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Несправедлива оренда “комуналки”
Нагадаємо, що питання стосувалися внесення змін 

до ірпінської скарбнички, прийняття міжбюджетного 
трансферту з міського бюджету м. Буча на виконання 
делегованих повноважень у галузі охорони здоров’я на 
2018 рік, умов оплати праці працівників апарату Ірпін-
ської міської ради та її виконавчих органів тощо.

Депутат міської ради Ігор Панасюк запропонував 
утриматися від голосування за питання про надан-
ня пільг щодо сплати за оренду об’єктів комунальної 
власності. Він мотивував це тим, що деякі громадські 
організації орендують приміщення за символічну пла-
ту — 1 грн на рік, а іншим доводиться сплачувати тися-
чі гривень на місяць. Загалом, це питання не набрало 
більшості голосів і буде доопрацьоване.

Проблема енергозбереження
Дискусію серед депутатів викликало питання про за-

лучення кредиту НЕФКО для фінансування інвести-
ційного проекту «Підвищення енергоефективності 
об’єктів бюджетної сфери міста Ірпінь». Проблема еко-
номії енергоресурсів та покращення енергозбережен-
ня сьогодні дуже актуальна для нашої країни.

Міська влада налагодила співпрацю з Північною еко-
логічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), яка фі-
насує екологічні програми. Ірпінь запропонував декіль-
ка проектів, спрямованих на підвищення енергоефек-
тивності комунальних будівель міста, де розташовані 
бюджетні установи (освіта, медицина). Також ці доку-
менти передбачають зменшення споживання природ-
ного газу і скорочення викидів вуглецю в навколиш-
нє середовище.

Загальна сума проектів, про що говорилося мину-
лого року, перевищувала 100 млн грн, вона складала-
ся з кредиту під 3% річних та гранту. При цьому місь-
кий голова Володимр Карплюк запевняв, що зеконо-
мимо на енергоносіях значно більше, ніж платитиме-
мо за кредит. 

Сумніви у прозорості проекту
На сьогоднішньому засіданні у рішенні міської ради 

фігурує зовнішнє запозичення на суму 2,7 млн євро 
строком на 9 років, грант на 900 тис. євро та співфінан-
сування з міського бюджету на 900 тис. євро. Кредитна 
ставка, яку назвав мер, — 2,7% річних.

Кредит НЕФКО: економія енергоресурсів
чи фінансова кабала?

Продовження на сторінці 3.

Більшість питань, що виносилися 
18 липня на розгляд 35-ї позачергової 
сесії Ірпінської міської ради, так і залиши-
лися не висвітленими для широкого зага-
лу. Хоча доповідачем і була заявлена 
начальник фінансового управління Євге-
нія Данилюк, але вона так і не виступила з 
жодного питання, лише вставила декілька 
фраз під час депутатських дебатів.

Міська влада своїм рішенням про забудову заплав-
них ділянок річки Ірпінь прирекла на знищення ще 
один чарівний куточок природи. Слуг народу не зупи-
нило те, що ці землі — унікальний природний ареал, 
з власною флорою та фауною, чудове місце для відпо-
чинку. Територію площею 18 га, де містяться родючі 
ґрунти та проходить меліоративна система, хочуть за-
катати плиткою та асфальтом, а в новобудови заселити 
ще 10 тисяч населення. 

Правовий нонсенс полягає в тому, що землі, які кину-
ли на забудову, перебувають поза межами міста, обері-
гаються законом як особливо цінні. До того ж бездумне 
втручання в екосистему, що тут сформувалася, може 
призвести до екологічної катастрофи. 

На жаль, забудовників це не зупиняє. І поки громад-
ськість бореться проти них, влада та правоохоронці об-
рали очікувальну позицію. А в цей час ділки крадуть на 
заплаві торф, риють котловани під забудову, скидають 
на ці землі сміття.

Паї перейшли у приватну власність
Першого удару по природному ареалу річки Ірпінь зав-

дали меліоратори, які ще за радянських часів вирішили 
осушити заплавні землі, щоб зробити їх придатними для 
ведення сільського господарства. Залишилося лише зга-
дувати, як люди свого часу засаджували наділи городи-
ною, що допомагало вижити у голодних 90-х.

Після розпаювання земель КСП “Рубежівське” заплав-
ні ділянки згодом стали приватною власністю на підста-
ві договорів купівлі-продажу. Ділянки від забудови ви-
рішили звести тут будинки на 10-16 поверхів, загальна 
площа житла в яких має перевищувати 180 тис. м2.

Минулого року на сесію Ірпінської міської ради (ІМР) 
винесли питання про затвердження детального плану те-
риторії (ДПТ) забудови кварталу міста Ірпеня, обмеже-
ного вул. Маяковського, провул. Озерний, вул. Достоєв-
ського та Гайдара (15,43 га). З них площа ділянки розроб-
ки ДПТ у межах відводу території — 15,426 га та перспек-
тивна забудова — 3 га. Але рішення, яке ухвалили депута-
ти, прийняте з порушення чинного законодавства.

Необхідно звернути увагу, що питання забудови за-
значеної земельної ділянки дуже “непокоїть” керів-

ництво міста. Так, на 28-ій сесії міськради, яка відбу-
лася 23.02.2017, площу забудови заплавних земель було 
збільшено майже на 10 га (з 15,426 до 25,0877 га). Це 
рішення міський голова заветував. І відразу ж дане 
питання винесли на позачергову сесію, що пройшла 
10.03.2017, даючи можливість подолати його вето. Але 
за принципової позиції свідомих депутатів та громад-
ськості незаконне рішення не прийняли. 

Заплава — поза межами міста
По-перше, ділянки, що розташовані у заплавних землях 

річки Ірпінь, знаходяться поза межами нашого міста, тому 
ІМР не мала права ними розпоряджатися. Про це свідчать 
індексно-кадастрова карта м. Ірпеня, у 2009 році затвер-
джена Ірпінським міським головою, та проектний план 
формування території ІМР (документацію розробляло 
Київське відділення Інституту землеустрою УААН).

Водночас цей факт підтвердив і перший заступник 
міського голови Дмитро Христюк у листі до Київської 
облдержадміністрації, де написав, що “меліоровані 
землі в заплаві річки Ірпінь, а також ділянка... (з від-
повідним кадастровим номером) знаходяться за межа-
ми міста Ірпеня”. 

Продовження на сторінці 3.
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Уже давно назріла необхідність будівниц-
тва в Ірпені ще однієї дорожньої мережі 
для транспортного сполучення між двома 
частинами міста, що перерізане залізни-
цею навпіл. Ситуація загострилася, коли 
об’їзну дорогу ніяк не могли здати в екс-
плуатацію, а переїзд також потребував 
термінового ремонту. В таких випадках 
може виникнути транспортний колапс, 
що паралізує дорожній рух у місті. 
І якщо в Ірпені проблему перетину заліз-
ничних колій обговорюють переважно 
громадські активісти, то у Бучі влада уже 
обіцяє спорудити відразу два шляхопро-
води тунельного типу — автомобільного і 
пішохідного.

РЕМОНТ ВУЛИЦІ ПІДГІРНА ЗАТЯГНУВСЯ
Як відомо, ремонтні роботи по відновленню 

вул. Підгірна (об’їзної дороги під залізничним 
мостом) затяглися майже на рік. У цьому нема 
нічого дивного, бо це вже стало тенденцією, сво-
єрідним “почерком” керівництва міста та буді-
вельників, які у цьому задіяні: проводити ремонт 
не етапами та у стислі строки, а здирати все ста-
ре покриття й тягнути робочі процеси місяцями, 
створюючи людям безліч незручностей. 

Так було і з вул. Підгірною. Ще у серпні 2016 
року перший заступник міського голови Дмитро 
Христюк повідомив, що розпочався її капіталь-
ний ремонт, і, “якщо не виникне об’єктивних пе-
решкод, вже в жовтні” дорога буде відкрита. 

На жаль, повсякчас виникали численні пробле-
ми з її ремонтом. Міська влада та будівельники 
наголосили, що заплановано провести надзви-
чайно великі обсяги інженерних робіт, зокрема, 
демонтаж зношеної тепломережі, ремонт старої 
каналізації з будівництвом нових колодязів, про-
кладання ливневої каналізації, влаштуванням 
споруд, що очищуватимуть ливневі води, витор-
фовування вздовж дороги, спорудження троту-
арних зон та велодоріжок, благоустрій і додат-
кове озеленення придорожньої території. Крім 
того, передбачено додатково розширити проїзну 
частину дороги, нанести розмітку та облаштува-
ти дорожні знаки європейського стандарту. Чи-
новники рапортували, що ось-ось транспорт ви-
рушить по відновленій дорозі. Віз тягнувся дов-
го. І нарешті відбувся стрімкий прорив — днями 
заасфальтовану трасу мають відкрити.

Загалом, виручає автомобільний залізнич-
ний переїзд, який за добу пропускає майже 20 
тис. транспортних одиниць. Водночас повз ньо-
го у середньому проходить 70 пар різних поїздів. 
Тому протягом доби переїзд приблизно 140 разів 
закривається, пропускаючи їх. Повідомлення про 
те, що він теж закриється на ремонт, занепокоїло 
людей. Добре, що спрацював здоровий глузд — і 
рух вирішили повністю не перекривати.

ТУНЕЛЬНА ПЕТИЦІЯ
Але місто з кожним днем зростає. Тому тих інф-

раструктурних потужностей, що існують для пе-
ретину залізниці, замало. Громада уже давно об-
говорює перспективу створення під залізницю 
автомобільного тунелю.

Переймаються проблемою й народні обранці. 
Так, на 34-ій сесії Ірпінської міської ради Сергій 
Глиняний у своєму депутатському зверненні по-

рушив цю актуальну тему. 
Також 6 червня 2017 року на сайті Єдиної сис-

теми місцевих петицій від місцевої активіст-
ки Юлії Смірнової з’явилася відповідна пропо-
зиція альтернативного з’єднання автомобільних 
доріг між північною та південною сторонами мі-
ста. Унікальним місцем для будівництва автоту-
нелю, на думку автора петиції, є перехрестя вул. 
Личака, Центральної та Гагаріна з південної сто-
рони і вул. Стельмаха, Северинівської та Піща-
ної з північної. Його спорудження саме у цьому 
місці є найбільш привабливим з точки зору забу-
дови та висоти залізничного полотна. Будівниц-
тво інших об’єктів у цьому місці необхідно зупи-
нити. Станом на 20 липня петицію підписали 212 
осіб із 300 необхідних, до завершення збору під-
писів залишилося 46 днів. 

Варто зазначити, що з відновленням вул. Під-
гірної економічна доцільність побудови автоту-
нелю під залізницею зменшується. Але ще по-
бачимо, наскільки якісним був ремонт і скільки 
протримається покриття.

ФАНТАСТИКА СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ
Водночас там, де є можливість будівництва ту-

нелю, споруджують невідомий для широкого за-
галу об’єкт, що ставить під сумнів перспективу 
появи підземного сполучення під залізницею.

Звичайно, що вистачає скептиків, які не вірять, 
що тунель вдасться спорудити. Адже це досить 
складний об’єкт, і на його реалізацію потрібні ве-
ликі кошти. У свою чергу і начальник залізнич-
ної станції “Ірпінь” Сергій Пашинський вважає, 
що немає технічної можливості прокласти ту-
нель через залізничні колії, мовляв, це із облас-
ті наукової фантастики. Єдиний варіант — зро-
бити шляхопровід.

Натомість бучанська влада офіційно заявила, 
що упродовж 2017-2019 років у Бучі реалізову-
ватимуться проекти з будівництва під залізнич-
ними коліями одразу двох шляхопроводів ту-
нельного типу —  автомобільного і пішохідно-
го. Міський голова Анатолій Федорук зустрівся з 
його проектантами. Передбачається, що на реалі-
зацію проектів будуть залучені кошти бюджетів 
усіх рівнів, а також іноземні інвестиції. 

Довжина автотунелю — трохи більше 100 м, а ви-
сота — понад 5 м. Пішохідний заввишки — удвічі 
менший. Обіцяють, що він буде сполучений із при-
вокзальною площею та виходом на платформу, там 
розмістять торгові центри. Звичайно, спорудження 
цих тунелів є доцільним, бо часом на двох переїз-
дах вишиковуються великі черги транспорту. А пе-
ретин колій для пішоходів є вкрай небезпечним, бо 
загнати людину на залізничний міст можуть лише 
товарні вагони, що перекривають прохід. Що вже 
говорити про осіб з інвалідністю, людей похилого 
віку, мам з дитячими колясками?

Найближчим часом передбачено проведення 
геологічних робіт, отримання технічних завдань 
від “Укрзалізниці” для розробки креслень і карт. 
Представники ДП «Український науково-дослід-
ний і проектно-конструкторський інститут буді-
вельних матеріалів та виробів» запевняють, що 
на виготовлення відповідної документації по-
трібно не менше п’яти місяців. Отже, на умовах 
співфінансування Буча зможе подати ці проекти 
до обласного і державного бюджетів уже напри-
кінці поточного року.

Ігор ШВЕЦЬ

Світло в кінці тунелю

Незабаром “червона” Свято-
шинсько-Броварська лінія Ки-
ївського метрополітену попов-
ниться ще однією станцією. 

Кінцевим пунктом курсу-
вання потягу стануть “Ново-
біличі”. Згідно з оголошеним 
тендером, за інформацією “Па-
сажирського транспорту”, очі-
кувана вартість будівництва — 
57,56 млн грн.

КП “Київський метрополі-
тен” на порталі публічних дер-
жавних закупівель ProZorro 
оголосило тендер на визначен-
ня підрядника для будівництва 
дільниці Святошинсько-Бро-
варської (червоної) лінії сто-
личного метрополітену.

Будівельні роботи плануєть-
ся завершити до 2022 року.

• НОВИНИ •

“Червона” лінія київського 
метрополітену поповниться 
станцією “Новобіличі”

В Ірпені обговорюють — у Бучі планують.

