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Вже ні для кого не секрет, що, починаючи 
з вересня 2016 року, керівництво Ірпінської 
міської ради намагається незаконно 
забудувати заплавні землі річки Ірпінь. Для 
цього розроблено та 15 вересня 2016 року 
затверджено детальний план території.
Зазначені дії є незаконними у зв’язку з наступним: 
1. Земельні ділянки у заплаві річки Ірпінь знаходять-

ся за межами міста Ірпінь, що підтверджується даними 
Публічної кадастрової карти України, Індексно-кадаст-
ровою картою м. Ірпінь Київської області, інформаці-
єю Київської обласної державної адміністрації, Ірпін-
ської міської ради.

2. Земельні ділянки, що знаходяться у кварталі, обме-
женому вул. Маяковського, пров. Озерним, вул. Досто-
євського та вул. Гайдара, мають сільськогосподарське 
призначення, що виключає житлову та громадську за-
будову згідно зі ст. 19 Земельного кодексу України.

3. Земельні масиви у заплаві річки Ірпінь не підляга-
ють забудові згідно з висновками органів державної ви-
конавчої влади, діяльність яких реалізує державну полі-
тику у сфері розвитку водного господарства та гідротех-

нічної меліорації земель, управління, використання та 
відтворення поверхневих водних ресурсів (Київводре-
сурси). Більш того, згідно з висновками Київводресур-
сів забудова заплавних земель річки Ірпінь може при-
звести до екологічної катастрофи в Ірпінському регіоні.

4. Землі в заплаві річки Ірпінь відносяться до осуше-
них торфовищ із значним шаром залягання та відпо-
відно – до особливо цінних земель.

5. На вказаних землях розташована “Загальнодержав-
на осушувально-зволожувальна система р. Ірпінь”. Змі-

на цільового призначення вказаної категорії можлива ви-
ключно у разі списання Кабінетом Міністрів України ме-
ліоративної системи.

Враховуючи вказані порушення, органами прокурату-
ри області, громадськими організаціями та окремими 
громадянами пред’явлено ряд позовів про визнання не-
законним та скасування рішення Ірпінської міської ради 
від 15.09.2016 про затвердження детального плану тери-
торії забудови заплави р. Ірпінь.

Продовження на сторінці 3.

Хто намагається знищити
заплавні землі річки Ірпінь?

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Чи стане кращою 
вода?

Проблеми
переселенців стор. 8
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Карплюк отримав другу
підозру у скоєнні 
низки тяжких та особливо
тяжких злочинів

20 грудня відбулося засідання кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії прокурорів, на якому розгляда-
лися скарги на дії представників цього правоохо-
ронного органу. Деякі з них стосувалися прокурора 
Київської області Дмитра Чібісова.

Скарга “страждуна”
На адресу очільника прокуратури Київщини на-

дійшли скарги від голови Київської обласної ради 
Ганни Старикової, ірпінського міського голови Воло-
димира Карплюка, його першого заступника Дмитра 
Христюка, адвоката Леоніда Танцюри.

Ірпінські можновладці звинуватили Чібісова та 
його підлеглих у необгрунтованих підозрах у вчинен-
ні злочинів та відкритті кримінальних проваджень, 
порушенні прокурорської етики. 

Карплюк пожалівся, що Чібісов у своїх виступах та 
коментарях називає його прізвище як фігуранта кри-
мінальних справ, хоча його вина не доведена у суді. 
Таким чином порушується його презумпція невину-
ватості, страждає честь та гідність.

Перешкоджання розслідуванню
Зі свого боку, прокурор області теж вважає скарги 

можновладців необгрунтованими та вбачає у цьому 
їх бажання перешкоджати розслідуванням. Щоб зу-
пинити цей процес, вони намагаються добитися від-
сторонення його від посади, яку він обіймає.

Для цього застосовуються різні протиправні методи: 
погрози на адресу працівників прокуратури, які роз-
слідують їхні кримінальні справи, акції, до яких залу-
чають сторонніх осіб, наклепи у підконтрольних ЗМІ, 
де інформація подається у викривленому вигляді.

