
Н а початку вересня на  деяких дошках оголо-
шень Вишгорода поширились листівки з фото 
начальника Вишгородського відділу поліції 

Романа Бежука з підписами: «Бежук Роман Вікторо-
вич  — начальник відділу поліції Вишгорода. Одно-
часно  — посібник наркотрафіку Вишгородщини. Ця 
людина зловживає своєю посадою та сприяє роз-
витку наркобізнесу в  місті». «Пан Бежук керується 
наступною логікою: «Не можеш побороти наркозло-
чинність — очоль її!» Потім у різних місцях Вишгоро-
да на асфальті з’явились трафаретні написи: «Бежук- 
наркокриша».

Звинувачення серйозні. Якщо вони підтверджені 
фактами — треба не писати на асфальті, а йти в полі-
цію, СБУ, прокуратуру, зрештою, є вище керівництво і 
в Бежука. Та головне — що саме відомо про його про-
типравні дії? Про це хотілось би розпитати авторів 
написів, але ж вони анонімні.

«Погляд» звернувся безпосередньо до  фігуранта 
меседжів — очільника Вишгородського відділу полі-
ції Романа Бежука.

На його думку, поштовхом могло бути затримання 
групи осіб, які наносили тяжкі тілесні ушкодження 
людям біля одного з торгових центрів Вишгорода. 
Там кілька молодиків, обравши жертву, провокували 
її на спротив, а тоді били, причому потім не грабували.

— Потерпілих було 
кілька, вони не  звер‑
тались до поліції. Але 
в кінці квітня житель 
Вишгорода написав 
заявоу про нанесення 
йому тяжких тілес‑
них ушкоджень. Під 
час розшукових та 
слідчих дій були вста‑
новлені певні особи, 
причетні до  цього 
кримінального пра‑
вопорушення. Після 
проведення судме‑
декспертиз, слідчих 
розшукових дій їм у  кінці серпня було повідомлено 
про підозру. Клопотання про обрання їм запобіж‑
ного заходу розглядалось Вишгородським райсудом. 
Після того від компанії адвокатів‑правозахисни‑
ків, які захищали цих громадян у Фейсбуку, з’явився 
пост щодо роботи поліції в  цьому кримінальному 
провадженні, і повідомлялось, що з’явиться відео, де 
назвуть посадову особу Вишгородщини, яка «кри‑
шує» наркотрафік. А  6  вересня у  Вишгороді з’яви‑
лися листівки з моїм фото та написи на асфальті.  

Нині точаться дискусії про те, яким має бути 
адміністративно-територіальний устрій регіонів 
України, зокрема й Київщини. Є різні пропозиції. 
На Київщині запропонували альтернативний 
проєкт районування. Він передбачає створення 
шести районів–одиниць субрегіонального рівня з 
наступними адміністративними центрами: Біла 
Церква, Бровари, Ірпінь, Обухів, 
Переяслав-Хмельницький, Фастів.
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ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: «Відчуваю 
дуже велику відповідальність, адже за мною 
180 тисяч виборців, кожен з яких очікує змін 
на краще…»
29 серпня 2019 року  
відбулося перше пленарне 
засідання Верховної Ради 
України ІХ скликання, котре 
має усі підстави стати 
найефективнішим за всю історію 
українського Парламенту. Своїми 
враженнями про перші два 
тижні роботи нової ВР України 
з редакцією «Погляду» поділилась 
народний депутат України від 
96-го виборчого округу Ольга 
Василевська-Смаглюк. стор. 2
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— Пані Ольго, вже 2 тижні працює Верхо-
вна Рада IX скликання. Як ви оцінюєте свою 
роботу за цей час та роботу ради загалом?

— Щодо Ради, мені подобається той дух 
завзяття, яким пронизана зараз робота де-
путатів та фракції «Слуга Народу» зокрема. 
Темп високий як ніколи. Якщо продовжимо 
у тому ж дусі — зміни на краще в масштабі 
всієї країни розпочнуться дуже скоро. Маю 
на це велику надію.

Щодо моєї особистої роботи, то вона поді-
ляється на дві основні сфери: робота в Ко-
мітеті з питань фінансів, податкової та мит-
ної політики, та робота по 96-му виборчому 
округу. Обидва ці напрями дуже важливі та 
потребують великої уваги.

— В такому разі, скажіть, чи вдалось вже 
щось зробити для округу, для тих громадян, 
які вас обрали?

— Ми приймаємо десятки звернень грома-
дян щодня. Люди пишуть на  Facebook-сто-
рінку, телефонують, пишуть листи. Усі 
звернення опрацьовуються та відсортову-
ються за пріоритетністю вирішення. Одразу 
прошу зрозуміти, що звернень дуже бага-
то і одночасно всім допомогти ми фізично 
не зможемо. Але без уваги ми намагаємось 
нікого не залишати.

Серед тих важливих проблемних питань, 
у вирішенні яких нам вже вдалось просуну-
тись, я б назвала проблему із незаконним 
захопленням території лісу товариством 
«Мисливсько-рибальський клуб «ЯРИК», 
що поблизу Пороскотеня Бородянсько-
го району. За наявною у нас інформацією, 
опосередковано через свого помічника 
володіє мисливським угіддям екс нардеп 
Радикальної партії Скуратовський. З цього 
приводу було чимало журналістських роз-
слідувань та ініціатив громадськості, котрі 
до недавнього часу залишались непочути-
ми. Та ми добились того, що САП повідоми-
ла Скуратовському про підозру. Маю надію, 
що вже скоро доступ до лісу і водойми для 
мешканців Пороскотеня та Клавдієво-Тара-
сового буде знову відкритий.

Також болючим для жителів округу, є пи-
тання транспорту. Я  отримала звернення 
про те, що працівники Управління інф-
раструктури Київської ОДА безпідставно 
не  допускали до  конкурсу на  отримання 
права перевезення окремих потенційних 
учасників.За нашої ініціативи проти цих 
службових осіб відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 2 статті 364 (Зловжи-
вання владою або службовим становищем) 
Кримінального кодексу України.

Ми з помічниками звернулись до  низки 
органів державної влади та правоохорон-
ців щодо незаконного захоплення землі то-
вариством «Дружба-М», яке без договорів 
оренди обробляє землі в Поліському районі 
та збирає врожай. Наразі тримаємо це пи-
тання на контролі, аби винних осіб притяг-
ли до відповідальності.

Окрім того, ми ініціювали проведення де-
тального аудиту використання коштів бюдже-
ту Вишгородської міської ради, розпочали 
розробку реформи лісової галузі, що також 
дуже важливо для округу і багато іншого.

Окремо хочу зазначити, що ми зареє-
стрували проект постанови про створення 
Тимчасової слідчої комісії з розслідуван-
ня фактів придбання низки телеканалів, 
пов’язаними з Росією, особами, зокрема 
паном Медведчуком. Метою ТСК буде про-
ведення розслідування дотримання вимог 
законодавства при зміні власників ряду ін-
формаційних телеканалів та забезпечення 
протидії інформаційному впливу Російської 
Федерації. Це питання інформаційної без-
пеки не тільки округу, а й країни вцілому.

Зрештою уся наша робота по  вирішенню 
таких серйозних питань з кримінальною 
складовою побудована на тісній взаємодії з 
Обласним управлінням національної полі-
ції України в особі начальника Андрія Нєби-
това та Генеральним прокурором України 
Русланом Рябошапкою. Ця співпраця знач-
но підвищує ефективність роботи та дасть 
змогу довести порушені справи до логічно-
го завершення.

— А щодо роботи у  Комітеті, які важливі 
на вашу думку законопроекти були запро-
поновані та ухвалені?

— Наразі Комітет на чолі з паном Гетман-
цевим намагається мінімізувати рівень тіні-
зації економіки. Так, нам часом доводиться 
ухвалювати нелегкі і на перший погляд су-
перечливі рішення. Є багато критики. Є про-
позиції. Ми намагаємось брати це до уваги 
аби максимально врахувати інтереси ви-
борців. Однак, варто розуміти, що легкого 
шляху вирішення економічних проблем 
в нашій державі немає. Іноді потрібні ради-
кальні методи, котрі не всім сподобаються.

Із законопроектів, які  б я  хотіла виділи-
ти  — це законопроект щодо захисту прав 
споживачів фінансових послуг.  Він перед-
бачає наділення регуляторів фінансово-
го ринку повноваженнями застосовувати 
до  фінустанов заходи впливу й накладати 
адміністративні стягнення за  порушення 
прав споживачів. Відтак, громадяни стануть 
більш захищеними у відносинах із фінансо-
вими інституціями.

Також, під моїм головуванням відбулось 
засідання робочої групи з підготовки зако-
нопроекту про Бюро фінансових розсліду-
вань. Законопроект готувався довго, а «про-
сився» всі 28 років української незалежності. 
Він народився завдяки зусиллям міністра 
фінансів Оксани Маркарової, голови Комі-
тету з питань фінансів Данила Гетманцева, 
голови податкової Служби Сергія Верланова 
та інших людей, праця яких невидима, але 
дуже важлива. Ми з командою помічників 
беремо в цьому процесі активну участь, вно-
симо необхідні правки та будемо подавати 
цей законопроект на розгляд ВР.

