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26-та сесія Гостомельської селищної ради, яка відбула-
ся 7 вересня, перетворилася на поле битви між прихиль-
никами суперечливого, або, як його назвали “геніаль-
ного” Генерального плану Гостомеля, та жителями сели-
ща, які виступали проти його затвердження. Їхніми го-
ловними аргументами були: проблеми у життєдіяльнос-
ті селища через забудову, а відтак збільшення населен-
ня у 2,5 рази, відсутність садочків та шкіл, давно обіця-
них владою, транспортний і каналізаційний колапси та 
багато іншого.

Найперше, що здивує будь-яку адекватну людину, — це 
місце проведення сесії. У Гостомелі, зазвичай, подібні за-
сідання відбуваються в актовій залі Центру творчості ді-
тей та юнацтва, що створює незручності для педагогів та 
численної гвардії дітей, які відвідують гуртки. А під час 
останньої сесії селищний голова Юрій Прилипко заявив, 
що у приміщенні, яке належить Центру творчості, знахо-
диться граната. І це всупереч рішенню, винесеному Київ-
ською прокуратурою, про виселення селищної ради з бу-
дівлі, яка належить закладу освіти.

Пошкоджено майно Центру творчості, приміщення 
якого перебуває на балансі Ірпінської міськради. Хто 
відшкодовуватиме збитки — невідомо. Реакції ірпін-
ських чиновників на цю подію ще й до сьогодні немає.

Селищний голова не справляється із ситуацією в сели-

щі, вона вже давно вийшла з-під його контролю, а тому на 
допомогу у просуванні Генплану запросив з кілька десят-
ків “спортивних” та специфічно татуйованих хлопців, які 
виконували замовлення проти жителів Гостомеля.

У битком набитій залі знаходилося з кілька сотень госто-
мельчан. Дихати було нічим. Пожежний вхід, який, зазви-
чай, був відкритим, замкнули, прохід перекрили. Дехто з 
присутніх отримав легкі тілесні ушкодження через тис-
няву та безлад. Тобто ціною здоров’я людей, зігнаних до 
зали у примусовому порядку, приймали важливий для се-
лищного голови епохальний документ.

Не зрозуміло, чому на сесію не запросили представни-
ків із Мощуна, Горенки та Озер, з якими нібито плану-
вав об’єднатися Гостомель. Чому не врахували побажан-
ня й думку цих людей, адже документ, якщо його рішен-
ня громада не оскаржить в судових установах, діятиме 
протягом тривалого часу.

Генплан селища Гостомель прийняли “дорогою ціною” 
у всіх значеннях цього слова. Навіть ті, хто ініціював 
створення робочої групи щодо вивчення суперечно-
стей в Генплані і кабальної тотальної забудови селища, 
чомусь в останній момент, можливо, під тиском такої 
кількості невідомих молодиків, проголосували за його 
прийняття.

Генеральний план Гостомеля: дорогою ціною

Продовження на сторінці 3.

7 вересня наперсточники від ірпінської влади 
знову прокрутили свою традиційну махіна-
цію: 39-ту сесію, що мала розпочатися о 10-й, 
вирішили відкрити о 8-й ранку. Таким чином 
вони намагалися позбавитися на засіданні від 
“невгодних” депутатів, активістів та непідкон-
трольних ЗМІ, “підчистити” проекти сесійних 
рішень. А також — розминутися з громадою, 
яка проводила громадську акцію «Приірпіння 
— Чикаго закривається».

Спустошливе коригування
У громадській акції «Приірпіння — Чикаго закрива-

ється» взяла участь громада Ірпеня та інших населених 
пунктів нашого регіону — люди, яких обурюють узур-
пація влади чинним мером Карплюком та його зло-
чинні діяння. У своїх виступах представники громад-
ськості, депутатського корпусу Київщини та Приірпін-
ня наводили факти відвертого грабунку нашого регіо-
ну, який чинять ірпінські можновладці.

Депутат ІМР Богдан Мельничук (“Свобода”) проаналі-
зував останні проекти сесійних рішень та зробив висно-
вок, що у них криються факти приховування розкрадан-
ня бюджетних коштів. Так, за прийняттям рішення про 
коригування ховається розкрадання коштів з міського 
бюджету на суму понад 1,7 млн грн. Приміром, у резуль-
таті капремонту дороги по вул. Личака виконавцю робіт 

по трьох договорах 2016 року “випадково” переплати-
ли 500 тис. грн. Аналогічні переплати й по реконструкції 
вул. Натана Рибака — 661 тис. грн, центрального місько-
го стадіону — 364 тис. грн та інших об’єктів.

“Друзі мера” ухиляються від податків
Прокуратура вручила керманичам міста підозри про 

скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Право-
охоронці звинувачують їх у тому, що, організувавши 
злочинне угруповання, вони різними шляхами виводи-
ли кошти з міського бюджету, нахабно використовую-
чи своє службове становище. Ця сарана безжалісно ни-
щить природні ресурси та розкрадає гроші платників 
податків. Так, за попередніми економічними розрахун-
ками активістів, унаслідок такої діяльності бюджет за-
знав збитків на суму понад півмільярда гривень!

Продовження на сторінці 3.
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За перше півріччя на 
Київщині скоєно 55 
умисних убивств

За повідомленням прес-служби Національної по-

День Ірпеня 
святкуватимуть 

30 вересня — 1 жовтня

Під час чергового засідання Ірпінського міськвикон-
кому, яке відбулося 5 вересня, було прийнято рішення 
про святкування Дня Ірпеня на перетині місяців — 30 
вересня та 1 жовтня. 

Основні заходи вирішили проводити на площі по-
близу приміщення міськвиконкому. А також — на 
території парку Будинку творчості письменників, 
який планують відкрити до святкування (там має 
відбутися книжковий фестиваль “Irpin BookFest”).

До речі, під час засідання радник міського голови Микола 
Головкевич запитав, чи не перевищує Ірпінський міськви-
конком власні повноваження, надаючи дозвіл на святкові 
заходи у згаданому парку. Адже це власність Національ-
ної спілки письменників України. У відповідь секретар 
міськради Юрій Денисенко наголосив, що “ця земля — 
наша”. Тобто вона лише перебуває у користуванні НСПУ. 

Нагадаємо, що у січні 2017 року Ірпінська міська рада 
встановила земельний податок за 11 га у розмірі 100 тис. 
грн. “Потягнути” цей тягар письменники не змогли, тому 
відмовилися від частини земель в обмін на реконструкцію 
будинків та благоустрій території, яка їм залишилася. 

Ігор ШВЕЦЬ

Лідію 
Михальченко 
повідомили 
про підозру в 
скоєнні низки 
злочинів
За інформацією прес-служби прокуратури Київ-

ської області, 1 вересня заступника ірпінського місь-
кого голови Лідію Михальченко повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної ор-
ганізації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем, вчинене у складі зло-
чинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205 (фіктивне 
підприємництво, вчинене у складі злочинної органі-
зації), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів, вчинене 
у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
(службове підроблення, вчинене у складі злочинної 
організації) КК України.

Триває досудове розслідування.
Джерело: kobl.gp.gov.ua

Виробнича недбалість
чи збіг обставин?
За статистичними даними, п’ятою з-поміж найпоши-

реніших причин смерті в світі, яка щорічно забирає по-
над 2,4 млн людських життів, є дорожньо-транспорт-
ні пригоди. Це дало поштовх до того, щоб у березні 
2010 року в резолюції Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй 2011—2020 рр. було оголошено Деся-
тиліттям дій з безпеки дорожнього руху з метою стабілі-
зації, а потім і скорочення прогнозованого рівня смерт-
ності від ДТП в усьому світі.

І як же ці світові безапеляційні директиви функціону-
ють у Приірпінні? А судіть самі…

9 вересня близько 10-ї ранку у маршрутки, що здійсню-
вала рейс Гостомель-Ірпінь, посеред проїзджої частини 
відпало колесо. На щастя, минулося без постраждалих.

У зв’язку із цим виникає чимало питань: чи проходять 
автомобілі технічний огляд, чи взагалі придатні вони до 
використання та низка інших, але найголовніше з-по-
між них: ХТО відповість за безпеку життя людини?

До речі, це не поодинокий випадок, який стається із 
маршрутним транспортом Ірпінського АТП 13250. Подіб-
на ситуація сталася взимку вже не в Гостомелі, а в Ірпені.

Ольга АВЕРІНА

Що під асфальтом?
В рамках слідчих дій 12 вересня геологи разом із 

представниками прокуратури Київської області взяли 
на експертизу ґрунт з-під нового асфальту на об’їзній 
дорозі в Ірпені (вул. Підгірна). 

Для експертизи фахівці бурили асфальт в трьох місцях 
піддослідної ділянки. Зразки ґрунту піднімали з різної 
глибини. Найнижчий рівень — 8 м. “Ми бачили до 1,80 
було піску, а з глибини 3,80 пішов природній торф. Але 
точно може сказати лише експертиза”, — зазначив слід-
чий слідчого управління прокуратури Київської області 
Микола Клівняк. За проведенням слідчих дій також спо-

стерігали представники підрядників та комунальних 
підприємств. Лабораторне дослідження зразків ґрунту 
має відкрити завісу щодо того, як насправді відбувався 
ремонт дороги та виторфовування цієї ділянки. 

Нагадаємо, на скандальний ремонт цієї ділянки об’їз-
ної дороги з міського бюджету витратили майже 1 млн 
400 тис. грн. Світлана ГУРЕНКО

Абоненти компанії 
“BEST” постраждали від 
чергової хакерської атаки
Три дні поспіль — із 1 по 3 вересня — тривала потуж-

на хакерська DDoS-атака на один із серверів компанії 
“BEST”. Цього разу постраждали переважно абоненти, 
які проживають у місті Обухів, хоча зачепила атака й 
жителів інших районів, включно з Приірпінням.

Внаслідок даної DDoS-атаки постраждало близько 1,5-
2 тис. абонентів. Перебої в роботі   інтернету тривалістю 
5-15 хв абоненти провайдеру “BEST” помічали 1 вересня 
близько 22:00, 2 вересня — орієнтовно о 19:00 і 3 вересня 
— приблизно о 23:00. 

На скріні видно тип атаки — в даному конкретному 
випадку атака UDP-флудом під виглядом відповідей на 
DNS-запити. 

Як відомо, DDoS-атаки на сервери компанії “BEST” по-
чалися ще 15 січня. “Відстежити, хто здійснює DDoS-а-
таку, неможливо. Крім того, важко її локалізувати, адже 
зазвичай її проводять з великої кількості комп’ютерів 
(десятків тисяч і навіть мільйонів), заражених віруса-
ми, які знаходяться в різних місцях і об’єднуються в єди-
ну бот-мережу. Ви можете навіть не підозрювати, що 
ваш комп’ютер, заражений вірусом, може брати участь 
у цьому”, – пояснює начальник Центру керування мере-
жею “BEST” Артур Велесь. Цікаво, що, за інформацією 
з мережі інтернет, вартість такої атаки прирівнюється 
десяткам тисяч доларів! Проблему із DDoS-атакою, від 
якої постраждали жителі Обухова та інших населених 
пунктів, було локалізовано 3-го вересня. Стабільний до-
ступ до інтернету відновлено.

Юлія ГАПОН

Передоз у наркоманів
в Ірпені
Користувачів соці-

альної мережі Фейсбук 
сколихнуло моторош-
не фото, опубліковане 
жителькою Ірпеня Юлі-
єю Шиховцовою (Julia 
Shihovtsova). Пристра-
стей додало те, що зні-
мок зроблено в Ірпені 
по вул. Тищенка, де не 
так давно стався вибух 
газу в багатоквартирному житловому будинку.

Звісно, що деякий час тривала інтрига, поки корис-
тувачі мережі зі своїх джерел з’ясовували обставини, 
чому двоє людей у таких незвичних позах лежать на ву-
лиці, де знаходяться і школа, і церква. Але все виявило-
ся банальним: передозування у наркоманів. Пощасти-
ло, що цього разу їх відкачали. 

Нагадаємо, наші міські керманичі активно боролися з 
наркоманією, пускаючи під пилку столітні ліси, де нар-
козалежні вживали згубне “зілля”. А на місці дерев по-
виростали багатоповерхові житлові будинки, які ірпін-
ські активісти обізвали “курниками”. Зелені зони зни-
кли назавжди, а ганебне явище — залишилося.

Володимиру Карплюку вручили 
підозру у скоєнні злочину, що 
призвів до загибелі людини на 
виробництві. Щоправда, за по-
вісткою для проведення слідчих 
дій він не з’явився.
31 серпня мер Ірпеня з’явився до про-

куратури Київської області, де йому вру-
чили підозру у скоєнні тяжкого злочину. 
Щоправда, на годину пізніше й у супрово-
ді групи підтримки — медіаконсультанта 
Петра Щербини (в минулому — поплічни-
ка скандальновідомих Сандея Аделаджі та 
Леоніда Черновецького) та двох адвокатів. 

Прокурор Київської області Дмитро 
Чібісов повідомив журналістам, що Кар-
плюку оголосили підозру за ч. 2 ст. 272 
Кримінального кодексу України — “По-
рушення правил безпеки під час вико-
нання робіт з підвищеною небезпекою”. 
Як відомо, у серпні  2011 року під час бу-
дівництва ЖК “Новатор” у Бучі загинув 
один із працівників компанії “Сарафан”, 
яку заснував нинішній мер. Крім того, 
ще один робітник отримав тяжкі травми, 
з якими був доставлений до реанімації. 
Сталося це через недотримання правил 

безпеки (як наслідок — зламалася стріла 
будівельного крану).

