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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 відбулося перше 
пленарне засідання Верховної 
Ради України ІХ скликання, 
котре має усі підстави стати 
найефективнішим за всю історію 
українського Парламенту. 
Своїми враженнями про перший 
місяць роботи нової ВР України 
з редакцією «Погляду» поділилась 
народний депутат України від 
96-го виборчого округу Ольга 
Василевська-Смаглюк. стор. 2
ОДРАЗУ ДВА СЕЛИЩА НА БОРОДЯНЩИНІ 
СВЯТКУВАЛИ СВІЙ «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ» У ВЕРЕСНІ

На початку вересня Немішаєве та 
Клавдієво-Тарасове відсвяткували 
День селища.
«Іменини» мешканці Немішаєвого святкували 7 ве‑
ресня, у першу суботу місяця, цього дня селищу ви‑
повнилося 119 років. Окрім основних урочистостей, 
в селищі відбувся фестиваль «КартопляФест», який 
тут вже є традиційним осіннім святом. Воно пов’я‑
зане зі збором урожаю, зокрема картоплі, яку неда‑
ремно називають в Україні другим хлібом.

У Бородянці відкрили перший медичний центр допомоги учасникам АТО та їхнім родинам. Його створили на базі 
Бородянської районної лікарні. Крім звичайних медичних послуг, пацієнти тут зможуть скористатися  можливостями 
телемедицини, тобто отримати дистанційні  консультації  з лікарями провідних клінік України, Ізраїлю, Канади.

У БОРОДЯНЦІ ЗАПРАЦЮВАВ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Г оловним ініціатором відкриття такого центру в селищі став Ігор Че‑
бишев, наразі головний лікар Бородянської ЦРЛ, а у минулому — го‑
ловний лікар Старобешівської ЦРЛ, яка лікувала поранених під час 

подій в Іловайському котлі.
«Це наш спосіб сказати «Дякую» нашим захисникам. Завдяки Vodafone 

Ukraine центр матиме змогу надавати віддалені консультації з най-
кращими лікарями України. Починаємо роботу з кардіонапрямку», — 
розповіли ІА «Погляд» організатори проєкту.

Першим до проєкту приєднався Інститут серця під керівництвом Бори‑
са Тодурова, який особисто цього дня вів прийом в Бородянці.

«На  консультацію привезли із собою ехо-кардіограф, робимо повне 
обстеження серця для того, аби вчасно виявити захворювання і, в разі 
необхідності, направляти пацієнтів для більш детального огляду в  Ін-
ститут серця або на  операцію, які для учасників АТО безкоштовні», — 
розповів Борис Тодуров.

Окрім кардіонапрямку, планується, що центр надаватиме консультації ін‑
ших спеціалістів провідних клінік України і світу.

За словами організаторів, лише в Бородянському районі близько 5 тисяч 
учасників АТО, тож такі центри планують відкривати і в інших регіонах.
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 ВІДВЕРТО

— Пані Ольго, вже місяць працює Вер-
ховна Рада  IX скликання. Як ви оцінюєте 
свою роботу за цей час та роботу ради за-
галом?

— Щодо Ради, мені подобається той дух 
завзяття, яким пронизана зараз робота 
депутатів та фракції «Слуга Народу» зо‑
крема. Темп високий як ніколи. Якщо про‑
довжимо 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 по‑
діляється на  дві основні сфери: робота 
в  Комітеті з питань фінансів, податкової 
та митної політики, та робота по 96‑му ви‑
борчому округу. Обидва ці напрями дуже 
важливі та потребують великої уваги.

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

— Почнемо з того, що у  нас вже запра‑
цювали громадські приймальні. Минуло‑
го тижня я  здійснила робочі поїздки та 
провела 6  особистих прийомів громадян 
в районах та містах нашого округу. На дея‑
кі прийоми приходило по 100 і більше лю‑
дей, кожного з яких ми вислухали. Також 
ми приймаємо десятки звернень грома‑
дян щодня. Люди пишуть на Facebook‑сто‑
рінку, телефонують, пишуть листи. Усі 
звернення опрацьовуються та відсорто‑
вуються за  пріоритетністю вирішення. 
Одразу прошу зрозуміти, що звернень 
дуже багато 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 просу‑
нутись, я б назвала проблему із захоплен‑
ням території лісу товариством «Мислив‑
сько‑рибальський клуб «ЯРИК», що поблизу 
Пороскотеня Бородянського району. За на‑
явною у  нас інформацією, опосередкова‑
но через свого помічника володіє мислив‑
ським угіддям екснардеп Радикальної партії 
Скуратовський. З цього приводу було чима‑
ло журналістських розслідувань та ініціатив 
громадськості, котрі до  недавнього часу 
залишались непочутими. Та ми домоглись 
того, що САП повідомила Скуратовському 
про підозру. Більше того, в  ДП Клавдіїв‑
ський лісгосп нас запевнили, що у випадку 
встановлення повторних порушень щодо 
обмеження вільного доступу на  територію 

мисливського угіддя, буде ініційовано пи‑
тання щодо розірвання договору із згада‑
ним товариством. Маю надію, що вже ско‑
ро доступ до лісу і водойми для мешканців 
Пороскотеня та Клавдієво‑Тарасового буде 
знову відкритий.

Окрім того, по Бородянському району ми 
розпочали дослідження дотримання ви‑
мог законодавства низкою підприємств, 
які, на  думку місцевих жителів, суттєво 
забруднюють навколишнє середовище 
(зокрема підприємства ТОВ «Алюпол» і 
ПП «Тайкун»). Сприяли вирішенню питан‑
ня щодо виділення коштів на харчування 
дітей у дошкільних закладах освіти з міс‑
цевих бюджетів.

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 потенцій‑
них учасників. За  нашої ініціативи проти 
цих службових осіб відкрито кримінальне 
провадження за  частиною 2  статті 364 
(Зловживання владою або службовим ста‑
новищем) Кримінального кодексу України.

Ми з помічниками звернулись до низки 
органів державної влади та правоохорон‑
ців щодо незаконного захоплення землі 
товариством «Дружба‑М», яке без догово‑
рів оренди обробляє землі в  Поліському 
районі та збирає врожай. Наразі Голов‑
ному управлінню Держгеокадастру у  Ки‑
ївській області доручено здійснити захід 
державного контролю за  дотриманням 
земельного законодавства, використан‑
ням та охороною земель усіх категорій і 
форм власності під час відведення (на‑
дання) та використання ТОВ «Дружба‑М» 
земельних ділянок. Наразі тримаємо це 
питання на  контролі, аби винних осіб 
притягли 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.

Рада, що нам також вдалось допомогти 
деяким жителям округу в отриманні необ‑
хідних ліків, які були передбачені, але ре‑
ально хворим не видавались.

Багато часу наразі приділяємо аналізу 
тих проектів, які подаються громадами 
для фінансування у 2020 році. Хочемо ви‑
брати усі найважливіші об’єкти та забез‑
печити передбачення відповідних коштів 

у  проекті Державного бюджету. Акцент  — 
на освітніх та медичних закладах.

Ми створюємо Тимчасову слідчу комісію 
з розслідування фактів придбання низки 
телеканалів, пов’язаними з Росією осо‑
бами, зокрема паном Медведчуком. Ме‑
тою ТСК є проведення розслідування до‑
тримання вимог законодавства при зміні 
власників ряду інформаційних телекана‑
лів та забезпечення протидії інформа‑
ційному впливу Російської Федерації. Це 
питання інформаційної безпеки не тільки 
округу, а й країни вцілому.

Зрештою уся наша робота з  вирішення 
таких серйозних питань з кримінальною 
складовою побудована на  тісній взаємо‑
дії з Обласним управлінням національної 
поліції України в особі начальника Андрія 
Нєбитова та Генеральним прокурором 
України Русланом Рябошапкою. Ця співп‑
раця значно підвищує ефективність робо‑
ти та дасть змогу довести порушені спра‑
ви до логічного завершення.

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

— Наразі Комітет на чолі з паном Гетман‑
цевим намагається мінімізувати рівень 
тінізації економіки. Так, нам часом дово‑
диться ухвалювати нелегкі і на  перший 
погляд суперечливі рішення. Є багато кри‑
тики. Є пропозиції. Ми намагаємось брати 
це до  уваги аби максимально врахувати 
інтереси виборців. Однак варто розуміти, 
що легкого шляху вирішення економіч‑
них проблем в нашій державі немає. Іноді 
потрібні радикальні 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 ста‑
нуть більш захищеними у  відносинах із 
фінансовими інституціями.

Також, під моїм керівництвом відбува‑
ється доопрацювання законопроекту про 
Бюро фінансових розслідувань. Законо‑
проект готувався довго, а «просився» всі 
28  років української незалежності. Він 
народився завдяки зусиллям міністра фі‑
нансів Оксани Маркарової, голови Коміте‑
ту з питань фінансів Данила Гетманцева, 
голови податкової Служби Сергія Верла‑

нова та інших людей, праця яких невиди‑
ма, але дуже важлива. Ми з командою по‑
мічників беремо в цьому процесі активну 
участь, вносимо необхідні правки та буде‑
мо подавати цей законопроект на розгляд 
ВР.

