
Г енеральна прокуратура Украї
ни повідомила про підозру 
експрезиденту країни Вік

тору Ющенку в  рамках справи 
про виведення резиденції «Ме
жигір’я» із державної власності. 
Про це повідомив народний де
путат Сергій Лещенко у  своєму 
Telegramканалі.
«Підозру висунула Генпрокура‑

тура в рамках справи про ре‑
зиденцію «Межигір’я», яка була 
виведена з державної власно‑
сті в 2007 році», — написав він.
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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 96му виборчому 
окрузі, куди входить і наш Вишгородський район, за мандат 
народного депутата від партії «Слуга народу» боротиметься 
відома тележурналістка, авторка гучних розслідувань Ольга 
ВасилевськаСмаглюк.   

У часи Київської Русі Вишгород був знач
ним політичним центром, резиденцією 
київських князів, а також потужним ре

місничим містом, у якому працювали ливар
ні, гутні, керамічні виробництва. Тут діяло 
250–300  гончарних горнів. Нині збереглася 
лише одна піч для випалу кераміки, яка да
тується ХІ ст. І яка є єдиним таким об’єктом 
не лише в Україні, а й у всій Східній Європі. 
Вона дала поштовх створенню музею дав
ньоруського гон чарства. А  нині тут на  тери
торії музею давньоруського гончарства від
буваються розкопки житла ремісника ХІІ  ст. 
Такий об’єкт у  Вишгороді розкопується, до
сліджується і планується до  реконструкції 
вперше. Розкопки проводить Вишгородська 
археологічна експедиція, очолювана канди
датом історичних наук Дмитром Бібіковим. 
Академічний нагляд здійснює Інститут архе
ології НАН України.

Як зауважує директор ВІКЗ, кандидат істо

ричних наук Влада Литовченко, наявність 
двох об’єктів — горна і житла гончара — дає 
можливість створити на  території музею 
комплекс, який може стати потужним дже
релом для фахівцівдослідників, а також по
силити інтерес туристів до  Вишгородщини. 
Цього року заповіднику виповнюється 
25 років. Президентський указ про створен
ня ВІКЗ підписаний 6 липня 1994 року. Воче
видь, це своєрідний подарунок ВІКЗ до сво
го 25річчя і Вишгороду, й Київщині, та й усій 
спільноті, яка цікавиться історикоархео
логічною спадщиною як на  фаховому, так і 
на прикладному рівнях.

Квартал гончарів у  Вишгороді часів Ки
ївської Русі забудувався майже одномо
ментно. Місцеві керамісти були заможним 
класом, а  на  горщики існувала своєрідна 
мода — про це «Погляд» дізнався, побував
ши у  музеї давньоруського гончарства ВІКЗ 
на розкопках споруди ХІІ ст. стор. 5
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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. Відразу 
по закінченню школи, в 2003 році, вступила 
на  відділення журналістики Київського між
народного університету. З першого курсу па
ралельно працювала кореспондентом всеу
країнської газети «День», де спеціалізувалася 
на  питаннях соціальноекономічного життя 
України. Із четвертого курсу вже працювала 
редактором відділу економіки інтернетви
дання «Главком», а пізніше редактором від
ділу 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 колегамжурналістам 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 
«Кварталом95» 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 96му 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 96го 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  96му. 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 бізнесінтересів, а  також 
бізнесінтересів 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
никівкандидатів 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 96го 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. 

 ВИБОРИ

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

Як уточнив нардеп, Ющенко оголошено підозру за части
ною 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заво
лодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Цю інформацію вже підтвердили прессекретарка Гене
рального прокурора України Лариса Сарган та ексглава 
пресслужби столичної прокуратури Олена Яхно.

Очевидно, що до цієї резонансної справи причетний 
і народний депутат Ярослав Москаленко, який з квітня 
2010 року очолював Вишгородську райдержадміністрацію. 
Нагадаємо, у серпні 2010 року він був призначений пер
шим заступником голови Київської ОДА, а на парламент
ських виборах 2012 року його обрали депутатом Верховної 

Ради України від Партії регіонів.
Громадські організації Вишгорода Київської області вже 

звертались до Генпрокурора України та міністра внутрішніх 
справ з вимогою провести неупереджене розслідування 
причетності народного депутата України Ярослава Моска
ленка до передачі «Межигір’я» експрезиденту України 
Віктору Януковичу.

За інформацією голови вишгородського міського осе
редку організації «Сила людей» Артема Глущенка, нардеп 
Ярослав Москаленко за заслуги перед «сім’єю Януковича» 
отримував у власність великі земельні наділи за копійча
ною вартістю».

Суспільство чекає на відповідні дії Генпрокуратури 
по відношенню до нардепа Москаленка, наголошуючи, 
що саме завдяки йому Янукович і його компанії отримали 
контроль над заповідними землями Межигір’я і тому він 
повинен понести персональну відповідальність за дери
бан межигірського заповідника. 

ЧИ ОТРИМАЄ МОСКАЛЕНКО ПІДОЗРУ, ЯК І ЮЩЕНКО, ЗА ПЕРЕДАЧУ 
МЕЖИГІР’Я ЯНУКОВИЧУ?

 ОТАКОЇ!

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Уляна КРИНИЦЬКА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1
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Щ е з кілька років тому, коли населення Вишгорода 
було набагато меншим, у місті курсував міський ав
тобус лише за одним маршрутом, та й то з надто ве

ликими інтервалами. Нині ж запроваджено ще однин марш
рут. Щоправда, маршрут ще діє в режимі обкатки, ще міське 
самоврядування за зверненнями людей визначає, де робити 
зупинки тощо.

От і нещодавно до Вишгородської міської ради звернулися 
жителі дачного кооперативу «Сади Дніпро» щодо облашту
вання додаткової зупинки маршруту №2. Заступник міського 
голови Трохим Іванов поінформував: «Разом із представни
ками поліції виїхали на місце, про яке просили люди та щодо 
якого зібрали 40 підписів. На жаль, за висновком поліції саме 
там облаштувати зупинку неможливо, адже це створить не
безпеку для учасників дорожнього руху. Проте за 50 метрів 
від нього можливість облаштувати зупинку є і це буде зро
блено. Окрім цього, було прийняте рішення про облаштуван
ня ще кількох зупинок «за вимогою» на території дачного 
кооперативу «Сади Дніпро».

 МІСТА-ПОБРАТИМИ  АКТУАЛЬНО

 ЕКОЛОГІЯ

 ПЕРЕВЕЗЕННЯ

З 1 липня згідно із Законом «Про 
Державний бюджет України на 
2019 рік» розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили пра
цездатність, буде підвищено з 1497 до 
1564 гривень. У зв’язку з цим  Пенсій
ний фонд України проведе черговий 
перерахунок пенсій.

Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
 мінімальні та максимальні розміри 

пенсій;
 доплата за понаднормативний 

стаж, передбачена статтею 28 Закону 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (крім пенсіо
нерів, які працюють (провадять діяль
ність, пов’язану з отриманням дохо
ду, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування));
 надбавка до пенсії за особливі 

заслуги відповідно до Закону «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Укра
їною»;
 підвищення відповідно до Законів 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»;
 щомісячна державна адресна до-

помога інвалідам війни та учасникам 
бойових дій;
 мінімальна пенсійна виплата осо-

бам з інвалідністю, щодо яких вста
новлено причинний зв’язок інвалід
ності з Чорнобильською катастрофою 
та інвалідам з числа учасників ліквіда
ції наслідків аварії на ЧАЕС;
 державна соціальна допомога на 

догляд інвалідам війни;
 виплати, які залежать від величи-

ни прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, та їх роз
міри з 01.07.2019 р.

Отже, скільки отримуватимуть різні 
категорії пенсіонерів після перера
хунку 1 липня — у нашій інфографіці.

Також буде переглянута надбавка на 
утриманців відповідно до Закону «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільне
них з військової служби та деяких ін
ших осіб». Така надбавка на утриман
ців складе 782 грн (50 %)

Буде переглянута й надбавка до пен
сії особам, які мають статус «Почесний 
донор України» та «Почесний донор 
СРСР». Розмір цієї надбавки збіль

шиться з 185,30 до 193,60 грн. Така над
бавка визначена на рівні 10 % від про
житкового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць, що з 01.07.2017 р. 
складе 1936 грн.

Перерахунок пенсій з 01.07.2019 р. 
органами Пенсійного фонду України 
буде проведений автоматично. Роз
мір підвищення пенсії кожній особі 
визначатиметься індивідуально. Ін
формацію щодо механізму проведен
ня перерахунку пенсій люди зможуть 
отримати в органах Фонду за місцем 
перебування на обліку. 

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ — ЧЕРГОВЕ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Виплати перерахують низці категорій пенсіонерів. Цей перерахунок пов’язаний з підвищенням розміру прожит-
кового мінімуму для непрацездатних

ДЕНЬ БЕЗ ПЛАСТИКУ: вам торба…
3 липня  — день, який можна назвати 

своєрідним святом тих, хто закликає 
до чистоти довкілля і сам намагається 

щось робити для того, щоб неорганічного 
сміття було поменше. 3 липня — International 
Plastic BagFree Day, тобто Міжнародний 
день відмови від поліетиленових пакетів.

Міністр екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак закликав заклади 
торгівлі та послуг (супермаркети, магазини, 
ринки) прожити один день без викори
стання поліетилену. «Думаю, що один день 
без поліетиленових пакетів українці змо‑
жуть прожити без втрат та психологіч‑
них травм. Щоб мій заклик не  залишився 
просто хорошою пропозицією, ми разом із 
Програмою розвитку ООН, міжфракційним 
об’єднанням депутатів “Зелена енергія 
змін” та Zero Waste Alliance Ukraine виріши‑
ли в цей день провести загальноукраїнську 
акцію «День без поліетилену», — зауважує 
Остап Семерак.

Офіційні листи з пропозицією підтрима
ти акцію Міністр надіслав до  торгівельних 
мереж. Також він попросив не  використо
вувати у  цей день поліетиленові пакети й 
покупців.

Але… Люди  ж все одно прийдуть у  мага
зини за  продуктами, які вони звикли па
кувати в  поліетилен. Що їм запропонують 
взамін?

Лише у  деяких торгівельних мережах 
є альтернатива  — паперові пакети, та й 

то лише для певних видів товару. Чи запро
понують торгівельні мережі альтернативу? 
А базари і маленькі магазини?

Отже, ідея хороша, а  над оформленням, 
зрозуміло, треба помізкувати всім разом. 
Бо, вочевидь, йдеться про перші кроки по
ступової відмови від пластику, і не хочеть
ся, щоб хороша справа «ляснула» на почат
ковому своєму етапі.

Тобто багато залежатиме від рівня еко
логічної свідомості, і, можливо, навіть пев
ного аспекта соціальної відповідальності 
власників торгівельних мереж.

Втім, дехто з покупців уже й сам почав 
відмовлятись від поліетилену. Доводилось 
бачити в магазині дам, які приходили в су
пермаркети зі своїми торбинками з прозо

рої тканини і набирали в них овочі, крупи 
тощо. Дехто обзавівся торбинками зі зви
чайної бавовняної тканини. Але тут є нюан

си — одна власниця таких торбинок розпо
відала, що касири просили показати вміст 
набраного товару, і це не завжди зручно.

А як  же його величність великий пакет, 
у який зазвичай складаємо покупки? Ну так, 
багато хто з одноразового робить його 
багаторазовим, таким чином економля
чи насамперед свої кошти. Але тут якраз з 
альтернативою простіше. Нашити зручних, 
міцних і легеньких багаторазових торбинок 
для супермаркетів нескладно. За кордоном, 
наприклад, уже стає «не комільфо» ходити 
в  магазини з поліетиленовими пакетами. І 
дехто з наших співвітчизників, які живуть 

в зарубіжних країнах, кажуть, що все біль
ше людей, навіть просто виходячи з дому, 
кладуть у сумку чи кишеню зручну торбин

ку з нейлону — як в радянські часи 
люди брали «авоськи». Так, не з на
турального матеріалу, але легенькі 
й довговічні. До речі, такі нейлонові 
торбинки у деяких зарубіжних музе
ях навіть продаються як сувеніри — 
з пейзажними принтами чи лого 
музеїв, як, приміром, в Utzon Center 
данського Ольборга.

У нас  же використання багатора
зових торбинок для походів у мага
зини — поки що в початковій стадії. 
І тут зазвичай ініціативу виявляють 
невеликі магазини, які спеціалі
зуються на  продажу екопродуктів. 
Наприклад, торік один з магазинів 

у Вишгороді провів акцію «Всім торба!», де 
пропагував відмову від пластикових паке
тів у обмін на торбинки з натуральних ма
теріалів. А цьогоріч пішли далі — запропо
нували акцію оренди таких торбинок — для 
тих, хто просто забув «тару» вдома і не ба
чить сенсу купувати нову, а придбане в чо
мусь принести додому треба. А  одна така 
торбинка «економить» майже сто поліети
ленових пакетів.

…Свого часу швидко ми звикли до пакетів, 
які засмічують нашу землю, спокусившись 
зручністю. Чи швидко ми від них відмови
мось?..

Один поліетиленовий 
пакет розкладається 
в природі протягом 
100 років. При цьому 
в середньому людина 
використовує його 
лише 20 хвилин.