— Пані Ольго, дійсно роботи зроблено вже 
чимало. Цікавить, що змінилось у  вашому 
житті за  час перебування у  статусі народ-
ного депутата?

— Про це мене часто запитують мої близь-
кі, зокрема чоловік і дві донечки, яких, 
до  речі, я  стала бачити набагато рідше. 
От вам і перша зміна — вільного часу ста-
ло ще менше… Насправді, я  не  скажу що 
у  моєму житті змінилось усе, але звичним 
його точно не  назвеш. Із зони комфорту 
я  точно вийшла (усміхається  — ред.) На-
разі 24  на  7  знаходжусь в  процесі роботи. 
Навіть перебуваючи вдома, доводиться 

використовувати будь-яку вільну хвиль-
ку як-мінімум для того, аби почитати щось 
корисне для нової роботи, щоб наступного 
дня відчувати себе впевненіше та ухвалю-
вати рішення ще більш свідомо.

Рівень відповідальності за  свою роботу 
у рази став вищим. Якщо раніше у мене був 
один роботодавець та кілька керівників, пе-
ред якими я звітувала за виконану роботу, 
то сьогодні це 180 тисяч виборців, у яких є 
родини та діти. Кожен із них очікує якісних 
змін і плекає надії на  мене, як народного 
депутата, надії на Президента Володимира 
Зеленського та усю нашу команду «Слуги 
Народу».

— На завершення, розкажіть, будь-ласка, 
про майбутній формат вашої комунікації з 
жителями округу. Як їм з Вами зв’язатись 
або зустрітись?

— Насамперед, у цьому місяці в усіх містах 
та районних центрах вже запрацюють гро-
мадські приймальні. Наразі ми займаємось 
їхнім облаштуванням та відкриттям. Точний 
графік та місце ведення прийому, а  також 
контакти відповідальних за  прийом осіб 
я  опублікую на  своїй сторінці у  Фейсбуці 
вже найближчим часом. Зараз можу сказа-
ти, що приймальні в  кожному районному 
центрі та місті будуть в  будівлі районної 
або міської ради відповідно. Прийом будуть 
вести мої представники 2 рази на тиждень. 
Також я щомісяця буду вести прийом у цих 
приймальнях особисто. Найближчі робочі 
поїздки по  округу відбудуться у  період з 
23 по 28 вересня. Графік поїздок також ско-
ро з’явиться на  моїй сторінці. Тому запро-
шую усіх бажаючих на зустріч. 

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: «Відчуваю дуже велику відповідальність, адже 
за мною 180 тисяч виборців, кожен з яких очікує змін на краще…»

Ці люди позиціонують себе як борці з нар‑
которгівцями і наркотиками у Вишгород‑
ському районі, і нібито ті, кому наносили 
тілесні ушкодження, є наркоторгівцями 
або наркоманами, — каже Роман Бежук.

— То, можливо, жертвами й справді були 
наркомани? — запитуємо.

— Можливо. І, може, саме через це дехто 
з них до нас не звертався. Але не всі такі.

Звичайно, це тільки припущення Романа 
Бежука про те, хто може бути автором тих 
меседжів. Але.

— Я це розцінюю як тиск на  слідство, 
і можу запевнити, що моя причетність 
до «кришування» наркотрафіка — неправ‑
да, і що це наклеп. Однозначно. Якби такі 
факти були, то  ці особи скористалися  б 
законними шляхами. Є управління вну‑
трішньої безпеки, є моє вище керівництво, 
є ДБР. А щодо листівок — наскільки я знаю, 

нині Поліція Київщини проводить службо‑
ву перевірку. Сподіваюсь, мене поінформу‑
ють про рішення, — каже Роман Бежук.

Також він, нагадавши, що очолив відділ з 
кінця квітня цього року, поінформував, що 
торік Вишгородським відділом поліції було 
задокументовано лише один факт збуту 
наркотиків, а цьогоріч на даний момент — 
уже 8, справи за якими скеровано до суду. 
Також цьогоріч виявлено 89  фактів збері-
гання наркотиків. Торік було майже 70.

ХТО ТРОЛИТЬ БЕЖУКА?
 Закінчення. Початок на стор. 1

П резентація проєкту відбулась під час круглого столу 
«Перспективи формування нової системи адміністра-
тивно-територіального устрою Київщини», який відбув-

ся в Київській облдержадміністрації 6 вересня.
За цим проєктом райони мають виглядати так:
Білоцерківський: Біла Церква, Білоцерківський, Володар-

ський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращан-
ський, Тетіївський райони; Кількість населення –525 330 осіб; 
межа доступності — орієнтовно 60 км.

Ірпінський: Ірпінь, Боярська ОТГ, Бучанська ОТГ, Бородян-
ський, Вишгородський, Іванківський, Ірпінська МР, Поліський 
райони; кількість населення  — 452 950  осіб; межа доступно-
сті — орієнтовно 60 км.

Фастівський район: Фастів, Васильківська ОТГ, Васильків-
ський, Макарівський, Фастівський райони; кількість населен-
ня 203 346 осіб; межа доступності –орієнтовно 60 км

Обухівський: Обухів, Обухівський, Богуславський, Кагар-
лицький, Миронівський, райони, Ржищівська ОТГ, Чабанівська 
ОТГ; кількість населення –231 543 осіб; межа доступності –орі-
єнтовно 60 км.

Броварський: Бровари, Броварський, Бориспільський ра-
йони; кількість населення — 320 298 осіб; межа доступності — 
орієнтовно 60 км.

Переяслав‑Хмельницький: Переяслав-Хмельницький, Пере-
яслав-Хмельницький, Баришівський, Згурівський, Яготинський 

райони, Березанська ОТГ; кількість населення –229 861  осіб; 
Межа доступності — орієнтовно 60 км.

За базу для розробки цього проєкту адміністративно-тери-
торіального устрою Київщини його автори взяли схему функ-
ціонування системи екстреної медичної допомоги.

Так, у Київській області успішно функціонують 6 станцій екс-
треної медичної допомоги, які розташовані у  Білій Церкві, 
Броварах, Вишгороді, Обухові, Переяслав-Хмельницькому, 
Фастові. Кожна зі станцій обслуговує закріплені за  нею ра-
йони, які визначалися за критеріями транспортної доступно-
сті та густини населення. Ця система функціонує з 2013 року та 
на практиці довела свою ефективність.

На думку авторів цього проєкту, порівняно з іншими розро-
бленими проєктами, які передбачають створення чотирьох та 
п’яти районів на Київщині, він краще враховує потреби жите-
лів області, підтримує перспективні точки зростання, вирів-
нює дисбаланс розміщення продуктивних сил регіону, а також 
враховує перспективи формування столичної агломерації.

Фахівці зауважують, що в цьому проєкті виправлені недолі-
ки, що присутні у документі, підготовленому Департаментом 
містобудування та архітектури КОДА і який передбачає ство-
рення 5 районів на Київщині.

Так, зокрема, проєкт, що розроблений Департаментом, 
не враховує цілий ряд критеріїв, що суперечать Методичним 
рекомендаціям щодо критеріїв формування адміністратив-
но-територіальних одиниць субрегіонального (районного) 
рівня, розроблених Мінрегіоном:

Будь-який населений пункт, розташований у межах 30-ти кі-
лометрової зони доступності від межі міста — обласного цен-

тру, не може розглядатися як потенційний адміністративний 
центр ОСР; (три з п’яти запропонованих адмінцентрів розта-
шовані ближче 30 км від Києва);

Адміністративним центром ОСР може бути місто, чисельність 
населення якого становить не менше як 50 тис. осіб (Василь-
ків — 37 тис. осіб, Переяслав-Хмельницький — 23 тис. осіб);

Якщо межі двох або більше міст, чисельність постійного насе-
лення яких становить не менше, ніж 50 тис. осіб, розташовані 
один від одного на відстані менше ніж 30 км, то адміністратив-
ним центром ОСР визначається місто, чисельність населення 
якого найбільша (центром району визначений Васильків, хоча 
чисельність населення Фастова більша на третину).

Проєкт, який передбачає створення 6 районів, підтримують 
голови багатьох міст, селищ та ОТГ Київщини: під ним поста-
вили свої підписи на підтримку міські голови Фастова, Білої 
Церкви, Обухова, Кагарлика, Богуслава, Миронівки, Макарова, 
Борової, Кожанки, голова Томашівської ОТГ, голови Фастів-
ської райради та райдержадміністрації.

Очікуються підписи під цим проєктом й інших представників 
місцевого самоврядування Київщини.

Презентували даний проєкт під час круглого столу, який 
організувала Українська асоціація районних та обласних рад 
за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і ре-
форма місцевого самоврядування в Україні».

За підсумками круглого столу у Мінрегіоні (або вірніше — у пе-
рейменованому Міністерстві розвитку громад і територій) та 
в Київській обласній держадмністрації опрацюють всі запропо-
новані проєкти та винесуть узгоджену пропозицію по району-
ванню Київщини на розгляд Кабміну та Верховної Ради. 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН ПРОПОНУЮТЬ ВКЛЮЧИТИ ДО СКЛАДУ ІРПІНСЬКОГО

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Олександр ЧЕРНИШЕНКО 
ПОГЛЯД

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

 ТОЧКА КИПІННЯ
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Д обру традицію започаткували у Жукин-
ській загальноосвітній школі: запро-
понували першокласникам посадити 

«свої» дерева на  території школи. Це відбу-
лося за допомоги і сприяння ДП «Вищедубе-
чанський лісгосп» та вихованців Жукинського 
шкільного лісництва.

