
1БОРОДЯНКА 21 червня 2019 року • спецвипуск

БОРОДЯНКАРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

У ЦЕНТРІ  УВАГИ 21 червня 2019 року  • спецвипуск

POGLYAD.TV

ПОГОДА

У НОМЕРІ:

ШКОЛЯРАМ  ІЗ 
БОРОДЯНЩИНИ 
ЗАПРОПОНУВАЛИ СІМ 
НОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

БОРОДЯНСЬКІ ЗУБРИ 
СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ 
УКРАЇНИ

«БАНК ОДЯГУ» 
У НЕМІШАЄВОМУ: не 
треба чекати допомоги від 
держави

 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

РЕКОРД УКРАЇНИ, ЗМАГАННЯ, МОРОЗИВО ТА АТРАКЦІОНИ: 
ЯК В БОРОДЯНЦІ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

стор. 3

стор. 6

стор. 5

стор. 6

СКИБА та КО 

ТЯГНУТЬ КЛАВДІЄВО 
В МИКУЛИЧІ.  
ГРОМАДА ХОЧЕ 
В БУЧУ!

Дитячі усмішки, пісні, танці, турнір 
Beyblade, забіги «Спортивна Київщина», 
а на завершення — обласний етап 
конкурсу «Яскраві діти України»

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ: 
історія та цікаві факти

стор. 8

Щ орічно в перший день літа відзначається Міжна-
родний день захисту дітей. Ця дата — не просто 
дитяче свято, але і особливий день для нагаду-

вання суспільству про необхідність дотримання прав 
дитини як одного з головних принципів формуван-
ня гармонійної особистості. У  дітей не  повинно бути 
нещасливого дитинства. Тому турбота про дітей, захист 
їхніх прав повинні бути одними з головних обов’язків 
дорослих.

31 травня, напередодні цієї знаменної дати, в Бородян-
ці відбулися святкові заходи, гості та жителі селища по-
ринули у країну «Цвіт дитинства». стор. 6

стор. 2

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК
Партія Президента «Слуга народу»  
визначилась з кандидатом у народні депутати 
по 96-му виборчому округу.   
ЗеКоманду представлятиме відома 
тележурналістка

У Києві 9 червня відбувся з’їзд політичної партії «Слуга 
народу», де була представлена перша сотня кандидатів 
у народні депутати від цієї політичної сили. Серед них, 

окрім членів передвиборчої команди Президента України Во-
лодимира Зеленського, медійники, юристи, освітяни, волон-
тери, спортсмени, лікарі, журналісти та антикорупціонери. На 
з’їзді також було затверджено список кандидатів від ЗеКоман-
ди по мажоритарних виборчих округах. На 96-му виборчому 
окрузі, куди входить і наш Бородянський район, за мандат на-
родного депутата від партії «Слуга народу» боротиметься відо-
ма тележурналістка, авторка гучних розслідувань Ольга Васи-
левська-Смаглюк.   
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— Вас знають як успішного журналіста 
телеканалу «1+1» та звикли бачити в теле-
кадрі. Проте ваші біографічні дані відсутні 
в інтернет-мережі. Що б Ви хотіли, аби ваші 
виборці знали про Вас?

— Мені 34  роки. Я  народилася й виросла 
в родині дуже гідних людей. Мама — медик. 
Батько — журналіст. У родині мене навчили 
поважати працю, цінувати людську гідність 
і ніколи не зупинятися у власному розвитку.

Уже в  середніх класах я  точно знала, що 
прагну, як батько, бути журналістом. Відра-
зу по закінченню школи, в 2003 році, всту-
пила на відділення журналістики Київсько-
го міжнародного університету. З першого 
курсу паралельно працювала кореспонден-
том всеукраїнської газети «День», де спеці-
алізувалася на  питаннях соціально-еконо-
мічного життя України. Із четвертого курсу 
вже працювала редактором відділу еконо-
міки інтернет-видання «Главком», а пізніше 
редактором відділу і політичним оглядачем 
газети «Дело».

З 2011  року по  теперішній час я  — спеці-
альний кореспондент «Телевізійної служби 
новин» ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Вже 15 років 
спеціалізуюся в проведенні журналістських 
розслідувань, пов’язаних із проявом еконо-
мічної й політичної корупції. Проведено по-
над 200 розслідувань, за результатами яких 
суспільство й правоохоронні органі звер-
нули увагу на  сумнівну діяльність ряду чи-
новників, депутатів і підприємців, які своїми 
корупційними діяннями розмивали основи 
вітчизняної економіки, політики й, в  оста-
точному підсумку, національної безпеки.

— Чому Ви обрали таку дивну журналіст-
ську спеціалізацію? Чи виправдала робота 
в ЗМІ ваші очікування?

— Журналістські розслідування, напевно 
є найбільш дієвим способом представників 
четвертої влади впливати на  представни-
ків інших гілок влади. Вдале розслідування 
дозволяє зрушити з місця важливу пробле-
му, дисциплінує високопосадовців, приму-
шує можновладців коригувати свою пове-
дінку з огляду на громадську думку.

Фігурантами моїх розслідувань були і пре-
зиденти України, і члени уряду, і керівники 
державних підприємств, і люди в  погонах. 
Люди з надзвичайними повноваженнями, 
владою і ресурсами.

Робота ця непроста й небезпечна. Прак-
тично кожне розслідування передбачає ри-

зики для життя і 
здоров’я не  лише 
мене, але й моїх 
рідних і близьких. 
Не  раз відчувала 

страх за  можливі акти помсти мені з боку 
об’єктів моїх розслідувань. Було різне: по-
грози, стеження, прослуховування, спро-
би підкупу й т. п., але щораз у глибині душі 
я відчувала задоволення від того, що зав-
дяки мені й моїм колегам-журналістам та-
ємне ставало явним, а корупціонери різних 
рівнів починали жити з оглядкою на мож-
ливе викриття. Від цього отримую моральне 
і професійне задоволення.

— Що, крім журналістики, займає Вашу 
увагу?

— Напевно, постійна освіта і самороз-
виток. Проведення розслідувань склад-
них економічних і політичних механізмів 
функціонування влади зажадало від мене 
спеціальних знань. Довелося здобути дру-
гу вищу освіту з економічної спеціальності 
в Національній академії статистики обліку й 
аудиту. Зараз продовжую навчання в  цьо-
му закладі вже в аспірантурі за програмою 
доктора філософії в галузі економіки. Готую 
наукову працю, присвячену проблемам ті-
ньової економіки та політичних механізмів 
її підтримки в  сучасній Україні. Працюю з 
великими даними.

Крім цього, знаковою подією в моєму житті 
стала робота у якості члена суспільної ради 
при Уповноваженому Верховної Ради Украї-
ни із прав людини з 2012 по 2018 роки. Саме 
в цей період прийшло усвідомлення масш-
табів проблеми правового свавілля в країні, 
недосконалості правоохоронної й судової 
систем. Сформувалося тверде бажання ки-
нути виклик існуючому порядку речей.

— Як ви стали членом команди Президен-
та України Володимира Зеленського?

— Товариським стосункам з Володими-
ром Зеленським я  зобов’язана своїй ро-
боті на  «ТРК «Студія 1+1». Він прийшов з 
«Кварталом-95» на  телеканал в  2012  році. 
Я  на  рік раніше. Ми представляли молоді 
творчі колективи, які прагнули через ме-
дійну сферу змінити ставлення українців 
до  влади, до  життя, до  цінностей. Посту-
пово між журналістами і «кварталівцями» 
каналу виникли приязні відносини. «ТСН» 
і «Квартал» стали брендом «плюсів». Ми 
почали реалізовувати спільні проекти. Во-
лодимиру Зеленському вдалося об’єднати 
навколо себе молодих, креативних і енер-
гійних людей, які прагнули зробити євро-
пейський вибір України незворотнім, зо-
крема шляхом впливу на світогляд наших 
співвітчизників. І сьогодні існує суспільний 
запит на  конвертацію приголомшуючого 
успіху телесеріалу «Слуга народу» в успіш-
ну та ефективну однойменну політичну 
партію.

Почуваю себе частиною цього процесу. 
Вдячна Володимиру Зеленскому та членам 

його команди за дружбу і пропозицію пред-
ставляти його політичну силу на 96-му ви-
борчому окрузі.

— Що спонукає Вас успішну людину йти 
в парламент, де можливо втратити репута-
цію гарного журналіста і не набути репута-
ції кваліфікованого парламентаря? Ви усві-
домлюєте ризики?

— Так, усвідомлюю, проте не  все можна 
вимірювати лише репутаційними ризика-
ми. Сьогодні я, крім професійних питань, 
живу інтересами двох моїх дочок. Усе ча-
стіше замислююся про майбутнє їхнього 
покоління. Чи не буде нам соромно за те, 
у якому стані передамо їм країну? Дуже хо-
четься, щоб їм не  довелося залежати від 
таких хазяїв життя як Янукович, Порошен-
ко або їхніх прислужників. Дуже хочеться, 
аби Володимир Зеленський і партія «Слу-
га народу» створили нормальні умови для 
життя простих українців і нашим дітям 
не  хотілося  б їхати за  кордон у  пошуках 
кращого життя.

— У чому Ви бачите головну проблему на-
шого політикуму? Нашої влади?

