, особи, які незаконно носять, зберігають, купують, 
передають чи збувають вогнепальну зброю (крім глад-
коствольної мисливської – без передбаченого законом 
дозволу), боєприпаси, вибухівку, караються позбав-
ленням волі строком від 3 до 7 років.

Щодо гладкоствольної мисливської зброї передбаче-
но адміністративну відповідальність за ст. 190 КУпАП 
(порушення громадянами порядку придбання, збері-
гання, передачі іншим особам або продажу вогнепаль-
ної, холодної чи пневматичної зброї) — у вигляді штра-
фу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Втім, під час місячника громадяни можуть не лише 
роззброїтися, а й отримати дозвіл чи перереєструва-
ти зброю на себе, відповідно до умов її легалізації. 
Тобто якщо громадянин, який протягом місячника до-
бровільної здачі здасть в органи поліції мисливську 
вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби ві-

тчизняного виробництва для відстрілу патронів, спо-
ряджених гумовими кулями, після проведення додат-
кової перевірки зброї, її технічного стану, оформлення 
відповідних документів та за наявності законодавчих 
підстав він може, за бажанням, зареєструвати їх у свою 
власність.

 Детальну інформацію можна отримати за телефо-
ном 102.

 СИТУАЦІЯ

ВИШГОРОДСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ 
ВИЯВИЛИ ВІСІМ ФАКТІВ ЗБЕРІГАННЯ 
НАРКОТИКІВ

П ро цю ситуацію в міліцейських повідомленнях 
не пишуть. Та й ніби не сталося нічого. Ніхто не 
постраждав. У Вишгороді на Набережній увечері 

підлітки перекрили рух автомобілю Renault. Щось їм не 
сподобалось – чи то що водій робив зауваження дітям, 
чи то вони запідозрили кермувальника в тому, що він 
був п’яний, але вони заблокували автівку і викликали 
поліцію. Відео цього інциденту, опубліковане у Фей-
сбук-групі «Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown 
Вишгородський район Київщина» і поширене на інших 
сторінках у соцмередах, викликало досить бурхливу 
реакцію спільноти. 

Йдеться про причини й наслідки того, що сталося. Про 
те, хто винен і що робити. Про те, чи це справді вияв 
громадської свідомості чи хуліганські витівки дітлашні. 
З відео не зовсім зрозуміло, хто винен у тій ситуації.

Думки очевидців події розділилися. Одні кажуть, що 
водій спровокував ситуацію – чи то зробив зауважен-
ня, чи то відібрав самокат в одного з підлітків. Інші — 
що діти вели себе неадеакватно і агресивно зреагу-
вали. Ще хтось пише, що водій взагалі не п’є вже 10 
років…

 «А тепер відео передати в поліцію для притягнення 
неповнолітніх до відповідальності за порушення ПДР 
та блокування руху» — одна думка. «Припустимо, во-
дій реально був би п’яний і ці діти так само блокували 
б йому дорогу. Штраф плюс позбавлення водійського 
посвідчення — так собі перспектива для будь-якого во-
дія, а для нетверезого тим більше, а тому він з легкістю 
міг би натиснути на газ. Просто уявіть собі наслідки. 
Звичайно, громадський активізм – добре, але все має 
бути у межах розумного, а не тоді, коли дорослі просто 

стоять і дивляться зі сторони» — ще одна думка.
Вочевидь, ця ситуація вимагає реагування в тому 

сенсі, що питання поведінки і підлітків і дорослих у та-
ких ситуаціях мало б бути чітко визначене, щоб кожна 
із сторін знала й права свої, і обов’язки. Ось і привід 
для роздумів і поліції під час планування превентив-
них заходів, і педагогам з батьками, і громадськості.

До речі, свого часу в’їзд автомобілям на Набережну 
був заблокований шлагбаумом. Пускали тільки про-
гулянкові електрокари і ті автівки, яким справді було 
необхідно туди проїхати. Люди були задоволені пішо-
хідною зоною, де можна було безпечно гуляти. То ж 
багато хто просить повернути шлагбаум.

ВИХОВАТЕЛЬКА ЗНУЩАЛАСЬ 
НАД ДИТИНОЮ

БРАКОНЬЄРІВ СПІЙМАЛИ 
НА ГАРЯЧОМУ

В одному із приватних дитсадочків Вишгород камери відеонагля-
ду зафіксували, як вихователька штовхає та трясе дитину. Жер-
твою насилля стала маленька дівчинка.

