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Це питання впродовж останніх двох тижнів стало актуальним для мешканців 
Вишневого, Боярки та багатьох інших населених пунктів пристоличного району 
Київщини. І відповідь на нього дуже проста — вибори до Верховної Ради України. 
Відставний мер Ірпеня вирішив балотуватися по 95-му виборчому округу, тому  разом 
зі своєю кишеньковою політичною партією «Нові обличчя» намагається, наче слизький 
обмилок, прошмигнути у свідомість мешканців району і вигулькнути перед ними в образі 
творця «ірпінського дива» і «української Швейцарії». А чи існує те «диво»?  
Чи є насправді та «Швейцарія» ? І хто такі зрештою Карплюк і «Нові обличчя»?
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“ 2015 року, очоливши РДА, я прийшла до вчителів, лікарів, працівників сільських 
клубів та спортивних шкіл, до комунальників, які працюють у селах і містах, 
поліцейських, у яких тоді навіть комп’ютерів не вистачало, і запитала, що потрібно 
їм і що для них можу зробити я як представник влади. Сьогодні разом нам вдалося 
втілити в життя ті найважливіші реформи в державі, які дали змогу кожному 
відчути реальні зміни у своїх населених пунктах.
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28  травня Києво‑Святошинський 
районний суд Київської області ого‑
лосив обвинувальний вирок особі, 
обвинуваченій у справі про вбивство 
водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про 
це повідомила прес‑служба Прокура‑
тури Київської області.

Суд присяжних визнав особу вин‑
ною у скоєнні умисного вбивства з 
метою наживи та засудив до довіч‑
ного позбавлення волі з конфіска‑
цією майна.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас 
Позняков на  власному автомобілі 
Audi A6 виїхав зі  Львова до  Києва з 
метою працевлаштування. По  доро‑
зі він погодився підвезти двох осіб, 
які представилися бійцями «Правого 
сектора». Однак до  міста Київ Тарас 

Позняков не доїхав, а зник разом з ав‑
томобілем. Наразі місцезнаходження 
чоловіка невідоме, а машину виявили 
у Києво‑Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук підо‑
зрюваних у  викраденні Тараса По‑
знякова, громадянина Росії та ще 
одну особу.

Колишнього бійця «Правого сек‑
тора» було затримано та 5  серпня 
2016  року Києво‑Святошинський 
районний суд обрав йому міру за‑
побіжного заходу у  виді тримання 
під вартою. У березні 2019 року в Ки‑
єві в  результаті вибуху в  квартирі 
на проспекті Науки загинув громадя‑
нин Росії, який розшукувався у спра‑
ві про вбивство водія BlaBlaCar Тара‑
са Познякова.

 РОЗПЛАТА

 ДОВІДКА ІА “Погляд”
На початку квітня 2016 року 25‑річний водій зі Львова Тарас Позня‑

ков зник після поїздки з двома попутниками від пошукового сервісу 
BlaBlaCar. Слідство припустило, що водій був убитий з метою заволо‑
діння його автомобілем Audi. Сам автомобіль був знайдений пізніше 
в одному з гаражних кооперативів у Києво‑Святошинському районі 
Київщини.

За версією слідства, у Познякова з 
пістолета стріляв громадянин Росії 
Луан Кінгісепп, який перебував під час 
поїздки на передньому пасажирському 
сидінні. Підозрюваний був оголо‑
шений в розшук у тому ж 2016 році, 
а в березні 2019 він загинув під час 
вибуху в Голосіївському районі Києва.

Другий підозрюваний у справі — 
36‑річний житель Чернівців Дмитро 
Голуб — був затриманий в серпні 
2016 року.
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НОВА ДОРОГА ДО КИЄВА
Незабаром у  Києво‑Святошинському ра‑

йоні може з’явитися ще одна дорога, що 
об’єднає район зі столицею. Крюківщина та 
Гатне вже працюють над проектом виїзду 
на  Велику Кільцеву між ринком «Столич‑
ний» та ЖК «Республіка».

У середині травня в Крюківщинській сіль‑
раді відбулася спільна нарада з Гатненським 
сільським головою та проектною організа‑
цією з питання проектування додаткового 
виїзду в Київ. Попередньо сільський голова 
Крюківщини Андрій Кріпак обговорив це 
питання з керівництвом ринку «Столичний» 
та отримав позитивну відповідь. Тепер  — 
справа за проектувальниками.

ГАТНЕ ТА ВІТА-ПОШТОВА 
ОБ’ЄДНАЮТЬСЯ

На початку травня відбулась чергова се‑
сія Гатненської сільської ради, на якій ухва‑
лили рішення про добровільне об’єднання 
громад сіл Гатного, Віти‑Поштової та Юрів‑
ки в Гатненську ОТГ.

За аналогічне рішення проголосували і 
на сесії Віто‑Поштової сільської ради. Тепер 

спільні документи будуть подані до  КОДА 
для отримання висновку на  відповідність 
процедурі, що і буде визначальним на шля‑
ху до утворення ОТГ.

На черговій сесії у Гатному також розгля‑
нули виконання сільського бюджету та ви‑
ділили кошти у  розмірі 3  млн 550  тис  грн 
на  ремонт доріг.  Поточний ремонт дорож‑
нього покриття буде проведено по  вул. 
Каштановій (150 тис грн), вул. Амбулаторній 
(130 тис грн), капітально відремонтують ву‑
лицю Святопетрівську на суму 980 тис грн, 
тротуар по вул. Інститутській на  1 млн. За‑
кладено кошти і на реставрацію пам’ятни‑
ка захисникам Вітчизни по вул. Жулянській 
на суму 1,1 млн грн.

Чабани

СКАНДАЛЬНИЙ СВІТЛОФОР 
ЗМІНИТЬ ЦИКЛІЧНІСТЬ

Все частіше смт Чабани стало з’являтися 
у новинах із заголовками про ДТП. Ділянку 
дороги між селом Гатне та смт Чабани вже 
прозвали “проклятим місцем”. Лише за тиж‑
день там стається по кілька аварій із різним 

ступенем тяжкості, а  інколи з трагічними 
наслідками для водіїв. Причина — встанов‑
лений світлофор.

Зважаючи на це, дорожники планують пе‑
реглянути циклограму світлофора на відо‑
мому перехресті і збільшити час очікування 
червоного сигналу.

«У  цьому випадку автомобілісти, які вже 
виїхали на  перехрестя, матимуть можли‑
вість безпечно його проїхати», — зазначив 
старший інспектор відділу безпеки дорож‑
нього руху УПП Київщини Олександр Бонда‑
ренко,

Також задля формування безпеки дорож‑
нього руху створена виїзна комісія, першо‑

черговим завданням якої буде зробити все 
можливе, аби ця ділянка атошляху стала 
безпечною і для водіїв, і для пішоходів.

Голова комісії, депутат Києво‑Святошин‑
ської райради Олександр Паламарчук на‑
дав перелік першочергових заходів, які 
плануються, а саме:

— збільшити інтервал світлофора між зе‑
леним та червоним сигналом для завер‑
шення маневру при виїзді з Гатного та Ча‑
банів;

— зі сторони Одеси та зі сторони Києва 
ліві смуги будуть слугувати тільки для роз‑
вороту або повороту ліворуч;

— після налаштування світлофора спочат‑
ку будуть виконувати свій маневр машини, 
які стоять в  лівій смузі одночасно зі сто‑
рони Києва та Одеси, також збільшиться час 
для цього маневру;

— розширити дорогу на виїзді до Одеської 
траси зі сторони Гатного;

— встановити додатковий світлофорний 
об’єкт зі сторони Одеси в постійному мига‑
ючому жовтому сигналі;

— встановити шумо‑попереджувальну 
розмітку, для ще більшої уваги водіїв перед 
світлофором.

 БОЯРКА

ЗВІТ МЕРА: малочисельні прихильники, дивні 
пріоритети, думки містян

18 травня відбувся звіт Боярсько‑
го міського голови, члена партії 
«Нові обличчя» Олександра За‑

рубіна перед територіальною громадою (як 
зазначено в анонсі) за 2018 рік.

Насправді, як показала дійсність, 
а  не  анонс, з‑поміж членів терито‑
ріальної громади прихильників чин‑
ного мера Боярки на пальцях можна 
перелічити. Низький рейтинг, ще 
нижчий рівень довіри, про пова‑
гу  — годі й говорити. В  основному, 
серед заслуховувачів  — працівники 
Боярської міськради та громадські 
активісти.

За роки правління Зарубіна Боярка 
в своєму розвитку так і не рушила ні 
на крок вперед, а те, що відбувається 

в  місті, можна окреслити, як не  зі сморо‑
дом «фекального скандалу», так з гіркотою 
стагнації.

Журналісти ІА «Погляд» уважно відстежу‑
ють події, що відбуваються в Боярці, та про‑
блеми міста (відсутність доріг, ігнорування 
проблем дошкільних навчальних закладів, 
потреб АТОвців, піар партії «Нові обличчя», 
цькування активістів, бюджетні кульбіти та 

ін), усі висвітлення 
подій можна знайти 
на сайті poglyad.tv.

Ось один із дивних 
пріоритетів у фінан‑
суванні по  Боярці 
(див. фото). Засу‑
вка — їхнє все. Біль‑
ше проблем, на  пе‑
реконання мера, 
в  Боярці просто 
не  існує. Така вона, 
сила переконань!

Подаємо враження 
від звіту мера рід но‑
го міста шанованої 
людини, яка небай‑
дужа до  долі Бояр‑
ки. Що тут скажеш, 
навіть додати немає 
чого. 