ЕСТОНЦІ ХОЧУТЬ ЗНАТИ, ЧИМ 
ВИШГОРОД ПРИВАБЛЮЄ МОЛОДЬ

П ісля тривалої перерви Вишгород відновлює партнер
ські стосунки з Раквере (Естонія). Нещодавно Раквере 
святкував День міста, і на цей захід мер Марко Торма 

запросив делегацію з Вишгорода.
«Відбувся дуже теплий прийом та цікава зустріч в плані 

обміну досвідом. Нам показали господарство міста, соці‑
альні об’єкти та інфраструктуру, — зауважив міський го
лова Вишгорода Олексій Момот. — З мером ми обговорили 
багато питань. Візит естонської делегації прийматимемо 
у вересні цього року. Їм дуже цікавий розвиток Вишгорода, 
те, чим місто приваблює молодь. Адже влада Раквере за‑
уважує, що попри створення всіх належних умов для про‑
живання, спостерігається тенденція до відтоку молодого 
населення. Вкотре я почув від естонців, а раніше вже чув 
від німців та італійців, що приріст молоді у  нашому мі‑
сті — це великий плюс».

Олексій Момот подякував побратимам з Раквере за спів
працю з районною організацією Товариства Червоного 
Хреста, за реанімобілі для потреб АТО, ліки та медичне об
ладнання для нашої лікарні, за  гуманітарну допомогу для 
вимушених переселенців зі Сходу України.

У ВИШГОРОДІ ТЕСТУЮТЬ МІСЬКИЙ 
АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №2
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У селі Лебедівці Вишгородського ра
йону до  Дня Еколога Міжнародний 
благодійний фонд «ЖовтоБлакитні 

крила» створив інклюзивний кемп в  рам
ках проекту «Розбудова інклюзивного про
стору для дітей та молоді м. Вишгорода та 
Вишгородського регіону». На  захід також 

відгукнулося державне підприємство «Ви
щедубечанський лісгосп».

Учні Жукинського шкільного лісництва 
допомагали впорядковувати територію, 
спілкувалися з дітьми, які мають особливі 
освітні потреби. Дітвора разом виконувала 
«лісові завдання» — садили дерева на  те

риторії кемпу, а також разом з волонтерами 
виготовили інформаційні щити, розписува
ли футболки під час майстеркласів, малю
вали тощо.

«Мабуть, найважливішим моментом 
для юних лісівників була вистава про за‑
бруднення навколишнього середовища 

за  участю дітей з особливими освітніми 
потребами, діти активно співпереживали 
героям та акторам, завдяки чому ще раз 
побували в  атмосфері почуття поваги, 
емпатії, толерантності до людей, які жи‑
вуть поруч з нами в цьому світі», — заува
жують у Вищедубечанському лісгоспі.

ІНКЛЮЗИВНИЙ КЕМП НА ВИШГОРОДЩИНІ

 ПРОГУЛЯНКИ

 ЗДОРОВ’Я

 ПІДТРИМКА

У ВИШГОРОДІ З’ЯВИВСЯ ВОДНИЙ 
МАРШРУТ

У жовтні минулого року експерт ні
мецької туристичної асоціації DEHOGA 
Ганс-Ульріхом Трозієн, якого запро

сив Вишгородський туркластер для оцінки 
туристичних можливостей міста, одним з 
чинників привабливості міста для ман
дрівників назвав розвиток прогулянко
вих маршрутів Київським водосховищем. 
За його словами, наявність водного ресурсу 
є одним з чинників залучення більших ту
ристичних потоків.

Та й вишгородці давно мріяли про водні 
прогулянки своїм штучним морем.

То  ж прогулянковий теплохід «Резон», 
який з 1 червня почав курсувати з набереж
ної Вишгорода Київським водосховищем, 
відразу став популярним серед городян. 
Бажаючих прогулятися не  бракує. Навіть 
у розпал робочого дня — а журналісти «По
гляду» приїхали поспілкуватися з коман
дою теплохода о 13 годині — на борт підні
малися пасажири. В основному це родини з 
дітьми. Були й мами з дитячими візочками, 
які таким чином вирішили собі урізноманіт
нити прогулянки з немовлятами.

«Погляду» вдалося на хвилинку «напроси
тися» в рульову рубку теплохода і поспілку
валися з капітаном «Резона», Олександром 
Хрещиком, або, як його всі тут називають, Сан 
Саничем. Він — капітан з 20річним стажем — 
розповів, що теплохід хоч і не новий — йому 
30  років, але дуже надійний, що ситуацію 
контролює, окрім самого екіпажу, річкова ін
формаційна служба «ДельтаЛоцман», то ж з 
технічного боку прогулянки цілком безпечні.

Прогулянка з Вишгорода до  Межигір’я і 
назад триває годину, і пасажири насолод

жуються спогляданням чудових краєвидів, 
роблять фото — як же без них? Адміністра
тори Ганна і Андрій Ковальчуки припрошу
ють пригощатися кавою, чаєм і смаколика
ми, які тут — як приємні безкоштовні бонуси 
до поїздки.

— Ми давно хотіли запустити теплохід 
до  Межигір’я, — каже Ганна Ковальчук. — 
Я  виросла у  Вишгороді й пам’ятаю, коли 
була маленькою, прогулювалась тут з 
батьком та мамою, то весь час хотіла по‑
кататися на кораблику. І ось зараз ця мрія 
здійснилась для інших маленьких, та й до‑
рослих вишгородців. Ми хочемо, щоб люди 
почувалися тут комфортно. До того ж, ці 
місця історично дуже багаті, і ми хочемо 
розробити максимально багато цікавих 
рейсів. Плануємо прогулянки з висадкою 
пасажирів у  Межигір’ї, щоб люди могли 
вийти, пройтись історичним місцями, 
а потім ми їх забиратимемо назад. Також 
обкатуємо рейси із шлюзуванням, а  ще 
до Києва, до Поштової площі.

«ЗОЛОТА ЙОГА» У ВИШГОРОДІ
У же півтора року жінки поважного віку 

відвідують безкоштовні заняття «Зо
лота йога» у Вишгороді, які допомага

ють їм підтримувати здоров’я і поліпшувати 
самопочуття.

У розмові з журналістом «Погляду» Ольга Ду
манська розповіла, що свого часу потрапила 

на учительські курси з кундалінійоги до ви
кладача з Америки, який і порадив їй учити 
таких же, як вона. «А потім я запропонувала 
цю ідею керівнику районного центру соціаль
ного захисту населення Наталії Рудько, і вона 
її підтримала. «Спочатку зацікавились йогою 
кілька жінок, але у  нас не  було приміщення 
для занять, то ж 
займалися ми 
прямо в  кори
дорі центру, 
«перші кроки» 
робили, сидя
чи на  стільцях. 
Коли про наші 
заняття дізна
лась секретар 
міської ради Те
тяна Бражнико

ва, вона допомогла нам з приміщенням і навіть 
подарувала спеціальні резинки для розминки. 
Далі «Золота йога» почала набирати популяр
ності, і нині записалося вже 50 осіб. Щоправда, 
улітку відвідують заняття 25–30 осіб, бо ж бага
то роз’їжджаються на дачі…»

Комплекс занять включає мантри, дихаль
ну йогу, рухливі вправи (крійї), медитації та 
вправи на розтягування.

