
У  ХІІІ столітті Ольжичі були спалені князем Мстиславом. І тільки пізніше в одній з ча-
стин колишніх Ольжичів почали селитись люди, які займалися мисливством та рибаль-
ством. Село назвали Новосілками.

«Місцевість, де ростуть ці дуби, називається Микільська пустинь. Тут до 1930 року існував 
храм, це була територія Микільського Пустинного Задеснянського монастиря, який підпо-
рядковувався Софії Київській. Тут проживали ченці, і за віком дерев можна припустити, що 
саме вони посадили ці дуби і доглядали за ними», — розповідає директор Вишгородського 
історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко.
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POGLYAD.TV У НОМЕРІ:

НА ВИШГОРОДЩИНІ 
ВІДБУЛИСЯ БЕЗКОШТОВНІ 
ЯРМАРКИ

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ДЛЯ 
ВСТУПНИКІВ ДО ВИШІВ

стор. 4

КРИПТОВАЛЮТНИКИ З 
НОВОСІЛОК
Спритники незаконно 
підключили свою 
майнінгову ферму до 
трансформатора

стор. 3

стор. 5

ПОГОДА
 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

23 КРАЇНИ СВІТУ 
ВІДКРИЛИ КОРДОНИ ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ

стор. 8

Обмеження вільного доступу до водойм 
мешканців населених пунктів поблизу столиці — 
вкрай болюче питання. Привабливість 
прибережних зон для будівництва маєтків та 
котеджів всупереч законодавству залишила 
для громадян поодинокі клаптики на мапі з 
доступом до річок, де вони ще можуть половити 
рибу та відпочити з дітьми. Більшість же таких 
мальовничих місць, на жаль, поступово були 
захоплені та загороджені високими парканами.
Та із підписанням Президентом України 
Володимиром Зеленським закону «Про 
внесення змін у деякі законодавчі акти України 
щодо забезпечення безперешкодного доступу 
громадян до узбережжя водних об’єктів для 
загального водокористування» № 233‑IX у всіх 
з’явилась надія на те, що права громадян 
в цьому напрямку будуть відновлені.

«ДОСТУП ДО ВОДОЙМ ДЛЯ ГРОМАДЯН МАЄ 
БУТИ ВІЛЬНИМ!» — НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 
УКРАЇНИ ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК

стор. 6 

ЗНИЩЕНО ДУБ КНЯГИНІ ОЛЬГИ

ВИШГОРОД

В історії Вишгородського району є маловідомі сторінки, 
відгомін яких дійшов до наших днів. Одна з них пов’язана 
з селом Новосілки, на території якого, в урочищі «Лужок», 
розташована ботанічна пам’ятка природи місцевого 
значення «Дуби княгині Ольги». Їм від 200 до 400 років. 
Безумовно, «Дуби княгині Ольги» — лише поетична назва, 
адже вони були висаджені на декілька століть пізніше 
Ольжиного часу. Вочевидь, назва ця перегукується з 
історичним минулим села, де в дохристиянські часи ріс 
священний ліс, дубам у якому поклонялися язичники, які 
жили у цих краях. Княгиня Ольга заснувала у цій місцевості 
селище Ольжичі і збудувала храм, у який віддала ікону 
Святого Миколая, привезену з Греції.

стор. 2
ДИТЯЧИЙ ПЛЯЖ У ЛЕБЕДІВЦІ ЗБЕРЕЖЕНО

До громадської приймальні 
народного депутата України Ольги 
Василевської‑Смаглюк у Вишгороді 
звернулись із колективним 
зверненням (близько 100 підписів) 
жителі с. Лебедівка. Заявники 
стурбовані тим, що на території 
села на березі обвідного каналу 
водосховища розпочались 
незрозумілі та не погоджені ні з 
ким копально‑будівельні роботи: 
завезли арматуру, МАФ, почали рити 
трашнею тощо.стор. 2
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При цьому впритул до даної території розташовано авто-
мобільний міст, де вести будь-які будівельні роботи можна 
лише із відповідними дозволами та суворим дотриманням 
будівельних норм. Більше того, сама земельна ділянка, 
на якій ведуться ці роботи, з’явилась у Публічній кадастро-
вій карті досить несподівано: сільська рада її не виділяла 
та не погоджувала її межі.

Невідкладно наступного  ж дня помічник народного де-
путата виїхав на місце для зустрічі із заявниками та обго-
ворення проблеми. Виявилось, що дізнавшись про наше 
втручання у цю проблему, ініціатори будівництва усі робо-
ти припинили та накивали п’ятами, прихопивши із собою 
й будівельні матеріали.

За зверненням народного депутата було розпочато досу-
дове розслідування з метою встановлення всіх обставин 
справи: що, а головне — на підставі яких документів зби-
ралися там будувати. Окрім того, цікавить питання: яким 
чином територія на березі каналу, де, до речі, знаходить-
ся дитячий пляж, потрапила у приватну власність? Ольга 
Василевська-Смаглюк пообіцяла поінформувати громад-
ськість про результати розслідування.

Відновлення доступу до  прибережної зони 
річки Десна в Осещині

Перший крок з відновлення доступу до во-
дойм народний депутат України Ольга Васи-
левська-Смаглюк зробила в  селі Осещина 
Вишгородського району. Місцеві жителі по-
відомили їй про самовільне захоплення та 
забудову прибережної смуги Десни в  зоні 
санітарної охорони водойми. За отриманою 
інформацією, відбулось не тільки захоплен-
ня прибережної зони, а й перекриття однієї 
із автомобільних доріг в кількох місцях — бе-
тонним парканом та двома земляними наси-
пами, що обмежило вільний доступ грома-
дян до водойми.

Помічники народного депутата невідклад-
но відреагували на надходження звернення 
та виїхали в Осещину для оцінки ситуації. Як 
виявилось, там активно триває будівниц-
тво котеджного містечка і перекрито доступ 
до  берега з повним 
порушенням законо-
давства. Місцева вла-
да (представники Хо-
тянівської сільської 
ради) повідомили, 
що власники містечка 
на  контакт не  йдуть, 
а  сільрада ніяких 
дозволів на  встанов-
лення паркану, а, від-
повідно, перешкод 
на дорогах не давала.

На місце події було 
викликано слідчо-
опе ративну групу 
Нацполіції для збору 
необхідної інформа-
ції, фото та відеодо-
казів для подальших 
дій, направлених 
на  доведення факту 

порушення вимог за-
конодавства та вста-
новлення кола винних 
осіб. Інформація була 
оперативно внесена 
до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. 
Окрім того, народна 
обраниця особисто 
звернулась до  проку-
рора Київської облас-
ті щодо необхідності 
взяття на контроль цієї 
справи.

Та це був тільки по-
чаток історії. Через 
деякий час один із по-
мічників народного 
депутата зафіксував 
встановлення додатко-
вих обмежень на шляху 
до  річки Десни  — бе-

тонних блоків та земляних насипів. Одразу 
було викликано поліцію для фіксації даного 
факту. Наступного дня бетонні блоки були 
демонтовані та вилучені як речовий доказ. 
Земляні насипи було також знищено, чим 
відновлено можливість для проїзду тран-
спорту до прибережної зони.

Слідчі дії тривають. Ольга Василев-
ська-Смаглюк та її команда тримають під по-
стійним контролем перебіг подій в Осещині. 
Кінцева мета — демонтаж паркану та повне 
відновлення вільного доступу до  води для 
наших громадян.

«Для нас відновити справедливість в Осе-
щині  — принципове питання, — зазначи-
ла Ольга Василевська-Смаглюк.  — Після 
активних дій в  селі небайдужі громадяни 
почали звертатись до нас з пропозиціями 
допомогти в  цьому процесі, деякі навіть 
хотіли стати помічниками на громадських 
засадах та зайнятись виключно наведен-
ням порядку з прибережною зоною Десни».