  Марічка ЛЕВЧУК 
ПОГЛЯД

 НОВИНИ РЕГІОНУ

ТАРИФИ У БОЯРЦІ ТАКИ ПІДВИЩАТЬ: 
рішення виконкому

ГРОМАДСЬКІ «ПЕРЕГОНИ» ЗА БЮДЖЕТСВІТЛИНИ НА ФОНІ... ВЛАСНОЇ СВІТЛИНИ

Б оярський мер, член партії «Нові об‑
личчя» Олександр Зарубін, судячи з 
усього, аскетичністю не  страждає і 

досить у  дивний спосіб презентував свій 
звіт на  зустрічі з працівниками дитячо‑
го садочка «Берізка» та двох комунальних 
підприємств. Дивина в тому, що всі зустрі‑

чі чиновника з бюджетниками 
проходили на  тлі… банера із зо‑
браженням самого Зарубіна. «На‑
очну» персоніфіковану агітацію 
щоразу спеціально розгортали і 
встановлювали в місцях, де про‑
ходили зібрання, а світлини з них 
боярський мер ретиво публіку‑
вав у соціальних мережах.

«Сьогодні провів три звітні 
зустрічі з колективами закла-
ду дошкільної освіти «Берізка», 
КП «Боярка Водоканал» та КП 
«БГВУЖКГ» про результати ро-
боти за 2018 рік», — написав За‑
рубін на своїй сторінці у Facebook.

 Тож, найближчим часом, певна 
річ, мера з банером можна чека‑

ти і в інших бюджетних організаціях та уста‑
новах Боярки.

Нагадаємо, головою партії «Нові облич‑
чя» є скандальновідомий колишній міський 
голова Ірпеня Володимир Карплюк, який 
наразі хоче «пролізти» у Верховну Раду від 
95‑го виборчого округу.

Чиновник з Боярки «креативно» прозвітував про свою роботу 
у дитячому садочку

 ВИШНЕВЕ

П ереможці Громадського бюджету 
Вишневого поступово розробляють 
мехнізм реалізації власних ідей. Такої 

запеклої боротьби та напруженої конкурен‑
ції між мешканцями міста давно не  було, 
але воно й не дивно, адже 1 млн. гривень 
не кожного дня «розігрується».

На розгляд громадянам цьогоріч пропону‑
валося 25  проектів, минулого року їх було 
19. Віддати свій голос вишнівчани могли 
лише один раз у паперовому вигляді в місь‑
кій раді або on‑line на  офіційному сайті 
бюджету. Автори проектів мали отримати 
мінімум по 100 голосів. Звісно, не обійшло‑
ся без казусів та цікавинок. Загалом жителі 
подали до  Громадського бюджету проекти 
на суму — 4 млн. 586 тис. 503 грн.

На початку голосування деякі жителі звер‑
нули увагу, що у  Вишневому громадський 
бюджет більше схожий на  комерційну та 
особисту перспективу, аніж на  суспільний 
проект. Ініціатори проектів заради голосів 
шукали всі дієві засоби: знімали відео, ре‑
кламували, збирали групу підтримки тощо. 
Проте, кінцевий етап опитування виявився 
не просто запеклим, але й серйозно здиву‑
вав — неочікувано для всіх два проекти, які 
«пасли задніх», вибились у лідери, набрав‑
ши за  два дні рекордну кількість голосів. 
Це закупівля кількох екранів, проекторів та 
ноутбуків та проведення вай‑фай у  школі, 
а  також по  дитсадочку «Чебурашка». Між 
місцевими жителями розпалилася справ‑
жня дискусія.

Що  ж, впевнено можна сказати, що міс‑
тянам до останнього дня не було зрозуміло, 
чия ідея жителів не лише назбирає достат‑
ню кількість голосів, а й розділить бюджет. 
Зрештою лідери визначилися. Отже, три 
проекти, які отримали «зелене світло» у го‑
лосуванні:

І місце: «Облаштування скверу на північ‑
ній стороні міста в районі залізничного пе‑

реїзду» — 237 голосів. Автор проекту — Юлія 
Оземко.

ІІ місце: «Сучасні технології в  осві‑
ті  — інвестиція в  майбутнє наших дітей. 
ЗОШ № 1» — 180  голосів. Автор проекту — 
Міщевська Тетяна.

ІІІ місце: «Пікнік‑зона на  в’їзді у  Вишне‑
ве» — 170 голосів. Автор проекту — Данило 
Ожго.

Саме ці проекти, сумарна вартість яких 
складає 829 900 грн, будуть реалізовані.

На виконавчому комітеті Боярської міської ради розглянули нові тарифи на водопо‑
стачання та водовідведення, запропоновані КП «Боярка‑Водоканал». Нові розцінки 
затвердили.

Міський голова Олександр Зарубін пояснив, що аудит тарифу проводили ще минулого 
року. Вже тоді була потреба тарифи для населення підвищити.

«Ми тільки зараз встановлюємо той тариф, який нам державний інститут тоді роз-
рахував, — сказав голова міськради. — Реально цей, на жаль, тариф все одно збитковий і 
ми все одно будемо надавати кошти «Водоканалу».

Зарубін також зазначив, що причина підняття тарифів — зростання мінімальної заробіт‑
ної плати та інших складників розцінок. Тому відтепер загальна вартість водопостачання та 
водовідведення складатиме 40,46 гривень.

Фото з соціальної мережі Фейсбук
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 НАВИВОРІТ

НАВІЩО КАРПЛЮК ТА «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»  
ПОЛІЗЛИ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН?

 Закінчення. Початок на стор. 1

ПРО КАРПЛЮКА, АБО ЯК БУТИ НІКИМ І… 
«РУЛИТИ» МІСТОМ

Володимир Карплюк. Екс‑мер Ірпеня. Лі‑
дер Політичної партії «Нові обличчя».

В жовтні 2014  року був обраний міським 
головою Ірпеня, у  серпні 2018‑го пішов 
у відставку під тиском громадськості міста.

Майже за чотири роки правління був фігу‑
рантом багатьох крупних скандалів. В тому 
числі і корупційних.

Зокрема Карплюк підозрюється у наступ‑
них діяннях:
# ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво зло-
чинною організацією з метою вчинення 
тяжких та особливо тяжких злочинів); 
# ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чу-
жим майном шляхом зловживання служ-
бовою особою своїм службовим стано-
вищем, вчиненому в особливо великому 
розмірі у складі злочинної організації ); 
# ч. 4  ст. 28  ч.  1  ст. 205 (придбання 
суб’єкта підприємницької діяльності 
(юридичної особи) з метою прикрит-
тя незаконної діяльності, вчинено-
му в  складі злочинної організації ); 
# ч. 4  ст. 28  ч.  3  ст. 358 (підроблення 
документа, який видається установою, 
яка має право видавати такі доку-
менти і який надає право та звільняє 
від обов’язків, з метою використан-
ня його підроблювачем, вчинено-
му в  складі злочинної організації ); 
# ч. 4  ст. 28  ч.  1  ст. 366 (службове під-
роблення, а  саме внесення службовою 
особою до  офіційних документів за-
відомо неправдивих відомостей, вчи-
неному у  складі злочинної організації ) 
КК України.

Бізнесменом Карплюк став 2007‑го року. 
Успішності комерція йому не  принесла, 
а тому в 2010‑му пішов на державну службу 
зі скромною зарплатою.

В 2013‑му він несподівано став гривневим 
мільйонером і придбав житлової та комерцій‑
ної нерухомості на суму понад 32 000 000 гри‑
вень. Історія про 67  квартир мера Ірпеня 
в  2015‑му році стала однією з найгучніших 
новин в українських ЗМІ і, зрозуміло, заціка‑
вила не лише читачів та глядачів, а й право‑
охоронні органи. А звідси і перші кримінальні 
справи, відкриті проти чиновника.

Наступні вже стосувалися його роботи як 
мера Ірпеня. Тут були присутні і незаконна 
діяльність, і перевищення службових по‑
вноважень, і підробка документів і цькуван‑
ня активістів. Навіть стаття про створення 
та керівництво злочинною організацією 
Карплюку була інкримінована. Окрім того, 
в  самому Ірпені Карплюка та членів його 
кишенькової партії «Нові обличчя» неодно‑
разово звинувачували у застосуванні дери‑
банних схем, тотальній забудові, яка здійс‑
нюється в місті виключно на користь лише 
наближених до  мера‑втікача забудовників 
(таких як Мирончук і Оверко), у  різних ко‑
рупційних діяннях.

ЯКІ ЗАСЛУГИ В ІРПЕНІ РЕКЛАМУЄ КАР-
ПЛЮК?

1. Значно (у рази) виріс бюджет Ірпеня.
НАСПРАВДІ: бюджет Ірпеня зріс, АЛЕ 

не  за  рахунок ефективності самого Кар‑
плюка та його команди, а дякуючи виключ‑
но ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, яка передбачає, що 
частина коштів, що мала йти до державного 
бюджету, залишається у громадах.

2. У  Ірпені збудовано багато парків та ін-
ших культурно-оздоровчих об’єктів.

НАСПРАВДІ: усі парки (краще їх назива‑
ти скверами, бо до  парків вони за  своїми 
масштабами не  дотягують) в  Ірпені побу‑
довано: а) на місці вирубаних лісів (5–10 % 
площі колишнього лісу залишалося скве‑
ром, 90 %  — йшло під багатоповерхову за‑
будову); б) за шалені бюджетні кошти (будь‑
який незалежний аудит може легко виявити 
значні перевитрати, особливо ФОПами, ко‑
трі інколи реєструвалися навіть на покійни‑
ків); в) з рекламною метою  — задля ство‑
рення яскравої «картинки» для майбутніх 
інвесторів ірпінської нерухомості.

3. Місто має розвинену інфраструктуру 
і комфортне для життя (за  словами Кар-
плюка).

