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Будівництво гостомельських 
садочків: міфи і реальність

Продовження на сторінці 3.

POGLYAD.TV

стор. 5

МІФ 1. Ще задовго до обрання на посаду Гостомель-
ського селищного голови Юрій Прилипко рясно обі-
цяв своїм виборцям, що першочерговим завданням, яке 
він виконає, стане будівництво дитячого садка, і закли-
кав баланівських жінок народжувати якомога більше ді-
тей. Прилипко вирішив балотуватися на посаду селищ-
ного голови лише через те, щоб “надалі не залежати від 
примх тих, хто при владі й без зайвих зволікань вирішу-
вати нагальні потреби гостомельчан”:

РЕАЛІЯ. Станом на 7 липня 2017 року Гостомельський 
селищний голова Юрій Прилипко при владі 1 рік 8 міся-
ців і 12 днів — немає ані сторонніх примх, ані штучних 
зволікань, утім нагальні потреби гостомельчан селищ-
ною владою не вирішуються. Віз із обіцянками-цяцян-
ками про будівництво освітніх закладів і досі там, один 
Прилипко знає де. За цей час на один поверх підросла 

потворна триповерхова недобудова на вул.   Свято-По-
кровській, 73-є, яку, до речі, чомусь зсередини укріплю-
вали додатковим фундаментом (нонсенс!) та майже за 2 
роки “будівельних робіт” врешті-решт заклали фунда-
мент садочка на вулиці Остромирській, 37-а. Однак мар-
но витратили з бюджету через чиюсь недолугість 3 млн 
бюджетних гривень.

МІФ 2. За словами селищного голови Юрія Прилипка 
та головного архітектора Володимира Єрмолаєва, з по-
неділка, 26 червня 2017 року, поновиться будівництво на 
Остромирській.

РЕАЛІЯ. Будівництво з підвальним поверхом для са-
дочка (що не припустимо санітарними нормами!) на 8 
липня 2017 року заморожене. Влада говорить неправду!

У ЦЕНТРІ   УВАГИ
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Продовження на сторінці 3.

На теренах Приірпіння виникла безпрецедентна 
ситуація: керівництво Партії захисників Вітчизни 
(ПЗВ) відкликало з лав своєї фракції у Бучанській 
міській раді (БМР) двох депутатів — Миколу Йо-
щенка та Олексія Гарбуза. Крапку в правовій ко-
лізії з відкликанням депутатів та позбавленням 
їх депутатських повноважень має поставити суд. 
Наші журналісти вивчали історію цього складно-
го питання, зустрівшись зі сторонами конфлікту.

У конституційному праві є поняття «імперативного 
мандата». Фактично це відповідальність народного об-
ранця за виконання своїх виборчих обіцянок. 

З минулого року вона закріплена й законодавчою нор-
мою щодо відкликання депутата місцевої ради за на-
родною ініціативою. В Україні цією новацією виборці 
уже встигли скористатися. На сьогодні загроза позбав-
лення депутатських повноважень нависла і над Мико-
лою Йощенком та Олексієм Гарбузом.

Точка неповернення
Загалом, сторони не вважають цей інцидент особи-

стим конфліктом. Так, Микола Йощенко хотів би, щоб 
лідер фракції Партії захисників Вітчизни у БМР Олек-
сандр Таможній просто залишив його у спокої. Йому 
набридло фінансувати незрозумілі політичні акції ос-
таннього.  За його словами, Олександр Таможній узур-
пував владу в фракції, налаштовує її членів на конфлікт 
з місцевою владою, лобіює власні інтереси.

Микола Миколайович розповів ІА “Погляд”, що точ-
кою неповернення у дружніх стосунках стали погрози 
на адресу його родини, фальсифікації за участю жур-
налістів, співробітників поліції, медперсоналу. Напри-
клад, випадок, коли правоохоронці затримали його на-
чебто нетверезим за кермом (на спростування цього 
він надав редакції відповідні документи).

Очищення лав партії
Водночас, за версією депутата БМР Олександра Та-

можнього, скарги на депутатську діяльність Йощенка 
та Гарбуза йому як голові фракції ПЗВ, почали надхо-
дити давно. Мовляв, вони закликали колег приєднати-
ся до промерської більшості у раді і домагалися роз-
колу в партійних лавах. Тому з’їзд ПЗВ також підтри-
мав пропозицію позбавити Йощенка та Гарбуза депу-
татських повноважень.

“Акваріус”: два — в одному
Новина про їхнє відкликання стала несподіваним сюрп-

ризом для Миколи Йощенка та Олексія Гарбуза. Адже 
підставами для цього можуть бути: порушення закону, 
встановлені судом, незвітування перед виборцями, про-
пуск більше 50% сесійних засідань. За їх словами, для цьо-
го до місцевого кінотеатру “Акваріус” 6 травня на благо-
дійний захід до Дня Перемоги запросили громадян. 

Скандал з 
відкликанням 
депутатів
у Бучі

Профілактика Літніх 
хвороб стор. 9

Де відпочити
в туреччині

Історія мужності
Воїна АТО 



2 Київщина • 7-20 липня 2017 року • №8РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Безпека на виробництві та благоустрій
Так, депутати заслухали інформацію про стан безпеки на підпри-

ємствах Бучі. На сьогодні укладено 107 колективних договорів, що 
допоможе запобігати виникненню нещасних випадків на виробни-
цтві. Договорами охоплено майже 4 тисячі працівників. За офіцій-
ними даними, це становить 99,5% працівників міста. 

Важливим було й питання щодо утримування території Бучі у на-
лежному стані. Начальник інспекції з благоустрою міста Ярослав 
Дученко поінформував про роботу свого підрозділу. Окрім показ-
ників, він також розповів, що часом виникають проблеми з приби-
ранням ділянок, які прилягають до садиб у приватному секторі, та 
споруд різних приватних підприємств і торгових точок. 

Загалом, присутні у залі дійшли висновку, що варто шукати поро-
зуміння у питаннях благоустрою, організовувати спільні заходи з 
громадськістю, щоб за потреби наводити лад у рідному місті.

Стимул для юних талантів
Приємним подарунком для талановитих і обдарованих дітей стало 

рішення про збільшення кількості стипендій міського голови з 10 до 
20-ти. До того ж якщо раніше щомісяця юні дарування отримували 
по 500 грн, то тепер сума зростає до 1 тис. грн! Таке заохочення буде 
чудовим стимулом для молодого покоління й надалі розкривати свої 
природні задатки. У Бучі нараховуються сотні призерів різних кон-
курсів, олімпіад, фестивалів тощо. 

Нові освітні заклади — тимчасове розвантаження
Найбільш актуальна проблема міста — нестача місць у дитячих са-

дочках та школах. Поліпшити ситуацію може спорудження нових 
дошкільних та шкільних навчальних закладів, зокрема й приватних. 
Місто стрімко зростає. Тому садочки, що будуються, зокрема на 160 
та 144 проектованих місця, школа по вул. Тарасівській на 240 місць 
тощо, лише тимчасово розвантажать заклади, які вже діють.

Так, міський голова Бучі Анатолій Федорук наголосив, що до 1 ве-
ресня планують здати в експлуатацію садочок по вул. Бориса Гми-
рі. Також ведеться будівництво дитсадка по бульвару Лесі Україн-
ки. Триває добудова навчальних класів до школи №3. Розширить-
ся школа №4, а гімназія має перебратися до іншого приміщення. Бу-
дуть задіяні табори “Джерело” та “Променистий”. 

Крім того, з міського бюджету виділено додаткові кошти у сумі по-
над 1,3 млн грн. Гроші підуть на покращення благоустрою міста та 
на поточні ремонти в освітніх закладах.

Звинувачення у зловживанні владою
На жаль, сесія не дійшла свого логічного завершення — у її роботі 

було оголошено перерву. До того ж депутат міської ради Олександр 
Таможній викликав наряд поліції. Таким чином, він намагався при-
пинити участь у сесійному голосуванні своїх колег — Миколи Йо-
щенка та Олексія Гарбуза. За його словами, їхні повноваження не-
щодавно припинила Бучанська територіальна виборча комісія.

Олександр Таможній звинуватив посадових осіб Бучанської місь-
кої ради, зокрема головуючого — міського голову Анатолія Федору-
ка, а також секретаря міськради Василя Олексюка. Депутат вважає, 
що вони порушили ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим 
становищем) та інші норми закону. 

Адже посадовці були повідомлені, що замість названих вище гро-
мадян у залі вже мали б голосувати інші депутати. Рішення ТВК про 
припинення повноважень не оприлюднили, у голосуванні брали 
участь старообрані депутати, що, за словами Олександр Таможньо-
го, призвело до прийняття сесією незаконних рішень.

Ігор ШВЕЦЬ

Бучанська сесія: 
перерва та поліція

за викликом депутата

• НОВИНИ •

За матеріалами прокуратури Київ-
ської області скеровано до суду про-
токол про вчинення першим заступ-
ником Ірпінського міського голови 
адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією.
За результатами плідної співпраці прокурату-

ри Київської області з Департаментом захисту 
економіки Національної поліції України, упов-
новаженим суб’єктом складено протокол про 
вчинення першим заступником Ірпінського місь-
кого голови адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 
172-6 КУпАП.

Зокрема, встановлено, що перший заступник 
Ірпінського міського голови, будучи суб’єктом, 
на якого поширюються вимоги Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції», на початку року 
придбав у власність квартиру в Ірпінському регі-
оні, вартість якої перевищує 50 прожиткових мі-

німумів, встановлених для працездатних осіб на 
1 січня поточного року (80 тис. грн).

Однак, в порушення вимог статті 52 вищевка-
заного Закону, протягом 10 днів повідомлення 
про суттєві зміни в майновому стані до Єдиного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самовря-
дування не вніс взагалі.

Матеріали та протокол скеровано до суду для 
розгляду по суті.

Робота прокуратури Київської області на цьому 
напрямку триває.

Прес-служба прокуратури Київської області

29 червня у Бучі відбулася 32-а сесія міської 
ради. Під час пленарного засідання депутати 
розглянули та ухвалили низку актуальних пи-
тань. Основні з них стосувалися благоустрою, 
перспектив розвитку міста, відкриття нових 
освітніх закладів.

Першого заступника Карплюка 
звинувачують у корупції

Вартість доріжки у Будинку 
письменників перевищує 1,5 млн грн?

Серед найбільш цікавих питань, що виноси-
лися на обговорення виконкому Ірпінської 
міської ради, що відбувся 27 червня, — по-
гашення кредиторської заборгованості за 
надання комунальних послуг, організація 
призову та проходження зборів з резервіста-
ми, робота дошкільних навчальних закладів 
улітку, присвоєння новобудовам адрес та по-
точний ремонт міської інфраструктури.

Також погоджено передачу квартир та житлових 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
які мешкають там уже тривалий час. Надані доз-
воли на встановлення опіки над малолітніми, ух-
валення договорів дарування їм майна від рідних.

Затверджено проектно-кошторисну документа-
цію на ремонт вулиць міста, водопровідно-кана-
лізаційних та інших важливих інфраструктурних 
мереж. А от коли торкнулися питання рекон-
струкції території Будинку творчості письменни-
ків, то певні сумніви серед присутніх викликала 
доріжка, вартість якої перевищує за 1,5 млн грн.

Особливу увагу влада хоче приділити створен-
ню нових та реконструкції діючих спортивних 

об’єктів, переважно на території освітніх закла-
дів. За словами головуючого на виконкомі першо-
го заступника міського голови Дмитра Христюка, 
на це заплановано витратити понад 12 млн. грн.

Містобудівні питання не викликали жодного 
ажіотажу. Комусь пощастило більше, комусь — 
менше. Так, двом новоствореним об’єктам не-
рухомого майна — багатоквартирним житловим 
будинкам депутата міської ради Ігоря Оверка —   
присвоєно адреси по вул. Григорія Сковороди, 
11/6 та 11/7. Пайова участь, як зазначив керівник 
відділу містобудування та архітектури Михайло 
Сапон, сплачена.

Власна адреса з’явилася й у православного хра-
му Святого Миколая (вул. Садова, 59). Водночас 
скасовано містобудівні умови та обмеження за-
будови земельних ділянок у Гостомелі, видані у 
2015-2016 роках, оскільки не було укладено дого-
ворів пайової участі.

Також надано дозволи на розміщення зовніш-
ньої реклами та інформаційних вивісок деяким 
місцевим товариствам і підприємцям.

Юрій ГОНТА

27 червня помер 51-річний боєць АТО з Ірпеня 
— Ігор Домін. Герой, який пройшов Дебальцев-
ський котел та витримав пекло війни, пішов у 
вічність вже на мирній землі після хвороби.
Воїн народився у Львівській області, але в молоді роки пере-

їхав до Ірпеня. З початку війни Ігор Домін за власним бажанням 
пішов обороняти Україну від ворогів.

Друзі та знайомі характеризують Ігора Адамовича як добру, 
хоробру та позитивну людину.

“Він був чудовою людиною, та мужнім воїном… Ігор прослужив 
рік і два місяці зв’язківцем у 128-й окремій гірсько-піхотній бри-
гаді. За цей час він пройшов нелегкий шлях. За його плечима Ста-
ниця Луганська, Щастя, Дебальцеве та Широкине. З-поміж усіх 
наших бійців “Адамович” прослужив найдовше”, – розповів жур-
налістам про Ігоря Доміна його побратим Анатолій Прокопенко.

Прощання з “Адамовичем” відбулося 28 червня в Храмі Різдва 
Пресвятої Богородиці УГКЦ. 

Поховали воїна на Алеї Героїв АТО 
Ірпінського міського цвинтаря.