В Ірпені водій авто збив 
людей та зник із місця події
На Гостомельському шосе в Ірпені сталася жахлива аварія. Пізно 

ввечері 16 липня водій автомобіля “Citroën” збив мотоцикліста та 
пішохода та зник з місця події. Згодом винуватця аварії знайшли 
– він переховувався у дворах. На щастя, потерпілі вижили, втім, їх 
госпіталізували з тяжкими травмами.

Мешканців міста найбіль-
ше в цій події обурює те, що 
представники правоохорон-
них органів не поспішали 
на виклик, та приїхали аж 
через 40 хвилин після ава-
рії. Потерпілим, які були у 
вкрай тяжкому стані, допо-
могу надавали небайдужі 
свідки ДТП.

За словами ірпінчанки Те-
тяни Петляшенко, це вже не 
перша аварія на цьому від-
різку дороги. Траса ввечері 
не освітлюється, крім того, там відсутні «лежачі поліцейські».

“Деколи просто страшно перейти дорогу. Може ця трагедія, я на 
разі не знаю долю потерпілих, зверне увагу місцевої влади до на-
шого району”, – коментує подію ірпінчанка.

Декларація Ірпінського міського голови Володимира 
Карплюка потрапила під повну перевірку Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 
Документ, який свід-

чить про це, оприлюд-
нив експерт центру по-
літичних студій та ана-
літики Гліб Каневський.

Згідно з цим доку-
ментом, проводиться 
повна перевірка де-
кларацій Ірпінського міського голови Володимира Карплюка, 
віце-президента ДП “Антонов” Андрія Чабанова, ректора Доне-
цького національного університету ім. В. Стуса Романа Гринюка 
та інших посадовців.

Перевірка почалась ще 30 червня та триватиме 60 днів.
Нагадаємо, що згідно з даними електронної декларації, Володимир 

Карплюк володіє 20 земельними ділянками загальною площею близь-
ко 2 га в Бучі та Ірпені, а також має сім квартир, три з яких – у Польщі.

Чергова хвиля призову 
на строкову службу розпочнеться вже в серпні
Президент України 7 липня 
підписав Указ №178/2017 
“Про проведення у серп-
ні 2017 року призову гро-
мадян України на стро-
кову військову службу 
до Національної гвардії 
України”.
У цьому документі змінено термін призову громадян України на 

строкову військову службу. Відтепер замість жовтня — листопада 
юнаки відбудуть на службу вже влітку. Придатних за станом здоров’я 
до військової служби громадян України чоловічої статі від 20 до 27 
років призвуть на строкову військову службу в серпні 2017 року.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Декларація мера Ірпеня 
потрапила під повну перевірку НАЗК

Ірпінський переїзд 
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До того ж згадані землі мають сільсько-
господарське призначення, що виключає 
житлову та громадську забудову (ст. 19 Зе-
мельного кодексу України). Але якимось 
дивом виконкомом було замовлено, а Ір-
пінською міською радою розроблено та за-
тверджено ДПТ для розміщення тут ба-
гатоквартирної та громадської забудови 
з об’єктами соціальної інфраструктури. 
Слуги народу вирішили, що замість горо-
дини у заплаві мають виростати “висотки”. 

Торфовища — особливо
цінні землі
Вивчивши проект Генерального плану 

м. Ірпінь у 2012 році, фахівці Київводре-
сурсів та Інституту “Діпромісто” під час 
спільної наради зробили висновки, що 
освоєння згаданих земель призведе до 
звуження заплави — території, яка пе-
ріодично потерпає від затоплення. А це 
може спричинити катастрофічні наслід-
ки при повені чи паводках, забруднення 
вод, горіння торфу.

Забудова порушить цілісність меліора-
тивної системи, що сприятиме вторин-
ному заболочуванню земель, які відно-
сяться до особливо цінних, бо мають 
значні шари залягання торфу. Щоб їх ви-
лучати, потрібна або постанова Кабміну, 
або погодження з Верховною Радою. На 
них допускають розміщення об’єктів за-
гальнодержавного значення, доріг, ліній 
електропередач та зв’язку, трубопрово-
дів, меліоративних каналів, приміщень, 
пов’язаних з видобутком корисних ко-
палин, тощо. В окремих випадках тут 

можуть влаштувати, наприклад, при-
родний заповідник чи заказник. 

Тому забудова у заплаві, запропонована у 
Генплані, не відповідає вимогам закону. В 
майбутньому вона призведе до порушен-
ня екологічної рівноваги водного басейну 
поблизу Ірпеня, а також на територіях, що 
розташовані вище за течією річки. 

На основі аналізу даних учасники на-
ради виключили з Генплану нову забу-
дову на меліоративних землях масивів 
на правому березі р. Ірпінь. Вони мають 
використовуватися як сільськогоспо-
дарські, без зміни у подальшому їх ці-
льового призначення. 

Проте у 2012 році на сесії Генеральний 
план Ірпеня був затверджений. І це не-
зважаючи на те, що й досі Верховною 
Радою не погоджені межі міста. Та й ІМР 
займається банальним маніпулюван-
ням: в одних документах зазначається, 
що заплавні землі — поза Ірпенем, в ін-
ших — погоджують забудову. 

Розкрадання родючого ґрунту
Свідома громада Ірпеня висловлює 

свій протест проти забудови заплави 
річки. Окрім акцій протесту та звернень 
до державних органів з вимогою припи-
нити беззаконня, пересічні громадяни, 
активісти, громадські організації, а та-
кож прокуратура подали відповідні по-
зови до суду. На даному етапі вдалося 
затримати реалізацію рішення ІМР про 
затвердження ДПТ. 

Проте судова заборона не може зберег-
ти заплаву від знищення. Періодично на 
цих землях відбувається виїмка родю-
чого шару ґрунту та торфу, формують-
ся котловани під забудову, а також сюди 

звозиться різний непотріб. 
Родючий шар ґрунту в подальшому ви-

возиться на земельну ділянку, яка на да-
ний час перебуває у постійному користу-
ванні Національної спілки письменників 
України (Будинок творчості письменни-
ків). При цьому дозволу на його зняття та 
перенесення у встановленому законодав-
ством порядку не отримано, відповідний 
проект землеустрою не розроблявся.

Нещодавно на одній з ділянок мобіль-
на група реагування Державної еколо-
гічної інспекції Київської області разом 
з ірпінськими активістами застали тех-
ніку, за допомогою якої ділки знімали та 
вивозили ґрунт. За документами, вона 
належить підприємцю Миколі Куров-
ському, який є членом виконкому ІМР. 

На виклик прибули представники по-
ліції та прокуратури, техніку було за-
арештовано. Але правоохоронці жалі-
ються: щоб довести ці злочини у суді, 
потрібно незаперечну доказову базу. А, 
можливо, у них просто не вистачає ба-
жання цим займатися?

Юрій ГОНТА

Битва  за  родючий  ґрунт

Мер Ірпеня обіцяє нову школу та чисту воду
Зйомки в Ірпені телесеріалу 
“Слуга народу — 2”, обіцянки збу-
дувати станції знезалізнення та 
підйому води, забезпечити дітей 
місцями у садочках та школах, 
відкритість перед ЗМІ — основ-
ні меседжі чергового засідання 
Ірпінського міськвиконкому, яке 
пройшло 11 липня.

Присутність мера — 
приємна несподіванка
Приємною несподіванкою стала при-

сутність на цьому заході самого міського 
голови Володимира Карплюка, який до-
сить часто довіряє стерно влади голову-
ючого на засіданні іншим посадовцям.

За словами начальника Ірпінсько-
го об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Валентини Заболотної, 
унаслідок реорганізації його фахівці те-
пер обслуговують населення не лише Ір-
пеня, а й Бучі та Бородянського району.

На обліку перебуває понад 50 тисяч пен-
сіонерів. І якщо середній рівень пенсії по 
регіону, який обслуговує управління, ста-
новить 1956 грн, то по Ірпеню він дещо 
вищий — 2023 грн, що навіть трохи біль-
ше відповідного обласного показника. Це 
заслуга нашого працюючого населення.

Проблемним питанням залишається 
погашення заборгованості. Протягом 

шести місяців виплачено пенсій на за-
гальну суму понад 50 млн грн. Зараз усі 
пенсіонери живуть сподіваннями на 
пенсійну реформу, яку уряд планує роз-
почати з 1 жовтня.

Заповітні “квадрати”
Начальник управління інфраструк-

турного розвитку, інвестицій та житло-
во-комунального господарства Андрій 
Літвинов розповів про службове житло 
для працівників СБУ та приватизацію 
квартир у гуртожитку для військових.

У цьому плані актуальним залишається 
забезпечення житлом медиків, педагогів, 
які отримують мізерну зарплату. Для них 
це є суттєвим заохоченням йти працювати 
до місцевих закладів медицини та освіти.

Проблема виділення житла теж є досить 

болючою для дітей-си-
ріт. Це можна побачити 
на прикладі, який наве-
ла начальник служби у 
справах дітей та сім’ї 
Алла Терещенко. Олена 
Мельник виховувала-
ся у дитячому будинку 
сімейного типу родини 
Батурських. З настан-
ням повноліття вона 
виводиться з числа їх 
вихованців та вирушає у 
самостійне життя. Дівчи-
на, яка скінчила учили-
ще та працює поваром, 

змушена винаймати власний куточок. А 
в Ірпені побудовано тисячі квадратних 
метрів житла…

“Діти підземелля”
Присутніх розсмішило повідомлення 

про те, що декілька кіногруп просять 
надати дозвіл на відеозйомки в Ірпені 
відомого серіалу “Слуга народу — 2”. 
Мер Володимир Карплюк задоволений 
такою пропозицією, адже це сприяє по-
пуляризації нашого міста. Хотілося б 
додати: це й непогана реклама для про-
дажу квартир, які будуються.

Цього дня Володимир Андрійович був 
досить щедрий на обіцянки. За його 
словами, уже у наступному навчально-
му році відкриється нова повноцінна 

школа у центрі міста. Але де точно — не 
сказав. Ми з колегами, жартома, висло-
вили припущення, що, можливо, під 
землею. Будуть у нас свої діти підземел-
ля (це така аллюзія на повість Володи-
мира Короленка — наш мер полюбляє 
класичну літературу).

“Кривий погляд”
на діяльність влади?
Водночас міський голова запевнив, що 

згодом вирішиться й проблема брудної 
води, що тече з кранів. Виявляється, 
винні не застарілі комунікації, а високий 
вміст у ній заліза. Для цього будуть збу-
довані станції знезалізнення та підйому 
живильної рідини, якої так не вистачає 
місту, що зростає шаленими темпами.

Також Володимир Карплюк закликав 
своїх підлеглих виставляти на офіційний 
сайт інформацію про діяльність влади. 
Бо деякі ЗМІ мають “кривий погляд” на 
ці речі. Розуміючи, що мер “каламбу-
рить” у бік нашої інформаційної агенції, 
нагадую, що ми зацікавлені у співпраці.

Наприклад, ще у травні було розробле-
но десятків три запитань щодо рекон-
струкції вулиць міста. Але посадовці так 
і не наважилися особисто зустрітися з 
журналістами, щоб зняти усі сумніви у 
прозорості їх роботи. Обмежилися лише 
банальними відписками…

Ігор ЗАЛІЗНЯК

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Депутат Сергій Глинянний поставив 
під сумнів прозорість такого проекту. 
Але мер і деякі народні обранці запевни-
ли його, що у ньому задіяна міжнарод-
на організація, яка підходить до надан-
ня коштів вибірково. Тому нам пощасти-
ло, що Ірпінь задіяний у такому проекті 
(на теренах Київщини така честь випала 
ще Білій Церкві).

Проте дехто з присутніх у залі не під-
тримав оптимізм можновладців, нага-
давши, що вони тут — тимчасові, а кре-
дит повертатиме місто. Що буде після 
того, як у нас закінчиться шалена забу-
дова? З яких джерел наповнюватиметься 
бюджет (зокрема й розвитку)?

Літературний екзаменатор
для журналістів

Наприкінці засідання мер знову повер-
нувся до звичних для нього літератур-
них вправ, спробувавши “проекзамену-

вати” журналіста Олександра Наказненка 
на знання життєвих дат тепер уже іншо-
го українського класика — Івана Франка.

Коли журналісти агенції “Погляд” після 

закінчення сесії підійшли до мера за ко-
ментарем, то він теж висунув “літератур-
ну” вимогу: відповім, якщо назвете дату 
народження Івана Франка. Напевне, за-
мість Лесі Українки, тепер уже образ не-
зламного Каменяра надихає Володимира 
Андрійовича на повсякденну працю.

Треба зазначити, що, окрім цифр, є ще 
й творчість видатного митця, його гли-
бокі філософські погляди на проблеми 
людської гідності, свободи, взаємовідно-
син особистості з владою.

Ігор ШВЕЦЬ

Кредит НЕФКО: економія енергоресурсів
чи фінансова кабала?

Закінчення. Початок на сторінці 1.
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28 липня увесь християнський 
світ святкуватиме 1029 років від 
часу релігійної реформи 
Володимира Великого  — 
хрещення України-Руси.
Християнство як вчення, ідеологічна си-

стема та релігія, запроваджене 988 року, 
було закономірним для тогочасного роз-
витку давньоруського суспільства. Воно 
позитивно вплинуло на розвиток осві-
ти, мистецтва, літератури, науки. Цер-
кви та монастирі стали осередками куль-
тури. Через те, що Україна-Русь прийняла 
християнство з Візантії, до Києва приїха-
ло багато грецьких священиків, письмен-
них людей, які сприяли поширенню гра-
мотності та знань про всесвіт і цивіліза-
ції. Україна почала процвітати: були на-
писані перші книги, відкриті школи, за-
проваджено грошову систему.

Духовне життя у Приірпінні бере свої ви-
токи ще з XVIІ століття. У 1630 році Госто-
мель і села Яблунька, Блиставиця, Колін-
ця та Терехи належали спочатку польсько-
му шляхтичу Юрію Лясоті, пізніше — пол-
ковнику Хвастовському і відносилися до 
Димерського староства.