НАСПРАВДІ: Ірпінь наразі має: а) брудну 
питну вода, яку навіть технічною назвати 
важко; б) неякісні пасажирські перевезен‑
ня (навіть між двома частинами Ірпеня, 
які розділяє залізниця, відсутній маршрут 

громадського транспорту), вранішні та ве‑
чірні затори на всіх в’їздах до міста з боку 
столиці; в) неякісну зливну каналізаційну 
систему (під час дощу в  багатьох районах 
трапляються значні підтоплення); г) пере‑
бої в електропостачанні через переванта‑
женість енергосистем, котрі виникли через 
хаотичну забудову та порушення норм бу‑
дівництва; д) неякісні асфальтовані дороги 

або їхню відсутність, бо придатне покрит‑
тя в Ірпені можна побачити лише в радіусі 
300  метрів від міської ради (як, до  речі, і 
тротуари для пішоходів).

4. Будівництво соціальних об’єктів (Кар-
плюк каже, що збудував їх багато).

НАСПРАВДІ: лише обіцянки… Збудованих 
шкіл  — 0 (діти вчаться у  дві зміни по  40+ 
дітей у класі)… Збудованих садків — 1 (а по‑
трібно разів у 5 більше, бо в Ірпені в чергу 
на дитсадок наразі записуються вже перед 
народженням дитини, але це не  гарантує, 
що вона туди потрапить до  5–6  річного 
віку). Збудованих медичних закладів  — 0 
(ні обіцяної лікарні, ні пологового відді‑
лення, ні реанімації…)

…От чого багато в Ірпені, так це багатоповер‑
хівок, і вони продовжують будуватися. Цілими 
мікрорайонами. Без місць для паркування. Без 
дитячих дошкільних закладів. Без шкіл. Без за‑
кладів медичного обслуговування…

ПРО «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»
Якщо коротко, то це кишенькова партія Во‑

лодимира Карплюка та його найкращих дру‑
зів‑забудовників — Оверка, Мирончука, Спі‑
вака та інших. Така собі політична «іграшка».

Громадський Рух «Чесно» проводив кіль‑
ка досліджень офіційної партійної бухгал‑
терії «НО». І ось що з того вийшло:

«Партія офіційно не отримала за 2017 рік 
жодної гривні. «Нові обличчя» не  підтри-
мують фінансово ані виборці, ані самі пар-
тійці. Про це свідчить річний звіт партії 
за 2017 рік на сайті НАЗК. Партія не звітує 
про власну зовнішню рекламу та піарить-
ся за рахунок бюджетних коштів та ГО.

За рік партії вдалося залучити лише 
спонсорський внесок (у вигляді товарів, ро-
біт та послуг) у розмірі 1 439 гривень. Імена 
спонсорів — у фінансовому звіті затерті, 
хоча ця інформація має бути публічною.

Невідомі вже два роки безоплатно нада-
ють партії бухгалтерські послуги, право-
ву допомогу та навіть послуги хостингу 
для сайту.

Регіональні партійні осередки, судячи зі 
звіту, не розбудовуються.

Зауважимо, що на офіційному сайті пар-

тії значиться партійний офіс в  Ірпені 
на  вул. Грибоєдова, 2, витрати на  який 
не фігурують у звіті.

На питання, чому ніхто не  інвестує 
в  розбудову партії й вона не  має праців-
ників, очільник партії Володимир Карплюк 
так і не відповів.

Зауважимо, що сам Володимир Карплюк 
задекларував маєтки в  Польщі, ділянки 
в  Нацпарку та десятки квартир. Він, як 
голова партії, не жертвує на її розбудову.

Партійний офіс розташований у  місті 
Буча по вул. Польовій у хрущівці, де, як по-
відомляли місцеві ЗМІ, прописаний голова 
партії Володимир Карплюк разом зі своєю 
бізнес-партнеркою Наталею Бойчук. У зві-
ті власник квартири затертий, хоча це 
має бути публічною інформацією. Офіс  — 
це спонсорський внесок.

Нагадаємо, «Нові обличчя» декларували 
0 гривень доходу і в 2016 році. При цьому під 
час перевиборів до Коцюбинської селищної 
ради команда «Нових облич», яка балоту-
валася, проводила ремонтні роботи із ви-
користанням партійної символіки.

Частина робіт виконувалася за бюджет-
ний кошт, про що направлені звернення 
правоохоронним органам. Рекламні борди 
також жодним чином не відображені у зві-
ті за 2016 рік, коли тривала передвиборча 
кампанія.

Депутатка від «Нових облич» Коцю-
бинської селищної ради Катерина Ющен-
ко-Корбут, яка має злиденний дохід, пише 
виборцям, що у  2016  році зробили сквер і 
ставить #Нові обличчя. Але після того, 
як зробили сквер, у  Prozorro провели 
пост-фактум тендер на ці роботи. Сквер, 
за рахунок якого піарилися партійці «НО», 
обійшовся платникам податків майже 
у 900 000 грн.

Нагадаємо, рішенням суду голову партії 
«Нові обличчя» Володимира Карплюка ви-
знали винним у  вчиненні адмінправопору-
шення. Мер Ірпеня у 2016 році не подав як 
голова партії у звіті висновок незалежно-
го зовнішнього аудиту».

Ось така історія з «Новими обличчя‑
ми». Із найсвіжішого. Минулого року 

партійна скарбничка «НО» поповнилась 
на  500 000  гривень. Цього року  — ще 
на півмільйона. Витрати у  звітах ті ж, що 
й раніше, — лише оренда офісу. Ні працю‑
ючих, ні реклами, ніякої іншої діяльності… 
Хоча «Нові обличчя» впродовж останніх 
двох років часто фігурували і на зовніш‑
ніх рекламних носіях, і серед спонсорів 
різних заходів, і серед організаторів усі‑
ляких акцій. От, між іншим, і зараз у  Ви‑
шневому та Боярці відставний ірпінський 
мер активізувався і намагається від «Но‑
вих облич» профінансувати будівництво 
«нових і важливих об’єктів». За чий кошт? 
З огляду на минуле, є великі побоювання, 
що всі ті «проєкти» (будемо вже звикати 
до  нового українського правопису) зго‑
дом таки ляжуть значним тягарем на плечі 
платників податків... 

«Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки».
 (Євангеліє від Матвія, 7.15).

“ «Маємо розуміти, що в таких випадках партію використовують 
суто як інструмент для того, щоб висувати кандидатів. 
Як відомо, до міських рад з 2015 року можуть балотуватися 
виключно представники партій. Якщо партія не має членських 
внесків, ніхто не інвестує в її розвиток — це просто засіб 
для політиків увійти у владу», — наголошує координаторка 
Громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська.

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

Ось так ухвалювався скандальний Генплан Ірпеня — лайка, бійки, «тітушки» під аком-
панимент завчасно підготовленого «сценарію». Так проходив найбільший дерибан 
землі за всю історію міста

Усі напади на громадських активістів Приір-
піння, котрі виступали проти вирубки лісів та 
тотальної забудови, до цього часу лишаються 
безкарними

Про те, що слова Карплюка не варті й копійки, найкраще знають ошукані мешканці семи 
недобудованих ЖК Ірпінського мікрорайону «Благодатний»
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К О М П Л Е К С Н И Й  З В І Т 
голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової про роботу в 2018 році

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Працюємо, щоб усі категорії населення, які 

відповідно до  законодавства мають пільги, 
отримували їх вчасно і в  повному обсязі. 
Тільки у  2018  році профінансовано різних 
видів допомог на суму близько 229 млн грн, 
тимчасово переміщені особи отримали до‑
помогу на суму близько 54 млн грн.

Ведеться робота з потерпілими внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС. У 2018 році по‑
над 24 млн грн було виплачено компенсацій, 
допомог і пільг 10‑м тисячам постраждалим 
від наслідків аварії на  ЧАЕС. Щороку на  оз‑
доровлення осіб з інвалідністю, потерпілих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, ви‑
плачується близько 1,3 млн грн.

Окрім тих пільг та виплат, які гарантує дер‑
жава, працюємо в межах районних цільових 
програм, яких на сьогодні в районі діє 12.

Зокрема, за  програмою «Турбота» лише 
за  2018 рік було виплачено близько 20 млн 
грн. Ці кошти отримали майже 7  тисяч жи‑
телів району. Крім «Турботи», успішно пра‑
цюють програми: допомоги учасникам АТО, 
адресної допомоги дітям, компенсації про‑
їзду чорнобильцям, підтримки управління 
соц захисту, а  також програми «Молодь» 
і «Назустріч дітям».

На 2019  рік вже передбачене фінансуван‑
ня — майже 20 млн грн для допомоги жите‑
лям району.

Приділяємо увагу оздоровленню дітей. 
У 2018 році 4300 дітей ми відправили на від‑
починок. Також маємо традицію запрошува‑
ти діток із зони АТО/ООС до нашого району. 
Цього року завітали гості із м. Красногорівки 
на передноворічні вихідні.

Приділяється увага соціальному супроводу. 
Одним із проектів, що діє на постійній осно‑
ві, є «Школа життя» — тематичні заняття та 
консультації для діток із соціально незахи‑
щених родин.

Регулярно проводяться особисті прийоми 
громадян, під час яких ми докладаємо макси‑
мум зусиль, щоб допомогти нашим жителям 
у вирішенні їх проблем.

Постійно співпрацюємо із благодійною ор‑
ганізацією «Отчий дім». Так, з районного бю‑
джету було виділено кошти, яких не  виста‑
чало на придбання квартири для вихованки 
«Отчого дому» за державною програмою. Те‑
пер Валерія має власне житло і завжди може 
розраховувати на допомогу.

 МЕДИЦИНА
На розвиток сфери охорони здоров’я з ра‑

йонного бюджету спрямовується близько 
100 млн грн щороку.

Удосконалюються медпослуги у  Централь‑
ній районній лікарні. Для відділення патології 
вагітних придбано 3‑D апарат ультразвукової 
діагностики, оновлено обладнання у  відді‑
ленні новонароджених, урологічному відді‑
ленні. Хірургічне відділення тепер має новий 
нейрохірургічний операційний мікроскоп, на‑
бори нейро‑ та мікрохірургічних інструментів, 
нейроендоскопічну стійку. Придбано дорого‑
вартісне обладнання, зокрема комп’ютерний 
томограф, систему цифрової рентгенографії з 
плоскопанельним детектором, стаціонарною 
радіологічною станцією та цифровим при‑

строєм автоматичного друку рентгенівських 
знімків, апарат для переливання власної кро‑
ві пацієнта під час операції та систему обігрі‑
ву хворого під час операції.