Галина КАМІНСЬКА

Вічна пам’ять: В Ірпені 
попрощалися з воїном АТО
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Правова колізія у Бучі

Мораторій на висотну забу-
дову, “озерний” скандал та 
викуп землі  — це три основні 
літні “миттєвості” 26-ї сесії 
Ворзельської селищної ради, 
яка відбулася 22 червня. 

“Підводні камені” забудови
Питання «Про встановлення тимчасо-

вої заборони (мораторію) на багатопо-
верхову забудову на території селища 
Ворзель» викликало дискусію серед при-
сутніх. Селищна влада просить дозвіль-
ні архітектурні служби Ірпеня та облас-
ті не видавати містобудівні умови та об-
меження на забудову земельних ділянок 
“висотками”, доки не буде затверджено 
Генеральний план Ворзеля та “зонінг”. 
Проте ті, у кого вже є такі документи на 
руках, можуть і надалі будувати. 

З одного боку, замайоріла надія, що ви-
нищення зелених зон та шалена забудова 
буде припинена і Ворзель залишатиметь-
ся курортною перлиною Приірпіння. 

З іншого — виринають “підводні ка-
мені” проблеми. “Мораторій не заборо-
няє будувати житлові комплекси, які не 
підпадають під поняття “багатоповер-
хівки”, а це чотири поверхи плюс цоколь 
і мансарда. Тобто це не убезпечить від 
знищення рекреаційних зелених зон, зем-
лі яких мають цільове призначення, на-
приклад, «Для будівництва і обслугову-
вання багатоквартирного житлового 
будинку» або й під звичайне будівництво 
житлових будинків. Тут треба не тіль-
ки поверховість обмежувати, а й боро-
тися за збереження рекреаційних земель 
у Генплані” — прокоментував ситуацію 
заступник голови ГО “Народна рада 
Ворзеля” Юрій Демчук.

Зберегти рекреаційний
потенціал
Рішення про початок роботи над Гене-

ральним планом та заборону висотно-

го будівництва Ворзельський селищний 
голова Лариса Федорук вважає доле-
носними для населеного пункту. Це має 
розставити пріоритети у містобудуван-
ні, зберегти рекреаційний потенціал. 

Як стало зрозуміло, застарілий проект 
Генплану перебуває у стадії доопрацю-
вання, хоча самого документа у селищ-
ній раді немає. Лариса Петрівна пообі-
цяла, що процес внесення змін буде від-
критим.

У новому документі, що готуватиме 
ДП «Діпромісто», врахують усі заува-
ження та думки. При цьому проектан-
ти мають надати відповідні пропозиції 
щодо вдосконалення рекреаційного, оз-
доровчого, санаторно-курортного по-
тенціалу Ворзеля.

Озеро розбрату
Шалений сплеск емоцій серед присут-

ніх на сесії викликали бажання двох 
громадських організацій зайнятися бла-

гоустроєм водойми, що поблизу рес-
торану “Шкіпер”. Так, Всеукраїнський 
союз ветеранів АТО хотів узяти згада-
не озеро в оренду. Але селищна рада не 
дозволила, оскільки на водойму немає 
паспорта.

Інша громадська організація — “Рід-
ний Край” (очолює депутат Ворзель-
ської селищної ради Вадим Ковальчук)  
— просила надати дозвіл на “виконання 
робіт по використанню і охороні” згада-
ного озера. 

Туманне формулювання породило де-
путатську дискусію, яка згодом перерос-
ла у відверті звинувачення та образи, 
коли на надання дозволу не вистачило 
голосів народних обранців. У залі була 
група підтримки з атовців, які активно 
обурювалися, чому ініціатива Ковальчу-
ка не пройшла. 

Земля на депутатський викуп
Також депутати після деяких уточнень 

дозволили викупити дві земельні ділян-
ки, які багато років орендують підпри-
ємства. Їх власники запевнили, що вони 
сумлінно працюють, сплачують усі пла-
тежі та податки, забезпечують місцевих 
жителів робочими місцями. 

Компанія «Ірком-ЕТР», яка займаєть-
ся ремонтом та технічним обслугову-
ванням електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів, має площу 0,2 га. З’я-
сувалося, що один із її засновників — де-
путат Ворзельської селищної ради Олек-
сандр Салієнко.

Друга компанія — «М-Стандарт» 
(площа 0,48 га) — виробляє та фасує різ-
номанітні харчові спеції.

Загалом від продажу двох згаданих 
ділянок до бюджету додасться майже 
2 млн грн. Бізнесмени запевнили, що не 
змінюватимуть профіль своїх підпри-
ємств. Сподіватимемося, що на цих зем-
лях не виростуть “висотки”.

Ігор ЗАЛІЗНЯК

Акція перетворилася на збори іні-
ціативної групи з відкликання депу-
татів, хоча закон забороняє збирати 
підписи у місцях, де надається благо-
дійна допомога. 

Звісно, що Миколу Йощенка та Олек-
сія Гарбуза збурила така несподівана 
новина. Тому вони почали захищати 
свої повноваження, надані громадою. 
Виявилося, що в кінотеатрі було зібра-
но на їх відкликання 342 підписи, хоча 
приміщення має лише 276 місць. Пере-
повнене людьми приміщення — це порушення норм 
безпеки, зокрема й протипожежних. 

Натомість Таможній переконує, що збори з від-
кликання депутатів та концерт в “Акваріусі” були 
розведені у часі — відповідно 10:00 та 12:00, про 
заходи повідомлялося у ЗМІ. 

За один день — усіх у відставку?
Відомо, що за відкликання голосували не тіль-

ки жителі округів, які обрали Йощенка та Гар-
буза, а усього міста. А це — знову ж таки по-
рушення правового механізму відкликання де-
путатів місцевих рад за народною ініціативою. 
Адже в такий спосіб ті ж самі особи могли б від-
правити у відставку й решту бучанських депу-
татів (наприклад, у раді є й прогульники біль-
ше 50% засідань). Що ж до звіту Йощенка про 
депутатську роботу, то він його виконав, але 
фракція ПЗВ не визнала його, оскільки він не 
містив плани ради на майбутнє, економічні та 
бюджетні показники тощо.

За словами Таможнього, голосування у 2015 
році в Бучі відбувалося як у багатомандатному 
виборчому окрузі. Партія, від якої вони балоту-
валися, набрала відповідний відсоток. Від неї до 
ради за квотою потрапило шість депутатів. Тому 
члени партії і визначають, чи гідні вони пред-
ставляти інтереси своїх виборців. 

Проте такий “партійний” механізм у законі 
не прописаний. І Йощенко стверджує, що хоча 
і йшов на вибори від ПЗВ, але його прізвище 
фігурувало у списку кандидатів, він уже вдру-
ге перемагає на виборах, що свідчить про дові-
ру людей. 

Гарбуз теж говорить, що живе і працює в своє-
му виборчому окрузі, люди йому довіряють. 

Водночас Таможній наголошує, що Олексій нео-
дноразово висував свою кандидатуру від різних 
партій, але отримував низький відсоток голосів. 
І пройти йому до ради вдалося саме від ПЗВ — 
завдяки прихильності виборців до цієї партії.

Розмиті критерії — 
шлях до корупції
Зібрані голоси перевіряла Бучанська міська 

виборча комісія. Для цього достатньо зібрати 
10% підписантів. Але на засіданні за законом 
мають бути присутні працівники поліції та ре-
єстру виборців (Йощенко зазначає, що остан-
нього не було).

Сторони по цій справі звинувачують одна одну 
в маніпуляціях, тому не вдаватимемося у дета-
лі, щоб не порушити презумпцію невинувато-
сті. Адже у ній задіяні й представники виборчої 
комісії, судових та правоохоронних органів, які 
приймали від них відповідні документи, склада-
ли протоколи тощо. Крапку чи інший “розділо-
вий знак” у протистоянні має поставити суд, при-
значений на 19 липня. 

У своєму коментарі ситуації генеральний ди-
ректор ВГО “Комітет виборців України”Олексій 
Кошель зазначив, що закон про місцеві вибори 
у новій редакції, яка була прийнята кілька років 
тому, передбачає механізм відкликання депутатів 
місцевих рад, і він діє на практиці. Водночас кри-
терії, за якими можна позбавляти депутатських 
повноважень, досить розмиті, що створює шляхи 
для вчинення маніпуляцій та корупційних діянь. 

Людмила СКВОРЦОВА
Ігор ШВЕЦЬ

МІФ 3. Діти в підвальному поверсі зможуть купатися в басейні. 
Приміщення  садочка можна буде здавати в оренду (нонсенс!). 

РЕАЛІЯ. Згідно з законодавством, здача в оренду приміщень у за-
кладах освіти заборонена. За словами головного архітектора Воло-
димира Єрмолаєва, “ну так вийшло, ну не розрахували”. 

МІФ 4. Садочок на Свято-Покровській буде здано в експлуатацію 1 
вересня 2017 року.

РЕАЛІЯ. На 7 липня 2017 
року — глухо, як в танку! Ро-
боти не ведуться, навколо са-
дочка купа сміття.

МІФ 5. Садочок на Остро-
мирській, 37-а буде здано в 
експлуатацію в кінці грудня 
2017 року. 

РЕАЛІЯ. Станом на 7 липня 2017 року об’єкт будівництва навіть 
не має будівельного паспорта.

Будівництво гостомельських 
садочків: міфи і реальність

На фото: Будівництво садочка по вулиці Остромирській, 37-А.

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Чи збереже Ворзель заборона 
багатоповерхової забудови?
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Галина Перуцька – випускни-
ця польського вишу. Три роки 
тому вона виїхала з України і 
не шкодує про це. Хоча саме в 
Польщі вона пролила чимало 
сліз, труднощі в навчанні були 
тісно пов’язані з мовою.

«Спершу було вчитись дуже 
важко. Той розмовний рівень і 
той академічний рівень значно 
відрізнялися. Багато слів я не 
розуміла. Для того, щоб адап-
туватись, знадобилося півроку. 
Тому  я намагалася якомога мен-
ше спілкуватись українською», - 

розповідає вона. 
Дівчина навчалася у варшав-

ській Академії Леона Кузьмін-
ського – бізнес-школі, що по-
сідає одне з провідних місць у 
рейтингу міжнародної ділової 
газети «Financial Times». Гово-
рить, що українців у Польщі 
дійсно стало забагато. В супер-
маркетах чи на зупинках іноді 
можна частіше почути україн-
ську мову, ніж польську.

“Поляки нас там не хочуть 
бачити, і я їх чудово розумію, 
тому що нас там стає дедалі 
більше. В Польщу приїжджа-
ють діти багатих батьків, які 
поводять себе нахабно. Якщо б 
в Україну приїхало так багато 
поляків, ми б теж їх ненавиді-
ли», - вважає Галина.

Це зверхнє ставлення  і зумо-

вило те, що після трьох років 
життя в Польщі дівчина повер-
нулась в Україну, до рідної Бучі. 
Вона зібрала всі речі, і вже не 
хотіла їхати назад. Та всього за 
два тижні Галина кардинально 
змінила свою думку.

«Я перевезла всі речі, все своє 

життя в 13-ти сумках. Але я 
настільки відвикла від життя 
в Україні… Два тижні взагалі 
не розуміла, що відбувається. 
Контраст величезний, тому я 
передумала, і все ж поїду назад», 
- розповідає вона.

Життя в Польщі досить неде-
шеве. Винаймати квартиру Га-
лині доводиться із двома друзя-
ми. Це невелике, але комфортне 
житло знаходиться на околиці 
Варшави, і коштує їм на наші 
гроші 21 тис. грн на місяць. За 
словами дівчини, це найдешев-
ший варіант, який можна було 
знайти. Втім, навіть за таких 
умов вона збирається залиши-
тися там, адже не бачить пер-
спектив у рідній країні.

«Українці далеко від Європи. 
Навіть зараз, коли ми отрима-
ли безвіз – контраст дуже вели-
кий. Хтось може не зрозуміти 
мене, а я його бачу. Тому я їду. Я 
люблю Бучу, але не настільки, 
щоб залишитись тут жити”, - 
ділиться дівчина. 

Вона знову збирає речі, і виру-
шає до Варшави.

У жительки Ірпеня Дарини 
зовсім інші погляди на життя в 
Україні. Вона також навчалася 
в Польщі. Там дівчина здобува-
ла другу вищу освіту за фахом 
«туризм». 

Втім, кілька років життя за-
кордоном не похитнули любо-
ві до рідної країни, а навпаки 
підсилили її. Крім того, дівчина 
має свою власну туристичну 
агенцію, і тому багато подоро-
жує. Вона вже неодноразово 
бувала в розвинутих країнах 
ЄС: Чехії, Угорщині, Німеччи-
ні, Франції, Бельгії, Нідерлан-
дах та інших. Та, за її словами, в 
жодній з цих держав їй не хоті-

лось би жити.
«І в Україні можна жити в задо-

волення і заробляти гроші. Якщо 
вже пустив коріння тут, то і 
рости, і квітнути теж треба 
тут» - вважає Дарина. 

Дивовижно, але після повер-
нення до України її не охоплює 
смуток:

“У мене є радість, що я повер-
нулась в свою країну», - гово-
рить вона.

За словами Дарини, Україна 
лише починає свій шлях, і в неї 
неодмінно є світле майбутнє. А 
ось в Польщі вона жити не хоче.

«Там такі ж проблеми, як і в 
нас. Бідність, високі податки і 
ціни. Єдине, що дешевше – про-
дукти», - пояснює Дарина.

Найбільше дівчина любить 
Україну за її неповторну красу.

«Україна — неначе маленький 
Євросоюз, де кожна область 
— це маленька країна, зі своєю 
історією та звичаями. Тож на-
віщо їхати кудись за кращим 
життям, якщо в нас така різ-
нобарвність під носом?», - гово-
рить Дарина. 