ВИТОКИ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 
1614 року польський король Сигізмунд 

ІІІ надав Гостомелю Магдебурзьке право, 
що звільняло його від управління й суду 
феодалів та дозволяло проводити щоріч-
ні ярмаркування. На той час це було ко-
зацьке сотенне містечко з розвинутими 
ремеслом та торгівлею. 

Важливим наслідком церковноосвітньо-
го руху в Україні в цілому, й у Приірпін-
ні зокрема, було формування інтелекту-
альної еліти — плеяди видатних богосло-
вів, письменників, учених. З 1626 року в 
Гостомелі мешкав митрополит Петро Мо-
гила — визначний церковний та культур-
ний діяч, засновник Лаврської школи, 

підґрунтя першої академії в Східній Єв-
ропі  — Києво-Могилянки. До Гостомеля 
Могила переїхав зі свого маєтку у Михай-
лівці-Рубежівці, придбаного 1622 року. 
В наші дні, у 1996 році за визначні заслу-
ги перед Українською православною цер-
квою Петра Могилу було канонізовано  — 
визнано святим.

І хоча перша історична згадка про госто-
мельську церкву датована початком XVIІІ 
століття, беззаперечним є той факт, що 
релігійна громада містечка існувала ще 
задовго до того. У XVIІІ столітті воно вхо-
дило до володінь фастівського полковни-
ка Семена Палія, чиїм коштом було спо-
руджено Свято-Покровську церкву. 

У 1770 році на її місці спорудили церкву 
уніатську з 80 десятинами землі. У 1890 
році коштом парафіян збудували нову де-
рев’яну церковну споруду заввишки 28 м і 
завширшки 10 м. У 1937 році церкву було 
закрито та зруйновано.

Збереглися записи XVIІІ століття про 

діяльність осередків духовності в Мос-
тищі, Микуличах, Бабинцях, Михай-
лівці-Рубежівці, Катюжанці, Димері, 
Бородянці.

ЦЕРКВА РУБЕЖІВСЬКОГО ПРИХОДУ
У Михайлівці-Рубежівці церкву відкри-

ли 24 квітня 1782 року. До Рубежівського 
приходу увійшли й навколишні села Ко-
зинці, Хмільна, Жуків хутір. Однак цер-
ква проіснувала лише піввіку і у 1835 році 
згоріла від удару блискавки. На початку 
ХХ століття побудували нове приміщен-
ня, яке, хоч і не у первозданному вигля-
ді, все ж таки збереглося до наших днів.

ІНШІ ОСЕРЕДКИ ДУХОВНОСТІ
У Бородянці в 1728 році звели дерев’я-

ний храм із дзвіницею на честь Архистра-
тига Михаїла. У Бабинцях церква з’явила-
ся у 1764 році і на той час володіла 33 де-
сятинами землі. Блиставиця й Бородян-
ка (Козятичі) довгий час належали Киє-
во-Михайлівському монастирю, Шибене 
— Києво-Печерському, а Мостище — Ки-
ївському домініканському.

У «Сказаниях о населённых местно-
стях Киевской губернии» Лаврентія По-
хилевича знаходимо історичні дані про 
Мостищенський храм: «Церковь перво-
начально построена в 1675 г. иждивением 
тамошняго жителя Дмитрия Коваленка; 
за обветшанием коей в 1720  г. обновлена 
своими прихожанами… Нынешняя при-
ходская церковь деревянная во имя свято-
го апостола Андрея Первозванного; земли 
45 десятин, по песчаности малоспособной 
к хлебородию; построена в прошлом веке, 
но неизвестно, в каком именно году».

Церква завжди була діяльним інститу-
том, що репрезентує, оберігає і поши-
рює релігію, а відтак виступає духовним 
виховником людини упродовж її життя. 
Втім, ступінь її впливу на суспільні про-
цеси і конкретних людей відрізнявся за-
лежно від конкретних історичних епох.

26 липня — 
Собор Архангела 

Гавриїла
Свято це існує з IX століття і служить спогадом 
взагалі всіх чудесних явлень Архангела Гавриїла — 
благовісника таїн Божих.
Архангел Гавриїл — один із семи Архангелів, що 

посилаються для сповіщення людям великих справ 
Божих. Кілька разів він згадується в Писанні як 
Небесний вісник, якого Бог посилає, аби донести 
людям Свої плани про порятунок роду людського.

У ці дні згадуються 
всі явлення Архангела 
Гавриїла: він надихав 
Мойсея при написанні 
книги Буття; проро-
ка Даниїла сповіщав 
про долі єврейського 
народу; являвся пра-
ведній Анні зі звіст-
кою про народження 
від неї Діви Марії; для 
священика Захарії спо-
віщав про народження 
Предтечі Господнього; 
невідступно перебував 
із Богородицею у час Її 
земного життя; являв-
ся святому Йосифу Обручнику. У Гефсиманському 
саду, де Ісус Христос молився, являвся Архангел і 
зміцнював Його перед стражданнями. Жони-ми-
роносиці першими почули радісну звістку про Во-
скресіння Христове також від Архангела Гавриїла.

Тому Церква іменує Архангела Гавриїла служите-
лем чудес і таїн Божих, провісником радості і по-
рятунку, провісником і служителем всемогутності 
Божественного.

Свята Церква зображує Архангела Гавриїла з 
райського гілкою в руці, яка була принесена ним 
Богоматері, а іноді в правій руці з ліхтарем, усе-
редині якого горить свіча, а в лівій — із зерцалом 
з яспису. З зерцалом зображують тому, що Архан-
гел Гавриїл є вісник доль Божих про порятунок 
роду людського. Зі свічею в ліхтарі зображують, 
бо долі Божі бувають приховані до часу виконан-
ня їх і, по самому виконанні, осягаються тільки 
тими, хто неухильно дивиться в дзеркало слова 
Божого і своєї совісті.

ПІДГОТОВКА ДО СВЯТА
За тиждень перед святом наші пращу-

рі дотримувалися посту. З будинку при-
бирали блискучі предмети, обкурювали 
житло пахощами, обов’язково вмивали-
ся дощовою водою, щоб захиститися від 
псування і хвороб. Святому молилися 
про дарування дощу або про настання 
сонячної погоди, залежно від обставин. 
Також влаштовували хресний хід. Селя-
ни замовляли в церкві особливий моле-
бень на честь Іллі, щоб святий зробив 
зерно врожайним, так як саме він захи-
щає хліборобів. За ворота виставляли 
миски з зерном, насіння заговорювали.

Святого Іллю вважали всемогутнім, 
тому до нього зверталися і з іншими 
проханнями про допомогу на полюван-
ні, на лікуванні, на любовному поприщі. 
В силах пророка було покарати погану 
людину, позбавити грішника врожаю, 
відновити справедливість. Він же може 
захистити праведника від бід і нечисто-
го духа, допомогти мисливцеві і шука-
чеві скарбів, врятувати молодят від псу-
вання і пристріту. В складчину влашто-
вували спільне свято для жителів села 
(чи навіть кількох сусідніх сіл), який 
називався «благання» або «братчина».

Підготовку до свята починали за 
кілька днів, готували багато їжі, жінки 
обов’язково пекли обрядові хліби з бо-
рошна нового врожаю. Головним напо-
єм на бенкеті було пиво, головною стра-
вою — баран або бик, якого символічно 
приносили в жертву пророку. Жертов-
ну худобу спочатку зганяли до церкви, 
де священик окроплював її священною 
водою і проводив молебень, а потім її 
кололи. Після бенкету веселилися, спі-
вали пісні, грали, водили хороводи до 
самого ранку.

Ілля воду остуджує
2 серпня християни відзначають свято пророка Іллі.

Іллів день — це свято на честь бі-
блійного пророка Іллі, який має 
велике значення для православних 
християн і слов’янських народів. Рев-
ного захисника християнської віри 
Іллю шанують і звертають до нього 
молитви. В день пам’яті пророка не 
дозволяється працювати, традиційно 
проводять богослужіння і молитви, 
готують багаті частування. А ще наші 
предки вважали, що, починаючи з 
цього дня, не можна купатися у водо-
ймах, адже “Ілля воду остудив”.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
У народі цей день вважається 
стиком двох сезонів: закінчується 
тепле літо і починається осіння 
прохолода.
«Хто потрапив у цей день
  під дощ, той запасся
  здоров’ям на весь рік»
Дощова вода в цей день здатна 

вилікувати і змити з людини нега-
разди. Якщо в Іллів день іде дощ з 
грозою, то дощову воду збирають і 
зберігають, використовуючи її як ці-
лющу. Також під час дощу 2 серпня 
не можна шуміти, кричати, бігати, 
стояти під деревом, стріляти, пере-
бувати у воді. Треба перечікувати 
грозу в будинку, старанно замкнув-
ши двері і закривши вікна. Найкра-
ще в цей час помолитися до святого 
з проханням про захист і поставити 
перед іконами запалені свічки, пере-
хрестити себе і все навколо. 

«Хто в цей день копиці 
  згрібає, той скоро все
  добро розгубить»
У полі та на городі не працювали: 

вважалося, що урожай може згни-
ти, плоди і листя опадуть і зів’януть, 

сіно згорить, худобу загризуть вовки. 
Зате можна займатися пасікою, так, з 
бджолиного воску робляться церков-
ні свічки. Якщо нечиста сила ризик-
не сховатися у вулику, то Ілля не на-
править туди свою вогненну стрілу, 
пасіка не постраждає.

«До Іллі люди купаються, 
  а після нього з річкою
  прощаються»
Вважається, що купатися на Іллю 

і після нього не можна, причому по-
яснення цієї заборони є різні. Хтось 
каже, що пророк, опустив у воду шма-
точок льоду і після купання можна 
сильно застудитися або на шкірі з’яв-
ляться нариви. Інші розповідають, що 
воду осквернив водяний, тому купа-
тися небезпечно. Треті запевняють, 
що русалки і інша нечисть, яка з дня 
Івана Купала була на суші, знову хова-
ється у воду, рятуючись від блискавок 
Іллі, і може потягти на дно тих, хто 
вирішив скупатися.

«На Іллю дощ — буде мало 
  пожеж, сонячно — багато»
Сильний дощ говорить про майбут-

ній щедрий врожай, а якщо погода 
хороша, то будуть пожежі.

Дорога християнства
веде до храму

Сторінку підготувала Ляна ЗАГРЕБЕЛЬНА
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Літні хвороби, які 
не можна недооцінювати

Якщо загострення запалень 
припадає на весну та осінь, а 
пневмонія та грип характерні 
для зими, то в літню пору люди 
страждають від інших хвороб.

У продовження теми про літ-
ні інфекції (див.  газету “По-
гляд”, №8), пропонуємо вам 
дізнатися більше про най-
більш характерні недуги, 
які притаманні даному пе-
ріоду. Сьогодні ми дослу-
хаємося порад від завіду-
вача Гостомельською амбу-
латорією загальної практики 
сімейної медицини Бориса Во-
лодимировича Мельника.

ЗАСТУДА
Від неї влітку, як свідчить статистика, 

страждають офісні працівники й автомо-
білісти, оскільки саме ці категорії прово-
дять чимало часу під кондиціонерами, не-
правильно використовують цю диво-тех-
ніку. Крім того, влітку ми п’ємо холодну 
воду, їмо заморожені соки та морозиво, 
що також може призвести до застуди. Бо-
рис Мельник рекомендує у подібних ситу-
аціях уникати контрасту температур: 

«Фактором ризику скоріше можна наз-
вати контраст температур. Ефект 
контрасту спрацьовує і у випадку з хо-
лодними напоями: ризик застуди є ви-
щим, якщо пити крижаний напій в роз-
пал спеки на сонці, аніж в прохолодній 
кімнаті».

АНГІНА
Вважається зимовим захворюванням, 

однак і влітку можна захворіти цим неду-
гом. Причина досить проста, як при за-
студі: через спеку ми забагато часу про-
водимо перед кондиціонерами та вжива-
ємо холодні напої. Як наслідок  — ангіна. 
Однак ті, хто захворів на неї, не поспіша-
ють звертатися до лікаря, заспокоюючи 
себе тим, що літо надворі і що все мине.

«Пам’ятайте: якщо ви 
відчуваєте першіння у 

горлі, затруднення при 
ковтанні, у вас збіль-
шуються мигдалики, 
підвищується темпе-
ратура, з’являється 
головний біль  — усе 

це ознаки ангіни, тож 
слід терміново зверну-

тися до лікаря», – наголо-
шує Борис Мельник.

ОТИТ
У багатьох запалення вуха асоціюється 

із морозами і протягами або як наслідок 
захворювань горла. Однак, крім цього, є 
ще один, характерний саме для літньо-
го сезону, фактор: спочатку ми засмага-
ємо під палючим сонцем і насолоджує-
мося його променями, а потім  — пірна-
ємо у холодну воду. Як наслідок  — запа-
лення вуха. Симптоми хвороб вух у лю-
дини часто супроводжуються запаморо-
ченням, головним болем і підвищенням 
температури. За словами Бориса Мель-
ника, «зовнішній отит можна діагнос-
тувати за наступними ознаками: болем 
у вусі, що підсилюється при натисканні 
на козелок (хрящовий виступ — ред.) або 

при потягуванні 
за вушну ракови-
ну, болючості при 
відкриванні рота, 
в окремих випад-
ках  — при гнійних 
виділеннях».

Середній отит ча-
сто трапляється вліт-
ку  — буває, що вода 
при купанні потра-
пляє через євстахієву 
трубу в середнє вухо.

«Якщо захворювання не лікувати, то 
інфекції середнього вуха, — за словами 
завідувача Гостомельської амбулаторії 
ЗПСМ, — можуть призвести до глухо-
ти чи менінгіту».
Часто зустрічається ще одне захворюван-

ня вух   — лабіринтит, коли запалення із 
середнього вуха переходить на його вну-
трішню частину і виникає сильне запамо-
рочення, шум у вухах і помітне зниження 
слуху. У таких випадках також негайно ре-
комендується звернутися до лікаря.