«Кожен учень мав змогу посадити своє 
деревце, у  шкільному саду, а  також при‑
кріпити до нього бирку із своїм прізвищем 
та ім’ям і тепер впродовж всього навчання 
в школі учні спостерігатимуть за тим, як 

росте власноруч посаджене деревце. Спо‑
діваємось, що вже з перших днів першачки 
зрозуміють цінність природи та необ‑
хідність дбайливого ставлення до  неї», 
— зауважують у  ДП «Вищедубечанський 
лісгосп».

А в  Жукинському шкільному лісництві ка-
жуть: «Організація була непростою, адже 
цьогоріч до  першого класу прийшло аж 
26 учнів. Але з допомогою батьків, вихован‑
ців шкільного лісництва та працівників 
Вищедубечанського лісгоспу ми впорались».

 ПЕРШИЙ ДЗВОНИК

 ПІДТРИМКА

 ІНІЦІАТИВА

PERLINA FEST: подарунки для дітей з багатодітних родин
Ш колярі Вишгородщини отримали 

прекрасний емоційний заряд перед 
початком навчального року. На на-

бережній Вишгорода відбулося свято ве-
ликої родини Perlina Fest з його розмаїтою 
цікавою і насиченою програмою. Благодій-
ний фестиваль об’єднав найактивніших, 
найкращих співорганізаторів та партнерів. 
За  словами керівника асоціації багатодіт-
них родин «Перлина» Ольги Кондратюк, 
неймовірна кількість різноманітних лока-
цій працювали для всіх з любов’ю до кож-
ної дитини і створили неповторну феєрію.

Під час акції «Збе-
ри дитину до  шко-
ли», що відбулася 
в межах фестивалю, 
було зібрано понад 
3000 одиниць шкіль-
ного приладдя. Їх 
передали під час 
свята першокласни-
кам, чиї родини по-
требують підтримки, 
з різних куточків 
Вишгородщини.

А ще у  Вишгоро-
ді знайшли ори-
гінальний спосіб 
дати друге життя 
речам. У «Банк одя-
гу» кожен може принести те, що йому вже 
не знадобиться, але стане в пригоді іншим. 
Окрім того, багатодітна мама Ірина Швачко 
шиє чудові рюкзаки — мішечки та еко-сум-
ки з джинсу. Усі бажаючі могли придбати 
їх за благодійний внесок — 150 гривень. Ці 
кошти також — на придбання шкільного при-

ладдя у  ме-
жах акції 
«Збери ди-
тину до шко-
ли». «Таким 

чином ви піклуєтесь про довкілля, допома‑
гаєте соціальному проєкту «Банк одягу», 
даєте роботу багатодітним матусям, 
а  головне  — матимете стильну еко‑сум‑
ку», — зауважує Ольга Кондратюк.

Також, як повідомила Вишгородська РДА, 
служба у  справах дітей та сім‘ї адміністра-

ції закупила більше 50  наборів канцеляр-
ського приладдя для першокласників з ба-
гатодітних родин та спортивний інвентар. 
А ще завдяки фестивалю вдалося створити 
спільну платформу за  участі дитячих на-
вчальних закладів, творчих гуртків, спор-
тивних секцій з метою інформування дітей 
та батьків про заклади, де можуть розвива-
тись та навчатись діти в позаурочний час.

Проєкт «Ярмарок дозвілля», що відбувся 
у межах фестивалю, було названо необхід-
ним та корисним як для дітей, так і батьків.

НА ВИШГОРОДЩИНІ ПРЕДСТАВИЛИ  
НОВИХ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

Ц ьогоріч за  парти сіли діти у  28  на-
вчальних закладах району. З них 
1158  — першокласники. Вочевидь, 

найбільше їх — 566 — у державних школах 
районного центру. Це зрозуміло — місто ро-
сте, розвивається, тож кількість школярів 
зростає. Щоправда, школи у Вишгороді вже 
трохи нагадують «рукавички», у деяких діти 
вчаться у дві зміни. А ось у деяких школах 
району — зовсім інша ситуація: там були б 
раді новим учням.

Як повідомила Вишгородська райдерж-
адміністрація, загалом всі школи району 
до навчально-виховного процесу готові. «Про‑
ведені поточні та капітальні ремонти, роз‑

роблено та затверджено маршрути підвозу 
дітей до закладів освіти, учні забезпечені ди‑
дактичними матеріалами, новими меблями, 
мульти‑ та оргтехнікою, поставки якої ще 
будуть здійснюватися протягом першого 
місяця осені. Учителі протягом літнього пе‑
ріоду проходили навчання щодо впроваджен‑
ня концепції НУШ, відвідували тренінги та 
семінари з метою підвищення кваліфікації».

А ось у  школі села Воропаєва сьогодні 
не лише початок нового навчального року, 
а  й новосілля. Нова школа з усіма зруч-
ностями з’явилася завдяки ініціативі депу-
тата Рамаза Манії та депутатам Вишгород-
ської райради, які підтримали рішення про 
нову школу.

Керівництво району в день знань привіта-
ло школярів і педагогів, до того ж, прийшли 
на свято першого дзвоника не з порожніми 
руками.

Тим більше, що у низці навчальних за-
кладів — нові директори, які пройшли кон-
курсний відбір на  ці посади. В. о. голови 
Вишгородської райдержадміністрації Олек-
сій Данчин представив у Глібівській та Ровів-
ській школах новопризначених директорів 
Лідію Ріпик та Яну Башлик і вручив серти-

фікати від районної ради та 
РДА на придбання оргтехні-
ки для шкіл.

Заступник голови рай-
держ  адміністрації Юрій 
Деркач та голова районної 
ради Ростислав Киричен-
ко привітали з початком 
навчального року учнів 
Вишгородської спеціалі-
зованої школи «Сузір’я» та 
нового директора Олесю 
Горготу і вручили подарун-
кові сертифікати для школи.

Сертифікати на  придбан-
ня обладнання для кабі-
нету хімії, синтезатори, 

ноутбуки, ламінатори, багатофункціональ-
ні пристрої Ростислав Кириченко вручив і 
Навчально-виховному комплексу «Синяків-
ський хіміко-технологічний ліцей  — заклад 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» 
Вишгородської райради.

Також сертифікати отримали філія ОЗНЗ Жу-
кинської ЗОШ у селі Воропаїв та Новосілківська 
школа, де заступник голови РДА Тетяна Воло-
товська, окрім вручення подарунків, предста-
вила новопризначених завідувача філії Ірину 
Єрмак та директора школи Ірину Сагайду.

У ЖУКИНСЬКІЙ ШКОЛІ ПЕРШОКЛАСНИКИ САДИЛИ ДЕРЕВА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 
ДОПОМОЖЕ БУДУВАТИ 
ШКОЛУ В ХОТЯНІВЦІ

У школу села Хотянівки 6 вересня заві-
тали гості: це була делегація у складі 
головного спеціаліста відділу регіо-

нального розвитку Європейського інвести-
ційного банку Роя Драйкотта, заступника 
голови Вишгородської райдержадміністра-
ції Юрія Деркача, головного спеціаліста 
відділу освіти Вікторії Добровольської, ар-
хітектора проєкту Євгенії Неронової.

«Метою візиту було погодження проєкту 
будівництва корпусу інклюзивної основної 
школи з дошкільним навчальним закладом 
на базі існуючої школи, який переміг в кон‑
курсі на фінансування в рамках Надзвичай‑
ної кредитної програми для відновлення 
України. Приймала делегацію директор шко‑
ли Тетяна Яковенко. Після презентації, ог‑
ляду території та приміщень закладу (деякі 
з них побудовані ще у 1895 р.) було усно по‑
годжено проєкт, — пояснюють у  Вишгород-
ській РДА. — Наступним кроком має стати 
документальне підтвердження та початок 
будівельних робіт. За умовами проєкту, на‑
вчальний об’єкт має запуститися до 2021 
року».

ДОВІДКА: Нині у Хотянівській школі 
навчається 156 дітей, з яких 11 
— з особливими потребами, 4 — з 
родин переселенців, 7 — з родин 
учасників АТО.

Під час благодійної акції «Збери дитину до 
школи» передано першикласникам понад 3000 
одиниць шкільного приладдя

 ПРОЄКТ
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 «БАТЬКІВСЬКЕ СЕРЦЕ»

ДІТЯМ ЗАГИБЛИХ БІЙЦІВ 
ВРУЧЕНО ПАМ’ЯТНІ КУЛОНИ

У центральному музеї війни 
1941–45 років 7 вересня від-
булося вручення відзнак 

дітям загиблих військовослуж-
бовців, які жили на  Київщині. 
Таку акцію ініціювали бойові по-
братими загиблих військових.