Чібісов наголосив, що прокуратура не порушувала 
права згаданих громадян та не вчиняла щодо них про-
типравних дій. У публікаціях інформується про стан 
дотримання законності у рамках визначених норм.

Ознак правопорушення не виявлено
Члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про-

курорів поцікавилися, чи оскаржували Карплюк та 
Христюк дії та висловлювання Чібісова у судовому 
порядку, як це визначено чинним законодавством. 
Також вони порадили те ж саме зробити й прокуро-
ру області або, у разі погроз на адресу його підлеглих, 
звернутися до поліції.

Згідно з висновком одного з членів комісії у діях 
прокурора області не вбачається ознак дисциплінар-

ного правопорушення, на які вказали у своїх скаргах 
Карплюк, Христюк і Танцюра. 

Протекція за фігуранта?
Старикова скаржилася, що прокурор відмовив їй та 

депутатам у зустрічі без поважної причини. Як по-
яснив Чібісов, у нього на цей час був запланований 
брифінг на тему протидії корупції. 

Згодом стало відомо, що серед осіб, які приїздили зі 
Стариковою, був і депутат Київської облради Ярослав 
Добрянський (фракція “Наш край”), якого у 2015 році 
призначили заступником бучанського міського голо-
ви. За словами Чібісова, ця особа є фігурантом у спра-
ві про незаконне відчуження земель, які мають лісого-
сподарське призначення, що завдало державі збитків 
на суму понад 32 млн грн. 

Тому вважає, що дана скарга подана з метою тиску на 
органи прокуратури.

Продовження на сторінці 3.

Мер Ірпеня підозрюється у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
255 (створення, керівництво злочинною орга-
нізацією з метою вчинення тяжких та особливо 
тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заво-
лодіння чужим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим станови-
щем, вчинене в особливо великому розмірі у 
складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 
205 (придбання суб’єкта підприємницької ді-
яльності (юридичної особи) з метою прикриття 

незаконної діяльності, вчинене в складі зло-
чинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підро-
блення документу, який видається установою, 
яка має право видавати такі документи і який 
надає право та звільняє від обов’язків, з метою 
використання його підроблювачем, вчинене в 
складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 
366 (службове підроблення, а саме внесення 
службовою особою до офіційних документів 
завідомо неправдивих відомостей, вчинене у 
складі злочинної організації) КК України.
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21 грудня несподівано провели засі-
дання Ірпінського міськвиконкому. 
На цей же день, але двома годинами 
пізніше, була запланована 44-та сесія 
ІМР. Проте так само неочікувано її пе-
ренесли на 28 грудня.
На розгляді членів виконкому, на якому голову-

вав перший заступник міського голови Дмитро 
Христюк, основними питаннями були бюджетні 
та кошторисні, а також затвердження акту обсте-
ження осушувальних земель на території Ірпін-
ської міської ради.

Фінансові питання стосувалися, зокрема, суб-
венції з державного бюджету місцевому на надан-
ня пільг та житлових субсидій населенню на різні 
види палива — 18,1 тис. грн, на оплату електрое-
нергії та природного газу, водопостачання і водо-
відведення, інших послуг — майже 19 млн грн, на 
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-
ним родинам, інвалідам дитинства, дітям-інвалі-
дам та іншим категоріям — 1,1 млн грн тощо.

Міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік становить 
майже 825,6 млн грн, бюджет розвитку — 180 млн 
грн. До цього документа включено проекти пере-
можців по громадському бюджету — 1,5 млн грн.

Начальник фінансового управління Євгенія Да-
нилюк жартома подякувала Верховній Раді за 
зменшення реверсної дотації. У законопроекті 
про Державний бюджет була формула горизон-
тального вилучення 20 на 80.

Зараз вона залишилася на рівні 2017 року. Тому ви-
лучення з бюджету Ірпеня на наступний рік стано-

вить 15,2 млн грн, а пропонувалося 29 млн грн. Тоб-
то територіальні громади, які мають дохід на одного 
жителя 1596,8 грн, є донорами інших громад.