Вже не перший рік закуповується санітар‑
ний автотранспорт. У  2018  році придбали 
автомобіль для транспортування пацієнтів 
у важкому стані.

Також вже два роки поспіль ведеться робо‑
та над відновленням районної стоматологіч‑
ної поліклініки. У  2018  році тут встановлені 
нові стоматологічні установки, придбано 
машину для термічної обробки матеріалів, 
ливарну машину, обладнання для зуботех‑
нічної лабораторії, фрезерувальний апарат, 
полімеризатор, портативні бормашини та хі‑
рургічні меблі.

У Вишневому завершено капітальний 
ремонт та переобладнання амбулаторії та 
жіночої консультації. Також у  стоматоло‑
гічне відділення Вишнівської лікарні при‑
дбано нові стоматустановки, дентальний 
рентген‑апарат, облаштовано стериліза‑
ційну.

Проведено ремонти у приміщеннях стаціо‑
нарних відділень, амбулаторій та поліклінік.

Дитячу поліклініку у Боярці протягом остан‑
ніх років повністю відновили та переоблад‑
нали як сучасний медичний заклад.

Проведено капітальні ремонти у  п’я‑
ти амбулаторіях: у  селищі Чабани та селах 
Софіївська Борщагівка, Дмитрівка, Шпить‑
ки та Личанка. Нова сучасна амбулаторія 
облаштована у  Святопетрівському. Також 

у  2018  році відкрито пункт базування екс‑
треної медичної допомоги у  Софіївській 
Борщагівці.

Усі місцеві амбулаторії обладнано усім 
необхідним устаткуванням для надання 
первинної допомоги. Крім того, у  дев’яти 
амбулаторіях та шести фельдшерсько‑аку‑
шерських пунктах проведено реконструкцію 
систем газопостачання.

Найбільшим і найвідповідальнішим проек‑
том стало будівництво нової Білогородської 
амбулаторії. Це новий стандарт надання ме‑
дичних послуг на місцях. Амбулаторія збудо‑
вана спільними зусиллями: райдержадміні‑
страції, районної та сільської рад за  кошти 
районного бюджету. Дві тисячі квадратних 
метрів, просторі кабінети, достатня кількість 
технічних приміщень, найкраще обладнання і 
житло для лікарських сімей. Тут є рентген‑ка‑
бінет, власна лабораторія, апарат ультразву‑
кової діагностики, стоматологічні та фізіо‑
терапевтичні кабінети, 7 палат стаціонару та 
прекрасний колектив, який вдалося зберегти.

Одне із завдань — гідне фінансове забезпе‑
чення лікарів. У  районному бюджеті перед‑
бачені доплати медичним працівникам пер‑
винної ланки у розмірі 5 тисяч грн на місяць.

 ОСВІТА
У 2018 році понад 150 млн грн було виділе‑

но на освітню галузь. А у 2019 році на освіту 
передбачено більше 250 млн грн.

У школах району успішно запроваджений 
новий освітній стандарт «Нова українська 
школа». На ці потреби було виділено майже 
5  млн грн. Для кожної школи закупили усі 
необхідні матеріали і обладнання, зокрема 
нетбуки, меблі, нові підручники. Також пе‑

дагоги пройшли відповідні кваліфікаційні 
курси.

У 2018 році повністю утеплено Новосілків‑
ську та Забірську школи, а  також утеплено 
будівлю початкових класів Боярської четвер‑
тої школи. Укріплено фундамент Гореницької 
школи. Капітальні ремонти приміщень про‑
ведені у 26 навчальних закладах.

Серед масштабних проектів — будівництво 
школи у  Петропавлівській Борщагівці, де 
навчатиметься понад тисяча дітей. Тут ство‑
рюються усі умови для інклюзії, можливості 
для здобуття практичної освіти та всебічного 
розвитку.

Після 20‑річної перерви відновили бу‑
дівництво школи у  Чабанах. Тут буде два 
басейни, зони для занять спортом та відпо‑
чинку, продумані для профорієнтованого 
навчання класи.

Ще один принциповий і дуже непрос тий 
проект — добудова Виш нівсь кої першої шко‑
ли. Це обласний проект, проте з районного 
та міського бюджетів вже котрий рік виді‑
ляється фінансування, щоб діти Вишневого, 
нарешті, мали місце для навчання. Зі свого 
боку, я докладаю і докладатиму максимум зу‑
силь, щоб питання цього будівництва просу‑
валося якомога швидше.

Розпочато добудову Софіївсько‑Борща‑
гівського навчально‑виховного комплек‑
су  — за  потужностями новий корпус не  по‑
ступатиметься існуючій будівлі. Протягом 
минулих років з районного бюджету виділя‑
лося значне фінансування на  капітальний 
ремонт школи.

Багато уваги приділяється дошкільній осві‑
ті. У 2018 році відкрили добудований дитячий 
садок у  Крюківщині. Ще два нові об’єкти  — 
у Вишневому та Софіївській Борщагівці.

У 2019‑му році заплановане відкриття ще 
двох дитсадків: у  Віті‑Поштовій та Шпить‑
ках. З району виділяється фінансування 
на  ці об’єкти. Крім того, розпочато будів‑
ництво дитсадка у  Гатному та проведено 
капітальний ремонт будівлі дитсадочка 
у Вишневому.

Для підтримки обдарованої молоді в  рази 
збільшили стипендію голови райдержад‑
міністрації. У  2018  році 152  обдарованих 
дітей отримували стипендію у  розмірі від 
450 до 750 грн на місяць.

Збільшено на  10 % і посадові оклади 
педагогам закладів позашкільної освіти 
за  підготовку переможців олімпіад, кон‑
курсів та за науково‑дослідницьку роботу 
з учнями.

Дорогі українці!
Представляю основні напрацювання нашої команди у  Києво‑Святошинському районі 

за 2018 рік.
2015 року, очоливши РДА, я прийшла до вчителів, лікарів, працівників сільських клубів та 

спортивних шкіл, до комунальників, які працюють у селах і містах, поліцейських, у яких тоді 
навіть комп’ютерів не вистачало, і запитала, що потрібно їм і що для них можу зробити я як 
представник влади. Сьогодні разом нам вдалося втілити в життя ті найважливіші реформи 
в державі, які дали змогу кожному відчути реальні зміни у своїх населених пунктах.

Для Києво‑Святошинського району, зважаючи на темпи росту населення та специфіку при‑
столичного регіону, розвиток соціальної інфраструктури є питанням номер один. У 2018 році 
ми зосередилися на зміцненні матеріально‑технічної бази соціальних закладів, будівництві 
нових об’єктів та благоустрої населених пунктів району.

Минулий рік був непростим, але нам вдалося реалізувати багато ініціатив задля розвитку 
і процвітання району.

Я звітую про велику роботу нашої команди, яка працює для людей. Переконана, що у 2019‑му 
ми також реалізуємо все заплановане. Бо на сьогодні ми будуємо 9 соціальних об’єктів. Це 
школи, дитсадки, спортивні центри. Я ділюся нашими досягненнями і планами. Це досвід, 
який ми прагнемо поширювати задля розвитку України. Лише робота — без пустих обіцянок.

Ми не обіцяємо — ми робимо,
а потім звітуємо.
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К О М П Л Е К С Н И Й  З В І Т 
голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової про роботу в 2018 році

 СПОРТ
Щороку збільшується фінансування галу‑

зі спорту — у 2018 році було виділено понад 
30 млн грн.

У Гатному, Святопетрівському та Дмитрівці 
встановлені багатофункціональні спортив‑
ні комплекси Street Fight. Цей унікальний 
проект дає можливість займатися спортом 
абсолютно безкоштовно. На  сьогодні у  ра‑
йоні функціонує вже п’ять таких спортивних 
локацій. Комплекси мають все необхідне 
обладнання як для багатофункціонального 
тренінгу, так і для занять бойовими мистец‑
твами. Тут є ринг, боксерські груші, манекени, 
тренажери та інше обладнання.

Приділено увагу районній спортивній шко‑
лі «Максимум». Придбали автобус для поїз‑
док спортсменів на  змагання, тенісні столи, 
м’ячі, форму, різне спортивне обладнання 
та інвентар. Крім того, виділялися кошти для 
встановлення спортивних майданчиків у Ви‑
шневому.

Також у 2018‑му році розпочали роботу над 
двома великими спортивними проектами: 
басейном та школою бойових мистецтв.

Наразі у Боярці йде будівництво сучасного 
тренувального басейну з розмірами, що доз‑
воляють проводити рейтингові змагання з 
плавання. Він буде оснащений сучасним клі‑
матичним обладнанням та системою очистки 
води.

Вже будується «Школа бойових мистецтв» 
у  Боярці. Сучасний тренувальний комплекс 
для занять єдиноборствами та реабілітації 
буде оснащений передовим обладнанням, 
тренажерами, боксерським рингом та інвен‑
тарем для занять боксом, татамі. Відкриття 
заплановане на кінець 2019 року.

У 2018  році 30  найкращих спортсменів та 

тренерів отримували стипендію голови РДА 
за високі досягнення в  галузі спорту. Цього 
року вже призначено 39  стипендій нашим 
чемпіонам.

Приділяється увага оздоровленню спорт‑
сменів  — була організована поїздка на  на‑
вчально‑тренувальні збори біля моря у  Ри‑
баківці для 29 дітей.

 КУЛЬТУРА
Лише за  минулий рік на  сферу культури 

було виділено майже 16 млн грн на ремонтні 
роботи, збереження та покращення матері‑
ально‑технічної бази закладів культури ра‑
йонного підпорядкування.

