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БУДІВНИЦТВО ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ» ВИЗНАНО НЕЗАКОННИМ. 
ЗАБУДОВНИК ПРОГРАВ АПЕЛЯЦІЮ

ДАБІ ЗУПИНИЛА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ТРЬОХ РЕЗОНАНСНИХ 
ОБ’ЄКТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К иївський апеляційний суд відмовив 
адвокатам забудовників «Синергії 
Сіті» в  апеляції щодо арешту ше-

сти земельних ділянок на  заплаві річки 
Ірпінь. Про це повідомили журналісти 
телеканалу «Погляд». Рішення суду ос-
таточне і оскарженню не підлягає. Таким 
чином, будь-які дії стосовно цих ділянок, 
зокрема і будівництво — заборонені.

Заступник прокурора Києво-Святошин-
ської місцевої прокуратури Максим Ро-
говенко наголосив на  тому, що основні 
звинувачення стосуються порушення 
процесу видачі містобудівних умов забу-
довниками головним архітектором Ірпеня 
Михайлом Сапоном. Саме Сапон підпису-
вав підроблені документи, які поклали 
початок забудові заплави в  Ірпені. Тоді 
він без погодження відніс ділянки на  заплаві 
до земель житлової та громадської забудови, і 
видав теперішньому власнику кількох ділянок 

Ю. В. Мурашу містобудівні умови та обмеження, 
хоча на той час він жодних майнових прав на ці 
ділянки не мав.

Цього року, 13  вересня, Ірпінський 
міський суд наклав арешт на  6  ділянок 
під будівництвом ЖК «Синергія Сіті» 
загальною площею понад 29  га у  спра-
ві № 367/7124/19  у  рамках кримінально-
го провадження № 420191112400000604, 
відкритого 4  вересня 2019  року Киє-
во-Святошинською місцевою прокура-
турою Київської області за  ознаками 
правопорушення, передбаченого части-
ною 1 статті 364 КК України (зловживан-
ня владою або службовим становищем).

Увага! Юристи попереджають: інвес‑
тори, які вже вклали гроші в незаконне 
будівництво на  заплаві, повинні по‑
квапитись з їх виведенням, звернув‑
шись спочатку до забудовника (у відділ 
про да  жу), а  у  випадку його відмови  — 

до суду для захисту своїх прав. Адже якщо бу‑
дівельна компанія виведе кошти та оголосить 
себе банкрутом, ці дії стануть неможливими.

 КИЇВЩИНА: РЕЗОНАНСНА СПРАВА

БОРОДЯНСЬКА ОТГ ОБРАЛА АГРОПРОМИСЛОВУ 
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
За дану модель проголосувало 80,4% мешканців Бородянської ОТГ

Я к повідомляє Бородянська селищна рада, в територіальній громаді про-
водилося опитування з вибору моделі громади як основи майбутнього 
Стратегічного плану розвитку громади. Громадянам було запропоновано 

два варіанти майбутньої моделі: сільськогосподарсько-логістичний та агро-
промисловий.

За перший варіант свої голоси віддало 19,6%, натомість за другий – 80,4%.
Всього в опитуванні взяв участь 641 громадянин.
Агропромислова модель розвитку громади передбачає орієнтацію Страте-

гічного плану на вирощування сільськогосподарських культур та розведення 
сільськогосподарських тварин, отримання та переробку продукції, а також ре-
алізацію товарів.

Нагадаємо, наразі до Бородянської територіальної громади входить 16 насе-
лених пунктів, з них 1 селище міського типу і 15 сіл. Таким чином площа громади 
складає всього 34 % від площі Бородянського району, а це 31649 га. Кількість 
населення 20,9 тис. осіб.

Т ак, за результатами позапланової перевір-
ки будівництва ЖК «Синергія Сіті» по вул. 
Достоєвського та пров. Озерний в  м. Ір-

пінь було встановлено низку порушень вимог 
містобудівного законодавства. У  зв’язку з цим 

замовнику та генеральному підряднику видано 
приписи про зупинення підготовчих та буді-
вельних робіт та складено протоколи про пра-
вопорушення у сфері містобудівної діяльності. 
Наразі вживаються заходи щодо притягнення 
суб’єктів містобудування до  встановленої від-
повідальності.

Орім того, за результатами позапланових пере-
вірок приписами Департаменту ДАБІ у Київській 
області зупинено роботи з будівництва житлово-
го будинку з вбудованими нежитловими примі-
щеннями та підземним паркінгом по вул. Чехова, 
1-а в м. Ірпінь (UTLANDIA), а також багатоквартир-
них житлових будинків з вбудованими нежитло-
вими приміщеннями по  вул. Мисливька, 24, 26, 
28, 30, 32 в смт Гостомель (ЖК «Авіатор»).

Також на  підставі звернень громадської ор-
ганізації з метою проведення документальної 
перевірки прийнятих Ірпінською інспекцією 
архбудконтролю рішень щодо будівництва ба-
гатоквартирних житлових будинків по вул. Уні-

верситетська, 1-г, 1-е, 1-о, 1-д, 1-п (ЖК «Грін 
Сайд») в м. Ірпінь Департаментом ДАБІ надісла-
но відповідний запит для отримання інформації 
та копій документів щодо зазначеного об’єкта.

Разом з тим, вже розпочата документальна пе-
ревірка на предмет дотримання місцевим орга-
ном Держархбудконтролю законодавства при 
видачі документів на  будівництво багатоквар-
тирних житлових будинків з підземним паркін-
гом і вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення по  вул. Соборна, 
120-д (ЖК «Центральний»).

Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах 
області. Крім того, у рамках нагляду спрямовано запити до Ірпінської міської ради з метою проведення документальної перевірки 
прийнятих місцевою інспекцією рішень стосовно ще двох об’єктів.

ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ»
ЖК «АВІАТОР»

ЖК UTLANDIA
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В БОРОДЯНСЬКІЙ ОТГ ВСТАНОВЛЕНО 
НОВІ ТАРИФИ НА ТЕПЛО
В Бородянській об’єднаній територіальній громаді діятимуть нові тарифи 
на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел 
енергії.

Відбулося позачергове засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій РДА, яка розглядала питання щодо спалаху 
інфекційного захворювання гострого вірусного гепатиту А в с. Пилиповичі.

На базі Немішаївського НВК відбувся районний педагогічний фестиваль «Teacher-fest: Від творчості — до успіху».

В ідповідний документ опубліковано 
на сайті Бородянської селищної ради.

Від тепер вартість на тепло для потреб 
населення становитиме 1250,39  грн/Гкал 
без ПДВ та 1500,47 грн/Гкал з ПДВ. В серед-
ньому тариф за 1 кв. м. = 28,5 грн.

Натомість вартість для потреб установ та орга-
нізацій, що фінансуються з державного та міс-
цевого бюджету становитиме 1572,59 грн/Гкал 
без ПДВ та 887,11 грн/Гкал з ПДВ.

Дане рішення набуло чинності з 1 жовтня 
2019  року для споживачів загальноосвіт-
ніх закладів та закладів дошкільної освіти 
у  зв’язку з початком опалювального сезо-
ну, для решти споживачів — з дати початку 

опалювального сезону на  території Боро-
дянської ОТГ.

У Центрі СПРН «Довір’я» відбулися урочистості із нагоди Дня 
захисника України.

НА БОРОДЯНЩИНІ ПРИВІТАЛИ ГІДНИХ 
НАЩАДКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Х вилиною мовчання громада району вшанувала пам’ять воїнів, що загинули на Сході 
України, захищаючи мирне небо та спокійне життя кожного її громадянина. На сим-
волічну сцену було запрошено батьків та рідних полеглих на війні солдат. Низьким 

уклоном, теплими словами звернення та квітами керівники Бородянщини виказали їм 
свою невимовну пошану.

Учасники бойових дій, працівники 
військкомату та волонтери цього дня 
отримали нагороди та відзнаки, пові-
домляє Бородянська РДА.

В музичній частині урочистостей 
молоді талановиті майстри танцю 
та співу подарували присутнім учас-
никам бойових дій та всім землякам 
концертні номери, сповнені патріо-
тизму та яскравого натхнення. А по 
завершенню концерту на всіх чекало 
частування символічним «козацьким 
кулешем».

У НЕМІШАЄВОМУ ВІДБУВСЯ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

У такий нетрадиційний, але дуже цікавий спо-
сіб в Бородянському районі святкували День 
працівника освіти.

Фестиваль творчості, креативності та нових ідей 
зібрав працівників закладів загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти зі всього райо-
ну, які взяли участь у новому форматі обміну педа-
гогічним досвідом та цікавими напрацюваннями. 
Зокрема, у майстер-класах провідних освітян ра-
йону, що мають заслужену пошану як від учнів, так 
і від колег.