«Як голова спілки «Всеукраїн‑
ське об’єднання “Ми Українці”», 
мав за  честь і шану вручити 
дітям наших Героїв пам’ятні 
кулончики «Батьківське серце», 
де на  зворотнїй стороні напи‑
сано ім’я Батька. Діти з Києва й 
Київщини були запрошені орга‑
нізаторами і дуже приємно, що 
Родини Героїв з Вишгородщини — 
також серед них», — розповів 

голова спілки «Всеукра-
їнське об’єднання “Ми 
Українці”» Іван Татауров.

Під егідою Військо-
во-цивільної спілки 
«Бойове Братерство 
України» було започат-
ковано всеукраїнський 
рух «У  пам’ять про…», 
мета якого  — вручити 
дітям та родинам тих, 
хто не  повернувся з АТО 
і ООС, пам’ятні відзнаки 

від їхніх побратимів. Кулони «Батьківське серце» вручають рідним загиблих 
військових по всій Україні. Зокрема 23 серпня, на день Державного прапора, 
в Житомирі й Києві стартував цей рух, тут вручили перші «Батьківські серця». 
За словами керівництва спілки, на наступних заходах пам’ятні кулони «Бать-
ківське серце» отримають і інші родини загиблих.

ЛІКВІДАТОР АВАРІЇ НА ЧАЕС 
З ДИМЕРА ВІДСВЯТКУВАВ 
90-РІЧЧЯ

9 вересня виповнилось 90 років Павлу Степановичу Якубчику – ліквідатору 
аварії на ЧАЕС, колишньому водію пожежної частини селища Димера, наго-
родженому медаллю «За відвагу на пожежі». 

Рятувальники тепло привітали колегу з ювілеєм. Павлу Степановичу урочисто 
вручили орден «Знак пошани», а також вітальний лист від Всеукраїнської асоціа-
ції ветеранів війни та служби цивільного захисту, і відзнаку «Честь і слава».

«Від імені керівництва та усього колективу ГУ ДСНС України у Київській облас‑
ті ми щиро вітаємо шановного ювіляра, бажаємо здоров’я, наснаги та дякуємо 
за його плідну працю та чесне життя», — зауважує Головне управління ДСНС 
України у Київській області.

 НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ

СПОГАДИ, ЯКИМИ ВАЖКО ДІЛИТИСЯ

З а час бойових дій за  територіальну незалеж-
ність України, за  звільнення від російського 
агресора загинуло 86 військовослужбовців ча-

стини, 245 було поранено. Майже 350 мають держав-
ні нагороди. Євгену Тельнову посмертно присвоєно 
звання героя України.

Перша Президентська бригада Національної 
гвардії України ім. гетьмана Петра Дорошенка була 
створена у 2014-му році, коли події на Майдані Неза-
лежності й захоплення російськими військовими 
українських міст на  Донеччині й Луганщині спону-
кали патріотів стати на захист України. Саме тоді по-
чалося формування добробатів, переформатування 
деяких військових частин. Своїми спогадами з жур-
налістом «Погляду» поділився командир бригади 
полковник Володимир Мусієнко.

— Загалом наша бригада веде свій літопис ще з 
1996 року. Тоді це була 14 бригада спеціального при-
значення «Барс» Внутрішніх військ МВС України. 
А нинішню свою назву вона отримала у 2014 році, 
коли відповідно до  наказу Міністра внутрішніх 
справ була переформована у Першу бригаду опера-
тивного призначення Нацгвардії України.

— Чи змінилося щось, крім назви?
— Змінилося все! Це взагалі перша бригада в  іс-

торії України, у  якій проходив військовий вишкіл 
хлопців, які брали активну участь у подіях на Майда-
ні Незалежності, а потім прибули до нашої військо-
вої частини для підготовки. Оскільки після анексії 
Криму на сході України тоді розпочинались збройні 
сутички і всі розуміли, що свою землю потрібно за-
хищати. Як зараз пам’ятаю — тоді, на початку квітня 
2014-го, відкрились ворота на  КПП і більше тисячі 
учасників Майдану прийшли до нас на вишкіл. Були 
серед них і молоді хлопці, років по 18, були чоловіки 
у віці, з бородами, років по 65. Саме тут сформувався 
перший добровольчий батальйон, яким командував 
генерал-майор Сергій Кульчицький. Я  тоді був за-
ступником командира військової частини з бойової 
підготовки і моє завдання було — не лише забезпе-
чити військовий вишкіл цих хлопців для виконання 
бойових завдань у зоні АТО, а й згуртувати їх в ко-
лектив.

— Чи важко було навчити військовій справі прак-
тично з нуля, цивільних, та ще й за короткий час?

— Було дуже важко. По-перше — психологічно, мо-
рально. Насамперед треба було знайти спільну мову 
з хлопцями з Майдану. Бо «Барс» — це була бригада 
спеціального призначення, яка тоді ще на Майдані, 
і в Межигір’ї несла службу відповідно до службових 
завдань і вказівок, які були покладені на нас на той 

час законодавством. І ми стояли по різні боки бари-
кад. А тут — ми відкриваємо ворота і вони заходять… 
Звичайно, спочатку було по-різному, декому було 
важко переламати своє ставлення до нас, тож і нам 
було морально непросто. Але коли постало питання 
про захист Батьківщини, то зразу все стало на свої 
місця. І ті, хто стояли на майдані по обидві сторони, 
стали в  один стрій, і за  короткий час, буквально 
за  місяць, порозумілися. Ми пішли по  одній доро-
зі — дорозі виконання військових за-
вдань. Хлопці, які прийшли з Майда-
ну, вже за місяць показали прекрасну 
військову підготовку.

— Володимире Григоровичу, з чого 
почалася АТО для вас?

— Моя участь в  АТО розпочалась 
2  квітня 2014  року. Ми з особовим 
складом зробили дуже важкий 
1200-кілометровий добовий рейд-пе-
рехід в  Донецьк. Навіть їли під час 
руху в  машинах, зупинялись тільки 
на  дозаправку, оскільки треба було 
дуже швидко дістатися до  Донецька, 
притому, що деякі підходи до  міста 
були заблоковані. 4  квітня ми були 
вже в Донецьку, у місцевій військовій 
частині, де й приступили до виконан-
ня службових обов’язків на  східних 

рубежах. Ми прибули туди лише із тими збройними 
засобами, які у нас були — це була короткоствольна 
зброя. Тоді ще Донецьк був контрольований укра-
їнською владою, діяла облдержадміністрація. Однак 
ситуація дуже швидко змінювалась. Тож ми постійно 
передислоковувались по  всій зоні АТО  — з одного 
місця в інше.

— Ви прибули в Донецьк разом із добробатівцями?
— Ні, всі 250 осіб — це були контрактники: офіце-

ри, прапорщики, а  також майже сто солдат-стро-
ковиків. Так ось, нам дали наказ на  перекидання 
у Слов’янськ, де ми вже були 26 червня. У липні нас 
вивели на  реорганізацію, переозброєння. Під час 
тих страшних Іловайських подій на сході залишився 
батальйон «Донбас», який був у  складі нашої вій-
ськової частини і був підпорядкований сектору С, 
у  червні вийшов на  виконання бойових завдань і 
почав дії щодо визволення території Донеччини — 
визволення території міст і сіл.

— Володимире Григоровичу, страшно запитувати, 
але — чи всі повернулися живими?

— Так, тоді всі повернулися живими. Дякуючи Бого-
ві (напівпошепки промовив військовий).

— Мабуть, не лише від обставин, а й великою мі-
рою від командира залежить — щоб усі повернулися 
живими…

— Розумієте, на будь-якому командирі взводу, роти, 
батальйону або частини лежить відповідальність… 
Насамперед за особовий склад, за людей, які пліч-
о-пліч виконують з тобою бойові завдання. Тому 
командир має докласти максимум зусиль, аби люди 
повернулися з таких місць живими. Також велике 
значення має бойова виучка військовослужбовців. 
Чим краще навчений і підготовлений боєць — тим 
більша вірогідність, що завдання буде виконане, 
а особовий склад залишиться неушкодженим.

— А ви були свідком Іловайської трагедії?
— Про нашу участь в Іловайських подіях… З сере-

дини серпня 2014 року на сході України розгорнула-
ся страшна Іловайська трагедія  — коли українські 
збройні підрозділи потрапили у  вороже оточення. 
А  наші підрозділи 24  серпня отримали розпоря-
дження про те, що 26  серпня ми повинні прибути 
в Комсомольськ — прорвати кільце, вийти на рубіж 
і зробити будь-яким чином, можливим чи немож-
ливим  — коридор для виходу з Іловайського кот-
ла тих, хто там залишився. Пам’ятаю, ми тоді також 
зробили божевільний 80-кілометровий перехід — з 
50 одиницями техніки зайшли в Комсомольськ, зро-
били коридор, яким вийшло майже півтори тисячі 
військових, ті, хто залишився. Також проводилась 
евакуація техніки.

Про Іловайську трагедію багато говорять, про це 
історики пишуть — як там усе було. Але, мабуть, всіх 
тих емоцій, того жаху важко зрозуміти людям, які 
там не були. Дай Бог, щоб подібного більше не ста-
лося. Кожен з нас добре пам’ятає, як усе було. Хлоп-
ці розказують страшні історії — про танки, оточення 
тощо… Так усе й було, тому багатьом про це боляче 
згадувати, і саме тому більшість спогадів — скупі й 
короткі.