У коментарях  розгорілася палка дискусія про те, як слід чинити з 
вихователями, які знущаються над дітьми. Одні коментатори про-
понували «поговорити» з співробітницею дитячого закладу, інші — 
звернутися з цим записом в поліцію.

В ишгородська поліція затримала раніше судимого неповноліт-
нього, який потрапив у ДТП

Отримавши повідомлення про дорожньо-транспортну при-
году, працівники поліції виїхали за адресою, але винуватець аварії 
зник з місця пригоди. Тим часом до райвідділу надійшло повідомлен-
ня щодо крадіжки автівки. 

У ході оперативно-розшукових заходів встановили, що ж сталося. 
Раніше судимий неповнолітній громадянин Н. задля розваги вночі 
украв автомобіль. Він не впорався з кермуванням, і авто врізалося в 
електричну опору. Неповнолітньому повідомлено про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК 
України, — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене 
повторно, що завдало великої матеріальної шкоди.

З 10 грудня 2018 року 
по 30 червня 2019-
го, згідно з нака-

зом Київського рибо-
охоронного патруля від 
05.12.2018 № НОД-145/6,.  
встановлена заборона 
на лов річкових раків. 
Однак браконьєрів це не 
зупиняє. 

На Київському водо-
сховищі в районі Ровжiв Київський рибоохоронний патруль затримав 
двох чоловіків, які раколовками з гумового човна незаконно риба-
лили. Улов — 245 раків, 13 сомиків та по одній плітці й краснопірці. 
Збитки склали 11 925,5 гривні.

Оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Човен, водні біоресурси 
та знаряддя лову вилучено. Адже горе-рибалки порушили заборону 
на вилов раків в рибогосподарських водних об’єктах у районі діяль-
ності Київського рибоохоронного патруля, які діє — 10 грудня 2018 
року по 30 червня 2019 року встановлюється.

Київський рибоохоронний патруль застерігає: за вилов раків у за-
боронений період — штраф  680 гривень. А ще порушники мають 
сплатити збитки — 25,5 гривні за кожного «незаконного» рака.

 ДУРМАН

У Вишгородському районі боротьба з нарко-
тиками показує неабияку результативність. 
Як повідомляє Вишгородський відділ поліції, 

лише за тиждень у квітні на території району ви-
явили вісім фактів зберігання наркотичних засо-
бів, по яких відкрито кримінальні провадження за 
ст.  309 КК України. 

Один з прикладів — на вулиці Революції, що в се-
лищі Димер дільничні 
офіцери поліції зупинили 
26-річного чоловіка. Під 
час огляду у нього виявили 
поліетиленовий пакетик з 
речовиною білого кольо-
ру. Затриманий пояснив, 
що вилучена речовина – 
амфетамін. І зберігав його 
для власного вживання 
без мети збуту.

Іншого чоловіка за збе-
рігання наркотичних за-
собів поліцейські задоку-
ментували у Вишгороді. 
Під час патрулювання 

вулиці Набережної правоохоронці звернули увагу 
на знервовану поведінку чоловіка, який стояв на 
зупинці громадського транспорту. Під час огляду 
в нього виявили речовину схожу на амфетамін. На 
вулиці Дніпровській також затримано чоловіка з 
амфетаміном.

Також у 31-річного жителя Ясногородки 19 березня 
поліцейські виявили та вилучили наркотичні речо-

вини. За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 309 КК України. Грома-
дянину Т. повідомлено про 
підозру у незаконному при-
дбанні та зберіганні наркотич-
них речовин без мети збуту. 
Обвинувальний акт скеровано 
до Вишгородського районного 
суду.

Працівники поліції заклика-
ють громадян повідомляти на 
лінію «102» про всі відомі фак-
ти пов’язані з незаконним обі-
гом наркотичних засобів. Не 
будьте байдужими!

