
«Цього року День знань дещо 
особливий. Україна більше чверті 
століття чекала на нову освітню 
реформу. І тому зараз я тут, щоб 
підкреслити важливість початку 
втілення в життя програми «Нова 
українська школа», – наголосив 
Президент Петро Порошенко 
під час виступу на Всеукраїнській 
серпневій конференції педагогів. 

Голова держави зазначив, що 
програма починається з першо-
класників і буде крок за кроком 
зростати разом із ними.

1 вересня учні 22 тисяч перших 
класів – 448 тисяч школярів – поч-
нуть навчання за новим державним 
стандартом.

«Я хочу, як Президент, щиро 
подякувати всім, хто готував 

старт «Нової української школи». 
Усім, хто доклав зусиль до роз-
робки і прийняття нового Зако-
ну України «Про освіту», який 
критикували, але ми переконали 
суспільство, Парламент, що це є 
абсолютно необхідним кроком. Я 
пишаюся тим, що цей Закон був 
підписаний мною минулої осені. 
Ми з вами реалісти і чітко зна-
ємо, яким довгим буває шлях від 
документа, від прийняття Зако-
ну… Хтось думає, що роботу вже 
закінчено. Навпаки – робота тіль-
ки починається. Від його втілення 
в життя залежить не лише доля 
Закону і доля освіти, а залежить 
доля держави. Отже, ми маємо 
констатувати і розуміти, що перед 
нами величезна робота з вико-

нання його положень, а значить 
– втілення в життя наших надій», 
– сказав Петро Порошенко.

Президент повідомив, що на 
підвищення кваліфікації вчителів 
початкової школи передбачили в 
держбюджеті 370 мільйонів гри-
вень. 

«Підкреслю важливість під-
вищення кваліфікації вчителів 
іноземних мов. Бо зараз це не ті 
умови, коли ми жили за «заліз-
ною завісою». Мій Указ про рік 
англійської мови запустив про-
цес змін у цій надзвичайно важ-
ливій сфері. Іноземна мова – це 
як повітря, без якого ти не будеш 
конкурентоздатним у будь-якій 
галузі. Дуже важливо, що до цих 
наших проектів долучаються наші 
іноземні партнери. Започаткова-
но разом із нами велику кількість 
міжнародних ініціатив, – зазна-
чив Голова країни.

Президент також додав, що 
освіта має стати пріоритетом і в 
політиці місцевих органів влади, 
місцевого самоврядування. А ша-
нобливе ставлення до традицій та 
історії вітчизняної освіти не за-
перечує потреби в надзвичайно 
глибоких змінах, адже ми живемо 
в дуже динамічному світі. 

«І нам потрібна освіта, що фор-
мує здатність учня не лише грати 
за усталеними правилами, а й ви-

гравати в умовах постійної змі-
ни ситуації. Ми не тільки даємо 
учню знання, але й навчаємо його 
постійно вчитися. Прибираємо 
страх перед навчанням, робимо 
впевненим у тому, що він здатен 
освоїти будь-яку дисципліну», – 
сказав він.

За словами Петра Порошенка, 
чотири роки тому український 
народ на Революції Гідності під-
твердив своє європейське май-
бутнє. 

«Нам з вами потрібна освіта, 
з якою ми увійдемо на рівних до 
європейського освітнього прос-
тору. Чому на рівних і чому до 
європейського? Тому, що останні 
чотири роки яскраво продемон-
стрували – у нас немає абсолют-
но іншої альтернативи, ніж рух 
до Європейського Союзу. Це є 
тверда політична воля української 
влади. Це є тверда політична воля 
українського народу і української 
нації. І без ваших зусиль, доро-
гі освітяни, цей рух буде значно 
уповільнений.

Переконаний, що ключ до май-
бутнього – це не лише безвіз, це 
не лише реформування економі-
ки, правової, політичної системи. 
Це – оновлена і якісна освіта, яка 
є ключовим компонентом нашого 
руху», – зазначив Президент.

До Дня Незалежності переяс-
лавська художниця Ярина Бурен-
ко розмалювала петриківським 
розписом троє дверей в під’їздах 
багатоповерхівки по вулиці 
Хмельницького, 84. Таке твор-
че замовлення вона виконала за 

проханням мешканця будинку 
Сергія Хріна, який близько року 
очолює тут ОСББ. Він давно хотів 
якось прикрасити будинок. Обрав 
петриківський розпис – унікальну 
культурну спадщину нашого на-
роду, мистецтво, відоме в усьому 
світі. Сергій розповів, що на роз-
пис дверей витратив 2,5 тисячі 
гривень власних коштів.

Ярина Буренко, яка працює ху-
дожником у НЦК «Зустріч», за ма-
лювання взялась охоче. На роз-
пис одних дверей пішло близько 
десяти годин. Уже навіть під час 
роботи чула багато позитивних 
відгуків, мешканці задоволені. 
А молодь традиційно робить на 
фоні дверей селфі. Ось такий 
оригінальний будинок є тепер у 
Переяславі-Хмельницькому.

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

«ДОРОЖНЯ» КАРТА ДЛЯ КИЇВЩИНИ

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

Шляхи існують для 
того, аби ними їзди-
ти. І коли доводиться 
об’їжджати яму за ямою, 
то постають цілком ло-

гічні  запитання: хто обслуго-
вує трасу, куди діваються гроші 
платників податків і зокрема та 
частина, що закладена у неде-
шеве пальне, врешті-решт, коли 
робився хоч якийсь ремонт? 
Невдоволення водіїв зрозумі-
ти можна. Тому що чиновники 
звітують про значні суми, виді-
лені на ремонт, проте, з їхнього 
стану цього якось не помітно. 

Щоправда, бувають й приємні 
винятки з правил. У такому разі 
радієш за місто чи район із нор-
мальними дорогами, за водіїв, за 
пішоходів... А стосується все це, 
наприклад, Переяслав-Хмель-
ницького району і, між іншим,  
таких сіл, як Чирське, Вовчків, 
Велика Каратуль, Студеники…      

Переяславщина 
стародавня і сучасна

Незабаром місту Переясла-
ву-Хмельницькому виповню-
ється 1111 років. Воно пережи-
ло хана Батия, Річ Посполиту, 

Другу світову… Місто з дав-
ньою традицією магдебурзько-
го права і місто музеїв, яких у 
Переяславі величезна кількість. 
Воно заслуговує на повагу… 
Але шанувати місто – значить, 
поважати містян… А повага до 
людей – це гарна, сучасна інф-
раструктура для їхнього життя. 
З інфраструктури найголовні-
ше – дороги! Вони своєрідне  
«мірило потрібності» регіону. 
Можна побудувати музеї і го-
телі, але ніхто не приїде ними 
скористатися, якщо дороги 
погані. 

Тому Президент, місцева 
влада стільки уваги приділяють 
розвитку дорожньої мережі. 

Славетна Переяславщина при-
ваблює видатною і багатою істо-
рією, відомими і талановитими 
особами, героїзмом мужів як за 
козацьких часів, так і зараз, пра-
целюбством та високою духов-
ністю. Про історію та сьогодення 
Переяслав-Хмельницького району, 
з головою райдержадміністрації 
Юрієм Клименком розмовляє 
кореспондент «НД» .
<«НД»: Юрію Васильовичу, 

на Ваш погляд, чим саме Переяс-
лав-Хмельницький район відрізня-
ється від інших на Київщині?  

– Своєю історичною уні-
кальністю – це однозначно. 
Згадайте, в Київській Русі було 
три головні князівства з цент-
ром у Києві, Чернігові та Пе-
реяславі. Саме тут зародилася 
Русь-Україна. Ми буквально 
дихаємо історією й ходимо ву-
лицями, котрим понад тисяча 
років. Переяслав заснований у 
907 році, ви тільки вдумайтесь! 
15-16 вересня місто відзначати-
ме 1111 років. У нас є козацькі 
села, яким приблизно тисяча 
років. А ще більша  унікаль-

ність – наші люди. У нас в ра-
йоні багато видатних працівників 
сільського господарства, заслу-
жених серед них – понад 10. Зде-
більшого, це люди старшого віку, 
проте, є й молоді, нові імена. 
Вони працюють на землі, люб-
лять свій край і славлять його. 
<«НД»: Щодня ви вирішу-

єте чимало найрізноманітніших 
питань життя району, на чому 
зосереджуєтесь особливо?

– Дуже хочеться зробити 
життя простих людей кращим.  
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС 
НА ПІД’ЇЗДАХ

У СЕЛІ ГНІДИН ВІДКРИЛИ 
НОВИЙ СТАДІОН

НОВИЙ ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Початок, закінчення на стор. 5
Юрій Клименко, голова Переяслав-
Хмельницької РДА

Початок, закінчення на стор. 2

НАШ ПЕРЕЯСЛАВ – 
ІСТОРИЧНИЙ ЦЕНТР РУСІ-УКРАЇНИ

У селі Гнідин Бо-
риспільського району 
відкрили сучасний ба-
гатофункціональний 
спортивний майданчик. 
Святкове театралізоване 
дійство відкрив сільський 
голова Олександр Лаза-
ренко. Аж тут «несподі-
вано» під гуркіт грому та 
спалахи блискавки пред-
став перед усіма Зевс-Олімпієць. 
Величного бога вразив стадіон, 
адже він з’явився на заболоченій та 
засміченій колись території.

Потім присутнім мешканцям і 
гостям села продемонстрували на-
городи, які гнідинські спортсмени 
завоювали за кілька останніх років 
на змаганнях різного рангу. Смо-
лоскипом зі «священним Олімпій-
ським» вогнем чотириразовий при-
зер дефлімпійських ігор, кавалер 
орденів «За мужність», заслужений 
майстер спорту Андрій Ткаченко, 
вчитель фізкультури Гнідинської 
школи Василь Митяй, депутат Бо-
риспільської районної ради Антон 
Мотрич, начальник відділу молоді 
та спорту Бориспільської райдер-

жадміністрації Василь Неділько 
та Гнідинський сільський голова 
Олександр Лазаренко «освятили» 
новий стадіон. Смолоскип урочис-
то передали одинадцятикласнику 
Артему Босому та іншим юним гні-
динським спортсменам, щоб вони 
й в майбутньому примножували 
спортивні здобутки попередників. 
Усіх присутніх привітали зі свя-
том яскравим виступом учасники 
шкільної циркової студії «Кабріо-
лі». Сільський голова Олександр 
Лазаренко  закликав односельців 
активно займатись спортом, аби 
гартувати тіло й дух на благо Укра-
їни. Потім відбулись видовищні 
змагання з волейболу, баскетболу 
та міні-футболу.

Інклюзивно-ресурсний центр нав-
чання урочисто відкрили 3 вересня 
в селі Щасливе Бориспільського 
району. У цьому заході брала 
участь перша леді країни, голо-
ва Благодійного фонду Марина 
Порошенко. Вона відвідала урок 
у першому класі, що навчається 
за стандартами нової української 
школи. Марина Порошенко на-
голосила, що «центр інклюзії є 
зразковим», він побудований на 

високому рівні з дотриманням всіх 
необхідних вимог. Перша леді кра-
їни вручила працівникам закладу 
сертифікат на отримання мульти-
медійного центру та програмного 
забезпечення з нагоди Дня знань.

Президент України Петро Порошенко під час виступу на Всеукраїнській  
серпневій конференції педагогів
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ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ «НОВОЇ ДОБИ»:
Екологія Дніпра – 
підтоплення земель, 
деградація малих 
річок. Репортаж із  

Бориспільського району

Яготинська лікарня 
модернізується су-
часним обладнанням 
завдяки меценатам чи 

державі?

У цьому році 85 ро-
ковини Голодомору. 
Серія матеріалів  
«Київщина закатова-

на. Частина 1».

Тисяча років – ювілей 
поважний. Сучасні 
проблеми стародав-
нього Переяслава. 

Інтерв’ю з мером міста



«ДОРОЖНЯ» КАРТА ДЛЯ КИЇВЩИНИ
У Переяславі зокрема місцева гро-

мада сама проявила ініціативу й разом 
із мешканцями навколишніх сіл поча-
ла збирати підписи за будівництво но-
вої (бо стара стала геть непридатною) 
дороги, яка сполучає переяславській 
порт і залізницю. Люди кілька місяців 
збирали підписи і звернулися по до-
помогу до свого земляка, заступника 
голови Київської територіальної орга-
нізації «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Віталія Яреми. Розуміючи 
нагальність проблеми з цією дорогою 
як і взагалі проблематику зношенос-
ті дорожньої інфраструктури у Пере-
яслав-Хмельницькому районі, Віталій 
Григорович провів чималу роботу з 
координації зусиль задля будівництва 
шляху Т10-32 «Переяслав-Хмельниць-
кий – станція Переяславська». Вели-
чезні вантажівки, які обслуговують 
сільгоспгіганта «Нібулон», просто чав-
лять асфальт на цій дорозі і нищать 
міст, що перетинає річку Броварку. 
Будівництво вже розпочалося й ве-
деться воно з району Підварки, відо-
мого кожному переяславцю. 