Заняття із «Золотої йоги» відбуваються 
тричі на  тиждень і мають дві локації: у  буд
ні — вівторок та четвер — вони відбуваються 
в спортивному залі районного будинку культу
ри «Енергетик», у суботу — у спортзалі школи 
№ 1. «Загалом кожне заняття «діє» три дні, 
тому й потрібна періодичність не  менше 
трьох разів на  тиждень. Ми вдячні началь‑
нику управління культури РДА Юлії Івановій і 
директору школи № 1 Олегу Тимченку за до‑
помогу з приміщеннями. Адже всі, хто займа‑
ється йогою, вже відчули, наскільки покращи‑
лось самопочуття, поліпшилась рухливість, 
що дуже важливо для людей поважного віку. 
А в перспективі, сподіваюсь, наші жінки змо‑
жуть опанувати й позу лотоса, та ще й сісти 
на шпагат!», — зауважує Ольга Думанська.

 ПАМ’ЯТЬ

ВІДЗНАКОЮ «ЧЕРВОНА КАЛИНА» 
ПОСМЕРТНО НАГОРОДИЛИ ЗАГИБЛИХ 
ГЕРОЇВ

22 червня ветеранська родина гро
мадської спілки «Всеукраїнського 
об’єднання «Ми Українці», на  те

риторії Межигірського СпасоПреображен
ського чоловічого монастиря «Білий Спас», 
провели пам’ятний молебень за загиблими 
воїнами, а  також нагородження ветеранів 
війни, розв’язаної Росією проти України. Це 
боляче і сумно, коли нагороджують героя, 
а відзнаку отримують матері, дружини, діт
ки, які йдуть з портретами у чорних стріч
ках… Однак це глибоко символічно, коли 
родини знають, що про них не забувають, їх 
підтримують, хоч і важко знівелювати гір
коту і неймовірну тугу втрати…

Так само символічно, що саме Історичне 
Межигір’я «Ми українці» обрали місцем 
проведення акції. Адже во
їни, які нині боронять неза
лежність України на  сході, 
духовно пов’язані зі своїми 
бойовими побратимами з 
минулого  — Запорізькими 
козаками, для яких Межи
гірський спас був своєрід
ним форпостом захисту і 
спокою.

Під час молебну насто
ятель церкви отець Спи
ридон згадав захисників 
української землі усіх ча
сів і звернувся зі словами 
підтримки до всіх, хто при
йшов на урочистості.

Керівник ВО  «Ми україн
ці» Іван Татауров вручив 
відзнаки Громадської спіл
ки «Всеукраїнське об’єд
нання «Ми Українці»  — «Червона Калина» 
1 ступеня родинам нагороджених посмерт
но бійців Олександра Костюченка, Анатолія 
Савченка, Євгена Єрмакова, Олександра 
Устименка, Дениса Ханчича, Святослава 
Горбенка, Миколи Чердловського, Костян
тина Непопа, Віталія Благовісного, Олега 
Орлова, Руслана Арсієнка, Павла Білоуса.

Також медалями Української православної 
Церкви «За жертовність і любов до  Укра
їни» нагороджено воїнів, які повернулися 
живими з тієї війни: Миколу, Кузнецова, 
Олександра Наконечного, Олександра Лу
шпея, Владислава Дробишева, Олександра 
Ступка, Олександра Щербину, Олега Войтю
ка, Олександра Вертеля, Максима Волинка.

«Відзнака нашої ветеранської спілки 
«Червона Калина», має історичне значен‑
ня. Цією відзнакою нагороджували сто ро‑

ків тому січових стрільців, які, як і нинішні 
захисники, боронили нашу землю від за‑
гарбників. Ми обов’язково будемо продов‑
жувати цю, започатковану ветеранами 
Вишгородщини, традицію вшанування та 
нагородження захисників!», — зазначають 
у всеукраїнському об’єднанні.

«Ветеранська спільнота, спільнота по‑
братимів з Громадської спілки «Всеукраїн‑
ське об’єднання «Ми Українці», розробила 
макет, затвердила і зробила завдяки дру‑
зям з «Герольдмайстер» нагрудний знак 
«Червона Калина». Історія цієї нагороди 
бере початок з 20‑х років минулого сто‑
ліття, коли Національно‑визвольна бо‑
ротьба тривала так само з нашим «пів‑
нічним сусідом». Як і сто років тому, ми, 

нащадки Козаків, вийшли боронити нашу 
Країну від загарбників. Це не пафосні сло‑
ва, це наше життя, яке ми присвячуємо 
Україні», — розповів Іван Татауров, і пояс
нив, що ця відзнака має ступені нагороди: 
1золота; 2срібна; 3бронзова.

«Днями представники нашої Спілки виру‑
шать на Схід до воїнів з 25‑го батальйону 
«Київська Русь», де будуть нагороджені 
визначні бійці славетного підрозділу, які 
починаючи з 14‑го року, захищали східні 
кордони нашої Батьківщини. Але наказом 
№  1  відзнакою «Червона Калина» 1  ступе‑
ня (золота) було нагороджено посмертно 
загиблих героїв‑вишгородців. Ми Вете‑
ранською спільнотою відзначили родини 
загиблих земляків, аби віддати їм данину 
найвищої пошани і подяки — за  героїв», — 
підкреслив голова ВО «Ми українці».

ДП «Вищедубечанський лісгосп» долучився до проекту «Розбудова інклю-
зивного простору для дітей та молоді м. Вишгорода та Вишгородського 
регіону»
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 АРХЕОЛОГІЯ

ВИШГОРОД ПОПОВНИТЬСЯ УНІКАЛЬНИМ 
АРХЕОЛОГІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ

Н а території музею давньоруського 
гончарства Вишгородського істори
кокультурного заповідника (ВІКЗ) 

розкопується і досліджується споруда, яка 
належала давньоруському гончару ХІІ ст., і, 
вірогідно, була його житлом. Унікальність 
цих розкопок і для Київщини, й для України 
у тому, що, поперше, вони відбуваються саме 
на території музею, що буває нечасто, подру
ге, в Україні подібних об’єктів менше десятка, 
потретє, житло ремісника ХІІ ст. буде єдине 
в країні. Про хід розкопок, і про що свідчать 
знахідки, журналісту «Погляду» в ексклюзив
ному інтерв’ю розповів керівник Вишгород
ської археологічної експедиції, кандидат істо
ричних наук Дмитро Бібіков.

— Дмитре Валентиновичу, як вдалося 
знайти цей об’єкт?

— Під час ремонту комунікацій у 2012 році 
будівельники вирили біля музею траншею, 
у якій ми помітили заглиблений об’єкт ча
сів Київської Русі, насичений археологічним 
матеріалом. І лише зараз з’явилась можли
вість його планомірно дослідити. Метою 
розкопок, окрім досліджень, є можлива 
натурна реконструкція споруди, тобто від
творення її в  первинному вигляді. Будівля 
датується ХІІм століттям.

Багато часу під час підготовчих робіт за
брало те, що ділянка була дуже порізана 
пізніми перекопами, особливо траншея
ми від комунікацій. Зараз ми вже вийшли 
на давні горизонти, вибрали всі перекопи і 
приступили до розбору власне давньорусь
ких об’єктів. Там, де вилазить жовтий суг
линок, — вже давня поверхня, тому на  цій 
глибині зупиняємось. Зараз вибираємо за
глиблені в суглинок об’єкти.