Всіх гостей свята зустрічали діти-лідери та про-
водили по карті презентаційних зон, де кожен 
дорослий мав змогу відчути себе дитиною: весе-
лі ранкові руханки, цікаві майстер-класи, пісочна 
анімація, малюнки-антистреси та стінка скеле-
лазіння, а на згадку кожен колектив міг зробити 
фото в «Сімейний альбом» свого закладу.

Яскравим подарунком для всіх стала концертна 
програма, яку підготували педагоги, учні Немі-
шаївського НВК та вихованці і керівники Боро-
дянського районного центру дитячої та юнацької 
творчості. Керівництвом району цього дня вруче-
но відзнаки ряду педагогів – грамоти Департамен-
ту освіти та науки Київської обласної державної 
адміністрації та спільні грамоти Бородянської рай-
держадміністрації і райради.

НА БОРОДЯНЩИНІ ЗАФІКСОВАНО 
СПАЛАХ ГЕПАТИТУ А

Я к повідомляють в Бородянській РДА, 
за результатами перевірки Пилипо-
вицької  ЗОШ І-ІІ ступеня, порушень 

вимог Законів України «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» не виявлено. Заходи 
щодо попередження розповсюдження ви-
падків захворювань на гострий вірусний 
гепатит А в закладі вживаються в повному 
обсязі.

Натомість за результатами засідання було 
вирішено ввести обмежувальні протиепіде-
мічні заходи стосовно Пилиповицької шко-
ли і ввести карантин на 35 днів з моменту 
останнього дня відвідування школи хворим.

Також школу планують забезпечити до-
статньою кількістю деззасобів, посилити 
дезінфекційний режим у школі та встано-
вити щоденний медичний нагляд за дітьми 
карантинних класів.

Діти будуть допущені до навчання лише 
за наявності довідки закладу охорони здо-
ров’я.

Що треба знати про вірусний гепатит А?
Гепатит А – захворювання печінки, спри-

чинене вірусом. На відміну від гепатитів В і 
С, гепатит А не провокує розвиток хронічної 

хвороби печінки і рідко закінчується смер-
тю. 

Як передається хвороба?
Гепатит А найчастіше передається фе-

кально-оральним шляхом. Тобто ви може-
те заразитись гепатитом А через продукти 
чи воду, забруднені фекаліями інфікованої 
людини. В домашніх умовах гепатит А най-
частіше передається через брудні руки.

Симптоми
Найчастіше це:

 3 підвищена температура,
 3 слабкість,
 3 відсутність апетиту,
 3 діарея,
 3 блювота,
 3 неприємні відчуття в животі,
 3 сеча стає темнішою,
 3 пожовтіння шкіри і білків очей.

Інкубаційний період гепатиту – 14–28 днів.
Хто в зоні ризику?
За даними ВООЗ, найчастіше гепатит А 

з’являється у дітей раннього віку. Однак за-
хворіти може кожен. Основні фактори ри-
зику – це погані санітарні умови, відсутність 
очищеної води, прийом рекреаційних пре-
паратів, проживання з інфікованою люди-
ною, сексуальні контакти з людиною, у якої 
гостра форма гепатиту А, поїздки в райони 
з високою епідемічністю.

Профілактика гепатиту А включає:
 3 правила особистої гігієни,
 3 споживання кип’яченої води,
 3 чисті фрукти і овочі,
 3 відмову від самолікування.

ДО СКЛАДУ БОРОДЯНСЬКОЇ ОТГ МОЖУТЬ УВІЙТИ 
ЩЕ КІЛЬКА СЕЛИЩ
Майданівка, Загальці, Небрат та Качали незабаром можуть увійти до складу Боро-
дянської селищної об’єднаної територіальної громади.

П ро це у  соціальних мережах пові-
домив Бородянський селищний 
голова Олександр Сахарук після 

засідання робочої групи обласної ради з 
вивчення пропозицій для внесення змін 
до  перспективного плану формування 
територій громад Київської області.

«До  нашої вже створеної об’єднаної 
Бородянської громади відповідно до пер‑
спективного плану ще приєднаються 
села Майданівка, Загальці, Небрат та 
Качали. Будемо раді їхнім свіжим про‑
позиціям, їхньому баченню ефективної 
участі в  розвитку нашої Бородянської 
ОТГ, їхнім напрацюванням шляхів руху 
вперед», — повідомив селищний голова.
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 СУСПІЛЬСТВО

ПЕРШИЙ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА 
ФЛОАТ-СКЛА В УКРАЇНІ 
ПОБУДУЮТЬ В БОРОДЯНЦІ
Загальний обсяг інвестицій складе 300 млн євро, а потужність виробництва 
планується 600 тонн скла на добу.

Уже другий рік поспіль члени громадської організації «Клуб рибалок-любителів 
«КРУЧА» здійснюють відновлення рибної популяції у місцевих водоймах.

ЮНИЙ ЧЕМПІОН-БОЄЦЬ СТАВ АКТОРОМ
 КУЛЬТУРА  ПЕРЕМОГИ

Багаторазовий чемпіон України з бойових мистецтв і віце-чемпіон Європи з ММА Юрій Єрко 
знявся в фільмі «Захар Беркут». 22 жовтня відбулася тематична інтелектуальна гра «Все про країни 

Європи» для учнів 9-11 класів шкіл Бородянського району, організаторами 
якої є Бородянський районний центр дитячої та юнацької творчості. Тож 
сміливо можна сказати, що сезон чемпіонатів з інтелектуальних ігор серед 
учнів закладів загальної середньої освіти розпочато.

У Бородянці побудують перший в Укра-
їні завод з виробництва флоат-скла. 
Про це повідомляє «Бізнес-Цензор».

На даний момент в  Україні цей вид скла 
не виробляють і економіка країни повністю 
залежить від продукції, яка імпортується з 
країн Європи та Росії. При цьому скло, яке 
імпортується в  нашу країну, виготовляють, 
зокрема і з української сировини.

Проєктом будівництва заводу з виробни-
цтва скла в  Київській області займається 
компанія «Агромат» разом з американ-
ським технічним партнером.

«Наш проєкт з’явився в 2017 році. Тоді ми 
підписали меморандум з американською ін‑
жинірингової фірмою по будівництву заводу з виробництва скла. Ця фірма з США. Вона 
має 30‑річний досвід і володіє найбільш прогресивними технологіями флоат‑ванн і нане‑
сення CVD‑покриттів. Вони виконують роботи під ключ, які включають послуги з тех‑
нічного проєктування, закупівель та будівництва», — говорить ініціатор і керівник про-
єкту Олександр Моляка.

У будівництві заводу братимуть участь 600–700 осіб. Після запуску в експлуатацію на ви-
робництві будуть задіяні 200 працівників. З урахуванням обслуговуючого персоналу, кіль-
кість робочих місць складе 300 осіб.

Основною продукцією заводу буде енергозберігаюче скло всіх типів і клімату, архітек-
турне скло, скло для сонячних батарей, самомиюче скло, скло для побутової техніки, уль-
трачисте скло для електроніки, автомобільне, тоноване, ламіноване та загартоване скло.

При цьому потужності майбутнього заводу дозволять практично повністю покрити по-
требу України в склі і ще деяку частину продукції відправляти на експорт. Згідно з попе-
редніми розрахунками, експорт продукції заводу складе не менше 30 % загального обсягу 
виробництва.

475 КІЛОГРАМІВ КОРОПІВ БУЛО 
ВИПУЩЕНО У ВОДОЙМУ В БАБИНЦЯХ

5 жовтня любителі полювання із вудкою 
організували чергове зариблення За-
водського ставу.

Загалом за кошти членів ГО «КРЛ «КРУЧА» 
до водойми запустили 475 кілограмів моло-
дих коропців вагою від 250 до 500 грам. Того 
ж дня на загальних зборах рибалок одного-
лосно було вирішено утриматися з 6 жовтня 
від ловлі риби задля того, щоб риба адапту-
валася до нової водойми та підросла, щоб 
наступного року після нересту насолоджу-
ватися результативною риболовлею.

Вже два роки рибалки проводять цілодо-
бове чергування по охороні ставу, під час 
якого слідкують за тим, щоб біля водойми 
не порушували норми екологічного законо-
давства (не засмічували територію та саму 
водойму, не займались браконьєрством та 
рибальством у заборонений період тощо).

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
У ПРИТУЛКУ ДЛЯ ТВАРИН

Н а початку жовтня у  муні-
ципальному притулку для 
тварин «Київська міська лі-

карня ветеринарної медицини», 
що знаходиться в Бородянці, від-
бувся день відкритих дверей.