“За цими фактами було проведено фа-
хівцями розслідування, визнано, що саме 
його дії спричинили такі тяжкі наслідки. 

Також було проведено експертизу, яка ви-
знала, що саме з вини цієї особи настали 
такі наслідки і саме ним порушені відпо-
відні нормативи. Стаття передбачає 
покарання до 8-ми років позбавлення волі 
й позбавлення права обіймати посади 
строком до 3-х років”, – зазначив Дми-
тро Чібісов.

У прокурора Володимир Карплюк пе-
ребував близько трьох годин. Цікаво, що 
йому в цей день вручили підозру лише за 
однією статтею, тоді як його першому за-
ступнику Дмитру Христюку напередодні 
висунули звинувачення аж за шістьома. 
Прокурор області пояснив, що так сталося 
через його запізнення, і запевнив, що реш-
ту підозр йому вручать згодом.

Тим часом, 4 вересня меру Ірпеня мали 
вручити повістку про виклик для прове-
дення слідчих дій, але замість очільника 
міста до прокуратури з’явився його адво-
кат. Виявилося, що Карплюк надіслав до 
прокуратури заяву, в якій написав, що не 
може з’явитися у зазначений час на прове-

дення слідчих дій. Тож йому мають надіс-
лати повістку повторно.

Викликає здивування те, що за фактом 
порушення правил безпеки під час будів-
ництва ЖК “Новатор” ще у липні 2012-го 
року до кримінальної відповідальності 
було притягнуто лише машиніста крану. 
І це незважаючи на те, що, як в акті роз-
слідування нещасного випадку, так і у вис-
новку експертизи напряму вказувалось на 
порушення в діях тодішнього директора 
товариства Володимира Карплюка, які 
призвели до тяжких наслідків (загибель 
людини). Тоді йому вдалося вийти “сухим 
із води” (по справі він проходив лише як 
свідок). На теперішній час прокуратура 
нарешті побачила в діях Карплюка оз-
наки кримінального правопорушення 
(злочину). Будемо сподіватися, що тепер 
вдасться притягнути до встановленої від-
повідальності винного у загибелі однієї 
людини та каліцтві іншої.

Юлія ГАПОН

Мера Ірпеня підозрюють у скоєнні тяжкого злочину

http://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=214737
https://www.facebook.com/julia.shihovtsova?fref=ts
https://www.facebook.com/julia.shihovtsova?fref=ts
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Цікаво, що участь у голосуванні брав 
взятий під домашній арешт рішенням 
Оболонського суду міста Києва Сергій 
Чемерис, якого 4 вересня 2017 року під 
час одержання неправомірної вигоди 
у 30 тис. грн затримано Київською міс-
цевою прокуратурою №5 спільно із ГВ 
БКОЗ Головного управління СБ України 
у м. Києві та Київській області.

Ганебним фактом стало побиття зятем 
селищного голови Олегом Дудником і 
його друзями Миколи Кукси  — корін-
ного гостомельчанина, який, незважаю-
чи на свій юний вік, є справжнім патрі-
отом України, який у найгарячіших точ-
ках проведення АТО ціною життя бо-
ронив наше мирне небо, який очолює 
Гостомельську спілку воїнів-учасників 
АТО, якого нещодавно удостоїли висо-

кої державної нагороди.
Варто зазначити, що журналістам не-

залежної інформаційної агенції “По-
гляд” у Гостомелі все частіше стали по-

грожувати. Перший крок на цьому хиб-
ному шляху зробила Наталія Черінська 
на День прапора України, пригрозивши 
“порвати “Погляд” в клоччя”. 7 вересня 

рясні погрози сипалися від радника се-
лищного голови Людмили Ющак (Фа-
лінської), яка, забувши про етичні нор-
ми й імідж керівника, а можливо, й не 
знаючи їх,  не контролювала своїх емо-
цій. За фактом перешкоджання робо-
ті ЗМІ до органів правопорядку подано 
відповідну заяву.

Як тікали після сесійного засідання 
більшість депутатів від своїх обранців 
— треба було тільки бачити: через чор-
ний хід у супроводі охоронців, братів, 
сватів та інших супроводжувачів. Вини-
кає запитання: а чого боятися чесній і 
добропорядній людині?

Яким буде цей Генплан, який посіяв 
розбрат серед жителів селища, корис-
ним чи  кабальним — покаже час.

Ольга АВЕРІНА

Наближені до міського голови забудов-
ники незаконно отримують комунальні 
землі, намагаються забудувати 60 га за-
плави річок Ірпінь та Буча. Ось і на 39-
ій сесії влада відтяла їм з десяток гекта-
рів комунальної землі. 

Унаслідок порушень тендерних проце-
дур та порядку зарахування пайової уча-
сті, ухилення від сплати податків ірпін-
ська скарбничка втрачає величезні кош-
ти. Так, ТОВ “Синергія” та “ОРЛАН-ІН-
ВЕСТ ГРУП”, які очолюють “друзі мера” 
— забудовники Ігор Оверко та Антон 
Мирончук, протягом останніх років 
умисно занижували облікову вартість 
реалізованих квартир, таким чином ухи-
ляючись від сплати податків. Наприклад, 
перша фірма отримала понад 162 млн грн 
прибутку, тому мала перерахувати біль-
ше 60 млн грн податкових платежів. Дру-
га — відповідно понад 111 млн грн та 
більше 40 млн грн податків. 

Злочинців — за ґрати!
За той час, поки Карплюк при владі, 

збудовано більше 1 млн квадратних ме-
трів житла. Населення міста збільши-
лося майже удвічі — до 85 тисяч. Місь-
ка інфраструктура та комунальні мере-
жі уже не витримують такого стрімкого 

штучного приросту. Катастрофічно не 
вистачає соціальних об’єктів. Не ство-
рюються у місті й нові робочі місця.

Підсумовуючи виступи, місцевий біз-
несмен, власник компанії “BEST” Олек-
сій Зіневич наголосив, що ініціатив-
на група готує звернення до Президен-

та України, Генерального прокурора, Ка-
бінету Міністрів. У ньому говориться, 
що громада виступає проти злочинної 
діяльності чинної ірпінської влади на 
чолі з Карплюком та вимагає її усунен-
ня. Крутії мають відповісти за свої діян-
ня та опинитися за ґратами, як того ви-
магають чинні норми законодавства.

Юрій ГОНТА

Мільйонна бутафорія
Бюджетні кошти щедро витрачаються на створення зовнішньої бутафорії, 

яка має приваблювати майбутніх новоселів — парки, сквери, площі, дороги. 
Так, в Ірпені на проведення реконструкції центральної площі поблизу місь-
квиконкому витрачено понад 200 млн грн. Вона вражає своїм архітектурним 
несмаком та шаленою вартістю. Зелений куточок перетворився на заплитко-
вану пустелю з фонтанами. Ці кошти можна було використати на більш на-
гальні потреби — будівництво дитсадків, шкіл тощо. Як наслідок, сьогод-
ні черга до садочків сягає понад 5 тис. дітей, школи переповнені, учні навча-
ються у дві зміни, їх кількість у класах часто перевищує 40 осіб.

Водночас забудовники мали б сплатити до міського бюджету не одну сот-
ню мільйонів гривень пайової участі. Проте на підставі ряду рішень її було за-
раховано виконаними роботами — будівництво парків та скверів, ремонт ву-
лиць і тротуарів тощо. Реальні кошти розпорошили завищеними розцінками.

Прокуратура Київщини заре-
єструвала кримінальне про-
вадження за фактом впливу 
першого заступника ірпінського 
міського голови Дмитра Христю-
ка на працівників правоохорон-
ного органу для перешкоджання 
виконання ними своїх службових 
обов’язків.
Оскільки працівники прокуратури Ки-

ївської області рішуче та принципово 
реагують на порушення законодавства в 
сфері використання бюджетних коштів, 
деякі посадові особи намагаються усіля-
ко їх дискредитувати.

Так, перший заступник мера Ірпеня 
Христюк, після отримання низки підозр 
за свої злочинні діяння, за надумани-
ми підставами втручається в діяльність 
правоохоронного органу. Зокрема, по-
садовець для впливу на правоохоронців 
залучає підлеглих та сторонніх осіб до 
дискредитації органів прокуратури Ки-
ївської області та висловлює надумані, 
безглузді заяви.

5 вересня прокуратура Київщини вне-

сла відомості до ЄРДР за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність 
працівника правоохоронного органу, 
вчинене службовою особою з викорис-
танням свого службового становища) 
КК України.

Окрім цього, у прокуратури є підстави 
вважати, що перебування Д. Христю-
ка на посаді першого заступника мера 

може негативно вплинути 
на хід досудового розслі-
дування. Підозрюваний, 
спільно із іншими члена-
ми злочинної організації, 
може вчинювати дії, пов’я-
зані з розкраданням бю-
джетних коштів, а також 
продовжувати протиправ-
ну діяльність.

Враховуючи характер, 
тяжкість та підвищену 
суспільну небезпеку вчи-
нених Христюком кримі-
нальних правопорушень, а 
також у зв’язку з тим, що 
підозрюваний вчинював 
інкриміновані йому злочи-

ни, користуючись своїм службовим ста-
новищем, прокуратура 5 вересня внесла 
клопотання до суду щодо відсторонення 
його від займаної посади.

Також прокуратура Київської області 
оскаржила рішення суду першої інстанції 
щодо обрання підозрюваному запобіжно-
го заходу у вигляді домашнього арешту і 
наполягає на взяття під варту першого за-
ступника ірпінського міського голови.

Нагадаємо, Христюка підозрюють у 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255 (створення 
злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 
191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем вчиненого у 
складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28, 
ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво 
вчинене у складі злочинної організації), 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків, 
збут чи використання підроблених до-
кументів, печаток, штампів, вчинене у 
складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28, 
ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчи-
нене у складі злочинної організації), ч. 1 
ст. 263 (незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або вибухови-
ми речовинами) КК України.

Прокуратура Київщини наголошує, що 
попри спроби підозрюваного усіляко 
уникати проведенню процесуальних дій, 
його злочинні схеми будуть розкриті та 
винні особи понесуть відповідальність, 
передбачену чинним законодавством.

Джерело: kobl.gp.gov.ua

Прокуратура відкрила на Христюка 7-му кримінальну справу

Генеральний план Гостомеля: дорогою ціною
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Закінчення. 
Початок на сторінці 1. Чикаго закривається
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Майбутнє наших пенсіонерівВідповіді на основні питання стосовно 
пенсійної реформи, проект якої розгля-
нуть у другому читанні вже зовсім скоро.

• СОЦІУМ •

Вже незабаром український уряд пла-
нує ввести ряд новацій як для ниніш-
ніх, так і для майбутніх пенсіонерів. 
Зокрема, “осучаснення” (перерахують 
5,6 млн пенсій, внаслідок чого вони 
зростуть на 200-1000 грн) та “ефектив-
ний пенсійний вік” (частина українців 
підуть на заслужений відпочинок у 
63-65 років). Ось відповіді на основні 
питання стосовно пенсійної реформи.
“Якщо у мене немає 35 років 
стажу, я взагалі не отримаю 
пенсію?”
Щоб заробити пенсію, можна мати від 15 

років стажу. Але українці з 15 роками ста-
жу виходять на пенсію в 60 років, а в 2028-
му, якщо реформу приймуть, будуть вихо-
дити на заслужений відпочинок в 65 років.

Мінімальна вимога для отримання пен-
сії в 65 років не змінюється, її  закріпили 
на рівні 15 років. А ось вимоги для пен-
сії в 63 і 60 років будуть рости на 10 ро-
ків, збільшуючись з кожним роком на 12 
місяців. Так, в наступному році в 60 років 
отримати свою пенсію зможуть українці 
з 25 роками стажу, а до 2028-го потрібно 
відпрацювати як мінімум 35 років.
“Кажуть, що стаж дозволить 
заробити тільки на мінімаль-
ну пенсію. Це так?”
Ні, розмір пенсії буде визначатися ін-

дивідуально, і вираховуватись  за форму-

лою. При цьому в законі вже зараз є нор-
ма - розмір пенсії за віком не може бути 
нижчим за прожитковий мінімум для не-
працездатного. Саме цю суму (зараз 1312 
гривень) і називають мінімальною пен-
сією. Якщо виявиться, що розмір пенсії, 
обчисленою за формулою, нижче 1312 
гривень, за рахунок Пенсійного фонду її 
“дотягнуть” до мінімалки.

Пенсія обчислюється за формулою: се-
редню зарплату за три минулі роки по-
множити на співвідношення власної 
зарплати до середньої по країні помно-
жити на стаж і на 1,35% зараз або 1% піс-
ля реформи.

Але люди, які мають стаж менше 15 ро-
ків взагалі не будуть отримувати пенсію, 
а якщо не встигнуть заробити необхідний 
стаж, пенсія просто буде надана  пізніше.