Цікавим було питання про затвердження акта 
обстеження осушувальних земель. Відповідно до 
листа міжрегіонального управління водних ре-
сурсів та розпорядження міського голови ство-
рено комісію для проведення інвентаризації вну-
трішньогосподарських каналів, що знаходяться у 
руслі річки Ірпінь.

Виявлено 44 км таких каналів та 34 гідротехнічні 
споруди. Проводитимуть паспортизацію об’єктів, 
перевірятимуть їх стан. Вони будуть передані на 
баланс Ірпінської міської ради.

Як відомо, земля, де пролягають ці канали та 
розташовані гідротехнічні споруди, знаходиться 
поза межами міста Ірпеня.

Ігор ШВЕЦЬ

У п’ятницю, 22 грудня, в Ірпінській місь-
краді проводився обшук. Про це написав 
на своїй сторінці в Facebook мер міста 
Володимир Карплюк. Інформацію щодо 
присутності представників прокуратури 
підтвердив ІА “Погляд” голова фракціїї 
“Нові обличчя” Максим Плешко.

Нагадаємо, ірпінський міський голова та його 
заступники підозрюються в низці криміналь-
них правопорушень. Серед них — створення 
злочинної організації; привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем, вчинене у складі 
злочинної організації; фіктивне підприємни-
цтво, вчинене у складі злочинної організації; 
підроблення документів, печаток, штампів та 
бланків; збут чи використання підроблених до-
кументів, печаток, штампів вчинене у складі 
злочинної організації; службове підроблення, 
вчинене у складі злочинної організації.

Прокуратура провела обшук 
в Ірпінській міськраді

1 грудня в Ірпені на 
спорудженні житлового 
комплексу “Fresh City” 
стався нещасний випа-
док — будівельник упав 
з висоти 7-го поверху 
новобудови. На щастя, 
він вижив, але зазнав 
тяжких травм.
Як відомо, спорудженням 

згаданого комплексу по вул. 
Університетська, 1 займається 
ТОВ “ФРЕШ ЛТД” (директор 
Олексій Пєший).

Будівельник Л. (1991 р. н.), з 
яким скоїлося лихо, працював 
на новобудові неофіційно, без 
оформлення відповідних доку-
ментів. Чоловік родом із Бер-
дичева, що на Житомирщині, 
батько двох малолітніх дітей.

Близько 18-19-ї години під час 
проведення будівельних робіт 
Л. упав у проліт, на якому ще не 
були встановлені сходи. Проле-
тівши із 7-го поверху на 1-ий, 
він зазнав тяжких ушкоджень: 
роздроблений таз, переломи 
ніг, численні гематоми та забої.

Зі свідчень потерпілого вста-
новлено, що забудовник пору-
шував норми охорони праці: 
сходова клітина, де ще не були 
встановлені сходи, не була ого-
роджена, працівнику не видали 
страхувальний пояс.

Керівництво фірми намагаєть-
ся приховати факт травматизму 
на будівництві. Наступного дня 
після нещастя усіх працівників, 
задіяних на будівництві, офіцій-
но оформили на роботу.

На даний час чоловік перебу-
ває у травматологічному відді-
ленні Ірпінської центральної 
міської лікарні у важкому стані, 
до травм додалися ще й про-
лежні. Відомо, що з боку забу-
довника допомога на лікування 
не надається.

Працівник поліції після опе-
рації опитував Л. про обстави-
ни надзвичайної події, забрав 
його паспорт та довідку з іден-
тифікаційним кодом.

Але потерпілий перебував у 
запамороченому стані від дії 
наркозу, тому точно не пам’я-
тає, які надавав свідчення. 
Складається враження, що за-
будовник та правоохоронці на-
магаються зам’яти цю справу.