У рамках цього заходу всі охочі 
могли завітати до притулку та по-
гуляти з тваринами. Усі тварини 

перебувають під наглядом ветеринарів, мають свою медичну 
карту, відомостями про всі медичні маніпуляції. Тварини забезпе-
чуються повноцінним харчуванням. Кожен песик потребує уваги, 
тому працівники притулку виводять по черзі тварин на вигул.

Для дітей організували квести, у  яких вони навчалися визна-
чати для себе безпечних тварин та поводитись із ними. Наразі 
в притулку живе 414 тварин.

КРОВ ПОТРІБНА ЗАВЖДИ: у Немішаєвому студенти 
стали донорами, аби врятувати життя

24 жовтня, в День донора, близько півсотні небайдужих викладачів і 
студентів Немішаївського агротехнічного коледжу відгукнулися на заклик 
і здали кров для спасіння життя інших людей.

Н а сьогодні донорська кров є життєво необхідною, та донорів катастрофіч-
но не вистачає. Добре, що студенти Немішаївського коледжу розуміють, як 
багато сучасна енергійна молода людина може зробити для стражденних, 

чиє життя залежить саме від донорів.
«Кожна дитина, яка захворіла на рак, чи поранений захисник в зоні ООС, чи 

людина, що потрапила в аварію, сподівається на допомогу. Усього одна здача 
крові може врятувати два дитячих життя. І наші немішаївці довели, що в їхніх 
силах стати рятівниками. Разом здали майже 20 літрів крові», — повідомляють 
в Немішаївському коледжі.

До речі, цікаво знати, що слово «donare» в перекладі з латинської означає «дару-
вати». Це дуже символічно, адже дійсно, віддаючи свою кров, донор не просто дарує 
її іншим людям, але ще і дарує реальний шанс на здоров’я і на збереження життя.

Б оєць Української Федерації змішаних бойо-
вих мистецтв UF MMA, який приймає участь 
у змаганнях від UFMMA по території України 

і представляв Федерацію на  міжнародних зма-
ганнях, де став віце-чемпіоном, знявся у патріо-
тичному історичному фільмі за мотивами повісті 
Івана Франка «Захар Беркут».

Це історія про любов до  Батьківщини, яку по-
трібно захищати навіть якщо твоя армія — кілька 
десятків бійців, а у ворога — декілька тисяч!

«У  фільм «Захар Беркут» було вкладено дуже 
багато праці і душі всіх творців, режисерів, ак‑

торів і всіх, хто допомагав цьому фільму поба‑
чити світ. Безсонні ночі, сміх, переживання, пов‑
торення і дублі. І в  результаті вийшов гідний 
фільм, яким сміливо можна пишатися. Якщо ви 
ще не дивилися, то обов’язково подивіться», — 
написав хлопчина у соціальних мережах.

«Захар Беркут»  — спільний українсько-амери-
канський художній фільм режисерів Ахтема 
Сеітаблаєва і Джона Винна, який вийшов 
в прокат 10 жовтня 2019 року.

Стрічка «Захар Беркут» стала переможцем 
в  9-му конкурсному відборі кінопроектів 
Державного агентства України з питань кіно. 
Бюджет фільму повинен був скласти 75 млн 
грн, з яких 30  млн — підтримка Держкіно, 
але підсумкова загальний кошторис стрічки 
склав 113.5 млн грн.

Зйомки фільму проходили в  Карпатських 
горах і під Києвом. Серед відомих місць зйо-
мок було озеро Синевир.

СЕЗОН ЧЕМПІОНАТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ІГОР НА БОРОДЯНЩИНІ РОЗПОЧАВСЯ

В актовій залі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації 
юні ерудити змагалися в різних галузях знань: історії, географії, мистецтві, 
літературі, відкриваючи для себе вже знайомі та невідомі сторінки життя 

європейських держав, повідомила директор Бородянського РЦДЮТ Наталія Дво-
раківська.

Переможцями інтелектуальних етапів стали:
І місце — команда «Фіксики» Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
ІІ місце — команда «Wi-Fi» Бородянського академічного ліцею
ІІІ місце — команда «220 Вольт» Бородянської СЗОШ І-ІІІ ст. № 1.
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 КРИМІНАЛ

 ДТП

 ПРИГОДИ

 ХРОНІКА ПОЖЕЖ

У БОРОДЯНЦІ ПАЛАЮЧИЙ ТЕПЛОВОЗ 
ЗАГАСИЛИ ЗА ЛІЧЕНІ ХВИЛИНИ

НА БОРОДЯНЩИНІ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ЧЕРЕЗ 
ОТРУЄННЯ ТА ОПІКИ ЗАГИНУЛО ДВОЄ ЛЮДЕЙ

ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ 
ОДНА ЛЮДИНА ЗАГИНУЛА, ІНША — 
ОТРИМАЛА ОПІКИ

ВОГНЕБОРЦЯМ ВДАЛОСЯ ЗАПОБІГТИ 
ВИБУХУ

На території одного з підприємств по про-
вулку Привозкальний у смт Бородянка 
на Київщині 3 жовтня загорівся маневре-
ний тепловоз.

П ро це о 20:45 повідомили місцевих ря-
тувальників, а вже о 20:50 пожежу вда-
лося локалізувати, щоб не  допустити 

розповсюдження вогню.
Через 10 хвилин вогонь було повністю при-

боркано. Проте він встиг пошкодити мотор-
ний відсік тепловоза.

Що стало причиною займання — невідомо.
За інформацією ГУ ДСНС України 

у Київській області

Трагедія сталася у селищі Пісківка, Бородянський район.

П овідомлення про загорання в приватному житловому будинку на-
дійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського ра-
йону 12 жовтня.

На місце виклику негайно виїхали вогнеборці на двох пожежно-ряту-
вальних автомобілях. В ході проведення розвідки пожежі, рятувальни-
ками виявлено двох громадян 1972 та 1954 років народження, котрі через 
отруєння продуктами горіння та отриманими опіками загинули на місці 
події. Внаслідок пожежі вогнем знищений диван та дерев’яна підлога 
в одній із кімнат будинку на загальній площі 2 м2, пошкоджено стіни кім-
нати на площі 6 м2 та речі домашнього вжитку, повідомляють у Бородян-
ському РВ ГУ ДСНС України у Київській області.

Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.

Трагедія сталася у селищі Бородянка 27 жовтня.

П ро пожежу у приватному житлово-
му будинку що знаходиться по вул. 
Нова рятувальникам повідомили 

місцеві жителі селища.
Прибувши на  місце події, рятуваль-

ники побачили, що будівля всередині 
повністю охоплена вогнем. Ліквідувати 
загорання вдалося досить оперативно, 
проте у  середині будинку вогнебор-
ці виявили тіло загиблої громадянки 
1960 року народження. Власник будинку, 
1954 року народження, зумів самостійно 
вибратись з палаючої будівлі, в резуль-
таті чого отримав травми у вигляді опі-
ків та був госпіталізований до районної 
лікарні.

У результаті пожежі вогнем знищено 
речі та майно, що знаходились всередині, 
пошкоджено стіни та перекриття будинку.

29 жовтня надвечір в приватному гаражі у селі Нова Гребля, Бо-
родянський район, сталася пожежа. З будівлі рятувальникам 
вдалось вчасно винести 5 кисневих та 2 газових балони, тим 

самим запобігши подальшому вибуху.
На момент приїзду 

вогнеборців вогнем 
була охоплена вся бу-
дівля. Пожежу вдалося 
вчасно ліквідувати, про-
те приватний легковий 
автомобіль «Mazda», 
що знаходився в гаражі, 
був знищений вогнем.

Причина виникнення 
пожежі встановлюється, 
повідомляють в ГУ ДСНС 
України у  Київській об-
ласті.

НАРКОТИКИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: ВІДРАЗУ 
ТРЬОХ НАРКОДИЛЕРІВ НА КИЇВЩИНІ ЗАТРИМАНО
Усередині жовтня поліції вдалося затримати відразу трьох наркодилерів в різних куточках області.

О дним із затриманих виявився колишній військовий, він з Переяслава продавав наркотики через теле-
грам-канал.

Ще один «продавець» — 28-річний житель смт Бабинці Бородянського району. В його будинку право-
охоронці під час санкціонованого обшуку вилучили пакети з подрібненою рослиною, висушені коноплі, мо-
більні телефони та банківські картки. Молодика затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального 
кодексу України та повідомлено про підозру.

Натомість 35-річний житель с. Копачі Обухівського району постачав та виготовляв «зілля».
Загалом поліцейські вилучили близько 50  грам амфетаміну та майже 3  кілограми канабісу, вартість яких 

за цінами «чорного ринку» становить близько 700 000 гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут 

наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 
від шести до десяти років з конфіскацією майна.