У Першій Президентській бригаді Нацгвардії України ім. гетьмана Петра Дорошенка, ко-
тра дислокується під Вишгородом, у серпні відбулося вшанування пам’яті загиблих пра-
воохоронців. Тут полеглих побратимів пам’ятають завжди, але то був особливий день 
— день спогадів і болю, спілкування з рідними загиблих.

 ЮВІЛЕЙ

 СПОРТ

У Вишгороді відбувся турнір з футболу «Kinder Summer Cup» серед дітей 
2008–2012 років народження. Такі щорічні футбольні змагання у Вишго-
роді традиційно відбуваються за підтримки за підтримки міського голови.

Цього року турнір відбувся на  оновленому нижньому футбольному полі 
стадіону «Енергетик». Про відкриття поля раніше повідомляв «Погляд». 
У змаганнях «Kinder Summer Cup-2019» взяли участь 56 футбольних команд 
різних вікових груп: по 20 команд — юні спортсмени 2008 і 2011 років народ-
ження, та 16 команд — 2012 року народження. Кілька днів поспіль вишгород-
ські вболівальники підтримували своїх фаворитів.

До того ж, «Kinder Summer Cup» проходив у новому статусі. Як повідомила 
Вишгородська міська рада, у змаганнях окрім ФК зі всіх куточків України взя-
ли участь й футбольні команди з Литви та Молдови.

Юні футболісти з Вишгорода також показали достойний клас гри: «Чай-
ка»/Вишгород-2008 виборола почесне II місце у турнірі серед команд своєї 
вікової категорії. А гравця команди Ігоря Фесуна визнано кращим захис-
ником.

МІЖНАРОДНИЙ  
«KINDER SUMMER CUP-2019»
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 НА ПОЗИТИВІ

ВИШГОРОД ФЕЄРИЧНО ВІДСВЯТКУВАВ 
ДЕНЬ МІСТА

Щ е зранку на  набережну міста почали сходитись 
вишгородці. І їм там було чим зайнятися — працю-
вала водна гірка, Вишгородські майстри пропону-

вали зроблені власноруч сувеніри, для дітей організували 
майстер-класи, ігри, бажаючих розмальовували аквагри-
мом тощо.

А ще було відкрито новий майданчик для скейтерів, ролерів, 
самокатів, велосипедів. «Ще не  встигли закрутити останній 
шуруп, а дітей вже було, як у мурашнику», розповів міський 
голова Вишгорода, зауваживши, що відкриття майданчика 
відбулось без звичного для таких заходів перерізання стріч-
ки. Адже це не  головне. Головне  — щоб діти і молодь мали 

зручний майданчик для занять. Зате відбулося змагання скей-
тбордистів на  кубок міського голови, у  якому взяли участь 
спортсмени не лише з Вишгорода, а й з інших міст України.

А на  Київському водосховищі відбулось видовищне шоу 
на воді. І, звичайно, курсував теплохід «Резон», прогулянки 
на якому стали популярними у вишгородців.

Цікавим був і квест від гвардійців Першої Президент-
ської бригади оперативного призначення імені гетьмана 
Петра Дорошенка. Так звані військові забави привернули 
увагу дітей усіх вікових категорій. Вони долали перешко-
ди, перетягували канат, здобували кульки, проводили одне 
одного по мінному полю, а також відповідали на питання 

вікторини та складали слова. Після розваг військові кіно-
логи продемонстрували майстер-клас з  виховання собак. 
Гвардійці наочно показали, як працюють службові собаки 
та поділилися секретами «кінологічної кухні».

Гвардійські ігри були настільки цікавими, що поліцейські 
також взяли участь у деяких змаганнях.

До речі, вони не лише належно охороняли порядок і долучи-
лись до гвардійських ігор, а й допомагали організаторам свята, 
зокрема, погодились надути кульки для однієї з локацій.

Також цього дня відбувся черговий етап популяризації 
QR-кодів, встановлених на  історико-культурних пам’ятках 
міста. У ньому, окрім міського голови Олексія Момота, взяли 
участь науковці-історики, керівники музейних закладів.

А на площі Шевченка, у центрі міста, виступали духові ор-
кестри.

Потім за участі художніх колективів відбулася святкова хода-ф-
лешмоб — від пам’ятника святим Борису і Глібу, яких вважають 
небесними заступниками Вишгорода, до набережної міста.

Увечері святкову програму продовжив концерт, на який зі-
бралось чимало городян і гостей міста. Власне, дехто міг по-
дивитися виступи Вишгородських колективів двічі — спочатку 
вранці, під час генеральної репетиції, а увечері — уже під час 
власне концерту. Продовжили вечірню програму відома спі-
вачка Злата Огнєвіч і не менш відомий гурт «Без обмежень».

І це ще не все, що відбулося цього дня. Головне — що під 
час свята панувала доброзичлива й весела атмосфера, сво-
їм позитивом люди заряджали інших і заряджались самі. І 
навіть коли увечері посеред свята біля сцени раптово зни-
кла дворічна дівчинка Кіра, всі глядачі концерту кинулись 
роздивлятись навколо себе, знайшли малятко буквально 
за кілька хвилин, і раділи, що все завершилось добре.

 БЛАГОДІЙНІСТЬ  ОЗДОРОВЧА КАМПАНІЯ В ЦИФРАХ

5 вересня у Вишгороді відзначили Міжнародний день благодійності. Район-
на організація товариства Червоного хреста України зауважує, що в цей 
день  — також день милосердя та доброти, і запропонувала акцію «Кви-

ток — не на виставу, квиток — на Благодійність!» Біля адмінбудинку влаштували 
продаж квитків номіналом 5, 10, 20, 50 грн! «А від нас — сердечко та посмішка!», 
закликали червонохрестівці всіх узяти участь в акції. Цього дня було зібрано 
250 гривень, які спрямують на формування продуктових наборів одиноким лю-
дям похилого віку.

ДОВІДКА. Міжнародний день Благодійності затверджений 17  грудня 2012‑го року 
на 58‑му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, що відображено у резолю‑
ції № 67/105. Ініціатором встановлення цього дня стала Угорщина, він відзначаєть‑
ся щороку 5 вересня. Приурочений він до Дня пам’яті Терези Калькуттської — місіо‑
нерки Римо‑католицької церкви, яка займалася добродійністю, а також у 1950 році 
заснувала Орден милосердя. ООН пропонує усім організаціям в цей день проводити 
просвітницькі та благодійні заходи.

У ВИШГОРОДІ ПРОДАВАЛИ 
ДОБРОЧИННІ КВИТКИ

ЯК ВІДПОЧИЛА ДІТВОРА?
Н а Вишгородщині на літніх канікулах оз-

доровленням та відпочинком було охо-
плено 5937 дітей, а це 67,2% від загальної 

кількості школярів.
У Вишгородській РДА зауважують: «Відпо-

відно до районної комплексної Програми під-
тримки сім’ї та забезпечення прав дітей «На-
зустріч дітям» на 2018-2020 роки районною 
радою службі у справах дітей та сім’ї райдер-
жадміністрації виділено 3, 198  мільйона гри-
вень на оздоровчу кампанію у 2019 році. Також 
на сесії райради додатково виділено 197 ти-
сяч грн на оздоровлення 26 дітей – учасників 
спортивної команди з гандболу».

Загалом службою закуплено 487 путівок. Се-
ред них 507 — на море, в оздоровчі й спортив-
но-оздоровчі заклади Херсонщини й Микола-
ївщини. Окрім того, 80 юних туристів побували 
в гірській місцевості на Івано-Франківщині.

Також, підкреслюють у РДА, через службу оз-
доровлено: 37 дітей-сиріт, позбавлених бать-

ківського піклування, 128 дітей з багатодітних 
сімей, 17 внутрішньо переміщених осіб, 3 дити-
ни з інвалідністю, 4 дітей, один із батьків якої 
загинув у зоні проведення АТО, 50 дітей учас-
ників бойових дій, 1 дитина з сім’ї у складних 
життєвих обставинах, 1 з малозабезпеченої 
сім’ї, 148 обдаровані та талановиті, 20 дітей 
учасників спортивних команд, 78 дітей, що пе-
ребувають на диспансерному обліку. Для цьо-
го на 2019 рік у районі був затверджений план 
видатків місцевих бюджетів на оздоровлення 
та відпочинок дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, у розмірі понад 
6, 72 мільйона гривень. Загалом закуплено 668 
путівок.

Окрім цього, під час канікул у районі діяли 
пришкільні табори з денним перебуванням, 
а також літні мовні табори на базі загально-
освітніх шкіл. У них відпочили 1290 дітей, з 
них 1005 дітей у мовних таборах та 285 дітей у 
пришкільних.

Вишгородці вкотре довели, що вони уміють і організовувати цікаві свята, і весело та змістовно відпочивати. Це підтвердив і 
цьогорічний День Вишгорода, який відбувся 7 вересня.
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С міття на відкритій території приватного сміттєсортувального заводу у селі Де-
мидові загорілось 5 вересня вранці. Рятувальники 38-ї Державної пожежно-ря-
тувальної частини селища Димера та 39-ї Державної пожежно-рятувальної ча-

стини села Нових Петрівців, прибувши на місце пожежі, побачили, що горить сміття 
на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.