— Перемога Зеленского на  президент-
ських виборах продемонструвала, що су-
спільство втомлене від старих політиків. 
Суспільство сподівається на молодь, яка ви-
росла вже в незалежній Україні. Яка орієн-
тована на європейські цінності та не дуже 
стурбована питаннями особистого збага-
чення.

Порошенко програв президентські вибо-
ри, але його команда  — старі політики  — 
не  склали зброї та протидіють перемозі 
нових політичних практик. Вони використо-
вують парламент як бастіон реакції. Парла-
мент відмовляється відправити у відставку 
неефективний уряд, керівників правоохо-
ронних і силових структур, відмовляється 
голосувати за  нове, прогресивне вибор-
че законодавство. Цей парламент нікому 
не потрібний. Рівень його підтримки — 4 %. 
Це повне банкрутство. Парламент повинен 
бути переобраний.

Перемога Зеленського на президентських 
виборах з безпрецедентно високим рівнем 
довіри в 73 % може бути втрачена, якщо но-
вим політичним силам не вдасться створи-
ти парламентську більшість. Саме тому пар-
тія «Слуга народу» іде на вибори і висуває 
на  кожному мажоритарному окрузі свого 
представника. Наша мета — більшість у пар-
ламенті, новий уряд, нова  — цивілізована 
законотворчість, відділення бізнесу від по-
літики, максимальна прозорість влади та її 
підзвітність народу.

Виборці 96-го округу в цій ситуації своїми 
голосами отримують можливість відповісти 
на  запитання: вони із Зеленським за  рух 
України до нової якості політики, або вони 
тримаються за старих політиків, які ведуть 
Україну до національної катастрофи.

— Чому саме ви зупинили свій вибір 
на 96-му виборчому окрузі?

— Я готова була йти по  сусідньому окру-
гу міста Києва, де багато років мешкаю, 
але керівництво партії запропонувало ба-
лотуватися саме по  96-му. Логіка моїх ко-
лег, напевно, полягає у бажанні спонукати 
представників медійного крила команди 
Зеленського (журналістів та блогерів) бало-
тувалися на тих округах, де діючими нарде-
пами є одіозні особистості.

— А що Ви розумієте під «одіозними осо-
бистостями»?

— З моєї точки зору ціла група народних 
депутатів займають місця в  парламенті 
зовсім не для того, щоб займатися законо-
творчістю, а  для одержання депутатської 
недоторканності й лобіювання у  високих 
кабінетах своїх бізнес-інтересів, а  також 
бізнес-інтересів своїх партнерів. Фактично 
вони перетворюють парламент в олігархіч-
ну тусовку, байдужу як до долі країни в ці-
лому, так і до долі кожного простого україн-
ця зокрема. Ці люди ховають своє реальне 
політичне й економічне життя від погляду 
своїх виборців. Вони, як таргани, добре 
себе почувають у  тіні й дуже не  люблять 
сонячного світла. Наше завдання — медій-
ників-кандидатів від «Слуги народу» — ін-
формаційно підсвітити ситуацію на  таких 
округах. Поставити виборця в ситуацію сві-
домого вибору.

Я — частина команди Президента Укра-
їни Володимира Зеленського. Впевнена, 
що виборці 96-го округу дадуть Зелен-
ському шанс сформувати парламентську 
більшість і підтримають його команду. З 
минулим треба прощатися рішуче, осо-
бливо з тим, яке украло в нас багато ро-
ків життя і наші надії на  «покращення 
вже сьогодні».

— Як Ви персонально ставитесь до діючо-
го народного депутата України від 96-го ви-
борчого округу Ярослава Москаленка?

— Для мене  — це людина, яка «виписа-
ла» Януковичу Межигір’я, коли очолювала 
Вишгородську РДА. Людина, яка була послі-
довником схем Курченка після втечі того з 
України в  2014  році. А  його помічники, які 
очолювали українські газовидобувні та га-
зотранспортні підприємства, нині є власни-
ками частини незаконно приватизованих 
земель на окрузі.

— Як плануєте вести кампанію?
— Спробую протягом усієї виборчої кам-

панії перебувати в  інтенсивному діалозі 
з виборцями, а  у  випадку моєї перемоги 
на виборах бути вкрай демократичним, від-
критим і відповідальним перед виборцями 
народним депутатом. Усі волонтери, які до-
помагатимуть мені під час виборів, сподіва-
юсь, посядуть гідні місця в  партійних осе-
редках «Слуги народу», адже партія лише 
створюється.

Планую не рідше ніж раз на  тиждень зу-
стрічатися з виборцями. Графік моїх зустрі-
чей з містянами ми оприлюднимо найближ-
чим часом. 

Г оловний лікар КНП БРР «ЦПМСД» Мико-
ла Бовсуновський на  апаратній нараді 
Бородянської районної державної ад-

міністрації 10  червня повідомив орієнтовні 
строки завершення будівництва лікарні.

Головний лікар зазначив, що до кінця мі-
сяця заплановано завершити будівництво 
амбулаторії ЗПСМ в Бородянці.

Нагадаємо, на-
прикінці минулого 
року стало відомо, 
що на  будівництво 
нової амбулаторії 
в  Бородянці виді-
лять майже 1,5 млн 
гривень.

НАЗВАНІ СТРОКИ 
ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА 
АМБУЛАТОРІЇ В БОРОДЯНЦІ

 ВИБОРИ

 СВЯТО

У БОРОДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ПРИВІТАЛИ МЕДПРАЦІВНИКІВ

14 червня в  Бородянці відбулись урочистості, 
присвячені Дню медичного працівника.
В ході урочистостей прозвучало багато теплих, 

щирих слів на  адресу як досвідчених, так і молодих 
спеціалістів цієї важливої соціальної галузі. Почесною 
грамотою департаменту охорони здоров’я Київської об-
ласної державної адміністрації нагороджено заступника 
головного лікаря КНП БРР «ЦПМСД» Ольгу Килимник. 
Спільними грамотами районної державної адміністрації 
та районної ради за високий професіоналізм, сумлінне 
служіння своїй професії та відданість справі відзначе-
но ряд фахівців галузі охорони здоров’я  — лікарів та 
фельдшерів, медсестер і санітарок, повідомляють в Бо-
родянській РДА.

Беззаперечною окрасою свята стали прекрасні концерт-
ні виступи бородянських майстрів сцени — таких як Діана 
Ковтун, Валерія Стукало, Мар’ян Романченко, тріо викла-
дачів Бородянської дитячої музичної школи та інших.

 ОФІЦІЙНО

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: 15 років 
журналістських розслідувань зробили 
мене свідомою частиною команди 
Президента Володимира Зеленського

Відома тележурналістка висунута з’їздом політичної партії «Слуга народу» кандидатом 
у народні депутати України по виборчому округу №96.

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД
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 ПРОБЛЕМА

СКИБА та КО ТЯГНУТЬ КЛАВДІЄВО В МИКУЛИЧІ.  
ГРОМАДА ХОЧЕ В БУЧУ!

 АКТУАЛЬНО

 Закінчення. Початок на стор. 1

К лавдієво-Тарасівська територіальна 
громада поряд з іншими громадами 
в умовах докорінної перебудови сис-

теми влади на місцях стоїть перед вибором 
щодо приєднання чи об’єднання із суміж-
ними територіальними громадами  — Бу-
чанською, Бородянською чи Микулицькою. 
Такий вибір гратиме для її жителів вирі-
шальне значення, від нього будуть залежа-
ти перспективи соціально-економічного та 
культурного розвитку смт Клавдієво-Тара-
сове та с. Пороскотень на десятиліття впе-
ред. А  ухвалені рішення визначать, в  яких 
умовах житимуть майбутні покоління їхніх 
мешканців.

Однак після того, як активні представники 
громади восени 2018  року ініціювали про-
ведення обговорення щодо вирішення пи-
тання про приєднання чи об’єднання із ви-
щевказаними територіальними громадами, 
посадові особи селища (насамперед селищ-
ний голова М. Скиба) та ряд депутатів Клав-
дієво-Тарасівської селищної ради, цинічно 
нехтуючи думкою своїх виборців, розпочали 
систематичні незаконні, а точніше — одверто 
злочинні дії, якими ставлять під загрозу пра-
во всієї громади на добровільне самовизна-
чення і вибір варіанта приєднання (об’єд-
нання) із суміжними громадами.

Так, селищний голова 22.02.2019  незакон-
но вніс зміни до  власного розпорядження 
про проведення громадських слухань від 
28.01.2019 (в  якому, як варіанти приєднання, 
були визначені Бучанська міська, Бородян-
ська селищна та Микулицька сільська об`єд-
нані громади). Внаслідок чого із порушенням 
закону позбавив громаду вибору, виключив-
ши можливість голосування за Бучанську чи 
Бородянську територіальні громади (хоча 
така можливість базувалася на  ініціативах 
місцевих мешканців) і залишивши лише один 
варіант вибору — Микулицьку ОТГ.

В таких умовах тотального нехтування з 
боку чинної влади своїми законними пра-
вами та інтересами територіальна грома-
да була змушена стати на  шлях боротьби 
і всіма дозволеними законом способами 
боронити конституційне право на  вибір 
власного майбутнього. Зокрема, активними 
мешканцями селища в  судовому порядку 
було скасовано вищевказане незаконне 
розпорядження селищного голови, визна-
но його дії протиправними та зобов’язано 
забезпечити вивчення пропозиції щодо 
приєднання до Бучанської ОТГ (рішення Ки-
ївського окружного адміністративного суду 
від 11.05.2019 у справі № 320/1167/19).