Через п’ять років “вчасно” на заслуже-
ний відпочинок вийдуть українці з 30 ро-
ками стажу. Якщо на той час у вас буде 
тільки 25 років стажу, пенсію можна буде 
отримати тільки в 63 роки.
“Якщо я можу вийти на пен-
сію в 65 років, а очікувана 
тривалість життя в Україні 
всього 72 роки, виходить, 
я буду на пенсії всього сім 
років?”
Дійсно, за останніми даними ВООЗ очі-

кувана тривалість життя в Україні (і чо-
ловіка, і жінки) — 72 роки. При цьому, 

жінки в середньому живуть на п’ять-сім 
років довше за чоловіків. Однак до пен-
сійної системи ці цифри не мають ніяко-
го відношення.

Справа в тому, що очікувана тривалість 
життя враховує смертність в будь-якому 
віці, в тому числі в ранньому дитинстві. 
Щоб приблизно розуміти, скільки україн-
ці живуть на пенсії, потрібно використо-
вувати дані про тривалість життя після 60 
років. Так ось, українці, які доживають до 
пенсійного віку (60 років), в середньому 
живуть ще 18 років.

В українця, який вийшов на пенсію в 65, 
є всі шанси прожити на заслуженому від-
починку в середньому 13 років. У порів-
нянні з країнами західної Європи, це не-
багато. Однак, як кажуть демографи, біо-
логічно українці нічим не відрізняються 
від німців чи французів. Якщо займатися 
фізкультурою, вчасно проходити медичні 
огляди і правильно харчуватися, на пенсії 
можна прожити не 18, а 30 років.

І вбивають українців в першу чергу не 
військові дії на Донбасі і шкідливі умо-
ви праці, а недбале ставлення до свого 
здоров’я. За статистикою, чоловік в кра-
їні ЄС в середньому проживе на 13 років 
довше українця.
“А ті, у кого немає і 15 років 
стажу, повинні 
працювати все життя?”
Замість пенсії таким українцям надаєть-

ся соціальна допомога від держави. Зараз 

приблизно 100 тис. українців пенсійного 
віку пенсію не отримують. Правда, відпо-
відно до Закону “Про державну соціаль-
ну допомогу особам, які не мають права 
на пенсію”, розмір такої допомоги - всьо-
го 30% від прожиткового мінімуму для 
непрацездатних.

Як розповіла експерт в сфері пенсійно-
го забезпечення, кандидат економічних 
наук Лідія Ткаченко, якщо загальний до-
хід українця старшого за 60 років менше 
мінімальної пенсії, він має право зверну-
тися до органів соціального захисту та, 
крім соціальної допомоги, отримати доп-
лату до рівня прожиткового мінімуму.
“А який стаж враховувати-
муть? Навчання у ВНЗ 
теж враховується?”
Йдеться тільки про страховий стаж, 

тобто період, коли українці працюва-
ли і сплачували внески до Пенсійного 
фонду. Навчання в університеті не вва-
жається за  стаж ще з 2004 року. Також 
до страхового стажу не відноситься де-
крет, служба в армії.

Таким чином, українець після закінчен-
ня навчального закладу повинен працю-
вати практично безперервно. Експерти 
впевнені: вимога в 35 років стажу цілком 
відповідає міжнародній практиці. Макси-
мальна вимога в країнах ЄС – 40 років.

Джерело: “Українські новини”

Розфарбовані дерева
Боротьба за парк, який розкинувся на 

8 га у східній частині міста, розпочала-
ся у жовтні 2011 року. За словами депу-
тата ІМР, голови Київської ОГО “Громад-
ський рух захисту зелених зон Київщини” 
Лаврентія Кухалейшвілі, коли почалися 
перші вирізки, зібралася сотня представ-
ників громади. Вирішили, що ініціатив-
ну групу цього зеленого куточка очолить 
96-річна Наталія Мойсеєва-Домбровська. 
Незважаючи на поважний вік, жінка бра-
ла активну участь у прибираннях паркової 
території, ходила до прокуратури, судів.

8 га парку — ласий шматок, це 120-150 
млн грн — лише вартість землі. А ділова 
деревина? А якщо забудувати? Це сотні 
мільйонів чи навіть мільярди.

Щоб привернути увагу широкого зага-
лу, Лаврентій Кухалейшвілі запропону-
вав пофарбувати стовбури дерев водое-
мульсійною жовтою та блакитною фарба-
ми — наших національних кольорів. Про 
ірпінські “сердечка” та “сонечка” на дере-
вах почали говорити в Україні — люди з 
різних куточків країни були вражені, як в 
Ірпені захищають зелені зони.

У травні 2012 року, на честь сторіч-
чя українського письменника Михайла 
Стельмаха, парк назвали його іменем. Не-
подалік знаходилася дача митця. Місцеві 
старожили пам’ятають, як він любив про-

гулюватися у цьому лісі, казав, що краса 
нашої природи його надихає. Таким чи-
ном громада вирішила віддячити класи-
ку літератури.

Дискредитація з боку Карплюка
Свій внесок у захист парку зробив і жур-

наліст Дмитро Гнап, який у своїй програ-
мі “Знак оклику” порушив цю тему. Адже 
активісти надали документи, які вказу-
вали, що у громади вкрали останні вісім 
зелених зон, які мали статус рекреації. 
За матеріалами програми прокуратура 
провела перевірку та звернулася до суду 
щодо скасування рішень про державну 
реєстрацію прав на земельні ділянки по 
вул. Жовтнева у м. Ірпені (парк культури 
та відпочинку імені Стельмаха) та витре-
бування їх із незаконного володіння.

— Суди тривали майже два роки — роз-
повідає Лаврентій Кухлейшвілі. — Вдало-
ся повернути частину території. У про-
цесі захисту ми зібрали понад 3 тис. під-
писів за збереження цієї зеленої зони. За-
будовники на нашу східну сторону Ірпе-
ня не їздять узагалі. Лише добудовується 
будинок на землі афганців, де вони мають 
отримати квартири.

Але коли тривала боротьба, влада сфор-
мувала свою ініціативну групу, щоб із се-
редини розривати спільноту. Вона утво-
рилася навколо особи, яка називає себе 
родичкою Стельмаха. Багато хто підпав 
під її вплив. Але я спілкувався із сином 
письменника — Дмитром Михайлови-
чем, який запевняє, що вона до їхнього 
роду не має відношення. 

Згадана група займається відвертим по-
пулізмом, намагаючись нівелювати нашу 

багаторічну боротьбу та здобутки, пере-
хопити ініціативу. Вони проводять до-
сить помпезні заходи, на які потрібні чи-
малі кошти. Тому виникає запитання: а 
хто їх фінансує?

Водночас з боку мера Карплюка та його 
команди продовжується дискредитація 
мене як громадського активіста. Мотиви 
відомі: влада хоче у східній частині Ірпе-
ня забудувати понад 10 га земель, а це 3 
тис. майбутніх квартир. Як результат — 
приблизно 500 млн. грн до їхніх кишень. 
Я з ними у “договорняках” участі не беру, 
за дерибанні питання на сесіях міської 
ради не голосую.

13 вересня у Вищому спеціалізованому 
суді з розгляду цивільних і кримінальних 
справ відбулося судове засідання стосовно 
восьми ділянок у парку Стельмаха. Хоча 
рішення й на користь громади, але ще че-
катимемо на апеляцію. Загалом, у судах 
уже повернуто 2,2 га. Сподіватимемося, 
що згодом ця зелена зона стане централь-
ним парком східної частині Ірпеня. 

І не лише 3 га, що були в рекреації, а всі 7 га.

Допоміг гаслами на плакатах
Активно допомагає у захисті парку і міс-

цевий житель — журналіст Денис Тимо-
шенко, який неодноразово порушував 
цю тему в ЗМІ, а також бере участь в акці-
ях, які проводить громада. Він згадує, що 
на початковому етапі до їхньої боротьби 
підключався й майбутній мер Карплюк. 
Він вивісив свої плакати з гаслами: нехай 
тут граються діти, стрибають білочки. На 
цьому все й заглухло. 

Громада звернулася до мера з прохан-
ням допомогти зберегти та облаштувати 
парк. Від влади надійшла відписка з про-
позицією звернутися до власника земель-
них ділянок, розташованих на території 
парку, і запропонувати йому покористу-
ватися ними разом.

За словами Дениса, служба благоустрою 
не відмовляє, коли потрібен транспорт, 
щоб забрати сміття після прибирання 
парку громадою. Якщо говорити про вла-
ду, то активну участь беруть представни-
ки депутатського корпусу Лаврентій Ку-
халейшвілі, Сергій Глиняний, підклю-
чається і Наталія Лобода. У зеленій зоні 
проводяться толоки, екофестивалі. Люди 
прагнуть зберегти цей живий куточок 
природи заради майбутніх поколінь.

Ігор ЗАЛІЗНЯК

Ласий парковий шматокПарк імені Михайла Стельмаха — 
одна з ірпінських зелених зон, яку міс-
цева громада уже шість років захищає 
від навали забудовників. Лише за іні-
ціативи людей вдається її зберегти від 
винищення. Завдяки широкому розго-
лосу чинна влада не наважується на-
дати дозвіл на забудову цієї рекреації. 
А прокуратура змушена була зверта-
тися до суду щодо скасування права 
власності на роздерибанені ділянки.
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Допомога, яку неможливо відкласти
Часом до нас несподівано підкрада-
ється недуга чи загострюються хронічні 
захворювання. І якщо не вистачає сил 
або немає можливості дістатися до 
медичної установи, викликаємо ка-
рету невідкладної допомоги. Фахівці 
цієї служби покликані рятувати життя, 
знімати напади хвороби і скорочувати 
шлях людини до одужання.

— Відділення невідкладної медичної до-
помоги створене у 2013 році, — розпові-
дає його завідуюча Олена Щелкова. — 
Воно було організоване для тієї категорії 
хворих, які звертаються до нас з приво-
ду ГРВІ, різних хронічних захворювань, 
гіпертонії, радикулітів та інших недугів.

У свою чергу, екстрена медицина об-
слуговує виклики, що безпосередньо 
пов’язані з порятунком і збереженням 
життя людини. Такі надзвичайні випад-
ки можуть статися у громадських міс-
цях, у результаті ДТП, падіння з висоти, 
унаслідок інсультів, інфарктів тощо.

— Олено Петрівно, скільки у серед-
ньому надходить викликів до вашої 
служби?

— З кожним роком їх кількість зростає. 
Особливо до хворих, які страждають на 
гіпертонію, ГРВІ, зокрема у періоди се-
зонних епідемій. Багато хто з батьків ви-
кликає лікарів до дітей. 

Хочу звернути увагу, що виклики, які 
надходять до 12-ї години, особливо коли 
це стосується підвищеної температу-
ри, приймає реєстратура в амбулаторіях. 
Після — невідкладна допомога. Також ми 
не обслуговуємо дітей віком до 1 року.

Якщо у 2013 році у нас на місяць у се-
редньому було 270 викликів, то зараз — 
570-580. Узимку на добу доходить до 40. 

Зараз поки затишшя, до того ж діти пе-
ребували на канікулах. Тому за серпень 
надійшло 492 виклики. 

Ми обслуговуємо не лише Ірпінь, а й 
інші населені пункти регіону. Так, збіль-
шилася кількість викликів із Коцюбин-
ського — із цього селища надходить до 
70 дзвінків на місяць.

— Запорука ефективної діяльності — 
це злагоджений колектив, у лавах яко-
го — справжні професіонали.

— У нас підібрався чудовий персонал. 
І це незважаючи на те, що колектив від-
ділення в основному складається із су-
місників. У мене прекрасний помічник 
— старший фельдшер Лариса Горькава. 
Це досвідчений фахівець, я дуже задово-
лена її роботою як справжнього профе-
сіонала. 

Молоді спеціалісти, які прийшли після 

училищ, чудово вписалися у наш колек-
тив. Вони уже “стріляні горобці”, здатні 
самостійно приймати зважені рішення. 
Це важливо, адже у їхніх руках — життя 
і здоров’я людей. Звичайно, спочатку їм 
було складно, але молодь плідно співп-
рацювала з лікарями, переймала безцін-
ний досвід. 

У нас передбачено 47,75 штатних оди-
ниць. З них лікарі — 9,5, середній ме-
дичний персонал — 20. Серед лікарів є 
вільні вакансії — вони, на жаль, на таку 
зарплату не хочуть працювати. В основ-
ному погоджуються пенсіонери. Тому, 
користуючись нагодою, запрошую фа-
хівців до нас на роботу, як варіант, за су-
міщенням. Ставки фельдшерів та саніта-
рів повністю зайняті.

— Чи вистачає у вашому відділенні ліків 
і транспортних засобів, необхідних для 

обслуговування населення?
— На виїзд бригада повні-

стю укомплектована медич-
ними препаратами. Медика-
менти на невідкладній допо-
мозі є у достатній кількості, 
шприцами забезпечені. Вони 
безкоштовні — кошти на це 
виділяє держава. Для обслу-
говування у нас є дві маши-
ни, у принципі, їх не виста-
чає. Це легкові автомобілі, 
вони не устатковані ношами 
— ми не здійснюємо переве-
зення хворих.

— Щоб не витрачати час 
на виклики, чи можуть люди безпо-
середньо звернутися до вас за медич-
ною допомогою?

— У нас є кабінет прийому амбулатор-
них хворих. Якщо люди звертаються — 
то допомагаємо тут на місці. Коли над-
ходять з травмами, то можемо нада-
ти першу медичну допомогу та відпра-
вити до травмпункту. В основному, до 
нас приходять гіпертоніки, щоб виміря-
ти тиск, зняти небезпечні напади неду-
ги, хворі, у яких підвищена температура 
тіла, інші пацієнти.