Тож декому життя в Україні 
здається надто важким, а дехто 
не уявляє себе за її межами. Але, 
все-таки, за різними даними, за 
кордоном сьогодні працює від 
5 до 7 млн українців. Тільки в 
Польщі налічується до 1 млн 
наших робітників. Цікаво, що 
основними країнами призна-
чення для довгострокових тру-
дових мігрантів є Польща, Ро-
сія, Чехія, Італія та Німеччина. 

У країнах ЄС українців з ра-
дістю запросять на робітни-
чі спеціальності, зокрема на 
будівництво, прибирання чи 
збирання ягід. А ось фахівців 
в галузі економіки, маркетин-
гу чи управління в них і своїх 
вистачає. 

Тож чи варто їхати за пошука-
ми кращого життя — вирішува-

ти вам. Головне — зрозуміти, чи 
зміниться щось у вашому жит-
ті, якщо ви покинете Україну.

Галина КАМІНСЬКА

У пошуках кращої долі
Дві сторони однієї медалі, або чому студенти із Приірпіння залишають Україну?

Фінансова нестабільність, 
незабезпеченість робочими 
місцями, низький рівень жит-
тя в Україні і низка інших 
факторів все більше й більше 
спонукать українців зробити 
непростий крок – покинути 
батьківщину. Згідно з опи-
туванням, проведеним соці-
ологічною групою «Рейтинг» 
у вересні  минулого року, 30% 
респондентів скоріше хотіли б 
виїхати за кордон на постійне 
проживання, а 40% — пра-
цювати за кордоном. Серед 
мешканців Ірпінського регіону 
таких теж чимало. Нещо-
давнє опитування, проведене 
нашими журналістами, пока-
зало, що 50 % респондентів у 
віці 16-25 років цікавляться 
можливостями навчання та 
працевлаштування за межами 
нашої країни. 

Літо — у повному розпалі. Непо-
мітно промайнув перший місяць 
шкільних канікул, який приніс 
багатьом дітлахам море радо-
щів та насолоди від відпочинку.

Як повідомила начальник служби у 
справах дітей та сім’ї Алла Терещенко, 
протягом червня 810 школярів Ірпін-

ського регіону відновили своє здоров’я 
у пришкільних таборах за рахунок 
міського бюджету, а також за спон-
сорські й інші кошти. Більше 300 дітей 
відпочили у дитячих таборах на березі 
Чорного моря та в Карпатах.

Свої двері для ірпінських школярів 
відкрили міжнародний дитячий центр 
«Артек» (Пуща-Водиця), оздоровчий 
комплекс «Бригантина» (Скадовськ), оз-
доровчий заклад «Рассвет» (Одеська об-

ласть), дитячий комплекс «Шаяни» (За-
карпаття), табір «Україночка» (Ворзель).

За доброю традицією 60 дітей з Приір-
піння вирушили до сонячної Іспанії. У 
спеціалізованих спортивних таборах 
під пильним наглядом тренерів Ірпін-
ської ДЮСШ відпочиває та набираєть-
ся сил майже сотня юних спортсменів. 
Від Ірпінської дитячої поліклініки 86 
діточок направлені по путівках на оз-
доровлення.

Цього року на літній відпочинок та 
оздоровлення дітей з міського бюджету 
передбачено майже 900 тис. грн. Першо-
чергово на це мають право представни-
ки пільгових категорій: сироти, діти із 
багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Путівки до санаторіїв та літніх табо-
рів місто для них оплачує стовідсотко-
во. Для дітей, які належать до інших 
пільгових категорій, оплата вартості 
часткова — від 20 до 50%.

Червневий відпочинок ірпінських дітей
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Прийнято вважати, що в спеку  
люди хворіють рідше, але це не 
так. Більш того, існує маса, так 
званих, “літніх” хвороб,
які так само, як і
“зимові”, краще по-
передити, 
аніж лікувати.

Останнім часом епі-
демічна ситуація з ін-
фекційної захворюва-
ності у Київській об-
ласті загострюється. 
Зазвичай, це спостері-
гається саме влітку, — 
констатує завідувач ін-
фекційним відділенням Ір-
пінської центральної міської 
лікарні Роман Колесник.

Харчові отруєння
Найбільше пацієнтів звертається до ін-

фекційного відділення лікарні з харчо-
вими токсикоінфекціями —  до 5 хво-
рих на день. Ризик “підчепити” кишкову 
інфекцію зростає у тих, хто в спеку збе-
рігає їжу протягом кількох днів, навіть 
у холодильнику. “З особливою обереж-
ністю слід вживати молочні продукти, 
м’ясні вироби, суші, рибу, а також звер-
тати увагу на строк придатності моро-
зива”, — наголошує лікар.

За його словами, у групі ризику знахо-
дяться й салати, які довго тримають у хо-
лодильнику, супи та борщі, приготова-
ні на м’ясному бульоні, а ще — шашлик, 
який ми так любимо доїдати наступного 
дня. З обережністю слід вживати курячі та 
перепилині яйця, адже вони можуть бути 
переносниками сальмонельозу. Їх слід ва-
рити «вкруту» або ретельно просмажува-
ти — сальмонела гине при 720 С.

 Але якщо ви все ж таки отруїлися, про-
мийте шлунок великою кількістю кип’я-

ченої води (1,5—2 л).  Можна прийня-
ти сорбент, наприклад, біле або чор-

не вугілля. Щоправда, останнє слід 
правильно використовувати. 
“Потрібно приймати 1 таблет-
ку вугілля на 10 кг ваги, обов’яз-
ково попередньо розтовкти 
і запити великою кількістю 
води (не менше, ніж 0,5 л)”, - за-
уважує Роман Колесник.

Хвороба Лайма
За останніми статистичними 

даними, в Київській області від 2 
до 10% кліщів є переносниками бо-

реліозу (хвороби Лайма). Ризик зане-
дужати збільшується через несвоєчас-
не звернення до лікаря і намагання ви-
тягти паразита самостійно. Елементар-
на необрежність часто призводить до 
того, що хоботок або голова кліща за-
лишаються в шкірі, збільшуючи ризик 
зараження. Основні симптоми хворо-
би Лайма проявляються через 3—7 днів 
після укусу паразита. Найбільш наоч-
ний з них — розростання червоної кіль-
цевидної плями в місті нападу кліща. До 
речі, таке почервоніння може швидко 
зникнути, через що постраждалі не по-
спішають до інфекціоніста. А тим часом 
запальний процес триває і може спрово-
кувати численні ускладнення: уражен-
ня нирок, центральної нервової систе-
ми, серця. Лікарі радять пам’ятати: щоб 
попередити бореліоз, не намагайтеся ви-
тягти кліща самостійно. Для цього кра-
ще звернутися до травмпункту (в Ірпін-
ському регіоні він знаходиться в лікарні 
за адресою: м. Буча, вул. Польова, 19).

Вірусний гепатит А
“Враховуючи високу забрудненість во-

дойм нашого регіону, шансів заразитися 
цією хворобою доволі багато”, — наголо-
шує Роман Колесник. Лікар попереджає, 
що наразі, купаючись в озерах та річках, 
варто бути обережними. Особливо в кін-
ці літа, адже саме тоді зазвичай відбува-
ється зараження. Щоб попередити дану 
хворобу, потрібно пити лише бутильо-
вану або кип’ячену воду, а також стара-
тися не ковтати її, коли купаєтеся у від-

критих водоймах. Варто знати також пер-
ші клінічні прояви хвороби: підвищення 
температури, ломота в тілі, головні болі, 
біль у горлі. Потім може з’явитися нудота, 
блювання, проноси. Приблизно через три 
дні у людини темніє сеча, людина жовтіє.

Лептоспіроз
Це одне з найтяжчих інфекційних за-

хворювань, які зустрічаються в літній пе-
ріод часу. Враховуючи те, що люди став-
ляться до природи необачно, створю-
ють смітники біля водойм, там почина-
ють розповсюджуватися щурі, миші, хо-
врахи. Саме вони — основні переносни-
ки особливо небезпечних бактерій роду 
лептоспір, які уражують нирки, а згодом 
— всі органи та системи організму. Щоб 
заразитися даною хворобою, іноді до-
статньо просто покупатися в озері. 

У групу ризику входять рибалки та сан-
техніки, а також всі інші, в кого на шкі-
рі є мікропорізи та навіть мікротріщин-
ки. Бактеріям цього достатньо, щоб про-
никнути до організму. “В нашому регіоні 
за минулий рік зареєстровано 2 випадки 
лептоспірозу, але деякі хворі звертають-
ся до київських лікарень. Із 2-х людей 1 — 

померла, виходить, що смертність скла-
дає 50%, а це дуже високий показник”, 
— стверджує Роман Колесник. Тож пе-
ред тим як пірнати у водойму, біля якої є 
сміттєзвалище або напис “Не купатися” 
— добре подумайте. 

Крім того, варто бути обережними, про-
гулюючись по траві біля озера, а також 

під час заготівлі картоплі та інших овочів. 
Під час очищення вигрібних ям та підва-
лів, у яких можуть бути щурі, обов’язково 
вдягайте резинові рукавички!

Варто пам’ятати і симптоми хвороби: 
спершу вона нагадує грип (підвищен-
ня температури тіла, біль у горлі чи го-
ловний, ломота в тілі або почервонін-
ня очей), потім температура спадає, 
але з’являються болі в литкових м’язах. 
Через деякий час (близько доби) змен-
шується кількість сечі, вона темнішає, 
іноді набуває рожевого відтінку і вза-
галі може зникнути. А вже потім люди-
ні вкрай важко стати на ноги і з’явля-
ється жовтяниця.

Якщо ви виявили у себе чи своїх 
близьких симптоматику описаних 
хвороб, рекомендуємо вам не зволіка-
ти із походом до лікаря. А про про-
філактику та лікування інших “літ-
ніх” хвороб читайте у наступному 
випуску газети “Погляд”.

Юлія ГНІДЕНКО

• ЗДОРОВ’Я •

Літо, спека та... інфекції

Ще наші бабусі для догляду за собою 
використовували ці недорогі препа-
рати, але, на жаль, з часом ми забули 
про них. Або ж просто не припускає-
мо того, що такі прості засоби можуть 
не просто замінити косметику, а й ви-
явитися куди ефективнішими за неї.

Перекис водню
Якщо у вас несподівано закінчився де-

зодорант, можна протерти область під 
пахвами цим чудодійним засобом. Піт-
ливість, щоправда, не знизиться, але за-
паху довго не буде. А якщо ви нанесете 
трохи перекису перед використанням 
дезодоранту, то він буде діяти довше. 

Крім того, цей засіб може замінити 
лосьйон і тонік, оскільки чудово очищує 
та відбілює шкіру, а також звужує пори. 
Підходить він для будь-якої шкіри, а для 
жирної — взагалі ідеальний.

Цинкова мазь
Цей протизапальний засіб ефектив-

но рятує від вугрів. Якщо прищик у вас 
тільки-но з’явився, намажте його маз-
зю на ніч, на ранок — від нього не зали-
шиться й сліду. Не дарма цинк входить 
до складу широко рекламованих засо-
бів для проблемної шкіри. Тільки кош-
тують вони дорого, а мазь — копійки. А 
ще, щоб не було запалення після депі-

ляції в зоні бікіні, обробіть місця голін-
ня цією чудодійною маззю. 

Зазвичай, досить одного застосуван-
ня, щоб забути про подразнення до на-
ступної процедури. Якщо ж ви зробили 
педикюр і хочете зберегти ефект надов-
го, просто наносьте цинкову мазь раз 
на декілька днів на стопи і п’яти.

Саліцилові препарати
Компонент практично всіх противу-

гревих і протисеборейних засобів — са-
ліцилова кислота. Розчинена в спирті, 
вона продається в кожній аптеці. Якщо 
у вас є вугрі, чорні цятки, прищі — цей 
засіб для вас. 

У боротьбі з камедонами саліцило-
ва мазь особливо ефективна після про-
тирання шкіри перекисом водню. Вона 
діє м’якше, ніж спирт, і добре відлущує 
мертві клітини. А ще саліцилова кисло-
та перешкоджає появі мозолів і огрубін-
ню шкіри, тому після педикюру нанось-
те її на п’яти та на інші проблемні місця.

Однією із найбільш розповсюдже-
них інфекційних хвороб в Ірпін-
ському регіоні на даний момент є 
вірусний гепатит А. За минулий рік 
зафіксовано 16 випадків заражен-
ня (з них 4 — “завезених” людьми 
після відпочинку на морі), а цього-
річ — вже 3 пацієнти.

Смертність від лептоспірозу в 
Україні складає близько 8%,
а, скажімо, в США  — до 30%.

Економна
косметика

Не поспішайте купувати до-
рогі креми та лосьйони — 
їх цілком можуть замінити 

«бюджетні», але 
при цьому не менш
ефективні засоби.

БОДЯГА
Ця прісноводна губка у 

вигляді порошку прода-
ється практично в кож-
ній аптеці. Багато хто вва-
жає, що пілінг за допомо-
гою бодяги мало чим по-
ступається салонним про-
цедурам. Цей засіб здат-
ний чарівним чином змі-
нити вашу шкіру.

Верхній шар мертвих клі-
тин після декількох масок 
практично повністю онов-
люється, зникають вугрі 
та прищі. Але робити пі-
лінг бодягою слід тільки 
в тому випадку, якщо ви 
в найближчі 12 годин ні-
куди не підете, адже ваше 
обличчя буде червоним, 
як у індіанця. 

Для маски розведіть по-
рошок перекисом і через 
хвилину нанесіть на во-
логу шкіру. Щоб почерво-
ніння швидше пройшло, 
можна скористатися цин-
ковою маззю. 

Після процедури протя-
гом 3-4 днів шкіра може 

лущитися, і як тільки вона 
відновиться, зробіть ма-
ску-пілінг ще раз. Але над-
то захоплюватися нею не 
варто — досить двох разів 
на місяць.