«ДОСТУП ДО ВОДОЙМ ДЛЯ ГРОМАДЯН МАЄ 
БУТИ ВІЛЬНИМ!» — НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ОЛЬГА 
ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК

 ОТАКОЇ!

 НА ЧАСІ

 Закінчення. Початок на стор. 1

 Закінчення. Початок на стор. 1

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
ТА РАЙОНУВАННЯ: 
яким буде фіналь
ний адміністратив
ний поділ територій 
96го округу?

Ольга  
ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК,  
народний депутат України

В иборці часто запитують моє 
ставлення до  цього питання. 
Тому варто дати відповідь мак-

симально обґрунтовано.
Методика формування районів 

в Україні базується на географічному 
принципі. Тих чиновників, які за-
тверджують райони і діють виключно 
в рамках законодавства, не хвилюють 
ані тисячолітня історія, ані інфра-
структура, ані плани на розвиток та 
амбіції місцевої влади. Від початку 
в Київській області мало бути всього 
три райони, адже реформа диктує 
укрупнення задля економії коштів.За-
раз же на Київщині планується шість 
районів. Вони «плодяться», тому що 
методика виписана неоднозначно і 
не всіх влаштовує. Десь не дозволяє 
географія (60-кілометрова зона до-
ступності до райцентру), десь грають 
роль інші фактори — амбіції місцевої 
еліти, наприклад. Якщо в Київській 
області залишиться Бучанський 
район в тому вигляді, в якому він є 
зараз, однаково залишається сіра 
зона для мешканців Поліського та 
Іванківського районів.

Відтак поділ Бучанського району 
на два може стати альтернативою. 
Він зменшить цю «сіру зону», але, 
правду кажучи, не скасує її. Вишго-
родський може стати 7-м районом 
Київщини, до складу якого можуть 
увійти Іванківська, Поліська, Петрів-
ська, Димерська, Пірнівська і Вишго-
родська ОТГ. Тоді величезний майже 
500-тисячний район розвантажиться. 
Кількість населення у ньому буде 
близька до нормативних — 165 тисяч 
осіб. Це може стати компромісним 
варіантом, який влаштує вишгородців 
та дасть можливість мешканцям від-
далених районів діставатися райцен-
тру швидше.

Нагадаю, що децентралізація і 
укрупнення замислювались для еко-
номії коштів, які зараз витрачаються 
на утримання апаратів районних 
адміністрацій та рад. Вся інфраструк-
тура (поліція, лікарня, податкова, 
виправні заклади тощо) залишаються 
на місцях. 
За моєї ініціативи 26 червня відбу-
лась нарада у заступника голови 
Київської ОДА Євгена Калініна щодо 
розгляду поділу Бучанського району 
на Бучанський та Вишгородський. По-
зиція ОДА — якомога менше районів. 
Моя позиція — врахувати інтереси 
мешканців. Так, це задорого для міс-
цевих бюджетів. Кожний район (його 
створення) коштуватиме 100 мільйо-
нів гривень. Але якщо громада на це 
готова — чому б не спробувати?

Відповідне звернення про розгляд 
можливості створення Вишгород-
ського району надіслала голові 
профільного Комітету.

 ОСОБИСТА ДУМКА

ДИТЯЧИЙ ПЛЯЖ У ЛЕБЕДІВЦІ ЗБЕРЕЖЕНО

РОЗПОЧАВСЯ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАУДИТ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
ВИШГОРОДА

І нспектування міського бюджету Вишгоро-
да розпочалося 30 червня згідно з планом 
заходів державного фінансового контро-

лю Держаудитслужби на І півріччя 2020 року. 
Співробітники Північного офісу Держаудит-
служби визначили періодом перевірки бю-
джету Вишгорода часовий відтинок — з 1 січ-
ня 2017-го по 31 березня нинішнього року.

«Про можливі порушення фінансово-бю-
джетної дисципліни на  зазначеному об’єкті 
громадяни можуть повідомити за  номером 
телефону довіри Північного офісу Держ-
аудитслужби: (044) 484–69–45  або надіс-

лати інформацію на  електронну адресу: 
mailbox@das.gov.ua», — повідомила прес-
служба Північного офісу Держаудитслужби.

Як зауважила на  своїй Фейсбук-сторінці 
народний депутат Ольга Василевська-Смаг-
люк, ця перевірка почалася за її ініціативою. 
«Окремо зазначаю, що інформацію стосов-
но порушень, про які повідомляли грома-
дяни у  зверненнях до  мене, було передано 
працівникам Північного офісу Держаудит-
служби. Впевнена, що результати аудиту 
будуть красномовними», — підкреслила на-
родний депутат.
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 КОРИСНО ЗНАТИ

КРИПТОВАЛЮТНИКИ З НОВОСІЛОК
Поки законність майнінгових ферм в Україні чітко не врегульована, вочевидь, виробники криптова-
люти думають, що й на інші засади законності можна начхати. Та саме це й допомогло правоохо-
ронцям спіймати кіберзловмисників, які крали електроенергію з чужого трансформатора.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ НАЦПОЛІЦІЇ КИЇВЩИНИ 
ПРИПИНИЛА ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

 ГАРЯЧІ ТЕМИ

НА ВИШГОРОДЩИНІ ЛІКВІДУВАЛИ ТРИ 
НАРКОЛАБОРАТОРІЇ
Урожайний день видався у поліцейських Київщини у Міжнародний день боротьби з наркотиками, 
який відзначали 26 червня. Вони затримали торгівців амфетаміном та вилучили у них «товару» на 
350 тисяч гривень.

Т ак, у селі Новосілки на Вишгородщині спритники неза-
конно підключили свою майнінгову ферму до  тран-
сформатора і крали електроенергію. Це виявили право-

охоронці Київської області. Також вони назвали суму коштів, 
на яку майнери поцупили електроенергії, — понад 500 тисяч 
гривень.

Фахівці зазначають, що виробництво криптовалют  — 
дуже енергозатратна справа. Щоб його «добути», примі-
ром, біткоїн, потрібні величезні обсяги електроенергії. 
Вона живить комп’ютери, на  яких ведеться «видобуток», 
або «майнинг», цієї криптовалюти. А ще обладнання дуже 
нагрівається, тому потрібна додаткова енергія для його 
охолодження. DW звернула увагу, що ще у 2014 році мате-
матики Ірландського національного університету в Мейну-
ті зазначили, що обсяги споживання електроенергії біткої-
нами співмірні з річною потребою Ірландії. До того ж з тих 
пір вартість біткоїна зросла, а  разом з ним  — і кількість 
електроенергії, потрібної для видобутку.

А що ж криптовалютники з Новосілок? Як повідомила по-
ліція Київської області, у будівлях, де було розміщене об-
ладнання для «видобутку» криптовалюти, правоохоронці 
провели санкціоновані обшуки та встановлюють усіх, хто 
причетний до незаконної діяльності.

«Відкрито кримінальне провадження за ч.  2  ст. 188–1 
(викрадення води, електричної або теплової енергії шля-
хом її самовільного використання) Кримінального кодек-
су України. Санкція статті передбачає позбавлення волі 
на  строк до  трьох років. Слідство триває», — йдеться 
у повідомленні.

«Відділ протидії наркозлочинності спільно зі слідчим 
управлінням поліції Київщини, із залученням бійців полку 
поліції особливого призначення викрили чотирьох жите-
лів Вишгородського району, які ґрунтовно підозрюються 
у виготовленні та збуті наркотичних засобів», — повідо-
мила поліція Київської області.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання 
наркоділків правоохоронці знайшли три комплекти лабо-
раторного обладнання. Там були холодильник, пластико-
ві пляшки, охолоджувачі, колби, шприци. А  ще  — майже 
500 грамів амфетаміну, який був упакований по пакетиках, 
більше кілограма прекурсору — речовини для виготовлен-
ня наркотиків, значну кількість канабісу. Також вилучили 
гроші — 33 тисячі гривень готівкою.