ЗА ПОГРАБУВАННЯ ГАРАЖУ ЧОЛОВІКУ 
«СВІТИТЬ» ДО 6-ТИ РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

У БОРОДЯНЦІ ПОЛІЦІЯ ПРИПИНИЛА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПІЛЬНИХ ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИКРАВ МАШИНУ У ПІСКІВЦІ, 
ЗЛОВИЛИ МЕНШЕ, НІЖ ЗА ТРИ ГОДИНИ

ЖАХЛИВЕ ДТП НА БОРОДЯНЩИНІ: ОДИН 
ЗАГИБЛИЙ, ДВОЄ ТРАВМОВАНИХ

ДТП У НЕМІШАЄВОМУ: ЗІТКНУЛИСЯ ДВІ 
«ЛЕГКОВУШКИ» ТА ВАНТАЖНЕ АВТО

ЕКСТРЕМАЛЬНІ РОЗВАГИ: 
П’ЯНИЙ ЧОЛОВІК, ВИДЕРШИСЬ НА 
ПОТЯГ, ОТРИМАВ ТЕРМІЧНІ ОПІКИ

Молодий хлопчина, який вже притягався до відповідальності, пограбував пенсіонера.

20  жовтня до чергової частини Бородянського відділення поліції надійшло повідомлення від 75-річно-
го жителя району про те, що невідома особа протягом ночі проникала в його гаражне приміщення 
та викрала з нього велосипеди, електропилки та зварювальний апарат.

Завдяки швидкому реагуванню працівниками Бородянського відділення поліції особа крадія була встанов-
лена. Зловмисник в скоєному зізнався.

Нічним «гостем» виявився 23-річний хлопець, для якого це був не перший злочинний досвід, так як раніше 
вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3-х до 6-ти років.

Незаконний гральний бізнес функціонував під виглядом розповсюджен-
ня державних лотерей.

П рацівниками поліції було проведено санкціоновані обшуки за міс-
цем розташування закладів, які займались гральним бізнесом 
на території селища Бородянка. В ході проведення обшуків право-

охоронцями було вилучено гральне обладнання та гроші, отриманні від 
незаконної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за  ч.  2  ст.  203–
2 Кримінального Кодексу України. Організаторам грального бізнесу за-
грожує штраф від 680 до 850 тисяч гривень.

8 жовтня в селищі Пісківка було вкрадено автомобіль. Про вчинення вказаного правопорушення та при-
кмети авто одразу було повідомлено в поліцію і вже менш ніж за 3 години автівка була знайдена.

Зловмисником виявився місцевий житель селища Пісківка, 1976 року народження.
Чоловік розповів, що, проходячи по вулицях селища та будучи напідпитку, помітив автомобіль марки ВАЗ 

2103. В  цей момент в  нього виникло бажання заволодіти чужою автівкою. Вибивши бокове вікно проник 
до транспортного засобу, після чого пошкодивши замок запалення, він заволодів авто. Тепер чоловікові за-
грожує позбавлення волі строком до 5 років.

Т рагедія сталася 30 жовтня на 76 км автодоро-
ги «Київ-Ковель-Ягодин» М-07 поблизу сели-
ща Пісківка.

Як повідомили ІА «Погляд» в Бородянському РВ 
ГУ ДСНС України у Київській області, о 13:50 до опе-
ративно-диспетчерської служби Бородянського 
району надійшов дзвінок про необхідність надан-
ня допомоги в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди, що сталася недалеко від Пісківки.

Водій легкового автомобіля «Nisan JUKE» не впо-
рався з керуванням та в’їхав на металевий відбій-
ник. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 
одна пасажирка 1969 року народження від отри-
маних травм загинула на  місці події, двоє інших 
громадян отримали травми різного ступеня тяж-
кості та були госпіталізовані.

Черговий караул, який виїхав на місце виклику, провів роботу з деблокації загиблої з понівеченого авто, здійс-
нив деблокацію відбійника з салону автомобіля та буксирування транспортного засобу на обочину дороги.

9 жовтня у селищі Немішаєве сталося ДТП з трьома тран-
спортними засобами: два легкових автомобіля зіткнули-
ся з вантажним.

За попередньою інформацією, учасники аварії не дотриму-
валися дистанції і швидкісного режиму. Патрульні встановили, 
що поки один водій транспортного засобу Volvo VNL з напівп-
ричепом пригальмував для здійснення повороту, водій авто 
Geely MR у свою чергу також зупинився, оскільки їхав за ван-
тажівкою.У цей час водій Suzuki Grand  Vitara не  слідкував 
за  дорожньою обстановкою та через неуважність допустив 
зіткнення і з легковою Geely і з вантажівкою Volvo.

Всіх пасажирів легкової автівки Geely — водія, його дружину 
та 2-річнго сина — оглянули лікарі, що прибули на місце події. 
Дитину госпіталізували.

У Бородянці, будучи напідпитку, 29-річний молодик вирішив екстре-
мально розважитися і видерся на потяг. В результаті його вдарило 
струмом, проте, на щастя, чоловік лишився живим.

Після інциденту чоловіка з термічними опіками госпіталізували в лі-
карню.

Як повідомляє прес-служба поліції у Київській області, у такий спосіб, 
будучи напідпитку, молодий чоловік вирішив екстремально розважити-
ся. Утім, свої сили не розрахував. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, 
зачепився за дроти під високою напругою та не втримався на ногах.

«На  щастя, місцевому жителю пощастило, що він лишився живим, 
адже така розвага могла обернутися трагедією. Цей інцидент поліція 
задокументувала як нещасний випадок», — повідомляють у відомстві.
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 ОСВІТА  ЕКОЛОГІЯ

ШКОЛЯРІ ОБРАЛИ НОВУ ГОЛОВУ РАДИ 
ДІТЕЙ БОРОДЯНЩИНИ

УЧНІВ БАБИНЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 
НАВЧАТИМУТЬСЯ СОРТУВАТИ СМІТТЯ

Команда юних лісівників з Пилиповичів посіла друге місце 
на Всеукраїнсьому зльоті лісництв

Школярі Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів безкоштовно пройдуть навчання 
та побувають на екскурсії на громадській станції сортування відходів 
«Україна без сміття».

ЮНІ ЛІСНИКИ З БОРОДЯНЩИНИ 
ЗАЙНЯЛИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ

 ПЕРЕМОГИ

 ПЕРЕМОГИ

З’ясувати, яким є харчування дітей України, взялася міжнародна дослідницька компанія «ІПСОС» за ініціативи компанії Данон в Україні, при цьому 
експертизу забезпечувала Асоціація Дієтологів України. На жаль, результати виявилися невтішними.

ЩО І СКІЛЬКИ ЇДЯТЬ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 ЗДОРОВ’Я

8 жовтня в Немішаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 відбулася звітно-виборча конференція 
Ради дітей Бородянщини, на якій не тільки обговорювали здобутки й плани, а ще й 
обрали нових голову та заступників на 2019/2020 навчальні роки.

Розпочав конференцію виступ заступника голови РДБ минулого скликання Мануша Да-
нила, учня 11 класу Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Він відзвітувався за минулий на-
вчальний рік. Розказав про ті заходи, які проводилися Радою та презентував текст Статуту 
Ради дітей Бородянщини для загального обговорення.

«Рада продовжила свою роботу представленням програм претендентів на посаду Го‑
лови Ради нового скликання 2019/2020 навчального року. Всього кандидатів було п’ятеро 
з різних населених пунктів району. Вони пропонували своє бачення майбутнього молоді, 
програму розвитку молодіжного руху», — розповідає в соціальних мережах заступник ди-
ректора з виховної роботи Немішаївської школи № 1 Яковлєва Тетяна Павлівна.

За результатами таємного голосування Головою Ради дітей Бородянщини нового скликан-
ня став Мануша Данило, учень 11 класу Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, заступника-
ми — учениця 9 класу цієї ж школи Дар’я Козленко та учень Клавдіївської ЗОШ ім. В. Рибалка 
Вадим Білоусов.

З агалом станцію відвідують 45  шкіл із 
Києва та області, проте охочих було на-
багато більше. Бажання навчити учнів 

правильного поводження з твердими побуто-
вими відходами та сортуванню сміття вияви-
ли і адміністрація, і діти Бобинецької школи.

Щоб потрапити на таку екскурсію та пройти 
навчання потрібно було заповнити анкету 
и додати мотиваційний лист або відео. З усіх 
анкет обирали заявки, які довели, що саме їх 
школа найбільше потребує цього.

«Мета нашого проекту  — навчити дітей 
відповідально ставитися до  відходів, упа‑
ковки і через сортування направляти її 

на переробку, а не на звалища. Розказати маленьким відвідувачам про громадські станції 
сортування, щоб культура роздільного збору поширилася на  всю родину і одного дня 
наші школярі приїхали на станцію разом з батьками», — розповідають організатори про-
єкту.