— Археологи чимось схожі на  чарівників: 
вони бачать те, чого не  бачать звичайні 
люди. Як визначити, що, здавалось, звичай-
на траншея містить археологічну цінність?

— Ми багато запозичили з науки геоло
гії. За  кольором, консистенцією, щільністю 
грунтів можна визначити, де порушена 
поверхня людиною. Ще є таке поняття як 
материк — жовтий суглинок, не порушений 
людиною, у  якому «ловимо» заглиблені 
в нього об’єкти. Зазвичай житлові споруди, 
та й не тільки житлові, люди заглиблювали 
в ґрунт — це було вигідно в плані збережен
ня тепла, а також економії будматеріалів.

На те, що це житло, вказує низка ознак. 
Передовсім житлова споруда відрізняється 
від інших наявністю печі. У цьому заповне
нні знаходимо багато фрагментів обпале
ної глини, ймовірно, від зруйнованої печі. 
Також знайдено, зокрема, замок давньо
руський, пряжку, рибальське грузило — тоб
то те, що характерне для житлових споруд.

Зазвичай житла були однокамерними, 
тобто складалися з однієї кімнати. Жит
ла більш раннього періоду, скажімо, ХІ ст., 

досить прості. Це одноярусний зруб розмі
ром 4  на  4  метри. А  ось пізніші, як те, яке 
нині розкопуємо  — двоярусні, (назвати це 
поверхами  було б претензійно). Нижній 
ярус — підкліт, тобто господарська комора, 
а верхній ярус житловий.

— У Музеї давньоруського гончарства є 
гончарний горн. Чи можна сказати, що це 
було житло того гончара, якому належала 
піч?

— Ні. Гончарна піч датується другою по
ловиною ХІ ст., а наша споруда — першою 
половиною ХІІ ст.

— Ви нещодавно захистили кандидатську 
дисертацію. Вона пов’язана з темою дав-
ньоруського гончарства?

— У тому числі. Її назва  — «Вишгород та 
його округа в 10–13 століттях», тобто давній 
Вишгород і навіть його околиці.

А наразі ми, фахівці, які проводили роз
копки з 2012 року — Всеволод Івакін, Андрій 
Оленич, Іван Зоценко та я — плануємо ви
дати під егідою ВІКЗ узагальнюючу моно
графію. Вона підсумує результати наших 
розкопок за ці сім років та узагальнить уяв
лення про посад Давньоруського Вишгоро
да, який був найбільшим за територією ра
йоном цього міста.

— Монографія спрямована на фахівців — 
істориків, археологів. А  можете розказати 
щось цікаве з побуту давніх гончарів для 
широкого загалу?

— Це були соціально значущі люди, які на
рівні з дружинниками, з оточенням князя 
мали коштовні речі, серед яких і предмети 
імпорту, які вказували на  високий статус 
їхнього власника. Наприклад, речі візан
тійського походження. Зокрема, ми знахо
дили деталі ременя як болгарського, так і 
поволзького походження. Також неподалік 
знайшли німецьку срібну монету, речі скан
динавського походження, зокрема, фібу
лу — застібку на одяг.

— Отже, гончарі були заможним класом?
— Саме вишгородські гончарі. Науковці 

звернули увагу на масштабні обсяги вироб

ництва гончарного посуду саме у  Вишго
роді ще в  середині ХХ століття. За  кількі
стю виявлених тут гончарних печей місто 
не має рівних у Київській Русі, та й у країнах 
Східної Європи Середніх віків. Тут розкопа
но і досліджено майже 25 гончарних горнів, 
ще стільки  ж з різних причин не  вдалося 
дослідити. Спостерігаємо велику щільність 
розташування горнів відносно житлових та 
господарських споруд.

Одночасно тут могли діяти 250–300  гор
нів. Така величезна кількість не  могла 
бути випадковою, і ще в середині минуло
го століття Василь Йосипович Довженок 
(ученийславіст, дослідник історії Давньої 
Русі, доктор історичних наук — авт.) припу
стив, що Вишгород постачав посуд жителям 
не  тільки міста, а  й найближчих околиць. 
Вочевидь, великим замовником був Київ, 
де сліди власного гончарного виробництва 
практично не  відомі. На  користь князів
ського замовлення свідчить і те, що на ден
цях посуду є клейма у  вигляді князівських 
знаків Рюриковичів. Також на  території 
посаду знайдено княжі свинцеві актові пе
чатки з наскрізними отворами, якими за до
помогою нитки скріплювались документи. 
Наявність таких печатей у  будівлях гонча
рів не характерна для звичайних ремісни
чих центрів.

Ми останнім часом розглядаємо виник
нення цього посаду як результат діяльно
сті князя Володимира. Зазвичай для дав
ньоруських міст характерним є поступове 
наростання територій. А  тут  — наприкінці 
Х  — на  початку ХІ століть забудовується 
практично одночасно величезна терито
рія — 19 гектарів, і так само одночасно буду
ється багато гончарних горнів.

— Тобто йдеться про одномоментне засе-
лення?

— Так. Для князя Володимира характерна 
політика державотворчого переселення ве
ликих груп людей — на південні кордони чи 
в нові міста, які будувались.

Швидше за все, тут такий же випадок, коли 
через наявність на території Вишгорода ба
гатих ресурсів, зокрема, глини як сировини, 
значну групу людей було переселено для 
розвитку гончарства. А вишгородські глини 
високо цінувались. Цегельні виробництва 
ХІХ ст., Межигірська фаянсова фабрика ви
никли завдяки якості тутешніх глин.

— Як ви визначаєте вік горщиків? Тільки 
завдяки хімічному аналізу? Чи, можливо, іс-
нувала своєрідна мода в кераміці?

— Так, існувала. Насамперед визначаємо 
вік за вінцями. Їхні типи постійно змінюва
лись, багато літератури цьому присвячено. 
Є типи, які могли існувати протягом ста і 
більше років, а є такі, що досить вузько да
туються, і саме за комплексом типів вінець 
ми визначаємо вік об’єкта аж до чверті сто
ліття. Типів є досить багато, і чим більше їх 
трапляється на  об’єкті, тим чіткіше можна 
визначити період, у  який функціонувала 
певна будівля.

— Яка ж була «мода» на кераміку в період, 
об’єкт якого ви розкопуєте?

— Для ХІІ ст., головною визначальною оз
накою є так звана закраїна, тобто коли він
ця ніби закручувались всередину, щоб гор
щик накрити кришкою.

У ті час нйбільшим попитом користувався 
кухонний посуд. Бо він часто бився, розтрі
скувався на  полум’ї. А  залишки гончарної 
глини могли використовувати, наприклад, 
для виготовлення дитячих іграшок. Ми та
ких немало знаходили — наприклад, дитячі 
брязкальця тощо. А з початком християніза
ції цього краю з’явилися й глиняні писанки, 
отже, вони прийшли в класичну українську 
культуру з Давньої Русі. 