З’ясувалось також, що один із фігурантів справи організу-
вав «агробізнес» — на його подвір’ї поліцейські знайшли 
незаконні посіви конопель.

«Вилучені речові докази направлено для проведення 
експертизи до  Київського НДЕКЦ МВС України. За  цим 
фактом відкрито чотири кримінальні провадження 
за ч.  2  ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів), ст. 309 (неза-
конне виробництво, виготовлення, придбання, збері-
гання, перевезення чи пересилання наркотичних за-
собів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 
збуту), ст. 310 (посів або вирощування нарковмісних 
рослин) та ст. 313 (викрадення, привласнення, вимаган-
ня обладнання, призначеного для виготовлення нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
та інші незаконні дії з таким обладнанням) Криміналь-
ного кодексу України. Слідство триває», — розповідають 
поліцейські.

П оліція Київської області ін-
формує, що у  зв’язку із про-
довженням карантину прийом 

громадян Головним управлінням На-
ціональної поліції тимчасово припи-
нено до 31 липня 2020 року.

Однак це не  означає, що поліція 
не  прийматиме звернення громадян 
дистанційними каналами. Зокрема, 
можна звернутися на  гарячу лінію 
Нацполіції у  Київській області за  те-
лефоном 0(800)500202, через пошто-
ву скриньку вул. Володимирська, 15, 
м.  Київ, 01601, або написавши листа 
до  ГУНП на  цю  ж адресу. Правоохо-
ронці обіцяють, що кожне звернення 
буде розглянуте.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 ПРОДАВАЛИ ПИВО неповнолітнім. Працівни-
ки ювенальної превенції Вишгородського відділу 
поліції під час профілактичного відпрацювання 
«Безпечне літо» провели рейд із виявлення фактів 
продажу алкогольних та тютюнових виробів непо-
внолітнім. Співробітники Вишгородського відділу 
поліції розповіли: «Під час відпрацювання на ву-
лиці побачили двох неповнолітніх, які пили пиво. 
Поспілкувавшись з підлітками, встановили, де саме 
їм продали алкогольні напої, та задокументували 
факт вчинення правопорушення, передбаченого 
ч. 2 статті 156 КУпАП». Правоохоронці провели про-
філактичні бесіди з продавцями магазинів, а  ще 
поширили тематичні наліпки «Продають алкоголь 
неповнолітнім? Телефонуй 102».

 ПОШТОВОГО РОЗБІЙНИКА затримали на Кірово-
градщині. Чоловік замовив поштовим відправлен-
ням у  Вишгород ювелірні вироби на  суму майже 
32 тисячі гривень. Оглядаючи пакунок на пошті, він 
спробував підмінити золотий ланцюжок на  під-
робку. Коли співробітники відділення, помітивши 
це, спробували завадити цьому, зловмисник ви-
хопив ножа, поранив працівника пошти і втік. Під 
час оперативно-розшукових заходів працівники 
Управління карного розшуку поліції Київщини, 
кримінального аналізу спільно з поліцією Вишго-
рода встановили особу чоловіка  — це 46-річний 
житель Кропивницького. Його поліцейські столич-
ної області оперативно затримали за місцем про-
живання у порядку ст. 208 КПК України та вилучили 
речові докази злочину. Чоловіку оголошено підоз-
ру за ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України. За повідомлен-
ням Вишгородського відділу поліції, відкрито кри-
мінальне провадження за  ч.  1  ст. 187 (розбій) КК 
України. Чоловікові оголошено підозру, досудове 
слідство триває.

 ЕКС-СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ СУДИТИМУТЬ за  під-
робку документа. За  повідомленням прокуратури 
Київщини, затверджено та скеровано до суду обви-
нувальний акт стосовно колишнього голови однієї 
із сільських рад Вишгородського району за фактом 
службового підроблення (ч.  1  ст. 366  КК України). 
Йдеться про те, що екс-голова села, сфальсифі-
кувавши рішення сесії сільради, допоміг відвести 
у приватну власність двогектарну земельну ділянку.

Правоохоронці зауважують, що якщо вину екс-го-
лови сільради буде доведено, то його очікує штраф 
до  250  неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або  ж обмеження волі на  термін до  трьох 
років, з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на такий же 
термін.

 «КРИМІНАЛЬНЕ» ЗВАЛИЩЕ у  Демидові. Жителі 
Демидова поскаржилися до Департаменту екології 
та природних ресурсів Київської обласної держад-
міністрації на те, що на території села утворилося 
сміттєзвалище, яке створює незручності та загро-
жує їхньому життю і здоров’ю. Інспектори Держав-
ної екоінспекції Столичного округу разом з пред-
ставниками поліції, замірявши забруднені ділянки, 
встановили, що відходи відносяться до I–IV класів 
небезпеки. Як повідомила КОДА, площа засмічення 
земельних ділянок становить 20000 кв. м, 7857 кв. 
м, 496 кв. м з середньою висотою 1,8 м. Розміщення 
несанкціонованого стихійного сміттєзвалища під-
падає під ознаки кримінального злочину, передба-
ченого статтею 239 КК України. Розмір шкоди, запо-
діяної внаслідок порушення природоохоронного 
законодавства, становить понад 2 млн. грн. Мате-
ріали огляду екологи передали у  Вишгородський 
відділ поліції.

 ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА  КИЇВЩИНІ для дружини 
головного митника Херсонщини. У декларації в. о. 
начальника Чорноморської митниці Держмитслуж-
би Олександра Щуцького серед семи зазначених 
об’єктів нерухомості, які знаходяться у  володінні 
родини, чотири  — розташовані у  селі Лебедівка 
Вишгородського району. Вони належать дружині 
митника — Світлані Безкоровайній. Серед нерухо-
мості  — три земельні ділянки. Площа однієї згід-
но з даними декларації  — 396  квадратних метрів, 
другої  — 1200, третьої  — 1901. Також у  власності 
Безкоровайної  — недобудований житловий бу-
динок площею 400  квадратних метрів у  тій-таки 
Лебедівці. Час набуття у  власність земельних ді-
лянок різний — від 2008 до 2019 року. Цікаво, що 
датою набуття права на земельну ділянку площею 
1200 квадратних метрів у декларації посадовця за-
значено 9 жовтня 2019 року. При цьому торік дру-
жина митника придбала землю у Лебедівці вельми 
вигідно, у  документі вказана вартість ділянки  — 
1654 грн. А от ділянку загальною площею 1901 ква-
дратний метр жінка придбала 14  квітня далекого 
2008 року. І тоді їй це обійшлося значно дорожче — 
у 119 421 грн.
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ЦЬОГОРІЧ ДО ВИШІВ МОЖНА БУДЕ ВСТУПИТИ БЕЗ АТЕСТАТА
Уряд визначив, що для учнів проміжних класів цьогорічне навчання закінчиться до 1 липня, для 11-класників — до 
31 серпня, а в закладах профтехосвіти — до 31 липня.

Електронні заяви можна подавати до 22 серпня
Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій 

звернула увагу, що зміни у термінах завершення навчаль-
ного року та видачі свідоцтв про повну загальну середню 
освіту зумовлені заходами, спрямованими на  протидію 
розповсюдження COVID-19.