НА НАБЕРЕЖНІЙ ВИШГОРОДА ПІДЛІТКИ 
ЗАБЛОКУВАЛИ АВТІВКУ

 ВІДЕОНАГЛЯД

 КРИМІНАЛ

 ЗБИТКИ І САНКЦІЇ

  Оксана КИРИЛЕНКО 
ПОГЛЯД

ЗУХВАЛИЙ ТІНЕЙДЖЕР НА КРАДЕНІЙ 
АВТІВЦІ ВРІЗАВСЯ У СТОВП
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 ЕКОЛОГІЯ

ЧОМУ ДІОКСИНИ ПОТРАПЛЯЮТЬ У НАШУ ЇЖУ?

В Україні діє низка громадських органі-
зацій, одним із завдань яких є фор-
мування екологічної культури насе-

лення. У березні у Львові відбулась перша 
стратегічна сесія Мережі українських сор-
тувальних ініціатив (МУСІ)  — платформи 
українських екологічних громадських ор-
ганізацій та ініціатив, що працюють над 
вирішенням сміттєвої проблеми. Членами 
МУСІ стали 20  громадських організацій 
з 8  областей України. Серед них  — і гро-
мадська організація (ГО) ЧИСТО. Вишго-
род, яку також обрали членом правління 
об’єднання.

Про це і про майбутню діяльність МУСІ 
журналісту «Погляду» розповіла керівник 
ГО «ЧИСТО. Вишгород» Валерія Гончаренко.

— Пані Валеріє, наскільки критична «сміт-
тєва ситуація» на Вишгородщині?

— Нині у  районі діють два офіційні полі-
гони  — Новопетрівський (площею 5  га) та 
Димерський (7  га). За  офіційними даними, 
ці полігони вже заповнені на  95  відсотків. 
Враховуючи, що чисельність населення ра-
йону зростає, кількість сміття, що утворю-
ється, катастрофічна.

Також велика проблема  — стихійні зва-
лища, а їх сотні. Вони виникають через від-
сутність стовідсоткового організованого 
вивозу відходів із сіл (покриття територій), 
через погану інформованість населення та 
низьку побутову культуру. Немає стратегії 
поводження з будівельним сміттям, небез-
печними відходами та промисловим за-

брудненням територій та повітря.
Люди викидають сміття у яри і ліси, а то й 

спалюють. А  це небезпечно для них  же 
самих. Адже під час спалювання відходів 
відбуваються хімічні реакції і виділяються 
шкідливі сполуки. Дим піднімається в  ат-
мосферу і хімічним отруйним дощем ви-
падає на землі, на яких селяни вирощують 
урожай. То ж діоксини потрапляють у нашу 
їжу та спричиняють смертельні захворю-
вання.

— Як, на вашу думку, можна змінити ситу-
ацію?

— Згідно з положенням Національної стра-
тегії поводження з відходами, до 2030 року 
в Україні має залишитись 600 офіційних по-
лігонів з 6000, які є зараз.

Те, що зараз зможе зробити кожен житель 
Вишгородщини  — зменшити використання 
неперероблюваних матеріалів та знизити 
навантаження на  полігони шляхом сорту-
вання ресурсоцінних компонентів та ком-
постування харчових відходів. Звичайно, 
необхідно створити й умови для сортуван-
ня  — забезпечити інфраструктуру, прово-
дити інформаційні кампанії, налагодити 
логістику та регулярно вивозити вторсиро-
вину.

Наразі району вкрай необхідна програма 
поводження з твердими побутовими відхо-
дами  — це комплекс взаємопов’язаних та 

узгоджених в  часі заходів: організаційних, 
технологічних, технічних, ресурсозберіга-
ючих, екологічних, санітарно — гігієнічних, 
фінансово  — економічних, соціальних, ін-
формаційних, освітньо  — виховних, тощо, 
спрямованих на розв’язання проблем сфе-
ри поводження з твердими побутовими від-

ходами на території Вишгородського райо-
ну.

То ж основа нашої діяльності — проведен-
ня екологічних інформаційних кампаній 
для населення різного віку, від 3 до 99 ро-
ків. Ми виховуємо екологічний патріотизм 
через соціальні проекти.