Телефон невідкладної 
медичної допомоги: 63-644,
(093)80-80-933

Ігор ШВЕЦЬ

Професія — 
фармацевт
Напередодні Дня фармацевтичного 
працівника України, який цьогоріч 
відзначається 16 вересня, журналісти 
газети «Погляд» завітали до найстарі-
шої із діючих в Приірпінні державних 
аптек – КП «Аптека-84 Гостомельської 
селищної ради».
Нашим співрозмовником став Мико-

ла Вікторович Близнюк — професіо-
нал, який 32 роки поспіль очолює «Ап-
теку-84», безмежно віддана своїй справі, 
чуйна й уважна людина.

– Миколо Вікторовичу, професія фар-
мацевтичного працівника є   надзвичай-
но важливою і відповідальною. Чим вона 
свого часу вас привабила?

– У  свідомості людей протягом багатьох століть сфор-
мувався погляд на   аптеку, як   у   віруючих людей на   
храм. Аптека  — це  місце, куди люди йдуть за  надією, 
вірою та за здоров’ям. Гуманна місія фармацевтів – за-
безпечувати людей ліками, додавати надії, віри в життя, 
та й загалом є вагомим внеском у збереження і зміцнен-
ня здоров’я людей. Лікар без  ліків — як  воїн без  зброї.

– Наприкінці минулого століття ми стали свідка-
ми кардинальних змін не тільки в політиці, суспіль-
стві, але й у фармації. Зі зміною економічних  умов, 
впливу маркетингових факторів змінився підхід до 
організації фармацевтичного забезпечення населен-
ня. Як із цим у вашій установі?

– Бажання отримати високий прибуток стало одним 
із основних завдань діяльності аптеки, перетворивши 

її на торгову точку, що призвело до втра-
ти фармацевтом “професійного обличчя”. 
На жаль, за останні роки аптечні заклади 
в Україні більше стали схожі на магазини 
з роздрібної торгівлі ліками. На моє гли-
боке переконання, на першому місці має 
бути пацієнт, а не бізнесові інтереси. Ми 
на сьогодні в регіоні є чи не єдиною дер-
жавною аптекою. Більшість із них, напри-
клад, у Ворзелі, Коцюбинському та Ірпені, 
із державної форми власності перейшли 
у приватну. Ми ще тримаємося на плаву. 
Можливо, ці стіни, просякнуті історією, 
допомагають нам у цьому (посміхається). 

– Ця будівля справді є історичною? Від-
коли у ній функціонує аптека?

– На початку ХХ століття це була пан-
ська садиба, яку, за одними даними  — у 
1922, за іншими — у 1924 році викупило 
обласне Київське аптекоуправління і від-
тоді наша аптека була найбільшою в Ір-
пінському регіоні. У цьому контексті хо-
четься згадати вислів: “Не місце прикра-
шає людину, а людина — місце”.

– З якими людьми вам доводиться зіштовхуватися 
за робочу зміну?

– Зазвичай, із людьми похилого віку, яким на сьогод-
ні не по кишені дороговартісні імпортні ліки. У таких 
випадках ми задовольняємо потреби пацієнтів, пропо-
нуючи дешевші вітчизняні аналоги. Часто до нас звер-
таються молоді матусі; люди, які страждають на гіпер-
тонію чи інші серцево-судинні захворювання; пацієн-
ти із хворобами шлунка, нирок. Ви ж бачите, яка у нас 
екологія. Не секрет, що часто аптека стає для відвідува-
чів майданчиком для критики негараздів, високих цін 
на ліки, доступності та якості лікування.

– Який комплекс універсальних знань, якостей і на-
вичок своєї професії включає сучасний професіона-
лізм фармацевта?

– Кваліфікований фармацевт повинен розумітися 
на організаційно-економічних питаннях, орієнтува-
тися в нормативно-правовій базі, яка досить дина-
мічно змінюється, знатися на тенденціях, процесах, 
соціології фармацевтичного ринку, розуміти цілі й 
завдання аптечного закладу, орієнтуватися в ціно-
вій політиці, дотримуватися вимог до фармацевтич-
ної діяльності та нести відповідальність за її рівень 
і  якість, дотримуватися етики фармацевта, підтри-
мувати контакт зі своїми колегами, переймати кра-
щі практики і досвід роботи. Як твердить давньоін-
дійська “Аюрведа” (наука життя): “У руках невігла-
са ліки — отрута... У руках людей знаючих вони упо-
дібнюються напою безсмертя”.

– Миколо Вікторовичу, що б ви побажали своїм ко-
легам-фармацевтам з нагоди професійного свята?

– Бажаю всім, хто трудиться у фармацевтичній га-
лузі, працівникам аптечних мереж, міцного здоров’я, 
сил, терпіння, толерантності, щоб ваша плідна праця 
приносила задоволення від виконаного обов’язку пе-
ред людьми, які так чекають на нашу допомогу. Ми 
потрібні людям!

Спілкувалася Ольга АВЕРІНА

КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 
ради Київської області м. Ірпінь, Садова, 38 (04597) 61-726

Стаціонар КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня»
м. Буча, вул. Польова, 19 (04597) 48-853
м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 61-726
м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 61-859

Ірпінська міська поліклініка м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 61-203
Ірпінський пологовий будинок смт Ворзель, вул. Кленова, 22 (04597) 46-138
Жіноча консультація Ірпінського пологового будинку м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 63-763

(04597) 61-612
Ірпінська дитяча міська лікарня м. Ірпінь, вул. Давидчука (Комінтерну), 63-Ж (04597) 61-955
Поліклінічне відділення Ірпінської дитячої міської лікарні м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (04597) 67-132

(04597) 67-113
КЗ «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Ірпінської міської ради Київської області м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 67-236
Гостомельська амбулаторія ЗПСМ смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73 (04597) 32-198
Ворзельська амбулаторія ЗПСМ смт Ворзель, вул. Європейська, 4 (04597) 46-541
Коцюбинська амбулаторія ЗПСМ смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2 (04597) 72-589
Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 1 м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 67-236
Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 2 м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-К (093) 807-6346
Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 3 м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 11 (04597) 63-775
Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 4 м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22 (04597) 61-162
Відділення невідкладної медичної допомоги м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (04597) 63-920Ме
ди
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а й отрута
Із настанням осені у лісах Київщини по-

більшало грибів, а відтак зросла загроза 
випадків отруєння ними.

Основні симптоми отруєння
Біль всередині, загальна слабкість, роз-

лади травлення, нудота, блювота, звужен-
ня зіниць, зорові та слухові галюцинації, 
посмикування м’язів обличчя і пальців 
рук, марення, втрата свідомості.
Перша допомога при отруєнні грибами
До приходу лікаря, щоб не допустити 

активного всмоктування отрути в орга-
нізм, необхідно: прикласти до живота і 
ніг грілки, якнайшвидше промити шлу-
нок: дати випити хворому 3‒4 склянки со-
лоної води, викликавши блювоту, налити 
хворому міцного чаю, кави або молока. 

Навіть при легкому отруєнні 
грибами  негайно зверніться

за медичною допомогою!
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Методи лікування
Учасники АТО зазвичай потрапляють до 

ірпінського шпиталю вже тоді, коли най-
складніші операції — позаду.  Підхід до 
лікування залежить від ступеня тяжкості 
травми. Лікарі ретельно ознайомлюють-
ся з кожним випадком, і лише після цього 
призначають курс реабілітації. Серед ме-
тодів, які використовують в клініці, є, зо-
крема, лікувальна фізкультура, психо- та 
фізіотерапія. Крім того, травмованим во-
їнам часто призначають масаж.

Начальник клініки реабілітації Ірпін-
ського військово-медичного клінічного 
центру ЗСУ Олексій Волянський зазна-
чає, що жодних термінів на реабілітацію 
у шпиталі не встановлюють. Усі пацієнти 
знаходяться в клініці саме стільки, скіль-
ки необхідно.

Пацієнтів з ампутованими ногами зно-
ву навчають ходити, а військових, які 
втратили верхні кінцівки — користува-
тися протезами рук.
Наперекір труднощам
Серед поранених, які знаходяться в 

шпиталі, — боєць 55-ї артилерійної бри-
гади Євген Гальченко. Військовий втра-
тив праву руку в лютому 2017 року під 
час обстрілів в Авдіївці. Він з хвилюван-
ням пригадує тогочасні події, адже ситу-
ація була надзвичайно критична. “Нам 
тоді внаслідок ворожих обстрілів про-
било бліндаж. І саме того злощасного ве-
чора я втратив одного зі своїх побрати-
мів. Шестеро бійців отримали поранен-
ня різного ступеню тяжкості та кон-
тузії. Зокрема, сильно постраждав і я 
— мені відірвало руку, також уламками 
пробило легені та печінку”, - розповідає 
Євген Гальченко.

В сусідній палаті, поруч з Євгеном, тим-
часово мешкає кулеметник 62-ї, так званої 
«Чорної бригади», Андрій Лапіга. Він та-
кож сильно постраждав в боях під Авдіїв-
кою. До шпиталю потрапив з ампутацією 
ноги. Його рана довго загоювалась, але за-

раз вже є істотні покращення. Все завдя-
ки тому, що боєць регулярно виконує фі-
зичні вправи та дотримується рекоменда-
цій лікарів. 

“Коли я прибув до госпіталю, ледь-ледь 
піднімав ноги при підтягуваннях на тре-
нажері. Наразі мені легко зробити більше 
десяти підходів”, – розповідає про свої фі-
зичні навантаження військовий. Андрій 
пішов на фронт добровольцем і пробув 
на передовій близько трьох місяців. Про 
прийняте рішення не шкодує, незважаю-
чи на те, що на війні він втратив ногу. 

«Звісно, я міг не йти та залишитись 
«диванним героєм», та я вирішив, що 
маю захищати Батьківщину. В будь-яко-
му разі, мені вже 47 років. І те, що підір-
вався саме я, а не двадцятирічний хлоп-
чина – це вже дуже добре», – зазначає вій-
ськовий. Завдяки інтенсивному курсу ре-
абілітації Андрій вже може ходити. Втім, 
зізнається, що набагато краще почуває 

себе в воді. «Якби мене хтось підвозив 
до водойм, я б купався набагато часті-
ше. Враження від таких водних процедур 
— просто неймовірні. Щойно я заходжу 
в річку, відчуваю себе повноцінною люди-
ною. Адже стояти у воді набагато легше, 
ніж на землі», – пояснює боєць.

Новітні напрямки
реабілітації
Всі бійці, які прибувають до шпиталю, 

проводять чимало часу в кабінеті ерго-
терапії. Це новий напрямок в нетради-
ційній медицині, що має на меті макси-
мально адаптувати пацієнтів з ампуто-
ваними кінцівками до нових умов жит-
тя. Методика лікування спрямована на 
покращення порушень дрібної мотори-
ки в кінцівках. Тут знаходяться чи не 
всі предмети, з якими поранений може 
зіштовхнутись у побуті: посуд, дверні 
ручки, меблі тощо. У кабінеті ерготера-
пії пацієнти навчаються виконувати дії, 
без яких не обійтись у повсякденному 
житті. Загалом, до клініки реабілітації 
потрапляють поранені з різних куточків 
України. Їхні рідні часто мешкають да-
леко від Приірпіння. Саме тому всі во-
їни потребують не лише лікування, а й 
моральної підтримки. Зокрема, належ-
ної поваги та спілкування, які дають їм 
усвідомлення того, що їхній подвиг дійс-
но важливий для України.

Будні Ірпінського військового шпиталю

17 вересня Україна відзначає День рятівника
Покликання рятівників – щодня рятува-

ти від небезпеки. Вони ліквідовують по-
жежі, виходять на боротьбу з наслідками 
примхливої погоди та перші прибувають 
на місце нещасних випадків. Свою робо-
ту виконують, ризикуючи життям та не 
шкодуючи здоров’я. До Дня рятівника 
журналісти «Погляду» поспілкувалися з 
провідним інспектором Ірпінського МВ 
ГУ ДСНС Юрієм Осьминою.

— Минулого місяця в Ірпені стався 
вибух газу. Внаслідок цього нещасно-
го випадку загинуло двоє людей. Ваш 
підрозділ безпосередньо працював на 
місці події. У чому полягала складність 
даної роботи?

— Так, наш підрозділ оперативно відре-
агував на виклик. Ми провели евакуацію 
27-ми осіб, під час якої і виявили чоти-
рьох потерпілих. На жаль, двоє людей 
перебували в тяжкому стані, і вже в лі-
карні вони пішли з життя. Складність да-
ної роботи полягала в тому, що ця подія 
трапилась вночі. Тобто тоді, коли біль-
шість людей спить, і необхідно витратити 
час на те, щоб їх розбудити та пояснити 
ситуацію. Наші рятувальники ходять по 
всіх квартирах та проводять необхідні 
роботи. Втім, коли люди сонні — вони не 
розуміють, що відбувається. Якби це була 
пожежа, це було б ще страшніше, оскіль-
ки дія чадного газу на організм така, що 
людина, коли спить, його не відчуває.

— Ви надаєте першу допомогу в таких 
ситуаціях?

— До прибуття швидкої допомоги — 
звичайно, це входить в наші обов’язки. В 
рамках професійної підготовки ми про-
ходимо медичні курси, адже маємо дати 
потерпілому всі можливі шанси вижити.