НАСТІЙ КАЛЕНДУЛИ
Він прискорює регенера-

цію тканин, зменшує за-
пальні процеси і загоює 
рани. Це прекрасний за-
сіб від прищів, але краще 
використовувати його не в 
чистому вигляді, а замість 
лосьйону, розвівши навпіл 
з водою. 

Крім того, настій кален-
дули добре підсушує шкі-
ру голови, і якщо ви бу-
дете періодично втирати 
його в коріння волосся, 
воно буде менш жирним. 

Для зміцнення локонів, а 
також для боротьби з се-
бореєю можна додати до 
настоянки касторової олії 
і втирати трішки суміші 
в корені протягом місяця 
(змивати не потрібно).

КОРИСНІ МАСЛА
Масла звіробою, ромаш-

ки і кропиви, а також 
реп’яхове і касторове до-
ступні за ціною і дуже до-
бре живлять та відновлю-
ють волосся. Можна купи-
ти всі разом і по черзі ро-
бити теплі обгортання для 
локонів. 

Для цього маленьку 
скляну пляшечку просто 
поставте в склянку з га-
рячою водою (але не з ок-
ропом, щоб не лопнула), 
а через хвилину нагріте 
масло нанесіть на корені 
волосся. 

Потримайте півгодини і 
змийте з шампунем. 

Робіть таку процедуру 
двічі на тиждень. І будьте 
завжди здорові та гарні!

Від самої природи
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Один крок, 
що змінив усе
На початку 2015 року успіш-

ний інженер-конструктор Во-
лодимир Ковальський  вирішив, 
що більше не може продовжува-
ти жити зі спокійною душею в 
той час, коли в країні йде справ-
жня війна. Боєць пішов добро-
вольцем на фронт служити роз-
відником. Але через рік його 
служба обірвалася трагічно і не-
сподівано: чоловік підірвався на 
протипіхотній міні ПМН-2. Лі-
карі зробили все можливе, щоб 
врятувати життя Володимира. 
Але зберегти йому ноги не змог-
ли: їх ампутували нижче колін. 
Далі все як у тумані — низка 
госпіталів, сльози вагітної дру-
жини і усвідомлення того, що як 
раніше вже нічого не буде. Але 
Володимир зрозумів, що вибір 
життєвого шляху все одно зали-
шається за ним. Тому, коли йому  
волонтери в госпіталі запропо-
нували стати учасником спор-
тивних змагань,   він без розду-
мів погодився. Як тільки він от-
римав свої перші протези — ві-
дразу ж поїхав до спортзали. 

Стимул продовжувати 
боротьбу
З часом Володимир Коваль-

ський став одним з найсильні-
ших учасників унікального про-
екту «Ігри Героїв» — змагань з 
кросфіту серед ветеранів АТО, 
яким внаслідок бойових пора-
нень ампутували кінцівки, а та-
кож людей з інвалідністю, які 
пересуваються на візках. У но-
вий ритм Володимир входив 
поступово: з перших днів піс-
ля протезування біль був жах-
ливим. Але через півтора міся-
ці після поранення під час поло-
гів своєї дружини він вже стій-
ко стояв на своїх новеньких за-
лізних «ногах». А поява малюка 
стала ще більшим стимулом не 
зупинятися на досягнутому та 
продовжувати свою боротьбу.

Раптовий вибух
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Володимира дало новий відлік. 
Всього один крок різко змінив 
його долю... Як командир взводу 
він очолював розвідгрупу. Хлоп-
ці вийшли в сіру зону в райо-
ні села Ясне біля Донецька. Там 
скрізь були заміновані позиції 
сепаратистів. Військовому не по-
щастило — він наступив на одну 
з мін. Боєць каже, що поміти-
ти вибуховий пристрій – досить 
складно. «Такі міни заривають у 
землю, і помітити їх практично 
неможливо. Для цього потрібна 
хороша техніка, або хоча б чима-
лий досвід, і те, і інше, на жаль, в 
нашій армії є дефіцитом», - роз-
повідає Володимир. 

Хронологію подій того дня 
він добре пам’ятає і сьогод-
ні. Каже, що навіть після ви-
буху деякий час ще був у сві-
домості. Той факт, що він поз-
бувся ніг, відразу зрозумів. 

«Я зрозумів усе, як тільки «підір-
вався». Ліву ногу відразу відірва-
ло, права була занадто розірва-
на, також сильно постражда-
ла ключиця. Я дивився на це все 
і сподівався, що лікарі вряту-
ють праву ногу, але їм цього зро-
бити не вдалося. Добре одне — я 
йшов тоді першим і прийняв ви-
бух на себе, ніхто з інших хлоп-
ців у той день не постраждав», - 
розповідає Володимир. 

«Якщо б я панікував, 
це була б катастрофа»
Після травми розвідника до-

ставили у Волноваху, де прове-
ли першу операцію. Праву ногу 
ампутували, частину лівої ноги 
ще кілька разів «підрізали». По-
тім військовий пережив ще низ-
ку операцій – спочатку в Маріу-
полі, потім в Дніпрі. Останні хі-
рургічні втручання закінчили в 
Києві. Він згадує, що не відчував 
паніки і прийняв все як є. Було 
тільки хвилювання перед проте-
зуванням, складно було уявити, 
як це — пересуватися на штуч-
них ногах, адже раніше він бачив 
подібні речі хіба що у фільмах.

«Я зрозумів, що мені просто 
потрібно прийняти все — іншо-
го вибору у мене немає. Дружина 
вагітна, мати в сльозах... Якщо 
б я панікував, це була б ката-
строфа», - каже Володимир. Че-
рез півтора місяці після травми 
Володимир отримав свої про-
тези і почав вчитися заново хо-
дити. Поступово, маленькими 
кроками, спочатку за допомо-
гою ходунків, після — з милиця-
ми. «На пологах дружини я вже 
стояв на своїх нових «ногах», - 
розповів про свої перші здобут-
ки Володимир. Як тільки вій-
ськовий отримав протези — пі-
шов на них прямо до спортивної 
зали. І одразу він почав посиле-
но займатися спортом.

Участь у спортивному 
проекті
Пропозиція взяти участь у 

спортивному проекті для вете-
ранів АТО з інвалідністю на-
дійшла ще в перші дні перебу-
вання в госпіталі. Володимир 
каже, що без роздумів погодив-
ся, адже розумів – без занять 
спортом він почне деградува-

ти. «Зрозуміло кожному, що без 
спорту було б важко. Для того, 
щоб пересуватися на проте-
зах, потрібно дуже багато сил, 
тому необхідні регулярні трену-
вання», - розповідає військовий. 
Він згадує, що на перших своїх 
змаганнях був «зовсім ніякий   і 
насилу пересувався», але з часом 
досягав все кращих результатів. 

Володимир каже, що заняття в 
залі вже стали необхідні, як по-
вітря. Можна, звичайно, опу-
стити руки, але краще від цьо-
го нікому не стане. Він, як ні-
хто інший, розуміє, наскільки 
це важливо – не зупинятися на 
досягнутому. Коли є час, при-
їжджає відвідати і підтрима-
ти поранених бійців у госпіта-
лі. Адже тільки людина, що пе-
режила таку травму, може бути 
конкретним прикладом того, як 
встати на ноги. 

Підтримання балансу
Майже через рік насичених 

тренувань військовий зізнається, 
що зараз йому вдається робити 
речі, про які він раніше і не думав. 
Наприклад, стрибати на скакалці. 
Для когось це може і простіше 
простого, але для людини на про-
тезах виконання цієї вправи ви-
магає величезних зусиль. Крім 
того, Володимиру вдається роби-
ти присідання зі штангою. Раніше 
він вважав це неможливим. 

«Я думав, що це неможливо. 
Адже тут навіть не у вазі спра-
ва, а в підтримці балансу. На про-
тезах, які повністю не згинають-
ся, це досить складно зробити. 

Зараз мені вдається присідати і з 
досить чималою вагою. Але тут 
важливо не «перегнути» — кра-
ще працювати на техніку, ніж 
на велику вагу, адже протези мо-
жуть зламатися від великого на-
вантаження, а придбати нові 
буде досить проблематично», - 
пояснює Володимир. 

 

Працювати понад
своїх сил
«Я розумію, що треба заробля-

ти гроші. Зараз є знайомі, які до-
помагають мені відкрити влас-
ну справу з ремонту дизельно-
го обладнання», - ділиться Воло-
димир. Військовий каже, що на-
віть якщо б у нього була мож-
ливість змінити минуле, він все 
одно пішов би на війну. «Я ні 
про що не шкодую, та й не бачу 

в цьому сенсу. Життя колишнім  
вже не стане, але щоб його по-
ліпшити, потрібно докласти не 
просто зусилля, а понадзусилля. 
Треба багато працювати, якщо 
ні, тоді твої рідні будуть тебе 
носити на руках», - пояснює він. 

Здається, докладати більше зу-
силь йому добре вдається. Ре-
зультати насичених тренувань 
вже видно. В планах: тренуван-
ня та робота. Безумовно, бо-
єць буде приділяти увагу своєму 
маленькому синові, і доводити 
своїм прикладом, що доклавши 
зусилля, можна подолати будь-
які труднощі.

Галина КАМІНСЬКА

Життя спочатку

Доброволець з міста 
Буча Володимир Ко-
вальський — один  із тих 
небагатьох бійців АТО, 
яким після серйозної 
травми на війні вдало-
ся перемогти слабкість 
і біль, і довести своїм 
прикладом, що відсут-
ність обох ніг зовсім не 
означає те, що більше не 
треба рухатися вперед.  

Депутати пропонують 
вирішення проблеми 
дефіциту земельних 

ділянок для 
учасників АТО

У Верховній Раді зареєстро-
вано проект закону №6605, 
відповідно до якого пропо-
нується створити відкритий 
Державний реєстр земель-
них ділянок для ветеранів 
війни. Про це повідомила 
співавтор закону, народний 
депутат Оксана Продан.
За її словами, за допомогою ре-

єстру ліквідується корупція в цій 
сфері, бо кожен учасник АТО 
зможе в онлайн-режимі дізнати-
ся про вільні земельні ділянки на 
території України і звернутись із 
заявою про отримання ділянки 
в будь-якому регіоні незалежно 
від місця реєстрації. Додатково 
в законі передбачено право учас-
ників АТО на отримання грошо-
вої компенсації взамін земельної 
ділянки з державного бюджету.

«В Україні тисячі ветеранів вій-
ни, як досі не можуть скориста-
тися наданим їм законом пра-
вом на безоплатне отримання 
земельної ділянки. Вони захища-
ли нашу країну, а тепер змуше-
ні оббивати пороги кабінетів. 
Це неприпустимо! Тому за іні-
ціативи Асоціації міст України 
було підготовлено проект закону, 
який зменшить корупцію в цих 
відносинах і відновить справед-
ливість», – зазначила народний 
депутат, представник Голови Асо-
ціації міст Віталія Кличка у Верхов-
ній Раді України Оксана Продан.

Загалом, право на першочер-
гове відведення земельних діля-
нок мають 1,2 млн осіб, з них 300 
тисяч – учасники АТО.

Джерело: www.chp.com.ua

Ірпінь розроблює 
Дорожню карту для 

учасників АТО 
В Ірпені працюють над ство-
ренням Дорожньої карти роз-
витку підприємництва ветера-
нів АТО. Дану ініціативу обго-
ворювали 30 червня в Ірпені 
за круглим столом «Шляхи 
розвиту малого та середнього 
бізнесу ветеранів АТО». 
У заході взяли участь Ірпінський 

міський голова Володимир Кар-
плюк, народний депутат України 
Сергій Тарута, координатор кон-
курсу Дорожніх карт Програми 
USAID «Лідерство в економічно-
му врядуванні» Ольга Красовська 
та багато інших. Крім того, були 
присутні ветерани АТО, які запо-
чатковують власний бізнес, пред-
ставники громадських об’єднань, 
підприємці. 

У ході засідання обговори-
ли актуальні питання щодо сти-
мулювання та розвитку малого 
та середнього бізнесу для вете-
ранів АТО, зокрема: можливість 
надання безвідсоткових креди-
тів учасникам АТО для створен-
ня власного бізнесу, спрощен-
ня процедури реєстрації бізнесу, 
розробку пільг на використан-
ня рекламних площ, спрощення 
оподаткування тощо. 

Джерело: www.imr.gov.ua
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Наприкінці червня у помеш-
канні 28-річного мешканця 
селища Ворзель працівники 
Управління протидії наркоз-
лочинності поліції Київщини 
ліквідували чергову точку із 
виготовлення амфетаміну.

Раніше судимий за скоєння 
грабежів і розбійних нападів, 
чоловік за місцем проживан-
ня облаштував нарколаборато-
рію, де упродовж шести місяців 
виготовляв амфетамін, а потім 
його збував.

Поліцейські вилучили хіміч-
ні речовини, прекурсори, по-
суд та інше лабораторне облад-
нання, призначене для виготов-
лення психотропної речовини, а 
також 100 г готового амфетамі-
ну. Вилучена нарковмісна поро-
шкоподібна речовина білого ко-
льору направлена на проведен-
ня відповідних експертиз.

Працівниками поліції вста-
новлено, що молодик купував 
«інгредієнти» для власного ви-
робництва наркотиків у мере-
жі Інтернет.

За даним фактом відкрито кри-
мінальне провадження за ст. 313 

Кримінального кодексу Украї-
ни («Викрадення, привласнен-
ня, вимагання обладнання, при-
значеного для виготовлення нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів, чи заво-
лодіння ним шляхом шахрайства 
або зловживання службовим 

становищем та інші незаконні дії 
з таким обладнанням»). Санкція 
статті передбачає сплату штра-
фу від 50 до 200 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
або обмеження волі на строк до 
трьох років. 