— Вас у  Вишгороді знають, як неприми-
ренних борців за чистоту. Ви проводили ак-
ції з ліквідації стихійних звалищ у лісі біля 
вулиці Кургузова, і не тільки…

— Така робота нам добре вдається. Наші 

напрацювання і розробки вже використо-
вують колеги по  всій Україні. Серед ві-
домих проектів  — Інтегрована освітня 
програма “Екомісто Вишгород”, програма 
для дошкільнят “Екогерої у  Вишгороді” та 
співпраця в  рамках пілотного проекту з 
роздільного збирання відходів упаковки 

у  Вишгороді. Також консультуємо бізнес, 
проводимо екоуроки у школах, робимо за-
гальноміські прибирання, тощо.

— Що дає вам членство в МУСІ?
— Насамперед можливість наростити ком-

петенції нашої організації, отримати новий 
досвід та поділитись своїм.

Ми щасливі представляти Вишгород 
на  всеукраїнському рівні та бути части-
ною потужної експертної команди. В  пла-
ні управління об’єднанням наша команда 
планує створювати ефективні структури, 

займатися плануванням роботи та страте-
гуванням.

Також співзасновник ГО «ЧИСТО. Вишго-
род», досвідчений правник Наталя Руденко 
займається юридичним супроводом мере-
жування. Надалі пропонуватимемо канди-
датуру Наталі на посаду керівника юридич-
ного департаменту мережі.

Щодо роботи самої МУСІ, то плануємо за-
йматися проектним менеджментом, про-
світницькою діяльністю та підвищенням 
спроможностей ГО всередині мережі. Хоче-
мо створювати глобальні всеукраїнські про-
екти та ділитися своїми напрацюваннями з 
усією Україною. Наразі робота з вибудови 
мережі триває. Плануємо співпрацювати з 
експертами в кількох сферах поводження з 
відходами, щоб вибудувати спільну потужну 
позицію щодо кожного елементу ієрархії та 
стратегії розвитку об’ єднання. Переконана, 
що поступово, маленькими кроками, за під-
тримки усіх, від кого залежить вирішення 
«сміттєвої» проблеми, вдасться зробити 
Вишгородщину справді чистою! 

  спілкувалася Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

В ЯКИХ МІСЦЯХ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
МОЖНА ЛОВИТИ РИБУ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЛІСУ НА ВИШГОРОДЩИНІ 
ВІДЗНАЧИЛИ НОВИМИ НАСАДЖЕННЯМИ  І 
ЗАКЛИКАЮТЬ УСІХ БЕРЕГТИ ПРИРОДУН а Київщині цьогоріч нерестова весняно-літня заборона встановлена з 29  бе-

резня. У  всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками заборона триває 
по 6 червня включно, у всіх річках та їх кореневих водах — по 17 травня, у но-

востворених водних об’єктах, а  також у  придатковій системі річок та інших водних 
об’єктах — по 26 червня.

У цей період забороняється пересу-
вання човнів, промислове рибальство, 
підводне полювання, проведення дно-
поглиблювальних, вибухових та інших 
видів робіт, добування будматеріалів 
у місцях масового нересту.

«Просимо громадян, небайдужих ри
балок, активістів та інші громадські 
спілки долучатися до  охорони водних 
біоресурсів на  Київщині», — закликав 
начальник Київського рибоохоронного 
патруля Володимир Мухін.

Дозволяється любительське та спор-
тивне рибальство до 3 кілограмів риби 
на  одну особу, однією поплавковою 
або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.

Київський рибоохоронний патруль серед ділянок водойм Київщини, на яких дозво-
лений любительський і спортивний вилов риби в нерестовий період, називає і місця 
на Київському водосховищі:

• в адміністративних межах с. Страхолісся Іванківського району, за винятком Дніпров-
сько-Тетерівського державного лісомисливського господарства;

• в адміністративних межах с. Толокунь, затока Київського водосховища вглиб на від-
стані 100 метрів;

• в адміністративних межах с. Глібівка, затока Київського водосховища вглиб на від-
стані 100 метрів;

• в адміністративних межах с. Ясногородка, с. Нові Петрівці, с. Старі Петрівці;
• в адміністративних межах с. Дніпровське Чернігівської області;
• на дренажному каналі Київського водосховища.
На водоймах спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) любительське рибаль-

ство здійснюється згідно Режиму рибогосподарської експлуатації даної водойми.
Гаряча лінія рибоохоронного патруля Київщини — (068) 642–80–26 або (099) 341–73–18: 

повідомляйте про порушення правил рибальства чи збуту водних біоресурсів.