Зміцнюється матеріально‑технічна база ра‑
йонного будинку культури, зокрема, придбали 
костюми, оргтехніку, звукове обладнання, деко‑
рації, встановили протипожежне обладнання.

Приділяється увага закладам культури 
на  місцях. Проведено капітальні ремонти, 
придбано сценічний одяг, звукове та світло‑
ве обладнання, музичні інструменти, меблі, 
побутову техніку для шести будинків культу‑
ри та сімох клубів.

Усі п’ять шкіл мистецтв у районі отримали 
нові музичні інструменти, костюми, меблі, 
оргтехніку, протипожежне обладнання та 
відеонагляд. Розширюється база закладів 
мистецької освіти. У Бузовій відкрито філію 
Шпитьківської дитячої школи мистецтв.

Розвивається центральна бібліотечна си‑
стема району. Щороку поповнюється бібліо‑
течний фонд сучасними виданнями, бібліо‑

теки мають доступ до інтернету та засоби для 
організації і проведення тематичних заходів. 
У 2018 році оновлено книжковий фонд біблі‑
отек. Закуплено на  понад 1  млн грн бібліо‑
течну техніку, акустичні системи, проектор, 
комп’ютерну техніку, принтери, меблі, проти‑
пожежне обладнання.

Крім придбаної оргтехніки, музейних екс‑
понатів та протипожежного обладнання, 
Боярський краєзнавчий музей поповнив 
свій фонд унікальними надбаннями  — 
викуплено та відреставровано 24  картини 
«українського Ван Гога» Леоніда Литвина.

 СПІВПРАЦЯ З ВІЙСЬКОВИМ 
КОМІСАРІАТОМ, ПОЛІЦІЄЮ ТА ДСНС

Ефективно реалізовуються районні про‑
грами, у  межах яких виділяється фінансу‑
вання з районного бюджету для підтримки, 
зміцнення матеріально‑технічної бази вій‑
ськового комісаріату, відділу поліції та під‑
розділу ДСНС.

У 2018 році ми передали рятувальникам на‑
дувний пневмокаркасний намет. Конструк‑
цію можна використовувати у  холодний 
період та під час негоди для розгортання 
оперативного штабу.

Для райвідділу поліції за кошти районного 
бюджету у 2018 році були придбані нагрудні 
відеореєстратори, мікроавтобус та два авто‑
мобілі марки Hyundai, а також чотири авто‑
мобілі Renault для спільного патрулювання 
з громадськими формуваннями. Постійно 
розширюється загальнорайонна система ві‑
деонагляду.

Передбачене фінансування і на  поточний 
рік: для громадських формувань у  кожному 
населеному пункті, який сформує місцевий 
підрозділ з охорони правопорядку, буде при‑
дбано автомобіль.

У Києво‑Святошинському районі збережено 
усі соціальні гарантії для військовослужбов‑
ців. Постійно здійснюється підтримка сімей 
військових, надається матеріальна допо‑
мога, проводяться виїзди у зону АТО/ООС із 
допомогою для захисників. 10 тисяч грн від 
району отримує кожен військовослужбовець, 
який підписує контракт.

Значна увага приділяється забезпеченню 
земельними ділянками учасників бойових 
дій та їх сімей, які зареєстровані та прожива‑

ють у Києво‑Святошинському районі. Наразі 
виділено майже 1400 ділянок.

У минулому році 3  військовослужбовці з 
інвалідністю отримали додаткові кошти з 
районного бюджету для придбання власних 
квартир за державною програмою.

Також у  2018  році було здійснено ремонт 
даху газової котельні, реконструйовано зов‑
нішні мережі теплопостачання військового 
комісаріату.

 ЖКГ
Модернізація сфери житлово‑комуналь‑

ного господарства  — один із важливих на‑
прямів роботи. Понад 67  тисяч квадратних 
метрів доріг відремонтовано у 2018 році. Для 
громад району постійно закуповується спе‑
ціалізована комунальна техніка. За минулий 
рік придбано вісім одиниць для різних насе‑
лених пунктів.

Також у населених пунктах району для змен‑
шення споживання енергоносіїв реконструю‑
ються лінії електропередач із заміною вулич‑
ного освітлення на  енергозберігаючі лампи. 
Здійснюються заходи з проектування, рекон‑
струкції, будівництва систем водо‑ та газопо‑
стачання, ремонт та утеплення будинків.

 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Успішно функціонує Києво‑Святошинський 

районний центр надання адміністративних 
послуг. На сьогодні ЦНАП надає 119 видів по‑
слуг. У 2018 році облаштоване друге робоче 
місце з оформлення біометричних паспор‑
тів. У  2019  році планується запровадження 
надання послуг з реєстрації актів цивільного 
стану, з первинного отримання посвідчення 
водія та реєстрації транспортних засобів.

Можливість ефективно і послідовно розви‑
вати район з’явилася після запровадження 
бюджетної та податкової реформ. Фінансова 
децентралізація дала можливість спрямову‑
вати кошти на ті проекти та населені пункти, 
які найбільше цього потребують.

За останні чотири роки надходжен‑
ня до  бюджету району зросли у  чотири 
рази. І якщо у 2014 році на розвиток соці‑
альної сфери та реалізацію інфраструк‑
турних проектів витрачали трохи біль‑
ше 200  мільйонів, то  в  2018  — вже понад 
мільярд. У  2019  році виділили вже понад 
700  мільйоні гривень, і протягом року 
за  рахунок перевиконання бюджету ця 
цифра збільшуватиметься.

Вірю, що район тільки нарощуватиме 
темпи розвитку.

Дякую за командну роботу!

Дорогі українці!
Представляю основні напрацювання нашої команди у  Києво‑Святошинському районі 

за 2018 рік.
2015 року, очоливши РДА, я прийшла до вчителів, лікарів, працівників сільських клубів та 

спортивних шкіл, до комунальників, які працюють у селах і містах, поліцейських, у яких тоді 
навіть комп’ютерів не вистачало, і запитала, що потрібно їм і що для них можу зробити я як 
представник влади. Сьогодні разом нам вдалося втілити в життя ті найважливіші реформи 
в державі, які дали змогу кожному відчути реальні зміни у своїх населених пунктах.

Для Києво‑Святошинського району, зважаючи на темпи росту населення та специфіку при‑
столичного регіону, розвиток соціальної інфраструктури є питанням номер один. У 2018 році 
ми зосередилися на зміцненні матеріально‑технічної бази соціальних закладів, будівництві 
нових об’єктів та благоустрої населених пунктів району.

Минулий рік був непростим, але нам вдалося реалізувати багато ініціатив задля розвитку 
і процвітання району.

Я звітую про велику роботу нашої команди, яка працює для людей. Переконана, що у 2019‑му 
ми також реалізуємо все заплановане. Бо на сьогодні ми будуємо 9 соціальних об’єктів. Це 
школи, дитсадки, спортивні центри. Я ділюся нашими досягненнями і планами. Це досвід, 
який ми прагнемо поширювати задля розвитку України. Лише робота — без пустих обіцянок.

Ми не обіцяємо — ми робимо,
а потім звітуємо.
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25 травня  Гатне святкувало власний День народ‑
ження. День села — важлива подія для місцевих 
жителів. Це свідчення їхньої згуртованості та ще 

один привід зібратися разом, послухати душевних пісень, 
подивитися виступи артистів, своїх дітей і просто відпо‑
чити.

Цьогоріч на  території Народного парку відбувся вели‑
кий концерт, в якому взяли участь народні ансамблі, міс‑
цеві гурти, співочі таланти та аматорські колективи.

Урочистий захід був досить насиченим конкурса‑
ми, частуванням, різноманітними іграми та розвага‑
ми для дітей.

Концертна програма тривала увесь день та закін‑
чилася дискотекою, а «вишенькою на торті» став ви‑
ступ популярного колись гурту «Фрістайл».

 БІЗНЕС ДЛЯ ВСІХ

 СВЯТА І ДАТИ

ЖИТЕЛЬ ВІТИ-ПОШТО ВОЇ ПЕРШИМ В УКРАЇНІ 
ВИРОЩУВАТИМЕ КРЕВЕТКИ

Про це підприємець розповів 
в ефірі радіостанції AgroFM.

Підприємець розповів, що 
завданням його установи є допо‑
мога у  реалізації рибних ферм. 
«Ми проводимо пов-
ністю консультації, 
підбираємо об’єкти 
аквакультури, підби-
раємо ділянку, робимо 
всі аналізи і далі роби-
мо проект. Після цього 
будуємо, запускаємо і 
до першого врожаю ми з 
людиною працюємо», — 
говорить Любомир Гай‑
дамака.

Наразі в Україні ще ні‑
хто не  вирощує креве‑
ток. Вирощують рибу 
українці у  ставках 
екстенсивним мето‑
дом: у  водойму випус‑
кають малька та отриму‑
ють близько тонни риби. 
Надають перевагу куль‑
тивуванню коропа, біло‑
го амура та товстолоба, 
а також судака та щуки.

«Якщо в  звичайних 
умовах фермер отри-
мує 1,5 т з одного гектара в рік, 
то  завдяки сучасним техноло-
гіям з тисячі квадратних ме-
трів я  можу отримувати 200  т 
риби»,   — зазначає підприємець. 
Крім того, Гайдамака має можли‑

вість вирощувати рибу весь рік, 
адже його ферма  — це закрите 
приміщення.

Ідею культивування морепро‑
дуктів Любомир Гайдамака просу‑

ває близько 4 років. Зараз підпри‑
ємець замовляє мальків креветок 
з Таїланду і Кореї, після чого адап‑
тує морських жителів до  україн‑
ської менш солоної води. Корми 
замовляють з Франції та Бельгії.

За словами Гайдамаки, бізнес 
доволі прибутковий: собівартість 
креветок становитиме близько 
300 гривень, а продавати їх варто 
за  700–800  гривень за  кілограм. 