«П илиповецьке учнівське лісництво» зайняло почесне ІІ місце у номінації «Нови-
зна та актуальність науково-експериментальної роботи» на фінальному етапі 
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та по-

зашкільної освіти, що проходив на Чернігівщині з 25 по 27 вересня 2019 року.
До складу команди увійшли Лімборський Назар, Макаренко Ангеліна та Узакова Анастасія, 

керівник-наставник — Підлісна Надія Анатоліївна.
Гурток з’явився у 1996 році за  ініціативою тодішнього директора державного підприєм-

ства «Клавдієвське лісове господарство». 3а 23 роки учнями лісництва було заліснено біль-
ше 60 гектарів лісу та проведено догляд на площі більше 180 гектарів лісу, зібрано близько 
3100 кг жолудів, виготовлено та розвішено 1850 шпаківень та 200 синичників, повідомляють 
у Київському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

З 2002 року учнівське лісництво постійно бере участь у конкурсах та акціях різного рів-
ня — районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних. Вихованці є активними учасни-
ками різноманітних Всеукраїнських, обласних природничих конкурсів і акцій різних етапів.

Щороку ряди учнівського лісництва поповнюються новими учнями. Завдяки підтримці і 
плідній співпраці школи та лісівників ДП Клавдієвський лісгосп» сьогодні бути вихованцем 
учнівського лісництва почесно, відповідально та пізнавально.

Так, проведене вперше масштабне національне досліджен-
ня показало, що:

 y діти всіх вікових груп (ранній вік, дошкільнята, підліт-
ки) їдять замало овочів, фруктів та ягід, а також молоч-
них продуктів; серед овочів лідером є картопля;

 y діти всіх вікових груп їдять значно більше цукру, ніж 
передбачають норми, рекомендовані ВООЗ. Основними 
джерелами цукру в раціоні є солодкі напої, в тому числі 
соки, а також вироби з борошна;

 y споживання солі також значно перевищує норми — на-
віть ті, які визначені для дорослих. Основними джере-

лами солі в  раціоні є хліб та інші вироби з борошна, 
технологічно-оброблені м’ясні продукти і домашні 
страви;

 y уже з дошкільного віку раціон дітей перевищує норми 
калорійності, відповідні віку. Тенденція посилюється 
у старших вікових групах;

 y споживання вітамінів і мінералів недостатнє: згідно з 
дослідженням, діти отримують значно менше кальцію, 
ніж необхідно. Також у всіх вікових групах виявився де-
фіцитним вітамін Е.

Які  ж наслідки неправильного 
харчування? Вчені впевнені, що 
неповноцінне харчування спричи-
няє найбільшу кількість смертей 
у всьому світі.

Неправильне харчування дітей 
шкодить їхньому здоров’ю

Принаймні кожна третя дитина 
у віці до 5 років (або 200 мільйонів 
осіб) харчується недостатньо або 
має надлишкову вагу. Майже дві 
третини дітей у  віці від 6  місяців 
до 2 років не отримують продуктів 
харчування, необхідних для під-

тримки функціонування їх тіла і мозку, які швидко ростуть. 
Через це виникають ризики недостатнього розвитку мозку, 
зниження здатності до  навчання, низького імунітету і по-
ширення інфекцій і, в  багатьох випадках, ризики смерті. 
Такі висновки опублікували експерти ЮНІСЕФ у своїй новій 
доповіді «Становище дітей в світі, 2019 рік: діти, продоволь-
ство і харчування».

Сьогодні 340  мільйонів дітей (або кожна друга дитина) 
страждають від нестачі необхідних вітамінів і поживних ре-
човин. Із дорослішанням дітей вплив нездорового харчу-

вання на них набуває тривожних масштабів.
Сіль всьому голова, але не у харчуванні
Але і це не всі проблеми у харчуванні, з яки-

ми стикаються наші діти. За даними резуль-
татів національного дослідження структури 
харчування українців, українські діти їдять 
забагато солі. Виявляється, звичка їсти со-
лону їжу, яка виробляється в  дитинстві, за-
лишається з нами і в дорослому житті. А це 
шкідливо для здоров’я. Наприклад, надмірне 
споживання солі зумовлює підвищення арте-
ріального тиску. Більшу частину денної нор-
ми солі українці отримують не  з домашньої 
їжі, а з купленої в супермаркеті.

З ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНКИ ПІСКІВСЬКІ БОКСЕРИ 
ПОВЕРНУЛИСЯ З НАГОРОДАМИ
З майже 400 спортсменів вихованці Пісківського Спортивного Центру серед кращих.

З 21  по  27  жовтня в  мі-
сті Бердянськ відбувся 
«Чемпіонат України з 

боксу серед юнаків».
В чемпіонаті взяв участь 

391  спортсмен, серед них і 
четверо боксерів з «Пісків-
ського Спортивного Центру», 
які відзначились наступними 
результатами:

Дементьєв Іван — 2 місце;
Бабик Денис — 3 місце.
Крім того, Дементьєв Іван 

потрапив до  складу «Збірної 
України з боксу серед юна-
ків».

Готували до змагань спортс-
менів тренери Попика В. І. та 
Кухар С.В.
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 КУЛЬТУРА

В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ 
ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ

ДО БОРОДЯНСЬКИХ ДІТЛАХІВ ПРИЇХАВ ВІДОМИЙ 
ПИСЬМЕННИК

Як заявив міністр культури Володимир Бородянський в ефірі Радіо 
Свобода, «Український культурний фонд», підпорядкований Мініс-
терству культури, і Міністерство цифрової трансформації плану-
ють спільну роботу над створенням електронної бібліотеки.

17 жовтня в малому залі районного палацу культури відбулася зустріч школярів 
Бородянки з автором історичних поем для дітей «Козацькі бувальщини» Павлом 
Браницьким.

 ПОДІЇ
НА БОРОДЯНЩИНІ ПІДПРИЄМЦІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ГОВОРИЛИ ПРО ТЕ, ЯК ВИЙТИ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

 СУСПІЛЬСТВО

П ро це він згадав, коментуючи 
популяризацію читання, яку 
назвав одним із завдань свого 

відомства.
«Для того, щоб люди більше чита‑

ли, у  них повинна бути звичка чи‑
тати. Звичка читати формується 
у  школі, в  родині, в  дитинстві. Тому 
частина наших дій, зусиль і коштів 
буде разом з МОН скерована на  те, 
щоб така звичка з’являлася у школі. 
Це перше. І друге — це наявність кон‑
тенту, тобто наявність цікавих книжок», — каже Бородянський.

Він додав, що для забезпечення наявності уряд розглядає варіант електронних 
книжок, щоб створити «мінімальний бар’єр» для доступу до літератури.

«Зараз ми працюємо. Український культурний фонд разом, зараз вже приєд‑
нається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української 
електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у  кожному місті, де є 
інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістати‑
ся книжки. Ми плануємо, що декілька назв будуть безкоштовні взагалі, тобто 
держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30… 
Ми подивимося. І будь‑яка людина зможе читати це. Доступ ми забезпечимо, 
наприклад, в електронний спосіб», — заявив міністр.

З устріч з відомим письменником організувала Бородянська 
районна дитяча бібліотека.

Павло Браницький презентував свою книгу «Козацькі 
бувальщини». На екрані «оживали» герої твору, які своїм при-
кладом спонукали бути мужніми, чесними, гідними, справжніми 
патріотами своєї країни. Гість розповів присутнім про малові-
домі, але цікаві факти зі славної минувшини нашого народу та 
заспівав з усіма бажаючими кілька пісень зі своєї книжки. Над-
звичайне захоплення у глядачів викликав відеоперегляд про та-

нець «гопак», 
котрий є бойо-
вим танцем ко-
заків. А ще усі 
бажаючі мали 
нагоду побу-
ти артистами і 
вони зі сцени 
разом з Павлом Браницьким виконали цілу низку 
козацьких пісень. При цьому усі присутні у залі із 
задоволенням їм підспівували.

Десять примірників книжки «Козацькі бувальщи-
ни» було передано для розповсюдження у бібліоте-
ках, повідомляють в Бородянській районній біблі-
отеці.

30 жовтня на Бородянщині відбувся бізнес-ланч «Європейський тиждень підприєм-
ництва на Київщині».

Переліт Воронів-Бородянка подолали на 8,5 літрах пального.

Є вропейський тиждень підприємництва проходи-
тиме по  всій країні протягом жовтня-листопада 
2019 року. На Київщині він відбувся неподалік від 

Бородянки в заміському комплексі «4  сезони». Запро-
шені підприємці Бородянського району в рамках заходу 
мали змогу дізнатися, як вийти на міжнародні ринки, де 
знайти фінансові ресурси та як розвинути навички ве-
дення бізнесу і покращити діловий клімат в країні.