  спілкувалася Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

 ВІДПОЧИНОК

ДО РЕЧІ. За  підтримки Українського куль
турного фонду ВІКЗ розпочав практичне 
впровадження інноваційної грантової 
програми «Історикокультурна спадщина 
Вишгородщини: QRкодування, моніторинг, 
апробація й популяризація». Житло гонча
ра ХІІ ст. — перший об’єкт ВІКЗ, який визна
чений для оснащення QRкодом.

«Завдяки впровадженню QR‑кодування 
зможемо створити своєрідний місток від 
минулого до  сучасного. Адже, віртуально 
взаємодіючи з ресурсом, кожен зможе спла‑
нувати екскурсію сам. Також запланована 
система зворотного зв’язку, яка у  пер‑
спективі дасть можливість городянам та 
туристам здійснювати вплив на  істори‑
ко‑культурне середовище. Аналогів такої 
багатогранної системи в  Україні нині не 
має жодна музейна установа», — зауважила 
під час презентації проекту директор ВІКЗ, 
кандидат історичних наук Влада Литовченко.

Керівник управління культури, національ
ностей та релігій КОДА Ігор Золотоверх за
значив, що управління завжди підтриму
ватиме такі проекти, адже вони сприяють 
консолідації культурного середовища, ство
ренню та захисту національного культурно
го продукту.

ДО РЕЧІ. Цьогоріч, за повідомленням Департаменту освіти і науки КОДА, у закладах освіти 
області діє 662 пришкільних та мовних табори. У 17 районах, містах,ОТГ до мовних таборів, 
у тому числі – до таборів GoCamp прибули 44 волонтери з різних країн світу: США, Англії, 
Швейцарії, Ізраїлю, Австралії, Великої Британії (Північної Ірландії), Шотландії, Іраку, Па
кистану, Франції, Бразилії, Південної Африки, Німеччини. Усього у літніх мовних таборах 
поглиблюють знання з іноземних мов 10563 дітей області. У липні та серпні на Київщині 
діятиме вісім таких таборів.

Ч ервень  — час найактивнішої роботи 
мовних таборів для школярів. При 
Вишгородській районній гімназії «Ін

телект» діяв мовний табір «Поліглот» Діти 
не лише вивчали мову, а й змістовно від
почивали, а  своєрідний щоденник роботи 
табору вели у  Фейсбу
ку. Ось розповідь лише 
про один табірний день: 
«Частина учнів виру‑
шила у справжній похід, 
під час якого насолод‑
жувалася природними 
краєвидами Вишгорода, 
грала у  спортивні ігри 
на  стадіоні «Чайка». 
Для іншої частини та‑
бористів вивчення анг‑
лійської мови пройшло 
на набережній Київсько‑
го водосховища. Вікто‑
рини з англійської мови 
«Hot Potato», «Colourful 
Order», «Fast Shot», нова 
танцювальна гра «Little 

Sally Walker», смачне морозиво, весела 
компанія друзів, усміхнені дитячі облич‑
чя і погода зробили свою справу». За від
мінне прагнення одержати якнайбільше 
знань діти отримали сертифікати.

ДІТИ ВІДПОЧИВАЛИ У МОВНОМУ ТАБОРІ

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 НАДЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ

 ПИЛЬНУЙТЕ!

НАПАД НА ВИШГОРОДСЬКИХ МЕДИКІВ

ДІВЧИНКА ОТРИМАЛА ТЕРМІЧНІ ОПІКИ В АКВАПАРКУ

У КИЄВІ ПІДПАЛИЛИ ВИШГОРОДСЬКУ МАРШРУТКУ

Р одичі пацієнта напали на співробітни
ків бригади екстреної медичної допо
моги (ЕМД). Сталося це в  Іванківській 

центральній районній лікарні, куди прибу
ла бригада Вишгородської станції екстреної 
медичної допомоги, аби перевезти пацієнта 
до Києва. Але…

«Прибувши на місце та оглянувши паці‑
єнта, було встановлено, що через важкий 
стан на момент огляду він не може бути 
транспортований силами бригади. Це 
не влаштувало родичів пацієнта, які сту‑
санами намагалися змусити бригаду здійс‑
нити перевезення, погрожуючи розпра‑
витись із ними, якщо “щось піде не  так”, 
та заблокували проїзд автомобілю ЕМД. 
На місце були викликані працівники поліції, 
за  сприяння яких автомобіль був розбло‑
кований та повернувся на місце базування. 
Заяви у  поліцію написані», — повідомляє 
Київський обласний центр екстреної ме
дичної допомоги та медицини катастроф.

Це вже третій подібний випадок за останні 
п’ять днів. Так, у Фастові медики, виїхавши 
на  виклик, з’ясували, що потрібно надати 
допомогу п’яній жінці, яку оточувала така ж 
«весела» компанія. І жінка, і її «колеги», 
вели себе зухвало й агресивно, а «хвора» 
ще й ударила фельдшерку так, що та отри
мала травму, і вже її довелось транспорту

вати до  приймального відділення лікарні. 
В  Ірпені постраждала медична бригада, 
яка приїхала з Бучі на виклик у громадське 
місце і мала надати допомогу невідомому 
чоловікові. «Одразу по  приїзду він з боку 
водія каменем розбив скло та напав на во
дія бригади і наніс йому множинні травми. 
Бригаді вдалося знешкодити чоловіка і ви
кликати поліцію. Водію була надана перша 
допомога медичними працівниками цієї  ж 
бригади і його з множинними забійними і 
різаними ранами обличчя і верхніх кінцівок 
було доставлено до  приймального відді
лення Ірпінської центральної районної лі
карні», йдеться в повідомленні.

Медики висловлюють занепокоєння 
тим, що вони в таких ситуаціях абсолютно 
не  захищені. Також вони зауважують, що 
потрібен закон, спрямований на посилен
ня захисту членів бригад у  подібних ви
падках. Хоча краще, звичайно, щоб такого 
не траплялося зовсім.

 ПОДІЇ ТА СИТУАЦІЇ

Вкрадене у  Вишгороді знайшли у  Києві. 
Зловмисник пробрався до помешкання, пі
дібравши ключа. Співробітники Вишгород
ського відділу поліції спільно зі столичними 
колегами затримали у Києві злодія — 64річ
ного жителя Кіровоградщини. У салоні його 
авто знайшли викрадені речі та набір від
мичок. Відкрито кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 185 ККУ. Поліцейські перевіряють 
затриманого на причетність до крадіжок на 
території столиці та області.

ДТП на пішохідному переході. Водій на «Kia 
Cerato» у Вишгороді на пішохідному перехо
ді на вулиці Шолуденка збив жінку з двома 
дітьми. Свідки викликали швидку, яка при
була на  місце за  сім хвилин. Найскладніші 
травми отримала жінка, також постраждала 
і її чотирирічна внучка. Водій залишався 
на місці ДТП.