Громадськість вважає, що од-
нією з причин цього нещасного 
випадку є бездіяльність тери-
торіального управління Дер-
жгірпромнагляду в Київській 
області. Адже ще у листопаді 
одна з громадських організацій 
зверталася до них з вимогою 
провести перевірку з питань 
додержання правил охорони 
праці на вищезгаданому бу-
дівництві. Тоді звернення було 
проігнороване. Якби управлін-
ня належним чином викону-
вало свої обов’язки, можливо, 
вдалося б запобігти лиху.

Юристи компанії “ПРАВО-
ЕКСПЕРТ” готують листи до 
інспекції з охорони праці, Дер-
жгірпромнагляду з вимогою 
провести перевірку даного 
факту та заяву про вчинення 
забудовником кримінального 
правопорушення (злочину) за 
ст. 172 (грубе порушення зако-
нодавства про працю) ККУ.

ІА «ПОГЛЯД»

Юрій Прилипко не з’явився до суду 
за власним позовом

12 грудня в Ірпінському місь-
кому суді повинен був слуха-
тися позов Гостомельського 
селищного голови Юрія При-
липка до ТОВ “Інформаційна 
агенція “Погляд” про захист че-
сті, гідності та ділової репутації.

Судове засідання було відкла-
дено у зв’язку з тим, що пози-
вач (Юрій Прилипко), будучи 
належним чином повідомле-
ний про дату та час судового 
засідання, без поважних 
причин не з’явився.

Чому він не прибув до 
суду — залишається лише 
здогадуватися. Одна з 
версій — Прилипко зрозумів без-
підставність позовних вимог та 
те, що кожна публікація в газеті 
“Погляд” ґрунтується на повному 
та всебічному вивченні питання 
і підтверджується документами.

Наступне судове засідання 
призначено на 19 січня 2018 

року, на 11:30. У разі повтор-
ної неявки на судове засідання 
Юрія Прилипка, суд повинен 
відповідно до вимог ст. 207 Ци-
вільного процесуального кодек-
су України залишити позовну 
заяву без розгляду.

ІА “ПОГЛЯД”

На спорудженні ЖК “Fresh City” 
будівельник упав з 7-го поверху

На баланс ІМР передають меліоративні канали на 
заплаві, яка поза межами Ірпеня?

Протягом двох днів наша 
редакція проводила рей-
ди міськими площами 
та вулицями, щоб пере-
вірити, як комунальники 
долають наслідки стихії.
18 грудня на новозбудованій 

кінцевій зупинці маршрутних ав-
тобусів, що знаходиться поблизу 
залізниці, запитували у водіїв та 
пасажирів про те, у якому стані 
перебувають дороги і тротуари.

З одного боку, вони більш-
менш були розчищені від снігу. 
Водночас люди жалілися на те, 
що, в основному, прибирають у 
центральній частині міста. А ось 
чим ближче до околиць, тим си-
туація гірша — перемети та сні-
гова каша, ожеледиця.

Варто зазначити, що саме на-
криття автовокзалу захищає 
лише від опадів, але не від пори-

вів вітру. Водночас з краю даху 
час від часу донизу падали до-
сить великі шматки злежалого 
снігу, що створювало небезпеку 
травмування.

Під час рейду поблизу автовок-
залу та по вул. Центральна бачи-
ли декілька машин, які чистили 
дороги та посипали їх піща-
но-соляною сумішшю. Оскільки 
снігопад не припинявся, то стан 
дорожнього покриття залишав 
бажати кращого.

Площа поблизу приміщення Ір-
пінського міськвиконкому зустрі-
ла нас засніженою. Були розчище-
ні основні умовні доріжки, якими 
рухаються перехожі. Більшість з 
них вони самі й протоптали.

Зранку 19 грудня під час огля-
ду основні дороги міста вигля-
дали розчищеними, проте були 
заповні сніговою кашею. Те ж 
саме спостерігалося на багатьох 

тротуарах.
Деякі з них сформували у ви-

гляді вузьких стежинок посеред 
кучуруг, нагорнутих під час роз-
чищення доріг.

На площі поблизу міськвикон-
кому на 9-ту ранку розчистили 
лише основні доріжки для пере-
хожих. Часом ноги на них ковза-
ли, бо було слизько. Візуально не 
спостерігалося, що вони чимось 
посипані.