У супроводі начальника відділу 
містобудування, архітектури, жит-
лово-комунального господарства та 
розвитку інфраструктури Переяслав-
Хмельницької РДА Олексія Гича ми 
виїжджаємо з міста, аби на власні очі 
побачити, де провадяться ремонтні 
роботи на дорогах району і що вже 
зроблено.   

– З 354 кілометрів автошляхів 
311 перейшло до підпорядкування 
обл-держадміністрації, – знайомить 
нас із тонкощами процесу Олексій 
Григорович. – А ось Т10-32 «Пере-
яслав-Хмельницький – станція Пе-
реяславська» і ще Т10-35 – це «Пере-
яслав-Хмельницький – Баришівка» 
з іншого боку траси Київ – Харків, 
лишились за обласним управлінням 
Укравтодру. Це не місцева дорога, а 
державна територіальна. От такий ві-
домчий розподіл. Втім, гадаю, що й 
цю частину дороги колись передадуть 
нам, тобто облдержадміністрації. 

Ділянку шляху від Переяслава до 
села Велика Каратуль уже зробили.  
Ремонт місцевих шляхів ми почали 
ще у квітні. Вже витрачено понад 16,5 
млн. гривень. В аварійному стані міст 
через нашу річку Броварку. Бачите – 
роблять. Ми закрили спочатку праву 
частину, спеціалісти провели підго-
товчі роботи, зняли старе бетонне пок-
риття і потім перекрили дорогу для ка-
пітального ремонту. Об’їзні маршрути 
визначені, буде трохи незручно, але не 
надовго. Ремонт мосту займе букваль-
но півтора місяці.   

Експлуатаційний ремонт або, як ка-
жуть у народі, «ямковий» і «середній» 
– з повним покриттям дороги асфаль-
то-бетоном, ведуться з різних боків і 
на різних ділянках автошляхів району. 

Вид ремонту визначають спеціалісти в 
залежності від технологічних та інших 
умов ремонту доріг. 

Тільки переїхали міст через річку 
Броварку як побачили грейдер, каток 
та іншу дорожньо-ремонтну техніку. 
«Лікуванням асфальтного покриття» 
займається місцеве переяславське 
підприємство «Агрошляхбуд». Це до-
рожньо-будівельнне підприємство з 
50- річною історією. В колективі по-
над ста працівників, 60 одиниць тех-
ніки, свій асфальтовий завод. Тобто 
це не «фірмочка», зареєстрована пів 
року тому. 

– У кінеці вересня такого поняття, 
як дороги з ямами, в нас у Переяс-
лав-Хмельницькому районі не буде, 
– впевнений директор підприємства 
«Агрошляхбуд» Олександр Миколайо-
вич Гончаренко. – Зараз ми працю-
ємо ще в трьох місцях на нашій ме-
режі шліхів. Аби ви розуміли, великі 
ями ремонтуються методом холодного 
фрезерування. Тобто фреза вирізає 
такі прямокутники або квадрати, де 
глибокі вибоїни чистимо, продува-
ємо від сміття та пилу. Потім нано-
ситься спеціальна емульсія, а вже далі 
йде бригада і укладає асфальто-бетон. 
Маленькі ями вирівнюємо методом 
напилення: шар емульсії, шар щебню 
– і так кілька разів. Є для цього  спе-
ціальне імпортне обладнання. Такий 
метод ми застосовували в районі села 
Велика Каратуль. 

«Агрошляхбуд» багато років займа-
лося тільки будівництвом і ремонтом 
автошляхів.  Експлуатація або «утри-
мання» автодоріг підпорядковувалися 
структурам «Укравтодору». Але з 1 січ-
ня дороги місцевого значення – об-
ласні та сільські – передали на баланс 
обласних держадміністрацій. А Київ-
ська облдержадміністрація з банкрутом, 
який до цього працював, – «Укравтодо-
ром» – не захотіла мати справу. 

– Провели відкритий тендер, який 
виграла генеральна підрядна організа-
ція, –  продовжує Олександр Гонча-
ренко. – Потім вона набрала підрядні 
виконавчі структури для експлуатації, і 
ось так ми почали працювати. 

Це територіальна дорога державно-
го значення Т10-32, вона у найгіршо-
му стані з усіх шляхів у Переяслав-
Хмельницькому районі. Ніхто на неї 
не звертав уваги вже як мінімум три 
роки. По-перше, знали, що автошля-
хи передаватимуть на баланс держад-
міністрацій. По-друге, державне під-
приємство «Укравтодор» фактично в 
стадії банкрутства і воно практично 
не обслуговувало цю дорогу, не ро-
били нічого, хіба трохи взимку сніг 
розкидали. Насправді це шлях із дуже 
напруженим трафіком, він з’єднує 
державні траси М03 і Н08. Важливим 
пунктом є залізнична станція «Пере-
яславська», де знаходиться нафто-
база, багато транзитного транспорту 
їде до «Нібулон» на розвантаження, 
і тому дорога надзвичайно заванта-
жена. 

Постало питання зробити мак-
симально можливим, щоб цією ді-
лянкою дороги можна було їздити 
і прибрати аварійну «ямковість» 
–  розповідає далі Олександр Гонча-
ренко. – Всі про цю дорогу знають, і 
питання порушували на різних рівнях 
чимало разів, але місцева влада не 
має повноважень тут робити ремонт, 
бо підпорядкування державне. Ця 
дорога якби ще пере-жила осінньо-
зимовий період, то її б вже дорогою 
називати важко було. Аби зробити на 
цій ділянці аварійний ремонт, а тут 
23 кілометри, треба 6-7 мільйонів 
гривень, тобто – 1200 тонн асфальто-
бетону покласти.  

На даний момент ми зробили тре-
тю частину, але це легша частина. Ми 
до Каратулі дійшли, і з іншого боку 
почали ремонт – від магазину в Сту-
дениках. Далі ми вивільнимо бригаду 
з села Дениси, вони заходять сюди, 
заганяємо метрову фрезу і, таким чи-
ном, ми темпу додамо і відремонтує-
мо цю автодорогу, поки тепла погода.   

Капітальний ремонт мосту через 
річку Броварка біля Переяслава ро-
бить підрозділ служби автомобіль-
них доріг. Тобто там працюють інші 
спеціалісти. Насправді, це складний 
ремонт. З мосту треба зняти все ста-
ре покриття, нанести монолітний за-
хисний шар, армувати, витримати де-
формаційні шви – все це специфіка 
конструкцій. Міст зараз перекритий 
для транспорту, втім, є схема об’їзду. 
Незручно, але міст капітально відре-
монтують, місцеві мешканці це ро-
зуміють і безумовно оцінять зусилля  
всіх тих, хто ремонтує автошляхи у 
Переяслав-Хмельницькому районі.  

Думки жителів Переяславщини  
Людмила (ліворуч) і Марія, мешкан-

ки села Переяславського: 

– Це дуже добре, що влада робить 
ремонт доріг. Я, буває, їжджу на вело-
сипеді – відразу відчула зміни. А то 
доводилося постійно ями оминати. До-

роги – це для наших сіл дуже важливе 
питання. 

Вже зроблено середній ремонт до-
рожнього покриття автошляху «При-
строми-Гребля» у межах села Вовчків. 
Там виконали суцільну укладку ас-
фальтобетонної суміші загальною про-
тяжністю 1,4 км. Місцеве населення 
просто у захваті, тому що тепер шлях 
рівненький й їхати ним –  просто задо-
волення. Окрім того, ремонтники зро-
били роботи з підсипки та планування 
узбіч, облаштували заїзди для автобус-
них зупинок.

Іван Степанович, мешканець села 
Вовчків, надзвичайно задоволений 
тим, що у його селі зробили капіталь-
ну автодорогу: 

– Тут у нас новий шар асфальту по-
клали, – каже Іван Степанович. – Те-
пер машиною їхати зручно, не треба 
думати, що вскочиш в яму. А ще нам 
узбіччя почистили. Молодці й ті, хто 
робив, і хто вирішував це питання. Я 
знаю, що дорогу роблять із «Переяс-
лава» до станції Переяславської, а це 
складне питання і грошей багато треба.    

Тетяна Василівна, мешканка с. Вовчків:  

– Що тут скажеш? Добре, що вла-
да звертає увагу на сільські дороги, бо 
нам без цього важко. Люди ж їздять у 
справах щодня, буває, і вдячні за цей 
ремонт.   

Рустам, мешканець села Студеники, 
працює неподалеку на тваринній фермі. 
Каже, величезні ями на повороті біля мага-
зину багато років були, і всі змушені їх оми-
нати. Тепер сподівається, як і всі мешканці 
села, що дорогу зроблять і ям не стане. 

У жителів села Чирське також є при-
від для радощів –  якісний ремонт. Жи-
телі всім селом збирали підписи –  і ось 
вже є результат. У мешканки Києва Ла-
риси Підвальної будиночок у Чирсько-
му. Жінка сама назбирала близько 300 
підписів односельців із проханням від-
ремонтувати дорогу. 

– Ми дуже довго чекали, коли у нас 
з’явиться нова дорога. Раніше з по-
чатком дощів у людей серце завмира-
ло – яма на ямі й траси не видно. А 
раптом захворів хто, чи встигне швидка 
на допомогу? Дуже всі вдячні за те, що 
майже миттєво влада відгукнулась і від-
ремонтували. 
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Ремонтні роботи на мосту через річку Броварка

Ямковий ремонт сільських доріг

Мешканці села Вовчків радіють новій дорозі

Ремонт шляхів Переяславщини

Олександр Гончаренко,  
директор підприємтсва «Агрошляхбуд»

Потужності підприємства «Нібулон» у Переяслав-Хмельницькому районі
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Вільна журналістика – це, 
насамперед, розуміння своєї гли-
бокої відповідальності й обов’язку 
перед суспільством! Вміння оці-
нювати кожний свій крок і кожне 
своє слово – написане чи сказане… 
Втім, сьогодні часто можна почути 
думку журналістів про те, що їхні 
права на отримання та поширення 
інформації істотно обмежуються. 
При цьому, як правило, йдеться 
не про позицію власників медіа, а 
переважно про тиск на журналістів 
з боку органів влади, політичних 
структур тощо, які в такий спосіб 
прагнуть відмовити журналістам в 
отриманні тих чи інших відомос-
тей, коментарів, інформації. Полі-
тики і чиновники ж, у свою чергу, 
акцентують увагу громадськості на 
фактах безцеремонного «вторгнен-
ня» преси до сфери їхньої діяльнос-
ті, порушення журналістами етич-
них норм із питань, що стосуються 
приватного життя. Очевидно, що 
збереження конфліктності між обо-
ма сторонами не сприяє формуван-
ню відкритого суспільства, яке га-
рантувало б своїм громадянам, так 
би мовити «право знати». Разом з 
тим, при здійсненні цього права 
виникає проблема: як поєднати 
принципи свободи інформування 
та захисту приватного життя від по-
сягань із боку медіа?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  
МОРАЛЬНОГО КОДЕКСУ  

ЖУРНАЛІСТІВ
Відповідно до Концепції між-

народного права, що відстоюється 
Європейським судом із прав лю-
дини, свобода засобів інформації 
є невід’ємною частиною загальної 
свободи вираження поглядів. При 
цьому стверджується, що основним 
завданням ЗМІ є «поширення ін-
формації та ідей, що становлять 
суспільний інтерес..., публіці га-
рантується право на їх отримання». 
Разом з тим, відповідно до ст.10 
Європейської конвенції обмеження 
можуть застосовуватися «для захис-
ту репутації» кожної особистості, 
що є частиною і загальноприйнятих 
правових норм. Більшість кодексів 
журналістської етики, чинних у 
країнах західної Європи, також не 
обходять стороною цю вимогу, об-
межуючи поширення «компромету-
ючої» інформації. 

Однак суперечки про те, де про-
ходить бар’єр свободи вираження 
ЗМІ і права людини на приватне 
життя, не вщухають всюди у світі. 
Існує, наприклад, думка, що пере-
січні громадяни захищеніші в цьо-
му плані, ніж відомі люди (політи-
ки, бізнесмени, поп-зірки, видатні 
спортсмени тощо), які в силу свого 
суспільного становища приречені 
на пильну увагу з боку медіа.

НЕПРАВДА  
«УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»…

Більшість із нас, українських 
журналістів, на мою думку, розуміє 
«свободу слова» під тим соусом, 
що тепер можна безкарно говорити 
все і про всіх, причому виключно 
в негативних тонах, так «піпл біль-
ше хаває» нашого «продукту», при 
цьому часто-густо ми забуваємо 
про таке поняття, як відповідаль-
ність за свої слова. Але ж ніхто ще 
не скасовував її – за публічний на-
клеп, брехню, образи тощо. В укра-
їнській реальності, на жаль, усі ці 
поняття скоріше лежать в області 

просто гарного виховання і 
звичайної людської моралі. 
Але з цим у нас у країні  вже 
давно все «не так просто». 

Але якщо вже тобі є, що 
сказати людям  – будь 
ласка, підтверджуй свої 

слова фактами! Як казав 
хтось із видатних: «від «світла Сво-
боди Слова», ми зобов’язані бачити 
за собою тінь відповідальності за 
неї»! За свої слова треба відповіда-
ти незалежно від того, де вони були 
сказані, – в ЗМІ чи просто на ву-
лиці. Але в публічній площині ця 
відповідальність може наставати 
юридично – хай це буде особистий 
блог, шпальта газети, трибуна на 
мітингу або навіть оголошення на 
стовпі.

Характерний у цьому сенсі випа-
док трапився днями в Україні, й  –
на жаль, не знайшов великого роз-
голосу… Можливо, тому, що згідно 
з рішеннями суду деяких журналіс-
тів і колектив «цілої» «Української 
правди» зловили на інформацій-
ній «джинсовій», «замовницькій» 
брехні. Стисло про це. Відповідно 
до рішення, яке виніс Шевченків-
ський районний суд міста Києва, 
двоє відомих українських журналіс-
тів, повинні сплатити відповідачеві  
матеріальну шкоду всуммі - 100 000 
гривень (з Сергія Іванова) і 40000 
– (з Олени Притули як власни-
ці доменного імені pravda.com.ua). 
Цей судовий процес був ініційова-
ний екс-заступником генпрокурора 
України – Олегом Бачуном, якого 
суд визнав потерпілим від брехні 
цих осіб і видань. Бачун надав суду 
офіційних даних перевірок, про-
ведених різними силовими відом-
ствами, за матеріалами публікацій 
блогера Іванова і «УП», а саме – 
Генеральної прокуратури, Прикор-
донної служби та Служби безпеки 
України. Всі ці перевірки показали, 
що Олег Бачун не відвідував тери-
торію Росії. В результаті суд визнав 
недостовірною цю інформацію, а 
Сергія Іванова і «УП» зобов’язав їх 
спростувати на шпальтах видання. 

«ПРАВДА» І КРИВДА
«Я працював у Генеральній про-

куратурі в 2014 році. Тоді медіа та 
люди, які були на Майдані, стави-
лися до нас з недовірою. Почалася 
хвиля негативу відносно нас, яка 
виходила від олігархів» – розпові-
дає Олег Бачун в інтерв’ю порталу 
«Моя Київщина». «А все тому, що 
ми почали їх перевіряти, змушува-
ли сплачувати податки, порушува-
ли кримінальні провадження.  Тоді 
«1+1», «Інтер», ICTV на нас налеті-
ли, «Українська правда» теж брала 
в цьому активну участь. Оббріхува-
ла нас із ніг до голови, вже не було 
жодного терпіння. Якось в одному 
з шанованих видань, «Українській 
правді», у січні 2015 року я зустрів 
статтю про те, що я, заступник ге-
нерального прокурора, який має 
допуск до державної таємниці, чо-
мусь таємно поїхав до Москви на 
зустріч з біженцями, напевно, для 
того, щоб досягти з ними якоїсь 
угоди. На той час в мене була дру-

жина вагітна, і ми ще з двома ді-
тьми поїхали на медичне обстежен-
ня до Відня. І там моя старша дочка 
заходить в Інтернет, і питає: «Тату, 
а ти, що в Москві був?». І я у Відні 
прочитав, що я, виявляється, в Мо-
скві. Це було зроблено на такому рів-
ні, що до системи «Гарт» прикордонні 
служби внесли завідомо неправдиві 
відомості про те, що я лечу до Моск-
ви. Це було здійснено через майо-
ра прикордонної служби. Щодо 
цього відкрита окрема криміналь-
на справа в Бориспільському суді. 
Незаконно інформація була видана 
якійсь громадській організації, яка 
відразу її злила в медіа. На жаль, 
це все зробили колишні керівники 
спецслужб. Однією з причин того, 
чому я це питання вирішив довести 
до кінця, було те, що це читали мої 
діти, їм про це в школі говорили, і 
це мало дуже неприємний розголос. 
А я виріс на зовсім інших засадах 
– я народився на Західній Україні, 
в патріотично налаштованій сім’ї. 
І спілкування з тими, хто окупу-
вав схід України, хто воює з нами, 
вбиває наших військових – це пи-
тання не лише честі, а й світогляду, 
державності. Зараз ще залишилися 
певні справи, які ми доведемо до 
кінця, наприклад, з каналом «2+2», 
блогером Івановим, який зараз веде 
на «1+1» «Право на владу», з Нали-
вайченком, щоправда, там вже не я 
позивач, але він, на жаль, теж брав 
у цьому активну участь. За всі роки 
своєї професійної діяльності я дуже 
багато всього бачив, і дуже багато 
брехні про себе читав. На жаль, за-
хист честі та гідності в суді – дуже 
неефективний спосіб. Відновити 
свою репутацію дуже важко», – жа-
ліється Бачун.

ГРОШІ ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО 
КІЛЕРСТВА – ХВОРИМ ДІТКАМ!

Олег Бачун виявився справж-
ньою порядною і інтелігентною 
людиною, давши майстер-клас «ін-
формаційним кілерам», які оббріху-
вали його і його родину. Усі гроші, 
які суд постановив сплатити йому 
у вигляді компенсації за моральну 
шкоду, нанесену недоброякісною 
журналістикою, він передав хворим 
діткам в Яготинському районі Ки-
ївської області. 

Обрані були саме ті люди, які 
наразі найбільше потребують під-
тримки та допомоги благодійників. 
«Всі ці діти потребують довготрива-
лого, високовартісного лікування. 
На жаль, ми не можемо розголошу-
вати їхні діагнози. Дітки мають пев-
ні хвороби, з якими важко справи-
тися і їм, і батькам. Сім’ї, які сюди 
запрошені, не опускають рук, вони 
консультуються з лікарями, прово-
дять постійні обстеження, лікуван-
ня, йдуть до перемоги», – сказав на 
церемонії передачі коштів заступ-
ник головного лікаря Яготинського 
центру первинної медико-санітар-
ної допомоги Іван Сахно.

Вручивши діткам подарунки, а їх-
нім батькам грошову допомогу, Олег 
Бачун сказав: «Я приїхав не для піа-
ру і не для того, аби отримати щось 
навзаєм. Ми довго розмірковували, 
куди можна завести кошти, що не-
сподівано поступили до мене як до 
приватної особи. Це пов’язано з 
тим, що у 2014-2015 роках я був за-
ступником Генерального прокурора 
України, на той час вашого краянина 
Віталія Григоровича Яреми. Ми пра-
цювали в дуже непростих умовах, ви 
знаєте, що на той час відбувалося в 
Україні. Ми постійно терпіли цьку-
вання з боку олігархів, політиків і 
медіа. Вони підтримували ідеологію 
проти генерального прокурора, про-
ти його команди і навіть опускалися 
до того, що оббріхували нас. Я на це 
реагував дуже боляче. 

Але, на щастя, прийняте рішен-
ня суду, яким повністю спростовані 
всі неправдиві відомості і стягнуто 
з «газетярів» кошти, які я розділив 
між дітками, сьогодні тут присутні-
ми. Це абсолютно безкорисливий 
внесок для того, аби малята були 
здорові, гарно навчалися й не зна-
ли, що таке хвороби та нестатки. 
Ну, а ми, якщо ще когось покарає-
мо за брехню, тому що в нас у судах 
ще є справи, гроші знову передамо 
вам».

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ… 
Єдине з найперших зведень жур-

налістських норм було створене в 
1923 р в США під назвою «Кано-
ни журналістики». Його прийняло 
американське «Товариство газетних 
редакторів». Судячи зі змісту пер-
ших моральних журналіських ко-
дексів, їхніх укладачі перебували під 
впливом «Концепції вільної преси» 

авторства Томаса Джефферсона 
та інших. Загальна демократич-
на спрямованість цієї «Концепції» 
благотворно позначилася на змісті 
перших журналістських кодексів. 
Як вищі цінності в них проголо-
шуються: свобода слова і право всіх 
людей на отримання правдивої ін-
формації. Ці принципи не позбав-
ляють і не можуть нікого позбави-
ти свободи слова. Але на тих, хто 
входить до професійних об’єднань 
журналістів, вони накладають мо-
ральний обов’язок: боротися за 
загальнолюдські цінності, за мир, 
демократію, соціальний прогрес, 
але виключно у межах поваги до 
людської гідності, честі і таємниці 
приватного життя. Це проголошу-
ється професійним обов’язком чес-
ного журналіста. Тобто, нам треба 
багато чого вчитися в розвинутих 
демократій.

ОЛЕГ ПУСТЕЛЬНИК
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АВТОР...

НА МЕЖІ ДОБРА І ЗЛА…

Олег Бачун

Допомога дітям із потребами

Чи є моральний кодекс у сучасній журналістиці?
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Компанія «Ківшовата Агро» японської 
корпорації SDGs відкрила елеватор у 
Таращанському районі Київської області. 
Будівництвом елеватора з березня цього 
року займалася компанія «Південбуд», яка 
виборола це право на відкритому тендері. 
Його потужність з одночасного зберігання 
зерна – 16 тис. тонн.

Елеватор складається з семи силосів, 
транспортного обладнання і зерносушар-
ки. Устаткування на підприємстві турецької 
компанії.

У майбутньому компанія «Ківшовата 
Агро» планує збільшити його потужності. 
Це відбуватиметься паралельно зі збіль-
шенням земельного банку, який наразі 
складає 2,5 тис. га.

Більше половини всього українського 
експорту з України до Німеччини – це 
вже готова продукція. У Німеччині немає 
жодного нового легкового автомобіля без 
запчастини з України. Про це в інтерв’ю 
сказав посол України в Німеччині Андрій 
Мельник.

Перелік асортименту – від шкіряного 
покриття для сидінь, обігрівачів для керма 
і кабельних систем до складніших систем 
електроніки, які виробляються під Києвом, 
у Переяслав-Хмельницькому.

Товари для німецького автопрому тепер 
становлять найбільшу частку українського 
експорту до Німеччини – майже 25%. На 
другому і третьому місцях також готова 
або напівготова продукція: насамперед, 
текстильні вироби (костюми, наприклад). 
Також Україна є найкрупнішим експор-
тером меду до ЄС уже тривалий час і до 
Німеччини зокрема. 

«Більше половини всього українського 
експорту з України до Німеччини – це вже 
готова конкурентоспроможна продукція», – 
підкреслив посол.

Відповідаючи на запитання, з якими 
проблемами стикається німецький бізнес в 
Україні, Мельник назвав наступні: нестача 
робочої сили, залізничних вагонів, а також 
невирішеність питання з власністю на зем-
лю, зокрема, безлад у реєстрах землі. При 
цьому німецькі бізнесмени не скаржаться 
на такі типові у минулому проблеми, як 
відшкодування ПДВ, затримки на митниці, а 
також у судах.

«У цілому статистика українсько-німецької 
торгівлі свідчить, що понад 70-80 відсотків 
німців, які працюють в Україні, оптимістично 
оцінюють макроекономічну ситуацію і не 
збираються зменшувати своєї присутності, а 
навпаки, інвестуватимуть ще більше», – роз-
повів посол України в Німеччині.

Президент анонсував рекордну інвес-
тицію до вітчизняного АПК, зокрема на 
Київщині. Саудівська Аравія цього тижня 
здійснить велику інвестицію в український 
агропромисловий сектор. Про це заявив 
Президент України Петро Порошенко на 
15-й щорічній зустрічі Ялтинської євро-
пейської стратегії. «Цього тижня саудівська 
компанія, як результат ефективних пере-
мовин і мого візиту до Ер-Ріяду напри-
кінці минулого року ухвалила рішення 
про інвестиції великої кількості грошей в 
український АПК», — заявив Президент. «Я 
не маю права називати суму, але можу на-
голосити, що це найбільший інвестиційний 
проект у сільськогосподарському секторі за 
всю історію незалежної України», — додав 

він. Порошенко також наголосив, що ка-
пітальні інвестиції, за підсумком першого 
півріччя 2018 року, зросли на «астроно-
мічні 26,5%». «Великі іноземні інвестори 
вірять у перспективу нашої країни, попри 
продовження війни», — зазначив він.

За даними «НД», саудівські компанії 
інвестуватимуть у переробку зерна і 
зернобобових, зокрема в Київській області. 
Інвестори придбали найкрупнішій агро-
холдинг «Мрія». 

Про це сказав Міністр інфраструктури 
України Омелян. Міністр також зазначив, 
що дана ціна не остаточна і може бути 
відкоригована «Укрзалізницею». Між тим, 
він абсолютно переконаний, що нова 
залізнична лінія користуватиметься по-
пулярністю в українців. Запуск нової заліз-
ничної гілки від головного вокзалу столиці 

до аеропорту «Бориспіль» заплановано 
на 1 грудня 2018 року. Як повідомляв 
«УНІАН», у лютому Кабмін підтримав 
будівництво лінії швидкісного залізнично-
го сполучення з аеропортом «Бориспіль». 
Для будівництва цієї лінії необхідно 
близько 800 мільйонів гривень, а роботи 
планують закінчити у грудні 2018 року.

У Київській облдержадміністрації від-
булася друга  робоча зустріч із керів-
ництвом компанії BASF в Україні щодо 
реалізації інвестиційного проекту на 
території Київщини, а - саме будівни-
цтва заводу в місті Обухові з виробни-
цтва  базових цементних добавок. Як 
зауважив очільник області Олександр 
Горган, робота над залученням цього 
потужного інвестиційного проекту в об-
ласть тривала близько півроку. Він також 
прокоментував важливість будівництва 
нового виробничого об’єкта: «Основне 
завданням державної влади  – це дбати 
про добробут та якість життя громадян. 
І лише за умови стабільного залучення 

інвестиційних проектів у регіон можна 
сподіватися на його сталий розвиток. В 
умовах сьогодення Київщина  є цікавою 
для іноземних партнерів, але попри це, 
нам все ж доводиться відстоювати  власну 
конкурентоздатність. Реалізація проекту 
BASF сприятиме  економічному зростан-
ню та створенню нових робочих місць. 
Область  отримає титульного, репутацій-
но важливого інвестора не лише для на-
шого регіону, а й для держави в цілому. 
BASF – це найбільша світова корпорація, 
портфель пропозицій якої  містить хімі-
кати, пластмаси, спеціальні продукти, за-
соби захисту рослин, нафту і природний 
газ, а також будівельну хімію».

У ТАРАЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВЩИНИ 
ЯПОНЦІ ВІДКРИЛИ ЕЛЕВАТОР ПОТУЖНІС-
ТЮ 16 ТИСЯЧ ТОНН

У ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ВИРОБ-
ЛЯЮТЬ ЕЛЕКТРОНІКУ ДЛЯ НІМЕЦЬКИХ 
АВТОКОНЦЕРНІВ

САУДІВСЬКА АРАВІЯ ВКЛАДАЄ ГРОШІ  
В УКРАЇНУ

КВИТОК НА ПОЇЗД «КИЇВ-БОРИСПІЛЬ» 
СТАНОВИТИМЕ 80 ГРИВЕНЬ 

BASF ПОБУДУЄ ПЕРШИЙ ЗАВОД НА КИЇВЩИНІ 

Історія заселення нинішньої тери-
торії Згурівського району становить 
майже 400 років. Перше поселення 
— Пасківщина з’явилось тут ще у 
1612. Протягом XIX століття Згурівка 
перебувала на території Прилуцького 
повіту Полтавської губернії, а у 1924 
році волосна система управління лік-
відується, і Згурівка входить до скла-
ду Турівського району Прилуцької 
округи. У складі Яготинського райо-
ну Київської області Згурівка пере-
бувала до 1986 року. Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 
25 вересня 1986 р. «Про утворен-
ня Згурівського району у Київській 
області» був утворений Згурівський 
район у нинішньому його скла-
ді. Сама ж Згурівка – є затишним 
українським містечком, але як і всі 
зі своїми проблемами: дороги, ЖКГ, 
соціальна сфера.

Саме поговорити про згурівські 
справи зібралися днями за круглим 
столом голови сільських рад, керів-
ники підприємств району, актив, 
який вболіває за розвиток громади. 
Голова Згурівської райдержадміні-
страції – Валерій Мозговий та за-
ступник голови Київської територі-
альної організації політичної партії 
“Блок Петра Порошенка “Солідар-
ність” Віталій Ярема запропонува-
ли присутнім відверто говорити про 
наболілі питання, з тим аби разом 
пошукати шляхи їхнього вирішен-
ня. Розмова вийшла непростою – 
говорили відверто і про насущне: 
про суспільно-політичну ситуацію в 
Україні, про сьогодення і майбутнє 
держави, а також про проблеми, які 
не можна вирішити на районному 
рівні та їх потрібно донести до ке-
рівництва як області, так і держави. 

Віталій Ярема звернув увагу на 
складну суспільно-політичну ситу-
ацію в країні, акцентувавши увагу 
присутніх на тому, що в Україні на-
разі діє парламентсько-президен-
тська вертикаль, а тому за еконо-
мічний блок відповідає саме уряд. 
У нас же  часто-густо як з екранів 
телевізорів, на радіо, в газетах, так і 
в повсякденних розмовах в усіх бідах 
звинувачують якраз главу держави, 
провідні турботи якого, насправді, – 
армія та міжнародна політика Укра-
їни. 

«Ситуація в країні дуже непроста 
і, насамперед, через зовнішню агре-
сію. А коли ще й з середини деякі 
політичні сили та окремі  політики 
роблять чимало розбрату,  працюють 
не задля об’єднання зусиль, а на-
впаки –за принципом «чим гірше – 

тим краще», то простій людині жити 
стає все важче. Нашим ворогам дуже 
хочеться дестабілізувати ситуацію, і 
частина українців, на жаль, піддаєть-
ся цій ворожій пропаганді. Але ми їх 
все одне переможемо, і надалі пра-
цюватимемо разом із вами, на благо 
країни, задля нашого спільного май-
бутнього. І тому я хочу почути ваші 
думки: як нам треба об’єднатись 
навколо тих завдань, які потрібно 
вирішити негайно, першочергово і 
на благо людей?» – запитав Віталій 
Ярема.

Треба сказати, що всіх хвилювала, 
як кажуть у народі, не лише «своя со-
рочка», що «ближче до тіла». Говори-
ли про армію, як їй допомогти, про 
віру, про землю. Багато присутніх ці-
кавило, чи нададуть Україні «Томос» 
для створення єдиної помісної пра-
вославної церкви. Заступник голови 
Президентської політсили в Київській 
області запевнив всіх присутніх, що 
Президент України докладає чимало 
зусиль задля вирішення цього чутли-
вого для українців питання. 

«Ми не віддамо нашої віри, ми ві-
ками відстоювали свої храми і своє 
право бути вільними людьми, тож, я 
вірю, що все буде гаразд», – сказав Ві-
талій Ярема. Потрошку перейшли до 
справ земних і, коли слово взяв голо-
ва Згурівського району Валерій Моз-
говий, він відзначив, що Президент і 
його команда справді міцно взялися 
за реформу українських регіонів. Се-
ред головного: створення об’єднаних 

територіальних громад, медична ре-
форма, освітні округи… 

«Так, швидко все це не робиться, 
але ми розуміємо і рухаємось вперед», 
– сказав очільник району. Серед проб-
лемних питань особливо виділяли 
дорожнє будівництво. Зокрема, по-
рушували питання ремонту аварійних 
ділянок автодоріг району, наприклад,  
дороги державного значення «Новий 
Биків-Згурівка-Яготин». Також однієї 
з головних транспортних артерій, яка 
сполучає райцентр та села району зі 
столице, – дороги «Згурівка-Лука-
ші». Віталій Ярема пообіцяв присут-
нім взяти ці питання під особистий 
конт-роль, а керівник районного до-
рожнього управління Ігор Косилів 
повідомив про готовність районної 
дорожньої служби якісно і в стислі 
терміни  виконати всі ремонтні робо-
ти на цих автошляхах. Порушувалися 
на зустрічі й питання функціонування 
Згурівської районної лікарні, роботи 
Укрзалізниці, постачання споживачам 
Згурівського району скрапленого газу. 
Кожне питання розбирали, як кажуть, 
«по кістках»… Навіть найдрібніші. Га-
дали, як реагувати, як вирішувати. Це, 
мабуть, і є жива робота «на місцях», 
і спільна праця у ім’я майбутнього 
Київщини. «Якщо ви ідеологічно за 
країну, за наше майбутнє, якщо ви 
щиро хочете, аби Україна була єди-
ною, то слід відрізняти риторику тих 
політиків, які «красиво говорять», але 
нічого не зроблять. Якби там не було, 
ми в умовах військової агресії працю-
ємо, будуємось, реформуємось… І це 
також наше спільне надбання. При-
йде час і популістські промови підуть 
у небуття, а ми з вами будемо й далі 
працювати, бо наша ідеологія – неза-
лежна, економічно розвинена Укра-
їна» – підсумував заступник голови 
Київської територіальної організації 
політичної партії “Блок Петра Поро-
шенка “Солідарність”.

Від редакції
Редакція «Нової Доби» на своїх 

сторінках відслідковуватиме, як ви-
рішуватимуться ті проблеми про які 
говорилося на зустрічі в Згурівці та 
інформуватиме наших читачів.

ОЛЕГ ПУСТЕЛЬНИК 

МАЛІ МІСТЕЧКА 
ТА ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ…

Згурівський парк. Будиночок на острові

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва

Київщина завжди славилася свої-
ми людьми – талановитими і пра-
цьовитими. Десятки поколінь на-
ших земляків вписали своєю працею 
і творчістю, науковими відкрит-
тями і спортивними досягненнями 
чимало славетних і яскравих сто-
рінок в історію України. Завдяки 
творчій праці, професіоналізму та 
активній життєвій позиції краян 
районні центри Київщини зроста-
ють і розвиваються. Є на мапі 
нашої області й справжні перлини 
– малі міста, селища і села, які 
своїми мальовничими і затишними 
пейзажами справді прикрашають 
Україну, надають їй самобутньо-
го шарму.  Натомість, ще багато 
проблем існує в українській глибин-
ці: слабкі соціальні гарантії, високі 
ціни на комунальні послуги, земель-
не рейдерство та низька якість 
державного управління…

Віталій Ярема

Відверто про наболіле

Справи державні 
й справи місцеві…



5НОВА ДОБА

Дорогі читачі «Нової Доби», 
ми продовжуємо наш проект з 
інформування мешканців аграр-
них регіонів України про їхні 
права. Сьогодні свою соціально-
правову підтримку у цій рубриці 
вам нададуть експерти благодій-
ної організації «Парламентський 
клуб неурядових організацій»  
(www.rol.org.ua ), основною ме-
тою якої є сприяння підвищенню 
загального рівня правової куль-
тури населення, правова просвіта 
громадян та правозахисна діяль-
ність, вивчення та дослідження в 
галузі розвитку правової системи 
України.

Отже, сьогодні говоримо про реє-
страції фермерського господарства.

Фермерське господарство є фор-
мою підприємницької діяльності 
громадян із створенням юридичної 
особи, які виявили бажання виро-
бляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, займатися її переробкою 
та реалізацією з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках, на-
даних їм для ведення фермерського 
господарства, відповідно до закону. 
Право на створення фермерського 
господарства має кожний дієздат-
ний громадянин України, який досяг 
18-річного віку та виявив бажання 
створити фермерське господарство.
Фермерське господарство може бути 
створене одним чи кількома грома-
дянами України, які є родичами або 
членами сім’ї. Однією з умов ство-
рення фермерського господарства 
є наявність земельної ділянки. Щоб 
розпочати роботу фермерського гос-
подарства, слід виконати низку послі-
довних кроків.

Крок перший. Для отримання у 
власність або в оренду земельної ді-
лянки державної власності з метою 
ведення фермерського господарства 
громадяни звертаються до Головно-
го управління Держземагентства у 
області. Для отримання земельної ді-
лянки із земель комунальної власнос-
ті - до місцевої ради.

Заяву громадянина про надання 
земельної ділянки для створення 
фермерського господарства держав-
на адміністрація або орган місцевого 
самоврядування розглядають у місяч-
ний строк і в разі її задоволення да-
ють згоду на підготовку землевпоряд-
ною організацією проекту відведення 
земельної ділянки. Проект відведен-
ня земельної ділянки погоджується з 
власником землі або землекористува-
чем, землевпорядними, природоохо-
ронними і санітарними органами, ор-
ганом архітектури та затверджується 
відповідно до чинного законодавства. 
Після реєстрації земельної ділянки у 
Державному земельному кадастрі 
України та права власності на неї у 
реєстраційній службі відповідного 
районного відділу юстиції або укла-
дення договору оренди земельної ді-
лянки та державної реєстрації права 
оренди у реєстраційній службі відпо-
відного районного відділу юстиції на 
ім’я майбутнього фермера фермер-
ське господарство підлягає державній 
реєстрації у порядку, встановленому 
законом для державної реєстрації 
юридичних осіб.

Крок другий - проведення установ-
чих зборів фермерського господарства, 
на яких мають вирішитись питання: 
укладення засновниками фермерсько-
го господарства установчого договору, 
якщо дане господарство засновується 
більш ніж однією особою, затвердження 
членами фермерського господарства 
його статуту, вибори голови;

Крок третій - засвідчення нотаріу-
сом підписів засновників у статуті та 
установчому договорі про створення 
фермерського господарства (у двох 
примірниках).

Крок четвертий. Для проведен-
ня державної реєстрації засновник 
або уповноважена особа має осо-
бисто подати (надіслати поштовим 
відправленням з описом вкладення 
або в разі подання електронних до-
кументів подати опис, що містить 
відомості про надіслані електронні 
документи, в електронній формі) 
державному реєстратору такі доку-
менти: реєстрація в органах статис-
тики, отримання довідки з ЄДРПОУ,  
реєстрація у Державній податковій 
службі, реєстрація платником єди-
ного соціального внеску, відкриття 
рахунків у банку.

Крок п’ятий. Для здійснення реє-
страції в органах статистики та отри-
мання довідки з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) потрібно зверну-
тися до органу статистики за місцем 
реєстрації юридичної особи

Крок шостий. Підставою для 
взяття на облік в органі державної 
податкової служби є надходження 
до цього органу відомостей з від-
повідної реєстраційної картки на 
проведення державної реєстрації 
юридичної особи. Для взяття на об-
лік платником податків до органу 
державної податкової служби за за-
реєстрованим місцезнаходженням 
юридичної особи подається:

Після взяття платника податків на 
облік за основним місцем обліку 
орган державної податкової служби 
формує довідку про взяття на облік 
платника податків за ф. №4-ОПП. 
Така довідка надсилається платнику 
податків наступного робочого дня з 
дня взяття на облік, або за його зго-
дою не пізніше наступного робочого 
дня після взяття на облік вона може 
бути видана платнику податків чи 
уповноваженій особі в органі дер-
жавної податкової служби. Крім того, 
належить подбати про те, щоб фер-
мерському господарству видали одну 
копію довідки за формою №4-ОПП, 
яку потрібно пред’являти в установах 
банків, де буде відкрито поточні ра-
хунки підприємства та в інших орга-
нах державної влади.

Крок сьомий. Фермерське госпо-
дарство, як юридична особа, що ви-
користовує працю фізичних осіб на 
умовах трудового договору (контр-
акту), відповідно до законодавства 
є платником єдиного соціального 
внеску. Взяття на облік в такому ви-
падку здійснюється управліннями 
Пенсійного фонду України в ра-
йонах, містах і районах у містах за 
місцезнаходженням фермерського 
господарства на підставі відомос-
тей з реєстраційної картки, наданих 
державним реєстратором згідно із 
Законом України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб – підприємців» не пізніше 
наступного робочого дня з дня отри-
мання зазначених відомостей.

Паперові документи про реєстра-
цію юридичної особи у вищезгада-
них органах потрібно отримувати 
безпосередньо у цих органах, або 
в «єдиному реєстраційному вікні» 
(якщо таке функціонує при місце-
вому органі державної реєстрації). 
Хоч в законодавстві і передбачений 
обов’язок відповідних державних 
органів відправляти документи по-
штою, на практиці це не завжди 
працює.

КОНСУЛЬТАЦІЇ 
ВІД БО «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
КЛУБ НЕУРЯДОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ»

Виходить, нажаль, не завжди. Часом 
виникають організаційні та фінансові 
питання, для вирішення котрих закони 
чи постанови спрацьовують не завжди. 
Тут важливі повага до людей, народна 
дипломатія, особисті контакти.

У нас в районі утворилося дві 
об’єднані територіальні громади (ОТГ) 
– Дівичківська і Студениківська. І це чу-
дово, насправді, тому що люди виявили 
бажання, активність, побачили свій по-
тенціал. Громада – це і волевиявлення, 
і реформа, і розвиток села. Щоправда, за 
умови мудрих виважених рішень. Втім, 
виникають делікатні робочі питання. Зо-
крема, фінансування районних закладів. 
У територіальних громад тепер свій окре-
мий бюджет, котрий вони використову-
ють самостійно. 

У нас була 31 сільська рада, і всі вони 
складали бюджет району. Зараз лишило-
ся 22 сільради, тобто майже третина віді-
йшла. Натомість витратна частина та ж 
сама. Наприклад, центральна районна 
лікарня - вона потребує ремонту,  до-
гляду, сучасної техніки, а відтак – ко-
штів. Адже лікуються в ній усі. Школи, 
щоправда, ОТГ на свій баланс узяли, а 
ось з районною лікарнею питання ще ви-
рішую. Я звісно, маю на увазі участь те-
риторіальних громад у питаннях ремон-
ту, придбанні необхідного обладнання. 
Тому, що все це сьогодні дороге, і коштів 
не вистачає. Тримаємо на контролі й пи-
тання забезпечення кадрами, а також фі-
нансування на придбання та оновлення 
медпрепаратів і обладнання. Нині триває 
підготовка до зими, і в межах нашого бю-
джету робимо все максимально можливе. 
<«НД»:  Почався новий навчальний рік. 

Сільські школи завжди мали свою особли-
вість і часто брак фінансування. Ситуація 
хоча б трохи змінюється? 

– В освітній сфері у нас багато по-
зитивних зрушень. Цьогоріч під егідою 
Президента України Петра Порошенка 
розробили програму «Нова українська 
школа». Завдяки цьому ми отримали 1 
мільйон 800 тисяч гривень на розвиток 
шкіл району. Передбачені нові сучас-
ні робочі місця вчителів, які обладнані 
комп’ютером. Це також - нові дошки, 
телевізори для навчальних програм і 
окремі сучасні парти для кожного учня. 
Скажу Вам, для сільських шкіл - це ве-
личезна допомога і суттєвий крок уперед. 
Ми зі свого бюджету також виділили 1,8 
млн гривень на підготовку шкіл до на-
вчального року. Сільради надали майже 
1 млн грн. Разом це понад 4,5 млн грн. 
Об’єднання центрального бюджету, ра-
йонного і коштів сільських рад – це 
прекрасний приклад спільних зусиль на 
благо дітей. Адже ми усі є держава і пра-
цюємо задля наших людей. 
<«НД»: Ми знаємо, що у вас в районі ак-

тивними темпами ремонтують автодороги…
– Так, тепер по дорогах можна їхати 

і «нікого не згадувати»… Кардинально 
змінилося ставлення центральних органів 
влади до фінансування доріг. До 1 січня 
2018-го всі автошляхи були підпорядко-
вані службі автомобільних доріг – Украв-
тодору. Це монопольна структура з ку-
пою проблем, насамперед, фінансових. У 
цьому році прийняли виважене державне 
рішення і передали утримання та ремонт  
доріг обласним адміністраціям. Тепер 
у нас у підпорядкуванні 311 кілометрів 

шляхів. Були вони, відверто у 
дуже поганому стані, особливо 
відрізок Переяслав-Хмельниць-
кий – село Переяславське Т10-
32. Це територіальна дорога, 
довжиною 24 км, і вона до остан-
нього часу знаходилася у вкрай 
незадовільному стані. До того 
ж це частина державної траси 
Київ-Харків і відповідно рух тут 
набагато інтенсивніший. А ще й 
міст аварійний через 
річку Броварка.

Ми довго дума-
ли, як зробити цю 
дорогу, адже вона 
державного підпо-
рядкування, прово-
дили багато нарад, в 
тому числі, на рівні 
області. Куди могли 
тільки, туди і звер-
талися. Зрештою, 
люди зібрали понад 
дві тисячі підписів 
та звернулися до 
нашого земляка Ві-
талія Григоровича 
Яреми. Щира йому подяка – він при-
йняв у вирішенні нашого «дорожнього 
питання» найактивнішу участь: приїздив, 
зустрічався з людьми, працював разом 
з відповідними структурами Київської 
облдержадміністрації. Нарешті, робота 
закипіла.  В результаті, уклали угоду з 
місцевим підприємством «Агрошляхбуд». 
Зараз ремонтні роботи активно тривають 
і вже близькі до завершення. Як би ми 
затягнули цей процес і діяли згідно з усі-
ма бюрократичними моментами, то узго-
дження завершилися б у жовтні, і уві-
йшли в ремонтні роботи на порозі зими. 
А там дощі та сніг. І це просто означає, 
що ремонт був би формальний, пережив 
б и зиму і навесні знову з’явилися б ями. 
А так ми вчасно всі дороги зробимо, і 
вони будуть радувати людей та, зокрема, 
водіїв.

Ремонтні роботи на мосту через річ-
ку Броварка теж тривають, там працює 
інша організація. По цій ділянці вже є 
всі узгодження і проектна документація. 
Міст перекрито орієнтовно на місяць, 
там зроблять капітальний ремонт. Голо-
вне, ми виконаємо роботу і люди поба-
чать результат. 
<«НД»:  Юрію Васильовичу, Переяс-

лав-Хмельницький район дійсно має багато 
переваг, зокрема географічне розташуван-
ня, інфраструктуру, логістику. Перекона-
ний, він привабливий для інвесторів…

– Район живе, працює, розвивається… 
Ми наповнюємо бюджет, маємо проекти 
із залучення інвестицій. Ось бізнесмени 
прочитають наше інтерв’ю і, можливо, 
хтось захоче співпрацювати. Ми відкри-
ті для цього. Я вам скажу, що насправді 
реальні інвестиції – це робота з людьми, 
які готові вкласти гроші. У нас є земельні 
ділянки, де можна працювати, вони є на 
сайті РДА, все прозоро. Втім, якщо го-
ворити відверто, бізнес та інвестиції зде-
більшого можна залучити на особистих 
контактах. Тому, що у інвесторів завжди 
є пересторога до держави, адже вони 
вкладають свій капітал. У держави, вла-
ди, в свою чергу, обережне ставлення до 
бізнесменів, тому що має бути результат 
для громади, людей. І ось ці бюрократич-

ні речі часом не дають домовитись. Ми 
на всіх рівнях говоримо: приїжджайте, ми 
влада відкрита. Керівництво РДА, депута-
ти райради готові сприяти і допомагати. 
Все, що від нас залежить – питання ар-
хітектури, містобудівна документація, всі 
дозвільні документи -зробимо. Приходь-
те працюйте, створюйте робочі місця. 
Насправді у нас зручна географія, бага-
то доріг, зручне сполучення з Києвом та 
іншими містами країни. Інфраструктура, 
логістика - все є, а значить, буде й розви-
ток – я абсолютно переконаний!
<«НД»: Питання медицини, зокрема, 

у зв’язку з реформою галузі сьогодні дуже 
актуальне. Яка ситуація у районі? 

– Центральна районна лікарня у Пере-
яславі-Хмельницькому була й лишається. 
Від зміни назви закладу її діяльність не 
змінилась. Вона обслуговує безпосеред-
ньо місто, села району і села, що увійшли 
до ОТГ, і навіть людей з інших районів. 
По первинній ланці (ЦПМСД) завершу-
ється процес підписання декларацій з 
лікарями. Зараз у нас десь 70 %. Більше 
підписано в місті, адже тут лікарня зна-
ходиться. По селах своя специфіка, по-
заяк тривав сезон польових робіт, він теж 
вплинув на це. Втім, я переконаний, що 
восени з деклараціями ми закінчимо, тут 
питань гострих немає. 

Для нас важливий момент – це забез-
печення обладнанням і молоді кадри. Ми 
хочемо все купити, але дороговартісне 
медичне обладнання менше 1 млн не бу-
ває. Де взяти ці кошти? Звертаємось до 
влади всіх рівнів, шукаємо різні можли-
вості. От зараз намагаємося вирішити пи-
тання нового сучасного рентген-кабінету.  

Проте є й позитивні зрушення. Зараз 
ми будуємо амбулаторію загальної сімей-
ної медицини і житло для спеціалістів у 
селі Хоцьки. Це дорогий важливий про-
ект і гарний приклад того, як повинна 
створюватися інфраструктура. Бюджет 
цієї новобудови складає близько 6 млн 
гривень. Центральний бюджет дає 4,5 
млн, а 1,2 млн. залучаємо методом спів-
фінансування. Кошти вже виділені, про-
ект затверджено. 
<«НД»: Щоб ви хотіли побажати чита-

чам «Нової доби» і жителям району?
- Всім своїм землякам я хочу побажати 

миру. Це головне сьогодні. Ми спілкує-
мося з бійцями з фронту, і знаю, як важ-
ко все це сприймати. Війна стосується 
кожної родини, всієї України. А тому – 
миру, здоров’я, благополуччя і  достатку. 
Ми живемо позитивом, бажанням розви-
ватися, вірю – так і буде… 

Довідка «НД»
Юрій Клименко народився у селі Ташань 

Переяслав-Хмельницького району в1968 році. 
Працює  в районі з 2000 року, тоді його при-
значили головою апарату районної держад-
міністрації. Згодом – заступником голови.У 
2013 році Клименко очолював Чорнобаївський 
район Черкаської області. Головою Переяс-
лав-Хмельницької районної державної адміні-
страції Юрій Клименко працює з 13 квітня 
2018 року. 

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

НАШ ПЕРЕЯСЛАВ – ІСТОРИЧНИЙ 
ЦЕНТР РУСІ-УКРАЇНИ
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Закінчення, початок на стор. 1

 Юрій Клименко проводить робочу нараду

Юрій Клименко на зустрічі з мешканцями району



Василь Цвик – цікавий харизматич-
ний чоловік, який знає чого хоче. Він 
зумів довести, що село – то не діагноз, 
і тут можна збудувати підприємство 
європейського рівня. Він міг би певно 
захищати Україну зі зброєю в руках на 
сході, або героїчно рятувати людей від 
пожежі, але кожен з нас робить те, що 
вміє найкраще. Василь Цвик найкраще 
вміє працювати на землі. 

Він зміг на всеукраїнський рівень 
підняти продукти з козячого молока. 
Він любить свою справу і своїх кіз. 
Він багато працює, це правда, і того 
ж вимагає від своїх підлеглих. Ледарі 
навряд чи зможуть працювати на під-
приємстві. Як каже сам фермер, він 
готовий платити людині за професі-
оналізм та ідеї, а не просто диплом 
про вищу освіту. Василь Вікторович 
створює робочі місця, платить по-
датки, розвиває рідний Згурівський 
район.   

Є така щира українська приказка 
– хвала рукам, що пахнуть хлібом. 
Цілком справедливо це можна ска-
зати і про руки Василя Цвика. Що-
правда в нього вони пахнуть козячим 
молоком.  

Колись Василь Цвик був одним із 
засновників підприємства «Урожай». 
У 2011 році компанія вирішила розді-
литися. І Василь Цвик створив фер-
мерське господарство «Тетяна 2011», 
яке назвав на честь улюбленої донь-
ки. Сьогодні підприємство налічує 
більше двох тисяч гектар землі, де 
вирощують озиму пшеницю, ячмінь, 
сою, кукурудзу та інші культури. А 
ще розвиває козівництво. І цей на-
прям мабуть головніший для фер-
мера. Спочатку компанія займалася 
тільки рослинництвом. Та згодом 
Василь Цвик зрозумів – треба щось 
змінювати й рахутися вперед.  Вини-
кла ідея створити козину ферму. По-
чинати було важко. Спрацьовували 
стереотипи про неприємний запах. 

– Навіть батьки мої були проти кіз, 
– розповідає Василь Цвик. – Коли 
я розповів про свою ідею, казали «Ні, 
не треба цього! Це щось не те».

Стати агрономом мене переконав 
батько 

Сьогодні на фермі розводять дві 
породи елітних кіз – зааненську та 
альпійську і виготовляють високоя-
кісну крафтову молочну продукцію 
під торговою маркою Zinka. До того 
ж, нещодавно ферма отримала статус 
єдиного в Україні племінного репро-
дуктора цих порід. А подивитись на 
роботу ферми в село Усівку до Цви-
ка не так давно приїжджав прем’єр-
міністр України Володимир Грой-
сман. Це пряме свідчення високого 
рівня господарства і продукції.  

Козівництво тепер стало для Ва-
силя Цвика основним напрямом ді-
яльності. Рослинництву, щоправда, 
також приділяють увагу, адже корми 
для тварин намагаються  заготовляти 
своїми силами. 

– Я не думав, що коза мене заці-
кавить колись, але як бачите, і коза 
може бути цікавою, – каже Василь 
Цвик. – Культури споживання козя-
чого молока у нас замало, особливо 
в містах. Це проблема, але з іншого 
боку й шанс. Треба над цим працю-
вати. 

Камамбер з козячого молока

Камамбер з козячого молока – це 
певно нова сторінка в історії творен-
ня сиру, але вона відкрита. І зробив 
це Цвик та його Zinka. Молоко, ке-
фіри, йогурти та різні види сирів ви-
готовлені за французькою та ізраїль-
ською технологіями.

Племінних кіз завозили з Франції, 
та й секрети технології також підка-
зали французи. Є серед консультантів 
ізраїльтяни. Інколи з іноземними ко-
легами доводиться сперечатися, адже 
у кожного народу свій смак і тради-
ції споживання. Адже не секрет, що 
французи люблять сир із насиченим 
запахом плісняви.  

Фермерське підприємство, дійсно 
європейського зразка. Як би я не 
знав, що ми у Київській області, то 

можна було би подумати, що при-
наймні десь у Польщі. На території 
чисто і акуратно, жодного неприєм-
ного запаху. У спеціальних бахілах ми 
потрапляємо до загону, де утримують 
кіз – біленьких і коричневих. До сте-
рильності тут ставляться серйозно. 
Також на кожній козі ошийник пев-
ного кольору, який має інформацію 
про породу і надої.  

– Ми з вами стоїмо на підвищен-
ні, а кози знаходяться внизу, в ямі, 
– пояснює специфіку Василь Цвик. 
– Що нам дає ця яма? Напроти зна-
ходяться вікна, це – клімат-контроль. 
Вони відкриваються і закриваються 
автоматично. Аміак, хочемо ми того 
чи ні, звісно виділяється, але ви його 
не відчуваєте. Є запах силосу, соло-
ми, сіна. Кози стоїть в ямі, до того ж 
там їм тепліше, а аміак весь виходить 
і всюди чистенько і акуратно.    

Всі кози на фермі Цвика чисті та 
дружелюбні. Спілкування з ними на-
віть позитивно впливає на емоційний 
стан і настрій. А ще я звернув увагу 
на спеціальні щітки-масажери. Ось 
так на фермі турбуються про тварин.  

Робочий день у Василя Вікторови-
ча починається рано, а закінчується 
десь біля десятої вечора після остан-
нього доїння. Практично весь цей час 
аграрій також проводить на фермі.

Щастя – це родина, здорові діти, 
здорові батьки 

Аграрний сектор України потужно 
розвивається і слідкує за сучасними 
технологіями і тенденціями. Однак 
зрозуміло, що сільгоспвиробники 
намагаються отримати максимальні 
врожаї з мінімальними витратами. 
Було би не чесно сказати, що цього 
не хоче й Василь Цвик. Звісно хоче 
і рахує гроші, але він не економить 
на тому, що приносить прибуток. Він 
активно використовує наукові мето-
ди, слідкує за новинками в технології. 
І тому має такий результат. 

– У мене надійна команда людей. 
З економічного боку, мабуть, це не-
вигідно. Проте, якщо серйозно дума-
ти про бізнес і майбутнє, то у людей 
треба вкладати. 

Сьогодні цех переробки має потуж-
ність більше 7 тонн на добу. Окрім 
кисло-молочних продуктів виготов-
ляють напівтверді, тверді та м’які 
сири. В магазині, що працює прямо 
на території ферми, багатий асорти-
мент: молоко, йогурти, кефіри, сири і  
навіть морозиво. Відомі супермарке-
ти не дуже хочуть брати на реалізацію 
продукцію Zinka і це правда. Та все ж 
крафотова козяча продукція поступо-
во поширюється ринком країни.  

– Процес доїння абсолютно авто-
матичний і триває буквально півтори 
години, – коментує Василь Цвик. 
Працює два оператори: вони на-
тискають кнопку і одягають апарат. 

Потім – автоматика. Козу доять до 
тих пір, поки йде молоко.  Стоять 
датчики і як тільки воно закінчує 
йти по системі, спрацьовує датчик і 
автоматично від’єднує доїльний апа-
рат. Після кожного доїння апарати та 
приміщення миють. 

Чому Зінка? 

Над брендом працювало більше 
семи компаній, пропонували біль-
ше 150-ти назв торгової марки. І тут 
приїхав будівельник, котрий працю-
вав на фермі і запропонував якогось 
знайомого хлопця. Василь Цвик спо-
чатку навіть відмахнувся – тут ре-
кламні агентства нічого путящого не 
зробили, а ти про якогось хлопця. І 
буквально через 5 днів приїхав той 
хлопець і привіз малюнок: все те, що 
написано зараз на пляшці чи упаков-
ці зараз – коза і Zinka. 

– Питаю чому Зінка, – пригадує 
Василь Вікторович, – а він мені – 
ну якось по- домашньому приємно і 
англійською гарно пишеться. І воно 
мені в душу запало. Я сьогодні не бачу 
іншої торгової марки, щоб так звучало 
і подобалось би і дітям і дорослим. 

Я віруюча людина і будую церкви 

На перші зароблені гроші Василь 
Цвик збудував церкву. Сьогодні сюди 
приходять не лише жителі Усівки, а й 
сусідніх сіл. Тут люди зустрічаються на 
релігійні свята, моляться.  

Фермерське господарство Василя 
Цвика – робочі місця для жителів таких 
сіл як Усівка, Черевки, Войкове. Це всі 
розуміють. Він значно допомагає в бла-
гоустрої – в селі зроблені асфальтові 
дороги, скрізь є вуличне освітлення. Ка-
жуть навіть, що завдяки допомозі Цвика 
Черевки багато років поспіль тримало 
першість у конкурсі на кращий благо-
устрій села у Згурівському районі. А діти 
їздять на навчання до Згурівки на автобу-
сі, який також виділив для цього Василь 
Цвик. 

 
Василь Вікторович абсолютно пере-
конаний, що з усіма можна знайти 
спільну мову і вирішувати справи. 
Просто треба спілкуватись і вміти до-
мовлятися. 

– Допомога району, селам за-
лежить, насамперед, від керівника, 
власника, – ділиться думкою Василь 
Цвик. – Люди які живуть з тобою в 
селі чи районі набагато чутливіші до 
того, що ти робиш. Особливо літні ба-
бусі й дідусі, вони бачать все наскрізь 
і відчувають: від душі та робота чи ні. 
Я живу за тим принципом, скільки б 
людина не мала, вона всього з собою 
не забере. І тому треба жити за вічни-
ми людськими цінностями. Будуть 
більше люди тебе пам’ятати не за те, 
що дитині залишив мільйон або два, а 
що зробив для громади. А дітей треба 
вчити, щоб вони працювали і вміли 
заробляти. Людям які потребують, 
безперечно, треба допомагати. Якщо 
ми живемо в селі, то дороги мають 
бути почищені, церква побудова-
на, вулиці із світлом. Я завжди беру 
участь у житті села.          

Найцінніше для мене саме життя. 

Довідка «НД»
Василь Цвик народився у Васильків-

ському районі Київської області.
У 2002 році закінчив Білоцерківський 

державний аграрний університет за 
спеціальністью агрономія.

2013 р. – закінчив Національну ака-
демію держуправління при Президен-
тові України, спеціальність – місцеве 
самоврядуваня.

Працював бригадиром тракторної 
бригади та агрономом агрофірми «Сві-
танок».

2004-2010 рр. – директор сільгосп-
підприємства «Урожай».

2011 р. – директор фермерського 
господарства «Тетяна 2011». Земель-
ний банк  2,1 тис. га. 

Депутат Київської обласної ради.

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

6 НОВА ДОБА

ВАСИЛЬ ЦВИК І ЙОГО КОЗИ

Василь Цвик у доїльному цеху Зааненська порода кіз Альпійські кози

 ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Василь Цвик – директор фермерського господарства



Почався новий навчальний рік, а з 
ним освітні реформи. Нагадаємо, що 
закон «Про освіту» набув чинності 28 
вересня 2017. Президент України під-
писав цей документ. Закон писали три 
роки і голосуванню за нього передувала 
бурхлива дискусія в сесійній залі, деякі 
правки вносилися з голосу. Чи витри-
має закон випробування часом, дізна-
ємось згодом. У багатьох він викликає 
чимало питань, у експертів – нарі-
кань. А ми поки пропонуємо ознайоми-
тись з основними інноваціями. Що ж 
зміниться для дітей та батьків? 

Три види освіти
Разом з новим законом, впроваджуєть-

ся проект «Нова українська школа». Пе-
редбачається, зокрема, введення 12-річ-
ної школи. «Про освіту» – закон базовий 
і він лише окреслює основні принципи, 
і не визначає багатьох моментів саме на-
вчального процесу. Кажуть, що ще мають 
бути окремі закони «Про дошкільну осві-
ту», «Про загальну середню освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту».

Закон вводить поняття «освітня послу-
га», що спрямована на досягнення очіку-
ваних результатів навчання. А власне ре-
зультати навчання – це «знання, уміння, 
навички, способи мислення, погляди, 
цінності, інші особисті якості, набуті у 
процесі навчання, виховання та розви-
тку, які можна ідентифікувати, спланува-
ти, оцінити і виміряти та які особа здат-
на продемонструвати після завершення 
освітньої програми». З цікавого, у законі 
з’являється поняття видів освіти – фор-
мальної, неформальної та інформальної 
– самоосвіта. 

Можна обійтись без дитсадка 
Новий закон передбачає, що діти стар-

шого дошкільного віку, тобто з 5 років, 
повинні обов’язково мати дошкільну 
освіту, але батьки самі обирають способи 
та форми. Тобто можна обирати закла-
ди дошкільної освіти незалежно від під-
порядкування, типів і форми власності. 
Дитина також може навчатися й у сім’ї 
– за допомоги фізичних осіб, що мають 
педагогічну освіту та професійну кваліфі-
кацію педпрацівника або фізичних осіб-
підприємців, основним видом діяльності 
яких є освітні послуги.

Homescooling узаконять 
Homescooling – це навчання дитини 

в сім’ї силами батьків, іноді за допомоги 
професійних учителів. Цю форму навчан-
ня запозичили у США, поширена вона і 

в ЄС. Закон тепер надає право здобувати 
освіту в різних формах або поєднуючи їх. 
Основні форми освіти: інституційна – 
очна, заочна, дистанційна та мережева. 
Індивідуальна – це екстернатна, сімейна, 
педагогічний патронаж і навіть на робо-
чому місці. І ще є дуальна.

Сімейна або домашня форма – це 
«спосіб організації освітнього процесу 
дітей самостійно їхніми батьками для 
здобуття формальної (дошкільної, повної 
загальної середньої) або неформальної 
освіти».

Закон покладає відповідальність «за 
здобуття освіти дітьми на рівні не нижче 
стандартів освіти» на батьків. Оцінюван-
ня результатів навчання та присудження 
освітніх кваліфікацій здійснюються від-
повідно до законодавства», – пишуть в 
законі. 

Чи всі тепер вчитимуться 12 років? 
Хто розпочне навчання у 2018 році й 

пізніше, тривалість повної середньої осві-
ти становитиме 12 років. Хто вже навча-
ється, ходитиме до школи 11 років. За-
кон відтепер розділив середню освіту на 
етапи: початкова освіта (1-4 клас), базова 
середня освіта (5-9 клас) і профільна се-
редня освіта (10-12 клас).

Навчання за програмами 12-ти річної 
середньої освіти починається: для по-
чаткової освіти – з 1 вересня 2018 року, 
для базової середньої освіти – з 1 верес-
ня 2022 року і для профільної середньої 
освіти – з 1 вересня 2027 року.

Профільну середню освіту – з 10 по 12 
клас – можна буде здобути за академіч-
ним або професійним напрямком. Ака-
демічний передбачає поглиблене вивчен-
ня окремих предметів з орієнтацією на 
вищу освіту. Професійний орієнтований 
на ринок праці. Проте профільна середня 
освіта не обмежує право учня на здобуття 
вмищої освіти. 

Коли складаємо іспити? 
У законі передбачають, що результа-

ти навчання на кожному рівні середньої 
освіти, тобто після 4, 9 і 12 класу, оці-
нюються шляхом державної підсумкової 
атестації. Здійснюватися це може різними 
методами, визначеними законодавством, 
зокрема у формі зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. При цьому вказується, 
що державна підсумкова атестація після 

4 класу «здійснюється лише з метою мо-
ніторингу якості освітньої діяльності за-
кладів освіти та/або якості освіти».

Якою мовою навчатимуть? 
Стаття 7 чітко визначає, що мовою 

навчання в закладах освіти є українська 
державна мова. При цьому зазначається, 
що «в закладах освіти можуть виклада-
тися одна або декілька дисциплін двома 
чи більше мовами - державною мовою, 
англійською мовою, іншими офіційними 
мовами Європейського Союзу». Націо-
нальним меншинам гарантується право 
на навчання в комунальних закладах 
освіти для здобуття дошкільної та почат-
кової освіти, поряд із державною мовою, 
мовою відповідної національної менши-
ни.

Як навчатимуть дітей в селах? 
Закон передбачає створення освітньо-

го округу та опорного закладу освіти.
Освітній округ – це сукупність закла-

дів освіти, в тому числі, позашкільної, 
закладів культури, фізичної культури і 
спорту, що забезпечують доступність 
освіти для дітей, які проживають на від-
повідній території. 

Опорний заклад освіти – це відповід-
но, заклад загальної середньої освіти, що 
має зручне розташування для підвезення 
дітей з інших населених пунктів, забез-
печений кваліфікованими педагогічними 
кадрами, має сучасну матеріально-техніч-
ну і навчально-методичну базу та спро-
можний забезпечувати на належному 
рівні здобуття профільної освіти. Закон 
покладає на місцеві бюджети підвезення 
до шкіл та у зворотному напрямку, у тому 
числі із забезпеченням доступності відпо-
відного транспорту для осіб з порушен-
ням зору, слуху, опорно-рухового апарату 
та інших маломобільних груп населення.

Оскільки до опорної школи багатьом 
дітям із навколишніх сіл доведеться їхати 
в інші населені пункти, законом перед-
бачено створення так званих філій закла-
ду освіти, які не будуть окремими юри-
дичними особами. У філіях можна буде 
здобути не лише початкову, але й базову 
середню освіту – до 9 класу включно. 
До того ж, якщо в селі мало дітей одно-
го віку, у початковій школі дозволяється 
створювати різновікові класи. «Освітній 
процес у такій школі може організовува-

тися одним чи кількома вчителями або 
в будь-якій іншій формі, яка є найбільш 
зручною та доцільною для забезпечення 
здобуття дітьми початкової освіти відпо-
відно до стандарту початкової освіти».

Конкурсний відбір до 1-их класів
Конкурсного відбору до 1 класів і ра-

ніше не було в звичайних школах для ді-
тей, які належать до їхньої території об-
слуговування. У новому законі читаємо, 
що «право особи здобувати початкову та 
базову середню освіту у державному або 
комунальному закладі освіти, за яким за-
кріплена територія обслуговування, на 
якій проживає ця особа, гарантується, 
що не обмежує право особи обрати ін-
ший заклад освіти». 

Згідно з законом, зарахування учнів 
до ліцеїв (з 10 класу), приватних закла-
дів загальної середньої освіти і закладів 
спеціалізованої освіти дозволяється про-
водити на конкурсних засадах. «Зараху-
вання учнів до інших закладів загальної 
середньої освіти дозволяється на кон-
курсних засадах лише у випадках, якщо 
кількість поданих заяв на відповідний 
рівень загальної середньої освіти переви-
щує спроможність цього закладу. Право 
на першочергове зарахування до почат-
кової школи мають діти, які проживають 
на території обслуговування цієї школи», 
– написано у тексті закону.

Спеціалізованих шкіл більше не буде? 
Новий закон справді не передбачає 

спеціалізованих шкіл з поглибленим ви-
вченням окремих предметів з 1 класу. На-
томість у системі спеціалізованої освіти її 
забезпечують спеціалізована мистецька 
школа, школа-інтернат спортивного 
профілю, військовий ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою, науко-
вий ліцей, Крім того, для здобуття повної 
загальної середньої освіти дітьми певних 
категорій передбачені спеціальні школи, 
які потребують корекції фізичного або 
розумового розвитку, санаторна школа 
для дітей, які потребують тривалого ліку-
вання, школа соціальної реабілітації для 
дітей, які відповідно до рішення суду по-
требують особливих умов виховання. 

Діти з особливими потребами навчати-
муться разом з усіма?

Так, законом чітко впроваджується так 
звана інклюзивна освіта. У законі зазна-

чається, що «заклади освіти за потреби 
утворюють інклюзивні або спеціальні 
групи і класи для навчання осіб з осо-
бливими освітніми потребами. У разі 
звернення особи з особливими освітні-
ми потребами або її батьків така група 
або клас утворюється в обов’язковому 
порядку». Щоб допомогти таким дітям 
у навчанні, до штату закладу освіти вво-
диться посада асистента вчителя. Діти 
з особливими потребами навчаються за 
індивідуальною програмою з урахуван-
ням їхніх індивідуальних потреб і мож-
ливостей. Як все це буде відбуватися на 
практиці й за які кошти наразі невідомо. 

Щодо інших моментів. Харчування у 
школах скоріше за все стане платним. Як 
відомо, зараз у державних школах сніда-
нок безкоштовний, а платять учні тільки 
за обід, якщо дитина лишається на гру-
пу продовженого дня. У новому законі 
«Про освіту» вказано, що безоплатним 
гарячим харчуванням забезпечують лише 
«дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у 
спеціальних та інклюзивних класах (гру-
пах), дітей із сімей, які отримують допо-
могу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям», які навчаються в за-
кладах дошкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) чи 
фахової передвищої освіти».

Навчання у приватних школах мож-
ливо стане дешвше, але не суттєво. З 1 
січня 2019 року закон вводить принцип 
«гроші ходять за дитиною». «Держава 
здійснює фінансування здобуття особою 
загальної середньої освіти у приватно-
му чи корпоративному закладі освіти за 
рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів… в порядку, визначеному Ка-
бінетом міністрів України». Зараз дер-
жава виділяє на навчання кожного учня 
близько 10-ти тисяч гривень на рік, а для 
дітей з особливими потребами – близько 
25 тисяч. Виходить, що на місяць держа-
ва може  платити приватній школі за од-
ного учня трохи більше тисячі гривень. 
Якщо навчання у приватній школі Києва 
іноді коштує до тисячі доларів на місяць, 
то про економію говорити не доводить-
ся. До того ж, мова не про альтернатив-
ні «сімейні» школи, а лише про ті, що 
мають ліцензію на проведення освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої 
освіти.

ОЛЕГ ПУСТЕЛЬНИК
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ОСВІТА ПО-НОВОМУ

Переяслав-Хмельницький – одне з 
найстаріших міст Русі-України. Тому 
варто тут побувати. Перша літописна 
згадка про Переяславль датується 907 
роком у „Повісті временних літ” у до-
говорі Русі з Візантією, що був укла-
дений після вдалого військового походу 
князя Олега на Константинополь. Пе-
реяславль згадується одним з найбіль-
ших міст Русі після Києва і Чернігова. 
Навіть назва його пов’язана із старо-
давньою легендою, за якою руський ли-
царь переміг кочівника і цим зажив собі 
слави – “переяв славу”! Довгий час, до 
будівництва Софіївського собору в Ки-
єві, у Переяславі містилась резиденція 
руських митрополитів.

Найвищого розквіту Переяславль 
досяг за часів князювання Всеволода 
Ярославовича та його сина Володими-
ра Мономаха. В цей час у місті було 
започатковане літописання, велося 
грандіозне кам’яне будівництво, спо-
руджені лікарня, лазня, прокладений 
водопровід.

У 1239 році, нажаль, всі будівлі міс-
та знесли полчища монголо-татар. Від 
старого Переяславля залишилися лише 
рештки земляних укріплень та фунда-
мент грандіозного Михайлівського со-
бору. Після монгольського нашестя на 
історичну арену Переяслав вийшов вже 
у 1585 році. Тоді місту надали Маґде-
бурзьке право. Власником міста в той 
час був київський воєвода Костянтин 
Острозький. У XVII столітті Переяслав 
– один з головних осередків козаччини 
на Лівобережжі. 

Переяслав-Хмельницький сьогодні 
справедливо називають містом музеїв – 

тут їх близько 30-ти. Найвідомішим є 
етнографічний музей народної архітек-
тури та побуту під відкритим небом. Тут 
ви побачите церкви, вітряки, селянські 
будинки і двори, господарські будівлі 
ХVII-ХІХ століть.

Через древній Переяслав повільно 
несуть свої води ріки Трубіж, Карань 
й Альта. Південна частина передмістя 
розташована поруч з могутнім плесом 
Канівського водоймища. Покриті вер-
бами й осокою береги створюють осо-
бливий настрій: навколо панують тиша, 
спокій і гармонія. Недарма сюди при-
їжджають у вихідні відпочити від шале-
ного ритму й надмірного шуму жителі 
Києва. 

Старий Переяслав – складне ме-
реживо вузьких вуличок і провулків, 
що петляють межиріччям Трубіжа і 
Альти. Блукаючи цими вулицями, які 
часто навіть не мають асфальту, важ-

ко уявити, що деякі з них пам’ятають 
давньоруські часи і битви з печенігами 
і татаро-монголами. 

Найстарішою будівлею Переяслава є 
Михайлівська церква. Її збудували над 
фундаментом великого п’ятибанного 
Михайлівського собору, який стояв у 
центрі старовинного дитинця. Цей храм 
ХІ століття неодноразово згадується 
у літописах як один з найвеличніших 
храмів Київської Русі. У ньому хорони-
ли переяславських князів. Храм заклали 
вдруге після всіх історичних перепитій 
у 1646 році. 

Бувально поруч височить великий 
п’ятиглавий Успенський собор – спад-
коємець легендарного храму, біля 
якого збирались козаки. Той храм, 
збудований у 1596 році Костянтином 
Острозьким, згорів у 1655 році. Сучас-
ний Успенський собор збудували у 1896 
році у популярному тоді цегляному сти-

лі. 

Поряд з площею Хмельницького, на 
вулиці Сковороди, ви побачите Возне-
сенський монастир. Ансамбль монас-
тиря почав формуватись у 1695-1700 
роках. Фінансував будівництво гетьман 
Іван Мазепа. Сьогодні у цьому храмі 
музей-діорама «Битва за Дніпро». А Пе-
реяславський колегіум, що зовсім по-
руч, відомий тим, що у ньому колись 
викладав професор піїтики Григорій 
Сковорода. Тут видатний філософ на-
писав велику кількість своїх творів, 
зокрема і «Сад божественних пісень». 
Сьогодні у приміщеннях колишнього 
колегіуму розташувався музей Григорія 
Савовича Сковороди.

Ще далі у центрі міста зберігся бу-
динок лікаря Козачковського – це на 
вулиці Шевченка, 8. У цій затишній 
садибі двічі гостив Тарас Шевченко. 
Великий Кобзар написав тут кілька 
своїх творів, зокрема славнозвісний 

«Заповіт». Ще один музей – академіка 
архітектури Володимира Заболотного, 
розташований у сусідній будівлі (вул. 
Мазепи, 7), де раніше мешкала родина 
Заболотних.

У Переяславі жив і творив Тарас 
Шевченко. Тут народилися Рабинович 
Шолом Нохумович – Шолом-Алейхем, 
український композитор і фольклорист 
Павло Сениця, видатний архітектор, 
академік Володимир Заболотний. Пере-
яславщину відвідували Микола Гоголь, 
Михайло Максимович, Олексій Пєш-
ков – Максим Горький та інші відомі 
люди. 

Переяслав сьогодні – маленьке за-
тишне містечко з населенням у 28 тисяч 
жителів. Однак відстань у 85 кілометрів 
від Києва робить його зручним турис-
тичним та історичним центром. 

Приїжджайте, ви будете задоволені. 
ОЛЕСЬ СЕРБІН

Київщина туристична

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ –1111 РОКІВ!!!

Вознесенський собор Михайлівська церкваТут викладав Григорій Сковорода



Літо закінчилося, але розслаблятися 
городникам ще не час. Бо, як кажуть у 
відомому серіалі, «зима близько». 

Збирання врожаю
Незважаючи на те, що багато овоче-

вих і плодових культур уже віддали біль-
шу частину врожаю, і в саду, і на городі 
ще є що збирати. У вересні достигають 
пізні сорти груш і яблук, віддають остан-
ні ягідки пізня й ремонтантна полуниця, 
ще висить на кущах малина, достигає 
виноград. На грядках дозрівають тома-
ти, огірки, кабачки, гарбузи, патисони. 
Прийшов час збирати пізню картоплю, 
закладати на зберігання цибулю і час-
ник.

До морозів необхідно викопати буряк. 
А от з морквою можна почекати - їй 
перші морозці не страшні. Якщо зібрати 
її з грядок зараз - 40% маси врожаю буде 
загублено.

Як тільки нічні показники темпера-
тури наблизяться до позначки +8°C, 
необхідно відразу ж зібрати недоспілі 
помідори. 

Можна у вересні допомогти білока-
чанній капусті. Ті рослини, де качани 
набрали істотну масу, необхідно під-
копати, щоб надірвати корінці або обі-
рвати з них нижнє листя. Це збереже 
качани від розтріскування.

Сховище для овочів обов’язково по-
трібно провітрити, вимити, продезінфі-
кувати.

Насіння
На початку осені ще можна збирати 

квасолю, спаржу, насіння кропу, салату, 
артишоку, меліси, щавлю, багаторічних 
цибуль.

Для одержання насіннєвого матеріалу 
в наступному році, у цьому місяці вже 
можна відібрати екземпляри маткових 
рослин редьки, моркви, буряка, капусти 
(білокачанної, червонокачанної, савой-
ської, брюссельської), селери, петруш-
ки, пастернаку, ріпи.

Але не варто намагатися зібрати на-
сіння з гібридних рослин - вони не збе-
рігають властивостей своїх батьків, їх 
доведеться закуповувати заново.

Підживлення
У вересні ще необхідно проводити 

підживлення. По-перше, у саду:
- один раз на чотири роки вноси-

ти основне добриво під 
плодові культури;

- один раз на два роки 
під аґрус;

- щорічно під сморо-
дину й садову суницю.

По-друге, на городі: 
під пізню капусту. За-
стосовують фосфорні й 
калійні добрива. Фосфор 
стимулює розвиток пло-
дів, а калій - підвищує 
зимостійкість рослин.

Посів
У другій половині вересня в деяких 

регіонах уже висаджують озимий час-
ник. Час його посадки необхідно підга-
дати так, щоб до сильного похолодання 
залишалося приблизно два тижні. Це 
дозволить цибулинкам укоренитися, 
але ще не вигнати листя. У такому стані 
вони краще перенесуть зиму й швидше 
підуть у ріст навесні.

Спустілі грядки добре зайняти сиде-
ратами.

У вересні приходить час для віднов-
лення посадок садової суниці. Якщо 
до висадження планується новий сорт, 
то розсаду необхідно купувати уважно: 
краще приживуться ті рослини, що про-
даються в індивідуальних горщиках, 
мають розвинену, але не перерослу гор-
щик, кореневу систему й мінімум три 
справжніх здорових листочки. Якщо 
нові кущики беруться з власного су-
ничника, то добре, якщо вони відібрані 
від найбільш урожайних рослин, з дру-
гої - четвертої бруньки вусика (непарні 
бруньки - резервні, на них не утворяться 
молоді рослинки).

Проводити посадку полуниці можна 
аж до кінця місяця, однак кращим пе-
ріодом все-таки є перша-друга декада 
вересня. Особливо не рекомендується 
затягувати з пересадженням у тих регі-
онах, де рано наступає зима - рослини 
мають встигнути вкоренитися до моро-
зів, щоб пережити зимові холоди.

Вересень - гарний час для живцю-
вання чорної смородини (червону жив-
цюють у серпні, тому що вона довше 
вкорінюється). Якщо в цей період зрі-
зати з маткового куща однолітні здере-
вілі гілочки товщиною близько 0,7 см і 
довжиною 15-20 см (бажано вибирати 
пагони на 2-х або 3-х літній гілці) і при-

копати їх на грядці під кутом у 45°, зали-
шивши над землею тільки одну бруньку, 
то навесні вони пустять корінці й по-
чнуть розвиватися. У випадках, коли 
посадка планується у весняний період, 
живці нарізають і прибирають на збері-
гання.

Шкідники
Незважаючи на те, що грядки відда-

ли майже весь урожай, а сад на стадії 
завершення знімання плодів, бороть-
бу зі шкідниками варто продовжувати. 
Прийшов час для механічних прийомів. 
Головним завданням місяця є ретельне 
прибирання території від сухих рослин, 
падалиці, гнилих овочів і уражених хво-
робами бур’янів.

До кінця вересня вже можна пере-
копати пристовбурні кола дерев, зняти 
і знищити ловчі пояси, очистити старі 
стовбури від відмерлої кори, прибрати 
з-під яблунь, що відплодоносили, і про-
дезінфікувати підпірки, спиляти засохлі 
гілки, провести санітарну, омолоджуючу 
формуючу обрізку аґрусу, смородини й 
жимолості.

Підготовка до морозів
Для того, щоб плодові культури кра-

ще перенесли зимові морози, щоб допо-
могти рослинам (особливо це актуально 
для молодих саджанців), їхні верхівки 
прищипують на 10-15 см. Даний при-
йом зупиняє їхній ріст і стимулює як-
найшвидше опробковіння кори й визрі-
вання деревини.

Молоді деревця теплолюбних куль-
тур, таких як абрикос, черешня, вишня, 
наприкінці вересня можна промульчу-
вати по пристовбурному колу.

8 НОВА ДОБА

Чи впевнена жінка у собі? На це 
значною мірою впливає її зовнішність. 
А важлива складова жіночої прива-
бливості - доглянутий вигляд, мається 
на увазі не лише одяг, а й догляд за 
шкірою обличчя і тіла, за волоссям 
тощо. Ми пропонуємо жінкам прості, 
доступні і водночас ефективні рецепти 
краси.

Маска для обличчя від зморшок з 
вітаміном C та гліцерином 

Вона має властивість зволожувати 
і підвищувати еластичність шкіри. 
Зморшки можна перемогти і в до-

машніх умовах, адже антивікову мас-
ку легко приготувати власними рука-
ми - і при цьому заощадити кошти. 

Скажімо, гліцерин для обличчя від 
зморшок давно зарекомендував себе 
як перевірений, ефективний, доступ-
ний засіб. Авітамін С є потужним 
антиоксидантом, здатним позбавити 
шкіру від дрібних зморшок, посили-
ти утворення колагену та значно по-
ліпшити стан шкіри.

Рецепт приготування маски для 
обличчя від зморшок з вітаміном C 
та гліцерином дуже простий: 

рідкий гліцерин розбавити міне-
ральною водою 1:2, додати 5 кра-
пель аскорбінової кислоти (розчин 
для ін’єкцій vitamin C). З бавовняної 
тканини необхідно вирізати маску з 
прорізами для очей, носа, рота. Змо-
чіть маску в отриманій суміші і на-
кладіть на обличчя на 30 хв. 

Регулярне застосування вітамін-
но-гліцеринової маски допоможе 
відновити шкіру та пом’якшити як 
віковий вплив, так і від зовнішнього 
середовища.

Психологія життя
Лікар тицяє пацієнту картинку і питає:
- Що бачите?
- Самотнього чоловіка, який потер-

пає від нудної роботи, за яку йому мало 
платять, замученого несправедливістю 
життя.

Лікар, втираючи сльози:
- Добре. А на картинці, що?
***
Про кохання
— Любий, у нас річниця весілля — 

може заріжемо свиню?
— А свиня в чому винна?! Нас же Ві-

тька познайомив!
***
СУ
Пора росіянам відкрити таємницю 

століття:
Насправді назва їхнього літака СУ – 
це абревіатура «Слава Україні»!
***
Агент
- Як ви потрапили у головну будівлю 

ЦРУ?
- Я агент.
- КДБ ?
- Ні, «Оріфлейм»
***
Крабовий салат
Рецепти крабового салату бувають різні. 
Хтось кладе кукурудзу, хтось рис, деякі 

додають огірки. 
Ось чого ніколи не кладуть в крабовий 

салат, так це крабів.

***
Шпаргалки чи хабар?
Якщо написати шпаргалку олівцем 

на грошовій купюрі, то спроба відібрати 
шпаргалку у студента буде виглядати як 
хабар.

***
Інструктаж
Інструктаж в службі технічної підтрим-

ки: 
— Не можна питати у клієнта, що у 

нього стоїть! 
Треба питати: «Яке програмне забезпе-

чення у Вас встановлено?»

ДІМ. САД. ГОРОД БУДЬ КРАСИВОЮ 

Перший місяць осені, вере-
сень 2018 року, буде щедрим 
на яскраві емоціїта різнома-
нітні враження. 

Овен
Тим Овнам, які з приходом 
осені вирішили змінити робо-
ту, посміхнеться удача. Гроші 
краще заховати в конверт або 
покласти на депозитний ра-
хунок. Загалом місяць обіцяє 
бути прибутковим і вдалим у 
всіх сферах життя. В особис-
тому житті на Овнів чекають 
приємні зміни. 

Тілець
Ваші проблеми зі здоров’ям 
пов’язані, перш за все, з емо-
ційним станом, а також зни-
женим імунітетом. Тому тер-
міново почніть зміцнювати 
свій організм вітамінами. 

Близнюки 
Почніть заощаджувати, 
оскільки гроші досить скоро 
вам знадобляться. Сімейним 
Близнюкам варто знайти час 
для відвертої розмови з дру-
гою половинкою. 

Рак
Для тих Раків, які планували 
відкрити бізнес, настає дуже 
сприятливий момент. По-
турбуйтесь про себеі не ігно-
руйте лікарів. У коханні і від-

носинах у Раків буде і багато 
романтики, і водночас багато 
конфліктів. Побороти всі не-
гаразди допоможе терпіння і 
розсудливість.

Лев
Цього місяця у левів просто 
відмінне відчуття фінансів, 
тому вони матимуть змогу 
досить вигідно вкласти свої 
гроші. У сім’ї і стосунках 
з’являться нові приводи для 
суперечок, але до кінця міся-
ця Леви зможуть порозуміти-
ся з коханою людиною.

Діва
Приділіть більше часу друзям. 
Азавдяки діловим стосункам 
та контактам з потрібними 
людьми, Діви мають змогу 
досягнути успіху в роботі, по-
ліпшити фінансове станови-
ще та особисті стосунки.Увага 
шанувальників у Дів-жінок 
цього місяця -забезпечена.

Скорпіон
На початку осені з’явиться чу-
дова нагода налагодити діло-
ві контакти. Вони посприяють 
вашому фінансовому бла-
гополуччю в майбутньому. 
Звертайте увагу на будь-які 
дрібниці, вони зараз важли-
ві. В особистих стосунках у 
Скорпіонів пануватиме хаос, 
якщо вони відстоюватимуть 

право лідера, і навпаки - лю-
бов, якщо вони згадають про 
романтику тавиявлятимуть 
доброту.

Стрілець
Настає благодатна пора для 
початку нових відносин. Втім 
не варто поспішати і тягнути 
першого-ліпшого залицяль-
ника під вінець. Цього місяця 
Стрільцімають змогу стати 
більш впевненими в собі, 
отримати потрібні знайом-
ства і добре себе зарекомен-
дувати. 

Козеріг 
Гороскоп на вересень обіцяє 
Козерогам вдалий місяць для 
подорожей, навчання, співп-
раці і спілкування з людьми 
із-за кордону та зміни власно-
го хобі на вдалу роботу. Марс 
в будинку грошей Козерога 
допоможе вирішити старі 
проблеми та досягнути успі-
ху в ризикованих справах. У 
сімейних відносинах Козеро-
гам краще бути терпимими і 
стриманими.
Водолій
Водоліям можуть чекатина 
значне грошове надходжен-
ня. З 11 вересня 2018 Марс 
увійде в ваш знак Зодіаку і 
це зробить вас більш запо-
взятливими, активними та на-
полегливими. У фінансових 

справах Водоліям треба бути 
обережними аби не помили-
тися, роблячи вибір. 

Терези
Побільше перебувайте на сві-
жому повітрі. Однак і про тре-
нажерний зал не забувайте. 
У фінансовому плані місяць 
обіцяє бути вдалим, Юпітер в 
будинку грошей Терезів віщує 
прибуток вище звичайного. 
Останній тиждень місяця буде 
найбільш активним і успіш-
ним періодом для Терезів.

Риби
Здоровий спосіб життя - не 
просто красива фраза. Тому 
перестаньте потурати сво-
їм бажанням, особливо - це 
стосується нічних перекусів. 
Загалом гороскоп на вере-
сень 2018 обіцяє Рибам дуже 
сприятливий час для різного 
роду оновлень.

ГОРОСКОП НА ВЕРЕСЕНЬ
ВІД БІОЕНЕРГЕТИКА ІНГИ НІКОРЕЦЬ

«Нова Доба» - нова Київська обласна газета  
із цікавими новинами та аналітикою регіону. 
Ми пишемо для вас і про вас. Будемо вдячні  

за інформацію про життя села, району,  
цікавих людей. 

Пишіть нам, телефонуйте. 
Тел.: 0(44) 2231903, 

e-mail: info@novadoba.kiev.ua

Вересень на городі. Що потрібно зробити?

Народний гумор