Сміттєвоз зіткнувся з Мерседесом. У  Вишго
роді на  Набережній, комунальний сміттєвоз 
MAN зіткнувся з легковиком Мерседес. Як 
повідомляє Київ Оперативний, водії обох ма
шин свою провину заперечують, але свідки 
кажуть — «мерс сам підліз». На щастя, без по
терпілих.

Злодій вліз через вікно. Поліція на  місці 
злочину затримала 28річного киянина, який 
вліз через вікно приватного будинку села 
Хотянівки. «Зловмиснику повідомлено про 
підозру у  вчиненні кримінального право
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 
185  КК України», — зауважує Вишгородський 
відділ поліції.

У Димері згоріло 10 автобусів. На автосто
янці селища Димера сталася пожежа, яку опе
ративно ліквідували рятувальники. «Вогнем 
знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан». 
Жертв та постраждалих немає», — йдеться 
у  повідомлені ДСНС. Причини пожежі вста
новлюють слідчі.

Ліквідовано незаконну АЗС. У  селі Нових 
Петрівцях вилучено резервуари для збері
гання скрапленого газу, насосні станції та 
автозаправні колонки для відпуску скра
пленого газу. До суду скеровано клопотання 
про арешт вилученого майна. Досудове роз
слідування за ч. 1 ст. 272 (порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підвище
ною небезпекою) КК України триває», пові
домила прокуратура Київської області.

Поліція затримала «підривника». До полі
ції на спецлінію 102, зателефонував чоловік і 
заявив, що має три мішечки з порохом і хоче 
підірвати будинок у  селищі Димері. Група 
реагування патрульної поліції на місці події 
побачила 55річного п’яного чоловіка. Також 
виявлено 237 набоїв до автоматичної зброї, 
які він привіз із зони ООС, де брав участь 
в  бойових діях. Відкрито кримінальне про
вадження за ч. 1 статті 263 КККУ, повідомила 
поліція Київської області.

За вбивство  — 13  років позбавлення волі. 
Вишгородський районний суд зачитав ви
рок про присудження 35річному чоловікові 
13  років позбавлення волі за  умисне про
типравне позбавлення життя іншої особи. 
Прокуратура Київщини зауважує, що в  суді 
обвинувачений свою вину не визнав. Однак 
його винуватість в  інкримінованому зло
чині повністю підтверджується сукупністю 
дослід жених в суді доказів.

БРАКОНЬЄРИ НЕ ВГАМОВУЮТЬСЯ

Д о КП «Управляюча компа
нія» звертаються жителі 
Вишгорода зі скаргами, що 

до  них приходять невідомі осо
би, представляються працівника
ми київських ЖЕКів і пропонують 
безкоштовно перевірити системи 
вентиляції.

Вишгородська міська рада звер
тає увагу: наразі КП «УК» Вишго
родської міської ради жодних пе
ревірок не проводить!

Працівники КП систематично 
перевіряють вентиляцію, але вони мають посвідчення. Якщо до вас у двері по
стукали невідомі «монтери, слюсарі, комунальники, контро лери» без посвідчень 
місцевих підприємств — телефонуйте в поліцію!

13 червня під час чергового рейду спів
робітники Київського рибоохоронного 
патруля знайшли та витягли з Київ

ського водосховища аж 24  браконьєрські сітки! 
«Знахідку» загальною довжиною 1 320 метрів за
документовано в  адміністративних межах села 
Глібівки. Сітки оформлені актом як безгоспне 
майно, бо їхні власники не  з’явились. Рибу ви
пустили назад у водойму.

А 14 червня під час спільного рейду Київсько
го рибоохоронного патруля та громадського 
інспектора рибоохорони на гирлі річки Тетерів, 
поблизу села Сухолуччя двоє чоловіків ловили 
рибу з моторного човна на  20  сіток. Загальна 
вага незаконно добутої риби  — 199  кілограмів. 
Це 307 карасів, 30 плоскирок, 25 лящів, 15 окунів, 
13 краснопірок, 10 судаків, 9 пліток, по три сома 
і лина та один рибець. Сума нанесених збит

ків — 19 635 гривень. «На місце події викликано 
слідчо‑оперативну групу Вишгородського відді‑
лу поліції. Вирішується питання про відкрит‑
тя кримінального провадження за  ст. 249  ККУ 
(незаконне зайняття рибним промислом)», — 
повідомив начальник Київського рибоохорон
ного патруля Володимир Мухін.

У Вишгороді дівчинка отримала тер
мічні опіки стоп під час відпочинку 
на  території аквапарку «Вишгора». 

Мама дівчинки каже, що це сталось під час 
підйому дитини гумовою стрічкою витягу, 
яка нагрілась до  неприйнятної для босих 
ніг температури, а співробітники аквапарку 
не надали дитині першої допомоги.

«Коли ми зрозуміли, що нам потрібна до‑
помога, і попросили про це, з’ясувалось, що 
надавати її нікому! Потім нам пояснювала 
касир‑адміністратор, що вона виклика‑
ла «швидку», бо на території немає ніко‑
го, хто б міг надати першу допомогу. І це 
на  підприємстві з підвищеною травмо‑
небезпечністю. «Швидка» приїхала через 
хвилин 25, поліція трохи пізніше. Все зро‑
били досить швидко — медики надали до‑
помогу, поліція прийняла заяву і пояснен‑
ня… Далі районна лікарня, травмпункт, 
налякана дитина плаче…»

Адміністрація аквапарку виклала своє 
бачення в  оприлюдненому листізаяві 
до батьків дівчинки, Наталі та Олександра, 
у  якому висловила їм співчуття з приводу 
того, що сталося з їхньою дитиною. І звер

нула увагу, що Наталя звернулась до адміні
страції «Вишгори» не відразу після того, як 
дитина поскаржилась на опік, що «Швидку 
допомогу» викликав адміністратор комп
лексу, і що після надання допомоги дівчин
ка пішла з аквапарку самостійно.

Адміністрація «Вишгори» наводить свої 
версії того, що могло спричинити опік. Це 
і справді нагріта до  високої температури 
стрічка витягу, і опік борщівником, наяв
ність якого на  території аквапарку адміні
страція не виключає, і можливість того, що 
дівчинка натерла ногу до пухиря.

«Всі зазначені варіанти не є вичерпними, 
але кожен з них потребує відповідально‑
сті передовсім батьків, а відповідальність 
комплексу полягає у забезпеченні належно‑
го технічного стану інженерних споруд та 
забезпеченні виконання правил безпечної 
поведінки відпочивальниками. Хочемо на‑
гадати, що атракціони активного відпо‑
чинку несуть в собі загрози травмування, 
тому треба зберігати пильність, техніку 
безпеки та правила поведінки під час ко‑
ристування, особливо щодо дітей. Ми по‑
стійно стежимо за безпекою, покращуємо 

сервіс на комплексі і цей випадок є уроком 
для нас, про що вже зроблені організаційні 
та технологічні зміни використання ви‑
тягу», — зазначається в заяві «Вишгори».