Досудове слідство триває.

У Ворзелі ліквідували
нарколабораторію

25 червня з нагоди Дня 
молоді в місті Ірпінь 
відбувся флешмоб 
«Молодь Ірпеня обирає 
здоровий спосіб життя».
У ньому взяв участь зірковий 

бразильський футболіст, колиш-
ній гравець київського «Динамо» 
Діого Рінкон, який зіграв за киян 
129 матчів, забив 46 голів і зали-
шається одним із кращих легіо-
нерів в історії команди.

Діого Рінкон привітав ірпінців 
та гостей міста зі святом, під-
тримавши у такий спосіб мо-
лодь Ірпеня, яка обрала здоро-
вий спосіб життя.

Рінкон прибув в Україну, щоб 
взяти участь фестивалі футболу 
– «Irpin Football Fest», який про-
водили упродовж 25 — 28 червня 
в Ірпені. Команда колишніх про-
фесійних футболістів з Бразилії 
на чолі з екс-гравцем київського 
«Динамо» Діого Рінконом зіграла 

товариський матч з ірпінським 
ФК «Чемпіон».

Відбувся флешмоб «Молодь Ірпеня
обирає здоровий спосіб життя»

У Володарці на базі Кому-
нального закладу «Воло-
дарська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів», за спри-
яння та особистої участі 
голови Київської обласної 
державної адміністрації 
Олександра Горгана, 26-28 
червня пройшов ІІ облас-
ний етап дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
“Сокіл” (“Джура”).
Губернатор Київщини Олек-

сандр Горган привітав учас-
ників ІІ обласного етапу дитя-
чо-юнацької військово-патріо-
тичної гри “Сокіл” (“Джура”)

Юні джури з’їхалися з усіх ку-
точків Київщини, щоб проде-
монструвати звитягу, мужність, 
спритність та витривалість у 
масштабній грі. 

31 рій упродовж 3-х днів ви-
пробовував себе в 11 конкурсах. 
У змаганнях брала участь коман-
да із міста Буча, її представляв 
рій “Бучанські ятагани”.

Кожен день таборування діти 
розпочинали з ранкової руханки.

У конкурсі «Добре діло» діти 
звітували про проведені до-
брі справи: патріотичні, краєз-
навчі, екологічні, оздоровчі ак-
ції, волонтерську допомогу вої-
нам АТО, літнім людям, ветера-
нам та дітям війни. Під час кон-
курсів строю та пісні «Впоряд», 
«Стрільба з пневматичної зброї», 

«Бойове розгортання» юні джу-
ри демонстрували навички май-
бутніх захисників України.

Туристську майстерність ко-
манди демонстрували на ту-
ристсько-спортивній «Смузі пе-
решкод за козацькою легендою» 
та під час конкурсів «Топогра-
фія», «Таборування».

Крім інших, програмою гри пе-
редбачалися конкурси «Перетя-
гування линви», надання першої 
медичної допомоги «Рятівник», 
вікторина з історії українського 
козацтва та Збройних сил Укра-
їни «Відун», творчо-мистецький 

звіт «Ватра» − «Слава Героям».
Окрім конкурсної програми, 

для учасників гри провели низ-
ку майстер-класів: з козаць-
ких бойових мистецтв та харак-
терницьких практик, із надан-
ня першої медичної допомоги за 
допомогою підручних засобів, 
майстер клас із в’язання турист-
ських вузлів та ін. Для проведен-
ня майстер-класів запросили фа-
хівців із великим досвідом у від-
повідній сфері діяльності.

“Бучанські ятагани” у двох кон-
курсах вибороли перші місця, у 
трьох – другі. За підсумками зма-
гань бучанські козачата посіли 
третє місце.

Вітаємо юних учасників “Бу-
чанських ятаганів” із бронзови-
ми нагородами!

За інформацією прес-служби 
КОДА та Бучанської міськради

«Бучанські ятагани»
вибороли бронзові нагороди

Гостомельці волають про
допомогу: беззаконня в селищі 
тривають

За їхніми словами, на цьому 
місці, біля будинків і поряд з 
дитмайданчиком, запланова-
но побудувати чергову АЗС, ну 
вкрай необхідну для Гостомеля, 
більш важливу, аніж садочки та 
школи. Чоловіки розповіли, що 
з інспектором із благоустрою 
вони служили і приятелюють, а 
керівництво селища у курсі по-
дій і дало дозвіл на будівництво 
своїй наближеній, в минулому 
бізнес-партнерші, яка вже воло-
діє автомобільною заправкою 
поблизу військового містечка.

А чи є дозвіл на зрізання де-
рев у цій зоні? Чи оформлені 
ці 0,10 Га землі і чи змінено її 
цільове призначення? Де гуля-
ти дітям, якщо зруйнують єди-

ну зону відпочинку округів 18 
та 20? Наскільки будівництво 
АЗС безпечне для людей, що 
житимуть біля неї? Навіщо спо-
творювати нещасну Баланівку? 
Коли врешті-решт припиняться 
беззаконня у Гостомелі? Чому 
не попередили депутатів цих 
округів? Чому не узгодили бу-
дівництво з мешканцями? – З 
цими питаннями гостомельча-
ни у розпачі зверталися до ре-
дакції “Погляду”.

У соціальній мережі Facebook 
також розгорілося наболіле об-
говорення проблеми. 

То що ж переможе: бізнесові 
інтереси, гроші, здоровий глузд 
чи турбота про людей? Питан-
ня залишаються відкритими.

У неділю, 28 червня 2017 року, троє невідомих трьома бен-
зопилами зрізали в Гостомелі дерева поблизу будинку №15, 
що на вул. Мирна, неподалік від зупинки громадського тран-
спорту “Баланівка”. На вимоги мешканців припинити безза-
коння, чоловіки відповіли, що чесно виконують свою роботу, 
за яку отримують гроші.

На подвір’ї гостомельського
депутата  вибухнула граната

Рівень злочинності у Госто-
мелі стрімко зростає: і це 
вже не крадіжки велосипе-
дів чи пограбування будин-
ків серед білого дня. На кін 
ставиться найцінніше — 
людське життя.
6 липня у Гостомелі близько 3-ї 

години ночі  на подвір’ї одного 
з депутатів Гостомельської се-
лищної ради вибухнула грана-
та, внаслідок чого пошкоджень 
зазнав гараж  та бруківка на по-
двір’ї. З людей, на щастя, ніхто 
не постраждав. За попередніми 
даними фахівців, вибух спричи-
нила граната РГД-5.

На думку Олега Мамчура, 
передувала цьому ганебно-
му випадку його відмова  взя-
ти участь у терміново скли-
каному ІІ засіданні 24-ї сесії 
Гостомельської селищної ради. 
За словами депутатів, на ньо-
му планувався злочинний де-
рибан 4 га землі, які місцевим 
АТОвцям вдалося повернути у 
межі селища, та  затвердження 
“замовного” Генерального пла-
ну, кабального для життєдіяль-
ності гостомельців. 

На  землю АТОвців вже наки-
нув оком селищний голова Юрій 
Прилипко і навіть разом із забу-
довником Романом Дріжджен-
ком збирав депутатів напередо-
дні сесії з тим, щоб узгодити на 
цих землях будівництво багато-
поверхівок. Отже, ціна питан-
ня — 200 квартир. Запланова-
на на 5 липня сесія Гостомель-
ської селищної ради так і не від-
булася, оскільки більшість депу-
татів виступає за законний роз-
поділ землі, адже АТО — триває, 

і хлопці ціною життя ще боро-
нять кордони держави. То ж тре-
ба думати про всіх. Бо ж за сло-
вами самого  Юрія Прилипка, 
“земля в Гостомелі не резинова”. 

Якщо на І засіданні сесії селищ-
на рада була заполонена поліці-
янтами, то на ІІ засіння зібра-
ли близько 20 хлопців спортив-
ної статури,  що свідчить про за-
планований силовий тиск на де-
путатів і облогу у разі їхньої від-
мови проголосувати за особисті 
інтереси селищного голови.

Варто відзначити, що госто-
мельським депутатам все часті-
ше стали надсилати погрозливі 
смс, намагаються їх пересвари-
ти, наражають їхнє життя на не-
безпеку.

Сторінку підготувала 
Ольга АВЕРІНА
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Як проходить 
процедура пере-
ведення кварти-
ри з житлово-
го фонду в нежит-
ловий, якщо у вас є по-
мешкання на першому 
поверсі і ви хочете зро-
бити з нього магазин? 
Чи обов’язково робити 
ще один вхід?

На сьогоднішній день питання 
переведення житлового фонду 
в нежитловий на законодавчо-
му рівні чітко не визначене. Це 
пов’язане у першу чергу з тим, 
що в Україні до цього часу діє 
Житловий кодекс Української 
РСР, а зміни, які законодавцем 
до нього вносились, не стосува-
лись зазначеного питання.  

Згідно з положеннями ст. 8 Жит-
лового кодексу УРСР переведен-
ня житлових приміщень у нежит-
лові, як правило, не допускаєть-
ся. Однак у виняткових випадках 
за рішенням відповідної місцевої 
ради житлове приміщення може 
бути переведене у нежитлове. 

На жаль, на законодавчому рів-
ні перелік виняткових обставин 
не закріплено.

У зв’язку із зазначеним, набу-
ла поширення практика роз-
роблення та затвердження міс-
цевими радами Порядків пере-
ведення житлових приміщень 
у нежитлові, так звані локальні 
нормативно-правові акти.

Разом із цим, проаналізував-
ши чинне законодавство, можна 
прийти до висновку, що для пе-
реведення житлового приміщен-
ня в нежитловий необхідно до-
тримуватися наступних вимог:

1. Це має бути перший поверх 
або цокольне приміщення.

2. Допускається використан-
ня другого поверху лише за умо-
ви, що перший — це нежитлове 
приміщення.

3. Наявність окремого входу 
або можливість його облашту-
вання, а також технічна можли-
вість облаштування пандусу для 
маломобільних груп населення.

4. Будівля не повинна бути 
пам’яткою архітектури.

5. Необхідна згода сусідів.
6. Житлове приміщення не по-

винно бути обтяжене правами 
третіх осіб (застава, арешт, тощо).

Для позитивного вирішення 
питання щодо переведення 
житлового приміщення у не-
житлове, до місцевої ради у 
першу чергу слід надати на-
ступні документи:
• належним чином завірені 
копії документів, що підтвер-
джують право власності на 
житлове приміщення;
• письмову згоду співвласни-
ків житлового приміщення 
(якщо є);
• технічний паспорт на житло-
ве приміщення;
• письмову згоду власників/
мешканців прилеглих квартир;
• узгодження експлуатаційної 
організації або об’єднання 
співвласників будинку;
• довідку, що у вказаному 
приміщення мешканці не за-
реєстровані.

Наш колектив пропонує своїм клі-
єнтам відповідальне відношення до 
поставлених завдань та чітке розу-
міння остаточної мети наших за-
мовників.
Разом з тим, наша компанія надає клієнтам якіс-

но новий підхід до надання юридичних послуг, де 
ваші цілі – це наша спільна мета.

Ми прагнемо відійти від складеного роками ба-
чення роботи юриста в Україні. На наше глибоке 
переконання – ринок юридичних послуг змінюєть-
ся, і ми прагнемо відповідати вимогам сьогодення.

Компанія «ПРАВОЕКСПЕРТ» має багаторічний 
та різноплановий досвід надання повного спектру 
юридичних послуг.

Переваги абонентського 
юридичного обслуговування
В рамках такого роду аутсорсингу господар-

ська діяльність вашої компанії забезпечується 
комплексним зовнішнім супроводженням на ре-
гулярній основі. Ця послуга ефективна при виник-
ненні юридичних питань, які не підлягають опера-
тивному та кваліфікованому вирішенню силами 
внутрішніх спеціалістів. 

Професійне абонентське обслуговування має ряд 
переваг: 

- економія бюджету на утримання штатних юристів; 
- ефективне вирішення будь-якого питання з ши-

рокого спектру правових відношень; 

- гарантія своєчасного отримання юридичної до-
помоги. 

Безумовним плюсом такого обслуговування 
є багатофункціональність послуг. 
Досвід зовнішніх консультантів не має вузьку 

спеціалізацію або функціонал. Наші юристи, що-
денно працюють з різними нестандартними ситу-
аціями та мають різноплановий досвід. 

Основні послуги, які надає наша компанія для 
підприємств та установ: 

- розробка та аналіз договорів; 
- усне та письмове консультування; 
- представництво інтересів при перемовинах; 
- розробка листів; 
- розробка внутрішніх та локальних документів; 
- реєстрація та внесення змін до статутних доку-

ментів.

Ми щиро сподіваємось на ваш інтерес та 
прагнемо до найшвидшого початку нашої 
співпраці. Чекаємо вас у нашому офісі:
м. Ірпінь, площа Привокзальна, 3.

Послуги юридичної компанії

Магазин 
із квартири

У розумінні ст. 1047 Цивільно-
го кодексу України розписка — 
це документ, який посвідчує пе-
редання позичальником позико-
давцеві визначеної грошової суми 
або визначеної кількості речей.

Дотримання всіх вищезазначе-
них вимог дасть змогу, у разі не-
належного виконання позичаль-
ником взятих на себе зобов’я-
зань, належним чином захисти-
ти свої права у суді.

Юридична
консультація Одні стверджують, що краще го-

лодувати, але не брати позику 
в банку. Інші вважа-
ють, що банківський 
займ — чудова мож-
ливість здійснити 
будь-яку мрію з мож-
ливістю розплати-
тися за неї в майбутньо-
му. Але завжди існує ризик.
Можна захворіти, потрапити в аварію, бути 

звільненим з роботи і як наслідок  — виникнен-
ня заборгованості й подальші проблеми з банка-
ми, колекторами, а, не виключено, що і з право-
охоронними органами.