Із дуже важливих кроків  — ми сприяли 
включенню до  проекту Державного бю‑
джету на 2020 рік коштів на фінансування 
державою кохлеарної імплантації  — опе‑
ративних втручань для дітей і дорослих 
з втратою слуху та забезпечення заміни 
мовних процесів.

— Пані Ольго, дійсно роботи зроблено 
вже чимало. Цікавить, що змінилось у ва-
шому житті за  час перебування у  статусі 
народного депутата?

— Про це мене часто запитують мої 
близькі, зокрема чоловік і дві донечки, 
яких, до речі, я стала бачити набагато рід‑
ше. От вам і перша зміна — вільного часу 
стало ще менше… Насправді, я  не  ска‑
жу що у  моєму житті змінилось усе, але 
звичним його точно не  назвеш. Із зони 
комфорту я точно вийшла (усміхається — 
ред.). Наразі 24 на 7 знаходжусь в процесі 
роботи. Навіть перебуваючи вдома, дово‑
диться використовувати будь‑яку вільну 
хвильку як мінімум для того, аби почитати 
щось корисне для нової роботи, щоб на‑
ступного дня відчувати себе впевненіше 
та ухвалювати рішення ще більш свідомо.

Рівень відповідальності за  свою роботу 
у  рази став вищим. Якщо раніше у  мене 
був один роботодавець та кілька керівни‑
ків, перед якими я звітувала за виконану 
роботу, то сьогодні це 180 тисяч виборців, 
у яких є родини та діти. Кожен із них очі‑
кує якісних змін і плекає надії на мене, як 
народного депутата, надії на  Президента 
Володимира Зеленського та усю нашу ко‑
манду «Слуги Народу». 

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

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

«НОВА ПОДАТКОВА СЛУЖБА СТАНЕ НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ», — 
голова ДПС Сергій Верланов

26  вересня в Бучі відбулась зустріч голови податко‑
вої служби України Сергія Верланова та підпри‑
ємців Київської області. Захід був організований 

народним депутатом України від 96‑го округу Ольгою Васи‑
левською‑Смаглюк, яка є членом комітету з питань фінан‑
сів, податкової та митної політики. Основною мотивацією 
організувати дану зустріч стала необхідність у роз’ясненні 
особливостей нещодавніх змін до податкового законодав‑
ства, зокрема впровадження нової системи реєстраторів 
розрахункових операцій РРО  — системи, яка передбачає 
перехід з 2021 року повністю на електронний чек.

Знайомство з підприємцями розпочалось з ринку «Ниж‑
ній» у Бучі та місцевого торгівельного центру. Цікаво те, що 
про візит на ринок голови податкової служби та народної 
депутатки ніхто не попереджав. Підприємці поділились сво‑
єю думкою та пересторогами щодо податкових змін, а також 
тими нагальними проблемами, які турбують бізнес. Голова 
податкової служби надав численні роз’яснення щодо того, 
як саме буде працювати нова система, заспокоївши тим 
самим представників бізнесу. Як пояснив Верланов, зміни, 
по‑перше, торкнуться не  усіх груп підприємців, по‑друге, 
не понесуть за собою додаткових витрат, по‑третє, насправ‑
ді полегшать та підвищать ефективність роботи. «Єдине, 
що буде потрібно  — під час торгівлі використовувати 
реєстратор торгових операцій, але тільки з 2021  року… 
У смартфоні буде встановлена програма, підприємець по-
винен зареєструватися в електронному кабінеті платник 
податків … відсканувати товар, інформація надходить 
на сервер ГНC, і чек можна буде відправити на смартфон 
покупцеві або його роздрукувати, проте це не є обов’язко-
вим», — зазначив головний податківець України.

Після походу на  ринок, відбулась розширена нарада 
за  участі більше 100  представників бізнесу 96‑го округу 
та області загалом. В ході заходу підприємці мали можли‑
вість також поставити прямі питання головному податківцю 
України та отримати вичерпні відповіді не тільки щодо осо‑

бливостей впровадження системи РРО, а і щодо проблеми 
блокування податкових накладних та ряду інших питань.

На думку самих підприємців, діалог видався інформатив‑
ним та корисним для обох сторін: представники влади почу‑
ли з перших уст, з якими питаннями має справу малий та се‑
редній бізнес, а підприємці зрозуміли, що у цей перехідний 
період податкова не залишить їх сам на сам із проблемами.

Сергій Верланов наголосив, що представники його відом‑
ства готові організувати системну роз’яснювальну роботу, 
відповісти на всі запитання, навчити, якщо доведеться, ко‑
ристуватися новими програмами, показати, як це працює, 
аби перехід на нові правила роботи був безболісним.

«Ми починаємо новий етап у податковій політиці нашої 
держави. Нова податкова служба стане надійним парт-

нером для підприємців, яка створюватиме сприятливі 
умови для ведення бізнесу в  Україні, впроваджуватиме 
нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платни-
ків податків. Впевнений, що спільними зусиллями ми побу-
дуємо сервісну податкову службу європейського зразка з 
високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишати-
ся», — наголосив Голова ДПС.

В свою чергу, народна депутатка Ольга Василевська‑Смаг‑
люк відмітила, що це був лише перший із подібних заходів.

«Враховуючи позитивну оцінку заходу від підприємців, на-
далі ми плануємо продовжувати таку практику та запро-
шувати до округу й інших високопосадовців. Головна мета — 
більш активне та ефективне сприяння розвитку наших 
районів та міст», — зазначила Василевська‑Смаглюк.
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 ОТАКОЇ!  КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

ПІСКІВКА, 19 вересня. Вночі в се‑
лищі Пісківка Бородянського району, 
мотоцикліст, виїхавши на узбіччя, 
в’їхав у стовп електроопори.

Як повідомляють в прес‑службі 
Національної поліції в Київській об‑
ласті, внаслідок ДТП водій мотоциклу 
від отриманих травм загинув, його 
пасажира доставлено до травмато‑
логічного відділення.
МИКУЛИЧІ, 19 вересня. На Варшав‑
ській трасі між Клавдієво‑Тарасове 
та Микуличами сталася ДТП із пере‑
киданням та потерпілими.

Для ліквідації наслідків дорож‑
ньо‑транспортної пригоди довелося 
залучити рятувальників. Черговий 
караул, який виїхав на місце події, 
провів роботу зі змивання пального 
з автодороги.

ДТП на трасі Київ‑Ковель‑Ягодин 
(М‑07) сталася через розрив колеса в 
автомобіля «ВАЗ – 21015». Після чого 
машина виїхала на зустрічну смугу та 
зіштовхнулася з автомобілем «Opel 
Zafira», внаслідок чого перекинулася 
на дах.

В результаті ДТП троє осіб отримали 
травми, проте відмовились від госпі‑
талізації до медичного закладу.

БАБИНЦІ, 16 вересня. Як повідоми‑
ли ІА «Погляд» в Бородянському РВ 
ГУ ДСНС України у Київській області, 
відбулось загоряння другого повер‑
ху та покрівлі приватного садового 
будинку. Дев’ять вогнеборців зуміли 
досить оперативно локалізувати 
пожежу, менше ніж за годину, проте 
ліквідовано процес горіння лише 
через три години.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 
мансардний поверх, покрівлю та 
міжповерхове перекриття, примі‑
щення кухні та одну житлову кімнату 
на першому поверсі, а також пошко‑
джено речі та майно, що знаходи‑
лись всередині. Потерпілих та заги‑
блих не виявлено.

Причина загоряння та забитки на 
даний момент встановлюються.
ПІСКІВКА, 1 вересня. Повідомлен‑
ня про загорання приватної госпо‑
дар чої будівлі надійшло до опе‑
ративно‑диспетчерської служби 
Бородянського району під ранок 
1 вересня.

Як повідомили ІА «Погляд» в Боро‑
дянському РВ ГУ ДСНС України у Ки‑
ївській області, до приїзду вогнебор‑
ців рідні винесли на свіже повітря 
жінку 1929 року народження. Через 
отруєння продуктами горіння бабуся 
загинула на місці події.

Пожежа знищила ліжко, що знахо‑
дилось в середині будівлі, частково 
стіни будівлі, речі та майно госпо‑
дарів.

Причина виникнення пожежі нара‑
зі встановлюється.
ДІБРОВА, 1 вересня. Про загорання 
легкового автомобіля повідомили 
ДСНС о 3:13.

«Прибувши на місце події, вста-
новлено, що вогнем охоплений лег-
ковий автомобіль «Mercedes» та 
відбулось перекидання полум’я на 
поруч розташовані дерев’яні госпо-
дарчі будівлі, виникла загроза жит-
ловому будинку», — повідомляють в 
прес‑службі ДСНС Київської області.

Пожежу вдалося ліквідувати під 
ранок, о 5:52, проте вогонь повністю 
знищив машину, а також покрівлю 
та перекриття господарчих будівель. 
Натомість рятувальникам вдалося 
врятувати від вогню поруч розташо‑
ваний житловий будинок.

Причина виникнення пожежі вста‑
новлюється.