ВИШГОРОДСЬКІ КОМУНАЛЬНИКИ 
ХОДЯТЬ З ПОСВІДЧЕННЯМИ 

24 червня на вулиці Героїв Дніпра невідомі кинули «коктейль Молотова» в автобус

В ідео, на якому видно, як молодики підбігають до автобуса, що 
знаходиться на стоянці, кидають у нього пляшки з запалю
вальною сумішшю, і тікають, зняв і виклав у Фейсбук Вишго

родський громадський активіст Владислав Дулапчий. Метро «Ге
роїв Дніпра». «Так конкуренти одного з перевізників передають 
привіти», — написав Владислав Дулапчий.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. Інформатор повідом
ляє, що водії загасили самі пожежу вогнегасниками.

«Там все просто — це стоять приватні маршрутки на Вишго‑
род, вони переманюють пасажирів у фірмових «маршрутників», 
у них завжди були конфлікти. Ось вони й найняли молодняк, аби 
провчити приватників» — таку версію висунув один з користува
чів мережі.

Втім, подробиці інциденту встановить поліція.
До речі, це не вперше «боротьба за маршрути» у Вишгородсько

му районі здійснюється щляхом підпалу. Раніше «Погляд» повідом
ляв, що пожежа сталася в ніч на суботу, 15 червня, на автостоянці 
селища Димер Вишгородського району Київської області Вогонь 

знищив 10 маршрутних автобусів «Богдан». Причини пожежі нара
зі встановлюють слідчі.
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Ч емпіонат України з триатлону на олім
пійській дистанції у  Вишгороді від
бувся вчетверте. 22  червня місто пе

ретворилося на  «спортивну Мекку» для 
любителів триатлону. Незважаючи на  спе
ку, всі учасники та команди подолали вже 
добре відому дистанцію: плавання — 1,5 км, 
велоетап — 40 км та біг — 10 км. Цього року 
участь у  змаганнях взяли 40  професійних 
спортсменів, 125 аматорів та 11 команд різ
них вікових категорій з усієї України.

Серед чоловіківпрофесіоналів перемогу 
здобув Курочкін Сергій, який подолав дис
танцію за  02:01:12. Серед жінок перемогла 
Маргарита Крилова.

Грошову премію «Рекорд Велесгарда», за
сновану депутатом Вишгородської міської 

ради Сергієм Пінчуком — а це 10 тисяч гри
вень, серед професіоналів цього року вже 
втретє отримав Дмитро Маляр, його резуль
тат 01:56:25  залишився найкращим. Премія 
аматорів від Максима Мазура перейшла 
до  Олександа Ходики. Про це повідомила 
Вишгородська районна держадміністрація. 
Тут додають, що незмінними спонсорами 
в організації спортивного свята є ТОВ «Пер
ший столичний хлібозавод», представни
цтво компанії Tissot в Україні, ВГО «Молода 
Країна». Завдяки злагодженій роботі всіх 
служб щороку відбуваються спортивні за
ходи, які створюють передумови для попу
ляризації та розвитку фізичної культури і 
спорту та сприяють організації змістовного 
та здорового дозвілля жителів.

 СИЛА ДУХУ І СИЛА ВОЛІ

 ОЛІМПІЙСЬКА ДИСТАНЦІЯ

ЧЕМПІОНАТ НАЦГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КРОСФІТУ
Національна гвардія України проводить змагання з функціонального багатоборства (кросфіту) з 2015 року Вони вже 
стали традиційними і набули популярності серед військовослужбовців

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

пристроях;
• можливість перегляду рейтингових 

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

• кінозал якісних фільмів та популярних 
передач без реклами;

• можливість управління переглядом 
(мати можливість перемотувати ефір);

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

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

Як підключити та користуватися?
Використовувати послугу OTT можливо 

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

Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишгород, вул. Шолуденко 6Г.
Багатоканальні телефони: (044) 3777377  

      (04596) 91 0 77

У продовж трьох днів гвардійці з усіх 
регіонів України змагалися в рам
ках  чемпіонату Національної гвардії 

України з функціонального багатоборства. 
«Різноманітність фізичних вправ та 
поєднання їх з виконанням практичних 
стрільб, метанням гранат, подолання пе‑
решкод, які виконуються в складі підрозді‑
лу, максимально моделює виконання служ‑
бово‑бойових завдань за  призначенням, 
що робить чемпіонат з функціонального 
багатоборства неповторними та дуже 
видовищним», зауважують у Нацгвардії.

Цьогоріч змагання тривали на двох локаці
ях. У Києві на території Хрещатого парку (біля 
Арки Дружби народів) відбулося відкрит
тя змагань та перший етап, а  10–11  червня 
у Вишгороді на базі Першої Президентської 
бригади оперативного призначення імені 
гетьмана Петра Дорошенка проводився ще 
один етап чемпіонату. До  змагань долучи
лось 17  збірних команд, загалом 127  учас
ників — найбільш фізично підготовлених 
військовослужбовців, серед яких немало 
учасників бойових дій.

«Гвардійські команди з усіх регіонів Укра‑
їни, змагаються між собою  — демонстру‑
ючи витривалість, силу та свої навички 
володіння зброєю. Команди добре підго‑
товлені та показують відповідні резуль‑
тати», — розповів начальник відділу фіз
підготовки та спорту Національної гвардії 
України Сергій Лещеня.

На другому етапі змагань, який відбувся 
у Вишгороді, гвардійці виконували команд
носилову вправу. Команда мала подолати 
смугу перешкод, якомога далі кинути грана
ту, виконати вправи зі стрільби з автомата 
та пронести сумку з піском вагою майже 
40  кілограмів. Трикілометрову дистанцію 
бігли у повній амуніції, на час та ще й при 
палаючому сонці, що ускладнювало вико
нання вправ.

Третій етап змагань включав військо
воспортивну естафету. Гвардійці перено

сили один одного, носили 25кілограмові 
ящики, а ще — колоду вагою більше 300 кі
лограмів, штовхали важкі покришки і на
останок мали зрушити з місця і проштов
хати до  фінішу шеститонний військовий 
автомобіль. Шквал шалених емоцій, дикий 
ритм та гвардійська витримка — все це мож
на було побачити під час виступу команд.

Серед п’яти збірних команд від оператив
нотериторіальних об’єднань збірна Північ
ного ОТО посіла перше місце.

«Ми дуже багато займалися та тренува‑
лися і в команді, й індивідуально. Було склад‑
но, я б навіть сказав, дуже складно. Кожно‑
му потрібно було викладатися більше ніж 
на сто відсотків. Та всі хлопці показали, що 
вони добре підготовлені та витривалі», — 
намагаючись відновити дихання, розповів 
Назар Вежичанин — один з переможців.

У ВИШГОРОДІ ЗМАГАЛИСЯ ТРИАТЛОНІСТИ
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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 можна відпочити

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 (будьяко
го газованого 
напою); куби
ки льоду.

Почніть з про
стого сиропу. 

Можете одразу варити його про запас: він 
добре зберігається і здатний доповнити 
будьякий 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 містому
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, майстеркласи 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 мінізоопарк. 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 Дівичгора.

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: «зкористіни». 
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.