Підприємець виступає 
проти антибіотиків та 
гормонів, адже вони 
збільшують вартість 
виробництва. Загалом 
створення ферми може 
коштувати 600–700  ти‑
сяч доларів.

«Зараз я  працюю над 
ідеєю: якісне підприєм-
ство, яке складати-
меться з модуля по  ви-
рощуванню товарної 
продукції, інкубаторій, 
лабораторія для отри-
мання посадкового ма-
теріалу, щоб не залежа-
ти від імпорту. В умовах 
Півдня навіть на відкри-
тому небі ми можемо от-
римувати один врожай 
легко. Це буде дуже деше-
ва технологія для тих, 
у  кого є доступ до  мор-
ської води»,  — поділився 
планами Любомир.

Також підприємець планує ство‑
рити школу, в якій фермерам роз‑
повідатимуть про вирощування 
креветок, а також лабораторію, де 
робитимуть дослідження, направ‑
лені на розвиток галузі.

ПРОЩАВАЙ, ШКОЛО!

СВЯТО ЄДНОСТІ

Засновник підприємства «Аквакультура Vismar Aqua» Любомир Гайдамака, який живе у селі Віта‑
Поштова, розповів, що такий бізнес буде вигідним для південних областей України.

 Сторінку підготувала Альона ТКАЧЕНКО

Наприкінці травня одинадця‑
тикласники почули в  шкіль‑
них коридорах свій останній 

дзвоник. Заняття закінчилися, те‑
пер школа залишиться позаду.

Останній дзвоник у  Вишневому 
24  травня став яскравим святом 
для учнів усіх шкіл міста. Крім тра‑
дицій на кшталт лінійки із випус‑
канням повітряних кульок в небо, 
вальсу та дзвіночка, який одним 
віщував початок літніх канікул, 
а  для інших звучав востаннє, на‑

гадуючи, що дитинство за‑
лишилося позаду, випус‑
кники танцювали, співали, 
жартували та показували 
різноманітні виступи для 
вчителів, батьків та гостей.

Завітала до учнів Вишнів‑
ської школи № 3  й Мирос‑
лава Смірнова, голова Киє‑
во‑Святошинської районної 
державної адміністрації. 
Зазначимо, що нещодавно 
навчальний заклад отри‑

мав статус ліцею. За  відповідний 
проект проголосували на  район‑
ній раді. Тепер повна назва школи 
після перейменування звучатиме 
так: Вишнівський академічний 
ліцей «Основа» Києво‑Святошин‑
ської районної ради.

Очільниця району вручила при‑
зерам олімпіад та активу школи 
грамоти та премії за  високі успі‑
хи у  навчанні та активну участь 
у житті школи.

БІЛОГОРОДКА Прокуратура Київської області повідомила про арешт 
46‑річного чоловіка, який 11  травня поточного року в  с.  Білогородка 
вбив сокирою молодого хлопця. Жорстокий інцидент трапився після 
спільного розпивання алкогольних напоїв. На ґрунті неприязних відно‑
син, що виникли раптово, чоловік обухом сокири завдав близько 5 уда‑
рів по голові хлопця. Потерпілий помер на місці. Зловмисника затрима‑
но в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. За скоєний злочин чоло‑
віку загрожує до 15 років позбавлення волі.
ДМИТРІВКА В селі Дмитрівка Києво‑Святошинського району рятуваль‑
ники дістали зі ставка тіло 31‑річного чоловіка. Про інцидент повідоми‑
ли у ДСНС Київської області.
Рятувальники отримали 9  травня інформацію, що у  ставку по  вулиці 
Нова потонув чоловік. На місце інциденту прибула водолазна група та 
дістала померлого. Про причини трагедії рятувальники не повідомили.
ВИШНЕВЕ У Вишневому на вулиці Лесі Українки, 19 стався прикрий ін‑
цидент. Дівчинка почала раптово перебігати вулицю в недозволеному 
місці та потрапила під колеса автомобіля Toyota. Дитина отримала сер‑
йозні травми ноги. Бійці ГФ «Департамент охорони» надали їй першу 
медичну допомогу. Потерпілу з ознаками перелому ноги доставли в На‑
ціональну дитячу спеціалізовану лікарню «ОХМАТДИТ».
ЧАЙКИ У  селі патрульні затримали підозрілого 29‑річного чоловіка. 
Правоохоронці виявили в нього речовину, схожу на наркотики, та зброю.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» інспектори провели по‑
верхневу перевірку. У нагрудній сумці громадянина патрульні виявили 
шприц з прозорою речовиною невідомого походження, ймовірно, нар‑
котичної дії, ганчірку білого кольору, змочену якоюсь рідиною з білими 
вкрапленнями порошку та згустками наркотичного характеру. Також 
чоловік мав предмет, схожий на зброю, але він одразу надав правоохо‑
ронцям документи на нього. На місце події патрульні викликали слід‑
чо‑оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН Прокурором Київської області по‑
відомлено про підозру адвокату, який заволодів земельною ділянкою 
ринковою вартістю близько 3,7 млн. грн. Адвокат спільно з іншою осо‑
бою розробили план з метою заволодіння чужим майном, а  саме зе‑
мельною ділянкою площею 2,2966 га, яка входить до державної форми 
власності лісогосподарського призначення, що розташована на терито‑
рії Києво‑Святошинського району в межах Гореницької сільської ради 
біля с. Стоянка, та подальшого отримання грошових коштів від продажу 
даної земельної ділянки.

Для цього вони підшукали осіб, за допомогою яких підробили держав‑
ний акт та безпідставно створили електронний файл із недостовірними 
відомостями, що стосуються державного акту.

Після отримання усіх необхідних документів для укладення цивіль‑
но‑правової угоди, звернулися із завідомо підробленими документа‑
ми до  приватного нотаріуса, яка внесла відомості про право власно‑
сті на вказану земельну ділянку до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. В подальшому вказану землю було продано.
ЧАБАНИ В Чабанах сталася серйозна ДТП з постраждалими. На трасі 
зіткнулося кілька автівок. Водій Ford на великій швидкості влетів у ван‑
тажівку, згодом його рятувальники вирізали з машини за  допомогою 
спеціальних засобів. Постраждалий не вижив — помер дорогою до лі‑
карні. Очевидці пригоди зауважують, що водій під час руху був непри‑
стебнутий паском безпеки.
ВИШНЕВЕ Водій маршрутного автобусу №720 сильно пошкодив легко‑
ву автівку та намагався втекти з місця ДТП.  Про це розповіли постраж‑
далі у соціальних мережах.

«Метрів за п’ятдесят до світлофора на Київській (Вишневе), з пра-
вого ряду, не вмикаючи сигнал повороту, прямо в нас в’їжджає марш-
рутка № 720, чіпляє дзеркало, робить величезні подряпини через двоє 
дверей (вся права сторона), вириваючи шматки металу», — написала 
Юлія Апостолова, яка сиділа на пасажирському сидінні легкової автівки. 
Після цього інциденту водій намагався їхати далі, ігноруючи аварію.

Свідки ДТП та пасажири маршрутки все ж зупинили водія та викликали 
патруль. Правоохоронці виявили, що у водія немає прав. Лише тимчасовий 
талон, де вказано, що за останній місяць чоловік був винний у двох ДТП.
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН Дівчину, яка організувала групу 
торгівлі наркотиками, затримали правоохоронці. Про це повідомили 
у прес‑службі Нацполіції Київщини.

Правоохоронці розкрили наркобізнес, учасники якого постачали ре‑
човини з окупованого Донбасу до  Києва. Під час обшуків поліцейські 
вилучили наркотиків на 1 мільйон гривень: пігулки димедролу, метадо‑
ну та інших сильних лікарських засобів.

Збутом заборонених речовин займалась група з чітким розподілом 
обов’язків. Очолювала злочинців 25‑річна жителька Києво‑Святошин‑
ського району, яка контролювала канали збуту та грошові потоки. 
41‑річний киянин продавав наркотики оптом. Також двоє жителів сто‑
лиці, чоловік та жінка, збували речовини методом закладок. Ще двоє 
підозрюваних перебувають наразі на території окупованого Донецька. 
Правоохоронці повідомили всім учасникам групи про підозру і наразі 
ведуть слідство.
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН Прокуратура Київської області пові‑
домила про злочинців, яких покарали у вигляді 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна.

Відомо, що двоє чоловіків віком 36 та 37 років  впродовж  2016 – 2017 
років вчинили ряд розбійних нападів, грабіж, крадіжку та хуліганство.

Так, від дій зловмисників постраждали жителі  Вишневого та  Петро‑
павлівської Борщагівки, зокрема: 80‑річні пенсіонери, священник, пра‑
цівник поліції та перехожі громадяни.

Нападники вчиняли злочини на вулиці та, вдираючись до помешкань 
потерпілих, застосовували до них насильство. В одному випадку не 
знехтували навіть 350 гривнями, які забрали в пенсіонерки. Засуджені 
виявились неодноразово судимими раніше за вчинення насильницьких 
та корисливих злочинів.
БОЯРКА У Боярці зіткнулись маршрутні таксі

ДТП сталася вранці в годину пік, коли в салонах обох маршрутних таксі 
перебувало багато пасажирів. Водій однієї з маршруток не захотів про‑
пускати свого колегу по ремеслу, через що і  відбулося зіткнення. ДТП 
сталася на розі вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. Крім 
пошкоджень маршруток, постраждав і легковий автомобіль, що випад‑
ково опинився в епіцентрі дорожньої пригоди. В поліції повідомляється 
про кількох постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості. Ве‑
деться слідство.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
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Alexis Machine  — молодий рок‑
гурт із Боярки, який грає унікальну 
суміш панку та гранжу, доповнену 
розумними та глибокими текстами 
із сильною громадянською пози‑
цією. Музиканти встигли проде‑
монструвати свою музичну міць 
на  фестивалях у  Києві, Боярці, 
Дніпрі та завоювати чимало при‑
хильників.