Окрім того, на  підставі вищевказаних 
незаконних дій з грубими порушеннями 
законодавства було проведено громадські 
слухання щодо приєднання до Микулицької 
ОТГ. При цьому селищний голова підробив 
зразок картки для голосування, затвердже-

ний селищною радою, чим скоїв злочин, пе-
редбачений ст. 366  Кримінального кодексу 
України. А самі слухання супроводжувалися 
численними порушеннями, що по суті уне-
можливило проведення об’єктивного голо-
сування. За даним фактом зареєстровано і 
розслідується кримінальне провадження, і 
громада зробить все можливе для якнайш-
видшого встановлення істини у  справі та 
притягнення до  відповідальності винних 
осіб.

І хоча селищний голова та депутати Клав-
дієво-Тарасівської селищної ради продовжи-
ли незаконні дії, винісши нове рішення про 
надання згоди на приєднання до Микулиць-
кої територіальної громади, активні жителі 
селища подали новий позов і зупинили дію 
цього рішення (ухвала Київського окружного 
адміністративного суду від 11.05.2019 у спра-
ві № 320/2465/19). Таким чином, наразі ні се-

лищний голова, ні селищна рада не  мають 
права проводити жодних дій та ухвалювати 
жодних актів щодо продовження процедури 
об`єднання в Микулицьку громаду.

Також, зважаючи на злочинні дії Клавдіє-
во-Тарасівського селищного голови та його 
пособників щодо скликання позачергової 
сесії та внесення на  її розгляд незакон-
них проектів рішень, за  заявою активних 
мешканців Клавдієво-Тарасівської громади 
органами Державного бюро розслідувань 
було зареєстровано кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою 
або службовим становищем) Кримінально-
го кодексу України.

Однак навіть обурення власних вибор-
ців та буква закону не зупинили так зване 
«керівництво» населеного пункту від 
продовження злочинних дій, від умисного 

невиконання судових рішень, ухвалених 
іменем України. Зазначені посадовці та 
депутати умисно, усвідомлюючи незакон-
ний характер своїх дій, продовжують про-
дукувати нові рішення, заводячи селище 
на  хибний шлях, результатом чого може 
стати повний колапс процесу децентралі-
зації, гальмування соціально-економічно-
го та інфраструктурного розвитку грома-
ди, позбавлення громадян права вільного 
та демократичного вибору свого майбут-
нього, подальше зростання суспільної на-
пруги та штучна дискримінація за  крите-
рієм громадянської позиції.

Так, 31.05.2019  Клавдієво-Тарасівська се-
лищна рада схвалила проект ще одного 
протиправного рішення про добровільне 
об’єднання з Микулицькою ОТГ. При цьо-
му дана ухвала не  пройшла обов’язкову 
процедуру громадського обговорення, 

що є грубим порушенням ч.  2  ст. 7  Зако-
ну України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад». Очевидно, 
що наступним кроком селищної влади 
стане подання вказаного проекту рішен-
ня до  Київської обласної державної ад-
міністрації для отримання висновку про 
його відповідність Конституції та законам 
України.

Однак в умовах абсолютно очевидної зло-
чинності дій керівництва селища, підтвер-
дженої відповідними рішеннями суду, ні 
про яку відповідність чинному законодав-
ству не може йти мова! По суті, члени орга-
нізованого злочинного угрупування на чолі 
з усім відомими персонажами, у своїх осо-
бистих інтересах продовжують скоювати 
все нові і нові злочини, руйнуючи самі ос-
нови місцевого самоврядування Клавдієв-

ської громади.
У цьому їм сприяють і окремі заангажовані 

посадовці Київської облдержадміністрації, 
які, незважаючи на відверте плюндрування 
керівництвом та депутатами Клавдієво-Та-
расівської селищної ради законних прав, 
свобод та інтересів жителів, ідуть на повід-
ку в  останніх і намагаються внести зміни 
до  Перспективного плану формування те-
риторій спроможних територіальних гро-
мад Київської області, включивши Клавдіє-
во-Тарасівську селищну раду до складу так 
званої Микулицької громади.

При цьому вказані «горе-посадовці» жод-
ним чином не врахували об’єктивні крите-
рії формування спроможної територіальної 
громади, визначені Методикою формуван-
ня спроможних територіальних громад, 
затвердженою Кабінетом Міністрів України 
(податкоспроможність відповідної громади, 

рівень розвитку інженерної та 
соціальної інфраструктури, іс-
торичні, культурні, демографіч-
ні зв’язки, позиція мешканців 
громади, тощо).

Натомість базові показники 
економічного та соціального 
розвитку свідчать про те, що 
Микулицька громада навіть по-
ступається Клавдієво-Тарасів-
ській територіальній громаді, 
адже в  Клавдієвому проживає 
значно більше населення, ніж 
у  селі Микуличі. В  чому  ж тоді 
полягає суть такого об’єднан-
ня, якщо мешканці смт Клавді-
єво-Тарасове та с. Пороскотень 
будуть утримувати централь-
ну садибу, а  вона прийматиме 
всі ключові рішення щодо ви-
значення їх майбутнього? На-
решті, на  сьогодні Микулицька 
сільська об’єднана громада ще 
не  пройшла всіх етапів свого 
створення і не може розпочати 
функціонування. Її керівництво 
не має жодного досвіду розбу-
дови об’єднаної громади спіль-
но із населеними пунктами, які 

воно хоче об`єднати з Микуличами. Втім, це 
не заважає окремим посадовцям обласно-
го рівня малювати штучні кордони, котрі 
не  мають жодного стосунку до  реальної 
картини справ та інтересів клавдіївчан.

Відповідно, на сьогоднішній день жодних 
підстав для подання вищевказаного про-
екту змін на  схвалення Київської облас-
ної ради, а  в  подальшому на  затверджен-
ня Кабінету Міністрів України, не  існує. І 
незважаючи на спроби так званої місцевої 
«влади» повернути хід історії назад, актив-
ні мешканці Клавдіївської громади і надалі 
продовжать активно захищати свої права 
і послідовно відстоювати власний вибір. 
Правда та справедливість обов`язково пе-
реможуть і час доведе правильність такого 
вибору — адже це вибір шляху до прогре-
сивних реформ і змін! 

БЕЗ ПЕРЕХОДУ, АЛЕ З ПАРКАНОМ: СКІЛЬКИ ТРАГЕДІЙ ПОТРІБНО НА КОЛІЯХ, АБИ УБЕЗПЕЧИТИ 
МЕШКАНЦІВ КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВОГО?
На початку травня на станції Клавдієво потяг збив підлітка. Після трагедії мешканці селища Клавдієво-Тарасове написали колективне звернення до директора Півден-
но-Західної залізниці щодо встановлення гумового настилу та звуко-світлової сигналізації на пішохідному переході.

А ктивісти селища Клавдієво-Тарасове 
отримали офіційну відповідь регіо-
нальної філії «Південно-Західної за-

лізниці» стосовно облаштування наземного 
пішохідного переходу.

Наприкінці травня від залізниці на  стан-
ції була проведена комісія, за результатами 
якої було повідомлено про те, що можливе 
встановлення паркану вздовж платфор-
ми та заміна полотна, проте встановлення 
звукової, світлової сигналізації потребує 
проекту. А, враховуючи той факт, що за нор-
мами перехід має бути на відстані мінімум 
20 метрів від перону, технічно зробити це 
неможливо.

«Як і обговорювалося на  виїзді комісії 
світло-звукову сигналізацію неможливо 
розмістити на діючому переході із-за нена-
лежної відстані до перону. Щодо світлофо-
рів, це можливо реалізувати за кошти дер-
жавного або місцевого бюджетів. Залізниця 
готова співпрацювати з органами місцево-
го самоврядування», — повідомив голова ГО 
«Опора громади» Олександр Марченко.

Згідно з офіційною відповіддю Півден-
но-Західної залізниці мешканці селища 
звернулися з листом до  Клавдієво-Тара-
сівської селищної ради. Громаду турбує 
питання безпечного переходу через за-
лізничні колії, адже трагедія на цій станції 

була не першою. Наприкінці минулого року 
у  Клавдієво-Тарасовому швидкісний потяг 
збив жінку на смерть.

Тож питання безпеки переходу у  селищі 
Клавдієво-Тарасове, через яке пролягає 
залізнична дорога й сотні діточок щодня 
йдуть до школи шляхом через колії, й досі 
відкрите.

Та варто зазначити, що у нових державних 
будівельних нормах (ДБН) «Споруди тран-
спорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проек-
тування» введено обов’язкове влаштування 
спеціальних огороджень для недопущення 
виходу на  колії сторонніх людей. Нові буді-
вельні норми діють з 1 квітня цього року.

Однією з ключових реформ загальнодержавного рівня в Україні, що здійснюється на сучасному етапі, виступає реформа децен-
тралізації влади. В її основі лежить механізм створення об`єднаних територіальних громад, визначений Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад».

  Оксана КУЧЕРЕНКО 
ПОГЛЯД
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Н агадаємо, на  початку літа минулого 
року чимало політиків розповідали 
про нову систему, сайт з інтерактив-

ною мапою, за допомогою якої можна вка-
зати точне місце розташування проблеми 
і дізнатися, яка посадова особа відповідає 
за її рішення. А після ще й стежити онлайн 
за її вирішенням.