— Напевно, найчастіше ваші підроз-
діли працюють на пожежах. Кількість 
загорань останнім часом зменшується 
чи зростає?

— Згідно статистики, наприкінці 2016-го 
року було зафіксовано 214 пожеж в Ірпін-
ському регіоні. Наразі 2017 рік ще не за-
кінчився, а ми вже маємо 395 пожеж.

— Тобто кількість загорань збільши-
лась майже вдвічі. З чим це пов’язано?

— Загалом, пожежі мають сезонний ха-
рактер. Взимку пожежі частіше трапля-
ються в будинках. Особливо, коли по-
мешкання опалюють дровами — внаслі-
док людської необачності. Влітку, коли на 
вулиці панує спека, переважають пожежі 
торфовищ, трави та сміття на відкритих 
територіях.  За останніми даними, влітку 
цього року зафіксовано 140 випадків за-
горяння трави, 67 — сміття, 21 — торфу. 
Загалом згоріло 2,3 га території. 

— Також цього літа вам довелося по-
боротися з наслідками зливи… 

— Для пожежних чим більше води, тим 
краще. За допомогою мотопомп наші під-
розділи відкачували її. Менш ніж за добу 

після зливи місто повернулося до нор-
мального функціонування.

— Якими якостями має володіти ря-
тівник?

— Перш за все, відданість професії. Зму-
сити працювати в екстремальних умо-
вах неможливо. Неможливо послати у 
полум’я чи у місце обвалу. Крім того, всі 
розуміють, що заробітна плата рятівника 
невисока. Для цього потрібно бути патрі-
отом своєї професії.

— У вас, напевно, ненормований робо-
чий графік…

— У нас затверджений розпорядок дня, 
але життя вносить свої корективи. З одні-
єї пожежі на іншу, іноді навіть не заїжд-
жаючи до частини, не встигаючи поїсти...

— З якими проблемами та труднощами 
найчастіше доводиться зіштовхуватися 
під час роботи?

— Декілька місяців тому була проблема, 
що переїзд був закритий, і наскільки б 
ми не поспішали на виклик, потяг ми не 
зупинимо. Стояли разом з іншими учас-
никами дорожнього руху, в той момент, 
коли потрібна була наша допомога. Також 

дуже часто мешканці міста нехтують пра-
вилами паркування, загороджуючи про-
їзд своїми автівками. Це все час, від якого 
залежать людські життя.

— Як ви зазвичай святкуєте День ря-
тівника?

— День рятівника — це для нас звичай-
ний день, але ми запрошуємо до себе ве-
теранів пожежної охорони, ліквідаторів, 
вшановуємо людей, які віддали своє здо-
ров’я цій важкій роботі. Але якщо надхо-
дить повідомлення про надзвичайну си-
туацію, ми завжди швидко реагуємо.

Сторінку підготувала
Галина КАМІНСЬКА

З початку війни до військових ме-
дустанов України майже щодня 
потрапляють поранені. Зокрема, 
бійці проходять реабілітацію в Ір-
пінському військово-медичному 
клінічному центрі ЗСУ. В клініці 
реабілітації, професійної патології 
і нетрадиційних методів лікування 
повертають до життя воїнів з різни-
ми діагнозами. Це пацієнти з ам-
путацією верхніх і нижніх кінцівок, 
черепно-мозковими та мінно-вибу-
ховими травмами.

ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
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• ПРИІРПІННЯ •

На Дні народження селища кожен 
мав можливість знайти розваги на 
свій смак. У парку “Ворзель” лю-
бителі шахів змагалися у шаховому 
бліц-турнірі. Біля ЦК “Уваровський 
дім” з нагоди свята працювала алея 
майстрів, де можна було долучитися 
до прекрасного, ставши учасником 
екскурсій залами музею та числен-
них виставок. 

Неповторністю й вишуканістю вра-
жали виставки майстрів декоратив-
но-ужиткового мистецтва, “Іграш-
ка мого дитинства”, вишитих картин 
Оксани Курінної, “Бібліотека — осе-
редок духовності і культури Ворзе-
ля”, копії музейних суконь “Стиль та 
мода ХІХ сторіччя від Ніколь Ста-
ховської”, медіа-виставка до 10-річ-
чя “Уваровського дому”. Своєю май-
стерністю вразив фестиваль “Талан-

ти Ворзеля”, учасниками якого були учні ЗОШ 
№5, дитячий ансамбль “Квіти Ворзеля” та ан-
самбль української пісні “Перевесло”. З цікавістю 
ворзельці й гості селища зустрілися з майстрами 
слова на “Поетичному Ворзелі”.

На урочистостях з нагоди Дня селища вшанува-
ли людей, які зробили значний внесок у розквіт 
Ворзеля: відзначено почесних громадян селища, 
керівників і працівників підприємств, установ та 
організацій селища, громадських діячів, багато-
дітні родини, новонароджених та подружжя, яке 
в цьому році відзначає діамантове весілля. Вор-

зельський селищний голова Лариса 
Федорук вручила посвідчення По-
чесного громадянина Олександро-
ві Соколенку.

Бучанський міський голова, голо-
ва Київського регіонального відді-
лення Асоціації міст України Ана-
толій Федорук подякував за це кра-
щим із кращих і наголосив, що ві-
рить у розвиток Ворзеля, що єди-
на громада покаже приклад для ін-
ших. По тому відбулася концерт-
на програма “З Днем народження, 
Ворзель!” за участю учнів Бучан-
ської школи мистецтв імені Л.  Ре-
вуцького, “Фабрики зірочок”, гур-

ту “Оркестр гарного настрою”, гурту “Інвервал”, 
Марії Волосянської, Каміли Багірової та ін.

На День селища подбали й про дітлахів: для них 
були організовані розваги у вигляді різних атрак-
ціонів. А в затишному куточку парку можна було 
посмакувати кулішем від учасників АТО, гостин-
цями від Ворзельської селищної ради, а також 
шашликами від місцевих підприємців. Заверши-
лося свято молодіжною дискотекою. 

Ольга АВЕРІНА

2 вересня 2017 року увага приір-
пінців була прикута до святкуван-
ня 117-ї річниці від дня заснування 
Ворзеля. Розпочалися святкові за-
ходи на стадіоні “АГАТ” турніром з 
футболу Бучанської об’єднаної гро-
мади між командами “Арсенал” 
(Буча) та “Зірка” (Ворзель).

Ворзель відсвяткував
День селища

На хабарі затриманий працівник 
Гостомельської селищної ради

4 вересня 2017 року Госто-
мель сколихнула шокуюча но-
вина і неприємна подія: Сергія 
Чемериса, старшого інспек-
тора з благоустрою та водно-
час депутата селищної ради, 
затримали під час одержання 
неправомірної вигоди. Про це 
повідомила   прес-служба про-
куратури міста Київ. 

За грошову винагороду в роз-
мірі 30 тис. грн він пообіцяв 
сприяти в укладенні договору 
щодо розміщення об’єктів пе-
ресувної торгівлі на території 
селища Гостомель. 

Затримання та обшуки за міс-
цем роботи фігуранта кримі-
нального провадження здійс-
нювалися Київською місцевою 
прокуратурою №5 спільно із 
ГВ БКОЗ Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київ-

ській області.
Посадовця затримано в по-

рядку ст. 208 КПК України 
після одержання ним другого 
траншу неправомірної вигоди 
у сумі 20 тис. грн. Наразі три-
вають слідчі дії.

Прокуратура повернула
громаді котельні

Прокуратура та 
небайдужі жите-
лі Коцюбинського 
повернули грома-
ді селища котельні, 
які незаконно пе-
рейшли приватній 
фірмі. Як повідомила 
прес-служба про-
куратури Київської 
області, 6 вересня 
задоволено позовні 
вимоги щодо повер-
нення у власність 
територіальної гро-
мади Коцюбинського стратегіч-
них об’єктів нерухомого майна 
— котелень. Вони забезпечують 
теплопостачання більшості бага-
токвартирних житлових будин-
ків, комунальних та державних 
установ селища (лікарня, полі-
клініка, школа, селищна рада, 
Будинок культури).

Опалювальний сезон у цьому 
населеному пункті опинився на 
межі зриву, оскільки ще у 2006 
році Коцюбинською селищ-
ною радою без реєстрації пра-
ва власності за територіальною 
громадою, з порушенням госпо-
дарської компетенції, котельні 
передали до статутного фонду 
акціонерного товариства.

Як встановила прокуратура, це 
товариство створили для виве-
дення з комунальної власності та 

з-під контролю гро-
мади вказаних об’єк-
тів задля реалізації 
комерційних інтере-
сів приватної фірми 
— іншого засновника 
цього акціонерного 
товариства, яке надає 
послуги теплопоста-
чання населенню та 
комунальним закла-
дам селища.

Ситуація щодо пе-
редачі котелень та їх 
перехід у приватну 

власність набула суспільного 
резонансу внаслідок багатоміль-
йонної заборгованості приват-
ного засновника перед НАК «На-
фтогаз України» за спожитий газ.

Упродовж 2016 року комерцій-
на фірма, отримуючи кошти від 
населення та бюджету селища за 
послуги теплопостачання і без-
коштовно використовуючи ко-
тельні територіальної громади, 
не сплатила жодної гривні НАК 
«Нафтогаз України», у зв’язку з 
чим постало питання про від-
ключення більшої частини Ко-
цюбинського від опалення.

Прокуратура Київщини дякує 
активним і небайдужим жите-
лям селища, які в суді спільно 
з правоохоронцями відстояли 
інтереси громади та досягли сус-
пільно необхідного результату.

Селищній раді не вдалося знищити ліс
Завдяки вжитим заходам прокуратурою Ки-

ївської області в державну власність повернуто 
майже 2 га лісу, який хотіла знищити Гостомель-
ська селищна рада разом з приватним підприєм-
ством. Про це інформує прес-служба прокурату-
ри Київської області.

Встановлено, що рішенням Гостомельської се-
лищної ради у 2004 році незаконно вилучено із 
постійного користування ДП «Київська лісова 
науково-дослідна станція» земельну ділянку за-
гальною площею майже 2 га вартістю понад 600 
тис. грн та передано в оренду приватному підпри-
ємству для будівництва культурно-оздоровчого 
комплексу.

Як з’ясувалося, у 2016 році селищна рада надала 
приватному підприємству дозвіл на виготовлення 
детального плану забудови території спірної зе-
мельної ділянки.

В подальшому, у квітні поточного року, вико-
навчим комітетом селищної ради надано дозвіл 
відповідачеві на вирубку 533 дерев для забудови, 
проте завдяки вжитим заходам прокуратури Ки-
ївської області  Ірпінським міським судом накла-
дено арешт на спірну земельну ділянку та заборо-
нено вирубку лісу.

Надання в оренду лісової ділянки відбулось з пе-
ревищенням повноважень, оскільки розпоряджен-
ня вказаною категорією земель належить до ви-
ключної компетенції Кабінету Міністрів України.

Крім того, виділення спірної земельної ділянки 
відбулось з порушенням вимог земельного та лі-
сового законодавства, зокрема селищною радою 
передано у власність лісову ділянку з вилученням 

у держлісфонду та зі зміною цільового призначен-
ня без згоди постійного користувача.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура 
Київської області звернулася до суду з метою по-
вернути державі землі лісового фонду із незакон-
ного володіння приватного підприємства.

Позов прокуратури області задоволено в повно-
му обсязі, визнано недійсним рішення селищної 
ради та договір оренди і витребувано на користь 
держави земельну ділянку лісогосподарського 
призначення.

Прокуратура Київської області  надалі у судово-
му порядку продовжує займати активну позицію 
щодо повернення в державну власність лісових 
земель, які становлять особливе природоохорон-
не значення для регіону та перебувають під охо-
роною держави.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Під час однієї з прес-конфе-
ренцій міністр юстиції України 
Павло Петренко повідомив, що 
іноземні інвестори відмовилися 
узяти участь у конкурсі по спору-
дженню у Коцюбинському ново-
го Київського слідчого ізолятора.

На думку посадовця, це пов’я-
зано з негативною інформацій-
ною кампанією, яку організували 
деякі забудовники. Хоча, звісно, 
місцева влада та населення теж 
були не в захваті від ідеї пересе-

лення СІЗО до Коцюбинського.
За словами Павла Петренка, 

через певних забудовників, які 
вирішили на цьому поспеку-
лювати і зробили негативну ін-
формаційну кампанію, процес 
зірвався. Іноземні інвестори, які 
розглядали можливість спору-
дження у Коцюбинському но-
вого СІЗО, побачивши мітинги 
і псевдопротести, відмовилися 
брати участь у конкурсі.

Джерело:   www.unn.com.ua

Нового СІЗО 
у Коцюбинському не буде
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

• ПРАВО ЗНАТИ •

ЩО ПРИХОВУЄ 
ІРПІНСЬКА
МІСЬКА РАДА?
Ірпінська міська рада, згідно з положен-
нями ст. 13 Закону України “Про доступ до 
публічної інформації” є розпорядником 
інформації, який зобов’язаний надавати 
та оприлюднювати її.
Вільне збирання, зберігання, використання і 
поширення інформації в усній, письмовій та 
інших формах закріплено конституційно. Крім 
того, право на це конкретизовано у Законі 
України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідь на запит
Так, відповідно до положень вищевказаного, а також 

інших Законів України (“Про інформацію”, “Про місце-
ве самоврядування в Україні”) Ірпінська міськрада зо-
бов’язана за інформаційним запитом протягом 5 робо-
чих днів (ст. 20 Закону України “Про доступ до публіч-
ної інформації”), надавати усю інформацію, що пере-
буває у її володінні, зокрема: щодо використання бю-
джетних коштів юридичними особами, що фінансу-
ються з місцевого бюджету; пов’язану з виконанням 
делегованих повноважень, включно з наданням освіт-
ніх, оздоровчих, соціальних або інших державних по-
слуг; про стан довкілля; що становить суспільний інте-
рес; рішення міської ради та виконавчого комітету. 