«Цього року випускники шкіл і профтехів, які отриму-
ють свідоцтва про повну загальну середню освіту, звіль-
няються від ДПА, але мають право її складати за влас-
ним бажанням, зокрема у  формі ЗНО. Цим рішенням ми 
впорядкували етапи завершення навчального року, пе-
редбачивши час на складання тестів і занесення оцінок 
за них у свідоцтва як ДПА. Крім того, випускники закла-
дів профосвіти, які також виявили бажання скласти ДПА 
у формі ЗНО, зможуть своєчасно отримати свідоцтво і 
диплом», — наголосила заступник міністра.

Нині випускники переймаються не лише тим, щоб успіш-
но скласти зовнішнє незалежне оцінювання і отримати 
високі бали, які полегшать їм вступ до  закладів вищої 
освіти. А й хвилюються, чи встигнуть подати заяви до ви-
шів, у  яких хочуть продовжити своє навчання. Адже час 
отримання свідоцтва про загальну середню освіту має 
значення.

Втім, у Міносвіти пояснили, що атестат для вступу до за-
кладів вищої освіти цього року не обов’язковий.

Любомира Мандзій звернула увагу на  те, що електро-
нні заяви університети цього року можна буде подавати 
до  22  серпня, і зауважила: «Якщо вступник не  отримає 
свідоцтво про повну загальну середню освіту до 22 серп-
ня, то він зможе подати заяву в електронному кабінеті 
вступника без самого свідоцтва, але за записом про його 
замовлення в системі Єдиної електронної бази з питань 

освіти. Оригінали свідоцтв про повну 
загальну середню освіту можна буде 
подати на початку навчання у закладі 
вищої освіти».

Керівники МОН наголошують, що осо-
би, які вступатимуть до вишів на основі 
повної загальної середньої освіти, змо-
жуть почати реєстрацію своїх електро-
нних кабінетів з 1 серпня. Виші прийма-
тимуть заяви та документи абітурієнтів, 
які вступатимуть за  підсумками ЗНО, із 
13 до 22 серпня. А заяви та документи тих, 
хто складатиме вступні екзамени безпо-
середньо у виші, — до 16 серпня.

Є й інші новації. Міністерство освіти 
та науки передбачило для вступників 

можливість подачі оригіналів до-
кументів поштою (і у  зв’язку з цим 
до  5  днів збільшено інтервал між 
останнім днем подачі документів та виданням само-
го наказу про зарахування). Також передбачено, що 
вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних 
документів електронною поштою, наклавши на  них 
кваліфікований електронний підпис, а самі докумен-
ти донести після початку навчання.

Контрактне навчання
Міністерство освіти і науки також опублікувало 

мінімальні ціни навчання за  контрактною формою 
у кожному із 160 вишів, підпорядкованих МОН.

Рішення про введення індикативної собівартості 
навчання ухвалене урядом 3 березня цього року.

Мінімальна вартість навчання на  контракті у  кож-
ному закладі різна, а  починається вона з позначки 
у шість тисяч гривень. У майже 100 вишах мінімаль-
на вартість контракту не  перевищуватиме 20  тисяч 
гривень. Найвища плата встановлена лише у дев’яти 
закладах. Ціни на  контрактне навчання у  кожному 
конкретному виші та перелік спеціальностей можна 
переглянути на сайті МОН.

У мінімальній вартості навчання (індикативній со-
бівартості) враховано доходи населення. Вона зале-
жить також від регіональних зарплатних показни-
ків. Зауважується, що плата за контрактне навчання 
не  може перевищувати три середні зарплати у  об-
ласті.

Нині йдеться про плату за  контрактне навчання 
на 38 найпопулярніших спеціальностях у державних уні-
верситетах, а  також у  приватних вишах, які отримають 
державне фінансування. Серед контрактних спеціальнос-
тей — право, економіка, політологія, менеджмент, марке-
тинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності 
галузей інформаційних технологій та деякі спеціальності 
сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, 
педіатрія тощо.

Заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний 
прокоментував нововведення: «У 2020  році мінімальна 
ціна навчання на контракті не може бути меншою, ніж 
60 % від фінансування, яке держава виділяє в перерахун-
ку на одного студента-бюджетника в конкретному уні-
верситеті. Це стосується лише 38 найбільш популярних 
спеціальностей та почне діяти для студентів, які всту-
патимуть у 2020 році, і не вплине на тих, хто вже навча-
ється. Власне, навіть серед майбутніх першокурсників 
нововведення торкнеться максимум 16 % цьогорічного 
набору».

Гарячі лінії для вступників
Усі запитання, які цікавлять випускників, вони можуть 

задати, зателефонувавши на консультативні лінії, а також 
завітавши до приймальні громадян. Ці сервіси працювати-
муть до 15 вересня включно.

ЯК ДИСТАНЦІЙНО ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ?

В УКРАЇНІ ПІДВИЩАТЬ 
МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУЗ а повідомленням Міністерства соціальної політи-

ки, послуги Пенсійного фонду у період карантину 
так само доступні для людей, однак переведені 

у дистанційний формат, що було б зручніше і безпечні-
ше для старших людей, які під час епідемії перебувають 
у зоні ризику.

На вебпорталі електронних послуг ПФУ є кнопки, 
за якими можна зробити запит на ту чи іншу послугу.

Завдяки онлайн-сервісам можна отримати такі послуги:
— подати заяву на  призначення пенсії за  принци-

пом «одне відвідування». Цей 
сервіс дає можливість подати 
документи для призначення 
пенсії, або заяву про перераху-
нок пенсії в  електронному ви-
гляді;

— одержати довідки, досто-
вірність яких підтверджена 
QR-кодом. Зокрема, це  — форми 
ОК-5/ОК-7, довідка про розмір 

пенсії, відомості про виплачену зарплату, страховий 
стаж, тощо;

– подати анкету застрахованої особи для внесення 
змін чи уточнення даних в Реєстр (і) застрахованих осіб;

– подати звернення, заяву, скаргу чи пропозицію 
до Пенсійного фонду.

Це не  повний перелік послуг, які дистанційно надає 
ПФУ. Зайшовши на онлайн-сервіс, можна ознайомитися 
з повним їх переліком.

Втім, не всі пенсіонери користуються інтернетом, отже, 
онлайн-сервісами не зможуть ско-
ристатися. Для них діють звичні 
телефонні сервіси. Так, потрібну 
інформацію можна одержати, за-
телефонувавши до  контакт-центру 
ПФУ за  такими номерами теле-
фонів: 0 800 503 753, 044 281 08 70, 
044 281 08 71. Телефонувати можна з 
понеділка по п’ятницю з 8 до 20 го-
дини, у суботу — з 8 до 14 години.

П опередній графік підвищення мінімальної зарплати, 
за повідомленням прем’єра Дениса Шмигаля, наступний: 
з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, з 

1 січня наступного року — до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го — 
до 6,5 тис. грн.

Президент Володимир Зеленський назвав такий графік реа-
лістичним, і підкреслив: «Радий, що це можливо реалізувати 
за рік. Добробут українців — головний показник нашої ефек-
тивності».

За його словами, українці заслуговують на  гідну зарплату. 
«Знаю, це нелегко — взяти й підвищити. Однак ми й не шукали 
легких рішень, коли прийшли до влади», — на це звернув увагу 
Президент України, поставивши завдання перед урядом підви-
щити рівень мінімальної зарплати в Україні.

Як повідомив офіційний сайт Президента України, розрахунки 
щодо майбутніх розмірів мінімальних зарплат розробили очіль-
ник Кабміну Денис Шмигаль разом з міністром фінансів Сергієм 
Марченком.
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НА ВИШГОРОДЩИНІ ВІДБУЛИСЯ 
БЕЗКОШТОВНІ ЯРМАРКИ

 РЕГІОН

КАЗКИ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ ДЛЯ 
БІБЛІОТЕК ВИШГОРОДЩИНИ

Асоціація багатодітних родин «Перлина» безоплатно роздає всім бажаю-
чим «активи» Банку одягу. Не відстає від ініціативних матусь і червоно-
хресна «Щедра поличка».