Рятувальники гасили пожежу практично з ранку до вечора. Було задіяно 18 осіб 
особового складу, залучено 3 одиниці техніки, окрім того,  2 трактори, 1 водовозка 
та 2 самоскиди по 20 тонн. Про це  повідомило ГУ ДСНС України у Київській області. 
Причина пожежі встановлюється.

Ситуація із сміттєзвалищами у районі непокоїть і екологів. На Вишгородщині діють 
два офіційні полігони – Новопетрівський (його площа — 5 га) та Димерський (7 га). 
За офіційними даними, ці полігони вже заповнені на 95 відсотків. Враховуючи, що 
чисельність населення району зростає, кількість сміття, що утворюється, катастро-
фічна. А ще – сотні стихійних сміттєзвалищ. Тож якщо не вдалося уникнути пожежі на 
території приватного сміттєсортувального заводу, то ситуація із стихійними звали-
щами ще тривожніша.

З ателефонувавши на спецлінію «102», так-
сист  повідомив, що його пограбував па-
сажир у селі Абрамівка. Таксист довіз двох 

пасажирів до місця, де відпочивала компанія 
друзів. Аж тут один з молодиків почав вимагати 
від водія повернути гроші за поїздку, оскільки він 
нібито довго їх віз. Погрожуючи ножем, хлопець 
викрав у чоловіка телефон та 600 гривень, і втік. 

«Поліцейський диспетчер оперативно ого‑

лосив орієнтування на підозрюваних. Невдовзі 
нападника затримали працівники криміналь‑
ної поліції у порядку ст. 208 КПК України. Ним 
виявився 21‑річний житель Львівщини. Прово‑
дяться слідчі дії», — повідомила Поліція Київ-
щини й  зазначила, що відкрито кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального ко-
дексу України. Санкція статті передбачає поз-
бавлення волі на термін від трьох до семи років.

 БЮДЖЕТНІ КОШТИ ПОЖЕЖІ

 ПИЛЬНУЙТЕ!

НА ДЕМИДІВСЬКІЙ КОТЕЛЬНІ «НАГРІТИСЬ» 
НЕ ВДАЛОСЯ

ДЕРЖАВІ ПОВЕРНУТО ПРИБЕРЕЖНУ ЗЕМЛЮ

«ЗЕЛЕНИЙ ЗМІЙ» ЗМУСИВ УЗЯТИ В РУКИ ЗБРОЮ

В АБРАМІВЦІ ПАСАЖИР ПОГРАБУВАВ ТАКСИСТА

П ід час реконструкції котельні у  селі Де-
мидові дехто вирішив «нагрітися». Точ-
ніше  — привласнити трохи грошей. 

Не вийшло.
Під час досудового розслідування встанов-

лено, що між комунальним підприємством Де-
мидівської сільської ради та одним з Товариств 
було укладено договір на  реконструкцію ко-
тельні, що перебуває на  балансі КП. Вартість 
робіт становила майже 2  млн грн бюджетних 
коштів.

«Надалі директор товариства склав акт при-
ймання виконаних підрядних робіт та довід-
ки про їхню вартість, до  яких вніс завідомо 
неправдиві відомості, завищивши обсяги фак-
тично виконаних робіт та матеріалів, які напра-
вив до  комунального підприємства. На  вико-
нання умов договору Вишгородське управління 
Державної казначейської служби України пе-

рерахувало товариству кошти. Втім, згідно з 
висновками судової будівельно-технічної екс-
пертизи, вартість невиконаних Товариством 
робіт на об’єкті становить понад 150 тис. грн, які 
обвинувачуваним привласнено», йдеться у по-
відомленні прес-служби прокуратури Київської 
області.

Вишгородський відділ Києво-Святошинської 
місцевої прокуратури завершив досудове 
розслідування у  кримінальному провадженні 
за  фактом вчинення кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.  3  ст. 191  КК України 
(заволодіння чужим майном шляхом зловжи-
вання службовою особою своїм службовим ста-
новищем вчиненому за  попередньою змовою 
групою осіб) та ч.  1  ст. 366 КК України (видача 
службовою особою завідомо неправдивих офі-
ційних документів). До суду скеровано відповід-
ний обвинувальний акт.

Щ е у 2014 році наказами Держземагенства 
у Київській області у приватну власність 
громадянина відведено 4  земельні ді-

лянки на території Хотянівської сільської ради. 
Ці ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, 
як встановила прокуратура, повністю наклада-
ються на прибережну захисну смугу Канівсько-
го водосховища р. Дніпро, яка входить до  зе-
мель водного фонду.

«Києво‑Святошинська місцева прокуратура 
подала позов до  Вишгородського районного 
суду про визнання незаконними та скасуван‑

ня наказів ГУ Держземагентства у  Київській 
області та витребування земельних ділянок 
з незаконного володіння. Вишгородським ра‑
йонним судом позов прокуратури задоволено 
в повному обсязі. У червні 2019 року судом апе‑
ляційної інстанції це рішення залишено в силі. 
У  липні 2019  року державним реєстратором 
Вишгородської міської ради на  виконання рі‑
шення суду вже скасовано право власності 
особи на  зазначені земельні ділянки», — по-
відомила прес-служба прокуратури Київської 
області.

 КРИМІНАЛ І СИТУАЦІЇ

К оли вишгородці по-
чули почули постріли 
в  сусідньому будин-

ку, то  відразу звернулися 
на спецлінію 102.

Правоохоронці, які приїха-
ли на виклик, з’ясували, що 
двоє давніх знайомих щось 
святкували вдома в  одного 
з них і перебували в полоні 
«зеленого змія». В  якийсь 
момент гість побачив біля 
стіни мисливський карабін, 
схопив його і побіг у  неві-
домому напрямку. Власник 
зброї намагався зупинити 
друга і вибіг за ним, проте не зміг наздогнати.

«Чоловіка з карабіном поліція затримала 
десь за  півтора кілометра від місця події. 

Він не  встиг нікому зав‑
дати шкоди. Речовий до‑
каз вилучено. Відкрито 
кримінальне провадження 
за  ст. 262 (Викрадення, 
привласнення, вимагання 
вогнепальної зброї, бойо‑
вих припасів, вибухових 
речовин чи радіоактив‑
них матеріалів або за‑
володіння ними шляхом 
шахрайства або зловжи‑
ванням службовим ста‑
новищем) КК України», 
— повідомляє відділ кому-
нікації поліції в  Київській 

області. А ще поліцейські думають — чи поз-
бавляти дозволу на зброю власника мислив-
ського карабіна.

НА ВИШГОРОДЩИНІ ГОРІЛО 
СМІТТЄЗВАЛИЩЕ

КИЇВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ 
ЛИШЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ ВИЯВИВ ЧОТИРИ 
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ РИБАЛЬСТВА

Р иболовля  — чудовий відпочинок. Але якщо все робиться у  межах норми. Бо 
якщо це перетворюється у браконьєрство, то замість релаксу буде його проти-
лежність.

Так, тільки 31 серпня під час рейду Київський рибоохоронний патруль викрив чоти-
ри порушення правил вилову риби.

Зокрема, чоловік з металевого човна виловив 9  кілограмів риби. Ніби й бра-
коньєром його не назвеш з огляду на «масштаби» улову, а тим часом він переви-
щив добову норму вилову 
на 6 кілограмів, а це — 6 ля-
щів. Нанесені збитки станов-
лять 1 360 гривень.

«Згодом викрито ще двох 
громадян. У першому випад‑
ку порушник спіймав 6 кіло‑
грамів риби, перевищивши 
добову норму на  3  кілогра‑
ми. Збитки становлять 
1 445  грн. У  другому випад‑
ку  — на  4  кілограми, збит‑
ки  — 1 054  гривень. Також 
виявлено порушника, який 
добував раків в  період за‑
борони на їх вилов незакон‑
ною «раколовкою‑зонтом». 
Завдяки оперативності 
патрульних впіймати раків 
громадянин не  встиг», — 
повідомляє Київський рибо-
охоронний патруль.

Ці випадки задокументова-
ні на Канівському водосховищі, в адміністративних межах Вишгорода. У всіх складені 
протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

ПОРУШНИК ЛОВИВ РИБУ ТРЬОМА СІТКАМИ
Під час спільного рейду Київський рибоохоронний патруль 

та працівники водної поліції знову «зловили» браконьєра
На штучній водоймі Київської ГАЕС, що у Вишгороді, грома-

дянин ловив водні біоресурси в забрід за допомогою трьох 
сіток. Його улов склав: судак  — 8  екз., лящ  — 6  екз., пліт-
ка — 3 екз., раки — 2 екз. та один екземпляр рибця. Загальна 
вага незаконно виловлених водних біоресурсів становить 
5 кг. Сума збитків складає 5 661 грн. На порушника складено 
протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову та 
біоресурси вилучено.