«СИНЕРГІЯ СІТІ» — ОЗНАКИ БУДІВЕЛЬНОЇ АФЕРИ
Інформаційна агенція «Погляд» вже не раз писала, що новий будівельний проєкт в Ірпені під назвою «Синергія Сіті» має усі ознаки 
будівельної афери. Його будує депутат міської ради від партії «Нові обличчя» Ігор Оверко. Проєкт широко рекламують, його патро-
нують міські чиновники,  але... В Ірпені до цієї пори ще проходять мітинги ошуканих інвесторів іншого гучного будівельного проек-
ту — так званого  мікрорайону «Благодатний». Його очолював також депутат Ірпінської міськради і член партії «Нові обличчя» 
Ігор Вишняков.  Результат цього проєкту — низка недобудов та більше тисячі ошуканих інвесторів.

ОТЖЕ, чому «Синергія Сіті» має яскраві оз‑
наки будівельної афери?

1. Замовником будівництва є підставна особа 
Мураш Ю. Д.

2. Проект «Синергія Сіті» реалізується на осо‑
бливо цінних землях сільськогосподарського 
призначення, де проходить загальнодержав‑
на меліоративна система. Міська рада не мала 
права змінювати їхнє цільове призначення.

3. Будівництво ведеться за межами населе‑
ного пункту.

4. На будівництво накладено арешт, а отже 
воно має бути призупинене.

5. Один із фактичних забудовників «Синергії 
Сіті» Ігор Оверко є фігурантом низки кримі‑
нальних проваджень, зокрема щодо несплати 
податків в особливо великих розмірах.

Днями стали відомі нові деталі про скандаль‑
ного забудовника Ігоря Оверка та його компа‑
нію «Будівельна група «Синергія». Після того, 
як суд арештував ділянки на  заплаві, на  яких 
ведеться будівництво ЖК «Синергія Сіті», вия‑
вилось, що згідно з документами, компанія Іго‑
ря Оверка не може вести будівельну діяльність, 
адже має ознаки фіктивного підприємства.

Забудовник Ігор Оверко, який намагається 
звести на заплавних землях річки Ірпінь жит‑
ловий комплекс на 72 будинки, вважається на‑
ближеним до  ексмера Володимира Карплюка, 
якого напряму поєднують із проектом «Синер‑
гія Сіті». Це будівництво одразу обросло скан‑
далами, адже спочатку на землі заплави без по‑
годження змінили цільове призначення, потім 
була обіцянка Оверка та Карплюка збудувати 
там школу, а пізніше розпочалось будівництво 
багатоповерхівок без жодних дозвільних доку‑
ментів. Ділянки, на  яких зводиться «Синергія 
Сіті», знаходились під арештом станом на поча‑
ток будівництва (з січня по листопад 2018 року). 
Тепер, коли проти Володимира Карплюка ве‑
дуться розслідування по численних криміналь‑
них провадженнях, ділянки знову арештовані.

Після того як почалось оприлюднення до‑

казів незаконності за‑
будови заплави, Ігор 
Оверко заговорив про 
«інформаційну атаку» 
зі сторони конкурентів, 
та заявив, що «Буді‑
вельна група «Синер‑
гія» веде свою діяль‑
ність цілком законно. 
Однак ця інформація 
не відповідає дійсності 
згідно з даними пере‑
вірки офіційних доку‑
ментів компанії. З’я‑
сувалось, що Синергія 
має ознаки фіктивності 
підприємства, а  будів‑
ництво веде через «сірі 
схеми».

На що вказують офіцій‑
ні документи «Будівель‑
ної групи «Синергія»?

Хоча сам Оверко презентує свої масштабні 
проекти з розмахом, його «Синергію» склад‑
но назвати великою девелоперською компа‑
нією. В Єдиному реєстрі підприємців за кодом 
ЄДРПОУ 38733480  вказано, що компанія має 
статутний капітал в  розмірі 10  тис. гривень, 
що дуже нетипово для підприємства, яке, 
за  словами Оверка, сплачує понад 100  млн 
гривень податку на рік.

Разом з тим, за повідомленням delo.ua, вируч‑
ка згідно отриманих ними від податкових орга‑
нів документів за 2018 рік склала всього 237 тис. 
гривень, а податків за цей же рік було сплачено 
всього 180 грн. Баланс основних засобів станом 
на  31  грудня 2018  року становив 0  грн. Окрім 
того, у  компанії всього двоє працівників: сам 
Оверко, який є директором та бухгалтером, та 
Петренко І. Ю.

Всі ці факти підводять до висновку, що ком‑
панія може бути підставною, адже при нульо‑
вому балансі та двох працівниках, один з яких 

є одночасно і директором і головним бухгал‑
тером, неможливо вести будівельну діяльність.

Раніше повідомлялось, що Оверко ухиляєть‑
ся від сплати податків через схему, в якій за‑
мовниками будівництва стають не  юридичні, 
а фізичні особи, які укладають договори не ку‑
півлі, а спільної діяльності, таким чином спла‑
чуючи значно менший податок, ніж мали б.

Виявляється, до  будівництва, наприклад, 
«Синергії Сіті», яку так рекламує Оверко, його 
компанія немає фактично жодного відношен‑
ня, згідно з опублікованими на офіційних сай‑
тах документами. Замовником будівництва є 
Мураш Ю. Д., який власне і отримував дозвільні 
документи та містобудівні умови на будівниц‑
тво і саме з ним інвестори укладатимуть уго‑
ди з купівлі‑продажу житла.  Тому відкритим є 
питання, хто ж відповідатиме за всі наслідки 
будівництва, якщо назва «Будівельна група 
«Синергія» навіть не вказується в документах.

ІА «Погляд»

ОДНА ІЗ 139 КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ: кейс про корупцію 
КП «Ірпінькомунікаціясервіс», очолюваного депутатом Калічкою

 КОРУПЦІЇ — НІ!

Під час форуму «Антикорупційний порядок денний для уряду та громадськості», який відбувся 26 вересня у Києві, було оприлюднено 
139 корупційних кейсів, серед яких фінансовий аналітик Дмитро Яблоновський розглянув приклад КП «Ірпінькомунікаціясервіс», котрий 
очолює місцевий депутат Артем Калічка. Комунальне підприємство було створене та здійснює збиткову діяльність без технічної й 
економічної доцільності. Експерт проаналізував декларацію Калічки і виявилося, що це КП має клона, через якого проходять бюджетні 
кошти Ірпеня. У сумісництві депутатства та керівництва КП є очевидний конфлікт інтересів, адже саме депутати роздають гроші 
комунальним підприємствам.

П ід час конференції експертна громад‑
ськість та члени Уряду презентували 100+ 
антикорупційних заходів, що стосують‑

ся подолання великих галузевих корупційних 
схем практично у всіх сферах. На‑
працьований перелік заходів Уряд 
спільно з громадськістю впрова‑
джуватимуть у форматі проєктів.

Рекомендації були напрацьовані 
на платформі урядово‑громадської 
ініціативи «Разом проти корупції» 
спільно з експертами понад 90‑та 
організацій, галузевих асоціацій та 
установ. В роботі представницько‑
го антикорупційного форуму взяли 
участь двоє експертів із Ірпеня  — 
Дмитро Яблоновський та Богдан 
Устименко. Дмитро Яблоновський 
під час свого виступу навів при‑
клад КП «Ірпінькомунікаціясер‑
віс», яке було створене та здійснює 
збиткову діяльність без технічної й 
економічної доцільності. Комунальне підпри‑
ємство «Ірпінькомунікація сервіс», створене 
в  2018  році, позиціонується ірпінськими чи‑
новниками регіональним комунальним інтер‑
нет‑провайдером. На  їхні послуги переведено 
без тендера усі освітні заклади Приірпіння 
та інші комунальні установи міста. При цьому 
міськрада не оприлюднила жодних документів 
економічної доцільності існування КП «Ірпінь‑
комунікаціясервіс». За  півторарічне існування 
це ірпінське КП отримало близько 20 мільйонів 
(!) міських бюджетних коштів.

Дмитро Яблоновський:
«Пан Калічка став депутатом від ВО «Бать-

ківщина» і в 2017 році виступав проти забу-
дови заплави річки, але після того, як став 
директором комунального підприємства 
«Ірпінькомунікаціясервіс», його думка кар-
динально змінилася. В  грудні 2018  він прого-
лосував за  подальшу багатоповерхову забу-
дову міста та заплави річки Ірпінь. Чим саме 

займається комунальне підприємство, яким 
керує пан Калічка, для мене загадка, бо його 
навіть немає в переліку КП на сайті ІМР».

Загальний оборот КП лише казначей‑
ським рахункам з часу заснування (листо‑
пад 2017  року  — ред.) склав майже 11  млн 
грн. Близько 200  тисяч на  місяць  — витрати 
на  зарплату. За  трохи більше року діяльно‑
сті «Ірпінькомунікаціясервіс» натендерило 
на 7 млн грн; 1,8 млн — контракти з ТОВ «Айтех», 
засновник якої пан Нирков є також засновни‑
ком клона ТОВ «Ірпінькомунікаціясервіс». Ос‑
тання компанія розташована за адресою вул. 
Соборна, буд. 152, де зареєстровано ще майже 

50 різних компаній (Ірпінський офшор?) Окрім 
того, КП «Ірпінькомунікаціясервіс» платить 
ТОВ «Ірпінь комунікаціясервіс» за оренду.