Також, як повідомляє Бородянська районна рада, 
учасники заходу обговорили питання лізингу та його 
можливості для ОТГ, кредитування та просування мало-
го бізнесу.

Європейський тиждень підприємництва в  Україні є 
частиною загальноєвропейської кампанії з розвит-
ку малого та середнього бізнесу, сприяння підприєм-
ництву та інформування про підтримку ЄС розвитку 
приватного сектору. EU4Business (link  is external) — це 
ініціатива ЄС, яка надає підтримку приватному сектору 
в країнах Східного партнерства, в тому числі в Україні.

В иявляється, є така дисципліна — «дальність перельоту на фіксованій кіль-
кості пального». Для того, щоб встановити рекорд світу, треба сконструю-
вати літак, який бере мінімальну кількість пального і здатен сам планувати 

періодично, не витрачаючи пального взагалі.
17 жовтня з летовища у Воронові (Рівненська область) піднявся літак конструк-

ції Юрія Яковлева, за штурвалом був сам конструктор. Чоловік на 10 літрах паль-
ного мав пролетіти 229 км.

Юрій Яковлєв, власник Аeropraкt, компанії з 
конструювання та побудови літаків малої авіації, 
пілот із 20-річним стажем, здобув 13  нагород зі 
спорту надлегкої авіації, двічі ставав чемпіоном 
світу і один раз — Європи. Його компанія — най-
більший український виробник надлегких літаків. 
Сьогодні підприємство «Аеропракт» займає третє 
місце в  світі по  виробництву легких і надлегких 
літаків.

Через три години після того як літак здійняв-
ся у  небо стало відомо, що рекорд встановлено. 
На 8,5 літрах пального літак Аеропракт А-40, про-
летів 229 кілометрів, повідомили в «Радіотрек».

В БОРОДЯНЦІ ВСТАНОВИЛИ РЕКОРД СВІТУ 
З ДАЛЬНОСТІ ПОЛЬОТУ НА ФІКСОВАНІЙ КІЛЬКОСТІ 
ПАЛЬНОГО

СТУДЕНТИ В НЕМІШАЄВОМУ ВШАНУВАЛИ ВОЇНІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ

28 жовтня  — День визволення України від на-
цистських загарбників у Другій світовій вій-
ні. Саме цей день вважають датою остаточ-

ного вигнання окупаційних військ за  межі території 
нашої країни. У Немішаєвському агротехнічному коле-
джі також відзначали цю дату.

Відзначення Дня визволення України від нацистських 
окупантів розпочали з гімну, потім присутні перегля-
нули документальну стрічку про події цього дня та 
провели хвилину мовчання за загиблими та поклали 
квіти біля вічного вогню.

Зворушливий реквієм «Священний вогонь пам’яті 
не  згасає» зібрав викладачів, співробітників, студен-
тів, ветеранів Афганської війни, учасників АТО, аби від-
дати данину пам’яті героям, вшанувати подвиг і жер-
товність українського народу у Другій світовій війні.

«Ми не маємо права забути ці трагічні сторін‑
ки історії. Ми вшановуємо пам’ять всіх українців, 
які віддали життя, звільнюючи українську зем‑
лю від окупантів. Сьогодні, коли на  Сході Украї‑
ни лунають постріли і гинуть люди, українці, як 
ніхто, розуміють цінність миру для своєї держа‑
ви та її суверенітету. Ми самовіддано боремо‑
ся за свободу, як колись боролися наші дідусі та 
бабусі, а відтак — ми переможемо! Пам’ять тих, 
хто самовіддано рятував рідну землю і здобув 
перемогу над окупантами, назавжди жива у  на‑
ших серцях!», — зазначив директор коледжу Воло-
димир Альохін.

Після офіційних урочистостей на мітингу виступи-
ли студенти коледжу. Їхній гурт «Зоресвіт» виконав 
пісню «Океану Ельзи» «Не твоя війна».

«УКРПОШТА» БІЛЬШЕ НЕ ПРОДАВАТИМЕ 
ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ

П ро це повідомило керівництво державного пошто-
вого оператора «Укрпошта» у  соціальній мережі 
Facebook. Зокрема гендиректор підприємства Ігор 

Смілянський написав: «Оскільки ми поки що не продали 
ще Поштамт під п’ятизірковий готель, щоб не конку‑
рувати з казино, згідно з рішеннями Верховної Ради, які 
плануються, «Укрпошта» з 1  листопада остаточно 
припиняє продавати лотереї, і єдина азартна гра, в яку 
ми продовжуємо грати, — це затвердження тарифів».

Його перший заступник Олександр Перцовський додав: 
«Фокус у бізнесі — чи ненайважливіше! Відмовитись від 
непрофільних напрямків та доходів, щоб сфокусуватись 
на головному й заточити сервіс саме під це — рішення, 
яке точно дасть результат та яке відчують клієнти». 
На завершення він побажав усім «не в лотереї гратися, 
а ставати ковалями своєї долі».

З 1 листопада у відділеннях «Укрпошти» більше не мож-
на придбати лотерейні квитки через законопроект про 
азартні ігри, який наразі знаходиться на розгляді у Вер-
ховній Раді України.
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ДАРИНА ЧОРНА: «МУЗИКА – ЦЕ ТЕ, ЩО МЕНЕ НАДИХАЄ»
Дати чітке визначення поняттю «творча особистість» так само важко, як точно встановити, що таке творчість. Воно парадоксальне, суб’єктивне і 
не піддається ніяким законам. Проте одне не можливо заперечити – творчі люди надихають, вони створюють навколо себе неймовірну ауру і дозволяють 
нам на хвилинку перенестися в інший вимір, аби відкрити для себе щось нове. В кінці вересня школярка із селища Клавдієво-Тарасове та вихованка театру 
естради «Фабрика зірочок» Дарина Чорна представляла Київську область на Всеукраїнському молодіжному фестивалі «Червона рута», де поповнила свою 
скарбничку перемог, виборовши чергове призове місце. Про свій творчий світ, а також про те, як вона почала співати та чи планує пов’язати своє життя з 
естрадною сценою юна співачка розповіла журналісту ІА «Погляд».

 ДОВКІЛЛЯ

— Коли Ви зрозуміли, що хочете співати?
— Я почала займатися вокалом у 5 років. 

Навряд чи, я  тоді повністю розуміла, що 
хочу саме цього, але з часом я усвідомила 
що вокал — це саме те що мені потрібно. 
Тим паче, що у музичну школу мене взяли 
без екзаменів, тому сумніву не  лишалося, 
ми одразу зрозуміли що це те що треба. 
Музика — це те, що мене надихає, це те без 
чого я не можу жити та існувати. Мої будні 
здаються дуже нудними та одноманітними 
без занять та музики.

— Зараз Ви вже можете сказати, спів для 
Вас — це просто захоплення чи майбутня 
професія?

— Як я вже казала, співати я почала у 5 ро-
ків. Віддати мене на якийсь гурток, а краще 
на  вокал, бо в  мене це дуже добре вихо-
дило, моїм батькам порадила вихователь-
ка у  дитячому садочку. На  кожному святі 
у  мене була головна роль і я  обов’язково 
співала пісню. Тому це захоплення взяло 
свій початок ще з садочку. Я дуже б хотіла, 
щоб це стало моєю майбутньою професією. 
І для цього я роблю все можливе.

— Які плани на  майбутнє, на  найближчі 
10 років?

— Так далеко я  брати не  буду, але зараз 
для мене головне — розвиватися та займа-

тися. У цьому році я здаю ДПА, тому готуюся 
до нього. Тим не менш, я не стала приділя-
ти менше часу вокалу. В  майбутньому для 
мене буде головним визначитися з універ-
ситетом. А  поки що  — я  готуюся до  нових 
конкурсів.

— На «Червоній Руті» Ви дебютували з ав‑
торською піснею, розкажіть що це за пісня, 
про що вона і ким написана для Вас?

— Назва пісні «Плаче Україна». Її для мене 
написали мій викладач Анна Бованенко та 
її чоловік Богдан Олійник. Я  надзвичайно 
вдячна їм за цю пісню, її тематика як ніко-
ли актуальна. Вона описує біль та тугу ма-
тері-України за своїми синами, які загинули 
на  фронті. Пісню написали для конкурсу 
«Червона рута». Саме на  цьому конкурсі 

вона перший раз прозвучала та вийшла 
в світ.

— Чи не було Вам страшно виступати із ав‑
торською піснею? Інші, можливо б, обрали 
перевірений хіт… Чому для конкурсу Ви об‑
рали саме її?