 НЕРЕСТОВА ЗАБОРОНА  ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

У рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє 
лісу у твоїх руках» у Лебедівському ліс-
ництві, що входить до  ДП «Вищедубе-

чанський лісгосп», було висаджено 1400 штук 
сіянців сосни звичайної та 6  кілограмів жо-
лудя Дуба червоного. До  співробітників 
лісгоспу долучились громадські організації 
Toplocation, Atpoint та Республіканська клі-
нічна лікарня (колишня лікарня водників).

Активно допомагають і юні лісники Жу-
кинського учнівського лісництва. Загалом 
у цьому році ДП «Вищедубечанський лісгосп» 
планує здійснити лісовідновлювальні роботи 
на площі 187 гектарів.

Також лісники нагадують, що з 1 квітня у всіх 
лісах України почався пожежонебезпечний 
період, і звертаються до  всіх, хто виїжджає 
на природу, з проханням дбати про безпеку — 
як свою, так і довкілля.

Заборонено розведення багать у лісі, заїзд 

на територію лісового фонду транспорту, від-
відування лісу із переважанням хвойних на-
саджень при 5-му класі пожежної небезпеки 
(надзвичайна небезпека) за  умовами пого-
ди, палити, кидати у лісі непогашені сірники, 
недопалки. Також закликають бути обереж-
ними під час робіт з паливно-мастильними 
матеріалами (переливання пального, за-
правлення двигунів тощо), випалювати траву 
та інші рослинні рештки на землях лісового 
фонду чи прилеглих ділянках, звалювати та 
спалювати у лісах сміття тощо.

За порушення вимог пожежної безпеки 
передбачена адмінвідповідальність згідно 
ст.cт.  77  та 77–1  Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення та криміналь-
ну відповідальність згідно ст. 245  ККУ в  разі 
спричинення важких наслідків. Штрафи  ж 
становлять від 85 грн до 850 грн.

Виявивши вогнища чи можливі осеред-
ки вогню, обов’язково повідомте лісгосп, 
тел:  (04596) 48–2-53, 48–1-79, 48–3-45,  
(050) 383–74–52 (Інженер з охорони та захи-
сту лісу Ігор Михайлович Демидась), — місцеві 
органи влади або правоохоронців.

“ За даними екологів, щороку один 
українець продукує в середньому 
300 кілограмів сміття.
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 КРАЄЗНАВСТВО

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
ЗБИРАЄ ЕКСПОНАТИ ДЛЯ ВИСТАВКИ ПРО ЗАТОПЛЕНІ СЕЛА РАЙОНУ

У березні — травні 2019 року минає 55 
років з часу затоплення сіл для спору-
дження Київського водосховища. 

За два роки з — 1964 по 1966-й — було за-
топлено 52 населених пункти та переселе-
но майже 30 тисяч людей. Зникло багато 
археологічних, архітектурних і культурних 
пам’яток різних епох, майже 300 давніх по-
селень періоду Київської Русі, 250 християн-
ських храмів і релігійних споруд.

А ще — це була велика трагедія тих родин, 
які змушені були переселитися з рідних місць. 

Зараз наукові співробітники Вишгород-
ського історико-культурного заповідника 
(ВІКЗ) проводять етнографічні розвідки 
Вишгородським районом з метою збору 
свідчень та пошуку матеріальної та нема-
теріальної спадщини затоплених київським 
морем сіл. збирають артефакти, речі, які б 
нагадали нам про життя і побут в затопле-

них селах на Дніпрі: старі фото, документи, 
старі карти Дніпра, якими користувалися в 
ті часи. Також записують спогади, розпові-
ді, народні пісні, які співали в цих місцях. 
Проект ініціювала директор ВКЗ, кандидат 
історичних наук Влада Литовченко. За ко-
роткий час вже зібрано чимало експонатів 
для майбутньої виставки з затоплених сіл 
Тарасовичі, Старосілля, Бірки, Старий Глі-
бів... Іноді трапляються унікальні знахідки.