Дмитро Яблоновський:
«Добробут родини Калічків покращився, 

але не зрозуміло, чи через депутатство, чи 
через керівну посаду. В  2017  в  родині Каліч-
ків з’явилося нове авто вартістю 472  ти-
сячі грн, при доходах в  2017  році  — 112  ти-
сяч, а  в  2016 — 63  тисячі. Та за  відсутності 
заощаджень. Щось в  керівника КП погано з 
арифметикою…»

Цікаво, що обирався Калічка від округу 
у Ворзелі, який нині приєднався до Бучанської 
ОТГ. Хоча депутат зареєстрований в  Києві, 
а його дружина має квартиру в Ірпені.

Як зазначає видання «Зоря Приірпіння», 
за  гроші, отримані КП з ірпінського бюдже‑
ту, цілком можливо викупити існуючу інтер‑
нет‑мережу з понад 13 тисяч абонентів. Якщо ж 
ці 20 бюджетних мільйонів заплатити існуючо‑
му на ринку інтернет‑провайдеру, то він може 
за них підключити 35 тисяч користувачів. 

Довідка ІА «Погляд»:
КП «Ірпінькомунікаціясервіс» завдячує своїй 

появі скандалом між екс-мером Володимиром 
Карплюком та фракцією «Батьківщина» у  Ір-
пінській міській раді, яку очолює Артем Каліч-
ка. Саме тоді, щоби спинити опозиційні настрої 
депутатів, і з’явилося це КП. На  керівні поса-
ди цього комунального підприємства «пла-
цевлаштували» обох депутатів від фракції, й 
щоквартально виділяють мільйони на «розви-
ток». Далі схема ускладнена створенням під-
приємства-клона і її контактами з приватним 
провладним провайдером з надання телекому-
нікаційних та інтернет-послуг, куди через «про-
кладку» перетікають міські бюжетні кошти.

2017 рік. Депутат Артем Калічка — запеклий опозиціонер і 
борець з тотальною забудовою Приірпіння. 
2019 рік — учасник корупційних схем ірпінських чиновників.

  Людмила БОРИСОВА 
ПОГЛЯД

«Наважся на втечу» — це слоган проєкту «Синергія Сіті»...  
Забудовник Ігор Вишняков свого часу вже «наважився на втечу» і зник 
за кордоном із грошима понад 1000 інвесторів ірпінського мікрорайо-
ну «Благодатний». Чи піде тим же шляхом Ігор Оверко?
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У селищі знаходиться пам’ятка архітектури — руїни пала‑
цу фон‑дер Остен‑Сакенів.
КартопляФест проходить в Немішаєвому уже втретє й 

досі не втрачає актуальності, адже картоплю у регіоні садять, 
копають і споживають у різному вигляді. Яких лише карто‑
пляних страв не було на святкуванні — і картопля печена, і 
деруни, і зрази, і картопляники — всіх не перелічити і не ску‑
штувати. А головна героїня свята — Пані Картоплина — з’я‑
вилася на  сцені не  сама, а  зі свитою своїх шанувальників. 
Поважне журі на чолі з господинею свята скуштували та від‑
значили страви, приготовані на конкурс найкращої страви з 
картоплі. Переможцями цьогоріч стали коректив ДНЗ «Дзві‑
ночок», керівник Стебелєва Т. В. та Рада старійшин Немішає‑
вого, голова Саух Ф. І.

Просвітницьку місію на фестивалі «КартопляФест» здійсню‑
вав кандидат наук Ярослав Демкович. Він продемонстрував 

багато різних сортів картоплі, кваліфіковано та цікаво розпо‑
вів про неї всім охочи, розповідають у Немішаївській селищ‑
ній раді.

Натомість на  «головному майданчики» святкування роз‑
почали спортивною програмою. Усі охочі могли подивитися 
або спробувати себе у  силовій йозі, армліфтингу, віньянса 
йозі, на  функціональному тренінгу, табаті, айкідо, пілатесі, 
ушу і навіть станцювати сальсу й бачату. Спеціальним гостем 
спортивного заходу став шестикратний чемпіон світу з арм‑
ліфтінгу у віковій категорії старше 70 років Микола Зінченко 
з Нової Греблі.

На сцені зі святом рідне селище вітали дитячі творчі колек‑

тиви Немішаєвого, талановиті співаки, а також народний хор 
України «Калинові Дзвони». Цікавинкою святкування став 
відомий гурт «Шпилясті кобзарі», які з перших акордів під‑
корили серця немішаївців та гостей свята. Зірковими гостя‑
ми свята став гурт «GONTA», який запалив вечір драйвовою 
дискотекою.

Наступного ж тижня, 14 вересня, свою 116‑ту річницю від 
дня заснування відсвяткувало Клавдієво‑Тарасове. Свято 
було цікавим та різноманітним, а його родзинкою став ку‑
лінарний конкурс на кращу страву з млинців. Взяти участь 

у ньому мали можливість всі охочі. За креативність, подачу 
млинців та великий асортимент перше місце здобула ко‑
манда від дитячого садочка «Ромашка».

Для найменших жителів Клавдієвого була цікава розва‑
жальна програма із конкурсами, розіграшами та естафетами. 
Зокрема конкурс малюнків на асфальті, змагання з дартсу. 
Для дітей також працювали атракціони: надувна гірка, бату‑
ти, а, окрім того, безкоштовно частували морозивом.

Головною прикрасою свята стала композиція «Клавдіїв‑
ська садиба», яка відтворила українське житло з господа‑
рями. Прядка, фіранки, бандура, маслобійка, домоткані до‑
ріжки та вишиті рушники — старожитні речі прикрашали цю 
чаруючу композицію.

 КУЛЬТУРА

«ДЕРЕВО РОДУ»:  
етнографічний фестиваль народних пісень на Бородянщині
15 вересня в Бородянці відбувся III етнофестиваль «Дерево роду», який розпочався вже традиційною ходою центральною вулицею селища. Учні випускних 
класів Бородянки несли символічний Рушник Єдності, який до цієї події виготовлено Театром моди районного палацу культури.

Ц ьогоріч на  свято традиційно з’їхались вокальні та 
танцювальні колективи Бородянщини, що своєю са‑
мобутньою творчістю популяризують у сучасності на‑

родні пісні та обряди, повідомляє Бородянська РДА.
На гостей цього дня чекали різноманітні локації, де мож‑

на було оглянути презентації старовинних та сучасних 
вишиванок, хусток, рушників та предметів домашнього 
ужитку, виставку «Пан Гарбуз». Усі охочі мали змогу взя‑
ти участь у майстер‑класах із гри на барабанах Івана Пуха 
(м. Київ), із аквагриму, демонстраційного ліплення різно‑
кольорових вареників викладачами Бородянського про‑
фесійного аграрного ліцею, побачити виступи вихованців 
Школи рукопашного бою 
«Фенікс».

Цікавими та самобутні‑
ми були конкурси «Краща 
дівка на  селі», «Бабуси‑
на хустина», «Найдовша 
коса». Також у  виконанні 
самодіяльних акторів сіл 
та селищ увазі глядачів 
було запропоновано ва‑
ріанти обрядового дій‑
ства «Вечорниці‑досвіт‑
ки». На  сцені свята 
виступили шановані на‑
родні та аматорські ко‑
лективи району.

Родзинка заходу  — пре‑
зентація народних обря‑
дів та інсценування пра‑
давніх вечорниць. Також 
під час святкуванням 
серед усіх охочих в  рам‑
ках фестивалю визначи‑
ли володарку найдовшої 
в  районі коси. А  дітлахи 
тим часом долучилися 

до флешмобу з ліп‑
лення кольорових 
вареників, приготу‑
вавши сотні весел‑
кових смаколиків. 
Словом, сумувати 
було ніколи.

Останні сонячні 
миті подарували 
учасникам та гостям 
фестивалю безліч 
позитивних емоцій. 

Це було не просто цікаво, красиво, ве‑
село, а ще й смачно.

Варто зазначити, що минулого року 
етнофестиваль «Дерево роду» був 
присвячений 95‑ій річниці від дня 
створення району. Тоді у цьому яскра‑
вому святі народного співу, народної 
пісні, танцю та обрядових театралізо‑
ваних дійств узяли представники із 
20  сіл Бородянщини. Кожне село де‑
монструвало на  святі свій «куточок» 
гостинності, вихваляючись здобутка‑
ми врожаю та частуванням публіки 
традиційними українськими смако‑
ликами. Проте особливою окрасою 
фестивалю стала «коса єднання», яку 
заплели з волосся бородянських ді‑
вчат. А ще — кожен охочий мав змогу 
долучитися до  флешмобу з ліплення 
вареників.