У міських парках і скверах теж 
кипіла робота. Так, у парках ім. 
Правика та Алієвої працюва-
ли снігоприбиральні агрегати, 
а також комунальники чистили 
доріжки лопатами. У сквері ім. 
Сидорука стежинки теж розчи-
стили. Водночас в усіх згаданих 
куточках природи доріжки уран-
ці посипані не були.

Юрій ГОНТА

Як ірпінські комунальники долали сніговий циклон

26 грудня депутат-
ку Наталію Черін-
ську, наближену до 
гостомельського 
селищного голови 
Юрія Прилипка, 
затримали на отри-
манні хабаря.
Про це повідомила 

прес-служба прокура-
тури міста Києва. 

Співробітники СБУ 
та Національної поліції 
України під процесу-
альним керівництвом 
Київської місцевої про-
куратури №5 затримали 
жінку-посадовця після 
передачі другої частини 
хабаря — у вигляді ав-
томобіля «Volkswagen 
Sharan» та грошей у сумі 5 тис. грн. Перша частина 
хабаря складала 2 тис. доларів та була одержана зло-
вмисницею у листопаді поточного року. 

Слідством встановлено, що неправомірну вигоду 
посадовець зажадала від підприємця за сприяння у 
прийнятті позитивного рішення головою та члена-
ми виконкому селищноï ради про надання дозволу 
на розміщення двох МАФів на території селища.

На даний час затриманій особі готується повідом-
лення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Слідчі дії проводилися у будинку Черінської, що 
на Черняхівського і допізна тривали у Гостомель-
ській селищній раді.

Скандальну гостомельську
депутатку затримали на хабарі 

Вже з 1 січня водіям буде 
дозволено рухатися у 
містах зі швидкістю до 
50 км/год (наразі можна 
до 60 км/год). При цьому 
у нічний час — з 23:00 до 
6:00 — дозволятиметься 
швидкість не більше 
60 км/год.
«На сьогодні в переважній 

більшості країн ЄС дозволена 
швидкість руху транспортних 

засобів у населених пунктах 
становить не більше 50 км/год, 
а в особливих пунктах — 30 км/
год. Таким чином прийняття 
акта дозволить наблизити наці-
ональне законодавство до зако-
нодавства Європейського Сою-
зу», – йдеться у поясненні до да-
ної постанови, яку уряд схвалив 
10 листопада. Того ж дня Кабмін 
ухвалив рішення, згідно з яким 
отримане вперше посвідчення 
водія буде чинним тільки впро-
довж двох років.

У містах із 1 січня почне
діяти обмеження руху
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При цьому, розуміючи незаконність сво-
їх дій, представники Ірпінської міської 
ради затягують судовий розгляд справ, 
тим самим перешкоджають прийняттю 
законного рішення по суті позову.

Наведу декілька прикладів затягуван-
ня судового процесу представниками 
Ірпінської міської ради:

1. 26.05.2017 громадянка З. пред’явила 
позов до Ірпінської міської ради, щодо 
визнання незаконним та скасування рі-
шення про затвердження детального 
плану території заплави р. Ірпінь (спра-
ва № 367/3442/17).

З метою затягнути судовий процес Ір-
пінська міська рада подає апеляцій-
ну скаргу на ухвалу Ірпінського місько-
го суду про відкриття провадження, яка 
згідно з положенням Кодексу адміністра-
тивного судочинства України взагалі не 
підлягає оскарженню. Цілком закономір-
но, що ухвалою Київського апеляційно-
го адміністративного суду від 16.08.2017 у 
відкритті апеляційного провадження від-
мовлено. Але це не зупинило міську раду, 
і після надходження справи до суду пер-
шої інстанції для розгляду по суті, знову 
було подано апеляційну скаргу на ту ж ух-
валу про відкриття провадження. І знову 
ухвалою Київського апеляційного адміні-
стративного суду від 06.11.2017 у відкрит-
ті апеляційного провадження відмовлено. 
Чи наважиться Ірпінська міська рада по-
давати третю апеляційну скаргу?