Віники, які нині виготовляють співробітники мисливських госпо-
дарств — не для того, щоб ними підмітати. Це — гілковий корм для 
диких тварин, який стане в нагоді взимку. Тож нині, попри літню спеку, 
триває заготівля таких кормів.

Т ак, 15 червня Банк одягу зі своїми ре-
човими «активами» побував у  селі 
Козаровичі. «Все почалося весело і 

цікаво. Приходили хороші, веселі люди, з 
якими ми жартували, допомагали дружньо 
у виборі речей. Час минув на одному диханні 
і разом ми побували в країні добра. Завдяки 
нашій «Перлині» неможливе стає можли-
вим!», — кажуть волонтери Банку одягу.

А 19  червня, «Перлина» влаштувала ви-
їзний безкоштовний речовий ярмарок від 
Банку одягу в  селі Гаврилівка. «Команда 
дів чат-волонтерів, багатодітних ма-
тусь, виділяючи свій час, свої ресурси, 
прагнуть допомоги іншим людям. Людей 
на  ярмарку було чимало, люди радіють 
та не  вірять, що сьогодні можна щось 
отримати безкоштовно. Дякуємо кожній 
родині, що віддає одяг, іграшки, взуття!», 
— зазначила керівник «Перлини» Ольга 
Кондратюк.

До речі, перший виїзний ярмарок від Бан-
ку одягу відбувся торік у червні у Димері.

«Перлина», організовуючи благодійні ак-
ції, запрошує усіх небайдужих долучитись 
до  таких ярмарків. «Якщо ви хочете нам 
допомогти транспортом в  перевезені 
речей, чи допомогти організувати акції 
в  інших населених пунктах, а,  можливо, 
фінансово підтримати благодійний про-
єкт  — будемо вдячні та дуже щасливі. 

Приєднуйтесь обов’язково, разом легше, 
веселіше дарувати частинки добра! При-
ходьте самі і приводьте знайомих!!», — 
закликає Ольга Кондратюк і повідомляє 
телефон, за  яким можуть звертатися усі 
небайдужі: 0 (66) 208 30 71.

До речі, безкоштовно взяти необхідний 
одяг чи взуття можна не лише у «Перлині», 
а й на складі «Щедра поличка», організо-
ваному Вишгородською районною органі-
зацією Червоного хреста України. Завдячу-
ючи активності містян ми передали шість 
великих пакунків зручного одягу в будинок 
людини похилого віку», — кажуть у  Виш-
городській Районній Організації Товари-
ства Червоного Хреста України.

Я к повідомили співробітники Вишгородської центральної районної бібліотеки, 
яскраву дитячу літературу, для створення якої було застосовано сучасні техно-
логії, Вишгородській районній централізованій бібліотечній системі подарувала 

Нова Пошта у  парт-
нерстві з Фундацією 
Дарини Жолдак.

Першою бібліотекою, 
на полицях якої з’яви-
лися ці незвичні книж-
ки, стала бібліотека 
села Богдани.

Як це працює? Ак-
тивувати доповнену 
реальність у  книжках 
можна завдяки спе-
ціальній програмі, 
яка встановлюєть-
ся на  телефоні чи 
будь-якому іншому 
електронному при-
строї. Під час наве-
дення на  зображення 
в  книжці, картинка 
«оживає» і людина 
може спостерігати 
за  діями персонажів, 
чути звуки тощо.

У сільських бібліотеках Вишгородщини невдовзі може зрости активність 
маленьких читачів. Завдяки нещодавно отриманому книжковому подарун-
ку книгозбірні поповняться казками з доповненою реальністю та ілю-
страціями українських художників.

ЛИПОВІ ВІНИКИ ДЛЯ ТВАРИН ВІД ЮНИХ 
ЛІСНИКІВ

З окрема, співробітники єгер-
ської служби мисливського 
господарства «Острівки» вже 

заготовили майже 5  тисяч кормо-
вих віників.

У єгерів є добрі помічники — учні 
Жукинського шкілького лісництва, 
які також підключились до  заго-
тівлі гілкового корму. Так, лише 
нещодавно юні лісники заготовили 
500 віників з липи. А ще діти багато 
знають про ліс і його мешканців, і 
охоче розповідають про те, навіщо 
тваринам гілкові віники.

«Робиться це з метою збере-
ження популяції фауни у  зимовий 
період, адже в  засніжені та мо-
розні зими погіршуються умови 
добування корму, а це призводить 
до  надмірного виснаження диких 
тварин. Підгодівля диких тварин 
гілковими кормами у  вигляді ві-
ників є одним з найбільш масових 
біотехнічних заходів. Віники за-
готовляють з різних порід дерев 
та рослин, а  саме: кропива, липа, 
береза, верба, дуб. У зимовий пе-
ріод ці корми слугуватимуть для 

додаткової підгодівлі 
диких тварин. Вони 
містять необхідну 
кількість вітамінів, 
яких тваринам не  ви-
стачає взимку, тому 
травоїдні представ-
ники фауни із задово-
ленням ласуватимуть 
даним кормом. Така 
допомога дозволить 
звірям успішно пере-
зимувати і привести 
навесні здорове по-
томство», — зауважує 
Жукинське шкільне ліс-
ництво.

ПРАКТИКИ ЙОГИ У 
ВИШГОРОДСЬКОМУ МУЗЕЇ

11  грудня 2014 року Організація Об’єднаних Націй своєю резолюцією 69/131 офі-
ційно проголосила 21  червня «Міжнародним днем Йоги» (резолюція 69/131). 
Мабуть, не  випадково визначено цей день, адже день літнього сонцестояння 

у багатьох культурах світу вважається особливим, а ті, хто займаються духовними прак-
тиками, наділяють його унікальною силою.

У Вишгороді вже понад два роки діє група «Золота йога», яку відвідують жінки по-
важного віку. Заняття допомагають їм підтримувати здоров’я і поліпшувати самопочуття. 
Беззмінний тренер «Золотої йоги» Ольга Думанська, яка тривалий час працювала спор-
тивним журналістом, зауважує, що такі заняття важливі й для здоров’я, і для хорошого 
самопочуття.

А цьогоріч учасники групи отримали можливість провести заняття, присвячені Міжна-
родному дню йоги, у музеї давньоруського гончарства ВІКЗ, куди жінок запросили спів-
робітники Вишгородського історико-культурного заповідника.

У цей день йогині побували на екскурсії, займалися вправами, співали мантри, вітали 
сонце, насолоджувалися чудовим краєвидом та отримали масу задоволення серед роз-
квітлих клумб і впровадили в дію один із основних постулатів йоги — провести гармонію 
між людиною і природою.

Заняття проводилися з дотримання правил карантинної безпеки.
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 ПРОЄКТ

ПЕРШІ КРОКИ ДО ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ БОРТНИЦТВА
Розпочався Національний проєкт зі збереження та популяризації традицій бортництва «Бортництво Полісся: 
архаїчна традиція у сучасному вимірі», ініційований Вишгородським історико-культурним заповідником. Проєкт, 
спрямований на популяризацію і збереження традицій бортництва та бджолярства, який об’єднує Київщину, 
Житомирщину і Рівненщину, було презентовано під час пресконференції, яка відбулася у Київській ОДА.

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

У часники заходу звернули увагу на те, 
що бортництво відігравало істотну 
роль у соціально-економічному житті 

Східної Європи. А  в  Україні традиція борт-
ництва існує вже понад тисячу років. Для її 
популяризації на широкий загал організа-
тори проєкту планують зібрати інформацію 
з 9 музейних установ України та розмістити 
її у віртуальному Музеї бортництва.