ОДРАЗУ ДВА СЕЛИЩА НА БОРОДЯНЩИНІ СВЯТКУВАЛИ  
СВІЙ «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ» У ВЕРЕСНІ

ДОВІДКА: 
НЕМІШАЄВЕ засноване у вересні 1900 року у зв’язку 
з будівництвом залізниці Київ-Ковель. Населений 
пункт названий на честь начальника Південно-
Західних залізниць Клавдія Семеновича Немішаєва, 
що посприяв виділенню на 39-й версті залізничної 
гілки земельних ділянок для працівників залізниці. 
До цього територія селища була володінням графів 
Воронцових-Дашкових.

ДОВІДКА: 
Селище Клавдієве засноване у 1903 році і було 
пов’язано з початком будівництва залізниці 
Київ-Ковель. Спочатку станцію назвали 
Немішаєве-II на честь начальника Південно-
Західної залізниці Клавдія Семеновича Немішаєва, 
проте з розширенням поштових та товарних 
перевезень неминуча плутанина примусила в 
1913 році перейменувати станцію на Клавдієве.
Після Жовтневої перевороту нова влада вирішила 
викреслити ім’я царського міністра із назв станцій. 
Тоді Немішаєве та Клавдієве перейменували у 
станціі Шевченкове та Тарасове. Але нові назви не 
затвердили, і хоча станціям повернули старі назви, 
Тарасове вирішили все ж залишити для селища — 
так на карті з’явилося Клавдієво-Тарасове.

Цікаві факти.
У Немішаєвому та Медвині написаний культовий 

роман українського письменника Костянтина Ко-
верзнєва «Ти не прочитаєш цю книжку».

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 ОСВІТА/ДІТИ

16 КОМАНД З УСЬОГО РАЙОНУ 
ЗМАГАЛИСЯ ЗА ЗВАННЯ КРАЩИХ 
«ПІШОХІДНИХ ТУРИСТІВ»

ЯКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ З БОРОДЯНЩИНИ ПОТРАПИЛИ В 
ТОП ШКІЛ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2019 РОКУ
Інформаційним освітнім ресурс «Освіта.ua» підготували рейтинг загальноосвітніх 
шкіл Київської області за підсумками ЗНО 2019 року, потрапили в ТОП і заклади з Боро-
дянського району.

«ЩЕПЛЕННЯ» ВІД СУРЖИКУ: у Немішаєво вчилися 
говорити чистою українською
Мовленнєві помилки, росіянізми та неточні слововживання — 19 вересня у Немішаєво 
вчилися говорити чистою українською мовою.

20-21 вересня на території Тетерівського держлісгоспу відбулися 
відкриті районні змагання з техніки пішохідного туризму серед учнів-
ських та педагогічних команд шкіл Бородянського району.

Ц ього дня немішаївці працювали над чистотою української мови разом з запрошеним спеціалістом 
Київського обласного молодіжного центру Віталієм Гайсенюком.

Протягом майже двох годин учні та вчителі Немішаївського НВК детально розбирали типові мов‑
леннєві помилки та росіянізми (а також відмінності понять «русизм» та «росіянізм»), фразеологізми, 
розглянули ресурси, які варто використовувати для перевірки себе, свого мовлення, повідомляють в 
Немішаївській селищній раді.

Також говорили про оновлений правопис, який 
Кабінет Міністрів України схвалив 22 травня цьо‑
го року. Приємно відзначити, що це допомогло 
ще більше звернути увагу школярів на основні 
зміни. А опитування показало, що більше 70% 
присутніх використовують гаджети українською 
мовою.

Ще один майстер‑клас «Антисуржик. Чиста укра‑
їнська» відбувся в стінах Немішаївської селищної 
ради, проте тут він мав більш практичний харак‑
тер — аналізували останню вихідну документацію 
ради, обговорювали, як уникати канцеляризмів 
та робити мову листування більш живою. 

Як виявилося, ця тема цікавить багатьох. Тож 
незабаром у майбутньому плануються додаткові 
майстер‑класи.

В перший день змагань силами мірялися учні 16 команд із 7 шкіл Бородян‑
ського району. Школярі змагалися на таких туристичних етапах: навісній 
переправі, паралелях, колоді, переправі по  жердинах, траверсі схилу, 

спуску по схилах; в’язали вузли, співали веселі туристичні пісні, брали участь 
у конкурсі наметово‑туристичного побуту, розповідають в Бородянськму РЦ‑
ДЮТ.

За підсумками змагань ІІІ місце посіла команда Озерського НВО, ІІ місце — 
Бородянський академічний ліцей, натомість переможцями стали юні туристи 
Микулицької ЗОШ І‑ІІІ ступенів.

Наступного дня у боротьбу вступили дорослі — працівники закладів загаль‑
ної середньої освіти Бородянщини, на яких чекали не менш складні завдання, 
ніж для учнів. Переможцями стала команда працівників Микулицької школи. 
Команда працівників Новозаліської школи та Немішаївського НВК посіли дру‑
ге та третє місця відповідно.

Ш коли були ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього зна‑
чення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх 
предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної 

школи, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Отже, до рейтингу потрапило відразу шість навчальних закладів району.
76 сходинку посіла Бородянська спеціалізована школа №2. Також до рейтингу потрапили Новоза‑

ліська школа (84), Немішаївський НВК (170), Бородянська спеціалізована школа  №1 (207), Загальців‑
ська школа (370) та Бородянський професійний аграрний ліцей (445).

Загалом до рейтингу потрапило 449 навчальних закладів Київської області.

З початком навчального року студенти агротехнічного коледжу у Немішаєвому вчаться не 
лише за партами, а і у сироварні. Її на базі учнівського кооперативу створили навесні. З тих 
пір успішно виробляють сири і навіть заробляють гроші.

СИРУ – СИР: у Немішаєвому студенти 
виробляють власний сир

З паприкою, шафраном, італій‑
ськими травами, а  також си‑
ролюбительский — у лабора‑

торії агротехнічного коледжу вже 
вміють виробляти чотири види 
сиру і все без консервантів.

Спочатку у  цистернах відбуваєть‑
ся процес згортання молока, потім 
сировотку видаляють, а сирну масу 
кладуть у форму, де вона і дозріває. 
Майбутні фермери працюють над 
створенням сиру із захопленням, 
адже тут вони не лише своїми рука‑
ми можуть створити смачний і якіс‑
ний продукт, а ще й заробити за ньо‑
го гроші. Готовий сир продають 
працівникам і відвідувачам коледжу, 
тож один із сирів так і назвали сту‑
дентський, його навіть представили 
на  фестивалі крафтового сиру, що 
проходив влітку у столиці.

Розпочали сироварити тут 
у травні цього року, тоді заснували 
кооператив і створили лаборато‑
рію тваринництва. Така ідея вини‑
кла не просто так, адже на балансі 
коледжу є власна ферма, де понад 
дві сотні корів кожного дня дають 
приблизно тону молока, яке рані‑

ше здавали на  заводи, але тепер 
його переробляють на місці.

Досвід кооперативів у  навчально‑
му закладі запозичили в  одній ні‑

мецькій школі, де навчання давно 
успішно поєднують із виробництвом. 
У  Немішаєвому вирішили їх заклад 
може працювати так само успішно.

Окрім сиру тут виготовляють 
сметану, домашній сир, вершкове 
масло, також планують запусти‑
ти виробництво твердого та на‑
півтвердого сиру. А  ще тут будуть 

проводити майстер‑класи для до‑
рослих і для дітей, показуватимуть 
як виготовляти не  лише сир, а  й 
ковбасу.

 ОФІЦІЙНО

ПІСЛЯ СПАЛАХУ ІНФЕКЦІЙНОГО 
ЗАХВОРЮВАННЯ ДИТСАДОК У 
НЕМІШАЄВОМУ ВІДНОВИВ РОБОТУ
Випадок став причиною для посилення санітарно-
епідеміологічного режиму у всіх дошкільно-
навчальних закладах Бородянського району.

Н а початку вересня через 
спалах інфекційного за‑
хворювання у Немішаєво‑

му призупинили роботу дитсад‑
ка. Тоді серед можливих причин 
спалаху називали: воду та хар‑
чові продукти. Для спростуван‑
ня або підтвердження цих здо‑
гадок було взято проби води, 
харчових продуктів та змивів 
на проведення бактеріологіч‑
них обстежень на патогенну 
флору об’єктів довкілля. Тоді ж 
аби локалізувати та ліквідувати 
ускладнення санітарно‑епіде‑
мічної ситуації було вирішено 
призупинити роботу ДНЗ «Лісо‑
ва казка».

Як повідомляли в Бородянській 
РДА, на засіданні комісії ТЕБ та 
НС райдержадміністрації всере‑
дині вересня було вирішено всім 
контактним дітям ясельної гру‑
пи в ДНЗ «Лісова казка» забез‑
печити обстеження. Натомість, 
враховуючи висновок Бородян‑
ського районного управління ГУ 
Держпродживслужби в Київській 
області про задовільний санітар‑
но‑епідеміологічний стан закла‑
ду, роботу дитячого садочку було 
відновлено. Проте після цього 
випадку планується посилити са‑
нітарно‑епідеміологічний режим 
у всіх дошкільно‑навчальних за‑
кладах.