2. 09.02.2017 громадська організація 
“СИЛА МОЛОДІ” пред’явила позов до Ір-
пінської міської ради щодо визнання не-
законним та скасування рішення про за-
твердження детального плану території 
заплави р. Ірпінь (справа № 367/822/17).

З метою затягнути судовий процес Ірпін-
ська міська рада подає апеляційну скаргу 
на ухвалу Ірпінського міського суду про 
відкриття провадження, яка, як зазначе-
но вище,  взагалі не підлягає оскарженню. 
Ухвалою Київського апеляційного адміні-
стративного суду від 04.07.2017 у відкрит-
ті апеляційного провадження відмовлено. 
Затягуючи судовий процес, у судове за-
сідання, яке мало відбутися 22 листопа-

да 2017 року, представником міської ради 
направлено клопотання про відкладен-
ня слухання справи. Зазначене клопотан-
ня було мотивоване тим, що представник 
міської ради у той день бере участь у судо-
вому засіданні в господарському суді Ки-
ївської області. До речі, на судове засідан-
ня господарського суду представник місь-
кої ради в той день так і не з’явився.

У зв’язку із зазначеним у громадськос-
ті виникає закономірне питання: до чого 
ще вдасться Ірпінська міська рада для 
прикриття своїх незаконних дій?

Вищезазначені факти не завадили Ір-
пінській міській раді 30 листопада 2017 
року на 43-й сесії прийняти ряд рішень 
щодо зміни цільового призначення за-
плавних земель р. Ірпінь загальною пло-
щею понад 18 га із земель сільськогоспо-
дарського призначення на землі під ба-
гатоповерхову забудову.

За фактом прийняття незаконних рі-
шень правоохоронними органами об-
ласті вже розпочато кримінальне прова-
дження. Хід досудового розслідування 
громадськість тримає на контролі.

Більш того, на засіданні Національної 
екологічної ради України, яке відбулося 
1 грудня 2017 року, було розглянуте пи-
тання незаконної забудови заплави річки 
Ірпінь. Члени Національної екологічної 
ради України були одностайні, що забу-
дова цих земель порушує вимоги приро-
доохоронного, земельного та водного за-

конодавства, а звуження заплави, яке не-
одмінно послідує за будівництвом, може 
призвести до катастрофічних наслідків, 
у тому числі, спричинить значне погір-
шення екологічного стану басейну річки, 
зменшить площу водозабору, а в резуль-
таті остаточно вб’є річку Ірпінь.

За результатами розгляду зазначеного пи-
тання було прийнято ряд суттєвих рішень 
із вказаного питання, а саме вирішено: 

по-перше: виступити з публічним осу-
дом незаконної забудови заплавної ча-
стини річки Ірпінь;

по-друге: створити робочу групу з неза-
лежних фахівців щодо перевірки фактів 
порушення вимог законодавства при ви-
користанні заплавних земель річки Ірпінь;

по-третє: звернутися до Державної 
служби Україн з питань геодезії, карто-
графії та кадастру, Державної екологічної 
інспекції України щодо проведення пере-
вірки додержання земельного та приро-
доохоронного законодавства при вико-
ристанні заплавних земель річки Ірпінь;

по-четверте: звернутися з вимогою 
до Генеральної прокуратури України та 
Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни взяти на особливий контроль хід до-
судового розслідування у кримінальних 
провадженнях за фактами порушень 
при розпорядженні та використанні за-
плавних земель р. Ірпінь.

На фактах порушень з боку Ірпінської 
міської ради зосередила увагу і прокура-

тура Київської області.
Так, у листопаді 2017 року прокурату-

рою області пред’явлено позов про ви-
знання незаконним та скасування рі-
шення Ірпінської міської ради, яким не-
законно змінено цільове призначення 
майже 10 га земель сільськогосподар-
ського призначення під багатоповерхо-
ву житлову забудову.