ЦИСТИТ
Літня пора  — саме той час, коли заго-

стрюється хронічний цистит. Однак на 
нього можна захворіти і вперше. Джере-
лами цієї проблеми може бути мокрий від 

води купальник, плавання в забруднених 
місцях, сидіння на холодних плитах чи у 
мокрому піску. Небезпечним є і сечови-
пускання у воді, оскільки саме в цей час до 
сечовипускального каналу можуть потра-
пити бактерії. 

«При виявленні у себе або у близької лю-
дини симптомів циститу не варто за-
йматися самолікуванням. Позбутися 
від запалення сечового міхура назавжди 
можна, використовуючи сучасні ефек-
тивні методи його лікування, які пропо-
нує медицина. Терапія, як правило, вклю-
чає прийом медикаментозних засобів, ді-
єтотерапію, допоміжне використання 
народних способів лікування і фізіотера-
пію», — радить Борис Мельник.

СОНЯЧНИЙ УДАР
Досить часто лікарі попереджають 

про небезпеку отримати тепловий удар, 
утім, не зважаючи ні на що, випадків пе-
регріву від цього не меншає. Основни-
ми симптомами хвороби є: слабкість у 
всьому тілі, підвищена температура, ну-
дота, запаморочення, інколи — втра-
та свідомості, а на 2-й стадії — ще й оз-
ноб. «Справа в тому, що ми настільки 
захоплюємося прийняттям сонячних 
ванн, що навіть не помічаємо, наскіль-
ки високою є температура повітря. Зви-
чайно, у кожного – своя межа сприйнят-
тя температури, але все ж не рекомен-
дується перебувати на сонці з 11 години 
дня і хоча б до 15-ї. Засмагати краще при 
щадних сонячних променях і обов’язково 
у капелюсі, особливо діткам», – підкрес-
лює Борис Володимирович.

Бажаємо вам гарного відпочинку, 
не затьмареного літніми хворобами!

28 липня у понад ста країнах 
відзначають Всесвітній день бо-
ротьби з гепатитом. Відомо, що 
цей вірус забирає близько 3500 
життів щодня! Така статистика 
співставна лише із смертністю від 
ВІЛ та туберкульозу...

СУМНА СТАТИСТИКА
За оцінкою експертів Інституту епі-

деміології та інфекційних захворювань 
НАМНУ, вірусом гепатиту С в Україні ін-
фіковані не менше 3% громадян, а за да-
ними досліджень Державної санітарно-е-
підеміологічної служби їх кількість ста-
новить близько 7% населення. Міністер-
ство охорони здоров’я України закли-
кає громадян реєструватися у випадку 
інфікування. «Адже чим більше інфіко-
ваних вірусом гепатиту офіційно заре-
єструються, тим більше вони допомо-

жуть МОЗ України показати державні 
масштаби проблеми», – наголошує  Оль-
га Іжик, фахівець із зв’язків із громадсь-
кістю і медіа Бюро ВООЗ в Україні.

ВПОРАТИСЯ З ГЕПАТИТОМ
ЦІЛКОМ МОЖЛИВО

Лікарі стверджують, що у світі існу-
ють величезні можливості для боротьби 
з хворобою, які Україна не використо-
вує. Зокрема, інфекцію гепатиту В мож-
на зупинити за допомогою недорогої, 
високоефективної вакцини, а кількість 
захворювань гепатитом В і С — значно 
знизити за рахунок заходів із підвищен-
ня безпеки ін’єкцій, переливання крові 
та хірургічних втручань.

Не меншу важливість, на думку екс-
пертів ВООЗ, має профілактична робо-
та: проведення діагностики та вакци-
нація проти гепатиту. Адже, незважаю-
чи на усі ризики, за офіційною статис-
тикою МОЗ, лише 7,8% дітей при народ-
женні у 1 кварталі 2017 року були про-
вакциновані проти вірусу гепатиту. За 

оцінками ВООЗ та ЮНІСЕФ, охоплення 
вакцинацією проти гепатиту при народ-
женні у 2017 році склало 59%.

Покращенням доступу до лікування 
гепатиту С сприяв той факт, що напри-
кінці березня 2017 року ВООЗ переква-
ліфікувала софосбувір, що є генетично 
активною фармацевтичною субстанці-
єю. Цей крок сприяв багатьом країнам 
здійснювати доступні за вартістю засо-
би для лікування гепатиту.

РИЗИК ЗАРАЗИТИСЯ ГЕПАТИТОМ У 
ФРОНТОВИХ УМОВАХ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

Гостро питання зараження гепатитом 
постає і серед військовослужбовців, які 
повертаються із зони АТО. Адже в по-
льових умовах ризик зараження збіль-
шується. Як показало проведене нещо-
давно перше пробне тестування на базі 
Київського військового госпіталю, рі-
вень інфікування військових, які повер-
нулися з передової, перевищує середні 
показники в Україні. Але загальну кар-
тину поширення гепатиту у зв’язку з бо-

йовими діями, за словами організаторів 
тестування, зможе показати лише широ-
ка загальноукраїнська кампанія.

Щоб люди більше дізналися про гепатит 
та тестування на цей вірус, його діагнос-
тику і лікування, Центр практик з питань 
ВІЛ/СНІДу, наркозалежності та гепатитів 
при Альянсі-Україна впровадив глобаль-
ну компанію «Об’єднатися та подолати 
гепатит С: знай, тестуй, лікуй».

ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВНОГО
ГАРАНТОВАНОГО ПАКЕТУ”
Медична реформа передбачає 

запровадження поняття “дер-
жавного гарантованого пакету” 
— певного обсягу медичних 
послугної допомоги (держава 
зобов’язується оплачувати необ-
хідну кількість знеболювальних 
препаратів).

Незважаючи на те, що літо – 
чудова пора року, що воно пре-
красне своїми позитивними момен-
тами: буянням природи, відпочин-
ком, розвагами, свіжими фруктами 
та овочами, однак не слід забувати 
і про небезпеки сезону! Тож дослу-
хайтеся до порад фахівця!

Не панікувати, але остерігатися
За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, у світі налічується 
близько 2 млрд людей, інфікованих 
гепатитом В, 180 млн людей, інфі-
кованих гепатитом С, з яких щонай-
менше 1,2 млн хворих проживають 
в Україні. Більшість з них навіть не 
здогадуються про своє захворюван-
ня, бо у 80% випадків гострий період 
проходить без симптомів.

Основними шляхами передачі роз-
глянутого вірусу є статевий шлях і 
гематогенний. Гематогенний шлях 
зараження — при якому відбувається 
через кров. З її током потрапляє в пе-
чінку, а через неї забезпечується його 
проникнення в клітини печінки, де 
відбувається поступове розмноження. 
Окреслимо основні варіанти подібного 
зараження:
• Переливання крові
Поява лабораторної діагностики як ново-

го методу в комплексі з його обов’язковим 
впровадженням в ряді обстежень для доно-

рів призвело до того, що те-
пер цей спосіб не настільки 
актуальний, як раніше.

• Пірсинг. Нанесення тату-
ювання

Цей спосіб зараження ос-
таннім часом виявився серед 
найбільш поширених при заражен-
ні гепатитом С. Зокрема актуальне по-
дібне зараження при неякісній стерилізації 
інструментів, що використовуються, а то і при 
повній відсутності цих заходів у реалізації.

• При відвідуванні манікюрних кабінетів, 
    стоматологів
Такого роду зараження також нерідко спо-

стерігається останнім часом на практиці.

• Вживання наркотиків
При використанні загальних 

шприців для введення нарко-
тиків внутрішньовенно. Відпо-
відно, з цієї причини гепатит С 
вкрай поширений серед осіб, які 
їх вживають.

• Використання бритви, зуб-
ної щітки, ножиць та інших 

предметів, що належать хворому і відно-
сяться до розряду засобів особистої гігієни.

• Передача вірусу при народженні 
   (від матері дитині).
• Статевий контакт
Гепатит С не настільки часто актуальний 

для даного способу передачі - зараження, 

хоча й відбувається, але лише в 5% випадків, 
якщо мова йде про незахищений секс.

• Уколи
Мається на увазі зараження в умовах ме-

дустанов при медичних маніпуляціях.
Слід зауважити, що близько 10% випад-

ків захворюваності не дозволяє визначи-
ти джерело зараження у хворих з гострою 
формою гепатиту С і близько 30% — у хво-
рих з хронічною його формою.

Не менш актуальним є і питання, 
що стосується того, як це захворювання 
НЕ передається.

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА
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Можливо, пристроях.

Багатьом військовим буває вкрай 
важко адаптуватися до мирного 
життя, і причина тому — не лише 
посттравматичний синдром чи 
болючі спогади з передової. Вете-
рани АТО, які пройшли справжнє 
пекло на фронті, не отримують 
належних пільг чи елементар-
ної поваги від влади, а натомість 
зіштовхуються із байдужістю та на-
віть зневагою. Командир саперного 
підрозділу «Айдару» Володимир 
Прохніч із власного досвіду знає, 
як знецінюють вчинки тих, хто 
пройшов справжню війну, та на-
скільки важко знайти своє місце в 
соціумі після повернення додому.

Військові без документів
Володимир пішов на фронт доброволь-

цем майже з самого початку російської 
агресії. В липні 2014 року, після розду-
мів та вагань, він вступив до рядів одно-
го з перших добровольчих батальйонів 
«Айдар». Бійців цього батальйону мож-
на назвати одними з найвідважніших 
воїнів, що боронять нашу незалежність 
на сході країни. Вони одразу були готові 
до того, що в разі смерті їхнім рідним ні-
чого не компенсують, а також до відсут-
ності пільг чи зарплатні.

«Було дуже багато проблемних питань, 
ми майже не отримували допомоги від дер-
жави. До прикладу, перші продукти хар-
чування від Міноборони надали 25 січня 
2015 року. До цього нас годували і вдя-
гали волонтери. З оформленням — та-

кож були великі проблеми: до штату за-
раховували лише тих, хто був тяжко по-
ранений. Військо трималося лише на бо-
йовому дусі: в нас не було навіть малень-
ких перемог, все, що ми відвойовували, 
було залито кров’ю… Дуже багато лю-
дей з мого взводу загинуло, серед них 
безліч знаходиться в «нескінченності», 
тобто ці воїни отримали досить серйоз-
ні травми і залишилися без рук та ніг», 
— ділиться спогадами Володимир.

За покликом серця
Загалом про війну він і досі згадує не-

охоче. Володимир Прохніч пішов на 
фронт за покликом серця, переборовши 
страх та змінивши комфортне та забезпе-
чене життя на бліндажі та окопи. До вій-
ни він працював експертом з оцінки до-
рогоцінних металів, тож мав досить не-
поганий заробіток. Втім він залишив все, 
адже вважає, що це правильний вчинок 
для будь-якого чоловіка. “Звісно, перед 
тим, як йти на війну, я відчував страх, 
адже не мав ніякого досвіду, та навіть не 
служив в армії. Але якби я не пішов вою-
вати за своє, я відчував би себе не гідним 
своєї країни”, — пояснює військовий.

Щоправда рідні Володимира про те, 
що він пішов воювати, тривалий час не 
знали. Йому вдалося це приховати на-
віть від рідної мами, яка дізналась, що 
її син на війні, після того, як його круп-
ним планом показали в новинному сю-
жеті на одному з центральних каналів.

“Коли ми знаходились в Щасті, до нас 
завітав один із міністрів України, тоді 
ЗМІ приїхали, щоб відзняти сюжет. І все 
б нічого, якби я не потрапив у кадр. Піс-
ля ефіру мені зателефонувала мама, яка 
поцікавилась, де я знаходжусь. Звісно, я 
їй збрехав, що перебуваю в Сватовому 
по своїм справам. На що вона мені від-
повіла : “Синочку, якщо у вас телевізор 
є, увімкни, будь ласка, там вчора на 5-му 
каналі всю вашу “шайку” показали”.

Друге повернення на фронт
Влітку 2015 року Володимира Прохні-

ча демобілізували. Командир саперного 
взводу передав свої позиції і вирушив 
додому. Втім, в рідних стінах довго не 
витримав — через три місяці відпочин-
ку знову повернувся на фронт. Прослу-
жив рік, повернувся додому і хотів їхати 
втретє. Але розумів, що більше воювати 
не зможе, адже втратив на війні занад-
то багато побратимів. Після повернен-
ня до Ірпеня спершу було досить важ-
ко: Володимир зіштовхнувся з пробле-
мою, яка добре знайома чи не кожному 
атовцю: знайти гідну роботу після вій-
ни майже нереально. «Проблема в тому, 
що справжнім учасникам бойових дій не 
так просто увійти в соціум. Усіх ветера-

нів АТО держава має забезпечити робо-
тою, а цього не відбувається. 

В будь-якому разі, війна змінює люди-
ну та накладає сильний відбиток на пси-
хіку, і роботодавцям такі працівники не 
потрібні”, — ділиться військовий.

“Вони прикриваються людьми...”
Контраст між війною та мирним жит-

тям відчувався вже за 100 км від війни. 
“Пам’ятаю свої враження, як тільки заїхав 
до Харкова. Там центром міста біля фон-
танів гуляють щасливі люди. Незважаю-
чи на відносну близькість до лінії фрон-
ту, вони не знають про війну нічого та не 
розуміють, якою ціною нам дається їхнє 
мирне життя. А коли бачать людину у вій-
ськовій формі, вони не просто не виявля-
ють поваги, а ще й можуть подивитися на 
тебе з неприхованим осудомм.

Не набагато краща ситуація в Ірпе-
ні. Місто, більше двох десятків жителів 
якого загинули на фронті, майоріє ку-
пою реклами від торгових центрів та за-
будовників, але немає жодної соціальної 
— про те, що в країні йде війна. Але най-
більше зухвальство навіть не в цьому...

Володимир Прохніч згадує ганебне рі-
шення ірпінської влади видати кварти-
ри сім’ям загиблих воїнів у скандально-
му житловому комплексі “Єсенін”, та-
ким чином легалізуючи незаконні будів-
ництва. “Це боляче визнавати, але вони 
прикриваються людьми, які втратили 
найцінніше — своїх братів, чоловіків, 
батьків”, — нарікає Володимир.