Мешканцям Київщини пропонували пові-
домляти про пробні питання щодо охорони 
навколишнього середовища, цивільного за-

хисту, економічного розвитку, охорони здо-
ров’я, ЖКГ, землевпорядкування та АПК, мі-
стобудування та архітектури, інфраструктури. 
Також можна було поскаржитись на стихійні 
звалища, виготовлення і збут наркотичних 
речовин, стихійну вуличну торгівлю тощо.

Минулоріч ІА «Погляд» зробив огляд 
«проблем» Бородянщини, які потрапили 
до  інтерактивної мапи. У  червні 2018  року 
у  Бородянському районі було зареєстро-
вано 11 скарг, більшість з яких стосувалася 
незаконної діяльності заправок та випадків 
стихійної вуличної торгівлі. Тепер, здавало-

ся б, саме час перевірити, як вирішені ці пи-
тання. Яке ж було здивування журналістів, 
коли з’ясувалося, що на  сьогодні проблем 
не  тільки не  поменшало, а, навіть, стало 
більше. Близько 15 звернень, жодне з яких 
не вирішено, згідно з інформацією на мапі.

Яка  ж ситуація загалом на  Київщині? Рік 
тому, на момент запуску мапи, було зареє-
стровано 267 повідомлень, 42 з яких опера-
тивно вирішено.

За рік проблем значно побільшало. Наразі 

у системі зареєстровано 1023 повідомлення 
про проблеми, з них вирішено лише 209, 
натомість 785 — в процесі вирішення. Проте 
цікавий той факт, що останнє звернення да-
товано початком листопада минулого року. 
Причина проста  — сайт не  приймає нові 
звернення, журналісту ІА «Погляд» не  вда-
лося ані завантажити світлини, ані додати 
«проблему».

Тож чим наразі є система Увага.ua: ма-
пою для вирішення локальних проблем чи 
«мильною бульбашкою», гарною зовні і пу-
стою всередині?

 ДОВКІЛЛЯ  БРАТИ МЕНШІ

УВАГА.UA: мапа для вирішення локальних проблем 
на Київщині чи «мильна бульбашка»?

СОБАКИ-МІГРАНТИ: НАВІЩО ЄВРОПЕЙЦІ 
«ВСИНОВЛЮЮТЬ» УКРАЇНСЬКИХ 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК

НАПОЇТЬ МЕНЕ: ТВАРИНАМ І ПТАХАМ 
ПОТРІБНА ВОДА!

Ч и відомо вам, що щоліта 25% безпритульних 
собак гинуть від зневоднення? За словами 
фахівців, в період спеки тваринам та птахам 

частіше загрожує не сонячний, а тепловий удар. Для 
його уникнення ветеринари радять тримати твари-
ну в тіні і поїти прохолодною водою. І якщо з пер-
шим – ми нічого зробити не можемо, все залежить 
від тварини. Те, що стосується другого, — все в на-
ших руках. Лише кілька хвилин вашого часу в день 
може врятувати чиєсь життя.

• Знайдіть стійку ємність неглибоку, проте, ба-
жано, широку.

• Відшукайте місце, куди поставите ємність з 
водою. 

• Регулярно поповнюйте запаси води!

 ОТАКОЇ!

Мовою фактів
Кілька років тому Washington Post опри-

люднив дослідження щодо кількості собак і 
кішок, які живуть в 54 країнах. Україна вхо-
дить в десятку країн, які первують за кількі-
стю безпритульних тварин.

Маючи велику кількість безпритульних тва-
рин, частина українців просто не знає, що з 
ними робити, а  інша — просто не замислю-
ється над цією проблемою. Наші люди ви-
хваляються своїми породистими собаками, 
за яких заплатили великі гроші. А у європей-
ців все по-іншому, вони міркують: «Навіщо 
купувати породисту собаку, якщо можна до-
помогти бездомній, зробити її щасливою». 
На думку експертів, вся справа у культурі гу-
манного ставлення до  тварин. Вона вітаєть-
ся суспільством і підкріплюється законодав-
ством. Наприклад, у  Великобританії першу 
кримінальну справу за жорстоке поводження 
з тваринами було заведено ще в 1822 році.

А от  у  Німеччині нікому ніколи навіть 
не  прийде в  голову викинути на  вулицю 
свою собаку. За вшитим в холку чіпом дуже 
швидко визначать недбайливого господа-
ря, якому за жорстоке поводження з твари-
нами доведеться заплатити значний штраф.

Ніхто не має права ставити досліди на на-
ших собаках

Чимало українців вважають, що наших 

безпритульних тварин вивозять за  кордон 
для дослідів і експериментів. Проте це про-
сто неможливо і тому є кілька причин.

По-перше, досліди неможливо ставити 
на безпритульних собаках хоча б тому, що 
невідомі їх родовід, генетична лінія і умови, 
в яких вони росли. Результати були б недо-
стовірними.

По-друге, згідно із законодавством євро-
пейських країн ніхто не має права ставити 
досліди на  наших собаках. Це неможливо 
чисто юридично.

По-третє, всі собаки в’їжджають в  країну 
з чіпами і відразу заносяться в  базу. Тож 
за  кожною з них ведеться спостереження 
і надається звіт. Крім волонтерів, до  них 
приїжджає ветеринарна служба, перевіряє, 
в якому стані знаходиться собака.

Понівечені, приречені на поневіряння, хвороби, а часом і загибель тварини — кому 
вони потрібні? Питання, яке у більшості навіть і не виникає, адже складно уяви-
ти собі ситуацію, коли хтось бере таку собаку до себе додому. Так навіщо такі 
тварини європейцям? Недоброзичливці відразу ж висунули, мабуть, найближчу до 
їх самосвідомості версію: собак беруть на досліди. Проте це не так, з’ясовували 
журналісти ІА «Погляд».

Починається період спеки, від якого страждають не тільки люди, але й тварини. 
Останні, швидше за все, навіть більше.

Люди опублікували в соціальних мережах світлини води, яка тече з-під 
крана в їхньому селищі.

Минув рік з моменту запуску у Київській області інтерактивної мапи локалізації 
проблем Uvaga.ua, а отже час підбити підсумки, скільки питань, що турбують гро-
мадськість, вирішено.

ОБЕРЕЖНО — БОРЩІВНИК: НЕБЕЗПЕЧНА РОСЛИНА, ПРО 
ЯКУ ВИ НЕ ЗНАЛИ

З початком літа мешканці України і, зо-
крема, Бородянщини потерпають від 
борщівника. Це рослини, яка спричи-

няє сильні опіки та алергію. Свого часу її 
спеціально завезли до нас, а зараз не зна-
ють, як винищити. Лікарі говорять про 
наплив постраждалих, а  екологи взагалі 
б’ють на сполох: ця рослина витісняє власні 
українські культури й загрожує розростися 
по всій території.

При контакті соку цієї рослини зі шкірою 
клітини епітелію стають набагато чутливі-
шими до  дії ультрафіолетого випроміню-
вання, внаслідок чого виникають страшні 
опіки (у тому числі ІІІ ступеня). Пошкоджена 
ділянка шкіри може залишатися уразливою 
до  дії сонця протягом кількох років. Тож 
в жодному випадку не можна торкатися цих 
рослин.

Боротися з борщівником непросто. Най-
ліпший спосіб — звичайне викошування та 
викопування кореневищ.

А от Національний науково-природничий 
музей НАН України просить українців долу-
читися до виявлення місць, де росте небез-
печний для людини борщівник.

Борщівники активно розселяються вздовж 
доріг, малих та середніх річок, на пустирях, і 
навіть у дворах і міських парках. Тож будьте 
обачні скрізь, де буваєте. На Київщині заро-
сті борщівника щороку збільшуються. За-
ввишки ця рослина може бути до 4 метрів. 

Має величезне зубчасте листя та квітку-па-
расольку. Селиться борщівник на  добре 
освітлюваних і вологих місцях, не  боїться 
заморозків і спеки.

Якщо ви знаєте місце проростання цих 
отруйних гігантів, допоможіть науковцям — 
повідомте про це на  адресу: corydalis.
kovalenko@gmail.com (Olexii Kovalenko), 
відправивши фотографію рослини та вка-
завши місцезнаходження (ідеально — з гео-
графічними координатами).

КЛІЩІ АТАКУЮТЬ: МОЗ РАДИТЬ, ЯК ВБЕРЕГТИСЯ
Під час прогулянок на природі слід пам’ятати про непомітних членистоногих, які можуть переносити небезпечні захворювання. Поради про захист від кліщів оприлюдни-
ли експерти Міністерства охорони здоров’я.

В першу чергу варто підібрати вірний 
одяг: найкраще світлого кольору та з 
довгими рукавами, щоб вчасно помі-

тити кліщів. Також радять використовувати 
засоби проти комах. Перевіряти себе необ-
хідно кожні дві години, особливо звертаю-
чи увагу на місця, де росте волосся.

Після повернення додому слід оглянути 
одяг та речі на наявність кліщів, випра-
ти та випрасувати одяг. Якщо є домашній 
улюбленець, ретельно перевірити і його.

Виявити кліща можна по свербінню та 
почервонінню шкіри. Щоб видалити його, 
найкраще звернутись до травмпункту. Однак 
якщо це неможливо, спробувати витягну-
ти самостійно, обережно розхитуючи кліща 
пінцетом або пальцями у марлевій обгортці.