Іти на  репетицію Alexis Machine 
було трішки лячно: назва колек‑
тиву має походження від роману 
Стівена Кінга «Темна половина», 
який насичений моторошними 
фентезійними подіями. Та і трену‑
вались хлопці не в найрадіснішо‑
му місці — у холодному підвалі Бо‑
ярської ЗОШ № 5. Добре, що мене 
не розірвали розлючені птахи, як 
в  оповідках Кінга, і я  можу поді‑
литись безтурботною розповіддю 
музикантів Alexis Machine.

ПРО ГУРТ
Ілля Касьяненко, вокаліст та 

фронтмен: Я  задумав створити 

Alexis Machine у  травні 2017  року, 
якраз цього місяця нам буде 
2 роки. Тоді я пішов зі свого пер‑
шого колективу, де ми грали в ос‑
новному більш «лайтову» музику. 
Я більше хотів грати альтернативу, 
тому зібрав хлопців, які теж цього 
хотіли.

Я люблю Стівена Кінга. «Темна 
половина»  — одна з моїх улю‑
блених розповідей. Сильно змісту 

не приділяв уваги, просто хотілось 
назватись на  честь якогось пер‑
сонажа. Було два варіанти назви: 
хотів назвати або Alexis Machine, 
або «Богдан Онопрієнко», але ця 
назва вже була зайнята (Богдан 
Онопрієнко — гітарист гурту Alexis 
Machine).

ПРО МУЗИКУ ТА ПЛАНИ
Ілля: Найчастіше музика народ‑

жується в моменті якогось джему, 

коли я приношу текст, а хлопці на‑
роджують мотиви.

Я називаю нашу музику альтер‑
нативою, бо у нас суміш стилів: від 
панку до  гранджу, є навіть якісь 
поп‑мотиви Влітку ми будемо випу‑
скати наш новий сінгл під назвою 
«Інші» і мені здається, що він вза‑
галі у  дусі якогось O’Torvald (укра‑
їнський рок‑гурт  — ред.). Взагалі 
хочеться позиціонувати наш гурт, 
як українські Foо Fighters (амери‑
канський гурт, створений колишнім 
учасником Nirvana — ред.).

У листопаді плануємо видати 
студійник. Матеріал вже готовий. 
Залишилось тільки записати. Всі 
пісні альбому будуть україномов‑
ними.

Нещодавно ми отримали рота‑
цію на «Джем FM». Наш дебютний 
сингл «Всякому місту» можна по‑
чути там два рази на  день. Дуже 
було приємно, коли ми потрапи‑
ли у  головний рок‑чарт країни 
«НеПопса» і навіть отримали  но‑
мінацію, найкращої молодої групи 
2019 року в категорії «Дари року».

ПРО МУЗИЧНУ ОСВІТУ
Ілля: Наш басист говорить, що 

у нього дві музичні освіти, але ми 
йому не віримо.

Юрій Фесенко, ударні: Ні, одна є 
точно, я з його мамою розмовляв, 
вона підтвердила — він баяніст.

Ілля: Коли я  запросив Богдана 
у гурт, у нього навіть не було елек‑
трогітари.

Богдан Онопрієнко, гітара: У Ан‑
дрія немає електрогітари досі.

Ілля: Все на  основі інтересу. 
Подивіться на  того  ж Джиммі 
Хендрікса (американський гіта‑
рист‑віртуоз  — ред.) і зрозумієте, 
що йому ноти взагалі не потрібні. 
Він самоучка просто геніальний.

Богдан: Я  до  18  років взагалі 
не  займався музикою. Вступив 
до КПІ, а там всі грали на гітарах, 
а я ні, от і почав. Я ще граю в ко‑
лективі народної музики — в капе‑
лі бандуристів.

Ілля: Я завжди говорю, що у во‑
кал прийшов, як на  поле бою з 
граблями. Я  вже на  ходу вчився, 
і досі не навчився. Мені по кайфу 
бути на сцені, виступати.

P. S. від Юри: Привіт Олегу Вин‑
нику! Ми в кожному інтерв’ю йому 
привіт передаємо. 

 МУЗИКА

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

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

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

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

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

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

Акція діє з 01.02.2017 до 31.12.2019.

ПАНК-РОК ІЗ БОЯРКИ: хто такі ALEXIS MACHINE
 Спілкувалася Катерина БЕНКЕ 

ПОГЛЯД 
ФоТО: ВОЛОДИМИР ВОЛКОВ 

«Погляд» зустрівся з музикантами гурту Alexis Machine. Потеревенили про музику, Олега Винника, легендарних виконавців та навчання

1. Інвестор (замовник) Товариство з обме‑
женою відповідальністю «ТЕПЛОЕКО»

Поштова і електронна адреса: 12600 Жито‑
мирська обл., Брусилівський р‑н, смт Бруси‑
лів, вул. Шевченка, 93‑А.

2. Місце розташування майданчиків (трас) 
будівництва (варіанти): будівля № 4 по вул. 
Велика кільцева в  с.  Петропавлівська 
Борщагівка в  межах земель Петропавлів‑
сько‑Борщагівської сільради Києво‑Свято‑
шинського р‑ну Київської області.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): 
влаштування системи опалення для будівлі 
№ 4  із встановленням твердопаливної ко‑
тельні потужністю 2 МВт.

Технічні і технологічні дані: передбаче‑
но встановлення двох твердопаливних 
котлів потужністю 2 МВт (паливо‑деревна 
пелета).

4. Соціально-економічна необхідність 
планової діяльності: зменшення соціаль‑
но‑економічної залежності від постачання 
природного газу, економія енергоносіїв.

5. Потреба в  ресурсах при будівництві і 
експлуатації:

земельних  — земельна ділянка площею 
300 м 2;

сировинних  — енергетичних (паливо, 

електроенергія, тепло) пелети деревні  — 
854,081  т/рік, електроенергія  — 141,45  тис. 
кВт*год/рік;

водних — 1372 м 3/рік;
трудових — 8 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будів-

ництві й експлуатації) забезпечення під’їз‑
ду до котельні.

7. Екологічні та інші обмеження планової 
діяльності за варіантами відсутні.

8. Необхідна еколого-інженерна підготов-
ка і захист території за  варіантами немає 
потреби.

9. Можливі впливи планової діяльності 
(при будівництві і експлуатації) на  навко-
лишнє середовище:

клімат і мікроклімат: вплив відсутній;
повітряне середовище:
викиди: оксид вуглецю (0,742 г/с, 3,978 т/р),
азоту діоксид (0,762 г/с, 4,08 т/р),
вуглецю діоксид (392,94 г/с, 2106,59 т/р),
зважені речовини, недиференцирова‑
ні за  складом (сажа деревна) (0,3025  г/с, 
1,7423 т/р);
водне: немає впливу;
грунт: немає впливу;
рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти: немає впливу;

навколишнє соціальне середовище (насе‑
лення): немає впливу;

навколишнє техногенне середовище: 
немає впливу.

10. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання: утилізація, 
знешкодження або безпечного захоронен‑
ня, утилізація твердих побутових відходів.

11. Обсяг виконання: ОВНС в  обсязі 
ДБН А.2.2–1–2003.

12. Участь громадськості: замовник за‑
безпечує інформування в  установленому 
порядку населення про проведення обго‑
ворення щодо будівництва шляхом розмі‑
щення інформації про будівництво в місце‑
вих засобах масової інформації.

Пропозиції та зауваження направляти 
протягом 30  календарних днів з моменту 
публікації даної заяви до Товариства з об‑
меженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКО», 
12600, Житомирська обл., Брусилівський 
р‑н, смт Брусилів, вул. Шевченка,93‑А, Код 
ЄДРПОУ: 40409247, Тел. 1: +38  (067)  412‑05‑
56 Тел. 2: +38 (067) 303‑50‑50.

Додаткову інформацію щодо обсягів ви‑
кидів можна отримати в  ФОП «Шкіндер 
Є. В.», м. Біла Церква, +38 (097) 745‑67‑04, 
bpbpm2009@gmail.com.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Зліва на право: Ілля Касьяненко, Андрій Сапак, Богдан 
Онопрієнко Андрій Сапак і Богдан Онопрієнко Ілля Касьяненко та Володимир Лопин

Фестиваль у Боярці отримав 
статус всеукраїнського
Міністерство культури України погодило 
присвоєння Молодіжному мистецькому 
фестивалю імені Івана Коваленка стату‑
су всеукраїнського.

У правління культури КОДА звернулось з 
листом до Міністерства культури Украї‑
ни і отримало відповідь, що фестиваль 

у Боярці «заслуговує» бути всеукраїнським. 
Після цього статус конкурсу змінили.

Молодіжний мистецький фестиваль імені 
Івана Коваленка існує вже 7 років. Конкурс, 
присвячений українському письменнико‑
ві‑дисиденту, збирає талановитих музикан‑
тів, композиторів і читців у місті Боярка.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ТРАДИЦІЇ ТА СВЯТА

 СМАЧНОГО!

СВЯТА ТРІЙЦЯ — ТРИ ДНІ ЗЕЛЕНИХ СВЯТ

ЛІТНЯ ПРОХОЛОДА

 СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

Овен. Початок літа для Овнів видасться напруже‑
ним: можуть виникнути сімейні та любовні нега‑
разди. Друга декада обернеться завалами на ро‑

боті. А от остання виявиться найбільш гармонійним ета‑
пом — негаразди почнуть іти з вашого життя.

Телець. На початку літа Тельців чекає не найкра‑
щий етап. Перші дні можуть принести проблеми зі 
здоров’ям і конфлікти. Інтенсивна трудова діяль‑
ність негативно впливатиме на емоційний стан 

Тельців в середині місяця. У третій декаді вималюються 
позитивні тенденції у всіх сферах, щоправда, здоров’я, як 
і раніше, буде вимагати від вас підвищеної уваги.