19 вересня рішенням Київської обласної ради КП «Бородянкатепловодопостачання» 
повернуто у власність Бородянської ОТГ.

КП «БОРОДЯНКАТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ» ПОВЕРНУТО 
У ВЛАСНІСТЬ БОРОДЯНСЬКОЇ ОТГ

В ідповідно рішення про прийняття комунального 
підприємства Київської обласної ради «Бородян‑
катепловодопостачання» депутати ОТГ прийняли 

23 вересня.
«Спільними зусиллями ми досягли цього! Майно (гос-

подарський комлекс), створене свого часу за  раху-
нок коштів наших платників податків, повернуто 
у власність громади. Відтепер наша ОТГ має прямий 
вплив на якість послуг, що надає це підприємство. Ми 
власноруч здійснюватимемо тут кадрову політику, 
технічну реорганізацію, що відповідатиме вимогам 

часу. Не почиваємо на лаврах — попереду опалюваль-
ний сезон», — зазначив на своїй сторінці голова Боро‑
дянської селищної ОТГ.

А про опалювальний сезон, дійсно, варто хвилюватися, 
адже Бородянку називають серед населених пунктів, де 
він під загрозою зриву. На початку вересня НАК «Нафто‑
газ Україна» оприлюднила список боржників Київської 
області, серед яких і КП «Бородянкатепловодопостачан‑
ня». Загальна заборгованість комунального підприєм‑
ства склала 8 641 089 грн, натомість необхідна сума для 
відновлення постачання газу складає 5 397 271 грн.

У Бородянці відкриють нову 
амбулаторію сімейної медицини

Н езабаром в Бородянці відкриють нову Амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини.
В приміщені нової амбулаторії прийом здійснюватиметься ви‑

ключно сімейними лікарями. Проте точна дата відкриття медичного 
закладу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в червні повідомлялося про те, що будівництво амбулато‑
рії планують завершити вже до кінця місяця.

Варто зазначити, про те, що ділянку під будівництво Бородянської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини винесено в нату‑
ру і виготовляється технічна документація на право власності стало 
відомо ще в квітні минулого року.

 ОФІЦІЙНО
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 СПОРТ

ДО ДНЯ ФІЗКУЛЬТУРНИКА У ДРУГІЙ 
НЕМІШАЄВСЬКІЙ ШКОЛІ ВІДКРИЛИ 
СТІНУ СКЕЛЕЛАЗІННЯ
Екстрим у спортивному залі. До дня фізкультурника у другій Немі-
шаєвській школі відкрили стіну скелелазіння. Ініціаторами стали 
вчителі фізкультури. Монтувати незвичний для школи спортив-
ний снаряд почали 2 місяці тому. По завершенню робіт провели 
обов’язкову перевірку споруди. Адже при занятті скелелазінням 
дуже важливою є техніка безпеки. Навантаження на таке споря-
дження мусить бути вп’ятеро більше за вагу людини. Тестування 
стіна і спорядження витримали.

Неформатна, але переможна. 15-річна Софія Жукова з Бородянки підкорила 
сцену наймаштабнішого благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські 
ігри 2019». З власною піснею «Неформатна» вона виборола перше місце у 
своїй віковій категорії. Тепер юна зірка набирається сил та натхнення, адже 
співочих планів у неї ще багато.

 ПЕРЕМОГИ

У рочисте відкриття стінки для скелелазіння відбулося 6 вересня в Немішаїв‑
ському навчально‑виховному комплексі. Презентував скеледром та прово‑
див перші демонстраційні підйоми з учнями Кот Тарас Васильович, інструк‑

тор з туризму.
Вчителі обіцяють у спортивному залі школи обладнати ще вісім цікавих місць 

для спортивного туризму. Тут мають бути і спуск з гори і паралельні мотузки пере‑
прави, що проходитимуть через зал. Завдяки таким локаціям вчителі сподівають‑
ся проводити не лише цікаві уроки фізкультури, а й гуртки і змагання.

Гурток зі скелелазіння вже працює та збирає аншлаг — усі хочуть випробувати 
себе у новому виді спорту в селищі. Навіть дорослі! Зайняття на скеледромі про‑
ходять двічі на тиждень.

НЕФОРМАТНА ПРИЗЕРКА 
«ЧОРНОМОРСЬКИХ ІГОР» З БОРОДЯНКИ

15 ‑річна Софія Жукова із Бородянки здобула пе‑
ремогу у категорії вокалістів 14–16 років на Все‑
українському фестивалі «Чорноморські ігри 

2019».
Фінал фестивалю відбувся 27 липня. В цей день на сце‑

ні виступали фіналісти із такими відомими зірками 
як TARABAROVA, Віталій Козловський, Оля Цибульська, 
MÉLOVIN, Michelle Andrade, MOZGI. Натомість оцінювали 
конкурсантів фестивалю Валентин Коваль, Олександр 
Пономарьов, Альона Савінова, Натела Чхартішвілі‑Заца‑
ринна, Олена Мозгова, Віталій Дроздов, Роман Муха, Ва‑
дим Лисиця, Сергій Кузін.

Юна співачка з Бородянки підкорила журі виконанням 
своєї авторської пісні «Неформатна».

«Ми дуже довго вагалися, яку ж пісню подати на «Чор-
номорські ігри», все  ж таки це масштабний конкурс і 
потрібна була досить сильна композиція, як вокально, 
так і енергійно. Передивившись всі свої пісні, я побачи-
ла «Неформатну», переглянулася з мамою і подумала — 
чом би не спробувати?», — каже талановита співачка.

Вокалом дівчина почала займатися у п’ять років. А вже у свої п’ятнадцять є переможницею багатьох 
міжнародних конкурсів. Однак Софія не лише співає, а й разом з мамою пише пісні для себе та відомих 
зірок.

«Мама пише текст, я пишу музику — і ось так в тандемі працюємо. Про що ми тільки не пишемо: і 
про кохання, і про любов до Батьківщини», — розповіла дівчина.

Перемогти у пісенному конкурсі допомогла не тільки пісня, а й її талісман — авторська футболка з 
псевдонімом.

«Це ми придумали такий міні-псевдонім Соня Мusic: в ньому все і музика, і звичайне життя, і заку-
лісне життя», — розповідає Софія.

Фартова футболка містить ще кілька особливих зображень на спині — майже всі інструменти, на яких 
грає дівчина: гітара, бандура та фортепіано — не вистачає флейти, якою також Софія володіє. Проте 
найбільше юна співачка полюбляє гру на шестиструнному інструменті. В планах у Софії опонувати інші 
музичні інструменти, підкорити велику сцену та заспівати дуетом з улюбленим артистом — Монатіком.

НА БОРОДЯНЩИНІ ВИЗНАЧИЛИ КРАЩИХ ВАЛЬНИКІВ ЛІСУ УКРАЇНИ
30 серпня на базі Тетерівського державного лісового господарства відбувся ХХІI Всеукраїнський конкурс вальників лісу.

Ц ьогоріч в  змаганнях взяли участь 24  команди (понад 
30  учасників, серед яких і юніори). Вальники змага‑
лися у  п’яти конкурсних змаганнях: заміні пилкового 

ланцюга бензопили, комбінованому і точному розпилюванні 
колод, обрізуванні гілок та звалюванні дерев.

Організатором заходу виступило Державне агентство лісо‑
вих ресурсів спільно з Товариством лісівників України. Місце 
для проведення було обрано не  випадково, адже Тетерів‑
ський держлісгосп є одним із кращих підприємств не тільки 
на Бородянщині, а й в області.

«Від професіоналізму вальника залежить фінансова спро-
можність лісгоспу. Він збирає той врожай, який виростило 
не  одне покоління лісівників», — сказав Голова Товариства 
лісівників України Юрій Марчук.

Переможцями цього року стали:
Серед професіоналів:
І місце — Сергій Домашкін (АТ «Мотор Січ»)
ІІ місце — Олександр Сидоренко (ТОВ «Хускварна»)
ІІІ місце — Віталій Слюсарчук (ТОВ «Андреас Штіль»)
Серед юніорів:
І місце  — Євген Красніков (ДП «Тростянецький лісгосп», 

Сумське ОУЛМГ)
ІІ місце — Василь Рибак (ДП «Сколівський лісгосп», Львів‑

ське ОУЛМГ)
ІІІ місце — Олександр Лозко (ДП «Лугинський лісгосп», Жи‑

томирське ОУЛМГ)
«Це не просто конкурс однієї з професій, це конкурс най-

важчої професії в  лісовій галузі, який показує, що рівень 
професіоналізму в  лісовій галузі є на  належному рівні, він 
зростає і відповідає всім стандартам, як українським, так 
і міжнародним», — зазначив заступник Голови Державного 
агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар.

Переможці 22‑го Всеукраїнського конкурсу‑змагання валь‑
ників лісу поїдуть на 34‑й чемпіонат світу професійних лісо‑
рубів, який відбудеться в 2020 році у Сербії.