Основні ризики
Варто розуміти, що кредит, крім швидких гро-

шей, які допоможуть вирішити якесь ситуатив-
не питання, — це ще й обов’язок постійних пла-
тежів. У разі ж, якщо ви перестанете виконувати 
зобов’язання перед банком, то, крім самого кре-
диту, вам будуть виставлені штрафні санкції за 
несвоєчасне погашення платежів та пеня. Більш 
того, самі відсотки за використання кредитних 
коштів теж ніхто не відміняв. Ось і виходить, що 
в підсумку ви можете зіткнутися з тим, що банк 
вам виставить суму до погашення, яка буде наба-
гато більшою за самий кредит.

Коли немає чим платити
Закредитованість населення і криза призвели до 

того, що багато хто опинився в складній фінан-
совій ситуації. Якщо раніше розрахунок за кре-
дитом не сильно бив по гаманцю, то зараз випла-
ти щомісячних платежів стали більш відчутні, а 
часом і непосильні. Все частіше можна почути 
запитання: що робити, коли немає чим платити 
кредит банку? Відповіді на нього прості:

1.  Не панікувати.
У складній життєвій ситуації багато хто ховає 

голову в пісок і сподівається, що ситуація якось 
сама вирішиться. Однак це неправильна  поведін-
ка.  За рахунками все одно доведеться платити, а 
ось суми штрафу, відсотків, пені за цей час тільки 
збільшаться і лише додадуть вам проблем.

2. Звернутися до відділення банку.
Причому, найкраще — у письмовій формі. Крім 

цього, варто зберегти собі (на випадок судового 
розгляду) копію листа, де вказано вхідний номер. 
У заяві необхідно описати ситуацію, яка призвела 
до того, що ви не можете своєчасно виконувати 
взяті на себе кредитні зобов’язання. Наприклад, 
ви захворіли або вас звільнили з роботи. Не за-
будьте підкріпити свій лист не лише «емоціями», 
а й підтверджуючими документами (довідка про 
стан здоров’я, довідка постановки на облік в центр 

зайнятості та ін.). Швидше за все, банк вам запро-
понує два варіанти. Це  — реструктуризація боргу 
і кредитні канікули.

Реструктуризація заборгованості.
Банк збільшує термін видачі кредиту, щоб у ре-

зультаті знизити розмір щомісячного платежу. Піс-
ля цього кожний місяць платити потрібно менше, 
фінансове навантаження на боржника знижується.

Кредитні канікули

Банк надає відстрочку в кредитних виплатах на 
певний час. Це може бути 3, 6, 12 місяців  — будь-
який термін залежно від ситуації, суми кредиту і 
його типу. Банк дає позичальнику час на вирішен-
ня своїх фінансових проблем, після чого він по-
вертається до того ж графіку платежів.

3.  Звертаємося до суду
Але, якщо не вийшло домовитися з банком 

про перегляд умов виплати кредиту, то наступ-
ним етапом має стати судовий розгляд. Через суд 
можна зменшити суму стягнення, знизити суму 
за штрафи і пеню, також вам може бути складе-
ний щадний графік погашення боргу. Тут вам теж 
знадобляться всі зібрані документи, що доведуть 
ваше скрутне матеріальне становище.

Але, якщо все ж дійшло до суду, то для початку 
необхідно перевірити терміни позовної давності. 
Законодавство України визначило, що загальний 
строк позовної давності становить 3 роки. На-
приклад, якщо у вас був короткостроковий кре-
дит, який закінчився 7 липня 2017 року, то банк 
може звернутися до суду до 7 липня 2020 року.

Кредит: можливість чи тягар?
• ПРАВО ЗНАТИ •

Важливо!
   Радимо вам підготувати пакет
        документів, що підтверджують
         ваше матеріальне становище, 
і докласти до них переписку з
банком, яка доведе, що ви намагалися   
й робили всі спроби вирішувати 
питання з виплати кредиту.

Будь ласка, розпишіться
Як правильно скласти розписку, якщо у вас

хочуть позичити гроші?

Основні моменти, які необхідно 
врахувати при написанні роз-
писки в отриманні грошей:
• суб’єкт, який отримує позику, 
повинен написати розписку від 
руки, одного підпису буде недо-
статньо, особливо для звернен-
ня до суду;
• розписка пишеться в двох 
примірниках, по одному для 
кожної сторони;
• обов’язково мають бути 
зазначені паспортні дані пози-
чальника: П.І.П., номер і серія 
паспорта, дата видачі та хто 
його видав, місце реєстрації і 
місце проживання, контактний 
телефон;
• підпис позичальника з роз-
шифровкою та дата написання 
документа;
• сума переданих коштів, яка 
вказується цифрами та пропи-
сом (це робиться для того, щоб 

неможливо було щось підпра-
вити у подальшому), а також 
валюта, у якій були надані гро-
шові кошти;
• термін, на який видається 
позика. Враховуючи, що у разі 
несвоєчасного повернення по-
зики позикодавець має право 
вимагати пеню (відсоток від 
суми позики за кожен день про-
строчення), доцільно у розписці 
зазначити розмір пені;
• при написанні розписки 
доцільно запросити свідків (ба-
жано двох), які не є зацікавле-
ними особами та своїми підпи-
сами в розписці засвідчать факт 
передачі грошових коштів
 (у розписці зазначаються їх 
П.І.П., місце проживання та кон-
тактні телефони);
• якщо передається значна сума 
коштів, розписку бажано заві-
рити у нотаріуса.

На запитання
читачів відпо-
відає директор 
юридичної 
компанії 
«ПРАВОЕКСПЕРТ» 
Сергій Гапон.
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Tуpеччина — унікальна країна. Її куpopти орієнтовані 
нa найрізноманітніших туpиcтів — сім’ї з дітьми, мо-
лодь, прихильників екстриму і навіть романтичні за-

кохані можуть знайти у ній багато цікавого. Таємниці Туреччини

Успіх будь-якої компанії залежить від 
професіоналізму її команди.
Саме така команда працює в інформа-
ційній підтримці клієнтів інтернет-про-
вайдера «BEST».
Вам завжди запропонують актуальні 

акції і комплексні послуги з під’єднан-
ня інтернету та цифрового ТБ, а та-
кож своєчасно допоможуть  у вирішен-
ні важливого питання з подальшим су-
проводом. Але сьогодні не про рекламу, 
у нас незвичайна тема —  ми привідкри-
ємо завісу і розповімо, що відбувається 
за лаштунками контакт-центру  інтер-
нет-провайдера «BEST».

Протягом років розвитку компанії 
«BEST» телефонія еволюціонувала від 
двох операторів стільникової лінії до 
повноцінного контакт-центру. Сьогод-
ні оператори приймають близько 150 
дзвінків на день, це орієнтовно 1 дзві-
нок кожні 4 хвилини. Система розпо-
діляє вхідні дзвінки на операторів та-
ким чином, щоб рівномірно навантажи-
ти усіх фахівців. Це заощаджує час, дає 
можливість миттєво визначити пробле-
му і надати  кваліфіковану допомогу.

За роки роботи співробітники вже з пер-
шого запиту розуміють потреби клієнта. 

Але є й часті питання, які періодично 
виникають у клієнтів. Мі розділили їх на 
декілька категорій:

• питання про послуги (наприклад, та-
риф або вартість підключення): наші опе-
ратори завжди з’ясовують потреби абонен-
та і пропонують оптимальний варіант, на-
приклад, пенсіонерам завжди запропону-
ють акцію «Соціальна ініціатива»;

• питання розташування офісів: опе-
ратори підкажуть, якою дорогою зруч-
ніше дістатися до офісу, в якому місті є 
представництва та в яких торгових точ-
ках розміщені термінали безкоштовної 
оплати за послугу;

• питання автоматичного інформу-
вання: дозволяє в автоматичному режи-
мі та в зручний час дізнатися баланс або 
під’єднати послугу «Кредит довіри»;

• термінові питання: при подібних 
дзвінках фахівці технічної підтримки 
допомагають виявити проблему та вирі-
шити її в телефонному режимі або офор-
мити заявку для виїзду фахівця; 

• аварійні запити: Якщо у клієнта в бу-
динку або офісі виявлена проблема ро-
боти інтернету або ТБ, пошкоджене об-
ладнання, тощо — закликаємо миттє-
во звертатися за допомогою до кон-
такт-центру;

• дзвінки з приводу вакансій, питань 
та пропозицій: якщо необхідно зв’яза-
тися з питань співробітництва, працев-
лаштування та інших адміністративних 
питань, оператори направлять запит на  
потрібного фахівця.  

Тепер занурюємося глибше та розгля-
немо, яке навантаження лягає на плечі 
контакт центру!

Контакт-центр має
розподілений формат роботи
і працює цілодобово 
Це означає, що в момент пікових на-

вантажень лінії дзвінки так само розпо-
діляються і на менеджерів офісів, в годи-
ни їх роботи. Голосове меню інформує 
абонента про його місце в черзі і про орі-
єнтовний залишок хвилин до з’єднання.

Контакт-центр використовує спеціа-
лізоване програмне забезпечення для 
ведення статистики звернень. Скільки 
було дзвінків, яка їх середня тривалість 
і т. д. Дана програма інтегрована з сис-
темою обліку звернень клієнтів (CRM), 
тобто, коли надходить дзвінок від або-
нента — відразу піднімається його карт-
ка, в якій записані тариф абонента, всі 
послуги та всі платежі. Це в рази приско-
рює роботу оператора.

Контакт-центр проводить оцін-
ку якості розмов. В компанії діє систе-
ма оцінки якості розмови з абонентом. 

Щомісяця проводиться вибіркове про-
слуховування  дзвінків кожного опера-
тора для того, щоб визначити відповід-
ність розмови сценарію і якість нада-
ної консультації. Після закінчення пе-
ревірки фахівця виставляється оцінка. 
Дана функціональність була б не мож-
ливою без якісної технічної платформи.  
  Технічна платформа

контакт-центру
В основі це —  багатоканальна лінія, 

яка дозволяє отримувати вхідний дзві-
нок по одному номеру відразу на кіль-
ка операторів. Таким номером  є київ-
ський міський номер (044) 377-7-377, на 
який можливо здійснити одночасно до 
30 дзвінків. Далі необхідно підключи-
ти місцеві міські номери міст нашого по-
криття до внутрішньої телефонної мере-
жі контакт-центру.

Оскільки близько 75% абонентів оби-
рають дзвінки з мобільного, ми реалі-
зували можливість підключення україн-
ських операторів до телефонної мережі. 

В цілому організовано понад 100 вхід-
них ліній, завдяки цифровій АТС, яка 
дозволяє легко варіювати можливості. 
Також передбачена ймовірність відсутно-
сті інтернету в контакт-центрі. Для цього 
реалізована резервна лінія зв’язку. Таким 
чином, дзвінки переводяться з основного 
контакт—центру на офіси компанії, що 
дозволяє не втрачати зв’язок з клієнтами.

Підбиваємо підсумки
Завдяки старанній праці і загальній 

віддачі улюбленій справі ми побудували 
сучасний контакт-центр, здатний ефек-
тивно обслуговувати абонентів компа-
нії «BEST».

Нами створено понад 50 робочих 
місць для операторів і 25 — для мене-
джерів офісів. 

Ми прагнемо до розуміння глибинних 
потреб наших клієнтів, щоб бути впев-
неними в тому, що ми пропонуємо рі-
шення, які по-справжньому працюють!

Контакт-центр  «BEST»: погляд зсередини

Східний колорит і багатовікова історія 
стануть вашими супутниками протягом 
всього відпочинку. Вартість відпочинку 
варіюється в залежності від ваших упо-
добань та можливостей. Бюджетну, але 
при цьому не менш комфортну відпустку 
пропонують в Кемері й Аланії. Середній 
сегмент — Сіде й Анталія. А найяскраві-
ші перлини в турецькій індустрії відпо-
чинку — Mapмapиc, Фeтxіє та Бoдpум. 

Фeтxіє
Розслабитися, випивши чашку ароматної 

кави і спостерігати за морськими маневра-
ми красунь-яхт можна на балконі свого но-
мера. Дивовижний сервіс, в якому врахова-
на кожна дрібниця, починаючи від вража-
ючого виду з вашого номера і закінчуючи 
рідкісними сувенірами, якими можна пора-
дувати рідних. Фетхіє виглядає дивовиж-
но — немов сама природа хотіла показати 
всю любов у цій землі. До міста примикає 
чудової краси гавань,  захована між велич-
ними горами. А майже кожен готель роз-
ташований в окремій бухті або на острові. 
Недарма це місто вважається «землею лю-
бові», де красень Аполлон і сором’язлива 
Агенор знайшли один одного.

У «Mint Travel» підкреслюють, що крім 
романтики, тут можна насолодитися й 
активним відпочинком. Хочете поплава-
ти з аквалангом — у Фетхіє на вас чекає  

різноманіття морських мешканців і та-
ємничі гроти. А якщо після пари запли-
вів на морські глибини залишаться сили 
на вечірній відпочинок — зазирніть до 
кварталу Джаліс, де відкрита найвідомі-
ша дискотека «Лікія Диско». 

Для тих, хто обирає не тільки відпочи-
нок, а й пізнання нового Фетхіє — справ-
жня знахідка. Саме тут заховані унікаль-
ні історичні пам’ятки — лікійські кам’яні 
саркофаги: гігантські споруди незвичай-
ної форми, приховані в товщі скель. 

Є й пам’ятки античних часів, скажімо 
гробниця Амінтаса, яка розташувалася в 
серці гори. Поринути в незабутні  та ко-
лоритні обійми Туреччини, відпочиваю-
чи в Фетхіє, можна всього за суму від 690 
доларів за відпочинок на двох.