ДОВІДКА. Київський рибоохоронний патруль нагадує, що 
грубими порушеннями (ч. 4 ст. 85 КУпАП) є вилов водних 
біоресурсів із застосуванням вибухових та отруйних 
речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогне‑
пальної і пневматичної зброї (за винятком гарпунних 
рушниць для підводного полювання). А ще – промислових 
та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих 
чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, способом 
багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води 
з рибогосподарських водойм. А також перевищення до‑
бової норми вилову в три кілограми.
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МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАС. ХРАМ

ВОЛОДИМИРСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ — 
НАСПРАВДІ ВИШГОРОДСЬКА

 МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КИЇВЩИНИ

І сторія її виникнення оповита легендами. 
За  однією з них, образ був написаний 
Євангелістом Лукою на липовій дошці від 

столу, за яким був за трапезою Спаситель з 
Пречистою Матір’ю і праведним Йосипом. 
Ще одна легенда говорить, що зображення 
на іконі схвалила сама Богородиця, і відтоді 
більшість православних іконописців орієн-
тується саме на нього.

В  V ст. ця ікона була перевезена з Єру-
салиму до  Константинополя за  імпера-
тора Феодосія ІІ Каліграфа, який під час 
ІІІ Вселенського Собору 431  р. ініціював 
розвиток Богородичного культу в  Церкві. 
А  в  1131  році Константинопольський Па-
тріарх подарував ікону святому князеві 
Мстиславові Великому (втім, деякі дже-
рела називають Юрія Долгорукого). Ікону 
привезли до Вишгорода — помісного уділу 
княгині Ольги. На той час там діяв Дівочий 
монастир, у якому й встановили образ. Тоді 
вона й отримала назву «Вишгородська».

У 1155  р. син Юрія Долгорукого, володи-
миро-суздальський князь Андрій Бого-
любський, зруйнував частину Вишгорода 
та викрав ікону Вишгородської Богоро-
диці. Як свідчать історичні джерела, він 
вивіз ікону спочатку до  своєї резиденції 
в  с.  Боголюбово, а  пізніше  — до  Володи-

мира-на-Клязьмі, де вона стала головною 
святинею збудованого цим князем Успен-
ського собору. Саме тоді вона й отримала 
назву «Володимирська», за  якою відома 
усьому православному світові. У 1395 р. під 
час навали військ Тамерлана ікону було 
перенесено до Москви. Вона супроводжу-
вала сходження на  трон царів Російської 
імперії.

Нині вона зберігається у  Третьяківській 
галереї. Є припущення, що одним із худож-

ників, який реставрував ікону, був Андрій 
Рубльов. Безумовно, Україна, і Вишгород 
зокрема, хотіли  б отримати назад свою 

святиню. Але те, що її не повертають з Ро-
сії, нібито пов’язано з неможливістю тран-
спортування ікони  — мовляв, дорогу вона 
«не  переживе». Так це чи ні, але факт  — 
оригінал досі залишається в Росії, а Вишго-
род має лише списки (копії) цієї ікони.

Як зауважує настоятель церкви Вишго-
родської Богородиці о. Тарас Валах, 
Вишгородська ікона є славою міста, списки 
чудодійної ікони Вишгородської Божої Ма-
тері знаходяться в усіх трьох храмах східної 
традиції у Вишгороді. За словами ректора 
Київської Трьохсвятительської духовної се-
мінарії о. Петра Жука, копія є не  меншою 
за своєю силою за оригінал.

До речі, нещодавно у  церкві Вишгород-

ської Богородиці УГКЦ від-
булась урочиста презентація 
і спецпогашення поштової 
марки №  177 «Вишгородська 

ікона Божої Матері».
Святкування Вишгородської ікони Пре-

святої Богородиці відбувається тричі на рік: 
3 червня, 6 липня, 8 вересня.

Втім, іконі можна вклонитися і попро-
сити про заповітне у  будь-який час, коли 
відкриті храми. А  тим більше, коли йдуть 
богослужіння.

Дістатися з Києва до Вишгорода просто: 
громадський транспорт курсує від станцій 
метро «Почайна», «Героїв Дніпра» та від 
автостанції «Полісся» (площа Шевченка). 
Вишгород — місто компактне, тож і храми 
розташовані, як кажуть, у  кроковій до-
ступності. 

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Історія однієї з унікальних ікон, однієї з головних святинь православного світу — ікони Божої Матері, знаної як 
Володимирська, пов’язана з Київщиною. Насправді з самого початку її історії на українській землі ікона мала іншу 
назву — Вишгородська Богородиця Ніжності. Нині ця назва повертається до нас.

 ВТРАЧЕНА ПАМ’ЯТКА

Якщо Ви користуєтесь ефірним 
телебаченням, перескануйте 

діапазон на своєму 
телевізійному приймачі — канал 

буде знайдено автоматично. 
ДИВІТЬСЯ НОВИНИ КИЇВЩИНИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД»

С пасо-Преображенський Межигірський 
монастир, що колись був потужною 
козацькою обителлю і розташовував-

ся неподалік Вишгорода, заснований більш 
ніж тисячу років тому.

Таких монументальних і знаменитих собо-
рів, як був у Спасо-Преображенському Ме-
жигірському монастирі, що за 10 кілометрів 
від Києва, а  ще ближче  — від Вишгорода, 
в Україні було небагато. Цей чоловічий мо-
настир, що свого часу разом із Києво-Пе-
черською лаврою був другим ставропігій-
ним монастирем Київської єпархії, який 
опікувався запорозькими козаками, і який 
підтримувало козацтво, лишився тільки 
в писемних свідченнях та на старих світли-
нах.

За легендою, обитель була закладена 
у 988 році за 4 кілометри від Вишгородсько-
го замку грецькими монахами на чолі з ми-
трополитом Михаїлом. Та у 1482 році монас-
тир зруйновано під час нападу хана Менглі 
Гірея на Київ. Хоч невелика кількість ченців 
й далі жила у руїні.

Києво-Межигірський монастир було відбу-
довано у 1523 році за сприяння українсько-
го духовенства. А в другій половині XVII ст. 

Межигірський монастир, або як його ще на-
зивали, Межигірський Спас, став «військо-
вим» монастирем Запорозької Січі. Його 
ченців направляли як церковнослужителів 
до  січових церков та шпиталів для запо-
рожців. Тут було поховано відомих козаць-
ких ватажків — Семена Палія, Євстафія Го-
голя та інших. Завдяки підтримці заможних 
українців обитель у  першій половині  XVІI 
стала сильним економічним господарством. 
А козацькі гетьмани, починаючи з Богдана 
Хмельницького, надавали монастирю різ-
них привілеїв.

Унікальною пам’яткою православної ре-
лігії й справжнім архітектурним шедев-
ром був Свято-Преображенський собор 
Межигірського монастиря. Збудований 
у  1676–1690  роках, це був величний храм 
у  стриманій ренесансно-бароковій стиліс-
тиці на  шести стовпах з трьома апсидами 
і п’ятьма банями вгорі і з прибудованою 
низькою галереєю. Петропавлівська над-
брамна церква-дзвіниця була зведена 
у  1772–1774  роках відомим київським архі-
тектором І. Григоровичем-Барським, а про-
фінансував будівництво кошовий Запорізь-
кої Січі П. Калнишевський.

У 1717  році страшна пожежа зруй-
нувала дерев’яні будівлі Спасо-Ме-
жигірського монастиря. Відродився 
він у 30-ті роки XVIII століття коштом 
козацтва. Але не надовго: указом Ка-
терини ІІ 10 квітня 1786 року монастир 
було закрито.

У 1798  році в  приміщеннях колиш-
нього монастиря заснували фабрику, 
де виготовляли знаменитий Межи-
гірський фаянс, який став відомим 
брендом ХІХ ст. і був популярним се-
ред різних верств населення, а серед 
відомих шанувальників виробів були 
родини Ханенків та Грушевських. У  червні 
1843  року Києво-Межигірський монастир 
відвідав Тарас Шевченко. Про нього він зга-
дує у  своїх творах «Чернець», «Заступила 
чорна хмара», «Невольник», «Близнецы».

Ще одну спробу відновити монастир зро-
бив митрополит Платон (Городецький), пе-
ретворивши обитель на жіночу та підпоряд-
кувавши її Києво-Покровському монастирю. 
Але так було тільки до 1919 року. Більшови-
ки не дозволили існувати цій обителі.

У 1928  році в  монастирі відкрили ке-
рамічну школу, потім на  її базі технікум, 

у  1929-му  — інститут, де працювали видат-
ні митці-бойчукісти В. Седляр, О. Павленко, 
І. Падалка та інші. Через відкритий ними но-
вий український напрям у мистецтві їх було 
репресовано.

Спасо-Преображенський Межигірський 
монастир був знищений у  1932–1936. Для 
цього навіть застосували вибухівку.

Про історію храму можна розповідати ба-
гато — і легенд, і історичних фактів. Та кра-
ще приїхати в Межигір’я, і окрім відвідання 
музею корупції, побувати там, де колись 
звучали молитви і лунали дзвони…

За матеріалами ВІКЗ
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СОУС ІЗ ПОМІДОРІВ ТА ПЕРЦЮ НА ЗИМУ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 УСМІХНІТЬСЯ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВОвен. Перший місяць 
осені для Овна буде 
дещо сумбурним. Але усі 

оновлення матимуть позитив-
ний характер. Дозвольте собі 
хоч на мить зупинитися і про-
сто озирнутися навколо. 
У справах амурних необхідно 
докласти чимало зусиль, щоб 
ваші стосунки хоча б лишилися 
стабільними.