Близнюки. Перша декада червня допоможе Близ‑
нюкам розірвати небажані відносини, зміни‑
ти роботу або сферу діяльності вцілому. Середи‑

на червня стане часом стабілізації в усіх пріоритетних 
сферах. Ви оперативно і якісно розберетеся з поточни‑
ми завданнями, а ваш фізичний і емоційний стан покра‑
щиться. Кінець місяця ознаменується радісними звістка‑
ми та романтичними знайомствами.

Рак. Перша декада місяця у Раків почнеться зі 
знайомств і нових захоплень. В середині черв‑
ня вам варто трошки пригальмувати і зайняти‑

ся своїм здоров’ям. А в самому кінці періоду ви можете 
розраховувати на несподівані подарунки фортуни.

Лев. У першій декаді вас завантажать додатко‑
вими обов’язками в професійній сфері. Постійні 
стреси і щільний графік негативно впливатимуть 

на ваш  фізичний стан у другій і третій декадах. Зірки ра‑
дять більше відпочивати і відмовитися від непосильних 
обсягів роботи.

Діва. Перші дні літа виявляться для вашого зна‑
ка не найсприятливішою порою. Вірогідні труд‑
нощі на професійній ниві і в навчанні. Середина 

літа підходить для поетапного вирішення побутових ню‑
ансів. Після 20 числа ситуація почне поліпшуватися. Ви 
можете отримати радісні звістки, будуть надходити пер‑
спективні пропозиції.

Терези. Гороскоп на червень обіцяє вельми су‑
перечливий період представникам цього зна‑
ка. З одного боку, типові Терези будуть відкриті 

для всього нового, з іншого — виникнуть перешкоди на 
кожному кроці. Друга декада додасть Терезам сил, а від‑
носини з близькими стануть теплішими. Третя частина 
червня стане досить спокійним часом, який подарує не‑
погані можливості для самореалізації.

Скорпіон. На початку місяця будь‑які проце‑
си, пов’язані з отриманням знань і досвіду, про‑
йдуть вдало, з’явиться шанс налагодити кому‑

нікацію на вищому рівні. Друга десятиденка буде не 
найвдалішим етапом — періодичні труднощі в про‑
фесійній сфері негативно впливатимуть на здоров’я і 
емоційний фон. На щастя, третя декада принесе пози‑
тивні зміни як на роботі, так і вдома.

Стрілець. Важким періодом для Стрільців стане пер‑
ша половина місяця, зокрема можуть виникнути ма‑
теріальні труднощі. У другій декаді червня життя 

Стрільців поступово повернеться у звичне русло. Остання 
третина принесе розміреність і спокій, всі справи будуть ви‑
рішуватися неспішно і позитивно.

Козеріг. Першу третину місяця слід прожити в 
спокійному темпі. Це несприятлива пора для ри‑
зикових заходів в діловій і фінансовій сферах. 

Змінами в пріоритетних сферах життя ознаменуєть‑
ся друга десятиденка. У ці дні удача стане на ваш бік, 
тому перешкод на шляху до бажаного не має бути. Ціка‑
во і дуже розмірено пройде остання декада червня. Ви 
зможете повноцінно відпочити, поспілкуватися з дру‑
зями і завести цікаві знайомства.

Водолій. Водолії вступають на тернистий шлях, 
мабуть, цей місяць стане одним з найбільш важ‑
ких етапів поточного року.  У перші десять днів 

слід відмовитися від дорогих покупок, вони негативно 
позначаться на вашому бюджеті і не принесуть бажаної 
користі. Середина місяця буде пов’язана з проблемами 
на роботі, вдома і в романтичній сфері. В кінці червня 
ви можете розраховувати на підтримку впливової жінки 
або друга, завдяки яким ваші справи знову підуть вгору.

Риби. Початок червня може привнести раптові 
потрясіння в спокійний плин вашого життя. Сере‑
дина місяця обіцяє цікаві зустрічі і яскраві емоції, 

приємні сюрпризи, гармонію в сімейних і любовних від‑
носинах. Абсолютну прихильність фортуни типові Риби 
відчують лише після 20 червня. Вам вдасться знайти не‑
тривіальні підходи до роботи, виникнуть чудові ідеї для 
своєї справи, творчий потенціал зросте.

Що готують нам зірки 
у червні?

6 червня — День журналіста 
в Україні.

9 червня — Міжнародний день 
друзів.

16 червня — Всесвітній день 
донора крові.

16 червня — День медика; День 
батька.

27 червня — Всесвітній день 
рибалки.

28 червня — День Конституції 
України. 

30 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури 

України.
2 липня — День працівникa 

державної податкової служби 
України.

6 липня — День військ ППО 
Збpойних Сил України.

7 липня — День пpацівника 
природно‑заповідної справи, 
День Військово‑морських Сил 
Укpаїни.

12 липня — Всесвітній день 
бортпровідника.

Трійцю традиційно відзначають 
на 50‑й день після Великдня. У П’я‑
тидесятницю православна церква 

згадує сходження Святого Духа на апо‑
столів, а також символізує відкриття Бо‑
гом своєї триєдиної сутності: Бог‑Отець, 
Бог‑Син і Бог‑Святий Дух. Ці три сутності 
в єдності творять світ і освячують його. 
П’ятидесятниця вважається днем на‑
родження християнської церкви.

Трійця відзначається три дні — у неді‑
лю, понеділок та вівторок. У  неділю 
у  православних храмах виконуєть‑
ся одна з найбільш урочистих служб 
в році, а після Божественної літургії від‑
бувається вечірній молебень у  пам’ять 
про поблажливість Святого Духа на уч‑
нів Ісуса.

В цей день прийнято прикрашати 
свої будинки травою, квітами, зелени‑
ми гілками дерев: клена, верби, липи. 
Звідси і ще одна загальна назва цих 
свят — Зелені.

Гілки прикріплювали до вікон, на во‑
рота, а підлогу було прийнято устеляти 
травами: любистком, м’ятою, лепехою. 
Вважалося, що в  ці дні рослини воло‑
діють особливою захисною силою, тому 
захищали родини від усіх бід, допомага‑
ли одужати хворим.

Що потрібно на  Трійцю нести 
до церкви?

Насамперед — гілки берези, клена або 

дуба, а  також польові квіти. Та‑
ким чином, люди висловлюють 
подяку Богу за те, що він відро‑
див їх через хрещення у  нове 
життя.

На Трійцю також збирають по‑
льові трави. Освячену зелень за‑
сушують та зберігали впродовж 
року. Вона є оберегом від пожеж, 
недугів та злиднів.

Народні прикмети та повір’я 
на Зелені свята

• Щоб усілякі негаразди та хво‑
роби не  притягувалися у  життя, 
люди подавали щедру милости‑
ню, надавали будь‑яку допомогу 
тим, хто її потребував.

• Скатертину, якою застеляли святко‑
вий стіл на  Трійцю, не  прали, а  дбай‑
ливо зберігали і нікому не показували. 
Це безпосередньо стосувалося долі 
неодружених і незаміжніх членів сім’ї. 
Люди вірили, що така скатертина здат‑
на привабити гарних та працьовитих 
наречених для доньок та синів.

• Якщо в  П’ятидесятницю мрячить 
дрібний дощик, після якого виглядає 
з‑під хмар сонечко, значить варто очі‑
кувати багатого врожаю. Передовсім — 
зернових культур, лісових ягід та грибів.

• У  Зелену неділю не  можна зводи‑
ти або ремонтувати будь‑яку огорожу 
(паркан). Вважалося, що така робота 

принесе людини і всіх його домочадців 
хвороби і неприємності.

• В  Трійцю заборонено займатися 
будь‑якою роботою, крім приготування 
їжі, в тому числі для домашньої худоби.

• У  духів день не  рекомендується ку‑
патися в річці. Це пов’язано з повір’ями 
про русалок і водяних, які заманюють 
молодих людей у воду.

Цьогоріч свято Святої Трійці відзна‑
чатиметься 16 червня, в неділю. Укра‑
їнці відпочивають не  лише цього дня, 
а й 17 червня, у понеділок (так само, як 
і з Великоднем: якщо свято припадає 
на неділю, то наступний за ним поне‑
ділок також є офіційним вихідним).

КАВОВИЙ ЛИМОНАД
Для сиропу: по 1 склянці цукру та 

води; цедра одного лимона.
Для лимонаду: 1,5  склянки кави; 

по 1 склянці лимонного соку та си‑
ропу; 2 склянки тоніку (будь‑якого 
газованого напою); кубики льоду.

Почніть з простого сиропу. Може‑
те відразу варити його про запас: 
він добре зберігається і здатний 
доповнити будь‑який літній кок‑
тейль. У  каструльку всипте цукор, 

додайте лимонну цедру і залийте все водою. Залиште на вогні 
до закипання і повного розчинення цукрових кристалів. Про‑
цідіть і зберігайте готовий сироп в добре закупореній пляшці 
в холодильнику.

Вичавіть склянку лимонного соку (приблизно 2,5  лимона). 
З’єднайте каву з сиропом і лимонним соком, а потім залийте 
тоніком.

БУРЯКОВА ОКРОШКА
Інгредієнти: зелена ци‑

буля, кріп, 3–4  яйця, 300  г 
огірків, 1  пучок редису, 
1  буряк, 200  г помідорів, 
1–2  картоплини, 150  г ков‑
баси, оцет, цукор, сіль 
сметана або майонез  — 
за смаком.

Очистіть буряк, наріжте 
на смужки і залийте водою, 
поставте варити до  готов‑
ності. Після цього в готовий відвар додайте за смаком оцет і 
залиште до охолодження. Відваріть яйця, картоплю і теж охо‑
лодіть. Зелену цибулю і кріп дрібно наріжте, додайте наріза‑
ні кубиками ковбасу, огірки, яйця, картоплю, редис, нарізані 
помідори, посоліть за  смаком. У  буряковий відвар додайте 
цукор за смаком. Готову окрошку розкладіть по тарілках і за‑
лийте відваром, додайте сметану або майонез.