Зверніть увагу, що розпорядником інформації не 
може бути обмежено доступ до інформації про роз-
порядження бюджетними коштами, володіння, корис-
тування чи розпорядження державним чи комуналь-
ним майном (земельні ділянки відносяться до майна), 
у тому числі до копій відповідних документів, умови 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по 
батькові фізичних осіб та найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти або майно.

Порушення в оприлюдненні інформації
Крім того, чинним законодавством України на органи 

місцевого самоврядування покладено обов’язок опри-
люднювати в засобах масової інформації та на офіційних 
сайтах наступні документи: порядок денний сесії місце-
вої ради; проекти рішень сесії місцевої ради; результати 
поіменного голосування; рішення місцевої ради та ви-
конавчого комітету місцевої ради; розпорядження сіль-
ського, селищного, міського голови; регуляторні акти. 

На жаль, складається враження, що керівництво Ірпін-
ської міської ради або не обізнано з вимогами Конститу-
ції України, Законів України щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації або умисно їх ігнорує. 

Так, ні в комунальному друкованому виданні “Ірпін-
ський вісник”, ні на офіційному сайті Ірпінської міської 
ради часто не оприлюднюються проекти рішень міської 
ради; до останнього часу не оприлюднювалися результа-
ти поіменного голосування; вибірково оприлюднюють-
ся рішення міської ради, виконавчого комітету; розпо-
рядження міського голови. На вказані порушення увагу 
міського голови неодноразово звертали депутати Ірпін-
ської міської ради під час пленарних засідань.

Міськраді є що приховувати?
У зв’язку із зазначеним постає закономірне питан-

ня: “Можливо керівництву Ірпінської міської ради є 
що приховувати?!” Як свідчить практика, яка склалася 
за результатами розгляду інформаційних запитів засо-
бів масової інформації регіону, громадських організа-
цій, окремих громадян та навіть депутатів міської ради, 
найчастіше керівництво Ірпінської міської ради (місь-

кий голова, його перший заступник та заступники, а 
також секретар міської ради) відмовляється надавати 
наступну інформацію та документи: договори оренди 
земельних ділянок та інші правочини щодо розпоря-
дження комунальним майном та бюджетними кошта-
ми;  результати поіменного голосування; рішення щодо 
зарахування забудовникам пайової участі тощо. 

Досить поширеною є практика несвоєчасного надан-
ня відповіді на інформаційний запит (відповідь повин-
на бути надана протягом 5 робочих днів).

Необхідність сплати коштів
Як свідчить практика, останнім часом одним із спосо-

бів ухилення керівництвом міської ради від надання до-
кументів та/або інформації, за інформаційними запита-
ми є повідомлення про необхідність сплати коштів за ко-
піювання та/або друк інформації, при цьому сума, яка 
підлягає сплаті, не вказується, а у рішенні зазначаєть-
ся розрахунковий рахунок, який вже не є дійсним. Так, 
дійсно ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” передбачено, що у разі якщо задоволен-
ня запиту на інформацію передбачає виготовлення ко-
пій документів обсягом більш ніж 10 сторінок, запиту-
вач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на ко-
піювання та друк. Майте на увазі, що навіть якщо обсяг 
запитуваної інформації перевищує 10 сторінок, міська 
рада зобов’язана надати перші 10 сторінок безкоштовно, 
з одночасним повідомленням про необхідність відшко-
дування витрат на виготовлення копій решти докумен-
тів (постанова Пленуму Вищого адміністративного суду 
України від 29.09.2016 № 10 “Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства про доступ до 
публічної інформації”).

Керівництво продовжує порушувати закони
Як у минулому році, так і протягом поточного року, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав люди-
ни за зверненнями громадських організацій, громадян 
та місцевих депутатів відносно керівництва Ірпінської 
міської ради, у першу чергу секретаря міської ради, від-
крито ряд проваджень за фактами порушень законо-
давства про доступ до публічної інформації. Але, або 
ж покарання за ст. 212-3 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення незначне, або ж вигода від 
приховування зазначеної інформації значно переви-
щує штрафні санкції. Всі звернення до Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини бажаного ре-
зультату так і не дали, керівництво міської ради як по-
рушувало вимоги Конституції України, Законів Украї-
ни “Про доступ до публічної інформації”, “Про інфор-
мацію” та “Про місцеве самоврядування в Україні” 
щодо забезпечення доступу до публічної інформації, 
так і продовжує порушувати.

Сергій ГАПОН, директор 
юридичної компанії “ПРАВОЕКСПЕРТ”

Завдяки цифровому ТБ глядачі отри-
мають покращену якість зображення і 
звуку, а також доступ до розширеного 
додаткового функціоналу (відкладений 
перегляд, пауза, запис, трансляція кана-
лів в HD-форматі). Для мобільних опе-
раторів це також гарна новина, оскіль-
ки цей перехід дозволить звільнити ра-
діочастоти, придатні для запуску зв’язку 
четвертого покоління (4G).

Проте остаточний перехід на ефірне 
цифрове телебачення знову відкладаєть-
ся. За словами голови Нацради з питань 
телебачення та радіомовлення Юрія Ар-
теменка, у 2017-2018 рр. виконати його 
неможливо.

“Як головний (у Нацраді – ред.) я 
вам скажу поки неофіційно: перехо-
ду на цифру з 30 червня (2017 року 
– ред.) не буде. Я очікую, що най-
ближчим часом буде постанова Ка-
бміну, яка перенесе на певний тер-
мін перехід на цифрове телебачен-
ня. Мій прогноз: це буде не раніше, 
ніж 2019-го року. Тобто, в 2018 році 
цього не буде”, – заявив Артеменко.

На даний час Національна рада не го-
това назвати остаточну дату відключен-
ня аналогового телебачення, зокрема, 
скласти графік в регіонах через відсут-
ність консолідованої позиції на ринку. 
Артеменко пояснює це низкою причин: 

“Неготова інфраструктура, не-
прозорий власник “Зеонбуд”, недо-
статня кількість сет-топ-боксів, 
неповне покриття, небажання дея-
ких каналів переходити на цифру і 
блокування (ними) цього процесу”.

За словами Артеменка, деякі кана-
ли з погляду бізнесу не хочуть повно-
го переходу з аналогового телебачення 
на цифрове. “Наприклад, зараз “Інтер” 
та “1+1” мають найбільше покриття в 
аналоговому, тому що вони займали ме-
режі УТ-1, УТ-2, УТ-3. А якщо перейдуть 
на цифру, то вони будуть вже всі рівні – 
і “Україна”, і “ICTV”, і “Інтер”, вони всі 
будуть мати однакове покриття”, – по-
яснює голова Нацради.

Крім того, за словами Артеменка, не 
зацікавлені у повному переході на циф-
рове телебачення у найближчі роки й 
політики.

“Враховуючи те, що ми входимо у 
чергові вибори 2019 року, то полі-
тичні сили, вони всі будуть заці-
кавлені в тому, щоб “протягнути” 
на аналоговому ресурсі”, – сказав 
керівник регулятора.

Проте, незважаючи на переваги цифро-
вого ефірного телебачення, переважна ча-
стина українців не готова до процесу пе-
реходу на нього. Технічні фахівці провели 
заміри в 11 областях і прийшли до виснов-
ку, що покриття цифровою мережею охо-
плює тільки 80-85% населення, в той час 
як за ліцензійними умовами охоплення 
повинно становити не менше 95%.

На заході України доступ до ефірного 
цифрового телебачення мають ще мен-
ше людей — 50-60% населення.

“Близько 5 млн українців, це більше 
10% незахищених верств населен-
ня, можуть бути позбавлені безко-
штовного доступу до національних 
каналів”, - йдеться в повідомленні 
медіагрупи.

За їхньою інформацією, частина насе-
лення опиниться в зонах, де немає ана-
логового або цифрового ефірного теле-
бачення взагалі.

За підрахунками “1+1 Медіа”, в такі зони 
потрапляє не менше 300 тис. домогоспо-
дарств, які зараз дивляться ефірні телека-
нали “1+1”, “Інтер” і НСТУ. Після відклю-
чення аналогового телебачення в таких 
домогосподарствах може початися масо-
ве встановлення супутникових тарілок з 
відкритими російськими телеканалами. 
Тому продовження термінів аналогового 
мовлення в “1+1 Медіа” вважають також 
питанням національної безпеки.

На даний час вирішення питання про 
відключення аналогового ефірного те-
лебачення залишається відкритим, тому 
користувачі можуть скористатися усі-
ма перевагами безкоштовного під’єд-

нання аналогового ефірного телебачен-
ня від провайдерів. Наприклад, у ком-
панії “BEST” існує акція безкоштовного 
під’єднання аналогового кабельного те-
лебачення для пенсіонерів та інвалідів.

Усього за 9 грн на місяць телеглядач 
отримує понад 50 рейтингових телека-
налів у себе вдома. Не потрібно купу-
вати додаткове устаткування, пристав-
ки та інше обладнання, підключення 
здійснюється кабелем до телевізора. І 
усе! Акція діє до 31.12.2017. 

Дізнатися детальну інформацію та 
під’єднати акційне аналогове телебачен-
ня можна за телефонами:

+38 (044) 377-7-377
+38 (067) 011-73-77
+38 (093) 170-03-77

Аналогове ефірне мовлення
продовжить своє існування

Модернізація з аналогово-
го на цифрове ефірне мов-
лення є важливою ланкою 
у розвитку телебачення.
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У перший день осені в усіх навчальних 
закладах Приірпіння відбулися урочисто-
сті з нагоди Дня знань-2017.

На оновлених й розквітлих шкільних 
подвір’ях Буча, Ворзель, Гостомель, Ко-
цюбинське радісно вітали своє майбутнє 
– дітей.   Після довготривалих та насиче-
них літніх канікул бадьора й сповнена но-
вих сил приірпінська дітвора повернула-
ся до дружних шкільних родин.

Особлива увага на урочистих лінійках 
традиційно прикута до першокласників 
та випускників. Радісні й водночас схви-
льовані учні, з квітами, у національному 
вбранні, з кульками й вітаннями від ди-
ректорів шкіл та від гостей — так зустріли 
учні Приірпіння початок нового навчаль-
ного року.

На перший урок усіх дітлахів покликав   
хвилюючим акордом шкільний дзвінок. 

Порівняно з минулими роками, дітей у 
Приірпінні побільшало, це й тішить, і вод-
ночас мотивує місцевих очільників до бу-
дівництва нових шкіл та садочків.

• ОСВІТА •

Магазин 
із квартири

5 вересня 2017 року парламент ухвалив у другому чи-
танні новий  Закон України «Про освіту».

Дискусія навколо нього тривала понад три роки. В уряді та у Мі-
ністерстві освіти неодноразово наголошували, що шкільна рефор-
ма є одним із головних пріоритетів держави. Міністр освіти та на-
уки Лілія Гриневич зазначила, що реформа середньої освіти обій-
деться державі в 6 млн євро, а сам проект реформування розрахова-
ний на чотири роки.

За її словами, освіта залишається чи не єдиною сферою в Україні, 
що застрягла у радянському минулому з його методами формуван-
ня особистості, фабричним принципом  «всі мають бути однакови-
ми» та знаннєвим підходом – коли на дітей висипають тонну інфор-
мації, змушують її завчити, але не пояснюють, як цим користува-
тись та навіщо воно потрібно. Автори ухваленого закону наголошу-
ють, що документ створює можливості для розвитку компетентні-
шого навчання. Зокрема, у законі закладено ключові компетентно-
сті й наскрізні вміння, якими має володіти учень після закінчення 
школи. Серед них вільне володіння державною мовою, математич-
на, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємли-
вість, інноваційність, економічна компетентність тощо.

Отже, основними змінами та нововведеннями, які підготували для 
вчителів та школярів у Міністерстві освіти та науки України, є такі:

1.   З нового навчального року оцінки озвучуватимуться лише 
дитині та її батькам.

Як зазначається, більше ніхто не буде навіть складати рейтинги 
успішності або так звані дошки пошани чи ганьби. Жоден вчитель 
не має права оголошувати результати контрольної перед усім класом.

2.  Вчителі молодших класів, як і раніше, не ставитимуть оцін-
ки першокласникам.

У першому класі роботи не оцінюються, у другому класі перший се-
местр, а вже 2 семестр за рішенням педагогічної ради. Крім того, всі 
чотири роки в початковій школі не будуть оцінюватися такі пред-
мети як музика, образотворче мистецтво, трудове навчання та інші.

3.   Критерії оцінювання дітей у початковій школі дещо зміняться.
Відтепер педагоги не будуть знижувати оцінки за неправильний 

відступ кількості клітинок чи рядків у зошиті, тобто вчителі не бу-
дуть більше оцінювати каліграфію, але за ними залишиться вимога 
до акуратності та розбірливості письма дитини.

4. Дітей будуть привчати писати олівцями.
Вчителі самі вирішуватимуть, коли дитина зможе почати писати 

ручкою.  За необхідності правопис олівцем може тривати і до 3 класу.
5. Відтепер у зошитах першокласників забороняється робити 

позначки червоною пастою.
У школах планують відійти від червоної ручки, якою завжди ви-

правляли помилки та виставляли оцінки.
6. Вилучено вимоги та критерії щодо підписання зошитів.
З цього року зошити можна підписувати у довільній формі, головне, 

аби вони виглядали охайно.  Крім того, охайні виправлення, здійсне-
ні самою дитиною, не впливатимуть на зниження балу за роботу. Ка-
нікули та свята школярі проводитимуть без домашніх завдань.  Пев-
но, що саме цього рішення діти чекали найбільше.

7.  Підвищення кваліфікації педагогів. 
Закон “Про освіту” передбачає систему добровільної зовнішньої не-

залежної сертифікації вчителів. Планується, що це буде перевірка пе-
дагогів на володіння предметом, уміння спілкуватись з дітьми та вико-
ристання сучасних методик компетентнісного навчання. Утім, серти-
фікація для вчителів буде добровільною. У разі її успішної здачі, викла-
дачі отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% до посадово-
го окладу на термін дії сертифіката. Закон надає можливість учителям 
обирати місце та форми підвищення кваліфікації, яку можна буде от-
римати на тренінгах, у профільних установах та інших навчальних за-
кладах. Загальна кількість годин для підвищення кваліфікації вчителя 
впродовж 5 років не може бути меншою, аніж 150 годин. 

8. Закон повністю ліквідує атестацію шкіл. 
Також ліквідуються інспекції в районних управліннях освіти. Пе-

редбачається, що консультаційні послуги для тих, хто їх потребу-
ватиме, надаватимуть методичні кабінети. Натомість забезпечення 
якості освіти буде здійснювати Державна служба якості освіти. При 
цьому автори нового закону зазначають, що головною метою діяль-
ності служби якості будуть не санкції, а рекомендації.

9. Автономія школи та фінансова прозорість. 
Згідно з документом, директори обиратимуться за конкурсом. За-

кон передбачає, що директори зможуть самі призначати своїх за-
ступників і педагогічний склад. Новий закон «Про освіту» також 
передбачає, що кожен навчальний заклад повинен оприлюднювати 
інформацію про надходження усіх коштів, а також їхнє призначен-
ня. Це сприятиме тому, що батьки бачитимуть, скільки та на що ви-
трачає кошти держава, а також зможуть контролювати використан-
ня своїх благодійних внесків.

10. Управління школами буде здійснюватися на місцевому рівні. 
МОН залишає за собою контроль за якістю і стандартом освіти.

Новий закон включає багато інших новацій як у системі загальної 
середньої освіти, так і на усіх інших рівнях – від дошкільної до ви-
щої освіти.

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

1 вересня – хвилююча дата для 
усіх: для школярів, батьків та пе-
дагогів. Хтось вперше цьогоріч  
пішов до школи, а хтось востаннє 
побував на святковій лінійці.

У межах реформи освіти в Україні Кабмін за-
кладає до бюджету 2018 року 1 млрд грн на про-
граму модернізації початкової освіти, 25-від-
соткове збільшення зарплат вчителів, а також у 
вересні планує затвердити програму будівниц-
тва дитячих садків в Україні. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
під час засідання Уряду 23 серпня 2017 року.

«Протягом вересня ми затвердимо програму бу-
дівництва садків, яка дасть відповідь на питан-
ня повної ліквідації черг в дитячі садки в Україні. 
В 2020 році не буде черг в дитячі садки, діти от-
римають доступ до дошкільної освіти, – зазна-
чив Володимир Гройсман. – В 2018 році ми також 
виділимо 1 млрд грн на модернізацію навчального 
процесу в початковій школі».

Уряд виділить мільярд гривень на
модернізацію початкової школи в Україні

1 вересня в усіх освітніх закладах 
нашої держави пролунає перший 
дзвоник нового навчального року. 
Адаптувати дитину до навчання 
після довготривалих канікул допомо-
жуть поради психолога Світлани Ройз.

Обережно добирайте слова
Надмірна батьківська суворість чи агресивний 

тон можуть ще більше погіршити ситуацію. Від-
сутність мотивації у школяра дорослі нерідко плу-
тають зі звичайною неслухняністю.

Допомагайте дитині у всьому
Утримуйте постійний контакт із дитиною. За-

мість того, щоб допомогти, батьки часто сварять 
малечу за погані оцінки або ставлять у приклад ін-
ших, більш успішних дітей. Така поведінка – най-
гірша помилка батьків. Підтримуйте пошукову ак-
тивність вашої дитини.

Проявляйте розуміння
Причиною поганого навчання може бути біоло-

гічна неготовність дитини пізнавати щось нове. З 
цим часто стикаються батьки учнів, які пішли до 
школи у 6 років. Слід особливо уважно пильнува-
ти за здоров’ям та безпекою дитини. У неї повин-

ні бути сили та сміливість, інакше рівень мотива-
ції зменшуватиметься.

Позбудьтеся почуття надмірної опіки
Це досить поширена причина небажання дітей 

вчитися. Варто зауважити, що погрози та вимоги 
до дитини можуть теж налякати. Краще змалечку 
прищепити своїй малечі бажання вчитися, а далі 
підтримувати цікавість до усього нового.

Не залишайте запитання дитини без відповідей
Проявляйте інтерес до всього, що говорить донь-

ка або син. Хваліть вашу дитину навіть за наймен-
ші успіхи!!!

І нехай новий навчальний рік принесе з собою 
лише позитивні й радісні події, нові знання, зна-
йомства, надійних друзів і величезне бажання по-
спішати до школи!

5 корисних порад, як заохотити дитину до навчання

У Приірпінні відбулися урочисті
лінійки з нагоди Дня знань

Чого очікувати від 
щойноприйнятого

Закону України
“Про освіту”?
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Говоріть і пишіть правильно!

Складні випадки наголошення слів
Помилка, одинадцять, кілометр, український, мозолистий, спина, 

феномен, донька, граблі, олень, дрова, завдання, пізнання, каталог, 
квартал, оптовий, отаман

Підключати або під’єднувати?
Перевірте вживання дієслова  “підключати” і, в разі потреби, вико-

ристайте стилістично влучніші синоніми або замініть:
• приєднувати, під’єднувати — за допомогою яких-небудь при-

строїв приєднувати до джерела енергії  або  до мережі;
• залучати, залучити — заохочувати, спонукати кого-небудь брати 

участь у чомусь.
Не рекомендовано Рекомендовано

Підключати дроти
Підключати роутер, комп’ютер
Підключати до роботи працівників

Приєднувати дроти
Під’єднувати роутер, комп’ютер
Залучати до роботи працівників

8 вересня у всьому світі відзначали Міжнародний день
грамотності. З нагоди свята ІА “Погляд” підготувала для 
вас підбірку-нагадування про те, як правильно
говорити і писати українською.

Неправильно Правильно
Більше ста осіб     Понад сто осіб
Вибачаюся Прошу вибачення
В десять годин О десятій годині
В деякій мірі Певною мірою 
В кінці кінців     Зрештою, урешті-решт 

(врешті-решт)
Відмінити закон Скасувати закон
Вірний результат     Правильний результат
Гостра біль Гострий біль
Депутати прийняли рішення Депутати ухвалили рішення
Десять чоловік Десять осіб
Завідуючий відділенням Завідувач відділенням
Любий Будь-який
На протязі року     Протягом року
Називати по прізвищу Називати за прізвищем
Написано на українській     Написано українською
Представляє собою Являє собою
Приймати міри Вживати заходів
Приймати участь Брати участь
Самий кращий Найкращий
Старий друг Давній друг
У тому числі Зокрема, навіть
Ходити по вулицям Ходити  вулицями
Як виключення     Як виняток
Я рахую, що це так Я вважаю, що це так

Житель чи мешканець?
Іменник “житель” означає “той, хто вза-

галі десь живе”. Наприклад, житель Ки-
єва. Але у теперішній мовній практиці 
на позначення даного поняття часто ви-
користовують запозичений із польської 
мови синонім “мешканець”. Усталився він 
передусім в значенні “особа, котра займає 
якесь приміщення”, наприклад, мешка-
нець будинку. Однак останнім часом та-
ким словом називають і людину, яка живе 
в певному місці: мешканець Києва.

В Ірпінь/до Ірпеня?
- Рух у напрямку населеного пункту: до 

Ірпеня;
- дія чи перебування в ньому: в Ірпені.

Підготувала Юлія ГАПОН

Перший Президент Леонід 
Кравчук відвідав Ірпінь

11 вересня Університет дер-
жавної фіскальної служби 
України відвідав перший Пре-
зидент незалежної України Ле-
онід Кравчук. Колишній глава 
нашої держави зустрівся зі сту-
дентською та курсантською мо-
лоддю і викладачами вишу. 

Під час зустрічі Леонід Кравчук 
говорив про сучасну політичну 
ситуацію в Україні, національ-
ну свідомість українців, питан-
ня мови та культури. Також він 
розповів про невідомі сторінки 
з власної біографії та пригадав 
знакові історичні події. Зокре-
ма, підписання Біловезької уго-
ди, яка стала точкою відліку но-
вої епохи та створення самостій-
ної української держави.

Торкаючись політичної си-
туації в країні та національної 
самосвідомості народу, Лео-
нід Макарович наголосив: щоб 
мати успішне майбутнє, тре-

ба орієнтуватися на великі цілі. 
На його думку, всі наші дії від-
биваються на тілі країни. Тому 
ми кожного дня будуємо неза-
лежну країну.

На знак вдячності, поваги та 
визнання ректор навчального 
закладу Павло Пашко вручив 
Леоніду Кравчуку Диплом По-
чесного професора Університе-
ту ДФС України.

Джерело: прес-служба 
університету

У Бучі провели Всеукраїнський 
фестиваль сучасного україн-
ського романсу  «Осіннє ран-
деву»,  який від часу свого за-
снування з 2001 року прово-
диться щорічно у вересні. 
Його програму складають   тво-

ри української лірики — нові піс-
ні цього жанру, а також вже відо-
мі й популярні романси у вико-
нанні конкурсантів та почесних 
гостей — членів журі фестивалю.

10 вересня 2017 року «Осіннє 
рандеву» завітало до Бучі, яку за-
сновник фестивалю, народний 
артист і телеведучий Мар`ян Га-
денко назвав квіткою України,  і 
зібрало любителів зворушливої 
пісні, у якій переважає відтво-
рення внутрішнього світу люди-
ни, де панують справжні почут-

тя, глибина настроїв, пережи-
вань, перевага особистих інти-
мних мотивів, психологізоване 
відображення почуттів та думок, 
наспівна мелодика.

І у “Французькому дворику”, і в 
ротонді — скрізь у Бучанському 
парку кружляли, мов осіннє ли-
стя, зворушливі нотки романсу.

У конкурсній програмі фес-
тивалю взяли участь як про-
фесійні артисти, так і аматори, 
які мали можливість повчити-

ся майстерності у видатних по-
етів-піснярів, композиторів та 
професійних виконавців.

За результатами конкурсної 
програми фестивалю його пе-
реможці отримали дипломи і 
премії.

Ольга АВЕРІНА

Всеукраїнський фестиваль
«Осіннє рандеву»

9 вересня селищу Коцюбинське виповнилося 
117 років. Від самого ранку на території парку 
яблуку ніде було впасти від великої кількості 
гостей свята. 
Вони прийшли подивитися святковий концерт, 

а також привітати тих, хто був удостоєний наго-
род за  внесок у розвиток селища. 

На гуляння завітав також голова Київської об-
ласної державної адміністрації Олександр Гор-
ган, який розповів «Погляду», що у  селища є 
всі перспективи жити забезпечено в комфорті 
і затишку. “Коцюбинське йде дуже правильним 
курсом, стратегія дуже правильно визначена. 
Це інноваційне місто, зелене місто, місто, яке 
в першу чергу розглядає комфорт своїх мешкан-
ців як найвищий пріоритет”, — зазначив голо-
ва Київоблдержадміністрації.

Крім того, під час святкування Дня Коцю-
бинського було проведено безліч майстер-кла-
сів для дітей, а в стінах селищної ради відбула-
ся виставка ляльок-мотанок сестер Катриченко. 
Святкували в Коцюбинському аж до самого піз-
нього вечора. За словами селищної голови Оль-
ги Матюшиної, незважаючи на те, що Ірпінська 
міська рада не бере жодної участі у розвитку се-
лища,  завдяки зусиллям  волонтерів було про-
ведено таке грандіозне свято.