Телець. Початок осін-
нього сезону буде 
вас випробовувати 

не лише на стійкість фізич-
ну, але й моральну. Цього мі-
сяця не варто розраховува-
ти на тривалу романтичну іс-
торію, яка переросте в шлюб. 
Без чуттєвих зустрічей вере-
сень вас не лишить, але доле-
носними ці стосунки не варто 
сприймати.

Близнюки. Щоб не 
проґавити вересневі 
дарунки долі, важливо 

правильно себе налаштувати. 
У робочій сфері важливо ак-
тивізуватися. Ваша працелюб-
ність точно не лишиться без 
уваги. А Венера потурбується, 
щоб емоційна складова пер-
шого осіннього місяця була 
максимально наповнена.

Рак. Успіхи та довгоо-
чікувані здобутки у ро-
бочій сфері відійдуть 

на другий план, адже у ваше 
життя прийде справжнє ко-
хання. Не змушуйте себе ста-
вати заручником вибору, до 
якого вас активно змушува-
тимуть. У вересні астрологи 
наполегливо радять зайняти-
ся оздоровленням.

Лев. Початок осені, як 
запевняють астроло-
ги, буде позбавлений 

будь-яких змін. Зірки наполег-
ливо радять вам взяти паузу в 
роботі задля тривалого відпо-
чинку. Час, проведений у колі 
рідних та близьких, сприятиме 
відновленню сил та сповнить 
енергією на нові звершення.

Діва. Загадковий мі-
сяць прогнозують зір-
ки Дівам. Шалена кіль-

кість важливих зустрічей зму-
сять вас розгубитися. Для 
приватних підприємців у ве-
ресні варто обережно вкла-
дати капітал. У перший місяць 
осені покладіть край поганим 
звичкам, які згубно вплива-
ють на ваше здоров’я, відкла-
дати на потім — небезпечно.

Терези. Цього місяця 
краще займіться собою. 
Приміром, перегляньте 

свій режим дня та раціон хар-
чування. У стосунках з коха-
ними розбіжності у поглядах 
частенько ставатимуть причи-
ною конфлікту. Компроміс — 
ось що поверне у ваші взаєми-
ни гармонію та ніжність.

Скорпіон. Вересень 
для представників цьо-
го знаку Зодіаку буде 

сповнений нескінченними 
приємностями. У робочій сфе-
рі ви неодмінно отримаєте 
вдалі пропозиції, в яких реалі-
зуєте власний потенціал. У сто-
сунках з коханими пануватиме 
суцільна гармонія.

Стрілець. Перелом-
ний період очікує на 
Стрільців у вересні. Ба-

жання змінити своє життя та 
розірвати замкнене коло буде 
сильнішим, аніж страх втрати 
те, що є. Однак на цьому роз-
доріжжі важливо не схибити. 
Зробити це можна лише шля-
хом ретельного самоаналізу.

Козеріг. Нові можливо-
сті, які відкриються пе-
ред вами у вересні — 

це шанс кардинально змінити 
своє життя. Вийшовши із зони 
комфорту ви не будете замис-
люватися, чи було воно того 
варте, адже подібний крок буде 
максимально виправданий 
збільшенням грошового капі-
талу. Ваше особисте життя не 
потурбують чвари та непорозу-
міння з другими половинками.

Водолій. Успішний пе-
ріод очікує на Водолія. 
Економічно вигідні про-

позиції заполонять ваше життя, 
а розпочатий бізнес шокує сво-
єю прибутковістю. Робоча сфе-
ра буде теж напрочуд безпро-
блемною. Ваша працелюбність 
точно не лишиться без уваги. 
На любовному фронті завору-
шень зірки не пророкують.

Риби. Емоційно напру-
жений період очікує 
на Риб у вересні. Не-

други робитимуть все можли-
ве, щоб показати вас керів-
ництву у невигідному світлі. 
Розраховувати на підтримку 
друзів не варто, вони займа-
тимуться вирішенням сво-
їх проблем. Не варто також 
будувати амурних планів на 
перший місяць осені. 
За матеріалами maximum.fm

Вересень

СВЯТКОВИЙ  
КАЛЕНДАР

14 вересня — День україн-

ського кіно; День фізкультури 

і спорту України.

16 вересня — Всесвітній день 

батька.

17 вересня — День рятуваль-

ника України.

21 вересня —  Міжнародний 

день миру; День фармаце-

втичного працівника України; 

День винахідника України.

22 вересня —  День партизан-

ської слави.      

27 вересня — Всесвітній день 

туризму; Воз движення.

30 вересня — Всеукраїнський 

день бібліотек; Всеукраїн-

ський день всиновлення; Між-

народний день перекладача.

 СМАЧНОГО!

І. Чотири умови 
успішного навчання

1. Твій перший поміч-
ник — режим дня.

2. Твій найлютіший во-
рог  — лінощі, не  підда-
вайся їм.

3. Дорожи кожною хви-
линою уроку, не  гай часу 
даремно.

4. Намагайся знати біль-
ше, ніж від тебе вимага-
ють.

ІІ. Три трудових 
звичаї

1. Намагайся якомога 
більше робити для себе 
сам.

2. Роби всяку справу ста-
ранно, але не на показ.

3. Не відкладай на завтра 
те, що можна зробити сьо-
годні.

ІІІ. Чотири дороги 
до сильної волі

1. Почату справу доводь 
до  кінця, якою  б важкою 
вона не була.

2. З двох справ починай 
більш важку.

3. Зізнатись у  вчин-
ку  — мужність, приховати 
його — боягузство.

4. Умій відучуватись від 
поганих звичок.

ІV. Чотири обов’язки 
товаришування

1. Ділись з товаришами 
знаннями. Навчись сам — 
навчи інших.

2. Сміливо допомагай то-
варишам виправляти їхні 
помилки і недоліки  — це 
краще, ніж приховувати їх.

3. Не зазнавайся, на кри-
тику не ображайся, а при-
слухайся до неї.

4. Будь чесним у  грі і 
змаганні. Памятай: пере-
магає дружба і наполег-
ливість.

V. Чотири закони честі
1. Став громадські інтере-

си вище особистих.
2. Захищай слабого.
3. Не  спіши давати сло-

во, але коли дав, дорожи 
ним.

4. Завжди і всюди дорожи 
честю класу, школи.

VІ. Три звички акурат-
ності

1. На всі заняття з’являй-
ся вчасно, не  запізнюю-
чись.

2. Бережно стався до за-
гальних і своїх речей. Коли 
щось поламав — полагодь.

3. Кожну річ клади 
на своє місце.

VІІ. Три звички 
ввічливості

1. Поважай старших, 
давай їм дорогу і місце, 
допомагай, не  чекаючи 
на прохання.

2. Говори культурно. 
Не  забувай слів «дякую», 
«будь ласка», «прошу 

вас», «дозвольте», «вибач-
те».

3. В роботі і грі будь стри-
маним і культурним.

VІІІ. Чотири «ніколи»
1. Ніколи не говори пога-

них слів, не лайся.
2. Ніколи не кури.
3. Ніколи не  говори 

неправди.
4. Ніколи не  занепадай 

духом при невдачі, шукай 
вихід і шлях до перемоги.

Інгредієнти: 3 кг помідорів; 300 г цибулі; 500 г 
болгарського перцю; 1 стручок гострого перцю; 
4‑5 зубчиків чеснику; 0,5 склянки олії; 0,5  склянки 
оцету; 2 ст.л. солі; 2 ст.л. цукру; спеції.

Приготування:
 Помідори помити, видалити 
плодоніжку.  
 Почистити цибулю та пе-
рець, перець порізати на сму-
жки.
 Помідори пропустити через 
м’ясорубку. Вийде близько 
3 літрів томатного пюре.
 Цибулю, перець і гострий 
перець теж пропустити через 
м’ясорубку.
 Овочеве пюре перелити в 
каструлю, додати пропуще-
ний через прес часник, сіль, 
цукор, олію і поставити вари-
ти на середньому вогні.

 Довести до кипіння, влити 
оцет і варити протягом 1 го-
дини при невеликому кипінні 
соусу.
 У процесі приготування до-
дати спеції, спробувати соус, 
за необхідності додати сіль 
або цукор.

Коли соус звариться, пе-
релити його в стерилізовані 
банки, герметично закрити. 
Охолодити і прибрати для 
зберігання.

Смачний і ароматний соус з 
помідорів і перцю на зиму го‑
товий!

— Доню, потрібно присісти на доріжку!
— Навіщо?
— Така традиція.
— Зрозуміло! А скільки разів присідати треба?

***
Об’ява в аеропорту:
— Пасажири, які відлітають рейсом до  Дубаї, просимо вас 

припинити показувати дулі пасажирам, які відлітають на Кам-
чатку.

***
— Останній мужик з нашого села — і в армію пішов.
— А що, відкосити не міг?
— Ну, чому не міг?! Відкосив — і пішов…

***
Коли у мене проблеми, я починаю співати… І розумію, що мій 

голос набагато гірший за мої проблеми.

***
— Лікарю, я  не  можу більше платити за  лікування, у  мене 

гроші скінчилися.
— Ну от і добре, що ви одужали!