Ініціатором проєкту «Бортництво Полісся: 
архаїчна традиція у сучасному вимірі», який 
впроваджується за підтримки Українського 
культурного фонду, став Вишгородський 
історико-культурний заповідник. Куратор 
проєкту, директор Вишгородського істо-
рико-культурного заповідника, кандидат 
історичних наук Влада Литовченко заува-
жила, що одне із завдань проєкту — зроби-
ти фото- та відеофіксацію представників 
цього ремесла у Київській області, скласти 
облікову картку і подати її на розгляд екс-
пертної ради нематеріальної культурної 
спадщини України.

У межах проєкту також передбачений 
онлайн-урок для школярів трьох областей, 
онлайн науково-практична конференція, 
онлайн фотопроєкт, а також розробка і ви-
дання іміджевого фотоальбому з 12 науко-
вими статтями фахівців та цілий комплекс 
інших заходів.

Партнерами проєкту виступили Управ-
ління культури і туризму Рівненської ОДА, 
Вишгородська міська рада, Олевський 
краєзнавчий музей та Сарненський істори-
ко-етнографічний музей.

Підтримали ініціативу Київська, Жито-
мирська та Рівненська обласні держадмі-
ністрації.

Зокрема, заступник голови КОДА Дми-
тро Назаренко зауважив: «Київська 
облдержадміністрація активно долу-
чається до  реалізації національного 
проєкту. Для нас важлива популяри-
зація бортництва, як елементу нема-
теріальної культурної спадщини та 
використання його, як об’єкту істори-
ко-культурної спадщини національного 
значення».

Під час пресконференції Президент Украї-
ни (2005–2010 рр.) Віктор Ющенко, який зна-
ється на медоборній тематиці, зауважив, що 
бортництво розкриває спосіб життя наших 
дідів-прадідів, а  з іншого  — бджільництву 
загалом в Україні приділяється недостатньо 
уваги, підкреслив: «Дуже прикро відчувати, 
що з одного боку ми одна з поважних, зна-
менитих бджолярських країн, а  з іншої  — 
закриваємо кафедри бджолярства, не роз-
виваємо музейну справу. Треба створити 
пан-національний музей, присвячений зе-
леному довкіллю, збереженню бджоли, 
вшануванню бортництва. І тут важлива 
солідарність, бо такий музей силами од-
нієї інституції або території не зробиш».

Міністр культури (2014 р., 2016–2019 рр.) Єв-
ген Нищук підкреслив, що бортництво — це 

елемент світового збереження екосистеми, 
і зазначив: «Під час пандемії коронавіру-
су найголовніше, що може протистояти 
COVID, — це імунітет. А звідки тому імунітету 
братися, як не від наших цілющих бджіл, які 
плодоносять з наших чистих трав, рослин і 
квіток?».

За словами проєктного менеджера про-
грами «Інноваційний культурний продукт» 
УКФ Наталії Бриль, проєкт дуже насиче-
ний, навіть попри те, що що через панде-
мію усі активності довелося перевести 
у онлайн-формат.

Ініціатори й учасники проєкту переконані, 
що просвітницькі матеріали проєкту у  пер-
спективі можуть стати основою досьє для 
номінування традиції до  Репрезентативного 
списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.  

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КОМЕНТАР 
Після пресконференції журналісту «Погляду» вдалося 
поспілкутися з Віктором Ющенком і взяти у нього 
ексклюзивний коментар. Ми дізналися, що у колекції 
п’ятого Президента України є й давні прообрази вуликів, 
таких експонатів у нього — приблизно півтора десятка. 
«Притому досить історичні — і довбанки, і дуплянки, і борті, 
які відносяться до ХVІІІ ст., до ХVІІ, є кілька монастирських 
бортей, які присвячені навіть різьбленням своїм сакральній 

темі — Зосиму, Савватію. Я маю багато речей, які стосуються бортництва — 
інструментів, є кілька женів («жень» — пристрій для підйому бортника на дерево 
–І. К.). Я їх бережу як зіницю, я думаю, що їх загалом в Україні їх десь два десятки. 
Для мене це дуже чутлива тема», — зазначив Ющенко. Говорячи про проєкт, який 
впроваджується в Україні, він зазначив, що є велике бажання зберегти давні 
традиції бортництва, зробити так, щоб вони стали доступними й цікавими для 
тисяч, а можливо, мільйонів людей. «Питання, які сьогодні підняли, стосуються, 
з одного боку, музеєфікації, з іншого — освіти і науки, з третього — вивчення 
практики податей, димних податків, яка побутувала у княжі часи, й монетарної 
теми, де роль платіжного засобу грали продукти, також ми говоримо про сакральні 
дослідження цієї сакральної тематики, де бортництво чи бджолярство ніколи 
не було подібним до розведення тварин. Велику порцію духовності воно носило», —
зауважив Віктор Ющенко і висловив упевненість, що проєкт приверне увагу загалу.

ЗНИЩЕНО ДУБ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
Вона перейнялася станом і долею «Дубів княгині Ольги», 

адже нині, як з’ясувалося, допомога пам’ятці природи по-
трібна, бо ситуація, що виникла навколо дерев, непокоїть 
громадськість. До  Вишгородського історико-культурного 
заповідника, власне, до Влади Литовченко, звернувся гро-
мадський активіст Арсен Толстих, який повідомив, що те-
риторія біля дубів перетворюється на смітник і попросив 
допомоги і сприяння у збереженні і утриманні у належно-
му стані пам’ятки.

Та далі з’ясувалося, що все це тільки «квіточки». Бо коли 
керівництво ВІКЗ з активістами приїхали до  пам’ятки, 
то побачили, що дерева — в різному стані збереженості.

Зокрема, найбільший, 400-річний дуб, який, є одиним з 
найбільших дубів Київщини, дбайливо обнесений ланцю-
говою загорожею, біля нього — охоронна табличка. «Ба-
чимо, що він доглянутий, що його люблять люди, — каже 
Влада Литовченко. — Та для будь-якої пам’ятки найгірше 
— це людська байдужість. Бо дані, де знаходяться тре-
тій, четвертий, п’ятий об’єкти  — багато сміття, ця 
місцевість практично перетворюється на  сміттєзва-
лище, що неприпустимо. Але те, що ми побачили на міс-
ці шостого дуба, нас спантеличило. Це дерево повалене 
буревієм, а  точніше  — людською байдужістю, можна 
сказати вандалізмом. Тому що всередині цього дуба було 

випалене дупло, і коли у травні був буревій, цей дуб по-
валився».

ДОВІДКА. Статус пам’ятки об’єкту надано рішенням 
Київської обласної ради від 21 червня 2012 р. № 365–19‑VI. 
До складу «Дубів княгині Ольги» входить сім дерев, віком 
від понад 200 до понад 400 років, заввишки понад 20 м. 
На висоті 1,3 м перший дуб має охоплення 5,7 м і знахо‑
диться на захисній дамбі. На південь від нього ростуть 
ще п’ять дубів, що мають в охопленні 3,3 м, 4,5 м, 4,34 м, 
2,86 м. Сьомий дуб знаходиться на південний захід від цієї 
групи дубів на  відстані приблизно 150  м та має в  охо‑
пленні 4 м.

На жаль, нині пам’ятка зменшилась на  одне дерево, і 
цього вже не повернеш. Та решту дубів просто необхідно 
зберегти.

ВІКЗ, як організація, яка переймається станом пам’я‑
ток історії, археології, природи, разом з активістами 
розгорнули роботу щодо посилення охоронних робіт. 
ВІКЗ звернувся до  Вишгородської районної державної 
адміністрації й отримав повне сприяння і підтримку 
в  подальших спільних діях. Також було скеровано звер‑
нення до міністерства екології. «Дуже приємно, що окрім 
представників громадськості, Арсенія Толстих, ще дуже 
допомагає Новосілківський сільський голова і небайдужі 

люди. Пам‘ятки природи, так само як і пам‘ятки історії 
й археології, потребують збереження, охорони й утри‑
мання в означених законом умовах й нормах», — зауважує 
Влада Литовченко.