Мілена ТЕРЕЩЕНКО

День народження Коцюбинського

ВИШИВАННЯ «ВИШИВАНОЧКА», РУКОДІЛЛЯ  
«СУВЕНІР», БІСЕРОПЛЕТІННЯ «НАМИСТИНКА» (098) 2194534

ДИТЯЧИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР «ФАНФАРИ» (050) 9477824
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ «РІДНЕ СЛОВО» (066) 377 4570
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (050) 7442109; (097) 5482794
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ГУРТОК «СПАДЩИНА» 063) 7336483

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО (098) 0153694; (063) 1844355; 
(067) 9533468

РУКОДІЛЛЯ «ЧАРІВНА НИТОЧКА» (095) 8742926
«ЕРУДИТ» (096) 9829712
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ «РАТІБОР» (066) 2665501
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ «БДЖІЛЬНИЦТВО» (098) 5701789
ГРА НА ГІТАРІ «МУЗИЧНЕ СЕРЦЕ» (099) 2522578
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС «УКРАЇНСЬКІ ВІЗЕРУНКИ» (068) 5741933
ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ГУРТОК (093) 0319925

Гуртки працюють за адресами:
Центр творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня (сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 218).
Ірпінська ЗШ №13 (сел. Гостомель, вул. Рекунова, 11а.
Ірпінська ЗШ №14 (сел. Гостомель, вул. Проскурівська, 15).
Ірпінська ЗШ №15 (сел. Гостомель, вул. Молодіжна, 1).
Ірпінська ЗШ №16 (сел. Гостомель, вул. Кулішова, 14).
Ірпінська ЗШ №17 (м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10).
Станьте членами великої, дружної, вмілої й талановитої сім’ї гуртківців ЦТДЮІ!

Центр творчості дітей та юнацтва м.Ірпінь (селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220) 
запрошує дітей та дорослих віком від 5 до 20 років на заняття у гуртках:

Центр творчості дітей та юнацтва міста Ірпінь
запрошує на заняття до гуртків
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25-30 серпня в смт Кирилівка Запорізької обл. відбувся IX Між-
народний турнір з боксу пам’яті В. Сердяєва. В ньому брали участь 
148 юнаків 2004-2005 р.н. із різних куточків України, а також із 
Білорусі та Молдови. 

Серед них — учні Ірпінської ДЮСШ, які стали чемпіонами турні-
ру. Зокрема, перше місце вибороли Андрій Костенко (вагова кате-
горія — 40 кг) та Кирило Буздирєв (35,5 кг), друге — Єгор Ткачен-
ко, а третє — Андрій Горенко. 

Вітаємо переможців!

Окрім улюблених 
маршруті

Відпочинок В об’єднаних арабських Еміратах — прЕкрасний Варіант для осінньої Відпустки.

Юні ірпінці — чемпіони з боксу

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Рай на Землі
Арабські Емірати — це рай для шопе-

рів і дайверів. Країна, яка неперестанно 
із завидною регулярністю дивує навіть 
найбільш скептично налаштованих ту-
ристів. Тут кожен може обрати відпочи-
нок на свій смак: любителі екстриму до-
сліджують підводні, піщані і, як не па-
радоксально, снігові простори. Замріяні 
натури прогулюються вздовж таємни-
чих закутків традиційних базарів, а гур-
мани насолоджуються смачними стра-
вами національної кухні і аристократи-
чим сервісом. Сонячна погода тут три-
мається майже цілий рік, і тому відпочи-
нок в цій країні такий популярний.

Чудеса сучасної архітектури
Дубай — одне з найпривабливіших 

місць відпочинку туристів з усього світу, 
в якому розташовані безліч об’єктів, які 
займають перші рядки в Книзі рекордів 
Гіннеса: найвищий будинок, найвисот-
ніший готель, найбільші парк атракціо-
нів, штучний острів та торговий центр.  
Це справжнісінький схід, і тому тут все, 
навіть повітря і вода, просякнуті екзо-
тикою. Найпопулярніші екскурсії тут 
— до дубайських музеїв, театрів, гале-
рей, ринків, бедуїнських поселень. Та що 
тут говорити, всі міста в Еміратах мож-
на сміливо назвати великим музеєм, хоч 
куди глянь — скрізь краса!

Пляжі Еміратів — із пологим дном, мі-
ні-клубами в готелях, ігровими майдан-
чиками і дитячими басейнами. До по-
слуг відпочивальників — зоопарки, три 
великих аквапарки, різноманітні парки 
розваг і атракціонів.

Активні розваги
Серед популярних розваг — джип-са-

фарі по пустелі, верблюжі перегони, ніч-
не полювання на крабів, занурення з ак-
валангом і навіть гірські лижі — в кри-
тому спорткомплексі.  Варто зазначити, 
що в будь-якому з готелів ОАЕ ви от-
римаєте бездоганний сервіс (те ж саме 
можна сказати про ресторани і будь-які 
заклади сфери послуг). Додатковим при-
ємним бонусом буде велика кількість 
шоу, фестивалів, видовищ.

Прекрасний шопінг
Емірати — зона вільної торгівлі з низь-

ким ввізним митом. Тому тут можна 
придбати безліч першокласних товарів, 
включно з продукцією відомих брендів, 
за прийнятними цінами.

У центрі безмитної торгівлі — Дубаї — 
навесні та влітку проходять торговель-
ні фестивалі з лотереями та величезни-
ми знижками.

Час для відпочинку
Найкращим часом для відпочинку в 

ОАЕ є період з вересня по травень, але 
влітку, завдяки кондиціонуванню готе-
лів та охолодження води в басейнах, та-
кож можна чудово відпочити, незважа-

ючи на спеку. Якщо ви плануєте відпуст-
ку саме зараз, час звернути увагу на Емі-
рати, а «Mint Travel» із задоволенням до-
поможе вам підібрати готель і спланува-
ти ваш відпочинок.

Сприятливими для відпо-
чинку в ОАЕ вважаються 
осінні і зимові місяці, 
починаючи з жовтня.

Рукотворна 
казка
серед дюн

Епіцентром спортивного свята 
стала центральна площа міста, де 
зібралися депутати з Баришівсько-
го, Бородянського, Броварського, 
Білоцерківського, Києво-Свято-
шинського, Макарівського, Обу-

хівського, Сквирського районів, 
а також із міста Буча та з Ірпеня, 
щоб довести першість своєї ко-
манди у змаганнях з дартсу, шахів, 
шашок, настільного тенісу та пере-
тягування каната. Усі вони пропа-
гують здоровий спосіб життя. 

Урочисте відкриття, напутні 
слова від начальника Управління 
фізичної культури і спорту Сер-
гія Тимофєєва, від запрошених 
Володимира Майбоженка, Мико-
ли Жирного та інших, підтримка 
команд численними вболіваль-
никами, запеклі спортивні бата-
лії, радісні емоції від здобутих 
перемог та смуток від поразок — 
саме так коротко можна охарак-
теризувати перебіг спартакіади.

Змагання проводилися на базі 
Ірпінської ДЮСШ та у цен-
тральній міській бібліотеці. За 
результатами загальнокоманд-
них здобутків у п’яти видах 
змагань кубок переможців от-
римала команда Києво-Свято-
шинського району.

Ольга АВЕРІНА

В Ірпені відбулася обласна
спартакіада серед депутатів

10 вересня 2017 року 
з нагоди Дня фізичної 
культури і спорту в Ірпені 
відбувся обласний етап
VI Всеукраїнської спар-
такіади серед депутатів 
обласної, міських, район-
них, селищних та 
сільських рад Київщини.

Об’єднані Арабські Емірати – мо-
лода країна шейхів, найвищих світо-
вих стандартів, казкового лазурного 
узбережжя та чаруючої природи по-
серед пустелі, що розташувалася на 
південно-східному узбережжі Ара-
війського півострова. 

Вона складається з семи Еміратів: 
Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, 
Рас Аль Хайма, Фуджейра й Умм 
Аль Кувейн. Кожен з них унікаль-
ний, зі своїми пам’ятками архітекту-
ри, інфраструктурою та цінами. 

Об’єднанні Арабські Емірати — це 
чудовий вибір як для бізнес-подо-
рожі, так і для сімейної відпустки.

Цікава інформація
Різниця в часі з Україною — 1 година.
Переліт — 5 годин 30 хвилин.
Валюта — дірхам.
Курс дірхама по відношенню до до-
лара США залишається незмінним 
вже більше 10 років і становить 3,65 
Dhms за 1 $. Віза для громадян Украї-
ни коштує 80 доларів.

«Mint Travel» пропонує спеціаль-
ні тури в ОАЕ з Києва. Придбавши та-
кий тур, ви зможете переконатися, 
що відпочинок в Еміратах — це мож-
ливість скуштувати абсолютно нову 
культуру, розширити рамки свого кру-
гозору.  Відпочинок в ОАЕ надовго за 
пам’ятається вам і вашим близьким!

https://www.google.com.ua/search?biw=1560&bih=790&tbm=isch&sa=1&q=парус++готель+і+найбільший+торговий+центр+оаэ&oq=парус++готель+і+найбільший+торговий+центр+оаэ&gs_l=psy-ab.3...5391.8239.0.8644.7.7.0.0.0.0.287.877.5j0j2.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.DG6O8inON3c
https://www.google.com.ua/search?biw=1560&bih=790&tbm=isch&sa=1&q=Валюта+-+діхрам+&oq=Валюта+-+діхрам+&gs_l=psy-ab.12...49039.51530.0.52981.3.3.0.0.0.0.78.202.3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.63pWJ9eREbI
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Смачного!
По горизонталі:

1. Доказ непричетності до зло-
чину 4. Пристрій для дозуван-
ня речовин 6. Кельтський спі-
вець-поет 7. Частина вогнепаль-
ної зброї 9. Летюча миша 10. 
Початок спортивних змагань 12. 
Висушена трава 14. Казахський 
народний поет-співець 15. Пус-
теля в Південній Америці 16. 
Чоловічий голос.

По вертикалі:
1. Позитивний електрод 2. До-
росла комаха 3. Іудейський цар 
4. Постійне військо князя 5. Каз-
кова водяна істота 6. Болотя-
ний птах 8. Насичений вуглево-
день, складова нафти 11. Прави-
ло, прийняте (встановлене) дер-
жавною владою 13. Запалення 
середнього вуха 14. Бог - покро-
витель закоханих.

Кросворд

По горизонталі: 1.алібі 4.дозатор 6.бард 7.дуло 9.кажан 10.старт 12.сіно 
14.акин 15.Атакама 16.тенор. По вертикалі: 1.анод 2.імаго 3.Ірод 4.дружи-
на 5.русалка 6.бекас 8.октан 11.закон 13.отит 14.Амур.

Вислови

Прогноз погоди. Ірпінь

У жовтні представникам більшості знаків 
зодіаку доведеться зрозуміти, що труднощі 
даються для того, щоб виробити у вас вну-
трішню силу і навчитися цінувати те, що 
ви маєте. Цей місяць обіцяє дати відмінний 
старт для діячів медицини, хімічної галузі та 
психології — вони можуть зробити багато 
відкриттів, піднявшись по кар’єрній драби-
ні. Це прекрасний час для творчості, однак 
пам’ятайте: захоплення фантазіями може 
негативно позначитися на вашій уважності 
і здоровій прагматичності.

Що готують
нам зірки?

Умовні позначення:

  — добре;   — непогано;

 — ризики погіршення

Особисте
життя Кар’єраЗдоров’я ФІнанси

Анекдоти

www.gismeteo.ua

• Вчитися любити, вчитися бути добрими, треба з дитинства
   (Фрідріх Ніцше).
• Який сенс дорослішати, якщо не дозволяти собі іноді впадати в 

дитинство?
• Сім’я замінює все. Тому, перш ніж її завести, варто подумати, що 

тобі важливіше: все або сім’я. 
• Чоловік з дружиною повинні бути подібні руці й очам: коли руці 

боляче — очі плачуть, а коли очі плачуть — руки витирають сльози 
   (Японські прислів’я та приказки).
• Життя – як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, що 

всередині (Форрест Гамп).

Гриби
Краще заморожувати їх ці-

лими. Оберіть міцні боро-
вики, опеньки, підберезни-
ки, лисички, очистіть їх і від-
правте на кухонній дошці в мо-
розилку, а через кілька годин зсип-
те в підготовлений пакет або іншу тару. 
Зелень
Кріп, петрушку, базилік дрібно наріжте і складіть до 

целофанових пакетів. У потрібний момент ви завжди 
зможете дістати з морозилки жменьку зелені і додати 
до будь-якої страви.
Помідори
Невеликі (близько 5 см в діаметрі) заморожуйте цілими, 

великі — наріжте шматочками, викладіть, як гриби, на 
дошку, а потім зсипте в пакет. Такі помідори можна до-
давати в піцу або борщ, готувати з ними яєчню і соуси.
«Мікси»
Можна заморожувати суміш різних овочів, напри-

клад, капусту, моркву і стручкову квасолю. У підсмаже-
ному вигляді її подають до гарніру або додають в супи.

Поради
— Перед тим, як заморожувати продукти, промийте і 

просушіть їх, виклавши на тканину.
— Використовуйте для заморозки зручну тару: плас-

тикові пляшки з широкою шийкою; судочки з криш-
ками; одноразові тарілки й склянки, накриті харчовою 
плівкою; а також поліетиленові пакети.

Окрім звичної консервації, останнім часом все 
більшої популярності набуває заготівля продук-
тів на зиму за допомогою заморозки. Перевагою 
такого способу зберігання є те, що вони  мають 
такий самий смак, як свіжі. 

Карикатура

Афіша

Погода

Маршрутка
Водій попався з почуттям гумору. І бабка... 

У бабки впало щось із торбинки на підлогу 
й він вирішив пожартувати:
– Що впало, то все моє.
А бабуся відповідає:
– Ти їдь собі тихесенько, а то я зараз впаду 

й буду вся твоя.