— Насправді я дуже хвилювалася не тіль-
ки за те, як пісня прозвучить, а й за те, як її 
сприймуть. Я дуже хвилювалася перед ви-
ходом на сцену, але у мене була найсильні-
ша підтримка — це мої батьки. Вони завжди 
поруч зі мною та допомагають мені. На сце-
ні я дуже сильно відчула пісню і майже роз-
плакалася, але стримала себе. Та як тільки 
я зійшла зі сцени сльози полилися самі со-
бою, але я отримала колосальну підтримку 
від глядача та членів журі. Що ж до вибо-
ру — як тільки я почула готову «мінусовку» 
пісні, я одразу зрозуміла, що це та пісня, яку 
потрібно везти на цей конкурс. І ми не про-
гадали. За покликом серця, з тривогою, але 
ми вирішили що це — саме та пісня яку по-
трібно везти.

— Чи задоволені Ви результатом? Які ще 
сцени плануєте підкорити?

— Результатом я  задоволена. Я  зайняла 
призове місце, а  це немало. Звісно, я  йду 
до  кращого та до  кращих результатів. Я  ні 
в  якому разі не  припиняю працювати та 
завжди йду до кінця. В мене буде ще багато 
перемог та конкурсів. Я ніколи не засмучу-
юсь, а  приймаю все, друге місце значить, 

що цього разу, можливо, я не допрацювала, 
а значить ще трошки зусиль — і наступно-
го разу буде перше. Наразі ми готуємося 
до конкурсу «Чорноморські ігри». Вже зов-
сім скоро я відправляюся на конкурс «Фа-
брика талантів» до  Полтави. 9  листопада 
я матиму змогу виступити у якості гостя та 
випускника на конкурсі «Гармонія душі», де 
у 2017 році я взяла Гран-прі. 

  спілкувалася Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД

КРАЩІ ГРИБНІ МІСЦЯ НА КИЇВЩИНІ
Д ля справжнього грибника жнивна 

пора  — майже цілий рік, та й для лю-
бителя ще залишається час до  грудня, 

коли ще може задощити і буде сенс вирушати 
до лісу. При теплій погоді достатньо 3–5 до-
щових днів, і на  вихідні можна готувати ко-
шики: гриби ростуть швидко, і як мінімум, 
пізні опеньки, а  то  і зеленушки, білі гриби 
вже з’являться. Найпоширеніші в нашій міс-
цевості гриби  — польські, осінні опеньки, 
білі і лисички  — на  них 
і радять націлюватися 
фахівці.

Бородянка, Вишгород, 
Іванків. До  Бородян-
ки можна дістатися так: 
проїхати Гостомель, Вор-
зель, а потім звернути з 
траси вправо, на  одну з 
грунтових доріг.

Села: Бабинці, Здвижів-
ка, Клавдієво, Катюжан-
ка, Пірново, Сухолуччя, 
Ясногородка, Комарівка, 
Мірча, Димер.

Не менше грибних 
місць й в  іншому на-
прямку від столиці: 

Бориспіль, Переяслав‑Хмель‑
ницький. Села: Старе, Кийлів, 
Бориспільські Дачі, Хоцьки.

Також грибники радять поїха-
ти в Рокитне, Тараща, Богуслав. 
Села: Пугачівка, Кирдани, Ма-
лоберезанське, Дмитренки, По-
ташня.

МОЗ НАГАДАЛО ПРО НЕБЕЗПЕКУ 
ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ
У розпал осені, коли в ліс ідуть навіть ті, хто не є запеклим грибниками, Мі-
ністерство охорони здоров’я України нагадує про небезпеку отруєння ними, 
адже в Україні їстівними є лише 500 видів. Усі інші можуть вправно маскува-
тись під їстівні, наприклад, опеньок несправжній чи печериця отруйна.

Як уникнути отруєння?
 y Готуйте гриби не пізніше одного 

дня після їх збору;
 y не збирайте занадто молоді чи ста-

рі гриби, їх легко сплутати з отруй-
ними;

 y не купуйте грибів на стихійних рин-
ках;

 y не куштуйте сирих грибів;
 y не збирайте гриби поблизу доріг 

чи виробництва.
Фахівці також нагадали, що гриби не 

можна вживати вагітним жінкам, дітям 
до 12 років та людям похилого віку.

Не забувайте, що перші симптоми 
отруєння грибами можуть з’явитися 
через 30 хв. після вживання або й че-
рез кілька днів.

Симптоми отруєння: нудота, блю-
вання, різкий біль в животі, діарея, 
запаморочення, підвищення темпе-

ратури тіла, зниження пульсу, задуха, 
судоми, відтік крові від кінцівок (хо-
лодні руки та ноги), поява галюцина-
цій та марення.

У першу чергу слід викликати бригаду 
екстреної медичної допомоги за номе-
ром 103.

Поки чекаєте медиків, варто:
 y промити шлунок великою кількістю 

води;
 y випити препарати, які поглинають 

токсини (адсорбенти);
 y ні в якому разі не вживати алкоголь 

та молочні продукти, щоб не погір-
шити ситуацію, адже їжа та алко-
голь можуть пришвидшити всмок-
тування токсинів;

 y намагатися багато не рухатись, а 
лягти у ліжко.

Будьте уважні, збираючи гриби, та не 
хворійте!
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Складові:
• Масло вершкове - 140 г
    • Цукор - 180 г
    • Яйце куряче - 2 шт.
    • Борошно пшеничне - 200 г
    • Горіхи волоські - 100 г
    • Молоко - 125 г
    • Вода (кипляча) - 3 ст. л.
    • Сода - 1/2 ч. л.
    • Яблуко - 2 шт.
    • Чорнослив - 150 г
    • Цукор - 1 ст. л.
Приготування:
Чорнослив заливаємо окропом хви-

лин на 10. Горіхи рубаємо ножем. М’яке 
масло збиваємо з цукром. Додаємо 
яйця по одному. Потім всипаємо соду, 
борошно і вливаємо молоко. Додаємо 
киплячу воду і перемішуємо тісто до 
однорідності. Всипаємо в тісто полови-
ну горіхів і виливаємо його в застелену 
папером форму для випічки. За тістом 
викладаємо нарізаний чорнослив, го-
ріхи і розкладаємо часточки яблук. 
Можна це все трохи притиснути рукою. 
Посипаємо цукром і випікаємо в розі-
грітій духовці при температурі 190 гра-
дусів хвилин 45.

ОСІННІЙ ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ, ЧОРНОСЛИВОМ ТА ГОРІХАМИ

 ГОРОСКОП  ПЛАНУЄМО

15 СПРАВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВОСЕНИ

Овен. Гороскоп на  ли-
стопад передбачає Ов-
нам досить проблем-

ний період, головні події яко-
го будуть пов’язані зі сферою 
фінансів і сімейними відно-
синами. Між тим труднощі, що 
утворилися в  минулих міся-
цях, нарешті почнуть відсту-
пати. Виявлена гнучкість і ро-
зумний підхід до  справ доз-
волять вам зітхнути з полег-
шенням до  кінця листопадо-
вої пори.

Телець. За  гороско-
пом на листопад Тель-
ці вступають в  порів-

няно сприятливий період. 
Головне  — вести себе мак-
симально чемно не  тільки з 
приємними вам людьми, але 
також з конкурентами і навіть 
недоброзичливцями: подіб-
на тактика допоможе уник-
нути конфліктів, негативно-
го впливу ззовні, а також по-
сприятиме благополучному 
вирішенню поточних питань.

Близнюки. Для Близ-
нюків третій місяць 
осені стане дійсно пе-
реломним моментом 

життя. Очікуються масштаб-
ні зміни, які можуть торкну-
тися будь-якої сфери життє-
діяльності. Давні пріоритети і 
плани втратять свою актуаль-
ність, не виключаються світо-
глядний переворот і перео-
цінка обставин, що привнесе 
позитивні тенденції в  усі по-
точні процеси.

Рак. За гороскопом 
на  листопад Раків че-
кає вельми неодно-
значний місяць. Про-

тягом всього періоду типовим 
представникам водної стихії 
знадобляться такі якості, як 
впевненість в собі і гнучкість. 
Тим часом зірки підбадьорю-
ють: цілеспрямовані натури 
будуть щедро винагороджені 
сприянням фортуни в  пріо-
ритетних сферах, правда, ре-
зультати змусять себе поче-
кати.

Лев. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Левам 
продовження досить 

нестабільного етапу. Витрим-
ка, економний підхід до  бю-
джету і прагнення до  вну-
трішньої гармонії допомо-
жуть вам опинитися в  більш 
вигідному положенні в само-
му кінці місяця.