   Найцінніший скарб
Втім, незважаючи на всі негаразди, 
Володимир Прохніч просто намага-

ється жити далі. На щастя, коман-
дир саперного підрозділу «Айдара» 
все ж забезпечений роботою. Во-
лодимир спільно зі своїм побра-
тимом створив власне підприєм-
ство, що займається транспорт-
ними перевезеннями. Але най-
цінніше, що в нього є — це його 
12-річний син. Всю свою увагу 
та турботу він приділяє йому, 
та про війну з ним намагаєть-

ся не говорити. “Я не хочу, щоб 
війна якимось чином його сто-

сувалась, навпаки — бажаю його мак-
симально захистити від цього жахіття. 

Адже війна — це бруд, і єдині позитивні 
моменти, що я отримав, — це знайомство 
з людьми, яким я можу довіряти”, — го-
ворить Володимир.

Галина КАМІНСЬКА

Майже ніхто з добровольців не 
був офіційно оформлений – за 
штатним розписом чисельність 
працівників складала трохи біль-
ше 500 (з-поміж кількох тисяч).  
Але разом із тим, саме «айдарів-
ці» були одними з найактивніших 
учасників запеклих боїв.

Ветерани-проскурівці щороку 
дружним сімейним колом збира-
ються в липні біля пам’ятника во-
їнам-зв’язківцям, що у військово-
му містечку, на традиційну зустріч. 

Згадують про славний історичний шлях 
проскурівського полку зв’язку, про те, 
що з 1961 року він дислокувався в Госто-
мель-1. З пошаною і вдячністю згадують 
командирів, наставників, колег, які зро-
били чимало для забезпечення життєді-
яльності військового містечка. Крім пи-
тань бойової, мобілізаційної та політич-
ної підготовки, техніки зв’язку, команду-
вання частини приділяло велику увагу у 
вирішенні питань щодо організаційної 
роботи сімей військовослужбовців, а це: 
і квартирозабезпечення, і працевлашту-
вання на роботу, будівництво ЗОШ №14, 
робота з дітьми дошкільного та шкільно-
го віку, спорудження гуртожитку для не-
одружених та малосімейних військовос-
лужбовців, відкриття магазинів, пошто-
вого відділення, перукарні, налагоджен-
ня ділових відносин з місцевими органа-
ми влади тощо.

Крім того, згадують проскурівці, коман-
дування бригади належну увагу приділя-
ло моральному стану та дозвіллю членів 
сімей військового містечка. Функціону-
вав духовий оркестр, постійно організо-
вувалися виїзди до київських театрів та 
історичних місць.

Усе це давало змогу згуртовувати колек-
тив військового містечка.

Вдова командира бригади зв’язку, пол-
ковника Володимира Яковича Містюка, 
Майя Андріївна закликає гостомельчан 
берегти цю святу для них землю, пам’я-
тати й шанувати усіх проскурівців, які 
чесно й гідно виконували свій військо-
вий обов’язок, розбудували містечко та 
заклали в свідомість кожного мешканця 
певні традиції і людські цінності.

Аналізуючи події життя частини, мож-
на з впевненістю сказати, що отримані 
результати — це заслуга кожного офіце-
ра, прапорщика, сержанта, солдата, кож-
ного командира підрозділу.

З-поміж поважних ветеранів не мож-
на не згадати голову ради ветеранів-про-
скурівців, полковника у відставці Олексія 
Васильовича Гриненка, учасника ІІ Сві-

тової війни, полковника у відставці Пав-
ла Петровича Коптєва; полковника у 
відставці, майстра спорту із радіоспорту 
Анатолія Павловича Петровського; ле-
генду Приірпіння, підполковника Бори-
са Олександровича Грушевського; пол-
ковника у відставці Віктора Петрови-
ча Толденка; в минулому — начальника  

Першого польового вузла зв’язку Гене-
рального штабу полковника Євгена Ми-
хайловича Кубрака.

При зустрічі проскурівці з гордістю ді-
ляться спогадами про службу, плану-
ють  створити Книгу пам’яті, яка по-
трібна для нащадків, аби пам’ятали, хто 
на гостомельській землі примножував 
честь і славу частини.

Вітаємо усіх поскурівців із ювілейною 
датою, бажаємо міцного здоров’я, всіля-
ких життєвих гараздів, а ще дякуємо за 
готовність ділитися знаннями й уміння-
ми з молодим поколінням в ім’я розвитку 
України та зміцнення її обороноздатності!

Ольга АВЕРІНА

Війна, яку не помічають

За роки війни в Ірпені побудували 
купу багатоповерхівок, 
але родинам загиблих чомусь 
пропонують квартири в кількох 
будинках, на будівництво яких 
накладено арешт.

На фото: 
Володимир Прохніч — третій зліва

Проскурівському польовому вузлу зв’язку Генерального
штабу Збройних сил України — 75 років!
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• Галина КАМІНСЬКА

• ПРИІРПІННЯ •

У ДЮСШ відкрили 
оздоровчий табір 
“Чемпіон”
Хоча й настали літні канікули, 

але юні спортсмени продовжу-
ють тренуватися. Для зручнос-
ті на базі Ірпінської дитячо-ю-
нацької спортивної школи не-
щодавно відкрився оздоровчий 
табір «Чемпіон».

Днями провідні українські телеканали 
інформували про трагедію, що сталася 
11 липня 2017 року на стадіоні ЗОШ №2 
м. Вишневе. Там на Назара Нікітчука впала 
купа металобрухту під назвою турнік. Ди-
тину терміново доправили до реанімації.
Подібної біди чудом вдалося уникнути 14 липня 

2017 року в Бучі. Близько 18:30 до диспетчерської 
служби Бучанського УЖКГ надійшов дзвінок 
від схвильованої мами, яка зі слізьми на очах 
повідомила, що у дворі по вулиці Нове шосе її 
трирічного хлопчика ледь не вбила гойдалка.

Вероніка К. дуже просила працівників приїха-
ти і забрати металобрухт, щоб ніхто більше не 
постраждав.

Працівники БУЖКГ терміново прибули на міс-
це події і демонтували те, що гойдалкою важко 
назвати. Конструкція зовсім не була закріплена, 
вона завалилася під вагою трирічної дитини.

Перепони з демонтажу конструкції намагалася 
чинити якась пані, яка представилася бухгалте-
ром, але на запитання журналістів, бухгалтером 
якого підприємства чи установи вона є, жінка 
не відповіла, хутко побігла з місця події і стояла 
осторонь, спостерігаючи за процесом і інфор-
муючи когось телефоном.

За словами мешканців будинку №15, цю гой-
далку встановлювало ОСББ. На зауваження 
щодо технічних порушень під час її встановлен-
ня ніхто не реагував.

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

Гостомель може стати
базою всіх лоукостів України

Про це йшлося 17 липня в ході 
спеціальної наради з питань 
розвитку авіасполучення та ве-
дення переговорного процесу 
з лоукост-перевізниками, – ін-
формує прес-служба уряду.

За підсумками наради у Грой-
смана вирішили, що в найближ-
чий рік в якості тимчасового 
рішення лоукости будуть допу-
щені до аеропортів «Бориспіль» 
або «Київ» (Жуляни) строком на 
один рік, а за цей час летовище 
«Гостомель» буде модернізоване 
до відповідних стандартів. Це 
рішення дозволить побороти 
монополію аеропорту «Бори-
спіль», створивши таким чином 
здорову конкуренцію на ринку.

“Ми зараз маємо ухвалити рі-
шення, яке дозволить нам вирі-
шити одразу декілька питань, 
серед яких – скасування будь-
яких монополій в “Борисполі”, 
залучення нових авіаперевізни-
ків та зниження вартості квит-
ків для наших пасажирів”, – ска-
зав Гройсман.

У розмові з мешканцями вій-
ськового містечка, неподалік 
якого знаходиться летовище, 
поки що вдалося почути лише 
негативні відгуки. Ось лише 
один із них від Ірини К.: «Наше 
життя перетворюється на ка-

торгу. Цілодобовий рух автівок 
Нацгвардії, вранішні сирени, а 
тепер ще й аеропорт. А про те, 
що вже побудовані багатопо-
верхівки й заплановані у відпо-
відності до Генерального плану 
селища, які заважатимуть руху 
авіатранспорту, взагалі промов-
чу. Все у нас не як у людей».

Довідково:
• У квітні 2017 року міністр 

інфраструктури України Воло-
димир Омелян виступив про-
ти ідеї відправлення Ryanair до 
Гостомеля.

• Раніше повідомлялося про те, 
що Ryanair не може укласти до-
говір з аеропортом «Бориспіль».

• 8 червня компанія “Міжна-
родні авіалінії України” звину-
ватила міністра інфраструктури 
Володимира Омеляна у лобізмі 
компанії Ryanair.

• 10 липня Ryanair оголосив 
про скасування запланованого 
виходу на ринок України.

• 14 липня повідомлялось, що 
міжнародний аеропорт Львова 
уклав угоду з найбільшим євро-
пейським лоукостом Ryanair. Од-
нак Ryanair не погодиться літати 
до аеропорту “Львів” без угоди з 
київським аеропортом, незважа-
ючи на укладений договір.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запро-
понував розробити проектну документацію розвитку 
аеропорту «Гостомель». Він вважає, що «Гостомель» слід 
перетворити на базовий аеропорт для всіх лоукостів у кра-
їні, включно з ірландським лоукост-перевізником Ryanair, 
визначившись із вартістю всіх необхідних робіт та після 
відповідних інвестицій в летовище.

14 липня 2017 року відбулася позачергова 
сесія Ворзельської селищної ради. На ній 
депутати заслухали звіт про виконання 
селищного бюджету за перше півріччя 
2017 року та прийняли рішення про 
виділеня коштів на будіництво тротуару 
по вулиці Ворзельській (від Ватутіна до 
автодороги Ворзель-Забуччя).
Крім іншого, розглядалося питання норма-

тивної грошової оцінки селища Ворзель, яка 
була розроблена ще у 2009 році, і термін дії якої 
вже сплив,  відповідно до Закону України “Про 
оцінку земель” (5-7 років). Тому на замовлення 
Ворзельської селищної ради ДП “НДПІ Містобу-
дування” розробило нову нормативну грошову 
оцінку земель селища Ворзель, яку й затвердили на засіданні Ворзельської селищної ради.

У Ворзелі відбулася позачергова сесія

Дитяча гойдалка: мить радості
чи небезпека для життя?!

15 липня 2017 року 
гостинна Буча зустрічала 
китайську делегацію. Це 
й не дивно, адже місто 
приваблює не лише своєю 
ошатністю, затишком, а й 
розвиненою інфраструк-
турою, прекрасними мож-
ливостями для ведення 
бізнесу та інвестування. 
Зокрема, акцент було зро-
блено на створенні музею 
бурштину.

Тож про інвестиційні мож-
ливості та туристичну прива-
бливість перлини Приірпіння 
йшлося під час обговорення 
питань із радником міського 
голови Ларисою Матюшен-
ко, начальником фінансового 
управління Тетяною Сімон, 
керівником музею бурштину 
Галиною Симхою.

Керівника шанхайської де-
легації, власника інвестицій-
ної компанії “Wuka” спільний 
проект зацікавив. До його ре-
алізації будуть долучені й інші 
представники бізнес-корпора-
цій Китаю.

За інформацією прес-служби 
Бучанської міськради

За партнерством до Бучі з Китаю

Чи можемо ми, ті, що жи-
вуть у ХХІ столітті, уявити 
хоч на мить, що багатоквар-
тирний будинок кілька де-
сятків років функціонує без 
каналізації?
Виявляється, що на фоні га-

сел: “Гостомель змінюється!”, 
люди тривалий час залиша-
ються заручниками чиєїсь 
безгосподарності та безвідпо-
відальності.

Десятки тих, хто мешкає в се-
лищі Гостомель на вулиці Пуш-
кіна, 1, скаржаться на нелюдські 
умови проживання. Сморід від 
нечистот розноситься на кілька 
десятків метрів.

За словами депутата округу 
№7 Олега Поповичука, “дійшло 
до того, що вже щотижня до-

водиться залучати відповідні 
служби і відкачувати нечистоти 
із каналізаційної ємкості, що 
знаходиться у дворі будинку. 
Але вже за кілька днів труби 
знову забиваються. Хіба ж мож-
на так знущатися над людьми?”.

Тож 18 липня 2017 року, за 
ініціативи депутата, відбулася 
зустріч мешканців будинку із 
начальником КП “Ірпіньводо-
канал” Олександром Маркуши-
ним та із заступником Госто-
мельського селищного голови 
Євгеном Штутманом, на якій усі 
разом шукали шляхи виходу із 
ситуації, що склалася.

На зібранні під час обговорен-
ня Олександр Маркушин пообі-
цяв вирішити проблему щодо 

проведення цен-
тральної каналі-
зації по вулиці 
Пушкіна, мова 
йшла і про новий 
водопровід.

Редакція газети 
“Погляд” уважно 
стежитиме за пе-
ребігом подаль-
ших подій і коли 
в р е ш т і - р е ш т 
вирішення про-
блеми мешканців 

вулиці Пушкіна зрушиться з 
мертвої точки.

Чи зрушать з мертвої точки?
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

В липні свої професійні свята відзначають системні адміні-
стратори та бухгалтери. Перші — забезпечують безперебійну 
роботу комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, 
без чого неможлива діяльність майже будь-якої фірми, другі 
— слідкують за фінансовим станом та підтримують зв’язки 
з клієнтами і партнерами компанії. Нещодавно найбільші 
корпорації та інфраструктурні об’єкти України вразив вірус 
Petya.A, зашкодивши не лише пересічним громадянам, але й 
додавши клопоту представникам цих двох професій.
Зараження вірусом
Хакерські атаки, що відбулися в Україні, призвели до того, що ряд 

компаній та установ втратили доступ до своїх даних. Постражда-
ли не лише громадяни та підприємства, а й великі інфраструктурні 
об’єкти: такі як Міністерство транспорту, Міністерство фінансів, ае-
ропорт “Бориспіль”, “Укрзалізниця” та інші. Зараження вірусом по-
чиналося після завантаження спеціального файлу, який надходив до 
комп’ютерів у вигляді різних посилань чи навіть резюме.

Експерти сходяться в думці, що ця хакерська атака ретельно про-
думана, та вберегтися від неї було не так просто. Втім, більшість все 
ж звинувачує у втраті даних програмне забезпечення бухгалтерської 
звітності “M.E.Doc”. Мовляв, через неї здебільшого і відбулося зара-
ження. Зокрема, бухгалтер Людмила Михайлюк вважає, що ця про-
грама може поставити під загрозу працю всіх бухгалтерів країни, 
адже якщо така ситуація трапилася, вона може повторитися знову.

Хто насправді винен?
Утім, офіційні представ-

ники програмного забез-
печення “M.E.Doc” в Бучі, 
зокрема директор ком-
панії з продажу цієї про-
грами Тетяна Радкевич, 
вважають, що це той ви-
падок, коли в пресі знач-
но ускладнили проблему 
та звалили всю вину “на 
плечі” даного програм-
ного забезпечення: “Зара-

ження відбувалося не лише через  “M.E.Doc”, та акцент чомусь зроби-
ли саме на нашому програмному забезпеченні. Так, були певні труд-
нощі в роботі, але зараз ми активно налагоджуємо всі процеси та до-
помагаємо нашим клієнтам подолати проблему. І всі ті звинувачення, 
що надходять на нашу адресу, здебільшого є безпідставними”. 

Тетяна Радкевич наголошує, що наразі “M.E.Doc” працює в звич-
ному режимі. Є певні ускладнення у роботі бухгалтерів, але не з 
їхньої вини, а через те, що сама ДФС затримує процес реєстрації 
накладних, з якими вони працюють. Директор компанії також до-
дає, що, можливо, ця атака була націлена на те, щоб “підкосити” 
імідж фірми. За її словами, програмним забезпеченням “M.E.Doc” 
в Україні користуються 70% підприємців малого та середньо-
го бізнесу. Існують й інші програмні забезпечення, але технічно 
“M.E.Doc” має більші переваги.

Думка експерта
ІТ-директор, бучанець Олександр Маклаков:
“Цю атаку провели, як і попередні три, саме через “M.E.Doc”, 

оскільки там не піклувалися про безпеку своїх клієнтів. Адже 
перші зараження “M.E.Doc” відбулися ще в квітні, проте тоді 
ніхто не звернув на це особливої уваги.

Варто сказати, що ця атака була дуже добре підготована. 
Вибраний чудовий механізм, одразу видно, що вона чітко наці-
лена на корпоративний сегмент. Звісно, можна було провести 
певні роботи, щоб зменшити ризики зараження. Втім, швидше 
за все, якби замість “M.E.Doc” у більшості підприємств була 
встановлена інша програма, то підготували б атаки під неї”.

Як себе захистити від подібного вірусу?
ІТ-директор Олександр Маклаков вважає, що захистити себе від 

вірусу в нашій країні досить складно. Для цього потрібно встанов-
лювати всі оновлення операційних систем та підтримувати про-
грами в належному стані, що виглядає в Україні, де більшість гро-
мадян користується не ліцензованими, а піратськими програмами, 
як насмішка. Втім найголовніші правила, які допоможуть вберег-
тися від вірусу: встановлювати антивірусні програми та не відкри-
вати підозрілі посилання. І тоді, напевно, ніякі хакерські атаки не 
будуть нести особливої загрози.

Галина КАМІНСЬКА

Масова кібератака: 
як вберегти свої дані?

Проблему доступу до мережі в приват-
ному будинку часто вирішують шля-
хом під’єднання до мобільного або су-
путникового інтернету. Але отримати 
по-справжньому якісний зв’язок можна 
за допомогою оптоволоконного під’єд-
нання від компанії “Best”.

Сучасні технології
Компанія «Best» для під’єднання приватних бу-

динків використовує найбільш сучасний тип 
включення PON. Ця технологія заснована на за-
стосуванні оптичного волокна, за допомогою 
якого сигнал поширюється практично без втрат і 
не схильний до зовнішніх впливів. Оптико-воло-
конний кабель прокладається до житлового бу-
динку і потрапляє всередину  за допомогою зви-
чайного UTP-кабелю.

Для під’єднання необхідно:
1. Прийняти рішення про під’єднання до мережі 

компанії “Best”.
2.  Звернутися до абонентського відділу компа-

нії “Best”: 
— м. Ірпінь, Привокзальна пл., 3; 
— м. Буча, Жовтнева, 66-А, (ТЦ «Буча-Пасаж», 

   3 поверх); 
— м. Обухів, вул. Миру, 9-ж; 
— м. Боярка, вул. Молодіжна, 48; 
— смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2/2; 
— смт Немішаєве, вул. Гагаріна, 12-а.

3.  Обрати тарифний план (від 140* грн на місяць).
4.  Ознайомитися з умовами обслуговування та 

придбати абонентське обладнання (ONU – Optical 
Network Unit).

5. Сплатити за під’єднання.
6. Сплатити депозит (абонплата/кількість міся-

ців) залежно від обраного тарифного плану.
7. Очікувати на приїзд бригади для організації 

оптичної лінії та під’єднання.
8. Під’єднання відбувається у порядку черги 

до 15 робочих днів (згідно з наказом № 39/21 від 
01.05.2017 року).

УВАГА!
Абонент зобов`язаний надати абонентське об-

ладнання для налаштування та завчасно самостій-
но подбати про купівлю абонентського роутера. 
Компанія “Best” не займається продажем такого 
абонентського обладнання.

Для участі в акції «Активуй літо»:
• Залиште заявку для визначення технічної мож-

ливості.
• Оберіть тарифний план від 140 грн/міс**
• Зверніться до офісу для оформлення договору та 

сплатити 960 грн за обладнання (FoxGateONU 1001w)
• Сплатіть депозит (абонплата/кількість місяців), 

залежно від обраного тарифного плану.
• Очікуйте на виїзд бригади протягом 15 робо-

чих днів.
**Тариф для інвалідів першої та другої групи, 
    учасників АТО.

Акція діє з 01.05.2017 до 01.09.2017

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Як провести інтернет у приватний будинок?

Умови акції: *Акція діє лише для нових абонентів за наявності технічної можливості підключення.
Кожний бажаючий може під’єднати швидкісний безлімітний інтернет від компанії “Best” за 600 грн, якщо його 
будинок знаходиться на відстані не більше ніж 100 м від точки під’єднання до телекомунікаційної мережі.

• ТЕХНОЛОГІЇ •

ОЧЕВИДНІ ПЕРЕВАГИ
Переваги, в порівнянні з іншими 

можливими типами включення, 
очевидні:
• Найвища швидкість доступу — 

до 1000 Мбіт/сек.
• Відсутність необхідності купу-

вати модем або будь-яке інше до-
даткове обладнання.
• Стабільність і надійність зв’язку.
• Висока завадостійкість (опто-

волоконна лінія не боїться бли-
скавок і радіовипромінювань, на 
неї не діють електромагнітні наве-
дення від силових кабелів, сигнал 
передається за допомогою оптич-
них лазерів у закритому просторі 
(оптичному волокні)).
• Тривалий термін експлуатації 

оптико-волоконної лінії (опто-
волокно стійке до дії агресивних 
середовищ і не окислюється від 
вологи).
• До кожного вузла колективно-

го доступу прокладається окремий 
оптичний кабель від ядра мере-
жі, зазначена топологія мережі 
називається “зірка”, і забезпечує 
стабільну швидкість з’єднання за 
будь-якої кількості абонентів.
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30 липня   в Україні відзначають День працівників торгівлі. Це 
свято було запроваджено у 1995 році. З давніх часів Україна, де пе-
ретиналися торгівельні шляхи, була активним учасником в євро-
пейському товарообміні. Вона славилася контрактовими і торго-
вельними ярмарками, які об’єднували у своєму колі представни-
ків різних країн і континентів. 

За нинішніх непростих політичних та економічних умов в Укра-
їні, торгівля залишається однією з найбільш рентабельних, пер-
спективних та інвестиційною-приваблюючих галузей бізнесу. Що-
денно десятки мільйонів громадян користуються послугами пра-
цівників торгівлі, якість яких постійно підвищується. 

Тож вітаємо всіх жителів Київщини, які трудяться на тор-
гівельній ниві, і бажаємо  гарного попиту на товари, привіт-
них покупців і благополуччя у всьому!

30 липня  — День
працівників торгівлі

Нюанси кавунів
Радимо вам звернути увагу на 

наступні критерії вибору.
Розмір
Кавун слід обирати середньо-

го розміру  — кілограмів на 5—7. 
Бійтеся гігантських ягід (цілком 
можливо, що вони нашпиговані 
добривами) на тлі дрібних, і на-
впаки  — кавуни однакової міри 
зрілості не повинні надто  різни-
тися розмірами.

Плямка збоку
Вона утворюється на місці кон-

такту кавуна з землею, і якщо 
вона є, значить, кавун встиг доз-
ріти на грядці. Колір плями пови-
нен бути насичено-жовтим або ж 
темно-оранжевим, але не білим.

Звучання
При постукуванні кавун пови-

нен резонувати. Це відбувається 
тому, що м’якоть зрілого «смуга-
стика» має мікропорожнечі. 

Забарвлення
Кірка кавуна має бути кон-

трастною, із максимально чітко 

позначеними темними і світли-
ми смугами. Темні, майже чорні 
смуги засвідчують, що плід отри-
мував багато поживних речовин, 
був добре освітлений і мав пов-
ноцінний обмін речовин.

Хвостик
Його стан може так само роз-

повісти про зрілість плода. Він 
має бути помірно сухим. Нато-
мість мокрий зелений хвіст є га-
рантією незрілого плода. 

Стан кірки
На дотик вона повинна бути 

твердою: самостійно відірвав-
шись від гілки, плід більше не 
отримує вологи і швидко тверд-
не. Проколоти нігтем її немож-
ливо, якщо кавун «готовий»! Ко-
ричнева і волога кірка  — показ-
ник переспілого кавуна.

Випробування водою
Щоб перевірити кавун на 

стиглість, його кидають у воду: 
спливе   — значить стиглий. Во-
дою можна перевірити й  «нітрат-
ність» смугастої ягоди: для цього 
слід розтерти шматочок м`яко-
ті кавуна в склянці води. Якщо 
вода забарвилася в червоний ко-
лір  — їсти такий екземпляр кате-
горично не можна! А якщо ягода 
стигла  — вода просто помутніє.

Торгівельні пастки: чому 
ми купуємо зайве?

Що варто знати про торгівельні пастки, 
аби не втрапити до них?

Часто, повертаючись із супермаркетів з повними пакетами ку-
пованого, ми усвідомлюємо, що дещо із придбаного — абсолют-
ний непотріб. Розбираючи куплене, щиро дивуємося, як взагалі 
можна було придбати той чи інший товар. 

Як же втриматися від спокуси придбання зайвих речей? 

Візок
Його винайшли в США в 1938 році. Відтоді він став незамінною річ-

чю, призначеною для того, щоб  полегшити нам винесення з магази-
ну якомога більшої кількості товару. Ось простий приклад, як ми в 
цю пастку потрапляємо. Зайшли в магазин купити ковбаски чи хліба, 
а взяли візок. Звичайно, що пара товарів у ньому виглядає сиротли-
во, і ми підсвідомо прагнемо заповнити порожній простір. Тож, якщо 
у вас немає грандіозних планів на покупки,  візьміть краще  кошик.

Музика
Зазвичай, це музика ліричного характеру, що змушує нас бродити, 

не поспішаючи, між лабіринтами стелажів, а отже покласти побіль-
ше товарів у візок або кошик. Тому тут порада така: пам’ятайте про 
те, навіщо ви прийшли, а ще краще — заздалегідь напишіть список, 
щоб не спокушатися зайвими покупками.

Пахощі та аромати
Ціна товару з приємним ароматом здається нам прийнятною, а сам 

він — вкрай необхідним. Так, свіжа випічка в більшості супермар-
кетів розташована біля входу. Її запах активує наші «рецептори по-
купця» і, немов гіпнозом, налаштовує робити необдумані покупки. 
Тож, перед тим, як покласти що-небудь до кошика, варто обміркува-
ти важливість і необхідність покупки. Знаючи це, ви будете розумі-
ти, як не купувати зайвих речей у торгових центрах.

Манекен у якісному одязі
У відділах одягу часто встановлюють манекен, одягнений у хоро-

ший і якісний одяг. Як правило, те, що одягнено на ньому, лежить 
поряд. Це дуже тонкий хід, що стимулює попит. Ми, не замислю-
ючись, беремо повний комплект, незважаючи на те, що в залі може 
бути достатньо інших привабливих речей більш доступної вартості. 
Але візуальне сприйняття штовхає нас на те, щоб мати такий же на-
ряд у своєму гардеробі. 

Маніпуляція цінами
Часто  цінники мають нерівне значення. Наприклад, 499 грн, 599 

грн, 999 грн. Справа в тому, що психологічно ми сприймаємо пер-
шу цифру. Наша свідомість  відкидає той факт, що при купівлі речей 
з такими цінниками варто одразу в голові округляти суму до цілого 
числа в більшу сторону.

Безкоштовні зразки
Пам’ятайте, що безкоштовний товар   

— це не подарунок, а маркетинговий 
хід, тому ви нічого і нікому не вин-
ні. Спробували, продегустували і від-
ходьте, якщо, звичайно, вам цей товар 
не потрібен.

Прикасова зона
Саме на ній розміщено купу дрібниць, які ми змушені розгляда-

ти, стоячи в черзі. По суті, прикасова зона  — найнебезпечніша, на 
ній розташовуються непотрібні речі, які необхідно продати. Щоб не 
потрапити у цю пастку, варто чітко для себе розуміти, що біля каси 
розташовується дешевий і непотрібний товар, який не коштує своїх 
грошей. У магазині ви можете знайти що-небудь схоже, але за більш 
прийнятною ціною.

Стиглі, солодкі, корисні!

• СПОЖИВЧИЙ КОШИК •

Як правильно обирати кавуни та дині?
Приірпінські ринки віднедавна поповнилися першими кавунами і динями. 
Привезені з південних регіонів країни, вони спокушають нас своїм виглядом 
і ароматом. Але поспішати з їх купівлею не варто. По-перше, можна придба-
ти водянисту ягоду (адже кавун — це ягода). А по-друге, тими ж  плодами 
можна легко отруїтися, якщо вони були  вирощені у неналежних умовах.

Зовнішній вигляд
Диня має бути без порізів, 

вм’ятин, тріщин і плям, оскільки 
солодка м’якоть дині є чудовим 
місцем для розмноження різних 
бактерій. 

Запах
Хороша стигла диня пахне ме-

дом. Якщо ви не відчуваєте за-
паху взагалі, диня пахне тільки 
зеленню або запах вже неприєм-
ний, краще її відкласти.

Пружність
Якщо натиснути на шкірку 

пальцями, диня повинна пружи-
нити. Якщо вона тверда, значить, 
все ще зелена. Якщо навпаки — 
пальці провалюються, значить 
диня перезріла і швидко зіпсу-
ється. Плюс до всього вона може 
виявитися гіркою біля шкірки.

Звук
При поплескуванні по 

дині вона повинна вида-
вати глухий звук.

З чим не варто
комбінувати
вживання дині:
1. Молочні та кисломо-

лочні продукти.
2. Алкоголь.
3. Холодна вода.
Оскільки диня   — до-

сить важкий продукт, краще на-
солоджуватися нею в проміжках 
між основними прийомами їжі. 
На зовсім голодний шлунок або  
одразу після їжі її краще не їсти.

Вживання дині не рекоменду-
ється людям із загостренням ви-
разкової хвороби шлунку і два-

надцятипалої кишки, з цукро-
вим діабетом. Не бажано вжива-
ти її годуючим матерям.

У жодному разі не купуйте 
диню з прилавків вздовж дороги 
(тим паче поруч із жвавою тра-
сою), у розрізаному вигляді.

Сторінку підготувала
 Ольга АВЕРІНА

Обираємо диню
Зазвичай, основним критерієм вибору динь є зовнішній вигляд. 
Зрідка хто  придивляється і обмацує їх. А варто було б!

ОЧЕВИДНІ ПЕРЕВАГИ
Переваги, в порівнянні з іншими 

можливими типами включення, 
очевидні:
• Найвища швидкість доступу — 

до 1000 Мбіт/сек.
• Відсутність необхідності купу-

вати модем або будь-яке інше до-
даткове обладнання.
• Стабільність і надійність зв’язку.
• Висока завадостійкість (опто-

волоконна лінія не боїться бли-
скавок і радіовипромінювань, на 
неї не діють електромагнітні наве-
дення від силових кабелів, сигнал 
передається за допомогою оптич-
них лазерів у закритому просторі 
(оптичному волокні)).
• Тривалий термін експлуатації 

оптико-волоконної лінії (опто-
волокно стійке до дії агресивних 
середовищ і не окислюється від 
вологи).
• До кожного вузла колективно-

го доступу прокладається окремий 
оптичний кабель від ядра мере-
жі, зазначена топологія мережі 
називається “зірка”, і забезпечує 
стабільну швидкість з’єднання за 
будь-якої кількості абонентів.

Що містить кавун?
 87% води, цукор, харчові 

волокна, вітаміни B1, В2, З, 
PP, фолієва кислота, калій, 
магній.

Чим корисний?
Кавун — хороші ліки для 

гіпертоніків і сердечників 
з кількох причин. Магній, 
що міститься в ньому, 
заспокоює серце, ніжні 
харчові волокна знижують 
рівень шкідливого холес-
терину в організмі, а низь-
ка концентрація солей ви-
кликає сечогінний ефект
(а значить, знижує тиск).

Що містить диня?
95% води, цукор, кальцій, 
цинк, жири, вітаміни А, В, 
С і Р . 

Чим корисна?
У м`якоті дині є речо-
вини, що допомагають 
виробленню серотоніна, 
— «гормону щастя», тому 
вона корисна тим, у кого 
поганий настрій.
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В дитячих таборах Ірпеня у само-
му розпалі сезон літнього відпо-
чинку та оздоровлення. Сюди, як 
і раніше, приїжджають діти з усієї 
України — щоб весело провести 
час, отримати яскраві враження 
та знайти нових друзів. У свою 
чергу, адміністрація закладів 
завжди рада гостям та готуєть-
ся до нових заїздів заздалегідь. 
Утім, у цьому році бажаючих від-
почити там стає все менше.

Табір ім. Ю. Гагаріна
У цьому дитячому спортивно-оздо-

ровчому комплексі активно готують-
ся до спортивного змагання «Джура». 
Діти з усього табору розподіляються на 
дві групи та разом із вихователями ви-
рушають у похід до лісу. Там на них че-
кають різноманітні квести, конкурси та 
випробування, що мають на меті вихо-
вати у юнаків та дівчат національно-па-
тріотичні переконання та розкрити такі 
якості як мужність, сміливість та відва-
га. Втім, цього року змагання будуть не 
такими масштабними, як у минулі роки, 
хоча й не менш видовищним. «Зараз на 
території табору відпочиває 233 дити-

ни, це не так багато, адже за одну змі-
ну ми можемо прийняти 300 дітлахів», 
— розповідає старший вихователь Оле-
на Пустовгар. Вона присвятила вже не 
один рік роботі у дитячому оздоровчо-
му закладі, тож знає, як все було раніше. 
За її словами, на кількість бажаючих від-
почити в комплексі могла вплинути за-
гальна криза в країні.

Наразі 18 днів відпочинку в таборі за-
раз коштують від 6800 до 7100 грн, в за-

лежності від обраної зміни. «Це цілком 
виправдана вартість, адже за ці кошти 
ми пропонуємо якісне п’ятиразове хар-
чування, насичену організацію дозвілля 
та проживання в комфортних умовах», 
— розповідає Олена.

Але ті, хто вже бував у таборі ім. Ю. Га-
гаріна раніше, повертаються сюди зно-

ву й знову. І справді, в таборі дійсно є 
чим зайнятись – на 8 га землі розташо-
вана низка зон для відпочинку. На тери-
торії комплексу можна пограти у волей-
бол, теніс, бадмінтон та інші спортивні 
ігри. Крім того, тут функціонують гурт-
ки орігамі, макраме та бісероплетіння. 
На літніх майданчиках вихователі готу-
ють малечу до участі у вокальних і тан-

цювальних конкурсах, а коли надворі 
тепла погода — діти із задоволенням хо-
дять на плавання до просторого басей-
ну під відкритим небом. Крім того, тут 
є своя більярдна та ігротека, де діти мо-
жуть зіграти в настільний футбол чи хо-
кей, шашки, нарди та шахи. А наприкін-
ці насиченого дня на юнаків та дівчат 
чекає запальна дискотека або перегляд 
цікавого фільму.

ДСОЦ «Дружний»
У дитячому санаторно-оздоровчому 

комплексі «Дружний» справи йдуть тро-
хи інакше. Наразі тут на 12 га землі від-
почиває лише 75 дітей із 250 можливих. 
Хлопці та дівчата різного віку оселилися 
в одному корпусі, і, разом із тим, в цьому 
приміщенні залишаються вільні місця. 
Директор табору Валерій Смоловий має 
30-річний стаж роботи в цій установі, і, 
як ніхто інший, знає, що раніше завжди 

вистачало охочих відпочити. «За зміну у 
нас оздоровлювалось 230-250 осіб, а цьо-
го року кількість відпочиваючих зменши-
лась втричі», — ділиться Валерій.

Крім того, через проведення ремонтних 
робіт на території табору адміністрації 
закладу довелось відмінити першу зміну 
та почати вже з другої. Зате діти осели-
лись вже в оновлених приміщеннях. Ре-
монт провели не лише у корпусах, але й у 
їдальні та медичному пункті.

Стосовно дозвілля, то тут воно не 
менш різнобарвне, ніж у комплексі ім. 
Ю. Гагаріна. Крім того, кожний вихо-
ванець проходить призначені лікарем 
профілактичні та оздоровчі процеду-
ри, зокрема такі, як ванни, масажі, аро-
матерапія та лікувальна фізкультура. А 
ще діти — просто в захваті від плаван-
ня в басейні, смачного п’ятиразового 
харчування і запальної дискотеки, яку 
проводять в таборі щовечора.

«Завдання адміністрації — робити 
все можливе, щоб ця казка ніколи не за-
кінчувалася», — наголошує директор 
ДСОЦ «Дружний».

Літо, канікули, табір...

Сторінку підготувала Галина КАМІНСЬКА

30 липня весь світ відзначає Між-
народний день дружби. Шість 
років тому Генеральна асамблея 
ООН прийняла резолюцію про 
проведення даного свята.
Цей день має на меті зміцнити друж-

бу між усіма народами світу та нагадати 
всім мешканцям планети Земля, що всі 
ми маємо поважати культуру, віроспові-
дання та цінності кожної нації. До речі, 
поштовхом до того, щоб створити таке 
свято, стало те, що у 2011 році експерти 
нарахували аж 20 (!) війн на нашій пла-
неті. Втім, з того часу ситуація, на жаль, 
не змінилась докорінно. Всесвіт, як і рані-
ше, страждає від війн, терактів та інших 
збройних конфліктів.

Конфлікти продовжуються
Так, засновники Міжнародного дня 

дружби, без сумніву, взяли за основу гар-
ну ідею – будь-якими способами і зусил-
лями заохочувати діалог між країнами 
та вирішувати конфлікти між ними. Та 
ось сам механізм «вирішення конфлік-
тів» вочевидь не продумали. Наприклад, 
чому ніхто не в змозі зупинити російську 
збройну агресію проти України, яка три-
ває вже більше трьох років і в результа-
ті якої загинули тисячі українців?! Не-
втішні прогнози і в інших країнах. Лише 
за 2016 рік в світі відбулось більше десят-
ка кривавих терактів із сотнями невин-
них жертв, зокрема, у Франції, Туреччи-

ні, США, Бельгії, Західній Африці, Іраку  
та Пакистані.

Значення свята
Але в умовах нинішньої ситуації в сві-

ті День дружби стане незамінним, якщо 
слугуватиме нагадуванням того, що не 
повинно бути меж між національнос-
тями, релігіями, а головне – політич-
ними інтересами. ООН запропонувала 
державним структурам, а також між-
народним та регіональним організаці-

ям відзначати цей день відповідно до 
культурних традицій тієї чи іншої краї-
ни та організувати заходи й ініціативи, 
які будуть сприяти зусиллям міжнарод-
ної спільноти, спрямованим на досяг-
нення діалогу між цивілізаціями. Крім 
того, одне із завдань Міжнародного дня 
дружби — залучення молоді, включно 
з майбутніми керівниками, до суспіль-
ної діяльності, спрямованої на поважне 
сприйняття різних культур. На даний 
час в багатьох країнах світу щорічно 
проводяться заходи, пов’язані з пропа-
гандою дружби та толерантного став-
лення до оточуючих.

Давайте дружити!

Лише за 2016 рік у світі 
відбулось більше десятка 
кривавих терактів 
із сотнями жертв.

ІА «Погляд» поцікавилася
організацією дозвілля в двох
популярних оздоровчих 
комплексах Приірпіння — імені
Ю. Гагаріна та «Дружний». 

• ВІДПОЧИНОК •

Цікаво знати
У 2016 році відоме британське ви-

дання “The Independent “опублікува-
ло рейтинг найдружелюбніших кра-
їн світу. Для цього соціологи та екс-
перти проаналізували, наскільки 
кожна країна гостинна до іноземних 
гостей. Зокрема,  до уваги взяли такі 
фактори, як: легкість заселення, по-
шук друзів та реалізація в суспільно-
му житті. З’ясувалось, що найбільш 
дружелюбними є країни Азії та Пів-

денної Америки – перші три місця 
списку залишили за собою Тайвань, 
Уганда та Коста-Ріка. Найбільш това-
риською європейською країною ви-
явилась Португалія, яка посідає 10-
те місце рейтингу, а 12-та сходинка 
дісталась Іспанії. Та особливо при-
ємно те, що Україна - на 19-й пози-
ції із 67-ми в цьому списку, і, так чи-
ном, знаходиться в трійці найдруже-
любніших країн Європи.
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Перша подорож із дітьми для батьків — дуже хви-
лююча. І щоб вона пройшла вдало, “Mint Travel” 
підготував декілька корисних лайфхаків.
✴ Коли обираєте напрямок подорожі, орієнтуйтеся на власні ба-

жання, а ось темп відпочинку нехай буде “дитячим”, підлаштова-
ним під можливості та режим малечі. Обирайте готелі з коротким 
трансфером від аеропорту. Якщо їдете до моря чи океану, дізна-
вайтеся про розмір та покриття  пляжу. Краще зупинятися в готе-
лях сімейного відпочинку — там є все необхідне для проживання 
з дитиною: додаткове ліжечко, дитяче меню, стільчики в закладах 
харчування, візочки, ігрові зони тощо.

✴  Замовляючи тур в агенції, обов’язково повідомте вік дітей, які 
подорожуватимуть з вами. “Mint Travel” запропонує безліч варі-
антів для комфортного відпочинку всією сім’єю. До речі, дітям до 
двох років не потрібно купувати окремий квиток. Потурбуйтеся 
про всі необхідні вакцинації і щеплення для малюка. Їх список з 
печаткою лікаря також краще взяти з собою.

✴  Підлаштовуйте час вильоту під 
біоритми дитини. В аеропорт при-
ходьте раніше, щоб уникнути черг 
і штовханини. Обирайте для ді-
тей яскравий одяг, щоб легше було 
знайти їх в натовпі. В аеропортах є 
приміщення для годування і спо-
вивання малюків. У літаку є туа-
лети, призначені для зміни підгуз-
ків, та  дитячі відкидні або підвіс-
ні колиски. Щоб приспати дитину 
під час перельоту, візьміть із со-
бою річ, з якою вона зазвичай за-
синає вдома — улюблену іграшку, 
пустушку чи подушечку. 

✴  Під час злету та посадки немовлятам комфортніше біля мами-
них грудей або ж із соскою чи пляшечкою. Старшим потрібно час 
від часу ковтати: тут вас врятує цукерка на паличці або напій із 
трубочкою. Також можуть допомогти ватні тампони у вушка. Не 
беріть з собою газовані напої чи жирну їжу, візьміть яблука і па-
кетик із кислими цукерками. Це допоможе запобігти нудоті. І  за-
пасіться книжкою, розмальовкою, новою іграшкою або грою для 
планшета, щоб відволікти чадо в ці 20 хвилин.

✴ Візьміть для себе і для дитини антибактеріальні вологі серветки 
та необхідні ліки. Попіклуйтеся про підгузки чи компактний гор-
щик. Якщо ваша дитина щось їсть, крім грудного молока або мо-
лочної суміші, то беріть в літак тільки випробувані продукти. У 
деяких авіаперевізників є спеціальне дитяче меню, але бронювати 
його треба разом із квитками.

✴  Для зовсім маленьких дітей візьміть слінг, ергорюкзак або 
«кенгуру»: вони максимально полегшать вам подорож і звільнять 
руки. Брати візочок за кордон не обов’язково, зазвичай в аеропор-
тах і готелях вони є напрокат.

✴ На відпочинок візьміть якомога більше змінного одягу для ди-
тини. А от підгузки везти не обов’язково — вони знайдуться в 
будь-якому найближчому маркеті. Перед подорожжю оформіть 
медичне страхування і запишіть телефони, куди звернутися в екс-
трених випадках. Якщо дитина грудна, тоді про свій раціон дбати 
слід мамі. Для дітей на штучному вигодовуванні доведеться взя-
ти суміш із собою в багаж. Кількість пачок не обмежена, і проблем 
з перевезенням розчинних каш і дитячого пюре теж не виникає. 
Можна взяти кілька баночок на перший час, а потім купити на міс-
ці. І подбайте про захист дитини від сонечка, використовуйте спе-
ціальні сонцезахисні креми та окуляри.

Фахівці “Mint Travel”  чудово розуміють, що планування відпо-
чинку з дитиною вимагає особливого підходу. Вони гарантовано 
організують для вас і ваших дітей яскравий, незабутній відпочи-
нок, що відповідає всім вашим мріям і бажанням.

Підготувала Юлія КАСЯН

Якщо раніше після подачі заяви до 
РАЦСу треба було принаймні місяць 
почекати, нині – весілля можна 
влаштувати практично за годину.

Революційне рішення
Ще у 2016 році Міністерство юстиції Украї-

ни зробило подарунок для усіх закоханих, яким 
якнайшвидше кортіло узаконити свої стосун-
ки. Якщо раніше до реєстрації шлюбу потріб-
но було чекати місяць після подання заяви, то з 
осені минулого року вступити у подружнє життя 
стало можливим за добу, а то й навіть за годину. 
Так, міністр юстиції Павло Петренко запропону-
вав укладати шлюби за спрощеними правилами. 
Приводом для такого революційного рішення ста-
ло незвичайне розслідування відомства. За слова-
ми Павла Петренка, близько 40% громадян Украї-
ни самостійно прискорювали настання одружен-
ня – виявилось, що молоді пари купували довід-
ки, що начебто наречена вагітна, і таким чином 
якнайшвидше одружувались.

Таким чином Мінюст дав зелене світло усім тим, 
хто не має бажання чекати стільки, скільки того 
вимагає держава. Пілотний проект так і назвали 
– “Шлюб за добу”, а першими, хто наважився на 
такий крок, стали львівські пари молодят (вони 
одружились за спрощеною процедурою ще у серп-
ні 2016 року). Згодом цей проект поширився ін-
шими містами України.

Мінімум часу – максимум грошей
Для того, щоб укласти свій шлюб легко та швид-

ко, потрібні лише паспорти, ідентифікаційні коди, 
документи про сплату державного мита та плат-
них послуг, що надаються РАЦСом, ну і, звісно ж, 
непереборне бажання одружитись. Правда, кош-
туватиме така процедура недешево. Якщо вар-
тість звичайної реєстрації шлюбу, за місяць піс-
ля подання заяви, — близько 200 грн (за урочи-
сту церемонію доведеться доплатити 500 грн), то 
за “швидкий” шлюб необхідно викласти чималу 
суму. Вартість “шлюбу за годину” коливається від 
2,5 до 10  тис. грн — в залежності від місця, дати та 
часу проведення церемонії. 

Зокрема в Києві звичайна процедура без зайвих 
урочистостей коштуватиме щонайменше 4300 
грн, а якщо ви хочете запросити на цей захід гос-
тей, отримати подарунковий букет квітів та об-
мінятись обручками під романтичну музику — 
будьте готові викласти 10   тис. грн. Найдешевше 
одружитись швидко — у прифронтовій зоні. Там 

влада вирішила, що сплачувати тисячі за оформ-
лення шлюбу людям, які щодня живуть у неспо-
кійних умовах — справжнє здирництво. Тож, на-
приклад, у Сєвєродонецьку можна одружитись , 
сплативши не більше 150 грн.

Якщо ви хочете одружитись в Ірпені 
чи Бучі — будьте готові чекати ще 
місяць після подання заяви.

Втім, доступна така послуга поки що не у всіх мі-
стах. До прикладу, якщо ви хочете одружитись в 
Ірпені чи Бучі, будьте готові чекати ще місяць піс-
ля подання заяви. Укласти свій шлюб якнайшвид-
ше можна хоча б в Києві, що знаходиться поруч. А 
взагалі, установи, в яких можливо зареєструвати 
свій шлюб за добу, вказані на сайті Міністерства 
юстиції України. 

“Шлюб за добу” в Києві
Таку послугу в столиці надає КП Київської об-

ласної ради «Готово», що знаходиться за адресою: 
м. Київ, площа Лесi Українки, 1.

Тел.: +38-096-056-44-44; +38-050-943-44-44.
Графік роботи: пн — пт.: 8:30 — 21:30; 
сб. — нд.: 10:00 — 18:00.

Галина КАМІНСЬКА

Футбольний клуб із 
Дніпродзержинська 
“Сталь” готується до 
змагань на ірпінському 
стадіоні “Чемпіон”. Ос-
таннім часом команда 
здобуває все більших 
досягнень. Зокрема, 
нещодавно основний 
склад “Сталі” обіграв 
одного із найтитулова-
ніших клубів Ірану.

До змагань футболісти клубу 
готуються майже щодня, адже, 
щоб вдало зіграти, потрібно 
виснажливо тренуватися. Істо-
рія команди починається з 1926 
року, в її складі є основна група 
та дві юніорські.

ПФК “Сталь” вже має безліч до-
сягнень: зокрема, йому вдалося 
пройти в 1/4 чемпіонату України 
2016 року, а також зайняти вось-
ме місце в Прем’єр-лізі чемпіо-
нату України.

«Процес підготовки до сезо-
ну йде в нормальному режимі.  
Ми дотримуємося того пла-
ну, який був нами складений 
до початку зборів. Радує, що 
в нашому колективі є команд-
ний дух, у футболістів гар-

ний настрій, видно їх бажання 
працювати та самовіддачу», — 
розповів про команду тренер 
клубу Єгіше Мелікян.

Анна ГРИГОРІВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ Літо – пора відпусток, сонця, спеки, відпочинку біЛя моря, а разом з тим – нових знайомств
та яскравих вражень. загаЛом, психоЛоги стверджують, що саме вЛітку Людина здатна

наважитись на вчинки, на які раніше не вистачаЛо духу. тож, можЛиво, й не дивно, 
що саме на цю пору року припадає чи не найбіЛьша кіЛькість весіЛьних церемоній – закохані 

пари одружуються тоді, коЛи цьому сприяє сама погода.
та якщо раніше пісЛя подачі заяви до рацсу треба буЛо принаймні

місяць почекати, нині весіЛЛя можна вЛаштувати практично за годину.

У подружнє життя —
за годину

ПФК “Сталь” готується до поєдинків на ірпінському стадіоні “Чемпіон”

Сімейний відпочинок: 
як подорожувати
з дітьми

• ДОЗВІЛЛЯ •
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

***Хлопець своїй дівчині-блон-
динці на вокзалі:
— Я вже їду до армії, й мій 

поїзд незабаром вирушає…
— Я тебе дочекаюся, милий!
— Мене не буде дуже довго, 

іди додому.
***— Вовчику, подай кілька 

прикладів руйнівної дії ал-
коголю на організм.
— Що, знову батьків до 

школи привести?!

***Сидять двоє кумів. Один 
другому каже:
— От якби повернути всі ті 

гроші що я пропив…
— І що б ти зробив?
— Та.. мабуть.. пропив би 

ще раз…
***— Коханий, не підкажеш, 

що це за корова з тобою на 
фото?
— Сестра.
— Ой, така гарненька.

Смачного!

Прогноз погоди. ІрпіньАнекдоти

По горизонталi:
1. Спортивно-прогулянковий чо-
вен 4. Початок спортивних зма-
гань 7. Газоподiбний продукт 
при згораннi 8. Кулiнарний вирiб 
на збитих бiлках 9. Невелике во-
доймище 10. Чародiй 12. Верхня 
частина колони 15. Рiд великих 
груш 17. Назва щита Зевса 
18. Молода вiвця 20. Гостра iн-
фекцiйна хвороба 23. Мiсце 
зшиття тканини 25. М`який бiлий 
мiнерал 26. Частина телевiзора 
27. Одиночний вектор 28. Сорт 
яблук 29. Ансамбль з восьми ви-
конавцiв

По вертикалi:
1. В Iндiї - суспiльна група 
2. Масляниста горюча речовина 
3. Рай на землi 4. Густий туман 
з димом 5. Шахрайство, ризи-
кована справа 6. Вузька дорiж-
ка 11. Фiнансове повiдомлен-
ня 13. Сосновий лiс 14. Вид па-
пуг 15. Чоловiчий голос 16. Жiно-
чий шарф 18. Скам`янiла смола 
хвойних 19. Жiноча прикраса 
21. Мiра ваги коштовностей 
22. Найвища точка небесної сфе-
ри 23. Снасть для розтягування 
вiтрил  24. Заборона президента

Кросворд

По горизонталi: 1.каное 4.старт 7.дим 8.суфле 9.озеро 10.маг 12.абак 
15.баба 17.егiда 18.ярка 20.сказ 23.шов 25.тальк 26.екран 27.орт 28.ре-
нет 29.октет. По вертикалi: 1.каста 2.нафта 3.Едем 4.смог 5.афера 6.тро-
па 11.авiзо 13.бiр 14.кеа 15.бас 16.боа 18.янтар 19.кулон 21.карат 22.зенiт 
23.шкот 24.вето.

У серпні всі знаки зодіаку мають бути го-
товими до миттєвої зміни подій — місяць 
обіцяє бути схожим на калейдоскоп. Якщо 
не будете встигати змінювати тактику по-
ведінки, виходячи з нових життєвих умов, 
доведеться просто плисти за течією, спо-
діваючись, що за черговим поворотом вас 
не чекає бурхливий багатометровий во-
доспад. Однак при цьому в серпні можна 
не чекати серйозних невдач або неспри-
ятливих подій, які здатні завдати шкоди 
вашому матеріальному благополуччю або 
сімейним відносинам.

Що готують
нам зірки?

Карикатура

Вареники з чорницями
Літо — це пора ягід, тож на нашому столі все 
частіше з’являються вареники з цими солод-
кими та корисними начинками. Пропонуємо 
вам приготувати їх із чорницями.

Інгредієнти:
1 склянка борошна вищого ґатунку; 500 г чор-

ниць; 50 г цукру; 1 яйце; 20 г вершкового масла; 
1/2 склянки води; 1/2 ч. л. солі; 2 ст. л. сметани.

◆ Налийте у миску остуджену кип’ячену воду, додайте 
сіль та змішайте, щоб вона розчинилася.

◆ Вбийте яйце та змішайте з водою. Всипте просіяне бо-
рошно, добре замісіть — в мисці має утворитися круте 
тісто. За потреби додайте борошно або воду — воно по-
винне бути пружним, але не дуже 
тугим. 

◆ Перекладіть тісто на 
стільницю, посипану му-
кою, добре його повими-
найте і поставте на півго-
дини у холодильник.

◆ Розділіть тісто на 4 шмат-
ки, розкатайте їх качалкою на 
тонкі пласти і склянкою виріж-
те кружечки для вареників (або 
розкатайте їх качалкою).

◆ На кожен кружечок покладіть 1 ст. л. чорниць та 
посипте їх цукром. Ретельно заліпіть краї. Складіть 
усі вареники на кухонну дошку. Поставте її у холо-
дильник ще на півгодини. 

◆ Готуйте вареники в підсоленій воді. Після того як 
вкинули їх в окріп, обов’язково проведіть ложкою по 
дну каструлі, щоб вареники до нього не прилипали. 
Після спливання варіть їх ще 5 хв.

◆ Вийміть вареники шумівкою у велику миску, по-
ливаючи кожен шар вершковим маслом. Подавайте зі 
сметаною.

Умовні позначення:

  — добре;   — непогано;

 — ризики погіршення

Особисте
життя Кар’єраЗдоров’я ФІнанси

АФОРИЗМ
Якщо ви відпустили минуле, це не означає,
що воно відпустило вас.

Календар подій  (21 липня — 3 серпня)
21 липня 1956 року — в Ірпені засновано 

Ірпінський сільськогосподарський техні-
кум бухгалтерського обліку ("Ірпінський 
економічний коледж"). 
21 липня 1906 року — народилася україн-

ська поетеса Олена Теліга.
22 липня 1967 року — рішенням виконко-

му Київоблради Ірпінській міськраді під-
порядкували Гостомель разом із Баланів-
кою і Мостищем.
26 липня – Собор святого Архангела Гав-

риїла та преподобного Степана Саваїта. 
28 липня — День Хрещення Київської Ру-

сі-України.
28 липня — Всесвітній день боротьби з 

гепатитом.
29 липня — День системного адміністратора.
30 липня — День працівників торгівлі.
2 серпня — День святого пророка Іллі.

www.gismeteo.ua