Одна з них — Арифмометр із затоплено-
го села Сваром’я. Саме на такому прообразі 
калькулятора у 50-ті роки XX століття прово-
дили бухгалтерські розрахунки та обчислен-
ня, у тому числі вираховували рентабельність 
побудови шести штучних морів у басейні річ-
ки Дніпро. Цей обчислюваний прилад Вишго-
родському заповіднику передав Київський 
літературно-меморіальний музей Максима 
Рильського. Окрему подяку за підтримку та 

небайдужість наукові співробітники ВІКЗ ви-
словили Максиму Рильському, онуку відомого 
письменника та перекладача, директору му-
зею Максима Рильського — Вікторії Колесник. 

Ікона прапрапрабаби роду Осадчих, із за-
топленого села Тарасовичі, вінчальні ви-
шиті сорочки 1907 року з затопленого села 
Бірки, старі книги, платівки, інші пам’ятні 

знахідки із населених пунктів, яких більше 
немає на карті світу – все це ляже в основу 
майбутньої виставки, а записані спогади бу-
дуть систематизовані і узагальнені, і, ймо-
вірно, ляжуть в основу наукових розробок, 
спрямованих на глибше вивчення історії 
Вишгородського краю.

 ДОБРОЧИННІСТЬ  ГІРСЬКИЙ ТРЕЙЛ

У ВИШГОРОДІ ЗБЕРУТЬ ВЕЛИКОДНІ КОШИКИ 
ДОБРА ДЛЯ НУЖДЕННИХ

В еликодній кошик добра буде сформова-
ний за кошти та натуральну допомогу, що 
надійдуть від організацій та небайдужих 

громадян міста і району (продукти харчування, 
одяг, канцелярські вироби та інше).

Такі акції стать 
уже традиційни-
ми. Наприклад, 
торік під час акції, 
за участі небай-
дужих громадян 
Вишгородська ра-
йонна організація 
Червоного хреста 
вже допомогла 
дитячому будин-
ку «Любисток»,  
Димерській та 
Новопетрівській 
лікарням, надала 
матеріальну до-
помогу на ліку-
ванням самотнім 
нужденним гро-
мадянам та іншим. 
Про це повідоми-
ла Вишгородська районна організація товари-
ства Червоного хреста

Червонохрестівці переконані, що цьогоріч 

також не бракуватиме бажаючих внести свій 
доброчинний вклад до кошиків добра, і до світ-
лого свята Великодня малозабезпечені і хворі 
отримають приємні подарунки.

З 8 квітня по 9 травня Київська обласна орга-
нізація товариства 
Червоного хреста 
за участі Вишго-
родської районної 
червонохрестів-
ської організації 
проводить акцію 
«Місяць Червоно-
го Хреста» під гас-
лом «100 років ми-
лосердя». Її мета 
— привернути ува-
гу суспільства до 
проблем нужден-
них, самотніх осіб 
з інвалідністю, 
ветеранів війни та 
праці, внутрішньо 
переміщених осіб, 
а також хворих 
на туберкульоз та 

ВІЛ(СНІД), дітей, сиріт. Під час акції планують зі-
брати Великодні кошики добра, аби порадувати 
людей з вразливих категорій.

ВИШГОРОДСЬКІ ЛИЦАРІ ПРИВЕЗЛИ 
З МІНСЬКА ШІСТЬ МЕДАЛЕЙ

З бірна України вперше брала участь у 
Чемпіонаті Світі з сучасного мечевого 
бою. У складі збірної були представники 

Київщини.
Спочатку були відбіркові змагання, у яких 

взяли участь багато спортсменів з багатьох ре-
гіонів України в різних вікових категоріях. До 
збірної увійшли сто лицарів третього тисячо-
ліття. Відбувся чемпіонат у Мінську (Білорусь) 
9-10 березня. 

Бійці клубу «Айна Бeра Вишгород» у складі 
збірної також взяли участь у Чемпіонаті. Хлопці 
привeзли до Вишгорода шість медалей, отри-
маних у різних номінаціях та вікових групах. У 
особистому заліку виборов срібло Ігор Патрін, 
у номінації 5*5 Єгор Патрін посів пeршe місцe. У 
цій жe номінації у різних вікових групах бронзо-

ві медалі отримали Єгор та Ігор Патріни, Іван та 
Андрій Наумeнки, Олeксандр Чумаков та Андрій 
Склярeнко. Вітаємо наших спортсменів!

У ВИШГОРОДІ ВІДБУВСЯ СПОРТИВНИЙ 
ПРОБІГ «WILD TOP TRAIL»

Г ористі ландшафти Вишгорода, 
стверджують історики, залишили-
ся майже такими  ж, якими були 

у  часи Київської Русі, коли місто було 
княжою резиденцією. Хтозна, чи влаш-
товувати князі і княжичі тренування з 
швидкості і витривалості на цих горах, 
а ось сучасні любителі бігу спробувати 
підкорити Вишгородські пагорби. І це 
їм вдалося під час «Гірського трейлу 
у  Вишгороді»  — заходу, який відбувся 
сьогодні.

На Вишгородській Набережній, в  ра-
йоні пляжу «Тюлень» зібралося 160 лю-
бителів бігу не лише з Київщини, а й з 
інших регіонів, і навіть зарубіжжя. То ж, 
вочевидь, перший такий захід у Вишго-
роді можна вважати міжнародним. Ме-
тою забігу організатори визначили по-
пуляризацію здорового способу життя 
та різновидів активного відпочинку, 
розвиток трейлового та гірського бігу, 
підвищення змагального духу серед 
спортсменів та любителів. розширен-
ня дружніх зв’язків між спортивними 
клубами та організаціями. Організа-
тори забігу  — Туристистичний кластер 
Вишгородщини та спортивний клуб 
«Sever», до  яких долучилась низка 
партнерів, які підтримують розвиток 

фізкультури і спорту.
Учасники забігу були сповнені енер-

гії, позитиву, бажання взяти нову для 
себе спортивну висоту. Під час трейлу 
пропонувалось проходження двох дис-
танцій на  вибір: 8,4  кілометра з набо-
ром висоти 350  метрів, і 17  кілометрів 
(набір висоти — 700 метрів).

Крістіна Коваль, засновник та коор-
динатор Туристичного кластеру Вишго-
родщини, розповіла журналісту ІА «По-
гляд» про те, як виникла ідея заходу: 
«Туристистичний кластер Вишго
родщини є філіалом Всеукраїнського 
проекту «Туристичний кластер 300», 
який, власне, і порекомендував наших 

нинішніх партнерів, клуб «Sever», він 
організовує вже чотири роки поспіль 
такі заходи. Я спостерігала за забігом 
на всій дистанції. Враження неймовір
ні: там дуже цікавий шлях, це заповід
на територія Вишгородського істо
рикокультурного заповідника. Чудові 
краєвиди, але водночас непроста дис
танція, тому, що це гірський забіг».

Дистанцію 8,4  кілометра першим по-
долав військовослужбовець зі  Львова 
Володимир Швець. Журналісту ІА «По-
гляд» він розповів, що траса виявилась 
непростою, бо тут багато підйомів, але 

цікавою, і він задоволений забігом.
Майже половина учасників трейлу 

бігла 17 кілометрів.
Переможці визначались у  різних ка-

тегоріях, то  ж призерів було немало. 
Та головне — всі учасники змагань от-
римали набагато більше: спортивний 
драйв, позитивні емоції, приємне спіл-
кування.

Також організатори змагань влашту-
вали для спортсменів пригощання  — 
паста-паті, аби вони могли підкріпи-
тися після нелегкого пробігу. Під час 
паста-паті журналісту «Погляду» вда-
лося поспілкуватися з одним з інозем-
них бігунів, Девідом. Він розповів, що 
представляє Америку й Іран, є спортс-
меном-любителем, і це його другий 
досвід участі в таких змаганнях. Вишго-
родський забіг Девіду сподобався.

Під час змагань діяла фан-зона забігу, 
де було облаштовано кілька локацій: 
асоціація багатодітних родин «Пер-
лина» влаштувала для дітей веселий 
квест із спортивними та художніми 
змаганнями, а ВІКЗ — майстер-класи і 
екскурсії.

«Ми в цьому році відкрили сезон усіх 
заходів на  Вишгородській набереж
ній, я впевнена, що до нас додадуться 
ще партнери, і цей сезон обіцяє бути 
яскравим», — зауважила Крістіна Ко-
валь.

 СПОРТ

ДОВІДКА. Асоціація клубів України з серед-
ньовічного бою «Айна Бера» займається ви-
вченням та практикою різних стилів фізичного 
розвитку з 2005 року. Сюди входить середньо-
вічний бій, сучасний мечевий бій, практика 
ведення поєдинку на різних макетах середньо-
вічної зброї, у гармонійному поєднанні історії, 
туризму та спорту. В основі тренувань — прак-
тичні напрацювання з різних сфер бойових 
мистецтв. Клуб займається організацією спор-
тивних заходів, а також турнірів та фестивалів 
історичного напрямку.

Фото з Фейсбук-сторінки Ольги Ковтонюк та 
Олексія Лялюшка
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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 від-
сотка голосів кожен отримав «самопливом»? 
До  речі, «Погляд» писав про витрати кан-
дидатів на рекламу, так ось, у звітах до ЦВК 
про використання коштів виборчих фондів 
кандидатів частина кандидатів не  вказали 
жодних витрат за  звітний період. Це Олек-
сандр Ващенко, Микола Габер, Олександр 
Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов, 

Олександр Соловйов — це з тих, хто на 18 бе-
резня подав звіти до ЦВК. Вочевидь, найбіль-
ші «дивіденди» за «безрекламну» кампанію 
у Юрія Тимошенка — не витративши, окрім 
означених 2,5  мільйона застави, більше ні 
копійки, отримав 114 207 голосів, що складає 
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’язковою 
умовою для початку ведення агітації канди-
датом у  президенти. Виборчий фонд кан-
дидата має накопичувальний рахунок, куди 
надходять кошти для фінансування вибор-
чої кампанії кандидата, та поточні рахунки, 
з яких здійснюється фінансування витрат 
на виборчу кампанію. Тож дехто, виходить, 
заощадив на рекламі, вочевидь, і не споді-
ваючись на те, що пройде. Куди ж витратять 
заощаджені гроші виборчих фондів? Мож-
ливо, на осінні парламентські вибори? Втім, 
то вже особиста справа кожного.
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

  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

Найдешевші голоси

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

 ДО ТЕМИ

С пираючись на  дані моніторингу політичної реклами 
на ТБ, ми розповімо, як часто ТОП-кандидати з’явля-
лись у телерекламі перед днем голосування першого 

туру виборів та скільки це мало б коштувати.
Від 25  до  29  березня були піко-

ві дні за  видатками на  телерекла-
му кількох топ-кандидатів. Зокрема, 
Юлія Тимошенко на  день витрачала 
7 мільйонів гривень, Петро Порошен-
ко — 6,7 мільйона, Володимир Зелен-
ський  — 2,2  мільйона. При цьому ін-
тенсивність реклами на  телеканалах 
зросла до рекордних 129 показів ро-
ликів на добу, а самі ролики покорот-
шали 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 тран-
слював у  середньому 12  роликів 
політреклами на  день, а  в  лютому 
2019-го  — 60. Упродовж останньо-
го тижня березня цей показник до-
сяг рекордних 129  показів реклами 
на одному телеканалі протягом однієї 
доби. Для визначення цього ми обра-
ли 5  найрейтинговіших телеканалів 
(ТРК «Україна», «1+1», «Інтер», «ICTV», 
«СТБ») та порахували середню кіль-
кість трансляцій реклами з кандида-

тами на добу в період з 25 до 29 березня. При цьому роли-
ки ставали дедалі коротшими.

Найбільше реклами виходило за участю Петра Порошен-
ка, який упродовж останнього тижня перед виборами, 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 міль-
йонів гривень. 45 % цих видатків становила вартість телере-
клами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Згідно з даними моніторингу, лише останнього дня пе-
редвиборчої агітації, 29 березня, сумарні витрати всіх кан-
дидатів на телерекламу мали б перевищити 25,6 мільйона 
гривень.

За матеріалами Громадського Руху «Чесно»

OTT ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» — ЦЕ:
• перегляд ТБ одночасно на 5-ти окремих 

пристроях;
• 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 можливість перемотувати ефір);

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

• можливість одним «кліком» призупи-
няти та відновлювати підписку, змінювати 
обрані пакети.

Як підключити та користуватися?
Використовувати послугу OTT можливо 

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

Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишгород, вул. Шолуденко 6-Г.
Багатоканальні телефони: (044) 377-7-377  

      (04596) 91 0 77
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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  передвеликодній 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 білкової 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 Інна КОСЯНЧУК

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»