Діва. Для Дів настане 
порівняно вдалий пе-
ріод. Головне  — ви-
кластися по  максиму-

му в професійній сфері, про-
явити завзятість і цілеспря-
мованість. З перших днів ли-
стопада ваше матеріальне 
становище зміцниться, мож-
на зайнятися плануванням 
бюджету. Середина періо-
ду може принести деякі про-
блеми в  коханні. Зірки реко-
мендують вам бути більш по-
блажливими по  відношенню 
до коханої людини.

Терези.  Запорукою 
успіху для Терезів 
в цей період стане здо-

ровий спосіб життя. Збалан-
соване харчування, помірні 
фізичні навантаження, свіже 
повітря і спокійна атмосфера 
забезпечать бойовий настрій 
і посприяють вашій продук-
тивності. Перша третина ли-
стопада — вдалий момент для 
ділових знайомств і пошуку 
однодумців.

Скорпіон. Початок ли-
стопада ознаменуєть-
ся народженням пер-

спективних ідей і багатообі-
цяючих планів. Тим часом 
в  першій декаді зірки реко-
мендують вам приборкати 
свій палкий норов, запасти-
ся терпінням і утриматися від 
активних дій. Можливі про-
блеми, пов’язані зі сферою 
фінансів. Доведеться відмо-
витися від великих витрат.

Стрілець.  Листопа-
дова пора привне-
се істотні зміни у жит-
тя Стрільців. Особли-

во це стосується матеріаль-
ної сфери, а  також роботи і 
бізнесу. Початок місяця при-
несе несподівані пропозиції і 
певні перспективи, на  які ви 
абсолютно не  розраховува-
ли. Більш того, на  деякі про-
цеси в  важливих областях 
ви і зовсім не зможете впли-
нути: головне  — сформувати 
правильне бачення ситуації, 
тоді зміни обернуться для вас 
успіхом.

Козеріг.  Зірки обіця-
ють удачу в  амурних 
справах одиноким лю-

дям вашого символу. В  пер-
шій декаді ви маєте всі шан-
си для того, щоб познайоми-
тися з тією самою людиною, 
яка згодом виявиться вашою 
половинкою. Що ж до трудо-
вої діяльності: намагайтеся 
не брати на себе зайву відпо-
відальність протягом місяця, 
це загрожує емоційним виго-
ранням.

Водолій. Це буде до-
сить суперечливий 
місяць для Водоліїв, 

адже типові представники 
цього знаку не  стануть при-
слухатися до  порад оточую-
чих, а деякі і зовсім будуть зо-
середжені виключно на влас-
них інтересах. Початок ли-
стопада  — це відмінний мо-
мент для того, аби перегляну-
ти свої бажання, цілі і плани.

Риби. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Рибам 
цілком вдалий період: 

третій місяць осені виявить-
ся для вас більш активним 
часом, ніж жовтень. Грошові 
надходження очікуються вже 
протягом перших десяти днів: 
бізнесмени і кар’єристи мо-
жуть розраховувати на  гар-
ний прибуток, а  також типо-
ві Риби отримають фінансо-
ві нарахування з абсолютно 
несподіваних джерел.

Листопад — найкращий час 
для самоаналізу

 СМАЧНОГО!

Листопад для всіх пройде під активним впливом ретроградного 
Меркурія. В цей час краще відмовитися від шопінгу, інвестицій, 
далеких відряджень і тривалих подорожей. А ось ретельний са-
моаналіз і спроби осмислення складних життєвих обставин при-
несуть непогані результати.

Дієвий спосіб запобігти депресії — завантажити себе важливими справами, які повернуть смак до життя та допомо-
жуть цікаво пережити осінь. Тож пропонуємо вам ідеї того, чим можна зайнятися осінньої пори.

1 Записатися на фітнес
Якщо влітку фітнес нам замінюють 

велосипед і прогулянки, то  восени і 
взимку фізична активність знижуєть-
ся. До  того  ж ми починаємо більше 
їсти. Тож встаємо з дивана — і бігом 
на тренування.

2 Розставити по  квартирі букети 
з листя

Осінні букети з пожовклого листя 
можуть бути нітрохи не гіршими, ніж 
літні  — з яскравих квітів. Додайте 
частинку осені в свій інтер’єр: постав-
те чудовий жовто-червоний букет 
на видне місце.

3 Наїстися яблук
Осінь — сезон яблук. Встигайте за-

пастися вітамінами на всю зиму. Їжте 
свіжі яблука і сушіть, варіть варення і 
компот, випікайте пироги. Пообіцяй-
те собі з’їсти всі яблука, які виростуть 
у вас на дачі.

4 Купити теплу ковдру або нову по-
стільну білизну

Купіть собі найтепліший, найза-
тишніший, найяскравіший плед. 
Або нову постільну білизну — спа-
ти ви в  ній будете солодше, ніж 
немовля.

5 Сходити у театр або на концерт
Спробуйте сходити  на концерт, 

про який давно мріяли, або на що-не-
будь незвичне. Наприклад, у театр, в 
якому грають гостро-соціальні виста-
ви або який славиться незвичайним 
підходом до постановки. Чи навпаки 
— на стару-добру класику, наприклад, 
на оперу чи оперету.

6 Спробувати новий чай
До ковдри і хорошого фільму чу-

дово пасує чашка гарячого чаю або 
какао. Тож запасіться декількома 
видами ароматного і незвичайного 
смачного напою.

7 Запакувати літні речі
Сарафани, босоніжки, шорти  — 

їм пора відправитися на  зимову 
сплячку. Складіть їх в  коробки або 
на найдальшу полицю. А коли будете 
прибирати літні речі, подумайте, чи 
є серед них ті, які за  останні кілька 
років ви не надягнули жодного разу, 
і відправте їх на  благодійність або 
розпродайте через сайти безкош-
товних оголошень.

8 Купити піжаму і аромалампу
Восени і взимку приємніше спати 

у  м’якенькій піжамі. А  розслабитися і 
відкинути негативні думки допоможе 
аромалампа з ефірними маслами ман-
дарина, меліси, лаванди або майорану.

9 Зробити фотосесію з листям
Кілька знімків в  осінньому листі 

нікому не  зашкодить. Або хоча  б одне 
селфі на телефоні. Просто так, для себе.

10 Знайти нове заняття
Вчити іноземну мову, малю-

вати олійними фарбами, ліпити з 
полімерної глини, зайнятися йогою, 
завести блог — почніть робити щось 
нове. Те, до  чого ніяк не  доходили 
руки. Розвивайтеся!

11 Прибрати в будинку та змінити 
інтер’єр

За літо в будинку накопичилося ба-
гато непотрібних речей? Саме час 

провести генеральне прибирання 
або навіть ремонт. Але якщо він 
не вписується в ваш осінній бюджет, 
можна просто переставити меблі 
або змінити фіранки на  яскраві і 
життєрадісні.

12 Зробити нову зачіску або 
стрижку

Або пофарбуватися в інший колір  — 
одразу отримаєте +100  до  настрою і 
впевненості в собі!

13 Прочитати надихаючу книгу
Іноді нам буває складно зва-

житися на  важливий крок, який 
докорінно змінить наше життя. 
Дуже хочеться, але піти і зроби-
ти просто не  вистачає сил. Спро-
буйте прочитати гарну надихаючу 
книгу: це може бути як художня 
література (наприклад, «Чайка 
на  ім’я Джонатан Лівінгстон» Рі-
чарда Баха), так і публіцистична 
(наприклад, мотивуюча «Почни» 
Джона Ейкаффа).

14 Приготувати особливу вечерю
Восени ми часто сидимо вдо-

ма, а значить, можна виділити один 
вечір, щоб підвищити свої кулінар-
ні навички. Приготувати що-небудь 
особливе і вишукане.

15 Придумати, чим ви будете за-
йматися на новорічні свята

Нічого страшного, що до  новоріч-
них канікул ще далеко  — купувати 
путівки на  відпочинок можна вже 
зараз. Або хоча  б просто почати 
складати план, що ви будете робити 
на Новий рік.

НОВІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ 
ОПЛАТИ ШТРАФІВ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР

З а інформацією Управлін-
ня патрульної поліції у  Ки-
ївській області, з 1  жовтя 

2019  року вступили в  дію нові 
реквізити для оплати штрафів.

Якщо ви отримали постанову 
за порушення правил дорожньо-
го руху, можете сплатити штраф 
у  будь-якій банківській установі 
впродовж 15 днів.

Реквізити для сплати штра-
фів за  порушення пра-
вил дорожнього руху: р/р 
UA708999980000031118149010001, 
код згідно з ЄДРПОУ  — 37955989, 
одержувач ГУК у Київській обл./м.
Київ/21081300.

Будьте свідомими та поважай-
те один одного, не  порушуйте 
публічну безпеку та правила до-
рожнього руху!

Управління з питань оборонної 
роботи та взаємодії з правоохо‑

ронними органами КОДА

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ


