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Куценко — Карплюку: “Не хочу голосувати
за твої бізнесові питання!” 

Ірпінь — одне із найбільш перспективних 
міст на околицях столиці. Останнім часом 
саме він посідає провідні позиції з продажу 
нерухомості та земельних ділянок на Київ-
щині. Тож не дивно, що апетити забудов-
ників з кожним роком лише зростають.
Гучна справа

Однією з останніх гучних справ, пов’язаних 
з ім’ям міського голови Ірпеня Володимира 
Карплюка, є передача території колишнього 
заводу «Перемога» компанії «ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ». Історія, що розгортається навколо да-
ного питання досить «слизька».

На попередній сесії Ірпінської міської ради, 

за відсутності Володимира Карплюка, секре-
тар Юрій Денисенко тричі виносив на розгляд 
питання про надання ТОВ «ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ» дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки, 
що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Со-
борна, 152, в користування на умовах орен-
ди для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій і підприємств, на 
голосування, але не зміг набрати достатньої 
кількісті депутатських голосів. Навпаки, з їх 
боку тоді прозвучали питання про доціль-
ність даного рішення. Однак за особистої уча-
сті Володимира Карплюка на 33-й сесії міської 
ради доля заводської території була вирішена 

за лічені секунди. Ірпінський голова особисто 
провів «рекламну кампанію» на користь ТОВ 
«ПРОМОЕНЕРДЖІ», не забувши пообіцяти, 
що збереже дану територію як промзону і не 
допустить житлової забудови.

Слова Володимира Карплюка на сесії звучали 
суворо і безкомпромісно,   нагадуючи банальну 
картину: обіцянки — ніщо, піар — все. Підсу-
мок голосування показав, що ірпінський голова 
прекрасно володіє технологією переконання. 
Проект рішення про передачу землі по вул. Со-
борна, 152 компанії «ПРОМОЕНЕРДЖІ», який 
до того тричі не знаходив підтримки у депута-
тів, з легкої руки Володимира Карплюка був з 
першої спроби затверджений більшістю голосів.

Продовження на сторінці 3.

Закритість ірпінської влади від населення, відмова від оприлюд-
нення інформації, блюзнірство, підкилимні ігри у своїй діяльності, 
ідентифікація людей за принципом “свій та чужий” — саме так, 
за оцінками опозиційних сил, можна охарактеризувати стан ре-
чей на політичній арені нашого міста. Про це, зокрема, наголо-
шували у своїх виступах у сесійній залі та під час інтерв’ю депута-
ти, представники громадськості, пересічні громадяни.
Тітушки — на сторожі

Добре, що 33 сесія Ірпінської міськради, яка відбувалася 18 травня, 
розпочалася з приємних моментів — нагородження нашого юного по-
коління, зокрема вихованців спортивної та музичної шкіл, за перемо-
ги, що примножують здобутки рідного краю.

Але потім засідання спрямували у звичне русло. У вщент перепов-
неній залі вільне місце було на ціну золота, займали його за дві годи-
ни до початку сесії. За вже усталеним “звичаєм”, проходи забили чис-
ленні молодики спортивної статури, які останні роки неабияк активно 
виявляють свою “громадянську свідомість”, правда, часто взагалі не 

розуміючи суті питань, що виносяться на порядок денний. Та їм цьо-
го й не потрібно, бо їхнє завдання — утворити промерівську масовку, 
яка, за потреби, чинить силовий тиск чи створює шумові ефекти щодо 
тих осіб, які не згодні з політикою мера та його команди.

Продовження на сторінці 2.

Окраса Ірпеня чи
постамент спотикань? стор. 5 стор. 6

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Де безпечно купатися?
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Володимир Ринкун — 
навіки у наших серцях

Куценко — Карплюку: “Не хочу 
голосувати за твої бізнесові питання!” 

За ухвалення в ціло-
му законопроекту 
№4928 проголосува-
ли 226 депутатів Вер-
ховної Ради.
Даним Законом вста-

новлюється, що спосіб 
стягнення аліментів ви-
значає той з батьків, з ким 
проживає дитина.

Неповнолітні діти мають пра-
во на самостійне отримання 
аліментів та розпорядження 
ними відповідно до Цивільного 
кодексу України, а той із батьків, 
на ім’я якого вони виплачують-
ся, розпоряджається алімента-
ми винятково за цільовим при-
значенням в інтересах дитини. 

Крім того, ВР затвердила мі-
німальний розмір аліментів на 
одну дитину не менше, ніж 50% 
прожиткового мінімуму для ді-
тей відповідного віку.

Стягувач аліментів має право 
звернутися до суду про стягнен-
ня аліментів у розмірі на одну 
дитину — однієї чверті, на двох 
дітей — однієї третини, на трьох 
і більше дітей — половини заро-
бітку (доходу) платника алімен-
тів, але не більше десяти прожит-
кових мінімумів на кожну дитину 
відповідного віку.

Раніше  Верховна Рада України 
попередньо схвалила проект 
закону, який дозволить забез-
печити безкоштовним харчу-
ванням дітей внутрішньо пере-
міщених осіб.

аліменти стали
власністю дитини

Вже третій рік поспіль на 
сході України точиться 
кривава війна з російськи-
ми агресорами. Славні 
захисники на лінії оборони 
захищають від ворожої 
навали рідну землю. На 
жаль, гинуть її кращі сини, 
серед яких — ірпінець Во-
лодимир Ринкун.

В Ірпінській загальноосвітній 
школі №17, де свого часу навчав-
ся мужній воїн, на його честь 
урочисто відкрили пам’ятну до-
шку, яка завжди нагадутуватиме  
потомкам про тих, хто зі зброєю 
у руках боронив рідну землю від 
окупантів.

Директор школи Віталій Де-
рев’янко згадує, як у далекому 
1980 році маленький першо-
класник Володя прийшов сюди 
навчатися. Він зростав допитли-
вим та сміливим хлопчиком.

Ще перебуваючи на шкільній 
лаві, обрав майбутню профе-
сію — пішов до училища набу-
вати фаху гранувальника юве-
лірних виробів. Під час служби 
в армії потрапив до морської 
піхоти. Повернувшись, обіймав 
посаду оперуповноваженого 
карного розшуку в лавах міліції, 
потім працював за кордоном.

Володимир також активний 
учасник Майдану 2004-го та Ре-
волюції Гідності 2013-2014 ро-
ків. У тяжку хвилину, коли над 
Україною нависла загроза оку-
пації, добровольцем вирушив на 
війну, під позивним «Арсенал» 
служив снайпером 2-го баталь-
йону спецпризначення “Донбас”, 
починаючи із 17 липня — у зоні 
бойових дій.

На жаль, бойовий шлях Воло-
димира Борисовича був корот-
ким. 29 серпня 2014 року вранці, 
під час виходу «зеленим кори-
дором» з Іловайського котла, у 
вантажівку, якою він пересував-
ся, влучили снаряди. У небуття 
мужній воїн пішов разом зі сво-
їми побратимами...

Хотілося б, щоб кожного ран-
ку, приходячи до школи, діти, 
кидаючи погляд на меморіальну 
дошку, пам’ятали: ми — вели-
ка нація, що має глибинне ко-
ріння, а не дурнуватий “рускій 
мір”, працьовиті, розумні люди, 
нащадки козацтва, чуже не за-
хоплювали, але й своєї землі 
не віддамо нікому. Тепер Воло-
димир Ринкун навіки житиме 
у людських серцях, нагадуючи 
нам, як потрібно любити та за-
хищати свою Батьківщину.

Ігор ЗАЛІЗНЯК

“Нові космонавти” 
дискредитують “Свободу”

У своєму виступі депутат Ки-
ївської облради Ігор Домбров-
ський наголосив, що здійнялася 
дискредитаційна інформаційна 
кампанія проти партії “Свобода”, 
затіяна адептами пастора Аде-
ладжі, яких немало й у сесійній 
залі. На його думку, практика 
“Нових облич” цілком тотожна 
схемам “мера-космонавта” Чер-
новецького. На свободівців зво-
дяться різні наклепи, наприклад, 
їх “зіштовхують” з воїнами АТО.

Депутат міської ради Сергій 
Глиняний обурений тим, що міс-
цева влада не бажає надавати ін-
формацію, оприлюднення якої є 
обов`язковим, зокрема результати 
поіменного голосування, які ма-
ють зберігатися необмежений час. 
Набридли постійні махлювання з 
документами, коли не повідомля-
ється завчасно сесійний порядок 
денний, змінюються питання. Ось 
і цього разу їхня кількість в оста-
точних документах несподівано 
зросла із 90 до 96-ти, що стало не-
приємним “подарунком” для тих 
депутатів, які з ними попередньо 
не змогли ознайомитися.

Крім того, народний обранець 
від “Свободи” нагадав присут-
нім, що в Ірпені є офіс партії 
“Успішна країна”, почесним го-
ловою якої є колишній голов-
ний податківець України Олек-
сандр Клименко, який за часів 
Революції гідності на пару із 
генпрокурором Пшонкою зму-
шений був накивати п’ятами 
до Росії. Він переконаний, що 
ідеологічним диверсантам — не 
місце в нашому місті, тому влада 
має вжити відповідних заходів.

Корупція чи елементарна 
нефаховість?

Додав пристрастей у залі ви-
ступ депутата міськради Артема 
Калічки (“Батьківщина”), який 
вказав на порушення чинного 
законодавства з боку секрета-
ря ради Юрія Денисенка, які той 

вчиняв на попередній сесії. Як 
головуючий, останній по 2-5 ра-
зів уперто ставив на голосуван-
ня окремі питання. Тому депу-
тат вимагає вжити до нього за-
ходів, бо в його поведінці вбачає 
“корупційну складову чи еле-
ментарну нефаховість”.

Одним із каменів спотикань на 
минулій сесії стало питання про 
прийняття до комунальної влас-
ності міста будівель і споруд 
Центрального будинку культу-
ри. Тоді депутат Марія Шевчен-
ко (БПП) наголошувала, що ра-
ніше згадані приміщення ви-
ставляли на продаж майже за 
300 тис. доларів, а потім міськра-
ді запропонували їх викупити за 
530 тис. доларів. Ось і тепер вона 
порівняла мера з тим нещасним 
циганом, якому ну конче треба 
щось дати на життя…

За словами Володимира Кар-
плюка, на 32-й сесії депутати 
ухвалили зарахування пайової 
участі підприємцю Яні Ільниць-
кій, яка погодилася передати 
згадані будівлі ірпінській грома-
ді. Сам об’єкт оцінено фахівця-
ми у понад 500 тис. доларів. 

Хоча його ринкова ціна не пере-
вищує 6,5 млн грн. Кому було ви-
гідно зарахувати різницю в 10,5 
млн грн як пайову участь? Пи-
тання залишається відкритим.

Вирішили затруїти СМУ?
Депутат Лаврентій Кухалейш-

вілі (фракція “Свобода”) пові-
домив, що ТОВ “Екософт”, яке 
знаходиться у районі СМУ (те-
риторія колишнього комбінату 
“Прогрес”), хоче отримати доз-
віл на викиди забруднюючих ре-
човин, серед яких є і вкрай не-
безпечні для здоров’я. “Отже, 

якщо привладні забудовники не 
здолали активістів СМУ, які бо-
рються за свої зелені зони, то те-
пер вирішили нас затруїти?” — 
запитав народний обранець.

Новий емоційний сплеск у залі 
викликало питання про виклю-
чення з фракції “Нові обличя” 
та відкликання як депутата Свя-
тослава Куценка. З його виступу 
стало зрозуміло, що він не ба-
жає голосувати на сесіях за мер-
ські бізнесові питання. До того 
ж він натякнув, що незабаром на 
території колишнього комбіна-
ту “Перемога” можуть вирости 
багатоповерхівки. Правда, Кар-
плюк відповів, що підприємства 
на цій промзоні роками не спла-
чували за оренду землі, а це міль-
йонні кошти, тепер, мовляв, ком-
панія “ПРОМЕНЕРДЖІ” вигра-
ла відповідний тендер і буде тут 
вести свою діяльність. Мер по-
обіцяв, що ця територія зали-
шиться зоною виробничо-про-
мислового спрямування і житло-
вої забудови там не буде.

Висотна забудова чи 
рекреаційна зона?

Колишній очільник Ірпеня Ми-
рослава Свистович намагалася 
провести для депутатів своєрід-
ний лікнеп, нагадавши, що дже-
релом влади є народ, а вони — 
лише його делеговані представ-
ники, тому мають виконувати 
його волю. На громадських слу-
ханнях жителі Ірпеня визначають 
пріоритетні для міста питання, 
але їх просто не розглядають на 
сесіях. Що було важливіше для на-
селення: провести грандіозну ре-
конструкцію центральної площі, 
на яку витрачено шалені кошти, 
чи побудувати школи, садочки?

Також громада наполягає, 
щоб територія у районі табору 
“Дружба”, яку хочуть забудува-
ти висотками, була збереже-
на, як це визначено Генпланом 
міста: зона садибної забудови 
та рекреаційного призначення, 
де має бути створено дитячий 
екологічний лісопарк і дитса-
док оздоровчого призначення.

Ігор ШВЕЦЬ

Питання, які виноси-
лися на його розгляд, 
стосувалися змін складу 
опікунської ради, комі-
сій з питань забезпечен-
ня житлом деяких кате-
горій осіб, які захищали 
незалежність, сувере-
нітет та територіальну ціліс-
ність України, а також членів 
їхніх сімей тощо.

Під час проведення заходу 
було затверджено калькуляцію 
на послугу з транспортування 
стоків для УЖКГ «Біличі» у від-
повідності до рівня економічно 
обґрунтованих витрат. 

Крім того, було визначено, що з 
настанням літа та шкільних ка-
нікул в Ірпені збільшиться кіль-
кість різних розважальних захо-
дів. Так, у місті планується про-
ведення фестивалю “Art Про-
стір”, культурно-спортивних за-
ходів до Міжнародного дня за-
хисту дітей, встановлять розва-

жально-оздоровчий лучний тир 
“Irpinish Robinhood” (парк “Цен-
тральний”) та намет, де розпов-
сюджуватимуть повітряні куль-
ки (вул. Шевченка). 

Крім іншого, влада планує 
значну увагу приділяти облаш-
туванню та реконструкції різ-
них спортивних майданчиків, 
зокрема й на базі міських на-
вчальних закладів.

Окремо можна виділити пи-
тання про скасування містобу-
дівних умов і обмежень забудови 
земельних ділянок по вул. Укра-
їнська, 83 та 83-а, виданих за-
будовнику Віталію Ліневичу, і 
по вул. Тургенівська, 50, вида-
них ПАТ “Київське спеціальне 

ремонтно-будівельне товари-
ство”. Причиною цього назва-
но різні порушення встановле-
них містобудівних норм, зокре-
ма, мовляв, забудовники роз-
бивають цілісну будівлю на ок-
ремі секції, а потім здають пое-
тапно тощо. 

Складається враження, що 
влада виходить на стежину вій-
ни із тими забудовниками, які у 
своїй діяльності йдуть урозріз 
із мерською “генеральною ліні-
єю” та не входять до “кола недо-
торканих”. Загалом, дана тен-
денція потребує більш деталь-
ного вивчення.

Юрій ГОНТА

Ірпінські робінгуди гострять стріли
Чергове засідання виконкому 
Ірпінської міської ради, що пройшло 
23 травня під головуванням
першого заступника 
міського голови 
Дмитра Христюка, 
відбулося у 
прискореному темпі.

• НОВИНИ •

Закінчення. Початок на сторінці 1.
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Квартирний 
рекорд 

Ігоря Оверка
Політична партія «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

Квартирний рекорд депутата Ірпінської міської 
ради Ігоря Оверка сколихнув не лише громад-
ськість нашого регіону та України, а й вийшов на 
світовий простір.
Депутатсько-чиновницьке декларування доходів, запроваджене в 

Україні на даному етапі, можна вважати своєрідною новою відправ-
ною точкою відліку чесності та прозорості в оприлюдненні своїх 
статків. Це стосується і наших земляків, які увійшли до лав «місце-
вого парламенту». 

Квартирний рекорд депутата Ірпінської міської ради Ігоря Овер-
ка сколихнув не лише громадськість нашого регіону та України, а й 
вийшов на світовий простір — сонцесяйного народного обранця з 
його 586-ма задекларованими квартирами засвітили на казахському 
телебаченні. При цьому сам Оверко зазначає, що за 2016 рік задекла-
рував 191 квартиру, хоча при підрахунку їх у декларації було 186, а 
400 уже встиг продати. 

Також у власності Ігоря Оверка перебувало 4 житлових будинки 
різної квадратури. Звичайно, що змагатися із цим абсолютним ре-
кордсменом іншим «місцевим парламентарям» просто не до снаги 
чи не по кишені. Хоча, як можна здогадатися, не все так просто, бо є 
підозра, що багато хто шукає різних шляхів, аби реальна інформація 
про їхні заповітні квадратні метри не дійшла до широкого загалу. 

Ми вирішили перевірити, скільки у деяких депутатських декла-
раціях зафіксовано житла — квартир та будинків. Вибір народних 
обранців був випадковим — не особливо засвічені у політичному 
плані та не керівники своїх фракцій.

На фоні житла звичайних депутатів дані Ігоря Оверка про кіль-
кість задекларованих квартир наразі вважають рекодними. Іншим 
місцевим парламентарям про таку кількість об’єктів нерухомості 
варто лише мріяти.

Правда, до самого голосування, а точніше до систе-
ми підрахунку голосів, у народних обранців виникли 
питання. Так, депутат від ВО «Батьківщина»  Артем 
Калічка звернув увагу присутніх в сесійній залі на 
нестандартну ситуацію: виявилося, що система для 
голосування підраховує голоси не так, як фактично 
проголосували депутати, а як їй або, можливо, комусь 
хочеться. Артем Калічка наголосив, що він особисто і 
кілька депутатів вийняли картки з пультів для голосу-
вання, але їхні голоси система зарахувала «за» переда-
чу землі заводу ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ». Як могло 
статися, що система для голосування почала само-
стійно приймати рішення, ще належить розібратися. 
А ось доля території колишнього заводу “Перемога” 
вирішена. Спробуємо ж з’ясувати, що  являє собою  
ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ”.

Скільки коштує «Перемога»?
Рекламна компанія ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» 

від перших осіб Ірпеня — Володимира Карплюка 
і Юрія Денисенка — гідна увійти до підручників 
із маркетингу. Фірма, про яку ще рік тому ніхто й 
знати не знав, оразу стала потенційним власником 
більше 18 Га ірпінської землі! Наприклад, на попе-
редній сесії Юрій Денисенко, закликаючи депута-
тів підтримати передачу ділянки по вул. Соборна, 
152 до саме цієї компанії наводив різні доводи: це 
і необхідність поповнення міського бюджету за 
рахунок оренди, і оперував тим, що ТОВ «ПРО-
МОЕНЕРДЖІ» вже є власником чи 90%, то чи 98% 
об’єктів нерухомості на даній території. Можливо, 
розбіжності у цифрах і викликали недовіру серед 
депутатів, які на 32 сесії не підтримали даний про-
ект. Як показав час, їхні сумніви були небезпід-
ставними. Офіційні запити показують, що на мо-
мент проведення сесії ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» 
володіло не більше за 1000 м2, а це набагато менше, 
ніж заявив секретар міської ради Юрій Денисенко. 

Одним із головних аргументів «рекламної кампа-
нії” Карплюка і Денисенка став факт того, що дану 
територію ніхто не використовує і вона нікому не 
потрібна, крім даної компанії. Але, як нам вдалося 
з’ясувати, місцеві підприємці готові розвивати цю 
промзону і створювати робочі місця. Наприклад, 
бізнесмен Ігор Чугаєвський орендує невеликий 
цех на території колишнього заводу «Перемога» з 
2008 року. Щоправда, на оформлення землі у ньо-
го, на відміну від ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ», пішло 
3 роки. Так чому ж перші особи міста лукавлять, 
кажучи що територія ніким не використовується? 
І чому міський голова Володимир Карплюк зробив 
ставку на «ПРОМОЕНЕРДЖІ»? Дивний вибір для 
людини, яку місцева громада обрала для турботи 
про інтереси всіх городян, чи не так?

Ще пару років тому територія заводу «Перемо-
га» активно використовувалася. У 2004 році була 
зроблена спроба запуску другого цеху. Надходи-
ли пропозиції від багатьох інвесторів. Навіть за-
раз місцеві підприємці готові працювати на даній 
території, відновлюючи колишні потужності. Але 

тепер всю її віддали до одних рук — ТОВ «ПРО-
МОЕНЕРДЖІ».

Дана компанія заснована в 2016 році. До відома, 
розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» 
відкрили лише 20.04.2017, якраз напередодні 32-ї сесії. 
Статутний капітал фірми — 10 тис. грн, але плани у 
них грандіозні. Варто відзначити, що у розпорядженні 
редакції опинилися цікаві документи. ТОВ «ПРОМО-
ЕНЕРДЖІ» у квітні стало переможцем електронних 
торгів і до 18 травня  повинно внести плату.  Ціна “Пе-
ремоги” — 20 млн грн.   Навіщо ТОВ «ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ» купило зруйновані будівлі і що збирається в 
підсумку побудувати тут — ми спробували з’ясувати.

В офіційних документах зареєстрована юридична 
адреса компанії: Київ, Печерський узвіз, 19. Дана 
будівля в серці Києва розташована в тихому і за-
тишному дворику. Тут зареєстровано більше 150 
фірм. Але, на жаль, ні суворий вахтер на вході, ні 
начальник відділу оренди ніколи не чули про ТОВ 

«ПРОМОЕНЕРДЖІ». Ми розпитали орендарів: 
може їм доводилося чути про ТОВ  «ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ»? Адже дана фірма бере в оренду землю гекта-
рами в Ірпені, не може бути такого, щоб про неї ні-
хто не знав. Але, на жаль, розшукати за юридичною 
адресою компанію ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» нам не 
вдалося. Не втрачаючи надії дізнатися інформацію 
про фірму, яка отримала практично кращу ділянку 
Ірпеня, ми вирушили на особисту зустріч до дирек-
тора. У відкритих даних єдиного реєстру юридичних 
осіб як засновник і директор компанії зазначена Лю-
бов Анатоліївна Шевчук, яка мешкає  у Житомирі.

Обман очікувань 
Житомир зустрів нас сонячною погодою. З’яви-

лася надія, що зустріч з директором ТОВ «ПРО-
МОЕНЕРДЖІ» буде такою ж теплою. Ми очіку-
вали, що знайдемо Любов Анатоліївну в одному 
з офісних центрів, побоюючись, що особисті 
охоронці заборонять зйомку. Але з’ясувалося, 
що Любов Анатоліївна Шевчук, керівник солід-
ної компанії, мешкає в звичайному гуртожитку зі 
старенькими кволими дверима та напівзламаним 
диваном біля входу. 

На жаль, директор ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ», 
за словами сусідів, була на основному місці своєї 
роботи. Виявилося, що вона працює звичайною 
медсестрою в школі. Новина ж про те, що Любов 
Анатоліївна бере в оренду землю в Ірпені за 20 млн 
грн, викликала у присутніх сусідів шок. Ми зали-
шили свій номер телефону, щоб   Любов Шевчук 
могла з нами зв’язатися, але, за увесь час так ні-
хто і не передзвонив. Не втрачаючи надії особисто 
поговорити з Любов’ю Шевчук, ми вирушили до 
неї на роботу. Дивно, але медсестра в школі, а за 
сумісництвом директор ТОВ «ПРОМОЖЕНЕР-
ДЖІ», знаючи, що ми її шукаємо, вирішила раніше 
піти з роботи. Охорона на вході до житомирської 
гімназії повідомила нам, що Любов Шевчук пішла 
буквально годину тому і сьогодні на роботі її вже 
не буде. Чому Любов Анатоліївна зробила все, щоб 
уникнути зустрічі з журналістами? Доклавши чи-
мало зусиль, нам вдалося дістати особистий номер 
мобільного телефону директора ТОВ «ПРОМО-
ЕНЕРДЖІ». Однак душевної розмови з Любов’ю 
Анатоліївною не вийшло. Телефонна бесіда трива-
ла не більше 30 секунд та обірвалася наполегливою 
вимогою з боку директора ТОВ «ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ» більше її не турбувати.

А вже наступного дня Любов Анатоліївна взяла в 
школі відпустку за свій рахунок і поїхала в невідо-
мому напрямку. За її номером телефону став відпо-
відати невідомий «особистий представник». На всі 
наші прохання дати інформацію щодо планів ТОВ 

«ПРОМОЕНЕРДЖІ» з використання орендова-
ної землі в Ірпені ми натикалися на глуху стіну, 
а  представник постійно твердив, що будь-яка 

інформація може бути надана лише через 
офіційні запити. Правда, куди відправи-

ти такі листи, таємничий представник 
директора ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» 
так і не розповів. Більш того, в закін-
ченні розмови представник Любові 
Анатоліївни зробив несподівану 
заяву: “Шевчук вже два дні не є 
директором компанії «ПРОМО-
ЕНЕРДЖІ»”! Чи вплинув наш 
інтерес до діяльності компанії 
на те, що Любов Шевчук біль-
ше не є керівником компанії, 

судити важко.

 Таємні зв’язки «ПРОМОЕНЕРДЖІ»
Коли ми повернулися до заводу, на центрально-

му вході нас зацікавив своєрідний пост охорони. 
Молодий охоронець увесь час намагався комусь 
додзвонитися, проте в неформальній бесіді він 
розповів цікаві факти про те, що на території ко-
лишнього заводу “Перемога” планує будівництво 
компанія “Синергія” депутата Ігоря Оверко (пар-
тія “Нові обличчя”).

Який зв’язок між цими двома компаніями — поки 
що не зрозуміло. Але нове керівництво повинно 
бути вдячне Володимиру Карплюку, адже саме за 
його благословення компанія  «ПРОМОЕНЕРДЖІ» 
стала володарем ласого шматочка ірпінської землі.

P.S.
На час виходу газети керівником та засновни-
ком  даного підприємства став Роман ГЛОВА.

Людмила СКВОРЦОВА

• АКТУАЛЬНО •

Ціна «Перемоги»
Закінчення. Початок на сторінці 1.
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Розмір футбольного поля стадіону
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ» 105м*68м
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Згідно ухваленої Нацкомісією, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг, Інвестиційної програми щодо 
покращення системи централізованого 
водопостачання та водовідведення, КП 
«Ірпіньводоканал» буде збудовано до 
6 станцій очистки (водопідготовки) та 
знезалізнення питної води. 

Тож хочеться вірити обіцянкам ір-
пінських чиновників, що 2017-й вреш-
ті-решт стане роком якості води.

На Землі не існує жодного живого ор-
ганізму (навіть найпростішого), в якому 
немає рідини. Відомо, що рослини скла-
даються з води на 80-99%, тварини  — на 
60-75%, місячний ембріон людини — на 
97%, а сама людина — на 80%. Як ствер-
джують спеціалісти, без їжі людина може 
прожити два місяці, а без води не протяг-
не і п’яти днів. Але, як відомо, важливою 
є не лише її кількість...

Якість питної води
Ні для кого не секрет, що питання яко-

сті води у Приірпінні — наболіле. Пра-
цівники “Ірпіньводоканалу” стверджу-
ють, що добувають її зі свердловин,  вона  
проходить регулярні дослідження і відпо-
відає всім нормам. Разом із тим, багатьох 
жителів Ірпінського регіону хвилює те, що 
вода з-під крану має брунатний колір. В 
“Ірпіньводоканалі” стверджують, що така 
вона через високий вміст заліза. Але іс-
нують й інші причини. Часто-густо колір 
води, яку в Приірпінні аж ніяк не можна 
назвати напоєм життя, є наслідком зно-
шеності труб, а подеколи й несанкціоно-
ваної врізки недобросовісними громадя-
нами до трубопроводів. У  результаті цьо-
го відбувається гідроудар, а відтак бруд 
розноситься по всій системі. Недоочище-
на вода призводить до виникнення безлі-
чі хвороб, таких як каміння в нирках, га-
стрити, виразки, онкологія.

Відповідність нормам
За словами Ольги Розмаїтої, завідувач-

ки мікробіологічної лабораторії Ірпін-
ського міжрайонного відділу лаборатор-
них досліджень ДУ “Київський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслуж-
би України”, на сьогодні якість води у всіх 
трьох контрольних створах (пунктах) во-
докористування, а це №207 (Романівка), 
№208 (Ірпінь), та №209 (Гостомель), від-

повідає нормам Санітарних правил і норм 
охорони поверхні води від забруднення 
(СанПіН №4630-88). За мікробіологічни-
ми показниками індекс ЛКП (лактозопо-
зитивних кишкових паличок) менший від 
500 одиниць на 1 дм3 за норми до 5000. 

“У разі, якщо питна вода не відповідає 
нормам основного показника, здійсню-
ється її розширений аналіз”, –  коментує 
журналістам ІА “Погляд” Ольга Розмаїта.

Де безпечно купатися?
З початком літнього сезону багатьох 

приірпінців хвилюють й інші питання: 
де безпечно купатися, який загалом стан 
наших водойм? На жаль, варто констату-
вати факт: за останні роки він досяг ка-
тастрофічного рівня. Забруднюючі речо-
вини, потрапляючи в природні водойми, 
призводять до змін їх хімічного скла-
ду, зокрема до появи неприємних запа-
хів. Основними джерелами забруднення 
є недостатньо очищені стічні води про-
мислових і комунальних підприємств, 
сміття та відходи виробництва. Щонай-
прикріше, водойми забруднюють деся-
тиліттями й самі місцеві мешканці, у та-
кий спосіб завдаючи непоправної шкоди 

не лише усьому живому, а й, перш за все, 
самим собі. 

Немає жодного пляжу!
Дивним фактом для такого просторого 

регіону як Приірпіння є відсутність бо-
дай одного офіційного, спеціально обла-
штованого пляжу з відповідною інфра-
структурою. Екологи зазначають, що пля-
жі та озера в регіоні варто  почистити від 
сміття та мулу, що накопичувалися рока-
ми. Проте це настільки затратний процес, 
що ніхто цю справу рухати не збирається. 
Вихід можна було б знайти у співпраці з 
підприємствами, але, як бачимо, зацікавле-
ності у можновладців немає. Роками меш-
канці Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Ко-
цюбинського приходять до стихійних зон 
відпочинку, а таких в Приірпінні понад де-
сяток. Напевно, на місцях чиновники не те, 
що не виявляють бажання устатковувати й 
підтримувати водогосподарські об’єкти на 
належному рівні, а просто не бачать у цьо-
му зиску для власних кишень. Тож до євро-
пейських стандартів із облаштування пля-
жів нам, як до Америки по-пластунськи.

На свій страх і ризик
Ірпінська “СЕС” щорічно проводить до-

слідження якості води у водоймах Приір-
піння — на замовлення місцевих орга-
нів влади чи окремих осіб. На жаль, чо-
мусь відповідні проби беруть переваж-
но у липні, і в цьому році їх аналіз ще не 
проводили. Але завідуюча мікробіологіч-
ною лабораторією Ольга Розмаїта запев-
няє ІА “Погляд” у тому, що температур-
ний фактор помірно прохолодного трав-
ня не сприяє розмноженню патогенної 
флори у водоймищах Приірпіння, і вода 
станом на кінець травня придатна для 
купання без шкоди для нашого здоров’я. 

 Ольга АВЕРІНА

• ЕКОЛОГІЯ •

• ЦІКАВО ЗНАТИ •
 • День еколога (5 травня) вважа-

ється однією з найважливіших подій 
екологічного календаря й відзнача-
ється в усіх європейських країнах.

• Його щорічне святкування за-
початковане 15 грудня 1972 року 
за ініціативи Генеральної Асамблеї 
ООН, яка проголосила 5 червня 
Всесвітнім днем навколишнього се-
редовища (резолюція 2994 (XXVII)), 
який буде проводитись з метою 
поглиблення суспільного усвідом-
лення необхідності зберігати і по-
кращувати довкілля.

• День еколога — професійне свя-
то співробітників Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України, 
Природоохоронної прокуратури, 
Департаменту екології та природних 
ресурсів, Державної екологічної 
інспекції та інших державних і при-
ватних природоохоронних відомств 
і організацій.

• Територіальним органом, який 
діє у складі Держекоінспекції Украї-
ни і їй підпорядковується, є Держав-
на екологічна інспекція у Київській 
області, чию діяльність  координує і 
сприяє їй у виконанні покладених на 
неї завдань голова Київської облас-
ної державної адміністрації.

• Всесвітній день навколишнього 
середовища відзначається по-різ-
ному, у тому числі вуличними мітин-
гами, велопробігами, “зеленими” 
концертами, конкурсами творів у 
школах, висадженням дерев, кам-
паніями з утилізації відходів і при-
бирання території, а також у безліч 
інших способів.

Чиста вода — запорука здоров’я
На початок літа у цьому році припадає одразу три екологічних свята. 

4 червня святкують  Міжнародний день очищення водойм і День працівників водного господарства України, а 
5 червня — Всесвітній день навколишнього середовища (День еколога).

Зелені райони Ірпеня внаслідок  хаотичної 
забудови далекі від традиційної схеми євро-
пейського міста.  Забудовники в гонитві за 
прибутком часто забувають, що в побудова-
них ними помешканнях житимуть люди.  

Нові житлові комплекси, а простіше кажучи — кварта-
ли, не дотримуются схеми забудови. Внаслідок цього  бра-
кує паркомісць, немає чіткого поділу публічного просто-
ру і приватного.  Законодавством передбачено, що  при-
ватний простір має розташовуватися в глибині кварталу і 
бути доступним лише його жителям.  

Щільність забудови повинна регулюватися містобудів-
ними умовами і затверджуватися органами виконавчої 
влади. Можлива забудова лише 40-50% території ділянки.  
До того ж  майже всі житлові комплекси будують не юри-
дичні особи, а фізичні.

При багатоквартирній забудові повинні враховуватися 
пожежні норми.  Між будинками мають бути передбачені 
пожежні розриви в 10-25 м.  Багатоповерхові будівлі з усіх 
боків слід оточувати пожежними проїздами з розворот-
ного майданчиками.  Причому, ці проїзди повинні бути 
на встановленій відстані від будинку, адже пожежні ма-
шини можуть висувати сходи тільки під певним кутом.  
На жаль, останні кілька років держава позбавила нагля-
даючі органи права здійснювати контроль протипожеж-
ної безпеки в новобудовах.  

В європейських країнах жорстко контролюється будівниц-
тво окремо розташованих шкіл і дитячих садків, а також від-
стані від них до житла.  У забудованому як на «дріжджах» 
районі на вул.  Мечникова немає  школи. Зараз будуєтся ди-
тячий садок на 140 місць, хоча кількість жителів нового ра-
йону вже понад 10 тис. осіб.  Скільки їх буде, коли люди засе-
ляться в ЖК «Гранд Лайв», «Синергія-3» і «Річ Таун» — ска-
зати складно.  Постійні «ущільнення» забудови в цьому ра-
йоні дають непомірне навантаження на комунікації, які не 
розраховані на таку кількість багатоповерхових будинків. 

В Європі кожні 10 років актуалізується уявлення про те, 
що таке сучасне місто.  На жаль, подібна практика не  за-
стосовуєтся в Ірпені. У гонитві за прибутком міська вла-
да готова забудувати кожний клаптик ірпінської зем-
лі. Будь то меліоративна заплава, старовинний Будинок 
письменників,  заповітний ліс, який дарує кисень — не 
важливо. Залишається сподіватися, що апетити діючої 
влади скоротяться, або у людей урветься терпець і вони 
вийдуть на захист міста.

   Катерина ВІСМАРСЬКА

«Кам’яні джунглі»
  Ірпеня
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Так склалося наше життя, 
що на даному етапі мирне 
сьогодення Ірпеня пере-
гукується з тими подіями, 
які відбувають на сході 
нашої країни, де точить-
ся війна. Підтвердженням 
тому є страшні для нас 
експонати, які волонтери 
привезли із зони бойових 
дій — залишки ракет та 
снарядів, якими обстрі-
люють наших мужніх за-
хисників Вітчизни, осколки та 
гільзи патронів, використані 
тубуси з-під гранатометів, бро-
нежилет-трофей, який входив 
до складу екіпіровки ворожого 
бійця, згадки про ірпінців, які 
не повернулися додому з війни... 

Але поряд з трагічним завж-
ди є світла сторінка нашого 
сьогодення — сила мистецтва, 
що разом з іншими чинника-
ми закладає основи нашого 

майбутнього, формує всебічно 
розвинуту особистість, вказує 
вірний шлях розвитку на під-
валинах духовності, людяності. 
Тому й у нашому музеї в окре-
мому залі представлені твори 
художнього мистецтва, створені 
нашими земляками — справж-
німи майстрами, які увічнили 
миттєвості життя, що жити-
муть крізь століття. 

Ігор ШВЕЦЬ

Війна та мистецтВо — 
реалії нашого сьогодення

В Ірпені виховують патріотичну 
молодь

18 травня в Ірпені від-
бувся міський конкурс 
Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військо-
во-патріотичної гри «Со-
кіл» («Джура»). Це щось 
на кшталт уже забутої з 
радянських часів гри “Зір-
ниця”. На відміну від неї, 
«Сокіл» («Джура») поєд-
нала військово-патріотич-
не та козацьке виховання, 
набула неповторного 
національного колориту, 
має свої особливості.

Окраса міста 
чи постамент 
спотикань?

Шевченко — це символ україн-
ської нації. Його памятник гар-
монійно поєднується з бюстами 
українських державотворців, 
що загалом складає єдине 
композиційне ціле.

У міському конкурсі було 10 
етапів: ватра, впоряд, козацька 
маршова пісня, розбирання та 

збирання автомата, споря-
дження магазину, стрільба 
з пневматичної зброї, кон-
курс відун з історичними 
запитаннями, медицина і 
топографія. Згідно з поло-
женням у грі беруть участь 
8 дітей — як хлопці, так і ді-
вчата. І молоді вона так по-
добається, що бажаючих 

завжди набагато більше. 
Вперше гра пройшла минуло-

го року на базі школи №18, що 
у Коцюбинському. А цього разу 
— у школі №17. До проведення 
гри активно підключилися вої-
ни-афганці, учасники АТО, які 
пройшли пекло війни, мають 
великий бойовий досвід. Вони 
уміють захищати свою Бать-
ківщину і готові навчати цьому 
юне покоління.

В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї мож-
на побачити постійно діючі експозиції, де пред-
ставлено сучасний етап розвитку нашого міста.

В Ірпінському історико-кра-
єзнавчому музеї експонується 
макет майбутньої скульптур-
ної композиції, яку мають 
встановити на центральній 
площі міста. Основна фігура, 
яка поєднає окремі елементи
у єдине ціле, – постать моло-
дого Тараса Шевченка.

Ідею художнього втілення цього архітек-
турного ансамлю вже вкотре обговорю-
ють різні верстви населення. Звичайно, 
що думки розділилися. Тому питання за-
лишається відкритим: чи стане пам'ятник 
справжньою окрасою міста, чи просто 
черговим постаментом дискусійних спо-
тикань місцевих жителів?

Тривалий час центральна площа Ірпе-
ня після реконструкції залишається без 
основної скульптурної композиції, що 
має гармонійно поєднати якщо не усі ча-
стини втілених архітектурних “викрута-
сів”, то принаймні місця поблизу входу до 
будівлі міськвиконкому. Але, як кажуть, 
святе місце порожнім не буває. Автора-
ми майбутнього 6-метрового пам’ятника, 
який планують вилити із бронзи, є молоді, 
але вже відомі в Україні скульптори Олесь 
Сидорук та Борис Крилов.

— Особливістю памятника є зображення 
молодого Шевченка, – розповідає дирек-
тор Ірпінського історико-краєзнавчого 
музею Анатолій Зборовський. — Мовою 
пластичного мистецтва відтворено образ 
великого митця — поета і художника. У 
багатофігурній композиції є символічна 
палітра. Також ми тут бачимо зображення 
суцвіть соняха, снопів пшениці, квітів, ха-
тини, де зростав маленький Тарас, статуї 
героїв його творів — кобзаря, Катерини, 
персонажів “Наймички”, фігури птахів у 
стрімкому вільному польоті.

У бюстах, які розташовані навпроти 
адмінбудівлі виконкому, втілена ідея тяг-

лості у часі українського державотвоо-
рення: великого князя Київського Ярос-
лава Мудрого, гетьманів України Богдана 
Хмельницького та Пилипа Орлика, ви-
видатного українського історика та пре-
зидента Української народної республіки 
Михайла Грушевського. Все це — етапи 
становлення української держави: від Ки-
ївської Русі через спалах козацької держави 
до початку ХХ століття. Доречно нагадати, 
що саме Пилип Орлик — творець першої 

у світі конституції у сучасному 
її розумінні. Архітектурна ком-

позиція демонструє, що Україна у де-
мократичному суспільстві не є “бід-
ним родичем”. У нас є славні традиції 

державотворення — це характерно для 
українського менталітету. Але, на жаль, 
вони були перервані.

І цей архітектурний ансамбль 
цілком доречно розташований 

навпроти входу до будівлі виконкому.
Водночас, Тарас Шевченко — геніаль-

ний поет, а Ірпінь свого часу зажив сла-
ви українського літературного Парнасу. В 
цьому плані гармонійно вписано й ірпін-
ський бібліомурал, де на стіні зображені 
книги митців, які плідно творили в Ірпені, 
перебуваючи в Будинку творчості пись-
менників чи проживаючи у нашому місті.

Повертаючись до самої площі, бачимо 
тут рукотворне озерце, образ якого має 

подвійне значення: нагадування про те, 
що у нашому краї колись були озера (зна-
ємо, що є навіть вулиця Озерна), та натяк 
на Кастальське джерело в одній з ущелин 
Парнасу, звідки поети черпали натхнення. 
До речі, планується коло озерця встано-
вити пам’ятник — збірний образ поета.

Отже, центральна скульптурна компо-
зиція з постаттю Шевченка є символом 
того, що Ірпінь — це місто України, яке 
має багаті культурні та історичні традиції, 
місто, де творилася та твориться україн-
ська література. І вона посяде чільне місце 
у скульптурній світовій Шевченкіані.

Не відомо, скільки ще буде зламано спи-
сів у різних дискусіях щодо доцільності 
встановлення скульптурної композиції, 
враховуючи те, що в Ірпені гостра неста-
ча освітніх закладів, проблеми з дорога-
ми, водопостачанням та водовідведенням 
тощо. Водночас, поширюється думка, що 
повністю чи частково вона стане благо-
дійним подарунком для міста від чинно-
го міського голови чи ще когось. Проте 
Анатолій Зборовський запрошує жителів 
Ірпеня та його гостей відвідати музей та 
залишити у книзі відгуків власну думку 
щодо майбутнього монумента.

Ігор ШВЕЦЬ

Шановні друзі!

Актуальні новини Приірпіння, гострі теми, аналітичні матеріали, 
соціальні проекти, все це доступно для Вас на телевізійному кана-
лі “Погляд” в аналоговому (19 канал), цифровому SD (69 канал) та 
цифровому HD форматі (160 канал).

Додатковий заробіток
для пенсіонерів!

Вигідні умови для співпраці!

Громадська організація пропонує 
вам зайнятися РОЗПОВСЮДЖЕН-
НЯМ ГАЗЕТ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ у вільний час. Для 
співпраці необхідно:

• Зареєструватися в нашому офі-
сі за адресою: м. Ірпінь, Привок-
зальна пл, 3 або за тел.: (068)778-
75-65 (Олег).

• Пройти співбесіду.
Час прийому: 
з пн. по пт. з 9.00 до 18.00.

Повідомляємо Вас 
про те, що 

телевізійний канал 
«ПОГЛЯД»

почав своє мовлення 
у тестовому 

режимі в кабельній 
мережі оператора 
Компанії “БЕСТ”.
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Дієтологи вирахували добову норму води для 
дорослої людини. Вийшло — 30 мл на 1 кг 
ваги. Наприклад, людина важиться 50 кг. Ви-
раховуємо 30мл*50 кг=1,5 л. Для спортсменів 
необхідно вдвічі більше води.

ЗРУЧНО, АЛЕ 
НЕБЕЗПЕЧНО

Можливо, ви звертали увагу на 
те, що останнім часом шиї лю-
дей у транспорті і на вулицях ча-
сто зігнуті під кутом 60 градусів 
— оптимальним для розглядан-
ня зображень на екранах телефо-
нів. Навантаження до 30 кг, яке 
при цьому лягає на шийні хребці 
— приблизно таке ж, якби людині 
довелося тягати півдня на руках 
7-річну дитину. Але все це дрібни-
ці у порівнянні з можливістю за-
лишатися на зв’язку з усім світом 
— у будь-який час, у будь-яко-
му місці. Екрани смартфонів сьо-
годні підсвічують обличчя гляда-
чів у кінотеатрах та парафіян під 
час служби, і навіть залишають 
білі плями на тілах тих, хто засма-
гає на пляжі. Так, це, дійсно, зруч-
но — здійснювати платежі че-
рез мобільний банкінг, визначати 
своє місцезнаходження у незна-
йомому районі міста, уточнюва-
ти розклад транспорту або швид-
ко з’ясувувати у “Google” нагаль-
ні питання. Але частіше руки тяг-
нуться до гаджету без особливої 
потреби — за звичкою.

ДОСВІД ПСИХОЛОГА
Олексій Світличний, психолог, 

директор Київської бізнес-шко-
ли, нещодавно завантажив на свій 
смартфон програму, про яку дав-
но мріяв — “StarWalk”. Принцип її 
роботи дуже простий: відзначаєш 
своє місцезнаходження на мапі та 
одразу отримуєш інформацію — 
які зірки в тебе над головою, який 
їх вік і скільки до них світлових ро-
ків. Психолог не приховує у себе 
смартфонозалежності: після пу-
блікації свіжого посту на форумі 
він щогодини, а то й частіше, пе-
ревіряє — чи є на нього коментарі, 
скільки людей його лайкнуло. Він 
впевнений: ситуація під контро-
лем, але жартома додає: «Так дума-
ють всі наркомани». «Наявна кла-
сична реакція — викид у кров ре-
човини дофаміну в момент перед-
чуття або одержання задоволення”, 
— пояснює механізм залежності 
від мобільних пристроїв Олексій 
Світличний.  Адже кожен «лайк» 
— неначе підтвердження відчуття: 
ти крутий, у тебе все добре. Хоча 
справа не лише в цьому. Смартфон 
у нас перетворився на новий “ор-
ган почуттів”, який відповідає за 
отримання від світу зворотнього 
зв’язку. “І це лише початок, ствер-
джує психолог, – легка, перша ста-
дія. Чим далі, тим тісніше ми буде-
мо зростатися зі своїм гаджетом”.

ЗУСТРІЛИСЯ, АЛЕ 
НЕ ПОБАЧИЛИСЯ

У це важко повірити, але над-
мірне захоплення гаджетами до-

корінно змінює нашу пам’ять, 
кмітливість і вміння спілкува-
тися. Ось, будь ласка: дослідни-
ки з Ессекського університету 
(Велика Британія) вирішили пе-
ревірити, як сусідство зі смарт-
фоном впливає на здатність ду-
мати. Для цього учасники експе-
рименту (перед одними на сто-
лі лежали їх смартфони, перед 
іншими — ні) викреслювали з 
цифрового ряду цифри, що сто-
яли поруч і давали у сумі «6». 
Просте завдання, чи не так? Од-
нак результати тих, хто тримав 
у полі зору свій гаджет, вияви-
лися на 20% гіршими. Феномен 
вчені пояснили так: навіть якщо 
смартфон “мовчки” лежить десь 

на столі, очікування дзвінка або 
повідомлення розсіює увагу, за-
лишає менше ресурсів на вико-
нання завдання.

Мистецтву живої комунікації 
смартфони теж не сприють. В ін-
шому лабораторному дослідженні 
експериментатори розділили не-
знайомих між собою доброволь-
ців на пари і попросили їх по чер-
зі розповідати один одному про 
все найцікавіше, що відбувало-
ся в їхньому житті за останній мі-
сяць. В одних при цьому на сто-
лі лежав їхній гаджет, у інших — 
простий блокнот. Підсумки зди-
вували: пари, що спілкувалися 
поблизу смартфону, м’яко кажу-
чи, не сподобалися один одно-

му. “У присутності мобільного 
пристрою люди рідше дивляться 
один одному в очі, — коментує 
керівник дослідження, психоте-
рапевт Шалині Місра, — а зна-
чить, у співрозмовників менше 
шансів краще зрозуміти один 
одного”.

ПІД КОВПАКОМ
Існує й інший бік питання: 

смартфони нас постійно «закла-
дають». Включивши в своєму пе-
реговорному пристрої функцію 
геотегування (позначення влас-
ного місцезнаходження) і акти-
вувавши її в соцмережах і додат-
ках, ми даруємо всім бажаючим 
детальну карту своїх пересувань. 

Хтось зацікавлений може лег-
ко скласти з окремих пазлів пов-
ну картину нашого життя, лише 
й потрібно — зібрати разом дати 
і час дзвінків, географічне поло-
ження і зіставити з серійним но-
мером смартфона. На “Facebook”, 
наприклад, послуга геотегуван-
ня, якщо її не відключити, авто-
матично активується в момент 
публікацій постів або відправ-
лення повідомлень. 

Звичайно, геотеги в телефо-
ні, соцмережах і додатках можна 
відключити, але, як попереджає 
Грем Клулі, керівник служби тех-
нічної безпеки американської 
антивірусної компанії “Sophos”, 
смартфон все одно продовжує 
збирати метадані (інформацію 
про дзвінки, їхню тривалість, 
місцезнаходження в цей час, но-
мери телефонів тощо). За  ба-
жанням, за частотою телефонних 
дзвінків та аналізу використан-
ня мобільного пристрою фахів-

ці можуть навіть визначити пси-
хічне здоров’я господаря смарт-
фону. До речі, самотужки це теж 
реально зробити, завантаживши 
в смартфон додаток “StudentLife”, 
що визначає рівень стресу, де-
пресії і самотності власника. 

ПРАВИЛА СВОБОДИ 
ВІД ГАДЖЕТІВ

“Спостерігаючи, як смартфо-
ни засмоктують всередину моїх 
знайомих, я кажу собі: стоп, тре-
ба з цим щось робити, - розпо-
відає Олексій Світличний. Для 
себе я запровадив чотири пра-
вила свободи від гаджетів”.

1. Обмежити відвідування 
соцмереж: не частіше, ніж че-
рез дві години. 

2. Прибрати смартфон з поля 
зору.

3. Вимикнути опцію спові-
щань про нові повідомлення.

4. Видалити зі смартфону ігри, 
на які ви витрачаєте більше, 
ніж годину на день.

5. Придбати звичайний бу-
дильник і замінити ним вико-
ристання цієї опції на телефоні: 
це позбавить від спокуси порину-
ти з початку дня у світ інтернету.

Євгенія РУДЕНКО

Швидкість та якість інтер-
нет-зв’язку залежить від 
багатьох чинників, зокрема, 
від типу Wi-Fi-роутера, який 
ви використовуєте.

Якщо ви хочете під’єднати до інтерне-
ту кілька пристроїв, вам необхідно при-
дбати бездротовий маршрутизатор (Wi-
Fi-роутер). На що слід звернути увагу при 
його виборі?

Стандарт безпровідного зв’язку
У характеристиках бездротових пристро-

їв цей параметр вказаний у вигляді цифр 
802.11 і букв n, g або ас — на коробці роуте-
ра, в інструкції, в описанні товару на сайті.

Кількість антен
Всі маршрутизатори обладнані вбудова-

ними антенами, а деякі — ще й зовнішні-
ми, які служать для посилення сигналу. 
Чим більше у роутері антен, тим стійкі-
шим буде сигнал і більшим — радіус по-
криття бездротової мережі. 

802.11g — непоганий варіант 
для під’єднання 1-2 пристроїв, пе-
регляду фільмів, онлайн-ігор, за-
вантаження з торрент-треккерів. 
Але при великому завантаженні 
ви будете відчувати уповільнення 
швидкості.

802.11n — більш новий стандарт 
для  під’єднання більшої кількості 
присторїв і високої швидкості ін-
тернету. Але популярність даних 
роутерів призводить до того, що 
канали зв’язку в багатоквартирних 
будинках можуть бути “забитими”, 
від чого страждає швидкість.

 802.11ac — дозволяє передава-
ти дані з найбільш високою швид-
кістю, при цьому канали менш 
“забиті”. Працює в двох частот-
них діапазонах одночасно: 2,4 ГГц 
і 5 ГГц, що дозволяє створити 2 
Wi-Fi-мережі. Більш швидкісну ме-
режу 5 ГГц можна використовува-
ти для трансляції потокового відео 
високої якості.

Додаткові порти
Якщо ви хочете під’єднати деякі при-

строї до інтернету через кабель (напри-
клад, стаціонарний комп’ютер, смарт-те-
левізор, ноутбук), зверніть увагу на на-
явність порту LAN. Хочете під’єднати 
зовнішній жорсткий диск, принтер або 
МФУ — USB. 

Зверніть увагу
Для підключення до інтернету від ком-

панії «BEST» необхідно обирати роутер з 
типом підключення Ethernet. Перш ніж 
підключати роутер до інтернет-кабелю, 
його необхідно відповідним чином нала-
штувати. Інструкції ви можете знайти в 
упаковці з роутером в інтернеті або звер-
нутися за безкоштовною допомогою в 
найближчий офіс компанії “BEST”. 

При собі необхідно мати сам роутер з 
блоком живлення (пристрій, яким роутер 
вмикається в розетку), а також пам’ята-
ти номер договору на надання послуг чи 
адреси підключення.

Як нас змінили 
смартфони

На правах реклами Як правильно обрати  Wi-Fi-роутер?

• ТЕХНОЛОГІЇ •

Можливо, після заборони в Україні “Вконтакті” та “Однокласників” зір 
та осанка у прихильників мобільного інтернету трохи покращаться. Та й 
часу на життя і спілкування в «реалі» стане трохи більше. Адже, за статис-
тикою, найперше, що сьогодні роблять люди, коли прокидаються, — від-
відують соцмережі у своїх мобільних пристроях.
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Упродовж 5-ти днів в Україні 
проходили Міжнародні зма-
гання з велоспорту “Tour of 
Ukraine   – 2017” («Тур Украї-
ни  – 2017”). Офіційний старт 
велогонки відбувся 17 трав-
ня у Києві. Її маршрут проля-
гав у Києво-Святошинському, 
Вишгородському та Білоцер-
ківському районах.

Від “А” до “У”
Географія команд-учасників ве-

логонки охопила 15 країн світу. 
Цьогоріч участь у змаганнях взя-
ли найсильніші гонщики з Ав-
стрії, Азербайджану, Аргентини, 
Болгарії, Білорусі, Ізраїлю, Італії, 
Казахстану, Китаю, Латвії, Мол-
дови, Німеччини, Польщі, США 
та України. Прикметно, що аме-
риканські гонщики, які  змагали-
ся з іншими командами на рів-
них, — це люди, хворі на цукро-
вий діабет, які у такий спосіб дово-
дять світовій спільноті, що навіть 
хвороба неспроможна стати на за-
ваді до спортивних звершень.

Початок змагань
Велогонка розпочала із наго-

родження Бучанським міським 
головою Анатолієм Федоруком 
та президентом Федерації ве-
лоспорту України Олександром 
Башенком команди-переможни-
ці попереднього дня гонки. Нею 
стали українські спортсмени ко-
манди «KOLLS». Окрім того, пе-
реможні майки отримали: чер-
вону, як кращий іноземний гон-
щик — Станіслав Божков, зелену 
та жовту, як найактивніший ве-
логонщик та за індивідуальною 
класифікацією по часу — Віталій 
Буц, та білу, як кращий молодий 

гонщик — Євгеній Гідіч. 

На старт, увага, марш!
Одразу після церемонії на-

городження на вул. Інститут-
ській відбувся старт нового ета-
пу, який пролягав вул. Л. Качин-
ського  — Нове шосе — Шевчен-
ка  — Свято-Покровська, а далі 
територією Бучанської об’єдна-
ної територіальної громади (де 
спортсменів вітали мешканці 
та волонтери аплодисментами 
і побажаннями перемоги) че-
рез с. Раківка — Синяк — Гаври-
лівка  — Луб’янка  — Блистави-

ця. Завершальні кілометри ве-
логонщики долали вул. Петров-
ського, Вокзальною та Л. Качин-
ського. Саме бучанський відрі-
зок велогонки і визначив долю 
переможців. 

Феноменальний фініш
Фініш став швидкісним і фено-

менальним для суддівської ко-
легії та видовищним і драйво-
вим для глядачів. Уболівальники 
ледь встигали побачили яскра-
во вбраних велогонщиків, які до-
лали відстань на шаленій швид-
кості, що в середньому станови-

ла 40–45 км/год. Показово, що 
частина спортсменів фінішувала 
групою, що трапляється нечасто  
і засвідчує високий рівень підго-
товки. Задля визначення пере-
можців з-поміж 166 учасників 
довелося застосовувати метод 
фотофіксації.

Кращі з кращих
Рясний десятихвилинний дощ 

не завадив церемонії нагоро-
дження. Список переможців очо-
лив велогонщик німецького клу-
бу «Bike Aid» Тіно Томель, дру-
ге місце посів аргентинець Хер-
ман Ніколас Тівані Перес, третє 
— Віталій Буц, гонщик з укра-
їнської команди «KOLSS». Наго-
роди переможцям вручали мер 
міста Буча Анатолій Федорук, 
президент спортивного клубу  
«KOLSS» Микола Скоренко та 
президент компанії «АНТ ХІЛЛ» 
Євгеній Миронюк. Яскравості 
цьому дійству додали фрукти, 
шампанське, пам’ятні подарун-
ки, поцілунки, фото напам’ять...

Враження від змагань
• Міжнародний комісар UCI 

Ієшуа Копитка (Ізраїль): “Зма-

гання в Бучі було організовано 
на високому європейському рів-
ні, хоча подеколи відрізки укра-
їнських доріг потребують вдо-
сконалення”.

• Тріумфатор змагань Тіно То-
мель: “Це був хороший етап. 
Дуже швидкий на старті. Нам 
було важко змагатись, але ко-
манда з Німеччини відпрацюва-
ла дуже добре. Найцікавіше було 
побачити країну, бо я в Україні 
вперше. У Бучі мені  дуже  спо-
добалося, я вражений красою і 
гостинністю цього міста”.

• Велогонщик з клубу  “Vino 
Astana Motors” (Казахстан) Єв-
ген Гідіч: “Цілком зрозуміло, що 
це не Тур де Франс, але якість до-
ріг мала б бути кращою. Загалом 
же, попри шалену втому, вра-
ження приємні і незабутні”.

• Бучанський міський голо-
ва Анатолій Федорук: “Із Фе-
дерацією велоспорту окреслена 
вже короткострокова програма, 
згідно з якою упродовж 5 років  
етап змагань напередодні фіна-
лу проходитиме у мальовничій і 
гостинній Бучі”.

Ольга АВЕРІНА

• Галина КАМІНСЬКА

Буча — центр
світового велоспорту

• ДОЗВІЛЛЯ •

20 травня Буча вдруге приймала міжнародну велогонку “Tour of Ukraine”.

 Український фаворит велогонки Віталій Буц із Миколаєва, 
який 19 років займається велоспортом, запевнив, що 

перемога буде за Україною, і слова дотримав. 
Напередодні фінального етапу, який в неділю, 21 травня 

відбувся в Києві, усі три перші місця генеральної 
класифікації посіли  гонщики української команди “KOLSS 

Cycling Team”, а сам він став переможцем велогонки.

“Tour of Ukraine» включена до міжнародного европей-
ського календаря UCI (Міжнародний союз велосипе-
дистів) і зареєстрована, як багатоденна гонка, в якій 

можуть взяти участь команди рівня UCI continental, наці-
ональні збірні, регіональні та клубні команди.

Райські країни для літнього відпочинку
Пора літніх відпусток — не 
за горами. Вже зараз варто 
задуматися, де краще за 
все в 2017 році провести 
незабутні спекотні дні.

Подорожі умовно можна поді-
лити на дві категорії: заплано-
ваний відпочинок і поїздка, за 
принципом «метання дротика 
у карту»: куди потрапить туди і 
їдемо. Який би спосіб ви не об-
рали, співробітники туристич-
ної компанії «Mint trevel» ра-
дять звернути увагу на Чорно-
горію та Албанію. І, якщо ви 
надаєте перевагу спонтанно-
сті, то спробуйте потрапити на 
мапі саме в ці райські країни.

Чорногорія — яскравий 
курорт Європи

Досвідчені туристи нази-
вають Чорногорію одним із 
найяскравіших курортів Євро-
пи. Там вас зустрінуть блакитні 
береги Адріатики, первоздан-
на природа, старовинна архі-
тектура та надзвичайно чисте 
море. Загальна довжина пля-
жів Чорногорії всього стано-
вить 73 км. У «Mint travel» від-
значають, що тут кожен знай-
де собі куточок до душі. Турис-
там, які придбають тур в «Mint 
travel», забезпечені цікаві екс-
курсії до найнезвичайніших 

місць. Наприклад, до пала-
цу останнього чорногорсько-
го князя Ніколи або середньо-
вічного Котору з його фортеч-
ною стіною довжиною в 5 км, 
старовинного кафедрального 
собору і музею.

У «Mint travel» зазначають, 
що головна принада Чорного-
рії — море. Ті, кому набрид-
ли екзотичні пляжі Туреччи-
ни і Єгипту, можуть знайти за-
тишне містечко біля чорно-
горських берегів Адріатично-
го моря. Наприклад, вишукану 
відпустку можна провести на 
курорті Будва, який розташу-
вався на невеликому мальов-
ничому мисі. Готелі побудовані 
так, що вашому відпочинку ні-
хто не завадить — м’яка атмос-
фера ізольованісті тут гаран-
тована. Ви збираєтеся запро-
сити в Чорногорію другу поло-
винку? У «Mint travel» нагаду-
ють, що прогулянка вузькими 
брукованими вуличками пода-
рує вам справжний романтич-
ний настрій.

Відпочинок у Чорногорії ви-
соко оцінили Софі Лорен, 
Сильвестр Сталлоне, Майкл 
Джексон, Елізабет Тейлор, Кла-
удіа Шиффер... У «Mint travel» 
готові вам запропонувати пу-
тівки за ціною від 370 євро за  
незабутній відпочинок у «пер-
лині» Адріатики. Віза в Чорно-
горію не потрібна, так що паку-
вати валізи можна вже завтра.

Албанія — втілення раю
Лазурний берег, білосніж-

ні пляжі, незаймана природа. 
Албанію часто називають кра-
їною апельсинових гаїв і ма-
льовничих гір. У «Mint travel» 
радять тим, хто вирішить відпо-
чивати в цій країні, підготува-
тися до лавини емоцій. Вас вра-
зять стародавні стіни візантій-
ського міста Дуррес і величез-
ний амфітеатр, археологічний 
музей, Венеціанська вежа. По-
бродивши найдавнішими ву-
личками, можна відправитися 
до міста Поградец — красиво-
го курорту Албанії, який роз-
ташований на березі мальов-
ничого озера Охрід. Тут мож-
на перевести дух і за допомо-
гою операторів «Mint travel» 
спланувати свій відпочинок 
далі. Не виключено, що спів-
робітники «Mint travel» пора-
дять вам обов’язково відвіда-
ти унікальне кам’яне місто — 
Гирокастра. Цей музей під від-
критим небом на березі річки 
Дрині, зведений на вершині 
гори, визнаний пам’ятником 
світової культурної спадщи-
ни і охороняється ЮНЕСКО. 
Вартість путівки починаєть-
ся від 370 євро за людину, але 
вражень від поїздки у вас буде 
на мільйон!
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По горизонталi:
1. Кип`яток
4. Хижак родини котячих
6. Атмосфернi опади
7. Злак
9. Змiя
10. Давньоруський 
     бiдний селянин
12. Артерiальна, венозна
14. Снаряд для штовхання
15. Жiноча прикраса
16. Виконавець ролей

По вертикалi:
1. Нерозчиненi твердi частки
2. Викладач красномовства
3. Знаряддя для писання
4. Храм богiв
5. Тропiчний плiд
6. Український
    народний танець
8. Кiнцева частина труби
11. Форма друкарських лiтер
13. Продукт з бавовника
14. Риболовне приладдя

По горизонталi: 1.окрiп, 4.пантера, 6.град, 7.овес, 9.пiтон, 10.закуп, 
12.кров, 14.ядро, 15.намисто, 16.актор. По вертикалi: 1.осад, 2.ритор, 
3.перо, 4.пантеон, 5.авокадо, 6.гопак, 8.сопло, 11.шрифт, 13.вата, 14.ятiр.

Відповіді

Кросворд

Приготування:
• Вимийте і протріть кабачки су-

хою серветкою.
• Розріжте вздовж і ложкою вий-

міть м’якоть з кожної половинки. 
М’якоть слід відкласти в сторону, 
але ні в якому разі не викидати.

• Дрібно наріжте і підсмажте ци-
булю на сковороді.

• Додайте фарш, сіль і перець. Об-
смажуйте все 30-35 хв. 

• Через 20 хв додайте до фаршу 
натерті помідори і м’якоть кабач-
ків, після чого ретельно змішайте 
начинку і підсмажуйте ще 15 хв. 

• Човники з кабачків рівномірно 
наповніть м’ясною начинкою, ви-
кладіть на деко для запікання і по-
сипте тертим сиром. 

• Запікайте човники протягом 
30 хв при 170-180 С.

Човники з кабачків
Інгредієнти: 4 кабачки; 400 г фаршу (свинячого або 
яловичого); 2 помідори; 1 цибулина; 50 г сиру; 2 ст.л. 
рослинного масла; сіль і перець — за смаком.

Якщо ви хочете покра-
щити свій врожай, не 
використовуючи при 
цьому “хімію”, радимо 
вам скористатися нату-
ральними добривами. 
Спеціалісти стверджу-
ють, що найкращими 
серед них є наступні.
• Бананова шкірка
Містить велику кількість 

кальцію та азоту, що сприяє 
росту рослин. 

• Скошена трава
Є джерелом азоту, кисню і 

фосфору. 
• Яєчна шкаралупа
Багата на кальцій, калій і 

фосфор.
• Рибні відходи
Джерело азоту, фосфору і ка-

лію, необхідних овочам та тро-
яндам.

• Зола
Знижує кислотність грунту, 

містить усі необхідні поживні 
елементи.

• Кавова гуща
Спеціалісти рекомендують 

підживлювати нею помідори, 
моркву та дині.

• Кісткове борошно
Висушені й перемелені в поро-

шок кістки від м’яса містять ба-
гато кальцію, фосфору та азоту, 
знижують кислотність грунту.

• Вода з акваріума
Корисною для рослин є вода 

з акваріума та після промиван-
ня круп.

• Тирса
Сприяє окисленню грунту. 

* Підживлення рекомен-
дують проводити перед 
висадкою, пересаджу-
ванням рослин та 1 раз 
на 30 днів. 

Найкращі натуральні добрива

Для більшості знаків зодіаку 
перший місяць літа, червень, 
обіцяє бути яскравим і насиче-
ним подіями. На зміну періоду 
застою у наше життя прийдуть 
зміни, для когось — приємні, 
для когось — ні. Дізнатися, які 
сюрпризи підготували для вас 
зірки, вам допоможе наш гра-
фічний гороскоп.

Що готують
нам зірки?

Умовні позначення:

  — добре;   — непогано;

 — ризики погіршення

Особисте
життя Кар’єраЗдоров’я

Карикатура: Ірпінь - «зелене місто»

Анекдоти
— Де ти була?
— На зустрічі 
однокласників.
— ТРИ ДНІ?
— Ну, ми згадували..
— Що ви згадували?!!
— Де я живу...

***Розмова трьох друзів:  
— Я новий рік відзначав 
на Гаваях...  
— Я на дні океану, круто 
було...  
— А я на кухні разом з 
вами, тільки не курив.

***

— Кохана, подивись, 
який прекрасний день!
— І що?
— Ну, ти ж сама колись 
казала, що підеш від 
мене в один прекрасний 
день.

***Лише в такій 
демократичній країні, 
як наша, в приймальній 
комісії ВУЗу, дівчині, яка 
14 годин їхала поїздом до 
Києва, можуть сказати: 
«Ну що ми зробимо?.. 
Приходьте завтра...»

***— Люба, а давай 
влаштуємо одне-
одному, незабутнi 
вихiднi.
— Ой, звичайно, 
коханий!
— Ну, тодi до понедiлка! 

***— Приїжджай у гості!
— Та ну, знову 
нап’ємся...
— Ну і що?
— Вмієш ти вмовляти! 
Їду.

***

За попередніми прогнозами синоптиків, погода в кінці 
травня — червні буде нестабільною. Подібна тенденція, як 
правило, спостерігалася і в інші роки. У даний період очі-
кується помірно-тепла погода, вдень переважно буде ясно, 
але можливі грози та рясні дощі.

Прогноз погоди. Ірпінь

Смачного!