А Арсен Толстих, зі свого боку, планує організувати 
збирання і вивезення сміття, яке вже накопичилось біля 
пам’ятки. Для цього, можливо, удасться підняти людей 
на толоку. А ще — стежить за тим, щоб повалений дуб 
був правильно утилізований, відповідно до норм пам’ят‑
коохоронного законодавства, адже це теж — важливий 
нюанс.

 Закінчення. Початок на стор. 1

 ДОВКІЛЛЯ
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Я кі порушення фіксуватимуть камери? На першому ета-
пі роботи системи — тільки факти перевищення швид-
кості. Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж 

на 20 км/год (плюс-мінус 2 км/год — на можливу похибку вимірювального приладу Каскад). 
Вже до кінця цього року система фіксуватиме також інші порушення ПДР:

• проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху;
• порушення правил зупинки, стоянки;
• порушення правил установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для 

маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками;
• виїзд на смугу зустрічного руху.
Водії зможуть отримувати інформацію про свої порушення у формі паперового «листа ща-

стя» або електронною поштою (якщо e-mail зареєстровано в МВС за  спеціальною заявою), 
а також перевіряти такі дані онлайн:

• в електронному кабінеті водія;
• на сайті МВС.

 НОВАЦІЇ

ВІДЕОФІКСАЦІЯ —  
СТРАШНИЙ СОН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ ШВИДКОЇ ЇЗДИ

З 1 червня в Україні розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху. На перших етапах вона фіксуватиме тільки переви-
щення встановленої швидкості руху. На дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації, у Києві — 20.
З 12 червня кількість приладів збільшилась до 115, а до кінця року на дорогах країни планують встановити ще 220 комплектів відеофіксації.
На дорогах державного значення на території Київщини встановили 25 комплексів автома
тичної фіксації:

М‑03 Київ — Харків — Довжанський — 5 комплексів;
М‑05 Київ — Одеса — 9 комплексів;
М‑06 Київ — Чоп — 5 комплексів;
М‑07 Київ — Ковель — Ягодин — 4 комплекси;
Н‑01 Київ — Знам’янка — 2 комплекси;
Р‑01 Київ — Обухів — 2 комплекси.

ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО ШТРАФИ ТА «ЛИСТИ ЩАСТЯ»?
За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф 
в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год — 510 гривень.

Ш траф необхідно сплатити протягом 30 днів 
з дати, коли постанова про правопору-
шення набуває законної сили. Вона наби-

рає чинності:
— з дня отримання;
— з дня відмови про отримання;
— з дня повернення поштового відправлення, 

якщо водій не отримав надіслану йому постанову;
— якщо вручається прикордонником (для поруш-

ників-іноземців  — власників автомобілів, зареє-
строваних за межами України), то в день вручення.

Якщо водій сплатить штраф протягом 10  бан-
ківських днів з моменту отримання постанови, 

то  суму штрафу буде змен-
шено на 50 %.

Якщо штраф не буде спла-
чено протягом 30  днів, то  запускається механізм 
примусового стягнення. «При цьому відкриваєть-
ся виконавче провадження  — на  транспортний 
засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні 
папери тощо) може бути накладено арешт, борж-
ник втрачає право вільно розпоряджатися своїм 
майном. Крім того, стягується подвійна сума штра-
фу», — пояснюють у МВС.

Оскаржити виписаний «лист щастя» можна про-
тягом 10 днів після набрання ним чинності.

У СТАРИХ ПЕТРІВЦЯХ СПОРУДИЛИ МУЗИЧНИЙ ФОНТАН

Н а Вишгородщині багато сіл мають свої родзинки. 
Приміром, у  Нових Петрівцях  — це відомий парк 
«Межигір’я», у  Демидові  — зоопарк «12  місяців», 

у Новосілках — пам’ятка природи «Дуби княгині Ольги»… 
Днями своєю цікавинкою обзавелося й село Старі Петрів-
ці, та ще й такою, що, вочевидь, буде не лише приводом 
для гордості серед сільчан, а й зробить село популярним 
і серед жителів довколишніх населених пунктів, а то й зі 
столиці. Водний феєрверк може стати і туристичною ро-
дзинкою Вишгородщини.

Відкриття музичного фонтану у центрі Старих Петрівців 
відбулося без помпезності й численних гостей — з огляду 
на вимоги карантину.

«У  Старопетрівського сільського голови Ростислава 
Єреми ідея збудувати фонтан виникла ще чотири роки 
тому. Але зібрати кошти на нього вдалося лише цього-
річ. Фонтан став черговим кроком у створенні центру 

відпочинку для жителів села. Спочатку заклали сквер, 
потім зробили скейт-парк і дитячий майданчик, а за-
раз відкрили фонтан. У планах — добудувати сцену, щоб 
проводити різноманітні свята. Фонтан є пішохідним і 
має три режими роботи — статичний, динамічний і му-
зичний. Останній — найцікавіший: струмені води тан-
цюють у  ритмі музики  — джазу, блюзу чи рок-н-ролу. 
Найбільша висота струменів може сягати 6  метрів. 
Увечері фонтан має підсвітку, яка переливається п’ят-
десятьма відтінками. Вода, з якої формуються стру-
мені, знезаражується, у ній можна хлюпатись, що вже 
роблять діти», — розповідають старопетрівчани.

Фонтан працює з 10:00 до 00:00, і, вочевидь, дуже швид-
ко набуде популярності. А гостинні старопетрівчани за-
прошують провести дозвілля біля водного феєрверку і 
сусідів. Але в нинішній карантинний час просять не за-
бувати про соціальне дистанціювання. Фото з Фейсбук-сторінки Старих Петрівців

Крім того, система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР додатко-
во допомагатиме поліції шукати автомобілі, які перебувають у розшуку, які було 
викрадено, а також транспортні засоби із невідповідними номерними знаками.
Зверніть увагу! 

Щойно запрацювали камери, водії почали вдаватись до хитрощів: закри-
вати номерні знаки, замальовувати символи. Але відповідальність за ці дії 
все одно настає.

Патрулі можуть зупинити авто за експлуатацію автомобіля:
• без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому 

авто чи не відповідає вимогам стандартів;
• з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, за-

критим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосу-
ванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;  

• з забрудненим номерним знаком, що не дозволяє чітко визначити символи 
номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим.

За це передбачений штраф у розмірі 170 грн (ч.6. ст.121 КУпАП), за пов-
торне порушення — 255 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин з 
оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
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 ГОРОСКОП ПОДОРОЖІ-2020

Стихія Води (Рак, Скорпіон, Риби). 
Представники стихії води уник-
нуть впливу Марса і будуть плисти 
за течією. Водні знаки стануть на-

ставниками для земних. Енергія натхнення 
прийде до них через відпочинок на бере-
гах водойм. Натомість кар’єра, яку для зна-
ків води уособлює стихія вогню, у цьому мі-
сяці мало вас хвилюватиме.

Стихія Повітря (Близнюки, Тере-
зи, Водолій). Оскільки положен-
ня планет змінюватиметься що-
тижня, то життя ваше буде інтен-

сивним і динамічним. Вам рекомендова-
ні фізичні навантаження, суміщені з емо-
ційною складовою, наприклад, ходіння по 
горах в компанії з симпатичною людиною 
протилежної статі. А відвідування тренінгу 
на свіжому повітрі духовно збагатить пові-

тряних представників і подарує їм нові пе-
реживання.