Місце укусу слід обробити антисептичним 
розчином. Витягнутого кліща потрібно по-
містити у флакон та при можливості пере-
вірити на наявність інфекцій. Після цього 
помити руки з милом.

Важливо також відслідковувати свій стан 
після укусу кліща. Зокрема, якщо місце 
укусу почервоніло та з’явилось характер-
не кільце, терміново потрібно звертатись 
до інфекціоніста, адже це може свідчити 
про хворобу Лайма. Головний біль та га-
рячка можуть бути симптомами енцефа-
літу, який також потребує невідкладного 
лікування.

МЕШКАНЦІ НЕМІШАЄВОГО СКАРЖАТЬСЯ НА БРУДНУ ВОДУ 
З-ПІД КРАНА

Н емішаївці пишуть, що така вода у чи-
малій кількості багатоповерхівок в 
селищі. Також зазначається, що така 

рідина вранці, а під вечір часом взагалі її 
нема. Зокрема, така ситуація на вулиці Га-
гаріна.

На противагу інші мешканці повідомили, 
що начальник ЖКП говорить, що ніхто не 
скаржиться на якість води. Тож порадили 
писати свої скарги не в соціальних мере-
жах, а безпосередньо в комунальному під-
приємстві.

 Сторінку підготувала Юлія БОБРИК
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 СУСПІЛЬСТВО

80 ВОЛОНТЕРІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ 
НАВОДИЛИ ЛАД НА РУЇНАХ САДИБИ 
ОСТЕН-САКЕН У НЕМІШАЄВОМУ

«БАНК ОДЯГУ» У НЕМІШАЄВОМУ: НЕ ТРЕБА ЧЕКАТИ ДОПОМОГИ 
ВІД ДЕРЖАВИ, МИ САМІ МОЖЕМО БАГАТО ЧОГО ЗРОБИТИ
Навколо нас є чимало людей, які потребують допомоги. Опинившись у скрутному становищі, 
вони не знають куди звернутись. Є і такі люди, які хочуть допомогти, але не мають адреси 
тих, хто потребує помочі. «Банк одягу» у Немішаєвому зумів об’єднати потреби обох сторін.

Селище під Києвом стане одним із 15 населених пунктів, що прийматимуть у себе проект Буду-
ємо Україну Разом (БУР), який вже 5 років будує стіни помешкань і руйнує стіни між людьми. З 30 
червня по 14 липня у Немішаєвому відбудеться літній волонтерський табір БУР.

19   травня відбулася ве-
лика толока. Волонтери 
очистили від заростів 

та обвалених цеглин руїни сади-
би Остен-Сакен. Друга команда 
волонтерів нарешті вирішили 
проблему, яка псувала повітря 
багатьом мешканцям селища  — 
застояну воду очистили і зробили 
протоку до річки.

Влітку в садибі Остен-Сакен від-
будеться низка фестивалів для 
тисяч відвідувачів з усієї Украї-
ни. А  найбільшим з них — освіт-
ньо-мистецький фестиваль під відкритим небом «Osten-Sacken Off-Stage fest» 
відбудеться з 6-го по 8-ме липня.

Тривалий час маєток був справжньою прикрасою селища і серцем культур-
них подій. Але після пожежі, що сталася 20 років тому, садиба прийшла в за-
непад.

Нагадаємо, наприкінці травня минулого року громаді Немішаєвого вдалося 
повернути історичну пам’ятку у власність селища. Тож наразі можна займа-
тися реконструкцією будівлі, а також клопотати про призначення їй статусу 
пам’ятки місцевого значення.

80 волонтерам з різних куточків України знадобилося лише три 
години, аби жителі Немішаєвого відтепер не страждали від смороду 
застояної через сміття води і отримали очищений арт-об’єкт для 
проведення масштабних подій, повідомляє Ukrainian Volunteer Service. В олонтери селища обладнали приміщення, де 

місцеві жителі можуть здати або абсолютно 
безкоштовно отримати одяг, взуття та речі 

побутового вжитку.
«Одного разу, наприклад, до  нас звернулася 

сім’я, після пожежі в  них нічого не  лишилося», — 
розповідає Аліна Байлик, співзасновник «Банку 
одягу» у Немішаєвому, — «Ми радо допомогли цій 
родині всім, чим змогли: одягом, постільною бі-
лизною, продуктами харчування і навіть іграш-
ками для малечі».

«Банк одягу» у селищі існує вже близько двох ро-
ків і майже щодня поповнюється завдяки небай-
дужим односельчанам. Обов’язкова умова при-
йняття — одяг має бути чистим на випраним.

«Займаючись благодійністю, я  познайомилася з 
великою кількістю хороших людей, яких за інших 
обставин, можливо, не знала би. Я радію, що зви-
чайні люди можуть легко і просто допомагати 
таким же простим людям, які мають певні скрут-
ні життєві обставини. Не треба чекати допомо-

ги від держави чи влади, ми самі можемо багато 
чого зробити. Варто лише дивитися далі, ніж 
власне подвір’я. «Банк одягу» простий приклад 
того, що країна починається з кожного, всі ми 
можемо допомагати або отримувати допомогу, 
необхідно лише мати добро в серці», — розповіла 
Аліна Байлик, співзасновниця «банку одягу».

У НЕМІШАЄВОМУ ВОЛОНТЕРИ СТВОРЯТЬ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР 
ТА ВІДРЕМОНТУЮТЬ ПОМЕШКАННЯ РОДИНАМ, КОТРІ ЦЬОГО ПОТРЕБУЮТЬ

В продовж двох тижнів заплановано створити громадський простір, а саме облаштувати частини 
яру біля школи мистецтв та добудувати культурно-просвітницький центр на території церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці. А також відремонтувати помешкання родинам, котрі цього потре-

бують, та створити мурал, повідомляє Немі-
шаївська селищна рада.

Всім хто хоче стати волонтером і створити 
простір для живої комунікації пропонують, 
обравши дати, заповнити анкети.

Волонтером може стати лише особа, яка до-
сягнула 16-и років (за  наявності письмового 
дозволу від батьків). Особи віком від 18 років 
та місцеві волонтери такого дозволу не  по-
требують.

Проживання та харчування — безкоштовні.

75 НОВИХ ПАРТ 
ДЛЯ ПЕРШАЧКІВ
Клавдіївська школа отримала новенькі парти для майбут-
ніх першокласників НУШ.

Р адісною новиною поділилися на сторінці навчального за-
кладу в соціальних мережах.
«Шановні батьки! Школа отримала новенькі парти для 

майбутніх першокласників НУШ. 75 комплектів за кількістю 
поданих заяв», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, однією з основних концептуальних засад рефор-
мування в рамках Нової української школи є створення сучасно-
го освітнього середовища, яке буде стимулювати вивільнення 
креативного потенціалу як учнів, так і педагогів.

Одна з новацій — відтепер жодних рядів із парт. Перевага та-
ких парт полягає в тому, що під час заняття їх можна розташову-
вати різними способами: діти можуть сидіти групами по чотири 
людини лицем до лиця, по колу, або з двох сторін класу.

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ БАТЬКАМ ПЕРШАЧКІВ
Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх 
замінюють, подають такі документи:

• заява;
• копія свідоцтва про народження;
• медична довідка за формою № 086-1/о (до 31 травня 
2019 р.).

Щодо часу прийому документів інформацію необхідно дізна-
тися безпосередньо в навчальному закладі. 
При собі мати паспорт.

НА ОСТАННІЙ ДЗВОНИК НЕМІШАЇВСЬКИЙ НВК ОТРИМАВ 
КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС
31 травня школярі, освітяни та батьки по всій країні традиційно відзначили Свято останнього дзвоника. 
Пролунав він і в Немішаївському навчально-виховному комплексі.

З авдяки потужному педагогіч-
ному колективу навчальний 
заклад є одним із флагманів 

освіти району, має чимало перемож-
ців предметних олімпіад, успішно 
втілює реформу Нової української 
школи, повідомляє Бородянська РДА.

На святковому заході директору 
НВК Аліні Примаченко було вручено 
сертифікат на  новий комп’ютерний 
клас «15+1».

Що таке Комп’ютерний клас 15+1?
Це комп’ютерний клас нового по-

коління. Дане рішення складаєть-
ся із надпотужного вчительського 
комп’ютера (термінал) та 15  учнів-
ських робочих місць на  базі нульо-
вих клієнтів.В робочому місці учня 
класичний системний блок заміне-
ний на  т. з. «нульовий клієнт». Ну-
льовий клієнт — це невеликий блок, 
що підключений до  монітора ко-

ристувача та під’єднаний до  потуж-
ного комп’ютера-сервера вчителя. 
Вчительський комп’ютер розподіляє 
власну потужність на  нульових клі-
єнтів, формуючи клас із 15 повноцін-
них комп’ютерів.

 Сторінку підготувала Юлія БОБРИК

 ОСВІТА

 ОФІЦІЙНО

НА БОРОДЯНЩИНІ ПРОВЕДУТЬ ПРОБНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В літку минулого року Кабінет Міністрів України доручив Державному комітету статистики в грудні 2019 року прове-
сти в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області пробний перепис населення з вико-
ристанням інноваційних технологій збору інформації у населення.

Як повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів в блозі на LIGA.net, перепис будуть робити за допо-
могою смартфонів.