ДОВІДКА: 
У лісових насадженнях держлісгоспів щоденно вико-
нують роботу понад 20 тисяч лісорубів. Чисельність 
людей із лісозаготівельним інструментом в Україні 
сягає близько 40 тисяч осіб. Робота вальника лісу не 
лише вкрай небезпечна, а й надзвичайно відповідальна. 
Адже від його майстерності залежить результат май-
же столітньої праці лісівників, які дбайливо з року в рік 
вирощували ліс, аби насадження були високоякісними.

Перехід на зимовий час 2019: 
коли?
Перехід на зимовий час 2019 в Україні таки відбу-
деться.

Т радиційно восени Україні переводять годинники на 
зимовий час в останню неділю жовтня, а точніше в ніч 
з суботи на неділю. Цьогоріч стрілку на 1 годину назад 

потрібно буде перевести 27 жовтня о 4 годині ночі.
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З цього року батьки 
можуть отримати 
податкову знижку 
за навчання дитини

 СУСПІЛЬСТВО

ФЕЛЬДШЕР ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ З БОРОДЯНКИ 
СТАВ ГЕРОЄМ ПРОЕКТУ «НАРЕЧЕНА ДЛЯ ТАТА»

Вміст «пакунка 
малюка» збільшився 
до 70 предметів

Якщо Ви користуєтесь ефірним 
телебаченням, перескануйте 

діапазон на своєму 
телевізійному приймачі — канал 

буде знайдено автоматично. 
ДИВІТЬСЯ НОВИНИ КИЇВЩИНИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД»

З а словами чоловіка, у нього була 
практично ідеальна сім’я. Однак 
незабаром дружина Олександра 

стала приділяти родині дуже мало 
часу. Після 10 років щасливого шлюбу 
чоловік розлучився з дружиною і те‑
пер намагається знайти нове кохання.

Перший випуск за  участі 37‑річного 
фельдшера з Бородянки, який виховує 
восьмирічну доньку, вийшов 10 верес‑
ня на одному з національних каналів 
країни.

«Хочу, щоб мені допомогли знайти 
другу половинку, з якою я б міг зв’яза-
ти своє життя. Головне, щоб дівчина 
була простою, хазяйновитою»,  — 
розповідає чоловік. З колишньою дру‑
жиною відносини не  склалися, та чо‑
ловік не  втрачає надію зустріти нове 
кохання.

Наповнення бейбі-боксів розширилось майже вдві-
чі. Тепер там не 30, а 70 першочергових предметів 
для мами і малюка.

Ц ьогоріч «пакунки малюка» отримали 196 417 ро‑
дин. Загалом, починаючи з 1 вересня 2018 року 
(коли був запроваджений проект) 289 454 дитини 

отримали бейбі‑бокси, що становить 97% від кількості 
народжених.

Оновлені «пакунки малюка» тепер додатково вміща‑
ють:

 y сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбіне‑
зон‑трансформер демісезонний;

 y предмети вжитку: півковдра, розвиваючі іграшки 
для стимулювання зорових, слухових, тактильних 
відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою 
контрастністю зображень, багатофункціональний 
розвиваючий килимок;

 y засоби гігієни для новонародженого: крем під під‑
гузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання 
дитячих речей, гребінець для волосся, губка для 
купання;

 y засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та 
післяпологові).

Якщо дитина навчається за  договором про 
надання освітніх послуг, батьки можуть 
отримати компенсацію вартості навчання 
у  школах та дитсадках у  формі зменшення 
податку.

В ідповідні зміни до  Податкового Кодексу затвер‑
дила Верховна Рада у червні минулого року.
Так українці, які отримують офіційну зарплату 

і сплачують податок на  доходи фізичних осіб, мають 
право на  знижку за  оплачені освітні послуги. Якщо 
раніше таке право мали батьки дітей, які навчаються 
у  внз і закладах професійної освіти на  «контракті», 
то тепер на знижку претендують і ті, хто сплачує за нав‑
чання дітей у школах та дитсадках. Отримати можливо 
близько 18 % від вартості освітніх послуг.

Щоб отримати таку компенсацію, батькам необхідно 
звернутись до Державної фіскальної служби за місцем 
проживання. До установи слід подати декларацію про 
доходи, договір про надання освітніх послуг і квитан‑
цію про їх оплату, довідку про доходи, свідоцтво про 
народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код і 
заяву на отримання податкової знижки.

#LETSHELPBABUSYA: соціальний флешмоб на Бородянщині
У Міжнародний день благодійноті Україною пройшла шоста хвиля флешмобу #letshelpbabusya («Допоможімо 
бабусі»). У такий спосіб організатори намагаються привернути увагу суспільства до критичної ситуації, в 
якій опинилися самотні літні люди нашої країни.

Ц ьогоріч українці вшо‑
сте об’єдналися за  під‑
тримки благодійного 

фонду Let’s Help, аби допо‑
могти літнім людям. Умови 
акції прості  — літнім відвід‑
увачам магазинів волонтери 
пропонують довкомплекту‑
вати кошик. Інакше кажучи, 
допомогти докупити те, що 
бабуся чи дідусь давно мрія‑
ли купити, але не могли собі 
дозволити. Волонтери опла‑
чують покупку коштами бла‑
годійного фонду Let’s help 
або, за бажанням, з власного 
гаманця.

Мешканка селища Немішаєве Єлизаве‑
та Сидоренко не змогла залишитися ос‑
торонь такої благородної справи і також 
взяла участь у флешмобі, розповідають 
у Немішаєвській селищній раді.

«Ми з сином взяли участь у дуже зво-
рушливому флешмобі #letshelpbabusya. 
Суть його полягала в тому, щоб допо-

могти випадковим людям поважного 
віку зробити приємні гостинці. Адміні-
страція супермакету у селищі радо по-
годилась, щоб на їх території пройшов 
такий добрий флешмоб.

Дві години поспіль ми з Андрійком на-
магалися дарувати стареньким тепло 
і радість, разом із повними кошика-
ми смаколиків (м’ясо, молоко, цукерки, 

крупи, сири тощо). Реакція 
людей була зовсім різною  — 
іноді від нас тікали, як від 
сектантів, або  ж не  могли 
збагнути, як це так, що тобі 
БЕЗКОШТОВНО пропонують 
щось купити, та ще й доне-
сти додому. Але ті, хто нам 
довірився, обіймали та ути-
рали сльози щастя, говори-
ли, що добро таки існує, і ми 
не просто робимо його, а ще 
й вчимо молоде покоління.

Ми поважаємо старість, 
тому не  шкода було витра-
чати гроші не  тільки фонду, 

а й свої власні, показуючи приклад сину 
та усім людям, що бачили це у магази-
ні. Зворушливі обійми та благословен-
ня, щасливі посмішки та море добрих 
слів — от, що ми з Андрійком отримали 
в цей день.

Зробити добру справу не важко — за-
плати за бабусю чи дідуся, передай цей 
корисний флешмоб далі!»

 КУЛЬТУРА

ОДРАЗУ ДВІ ЮНІ СПІВАЧКИ З БОРОДЯНЩИНИ СТАЛИ ПРИЗЕРКАМИ 
ФЕСТИВАЛЮ «ЧЕРВОНА РУТА»
Дівчата отримали другу і третю премію у категорії «Популярна музика».

Ю вілейний фестиваль «Червона рута» відбувся у Чернівцях з 17 по 
22 вересня, цьогоріч спробувати свої сили на конкурс приїхало 
близько тисячі учасників. Солісти і гурти з кожної області України, 

переможці відбіркових конкурсів 2019 року та зірки української масової му‑
зики. Всього до фінальних змагань було запрошено майже 950 учасників 
з‑поміж 5000, котрих було прослухано по всій Україні впродовж 2018 року.

На фестивалі проводилися фінальні конкурси у шістьох жанрах. Цьогоріч 
у жанрі «Популярна музика» серед переможців дві представниці Бородян‑
ського району. Другу премію отримала Дарина Чорна із селища Клавдіє‑
во‑Тарасове, а третю Софія Жукова з Бородянки.

Також Софія Жукова отримала першу премію у жанрі «Акустична музика».
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Складові:
200 грамів пшо-

на, добре про-
мити гарячою 
водою

200 грамів сви-
нячий копченої 
грудинки, порі-
зати кубиками

200 грамів сви-
нячого сала, порізати кубиками

1 велику цибулину порізати ве-
ликими кубиками

1 середня морква, тонко поріза-
ти або натерти на тертці з ве-
ликими дірками

4 середні картоплини, почисти-
ти, порізати кубиками

1,5 л води
Сіль за смаком
1/2 пучка зелені петрушки, дріб-

но порізати
1/2 пучка зелені кропу, дрібно 

порізати
Затирка:
50 грамів сала, порізати кубиками
1 ч. л. солі

3 зубки часнику
Час приготування: 50 хвилин
Приготування:
1) Розмістити казанок на багатті і дати йому прогріти‑

ся, додати порізане копчене і сире сало. Смажити по‑
мішуючи, поки не витопити достатньо жиру щоб додати 
цибулю.

2) Додати цибулю, накрити кришкою і томити до м’яко‑
сті.

3) Додати моркву, перемішати і одну хвилину смажити 
все разом.

4) Покласти в казанок промите пшоно, добре перемі‑
шати, щоб кожне зерно було оповите ароматним жиром.

5) Відразу ж додати картоплю, перемішати, тушкувати 
1 хвилину.

6) Влити воду і посолити за смаком.
7) Перемішати і накрити казанок кришкою. Варити, час 

від часу помішуючи, до м’якості картоплі, приблизно 12‑
15 хвилин. Через цей час куліш стане значно густішим.

8) Приготувати затирку: в ступці розтерти сало з часни‑
ком і сіллю. Можна це зробити в блендері, хоча це вже 
зовсім не по‑козацьки.

7) Додати затирку і зелень в готовий куліш і добре пе‑
ремішати, накрити кришкою. Зняти казанок з вогню і за‑
лишити на 5 хвилин настоюватися.

Подавати кашу з гарним настроєм і свіжою зеленню!

ЯК ЗВАРИТИ СПРАВЖНІЙ КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ВИХІДНІ

 ГОРОСКОП  СВЯТА

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА І ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ: історія та традиції свята

Овен. Особливих зу‑
силь і космічної енер‑
гії Овну не знадобить‑

ся. Вас будуть більше нади‑
хати власні ідеї, які допомо‑
жуть піднятися вгору, збіль‑
шити дохід.

Телець. У Тельця успіш‑
ний, плідний і, голов‑
не, прибутковий мі‑

сяць. Проте краще відмовити‑
ся від відвертих бесід з коле‑
гами, інакше все сказане мит‑
тю стане всенародним над‑
банням.

Близнюки. Чогось 
грандіозного, пер‑
спективного від жовт‑

ня Близнюкам чекати не слід. 
Чорна смуга змінює світлу і 
так далі. Займіться реалізаці‑
єю ідей, а потім просто спо‑
стерігайте за подіями, що від‑
буваються.

Рак. У Рака інтриги на 
роботі, які плетуть заз‑
дрісні колеги. Прикро, 

але ваші видатні успіхи не‑
гативно відбиваються на на‑
строї деяких особистостей.

Лев. Гороскоп реко‑
мендує Льву придиви‑
тися до своїх старих 

друзів і просто знайомих. Не 
дивуйтеся, але серед них мо‑
жуть виявитися справжні ша‑
храї.

Діва. У Діви яскра‑
ві зміни в особисто‑
му житті. Ви зустрінете 

людину, призначену вам до‑
лею. Любов буде такою щи‑
рою, що ви забудете про ми‑
нулі розчарування.

Терези. Відмінний мі‑
сяць чекає на Терези, 
тому хвилюватися не 
варто. Є шанс підняти‑

ся вгору по службі, підвищити 
матеріальний рівень життя, 

довести свою майстерність 
перед колегами.

Скорпіон. Знаменні 
події, великі відкрит‑
тя чекають Скорпіона. 

Ви зможете зачарувати своєю 
магічною усмішкою всіх, до 
кого самі небайдужі. Завдяки 
такій добрій «місії» у вас з’яв‑
ляться нові друзі, пристрас‑
ні коханці і надійні партнери 
в бізнесі.

Стрілець. Якщо у 
Стрільця і з’являть‑
ся проблеми, то вони 
прийдуть з фінансо‑

вої сторони. До речі, ви самі 
винні в тому, що залишили‑
ся без гроша в кишені. Добре, 
що поруч родичі і друзі. На 
фронті кохання Стрільця че‑
кає гармонія і щастя.

Козеріг. Гороскоп про‑
рокує Козерогу висо‑
ку посаду, а також по‑
бутові клопоти і сімей‑

ні проблеми. Чим наполегли‑
вішим ви будете, тим швидше 
реалізуються ваші грандіоз‑
ні цілі.

Водолій. Гороскоп про‑
рокує Водолію сутички 
з колегами, натомість 

у сімейному житті все буде 
в звичному руслі, без хви‑
лювань, побутових проблем. 
Одиноким людям не слід роз‑
раховувати на зустріч з ко‑
ханням всього життя, але ви 
з головою поринете в роман‑
тичні і легкі знайомства.

Риби. Гороскоп радить 
Рибам провести цей 
місяць в домашній об‑

становці, спілкуючись з роди‑
чами і дітьми. Від роботи по‑
трібно трохи відпочити, аб‑
страгуватися від фінансових 
проблем.

Зорі радять в жовтні 
налаштуватися на позитивний лад

 СМАЧНОГО!

Якщо від осіннього жовтня 2019 роки чекати тільки похмурості, 
смутку, то так воно і станеться. Навпаки, слід налаштуватися 
на позитивний лад, щоб легше пережити невдачі, проблеми і по-
хмуру погоду. Більшість змін будуть приємними, бажаними, осо-
бливо в робочій і фінансовій сфері.

У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 9 ДНІВ

Цьогоріч на другому тижні жовтня українці матимуть три 
вихідних поспіль. 

У 2019 році десятий місяць року міститиме 22 робочих дні. До‑
датковий вихідний українцям подарує День захисника України, 
Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва, 
яке припадає на 14 жовтня. Цьогоріч це свято випадає на по‑
неділок, тож українці матимуть три поспіль вихідних, натомість 
робочий тиждень починатимуть з вівторка 15 жовтня.

14 жовтня українці святкують одразу три свята і всі вони взаємопов’язані й виникали послідовно. Перше — Свято 
Покрови Божої Матері, друге — День українського козацтва, третє свято, дуже молоде — День захисника України.

Покрова Пресвятої Богородиці
Це свято вважається одним із 

найбільш шанованих свят в Украї‑
ні. Проте історія його бере початок 
з подій далекого 910  року в  Кон‑
стантинополі, опис якого зберігся 
в  житії св. Андрія Константино‑
польського. Святий Андрій разом 
з Єпіфанієм, учнем святого, мо‑
лилися в  храмі, раптом ніби роз‑
крилося над ними склепіння храму, і 
святий Андрій побачив Пресвяту Діву, 
оточену безліччю ангелів і святих. 
Богородиця молилася і простягала 
над прочанами храму омофор. Схи‑
ливши коліна, Пресвята Діва почала 
зі слізьми молитися до  Бога 
за християн і довгий час пере‑
бувала в  молитві. Згідно опо‑
відей, дивне з’явлення Бого‑
родиці підбадьорило і втішило 
греків, які зібравши останні 
сили, перемогли сарацинів. З 
тих пір християни вірять, що 
Покров Пресвятої Богородиці 
оберігає та захищає їх, а  саме 
свято, чомусь забуте грецькою 
церквою, стало на Русі одним з 
улюблених.

День українського козацтва
На Січі українські козаки ві‑

рили, що їх охороняє свята По‑
крова, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю покровителькою і за‑
ступницею. Вірили настільки, що про‑
тягом багатьох століть це свято було 

одним з найважливіших свят в  пра‑
вославному календарі України.

Історія українського козацтва  — це 
одна з найвеличніших сторінок життя 
українського народу. В найтяжчі часи 
іноземного поневолення козацтво ви‑

ступало справжнім захисником рідної 
землі, оборонцем віри, моралі та дер‑
жавницьких традицій України.

День захисника України
Тож не дивно, що саме в цей день, 

14 жовтня, з 2015 року є державним 
святом — Днем захисника України. 
Це свято  — символ нерозривного 
зв’язку всіх поколінь захисників 
України, як пам’ять про тих, хто 
в  різний час захищав нашу зем‑
лю від ворога і охороняє її зараз. 
Попри зміну часів і політичних 

систем, День захисника України асо‑
ціюється насамперед з мужністю та 
стійкістю людського характеру, си‑
лою духу та відданістю Батьківщині.

Традиції
Божественна святкова літургія 

у  храмі  — це не  єдиний зви‑
чай, що потрібно виконати 
цього дня. За тисячу років іс‑
нування в  Україні з’явилося 
багато традицій, пов’язаних з 
Покровою.

Молодим жінкам потрібно 
молитися до Богородиці з про‑
ханнями про заміжжя. В  ста‑
родавні часи від Покрови вва‑
жався найсприятливішим для 
одруження, а саме свято — час 
сімейних відвідин.

Також це день закінчення гос‑
подарських робіт та збору уро‑
жаю. Вважалося, що на Покро‑
ви потрібно звести до мінімуму 

домашні та робочі справи та прове‑
сти цей день спокійно у  родинному 
колі.

Куліш — традиційна козацька страва, тож 14 жовтня вам ніяк не обій-
тися без неї. До речі, варили куліш козаки в котлах в Січі на відкритому 
вогні, тож і наш рецепт буде для «природи».

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ПОКРОВУ
Якщо пара познайомилася на Покров — бути їм на‑

реченим і нареченою.
Якщо на Покрову йде сніг — це до великої кількості 

весіль.
Якщо сніг на  Покрову не  випав  — його не  буде і 

в листопаді.
На Покрову традиційно протягом всього дня спо‑

стерігали за  погодою. Якщо вітер дме з півдня  — 
зима буде теплою. З півночі — холодною. З Заходу — 
сніжною. Якщо вітер кілька разів за день змінював 
напрямок, значить зима обіцяє бути нестабільною.

Також звертали увагу на  дерева. Якщо вишня 
на Покрову не скинула листя — зима буде теплою.