Стихія Вогню (Овен, Лев, Стрі-
лець). На вас впливатимуть Марс 
і Венера. Товариськість і флірт 
проявлятимуться у вас на високо-

му рівні. Також у цьому місяці планети на-
ділять вас даром передбачати те, що може 
статися, а також умінням помічати прихо-
вані знаки Всесвіту.

Стихія Землі (Телець, Діва, Козе-
ріг). Після прагматичного настрою 
знаків землі навпаки чекає вну-
трішня м’якість і плавність. Вони 

піддадуться імпульсам і почуттям. У деяких 
жінок можливі перепади настрою і навіть 
сльози, проте будь-які скандали в цей пе-
ріод — спосіб вивільнити емоції.

У липні вплив космосу на стихії зодіаків різний. Так, знаки води і землі будуть тяжіти 
до відпочинку,  повітря — прагнути до активного способу життя, а знаки вогню — до 
флірту та романтики.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Липень

 КОРИСНІ СНІДАНКИ

СИРНІ МЛИНЦІ ІЗ КРОПОМ

СИРНО-ВІВСЯНИЙ МЛИНЕЦЬ ІЗ ФРУКТАМИ

120 г нежирного кисломолочного сиру, 100 г пше-
ничного цільнозернового борошна, 2 яйця, 25 г 
кропу, 60 г твердого сиру, 150 г кефіру (йогурту).

Всі інгредієнти змішайте в блендері до однорід-
ної маси. Смажте на грилі чи антипригарній ско-
ворідці або випікайте в духовці. За необхідності 
можна змастити сковорідку оливковою олією.

Калорійність: 152,3 ккал на 100 г,  12,1/5,7/12,1.

30-35 г (1 ст.л.) вівсяних пластівців, 1 яйце, 50 г (3 
ст.л.) молока (1,5%), 100 г 1%-го кисломолочного 
сиру, середній банан, 1 ч.л. меду.

Вівсяні пластівці перетріть блендером у борош-
но, додайте кисломолочний сир та інші інгредієн-
ти. Збийте все блендером. Смажте на антипригар-
ній сковорідці. Полийте медом і додайте фрукти.

Калорійність: 399 ккал на порцію, 31/9,2/47,8.

Триває літо, а це означає, що варто тримати фігуру в порядку. А допоможуть 
вам у цьому прості рецепти корисних сніданків, які ми вам пропонуємо.

23 КРАЇНИ СВІТУ ВІДКРИЛИ КОРДОНИ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТІВ
ЄС для більшості громадян України залишається закритим.

П ро це під час брифінгу розпо-
вів міністр закордонних справ 
Дмитро Кулеба, як повідомили 

на Facebook-сторінці МЗС.
Наразі для українських туристів відкри-

ті 23  країни. Серед них є як ті, куди по-
трібна віза, так і ті, що встановили каран-
тинні обмеження.

Зокрема, згідно з онлайн-картою МЗС, 
в’їзд дозволено у  США, Мексику, Вели-
ку Британію, Ірландію, Білорусь, Сербію, 
Північну Македонію, Албанію, Туреччину, 
Туніс, Єгипет, Ірак, Іран, Афганістан, Північ-
ний Судан, Ефіопію, Сомалі, Танзанію, Ту-
рунді, Замбію, Ліван та Республіку Корею.

В інші країни світу в’їзд для українських 
туристів дозволений із посвідками або 
взагалі заборонений. Так, для прикладу, 

до  країн ЄС мають право на  в’їзд лише 
окремі категорії громадян:
• з метою навчання;
• моряки, що прямують на корабель;
• громадяни, які подорожують через 

територію ЄС транзитом;
• висококваліфіковані працівники третіх 

країн, якщо їхня зайнятість необхідна з еко-
номічної точки зору і робота не може бути 
відкладена або виконана за кордоном;
• члени родин громадян ЄС;
• ті, хто має посвідку на  проживання 

у  ЄС або аналогічний документ; сезонні 
працівники;
• дипломати.
Нагадаємо, наприкінці червня стало ві-

домо, що ЄС відкриє кордони лише для 
14 країн, і України серед них не було.

ЯК УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЇ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ 
З-ЗА КОРДОНУ
Якщо громадяни України повертаються з країн «червоної зони», вони змушені 
протягом 14 днів перебувати вдома на самоізоляції. Однак цього можна уник-
нути, якщо пройти ПЛР-тестування у відповідній лабораторії та отримати 
негативний результат на COVID-19.

А лгоритм дій у випадку перетинання 
державного кордону або пунктів 
в’їзду на  тимчасово окуповані те-

риторії Донецької та Луганської областей, 
АР Крим та м. Севастополь оприлюднив 
Центр громадського здоров’я України.

1. Перетнувши державний кордон, ви 
маєте самостійно звернутись до  визна-
ченого переліку лабораторій, які мають 
доступ до  електронної системи Центру 
громадського здоров’я України. Лабора-
торії, яких немає в переліку, не мають до-
ступу до системи, а отже не можуть вне-
сти результати дослідження для зняття 
самоізоляції через додаток «Дій вдома». 
Перелік лабораторій, де можна зробити 
таке дослідження, дивіться за  посилан-
ням. Наголошується, що перелік таких 
лабораторій може змінюватися, тому 
обов’язково перегляньте його завчасно 
у день відвідування обраної лабораторії.

2. Встановіть додаток «Дій вдома», 
у  який надійде результат дослідження 
від лабораторії.

3. У  лабораторії, що віднесені до  пе
реліку, заповність інформовану згоду 
на опрацювання даних. У формі необхід-
но обов’язково зазначити факт перети-
ну кордону, якщо він відбувся протягом 
останніх 14-ти днів, і точну дату прибут-
тя на  територію України. Для уникнен-
ня небажаних наслідків у  формі варто 
зазначити номер телефону, який було 
використано для встановлення додатку 
«Дій вдома». Варто зазначити, що у  пе-
реліку лабораторій є як державні, так і 
приватні установи. В  останній вартість 
ПЛР-тесту з виїздом медсестри до  вас 
дому для взяття біологічного матеріалу 
коливається в межах 1500–2000 тис. грн.

4. Якщо результат виявився негатив
ним, він має бути введений самою лабо-
раторією до електронної системи Центру 
громадського здоров’я України. Наголо-
шується, що будь-які повідомлення про 
негативний результат, надіслані на  по-
шту, повідомленням у соцмережах, теле-
фоном тощо, до роботи не приймаються. 
Так само не можуть бути зараховані до-
слідження, проведені лабораторією, яка 
не  є в  переліку, поданому вище. Дані, 
внесені лабораторіями в електронну си-
стему ЦГЗУ, автоматично синхронізують-
ся із додатком «Дій вдома».

5. Про дозвіл на припинення самоізоля
ції особу буде поінформовано відповід-
ним повідомленням сервісу «Дій вдома».

Зверніть увагу, що якщо ви не  пере-
тинали кордон протягом останніх 
14 днів і маєте перебувати на самоізо-
ляції, припинити її через такий алго-
ритм неможливо.

Нагадаємо, перелік країн «червоної» 
та «зеленої» зон постійно оновлю-
ється МОЗ. Це залежить від поточного 
рівня захворюваності на  COVID-19 у  тій 
чи іншій країні. Зокрема, 7 липня стало 
відомо, що безпечні для українських ту-
ристів Албанія та Чорногорія потрапили 
до «червоної» зони, у якій також і від-
критий для відпочинку українців Єгипет. 
Тепер після повернення з цих країн по-
трібно перебувати лише вдома з пра-
вом короткочасних візитів до магазину 
протягом двох тижнів. Ваше пересуван-
ня контролює мобільний додаток «Дій 
вдома».

До країн «зеленої зони» входять краї-
ни, після повернення з яких проходити 
14-денну самоізоляцію не потрібно.