«Якщо ми живемо в еру смартфонів, тотальної цифровізації, хмарних технологій, big data і блокчейна, потрібно 
користуватися інноваційними можливостями, — розповів Степан Кубів. — Тож ми знайшли «золоту середину», яку бу-
демо тестувати вже у грудні 2019 року. Як альтернативу паперовій анкеті ми пропонуємо громадянам самостійно 
заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад через смартфон. Заповнена ін-
формація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб знеособити персональні дані під час передачі на централь-
ний сервер».

Варто зазначити, що востаннє перепис населення проводився в Україні 2001 року, тоді українців нарахували майже 
48,5 мільйона.
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 СПОРТ

5 «ЗОЛОТИХ», 2 «СРІБНИХ» 
і 1 «БРОНЗОВА»: ПІДСУМКИ УЧАСТІ 
НЕМІШАЇВСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ 
НА ЧЕМПІОНАТІ

БОРОДЯНСЬКІ ЗУБРИ СТАЛИ 
ЧЕМПІОНАМИ ХОКЕЙНОГО СЕЗОНУ

ЧИРЛІДИНГ, РЕГБІ ТА ПЕТАНК: НЕМІШАЇВСЬКИМ ШКОЛЯРАМ ЗАПРОПОНУВАЛИ СІМ 
НОВИХ ВИДІВ СПОРТУ
Без Педана, але з ключками, м’ячами та помпонами.
5 червня у Немішаєвому відбувся спортивний фестиваль для школярів за участі команди JuniorZ.

Мета проекту — залучити учнів до здоро-
вого способу життя через популяризацію 
окремих варіативних модулів у  фізичному 
вихованні.

Цього дня у  Немішаєвому команда Олек-
сандра Педана презентувала 7 видів спорту. 
Зокрема, учні Немішаївської НВК займалися 
бадмінтоном, чирлідингом, регбі, флорбо-
лом, петанком, фрізбі та корфболом. Ці цікаві 
і безпечні активності пропонується впрова-
джувати на шкільних уроках, щоб зацікавити 
учнів і спонукати до занять спортом.

Спортивний рух JuniorZ був створений 
у  2017  році і за  цей час вже об’їхав чима-
ло міст, прагнучи зробити уроки фізкуль-
тури крутими і модними серед школярів. 
У  Немішаєвому новим видам спорту учні 
зраділи, кажуть, що якби саме ними за-
ймалися на  уроках, то  й фізкультура ста-
ла  б цікавішою. Вчителі теж були у  за-
хваті і запевняють, що й самі залюбки 
грали  б з дітьми у  бадмінтон чи флорбол. 
І воно й не дивно, адже якщо чимало лю-
дей не  з чуток знають про бадмінтон, чи-
рлідинг, регбі та фрізбі, то  — про флор-
бол, петанк та корфбол чують вперше. 

«Ці види спорту не просто якась забаган-
ка, вони дотичні до  програми фізичного 
виховання і вони дають вибір поколінню 
Z для того, щоб визначитись з новими 
пріоритетами, аби рухова активність 
увійшла в життя наших дітей, — говорить 
директор із освітніх програм Спортивного 
руху Олександра Педана JuniorZ Андрій Бо-
ляк. — Основний принцип цих видів спорту 
це те, що вони нові для України. Усі ігри 
спрямовані на гендерну рівність, в них мо-

жуть грати одночасно і дівчата, і хлопці. 
І, найголовніше, вони — безпечні.

Ще одна беззаперечна перевага цих ви-
дів спорту — вартість. Так, для ігор необ-

хідний спеціальний інвентар, проте усі 
знаряддя є недорогими. Чи варто казати, 
наскільки дешевший, наприклад, диск для 
гри у фрізбі, аніж м’яч для гри у баскетбол 
чи футбол».

Тож новим видам спорту у  Немішаєвому 
були раді і вже з майбутнього навчального 
року планують впроваджувати їх. Можли-

во на  перших етапах у  позашкільний час. 
А от відомого ведучого Олександра Педана 
школярі так і не дочекалися. 

Проте в кінці спортивного фестивалю от-
римали сертифікати зі світлинами телеве-
дучого, які засвідчують, що вони пройшли 
тренування з відповідних видів спорту та 
приєднуються до спортивного руху. 

Довідково від ІА «Погляд»:
Корфбол  — спортивна гра, схожа з нетбо-
лом і баскетболом, поширена в  Нідерлан-
дах і Бельгії. Грають одночасно і хлопці і 
дівчата, а у кошика немає щита.
Петанк  — провансальський національний 
вид спорту, кидання куль.
Флорбол — хокей в залі. Грається в закри-
тих приміщеннях на  твердому рівному по-
критті пластиковим м’ячем, удари по якому 
наносяться спеціальними ключками.

РЕКОРД УКРАЇНИ, ЗМАГАННЯ, МОРОЗИВО ТА АТРАКЦІОНИ: 
ЯК В БОРОДЯНЦІ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

 ПОДІЇ  СПОРТ

На центральній площі Бородянки з обіду дзвеніли дитячі 
голоси. Дітлахи каталися на гірках, розважалися на гойдал-
ках, для юних жителів були організовані безліч ігор, атрак-
ціонів, аніматори. Неабиякою популярністю користувалися 
майстер-класи від Бородянського РЦДЮТ: майстрині вчили 
діточок робити квіти з паперу, цікаві вироби, а також розпи-
сували хною дитячі личка. В цей день кожен міг стати улю-
бленим героєм — принцесою або чудернацьким звірятком.

Опівдні діти Бородянщини взяли участь у встановлені ре-
корду України на  найдовший малюнок на  асфальті. Цікаві 
узори довжиною 100 м були зафіксовані.

Чимало дітей взяли участь у забігу на 100 м, що ще раз під-
тверджує той факт, що в Бородянці ростуть справжні спортс-
мени.

Відбувся цього дня й турнір Beyblade, який видався дуже 
напруженим. І хоча переможець може бути лише один, всі 
учасники зійшлися на думці, що Beyblade-турнір — це, в пер-
шу чергу, чудовий шанс поз-
магатися з друзями та досхо-
чу пограти в улюблену гру.

Також на  площі відбувся 
показовий виступ чемпіон-
ки світу з воркауту, відомої 
далеко поза межами України 
9-тирічної Ніколь Князевої, 
чиї досягнення є надихаю-
чим прикладом для юних 
спортсменів.

На завершення свята 
на  центральній площі була 
організована пряма тран-
сляція обласного конкурсу 
«Яскраві діти України».

 Закінчення. Початок на стор. 1

Н емішаївські спортсмени повернулися додому з від-
критого чемпіонату у м. Вінниці з кікбоксингу. Пові-
домляє клуб УШУ-Саньда «У-Вэй».

З 9-ти спортсменів 5 отримали «золото», 2 — «срібло» і 
1 — «бронзу».

Особливий кубок від президента Вінницької федерації  
кікбоксингу В. В. Музики отримав Даніель Нсер за кращий 
поєдинок змагань.

Вітаємо спортсменів з перемогою!

ХК ЗУБР Бородянка стали володарями золотих нагород 
КХЛ сезону 2018–2019 рр.

Як повідомила у соціальних мережах вболівальниця ко-
манди Наталія Довгопол, команда взяла два золота у двох 
чемпіонатах. Натомість альтернативний капітан Сергій 
Микитенко №  8  став кращим бомбардиром КХЛ 2018–
2019 року. До таких значних здобутків хлопці йшли 5 років.

«Це великий поштовх для хлопців, які 5  років йшли 
до цих нагород! 5 років для «дворової» команди, це ба-
гато чи мало? Риторичне запитання… За  5  років вас 
не впізнати!!! Із невпевненого але амбіціозного Зубра, ви 
виросли в  могутнього, нереально динамічного, техніч-
ного ЗУБРА», — йдеться у повідомлені.

Загалом команда провела 15 матчів Об’єднаного Чемпіо-
нату КХЛ Любитель 2018–2019 та 14 матчів Чемпіонату КХЛ 
дивізион Любитель 2018–2019  року. У  ворота суперника 
було закинуто 94 шайби.

  Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД
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Б ородянка по праву виборола серед ін-
ших міст та селищ області можливість 
приймати у  своєму палаці культури 

імені Тараса Шевченка цьогорічний га-
ла-концерт конкурсу. Також на центральній 
площі була організована пряма трансляція 
обласного конкурсу «Яскраві діти України», 
аби всі охочі мали змогу вболівати за май-
бутніх зірочок.

Цьогоріч Бородянщину представляв Артем 
Фесюк, який виконав пісню «Моя Україна».

— Я обрав цю пісню, тому 
що вона гарна і я хочу, аби 
люди любили Україну і бе-
регли її, — перед виступом 
Артем не хвилюється, адже 
має чималий досвід, співає 
вже три роки і за  цей час 
виборов чимало нагород.

Оцінювали конкурсантів 
компетентне зіркове журі, 
у складі якого були: співач-

ка, теле- і 
радіоведу-
ча Ольга 
Ц и б у л ь -
ська, ком-
позитор і 
продюсер 
Р у с л а н 
Квінта, українська співачка 
та автор пісень TAYANNA, 
український співак та автор 
пісень Роман Руссу.

У трьох вікових категоріях 
третього сезону «Яскравих 
дітей України» відповід-

но перемогли Вероніка Морська (м. Біла 
Церква), Владислав Лузан (с.  Проців), Рус-
лан Гедзик (м. Васильків), який отримав ще 
один приз — глядацьких симпатій. На Всеу-
країнському конкурсі Київщину представля-
тиме Єлизавета Дудкіна (м. Славутич).

Представник Бородянського району Артем 
Фесюк отримав бронзову нагороду.

Клавдіївські школярі ви-
бороли призові місця у 
Всеукраїнському конкурсі 
«МАН-Юніор Дослідник»

Бородянські школярі 
організували екологічний 
флешмоб

 КУЛЬТУРА

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

БОРОДЯНКА ПРИЙМАЛА ЯСКРАВИХ ДІТЕЙ КИЇВЩИНИ

У НЕМІШАЄВОМУ ВІДБУДЕТЬСЯ 
IV ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
OSTEN-SAKEN OFFSTAGE

У Бородянці відбувся гала-концерт Київського обласного конкурсу «Яскраві діти України». Це пісенний конкурс для дітей віком 
від 6 до 15 років. Цього разу 22 учасники з усієї області змагалися за право представити Київщину на всеукраїнському конкурсі.

З 4 по 7 липня у Немішаєвому вчетверте відбудеться 
театральний фестиваль поза сценою Osten-Saken 
offstage.

В сі роки існуван-
ня фестиваль 
змінювався, ре-

агуючи на актуальні 
виклики. Як повідом-
ляють організатори, 
цьогоріч він прохо-
дитиме під гаслом 
«створюй свою ре-
альність», та ставить за мету моделювання окремого мистецького 
простору. Саме цій темі буде присвячена мистецька і освітня про-
грами.

Цього літа мистецька програма фестивалю включатиме наступні 
напрямки: художній, музичний, кіно, театр. Також в рамках фестива-
лю діятиме вільна work-in-progress платформа, відкрита для учасни-
ків будь-якого віку, освіти та досвіду. Освітня програма фестивалю 
включатиме ряд лекцій та майстер-класів з мистецтво-суспільствоз-
навства та інших предметів співзвучних тематиці фестивалю.

Твори свою реальність: фестиваль 
на Київщині Osten-Sacken шукає 
волонтерів

КРАЩІ ЮНІ ЛІСНИКИ КИЇВЩИНИ РОДОМ З ПИЛИПОВИЧ

Фестиваль, що спрямований не  на  створення комерційного про-
дукту, а  на  розширення існуючих рамок та пошук нових форм та 
змістів, шукає волонтерів.

Цьогоріч Osten-Sacken Off-Stage проходить під гаслом «твори свою 
реальність» і ставить за мету створення нетворкінгової платформи 
для митців, громадських активістів та активної молоді.

Волонтером може бути особа від 16 ти років, для цього необхідно 
заповнити анкету на сторінці організаторів.

В сеукраїнський інтерактивний конкурс 
«МАН-Юніор Дослідник», який тра-
диційно проводиться Національним 

центром «Мала академія наук України», 
цьогоріч відбувався уже вдесяте. Змагання 
відбулося в  номінаціях «Історія», «Еколо-
гія», «Техніка» й «Астрономія» за  іннова-
ційною методикою.

Київщину представила команда з 21 учас-
ника. За результатами конкурсу, юні дослід-
ники області вибороли 13  призових місць 
у  трьох номінаціях із чотирьох, серед них 
школі й з Бородянщини.

У номінації «Техніка» ІІ місце посіли Со-
фія Некрутенко, Богдана Додатко, учениці 
9 класу Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів іме-
ні Олександра Рибалка. Дівчата представи-
ли на  конкурс проект «Таємниці мильної 
бульбашки»; керівник  — Олена Міщенко, 
учитель фізики;

А III місце вибороли Юлія Литвин, Ярослав 
Горюнов, учні 9 класу Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Олександра Рибалка. Вони 
надали на конкурс проект «Сучасний фон-
тан Герона»; керівник  — Олена Міщенко, 
учитель фізики.

Флешмоб «Бережи Землю!», організова-
ний старшокласницями Бородянської шко-
ли №  2, що зібрались у  символічне коло 
(ніби Земля), аби нагадати про необхідність 
дбайливого ставлення до планети, акценту-
вав увагу школярів на важливих питаннях 
для кожного.

Як повідомляється на сторінці навчально-
го закладу, з 22  квітня по  3  травня у  шко-
лі відбулася декада екології, в рамках якої 
екологічна агітбригада зробила просвіт-
ницький рейд класами початкової школи, 
а також флешмоб і екологічний квест.З перемогою на ІІ обласному зльоті учнівських 

лісництв Київщини повернулась команда 
Пилиповицького учнівського лісництва ДП 

«Клавдієвський лісгосп»: учні Назар Лімборський, 
Ангеліна Макаренко та Анастасія Узакова під ке-
рівництвом Надії Анатоліївни Підлісно. Та настав-
ники від підприємства — головний лісничий Сергій 
Грамушняк та провідний інженер з охорони праці 
Олександр Підлісний.

Діти вибороли гран-прі зльоту — мультимедійний 
проектор, що дасть можливість ширше та ефектив-
ніше проводити заняття та показувати роботу уч-
нівського лісництва на широкому екрані.

Клавдієве-Тарасове. Двоє чоловіків, які 
викрали золоті вироби на суму понад 17 
тисяч гривень з будинку в селищі Клавді-
єво-Тарасове, засуджено до 6 років поз-
бавлення волі. Як повідомляє прес-служба 
прокуратури Київської області, було дове-
дено, що раніше судимі за вчинення зло-
чинів проти власності обвинувачені діяли 
умисно, з корисливих мотивів та за попе-
редньою змовою між собою. Грабіжники 
знайшли ключ від вхідних дверей та прони-
кли до будинку і настільки були переконані 
у безкарності, що навіть після того як зро-
зуміли, що їх помітив знайомий власниці 
будинку продовжували грабувати.

Микуличі. В вересні 2018 року в с. Мику-
личі односельці, перебуваючи в стані алко-
гольного сп’яніння, вирішили з’ясувати сто-
сунки з 50-річним чоловіком щодо пошире-
них неправдивих чуток. В ході конфлікту, 
як повідомляє прес-служба прокуратури 

Київської області, засуджені нанесли кіль-
ка ударів потерпілому в голову, після чого 
винесли його на подвір’я, де, привівши до 
тями, продовжили бійку. Внаслідок отрима-
них травм чоловік помер на місці. Вироком 
Бородянського районного суду обвинува-
чених визнано винним у вчиненні злочину 
та призначено покарання у вигляді 7 та 10 
років позбавлення волі.

Берестянка. Сталася пожежа у приватно-
му будинку. За повідомленням рятуваль-
ників, загорівся матрс на ліжку в одній із 
кімнат.
Пожежу вдалося загасити менше ніж за пів-
години. Проте, на жаль, цього не вистачило 
аби врятувати чоловіка. За інформацією 
рятувальників, на місці було знайдено тіло 
73-річного загиблого чоловіка.

Берестянка. Поблизу кар’єру, на відкри-
тій ділянці поля місцеві жителі знайшли 

підозрілий предмет. Як повідомляють у Бо-
родянському РВ ГУ ДСНС України у Київській 
області, ним  виявився артилерійський сна-
ряд часів Другої світової війни. Тож ряту-
вальниками було подано заявку на виклик 
піротехнічної служби ДСНС України для за-
чищення місцевості та знищення виявле-
них вибухонебезпечних предметів.

Жахливе ДТП на Бородянщині: водій не 
впорався з керуванням та злетів у кювет
Водій автівки Toyota хотів піти на обгін, а в 
результаті скоїв ДТП.
«Спричинило цю ДТП недотримання еле-
ментарних правил обгону. Під час обгону 
на перехресті, 66-річний водій іномарки до-
пустив зіткнення з пікапом ЗАЗ-11057. Внас-
лідок цієї пригоди відбулось перекидання 
автівки Toyota», — йдеться у повідомленні 
патрульної поліції Київської області.
Також зазначається, що обидва учасники 
цієї дорожньо-транспортної пригоди від 

госпіталізації відмовились, хоча раніше 
очевидці стверджували, що одного водія 
було госпіталізовано.
Позаяк власник Toyota відволікся під час 
керування ТЗ, не був достатньо уважним та 
здійснив обгін на перехресті охоронці по-
рядку склали протокол за ст. 124 КУпАП (по-
рушення ПДР, що спричинило ДТП).
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ: історія та цікаві факти

Овен. Для Овнів насту-
пає пора великих поку-
пок і рішучих змін. Го-

роскоп на липень 2019 року обі-
цяє вам великий заряд енер-
гії і активності, яка пророчить 
кар’єрний ріст та поліпшення 
матеріального становища.

Телець. Для Тельців на-
стає сприятливий час, 
щоб розставити пріо-

ритети і, позбувшись зайво-
го, зосередитися на головно-
му. Активний вплив Марса на-
повнить вас енергією, про-
те направити її краще на свій 
внутрішній світ.

Близнюки. Близнюки 
в липні будуть активні 
і дуже щасливі. Однак 

пам’ятайте, що безкоштовний 
сир буває тільки в мишоловці! 
Так що не приймайте імпуль-
сивних рішень — вони можуть 
виявитися необачними.