Мармарис 
Це місто називають «нічною перли-

ною» Туреччини. Клуби та дискотеки на 
будь-який смак стануть знахідкою для 
тих, хто цінує яскравий і веселий спо-
сіб життя. Однак Мармарис може вра-
зити не тільки насиченим нічним від-
починком. Співробітники «Mint Travel» 
радятьобов’язково відвідати острів Се-
дир. Між іншим, пісок на цей острів для 
самої Клеопатри наказав завести цезар 
Марк Аврелій. Не менш цікаво побувати 
в фортеці Мармарису, де затишно розта-

шувався шикарний музей. 
Особливо захоплюючим стане відпочи-

нок для тих, хто любить насолоджувати-
ся величчю гір. Цікавою знахідкою стане 
для вас печера Німара, пов’язана з ім’ям 
німфи Літо. Шлях до неї йде в гору через 
зарості суничного дерева. Але на цьому 
список пам’яток далеко не вичерпується. 
Мармарису є чим вас здивувати — навіть 
не сумнівайтеся. Шикарний відпочинок в 
Мармарисі може обійтися всього від 615 
доларів. І це ціна за тижневу відпустку  на 
двох в комфортабельному готелі.

Бодрум
Друга назва цього району — «біле мі-

сто», адже всі будівлі і споруди в ньому — 
білосніжного кольору. Цей курорт дуже 

люблять європейські туристи — 
німці, англійці, французи. Тут є 
все, що потрібно для відпочинку: 
мальовничі бухти й ідеальні пля-
жі, ідеальні умови для дайвінгу, 
серфінгу та інших морських роз-
вагах тощо. Співробітники «Mint 
Travel» відкривають вам секрет: 
саме тут знаходиться один із най-
цікавіших аквапарків «Дедеман», 
який підкорить серце не тільки 
дітей, а й стане знахідкою для до-
рослих. Активний відпочинок у 
Бодрумі легко поєднується із за-

пальним нічним життям. Саме тут роз-
ташована одна з найбільших турецьких 
дискотек — Галікарнас. Однак не тільки 
відпочинок і розваги приваблюють турис-
тів у Бодрумі. Неповторні пам’ятки гідно 
оцінять навіть найвибагливіші туристи. 
До речі, квиток до замку Святого Петра 
коштує всього 30 лір. Там можна доторк-
нутися до історії, дізнатися більше про ли-
царів і їхні подвиги, зазирнути до музеїв, 
які розташувалися всередині. Більш того, 
у Бодрумі ви зможете побачити на власні 
очі єдине з Семи Чудес Світу, споруда яко-
го хоча б частково збереглася до наших 
днів. І це вражає. Мавзолей був зруйнова-
ний землетрусом і окремі його камені були 
взяті лицарями-госпітальєрами для будів-
ництва замку Святого Петра. А це означає, 
що частинка Дива Світу зараз, як і раніше, 
знаходиться в Галікарнасі... А «Mint Travel» 
допоможе доторкнутися до турецьких ре-
ліквій і розкішно при цьому відпочити 
всього за 690 доларів на двох.

Хочете побачити елітні курорти 
Туреччини на власні очі? 
Звертайтеся до «Mint Travel». 
Вам допоможуть підібрати 
курорт, який підійде саме вам. 
Залишиться тільки насолоджу-
ватися відпочинком!
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У День Конституції мешканці Ірпеня об’єд-
налися, щоб врятувати життя свого земляка. 
Благодійний концерт та товариський матч за 
участі зірок футболу зібрав на своєму стаді-
оні кілька сотень людей. Це все заради Ігоря 
Остапчука, який має діагноз «гострий лей-
коз», тобто рак крові. Йому потрібна термі-
нова трансплантація кісткового мозку, яку 
можуть провести в одному з медичних за-
кладів Туреччини. Ціна оперативного втру-
чання коштує 110 тисяч доларів. Знайти таку 
суму самотужки – просто нереально.

Культурне життя ПриірпінняОстанні дні червня для українців були багатими на свята.
Зокрема, Буча й Ірпінь відзначили День молоді та День 

Конституції. Крім того, в Приірпінні відбувались і інші цікаві події.

Цього дня християнська церква вшановує святих апостолів Петра і Павла, 
які заклали основи християнської церкви та передали вірянам 

Христову науку в своїх апостольських посланнях.

В Бучі День Конституції та 
День молоді відгуляли в Цен-
тральному міському парку. 
Гості свята розважались та 
відпочивали на природі.

Зокрема, наймолодші бучан-
ці взяли участь в іграх, конкур-
сах та розвагах, що відбулись 
на парковій Набережній. 

Всі бажаючі могли ознайоми-
тись з фотовиставкою “Я лю-
блю свою країну”. А на завер-
шення свята на бучанців та 
гостей міста чекав запальний 
концерт за участю молодих ви-
конавців та гуртів. Вечір закін-
чився святковою дискотекою.

2 липня в міському парку 
Бучі також проходили цікаві 
заходи. Зокрема, у Літньому 
театрі відбувся фестиваль “Сімей-
ний простір”. 

На малій сцені “Кораблик” малю-
ки могли взяти участь в різноманіт-
них іграх, конкурсах, майстер-класах 
та інших розвагах. Крім того, у пар-
ку працювала виставка “Стиль і мода 

ХІХ століття”.
А ввечері, прогулюючись улюбле-

ною Набережною, можна було долу-
читися до слухацької аудиторії при-
хильників гурту “Bagira & DJ Savilov”.

Підготувала Галина Камінська

12 липня — свято верховних
апостолів Петра і Павла

Дружина Ігора Остапчука, Жанна, говорить, 
що вони дізнались про страшний діагноз півроку 
тому. Раптово у чоловіка з’явилась висока темпе-
ратура, до того нічого не віщувало біди. Ігорю вже 
довелось пройти шість місяців хіміотерапії.

Тож остання надія саме на допомогу небайду-
жих людей. Зібрати кошти вдалося на концер-
ті за участю наступних артистів: українська спі-
вачка Еліан Мак, переможниця проекту «Голос. 
Діти» Еліна Іващенко, учасник  X-фактору Єв-
ген Литвинкович. Крім того, на ірпінському ста-
діоні відбувся товариський матч між командами 
ФК «Чемпіон» і збірною Бразилії. У матчі брали 
участь зірки футболу – Діого Рінкон, Владислав 
Ващук, Віталій Косовський, Юрій Дмитрулін.

( фото: www.facebook.com/stepan.pavlovich.1 )

Свято Петра і Павла в народі назива-
ють по-різному – Петрів день або Пе-
тропавлов. Цього дня завершується піст 
Петрівка, після якого розпочинали під-
готовку до сінокосу та жнив.  

Про важливість поклоніння апосто-
лам Петру і Павлу почали говорити від 
їхньої смерті. Місця їхнього поховання 
в Римі були відомі усім християнам та 
збирали  багатьох вірян. 

Апостол Петро
Про його життя дізнаємося зі Свято-

го письма: Петро – брат апостола Андрія 
Первозванного, був звичайним рибал-
кою. Згодом Христос покликав його для 
божественного служіння і при хрещенні 
змінив його ім’я Симон на 
Петро, що перекладається 
з латинської «скеля». Апо-
стол Петро став скелею, що 
створить підґрунтя христи-
янської церкви.

Саме Петру Ісус Христос 
по закінченні Таємної вече-
рі напророчив, що він зре-
четься тричі Господа ще 
до того, як заспівають пів-
ні. Так і сталося. Лише піс-
ля Вознесіння Господньо-
го Петро, як Верховний Апостол і Гла-
ва Христової Церкви, палко проповіду-
вав у храмах віру в Ісуса Христа, Божою 
благодаттю зцілював немічних і калік. 
Кілька разів його ув’язнювали, але Ан-
гел Господній чудесним чином звільняв 
Апостола. Однак був розіп’ятим на хре-
сті вниз головою за наказом Нероном  29 
червня (12 липня за н.ст.) 67 р.

Похований Апостол Петро у Римі свя-
тим Климентом, а над його гробницею 
згодом було збудовано чудесний храм.

Апостол Павло
Святий Павло не був знайомий із Ісу-

сом Христом за життя й не був у числі 
його перших апостолів. За походженням 
він був із багатого римського роду, заро-
бляв на життя тим, що виготовляв на-
мети. Павло спочатку ненавидів перших 
християн, оскільки був відданий іудей-
ській вірі, навіть брав участь в арештах 
християн у Єрусалимі. Згодом  прийняв 
хрещення та почав проповідувати хрис-
тиянство. Апостол Петро зробив чима-
ло чудесних зцілень, а силою слова й духу 

переконував людей в істинності христи-
янської віри. Павло помер мученицькою 
смертю за захист християнської віри, був 
обезголовлений мечем у Римі 29 червня 
(12 липня – за н.ст.) 67 або 68 року.

Народні традиції 
та святкування
До свята прибирали садибу, підбі-

лювали хату, прикрашали її чистими 
рушниками. На церковну службу йшли 
з квітами й віночками, окрасою яких 
були червоні маки. Ритуальною стравою 
були, так звані, мандрики – коржики із 
пшеничного тіста на знак мандрування 
світом апостолів Петра й Павла.

За християнським віруванням, Петро 
й Павло є захисниками свійських тва-
рин, тому цей день здавна вважався свя-
том пастухів. 

Цього дня рибалки моляться про успіх 

в рибній ловлі святому Петру як по-
кровителю рибалок, а також про благо-
получчя, заступництво в справах і про 
здоров’я. Апостолу Павлу моляться про 
процвітання бізнесу.

Вважають, хто в ніч на Петра—Павла 
не спатиме, той щасливим і здоровим 
весь рік буде.

Чого не можна робити
12 липня?
У свято не можна їсти фруктів, зібра-

них цьогоріч. Ними слід пригощати же-
браків, або віднести дари природи на 
могили померлих. Хто не послухається, 
може накликає на себе біди і недуги. 

12 липня забороняється вступати в 
шлюб і вінчатися закоханим парам.

Петро і Павло   — сподвижники хри-
стиянської віри, вірні послідовники Ісу-
са Христа, що започаткували Церкву Го-
сподню. Петро – камінь Хрестової віри, 
Павло – проповідник народів. Мучени-
ки за захист християнської віри та про-
світителі невірних. Нехай їхні безсмерт-
ні слова та вчинки будуть прикладом 
відданості та служіння усім сучасникам. 

Підготувала Ольга Аверіна

Прикмети на погоду
• Якщо на Петра один дощ — вро-
жай непоганий, два — добрий, а три 
— багатий.
• Як йде на Петра дощ, буде гнити 
картопля.
• Як на Петрів день спека, то на Різд-
во мороз.
• Петрів день — верхівка літа, з мо-
менту якої настає 40 жарких днів.
• Петрівки холодні — рік голодний.
• Зозуля кує після Петрового дня — 
літо буде довгим, і зима настане не-
скоро.
• Листя з дерев починають опадати 
12 липня — незабаром настане осінь.

«Петро і Павло, апостоли». 
Дінце поминальної чаші.
Римська імперія, III ст. 
Місцезнаходження: 
США, Нью Йорк, 
Метрополітен-музей. 
Матеріали: метал, золото, скло.

Первоверховні апостоли 
Петро і Павло. Зображення в рим-
ських катакомбах, ІІІ ст.

• КУЛЬТУРА •
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Торт завжди асоціювався з якоюсь приємною 
та радісною подією. Напевно, жодне справжнє 
свято не обходиться без цього улюбленого з ди-
тинства десерту, який нам на день народження 
пекла та прикрашала власноруч мама. Це така 
собі кулінарна родзинка будь-якої урочистої по-
дії, а іноді – хороший привід зайти до друга на 
чашечку кави.

Відсвяткували День торта вперше на міжна-
родному рівні у 2011 році. Ініціатором цього со-
лодкого і демократичного свята став “Мілан-
ський Клуб Королівства Любові”— міжнародне 
некомерційне співтовариство музикантів, кулі-
нарів та інших творчих людей.

Вони вирішили поширювати у такий спосіб по 
всій Землі ідеї миру і дружби через культуру. Цю 
цікаву ініціативу підтримали багато європей-
ських країн, а також Ізраїль і США. 

У цей день було спечено перший у світі спіль-
ний багатонаціональний торт, у приготуванні 
якого взяли участь люди з різних країн.

Міжнародний день торта — свято молоде, але 
вже досить популярне. Щорічно зростає кіль-
кість країн-учасниць цієї солодкої традиції. 
Серед найцікавіших заходів свята — вистав-
ки незвичайних і дивних тортів на задану те-
матику, а також ярмарки, аукціони, змагання 
кондитерів, паради тортів, флешмоби та май-
стер-класи з виготовлення та прикрашання 
тортів, корпоративи і просто дружні чаюван-
ня. Тож відсвяткуйте цей день яскраво.

Морквяний торт
• 4 яйця • 250 мл рослинної олії • по 2 склян-

ки цукру та пшеничного борошна • по 2 ч. л. роз-
пушувача, меленої кориці та соди • ½ ч.л. солі • 
4 морквини • 170 г товчених волоських горіхів • 
120 г вершкового масла • 230 г сиру • 3 ч.л. ва-
нільного екстракту.

Приготування:
1. Розігрійте духовку до 175 градусів. Змастіть 

маслом форму для випічки. Натріть моркву на 
дрібній тертці (повинно вийти 3 склянки).

2. Змішайте разом яйця, рослинне масло, цукор 
і 2 ч. л. ванільного екстракту, суміш збийте. По-
тім додайте борошно, корицю, соду і розпушу-
вач. В останню чергу додайте моркву і горіхи.

3. Випікайте в духовці протягом 40-50 хв. Дай-
те охолонути, перш ніж витягати пиріг з форми.

4. Для крему змішайте вершкове масло, сир, цу-
крову пудру і ваніль. Збивайте до отримання кре-
му. Прикрасьте кремом  пиріг, зверху за бажан-
ням додайте ще горіхів.

Свято, що занурює в дитинство
Не лише у шоколаду є «свій день», 
але й у інших десертів теж. 20 липня в світі 
відзначають Міжнародний день торта.

Прихильники цієї шляхетної гри є і в нашому 
регіоні. До прикладу, в Бучі досить часто прово-
дять змагання з шахів всеукраїнського масштабу. 
Так, в минулому році тут навіть провели Чемпі-
онат України з шахів. Юнаки та дівчата віком до 
12 років змагались за першість у дисципліні “кла-
сичні шахи”. Відкриті  шахові турніри іноді про-
водять і в Бучанському міському парку.

Є де пограти і в Ірпені. Зокрема, торік відкри-
ли нове приміщення шахово-шашкового клубу. В 
оформленні стін і підлоги використані елементи 
шахів і шашок, картини казкових персонажів, захо-
плених грою в них. Тротуар біля клубу зробили у 
вигляді шахової дошки, а на газоні біля будівлі роз-
ташували великий символ клубу – фігуру ферзя. 

Про користь гри для малечі розповідає мешкан-
ка Бучі, яка віддала свою донечку Алісу до секції 
шахів у віці шести років:

“З тих пір як Аліса почала грати в шахи, я помі-
тила, що моя дитина вчиться самостійно логічно 
мислити й осмислено приймати рішення. Навіть, 
здавалося б, прості рішення, які можуть спровоку-
вати не такі вже й великі втрати — привчають 
дітей до самостійності та відповідальності. На 
сьогодні за плечима Аліси не так багато перемог, 
але я впевнена, що ця гра допоможе їй в подальшо-
му житті”, — зазаначає Олена Кучак.

Сама Аліса, якій нині вже 8 років, розповідає, що 
першим азам гри в шахи її навчив рідний дідусь.

“Коли мені було чотири роки, він почав навча-
ти мене грати. Мені дуже подобались фігури, всі 
вони надзвичайно гарні, тому мені було цікаво 
навчитись грати в шахи”, – розповідає вона.   

Тож нині місць, де можна зіграти в шахи, в Ір-
пінському регіоні достатньо. Головне — бажан-
ня та прагнення розвиватись. Якщо ваша ди-
тина надає перевагу розумовим іграм замість 
спортивних, довго не зволікайте і віддайте її в 
шаховий гурток. Хто знає, можливо невдовзі у 
вашій сім’ї з’явиться справжній чемпіон світу 
з шахів.

Складно уявити,що існують люди, які взагалі не люблять 
шоколад. Тим більше, коли в світі налічується близько ти-
сячі рецептів приготування цього чудового десерту: різно-
види ніжного молочного, гіркого та вишуканого темного, а 
також білого шоколаду. Хоча деякі виробники дивують зов-
сім незвичними продуктами. До прикладу, шоколад поєдну-
ють з беконом, додають до нього васабі або прикрашають 
їстівним золотом.

Еволюція: від гіркого напою
до солодкого десерту
Можливо, ви не повірите, та спершу шоколад мав зовсім інакший 

вигляд, і не мав абсолютно нічого спільного з тими солодкими плит-
ками, які ми бачимо сьогодні на полицях магазинів. Уявіть собі, спер-
шу його вживали лише у вигляді холодного напою. Такий тонізуючий 
“коктейль” більше ніж три тисячі років тому вигадало давнє плем’я 
ольмеків, що мешкало на території сучасної Мексики. Готували його 
всього з двох інгредієнтів — мелених какао-бобів та води. Згодом ре-
цепт страви перехопили представники племені майя. Вони вважали, 
що шоколад – це священний напій. А какао-боби називали «їжею Бо-
гів», адже вірили, що після вживання плодів какао-дерева наступа-
ло духовне прозріння. Ще довгий час шоколад вживали лише у рідко-
му вигляді, допоки аж у 1879 році, після восьми років експериментів, 
швейцарець Даніель Петер вперше випустив на ринок твердий мо-
лочний шоколад. Згодом, завдяки технологічному прогресу, вироб-
ництво цього  продукту стало набагато легшим, в нього почали дода-
вати цукор, і таким чином шоколад перетворився на десерт.

Кулінарні викрутаси і користь шоколаду
Як ми вже зазначали, нині виробники йдуть на що завгодно, щоб 

привернути увагу найвибагливіших гурманів. Тож не дивуйтесь, 
якщо колись ви почуєте такі словопоєднання як шоколад з сіллю, 
шоколад із запахом сіна, або якщо вам запропонують з’їсти плитку 
шоколаду з морськими водоростями для схуднення.

Про користь та шкідливість шоколаду можна сперечатися довго. 
Так, він дійсно небажаний до вживання людям із зайвою вагою та 
діабетикам. Але в правильних дозуваннях він лише покращує стан 
здоров’я. Шоколад поліпшує роботу серця, чистить судини, а та-
кож понижує зависокий тиск. До того ж, цей десерт вживають в 
якості «ліків» від депресії. Тому руки так і тягнуться купити щось 
солоденьке, коли ми раптом сваримося  з коханою людиною або ж 
коли на нас нагримав начальник. 

Не дивно, адже шоколад містить фенілетиламін — речовину, яка 
синтезує наш мозок, стимулює функціонування організму і підні-
має настрій. Це одна й та ж речовина, яку виробляє мозок, коли 
людина закохується. Вона «окрилює» та наповнює серце щастям, а 
також створює мрійливий настрій, прискорюючи серцевий ритм і 
підвищуючи рівень енергії. 

Життя в шоколаді
Вочевидь, французів надихнули такі вражаючі якості шокола-

ду, тож вони, у 1995 році зібралися і вирішили заснувати свято на 
честь цього вишуканого продукту. Інші країни, аби не відставати 
від трендів, також долучилися до святкування днів шоколаду на 
своїй землі. Тепер цей день — 11 липня — відзначають в Німеч-
чині, Італії, Швейцарії, Бельгії та інших країнах. Звісно, це свято 
дійшло й до України, особливо яскраво його святкують у Львові, 
влаштовуючи різноманітні заходи, ярмарки, конкурси та фестива-
лі з шоколадною тематикою.

Тож знайдіть в календарі дату 11 липня та відмітьте її червоним 
кольором. Сходіть в магазин, виберіть те, чого душа забажає, або 
відправтесь на феєричний фестиваль, чи просто приготуйте для 
своїх рідних шоколад власноруч.  Насолоджуйтесь життям, і пам’я-
тайте, яким би не був складний чи напружений день – завжди мож-
на знайти хвилинку для солодкої перерви.

Сторінку підготувала Галина КАМІНСЬКА

Чому важливо навчити дитину
грати в шахи?

До Всесвітнього дня шоколаду (11 липня)
ми вирішили розповісти вам цікавинки
про цей улюблений багатьма десерт.

20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів.

Цій настільній грі на 64-клітинній дошці, 
на якій розташовуються 32 фігури, від-
дають перевагу справжні інтелектуали. 
Першу сучасну шахівницю зробили в 
Європі в 1090-му році, тоді зіграти в цю 
гру міг собі дозволити далеко не кожний, 
нині вона є доступною для загалу, та 
має багато поціновувачів у світі. Тож не 
дивно, що багато батьків віддають свою 
малечу в шахові гуртки, щоб дитина роз-
вивала аналітичне мислення.

“Їжа Богів”:
солодкі 
таємниці 
шоколаду

• ДОЗВІЛЛЯ •
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***
— Кохаааанииий, я при-

йшлаааа!
— Знову п’яна? Ось, і йди 

туди, де пила!
— Алло, дівчата! Зараз при-

йду, я відпросилася.
***

— Рабинович, вчора в театрі 
я бачив вашу дружину. Вона 
так кашляла, що всі на неї 
озиралися. У неї грип?
— Ні, у неї нове плаття!

*** 
Одеса. Третя ночi.
— Тук-тук!
— Ой, а хто там?
— Бандити.
— Ой, а що Вам треба?
— Сто кiлограмiв вашого
     золота.
— Ой, а сто десять?
— Сто десять, так сто десять
— Сарочко, золотко, вставай 
— по тебе прийшли.

***
Одеса. Комунальна квартира.
— Фіма, нащо ти взяв но-

вий пакетик чаю?
— На старому вже ниточка 

обірвалася.
— І шо таке, рук нема, шоб 

пришити?
***

— А до весілля казав, що го-
товий померти заради мене. 
— Ну гаразд, давай сюди 
твої котлети.

Шоколадний коктейль
Інгредієнти: 250 мл молока; 100 г морозива; 2 

ст.л. какао; цукрова пудра; будь-які ягоди.
Приготування:
• У чашу / стакан міксера або блендера помістіть 

всі перераховані вище інгредієнти.
• Збийте масу до утворення густої піни.
• Одразу ж подавайте до столу приготований 

напій — у високих келихах з трубочками.

Анекдоти

Карикатура  «Мер у відпустці»

Відповіді

По горизонталi:
1. Начальник козацького вiй-
ська; 4. Вулкан на островi Мiн-
данао; 6. Осад на днi водойм; 7. 
Пiвденний злак; 10. Японський 
нацiональний одяг; 11. Бойо-
ва броньована машина; 14. Щiт-
ка для чищення; 17. Протестант-
ський священик; 18. Отруй-
на змiя; 21. Частина тiла люди-
ни; 22. Етап якої-небудь гри, ви-
борiв; 23. Жир з овечої вовни

По вертикалi:
1. В Др. Грецiї - жiноча части-
на дому; 2. Чагарникова ягiдна 
рослина; 3. Орган нюху; 4. Ан-
глiйська одиниця площi; 5. Мi-
сто в КНДР; 8. Одичний век-
тор; 9. Спадковiсть; 12. Рiзновид 
гвинтiвки; 13. Цупкий папiр; 15. 
Орган зору; 16. Розпечене вугiл-
ля; 18. Морський ссавець; 19. Iн-
струмент для бурiння; 20. Гiр-
ське поселення

Кросворд Смачного!

Прогноз погоди. Ірпінь

По горизонталi: 1. гетьман 4. Апо 6. намул 7. сорго 10. кiмоно 11. танк 14. 
йорж 17. пастор 18. кобра 21. тулуб 22. тур 23. ланолiн По вертикалi: 1. гi-
некей 2. малина 3. нiс 4. акр 5. Оро 8. орт 9. ген 12. карабiн. 13. картон 15. 
око 16. жар 18. кит 19. бур 20. аул.

?

Окрошка на кефірі
Інгредієнти: 1 л кефіру • 200 г відвареної 

курки • 3 яйця • 3 картоплини • 2 огірки 
• 200 г редиски • пучок зеленої цибулі • 
пучок зелені (кріп, петрушка) • чорний 
мелений перець • сіль за смаком.

Приготування:
• Відваріть картоплю в мундирі, по-

чистіть і поріжте її дрібними кубиками. 
• Зваріть вкруту яйця, остудіть і дрібно 

порубайте.
• Відварене м'ясо поріжте невеликими 

шматочками. 
• Редис натріть на крупній тертці. 
• Огірки поріжте дрібними кубиками. 
• Зелену цибулю і зелень наріжте дрібно.
• Помістіть до глибокої ємності всі підго-

товлені інгредієнти, посоліть, поперчіть, 
залийте кефіром і змішайте. Можна трохи 

розбавити окрошку кип'яченою водою.
• Поставте ємність у холодильник на 15-20 хв, 

щоб окрошка настоялась і охолола.

Календар городніх робіт 
(7-20 липня)

7 Пт. Зростаючий
13 день Місяця Козеріг

Рекомендується посадка швидкозростаючих культур: зелені, 
цибулі, часнику, перцю, лікарських трав - на насіння, а також 
суниці, шпинату, шипшини, жимолості, сливи. 

8 Сб. Зростаючий
14 день  Місяця Козеріг

Рекомендується посадка і пересадка плодових дерев і ягідних 
кущів, аґрусу, смородини, розпушування ґрунту, внесення 
добрив, щеплення дерев, покіс газону. 

9 Нд. Повний
15 день  Місяця Козеріг

Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується 
розпушування ґрунту, внесення добрив, щеплення дерев та покіс 
трав. 

10 Пн. Спадаючий
16 день  Місяця Водолій

Несприятливий день для посівів чи посадок. Рекомендується 
збирати врожай зернових культур та коренеплоди, проводити 
обприскування, підстригання кущів, прополку. 

11 Вт. Спадаючий
17 день Місяця Водолій Скористайтеся порадами попереднього дня.

12 Ср. Спадаючий
18 день Місяця Риби Скористайтеся порадами двох минулих днів. 

13 Чт. Спадаючий
19 день Місяця Риби

Рекомендуються посадки селери, редиски, цибулинних, 
підрізування і щеплення дерев та ягідних кущів. Відмінний час 
для культивації, поливу та внесення добрив. 

14 Пт. Спадаючий
20 день Місяця Риби Скористайтеся порадами минулого дня. Сприятливий день

15 Сб. Спадаючий
21 день Місяця Овен

Несприятливий день для посівів та посадок. Рекомендується 
підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополка і 
мульчування. 

16 Нд. Спадаючий
22 день Місяця Овен Скористайтеся порадами минулого дня. 

17 Пн. Спадаючий
23 день Місяця Телець Рекомендується посадка всіх коренеплідних, бульбових і 

цибулинних культур. Підстригання дерев і кущів. 

18 Вт. Спадаючий
24 день Місяця Телець Рекомендуються полив, прополка, боротьба зі шкідниками та 

хворобами рослин. 

19 Ср. Спадаючий
25 день Місяця Близнюки Не рекомендується посадка і пересадка трав’янистих культур. 

Рекомендується збір лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід. 

20 Чт. Спадаючий
26 день Місяця Близнюки Садити та пересаджувати в цей день вкрай небажано. 