Рак. Представникам 
цього знака зодіаку го-
роскоп на липень обі-

цяє успіхи в особистому житті. 
Тому використовуйте сприят-
ливий час, щоб зміцнити від-
носини зі своєю другою по-
ловиною. Якщо ви самотні — 
у вас є шанси зустріти пару.

Лев. Для Левів в лип-
ні настане спокійний 
час. Небажано почи-

нати нові справи і робити ве-
ликі покупки. Краще доведіть 
до кінця те, що відкладали в 
«довгий ящик».

Діва. Для Дів липень 
готує безліч романтич-
них переживань. Якщо 

ви самотні — це дуже спри-
ятливий час, щоб зустріти 
«свою» людину. Ну, а якщо ви 
вже знайшли пару, можливо, 
саме зараз ваша любов за-
грає новими фарбами.

Терези. Весь місяць 
Терези будуть перебу-
вати в гармонії з со-

бою і оточуючими. Це най-
кращий час для налагоджен-
ня ділових зв’язків. Тож зо-
середьтеся на роботі: можли-
во, вам надійдуть нові пропо-
зиції.

Скорпіон. У липні 
Скорпіони відчують 
приплив енергії і рі-

шучості через сильний вплив 
Марсу. Тож зосередьтеся на 
кар’єрі, проте намагайтеся 
бути терплячими і уважними 
у сімейному колі.

Стрілець. На представ-
ників цього знаку в лип-
ні чекає продуктивний 

період. У цьому місяці не ви-
ключені і кар’єрні зміни: ваші 
завзятість і старання будуть по-
мічені і оцінені.

Козеріг. Чого в лип-
ні Козероги точно не 
зазнають, так це нудь-

ги. Їх чекає насичений подія-
ми період. Не виключено, що 
представники цього знака 
переглянуть деякі свої жит-
тєві цінності і вирішать інак-
ше розставити пріоритети.

Водолій. Для пред-
ставників цього зна-
ка гороскоп на ли-

пень 2019 року обіцяє вели-
кі можливості – як в особи-
стому житті, так і в профе-
сійній сфері. Це хороший пе-
ріод, щоб підвищити загаль-
ну якість життя.

Риби. Рибам гороскоп 
на липень 2019 року 
обіцяє чималі можли-

вості. Вплив Марса зарядить 
представників цього знака 
енергією і натхненням, яке 
захочеться негайно пустити в 
корисне русло.

Липень
Місяць обіцяє бути напруженим, активним і багатим на події. 
Позначається поєднання енергії Сонця і впливу Марса — 
гримуча суміш…

Щороку 28 червня Україна відзначає День Конституції.
Як приймали Конституцію
У червні 1996  року було прийня-

то Конституцію України. Це сталося 
на  п’ятий рік після проголошення 

незалежності. У ніч з 27 на 28 червня Верховна Рада після 
багатомісячних дебатів ухвалила Конституцію, яка заміни-
ла стару, радянського взірця 1978 року. Під час голосування 
«ЗА» висловилися 315 парламентарів. Згодом процес ухва-
лення Закону став називатись «конституційна ніч».

7 цікавих фактів про Конституцію
• День Конституції України — єдине державне свято, за-

кріплене в самій Конституції.
• Україна була останньою з колишніх радянських рес-

пуб  лік, яка прийняла нову Конституцію.
• «Батьком» Конституції незалежної України називають 

народного депутата Михайла Сироту.
• Загалом до  кожної зі статей було понад 2000  заува-

жень та пропозицій. Всі вони поступово ставилися 
на голосування. Кожен з їхніх авторів міг висловлю-
вати свої міркування.

• Аби прийняти Конституцію ВР безперервно працюва-
ла близько 24 годин.

• Чинна Конституція України складається з 15 розділів 
та 161 статті.

• За 21 рік до Конституції України внесли 6 змін. Востаннє 
вони були внесені 2 червня 2016 в частині правосуддя.

СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ НА ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ
День Конституції України відзначаємо у п’ятницю 28 червня, який буде вихідним 
днем.
Отож загалом матимемо 3 вихідних.
До речі, у червні в українців було лише 18 робочих і 12 вихідних днів.
Більш того 27 червня рекомендовано зробити коротким робочим днем.

 СМАЧНОГО!

ЦІКАВІ ІДЕЇ НА ВИХІДНІ: де відпочити неподалік від 
Бородянки

КАВОВИЙ ЛИМОНАД
Для сиропу: по  1  склянці цукру та води; 

цедра одного лимона.
Для лимонаду: 

1,5 склянки кави; 
по  1  склян-
ці лимонного 
соку та сиропу; 
2  склянки то-
ніку (будь-яко-
го газованого 
напою); куби-
ки льоду.

Почніть з про-
стого сиропу. 

Можете одразу варити його про запас: він 
добре зберігається і здатний доповнити 
будь-який літній коктейль. У  каструльку 
всипте цукор, додайте лимонну цедру і за-
лийте все водою. Залиште на вогні до за-
кипання і повного розчинення цукрових 
кристалів. Процідіть і зберігайте готовий 
сироп в добре закупореній пляшці в холо-
дильнику.

Вичавіть склянку лимонного соку (при-
близно 2,5  лимона). З’єднайте каву з си-
ропом і лимонним соком, а потім залийте 
тоніком.

БУРЯКОВА ОКРОШКА
Інгредієнти: зелена цибуля, кріп, 

3–4 яйця, 300 г огірків, 1 пучок редису, 1 бу-
ряк, 200 г помідорів, 1–2 картоплини, 150 г 
ковбаси, оцет, цукор, сіль сметана або ма-
йонез — за смаком.

Очистіть бу-
ряк, наріжте 
на  смужки і 
залийте во-
дою, поставте 
варити до  го-
товності. Після 
цього в готовий 
відвар додай-
те за  смаком 
оцет і залиште 
до  охолоджен-

ня. Відваріть яйця, картоплю і теж охоло-
діть. Зелену цибулю і кріп дрібно наріж-
те, додайте нарізані кубиками ковбасу, 
огірки, яйця, картоплю, редис, нарізані 
помідори, посоліть за  смаком. У  буря-
ковий відвар додайте цукор за  смаком. 
Готову окрошку розкладіть по тарілках і 
залийте відваром, додайте сметану або 
майонез.

Якщо до  відпустки ще далеко, 
а  на  довгих вихідних хочеться, дійс-
но, відпочити, пропонуємо вам цікаві 
варіанти для міні-подорожей, куди 
можна поїхати на день.

Місто-музей — Переяслав-Хмель-
ницький

Це одне з найдавніших міст Київської 
Русі, столиця історичного Переяслав-
ського князівства. А  також місто-му-
зей: тут дуже багато різних експозицій, 
які дозволять вам поєднати культурну 
програму з відпочинком на природі.

Етно-відпочинок у с. Бузова
В цьому невеличкому, але затишно-

му селі знаходиться етнографічний 
комплекс «Українське село». Цікаві 
експозиції, майстер-класи та невелич-
кий зоопарк — тут є все для комплек-
сного сімейного відпочинку.

Страуси у Ясногородці
В селі Ясногородка розташована 

«Долина страусів»  — страусина фер-

ма і міні-зоопарк. Відвідування ферми 
можна поєднати з відпочинком на Ки-
ївському морі.

Мандрівка через віки — Трипілля
Село Трипілля зацікавить любителів 

історії та археології, а також дослідників 
повстанських місць на Київщині. Серед 
найважливіших пам’яток Трипілля  — 
унікальні музеї та таємнича Дівич-гора.

Атмосфера Київської Русі
Ви хотіли б побувати в Стародавньо-

му Києві і відчути атмосферу Київської 
Русі 5–13  століть? Сьогодні це стало 
можливим завдяки грандіозній ре-
конструкції на 10 гектарах під Києвом. 
«Парк Київська Русь» знаходиться 
в  історично значущому місці, у  с. Ко-
пачів, згаданому в літописах, яке мак-
симально відповідає ландшафту і пов-
торює рослинність Древнього Києва 
тисячолітньої давності.

Неймовірна романтика природи 
в Олександрії

Державний дендрологічний парк 
«Олександрія»  — найбільший ланд-
шафтний парк в Україні, побудований 
в період Нового часу (18–19 століття). 
Парк графської родини Браницьких 
став культовим місцем для відомих 
людей того часу: поетів, художників, 
державних діячів. Знаходиться він 
у Білій Церкві

Загадковий Коростишівський кар’єр
Якщо ви готові до мандрівки за межі 

Київської області, Коростишівський 
кар’єр  — чудовий варіант для актив-
ного відпочинку в  теплу пору року. 
У невеликого містечка є власні пам’ят-
ки, а також старовинний костел, а го-
ловне — гранітний кар’єр, де можна 
зробити незабутні світлини.

Місто з неймовірною історією — Ко-
ростень

Лише кілька годин на  електричці і 
можна потрапити у  місто з приголо-
мшливою історією. Місто було засно-
ване в 8 столітті під ім’ям Іскоростень. 
Назва міста означає: «з-кори-стіни». 
У 945 році війська князя Мала, які пов-
стали проти нестерпних поборів київ-
ського князя Ігоря, здобули перемогу 
над княжим військом, а  самого Ігоря 
вбили. За це дружина князя Ольга по-
мстилася древлянам — захопила Іско-
ростень і спалила місто. Здається, лише 
ця історія знайома всім ще зі шкільних 
лав, варта того, аби відвідати це місто.