Як стало відомо, прокуратура облас-
ті вимагає скасувати рішення Ірпінської 
міської ради від 18 травня 2017 року “Про 
затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змі-
нюється з ведення особистого селянсько-
го господарства на будівництво і обслу-
говування багатоквартирного житлового 
будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к”.

Органами прокуратури області на під-
ставі зібраних документів встановле-
но, що вказана земельна ділянка зна-
ходиться за межами міста Ірпінь та пе-
ребуває в межах меліоративних мереж 
“Загальнодержавної осушувально-зво-
ложувальної системи р. Ірпінь“. Більш 
того, нове цільове призначення земель-
ної ділянки суперечить діючому гене-
ральному плану та плану зонування 
(зонінгу) міста Ірпінь.

Чому ж Ірпінська міська рада нехтує 
законом та приймає незаконні рішення? 
Відповідь виявляється простою: забудо-
ва заплавних земель річки Ірпінь, лише 
за попередніми підрахунками, принесе 
чистий дохід у розмірі понад 10 мільйо-
нів доларів.

Скільки ще керівництво міста буде 
нехтувати інтересами мешканців Ірпеня 
заради власного збагачення?   

Сергій ГАПОН

“Приємний” подарунок
Карплюк розповідав, що за 1,5 роки його 

так і не допитали у кримінальних справах 
щодо організованої злочинної організації, 
яка, використовуючи службове станови-
ще, займалася привласненням, розтратою 
майна, фіктивним підприємництвом, під-
робкою документів тощо.

Але тут на нього чекав “приємний” по-
дарунок: Чібісов намагався вручити ір-
пінському меру підозру у вчиненні низ-
ки кримінальних правопорушень, про 
які сказано вище. Проте цю “прокурор-
ську мітку” Карплюк узяти не наважив-
ся. Головне, що є свідки повідомлення 
документа та відповідна відеофіксація. 

Ляльководи опиняться на нарах
Після засідання комісії журналісти ІА 

“Погляд” поспілкувалися з прокурором 
Київської області Дмитром Чібісовим. 
На запитання щодо поведінки Карплюка 
він відповів:

“На засіданні я хотів показати, щоб усі ба-
чили, як тривають слідчі дії з цією особою. 

Провести їх у нормальному руслі немож-
ливо. Посадовець затягує слідство, на з’яв-
ляється на визначений час, відмовляється 
надавати пояснення, протягом тривалого 
часу не відповідає на телефонні виклики.

Карплюку повідомлено про підозру згід-
но з нормами закону. Але він відмовився 
прийняти цей документ та, відповідно, оз-
найомлюватися з матеріалами справи. 

Єдине бажання у таких осіб — впли-
вати на слідчих прокуратури, щоб пере-
шкоджати розслідуванню кримінальних 
проваджень. Навіть цинічно на судах з 
усмішкою нахиляються до наших пра-
цівників та шепочуть погрози. Вони та-
кож вдаються до викривлення об’єктив-
них обставин.

Встановлено, що саме ірпінський місь-
кий голова створив злочинну організа-
цію, до складу якої увійшли його заступ-
ники, певні суб’єкти господарювання, ке-
рівники комунальних підприємств. Вони 
з метою розтрати бюджетних коштів вчи-
няли низку протиправних дій. Усе це ро-
билося заради збагачення — особистого 
та свого оточення.

На моє переконання, ляльководи нама-
гаються зупинити працівників прокура-
тури на шляху викорінення корупції, 
протиправних дій і злочинності, зокрема 
й в Ірпінському регіоні. Усі винні особи 
будуть притягнуті до кримінальної від-
повідальності”.

Ігор ШВЕЦЬ

Карплюк отримав другу підозру у скоєнні
низки тяжких та особливо тяжких злочинів

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

На порядок денний останньої у 
2017 році  сесії Бучанської міської 
ради було винесено 43 питання, 
які депутатський корпус розгля-
дав впродовж чотирьох годин.

За 2017 рік, за словами начальника Бу-
чанського МВ поліції Олександра Пиля, 
було проведено ряд заходів, спрямованих 
на стабілізацію криміногенної обстановки 
на території міста. За рік, що минає, було 
зафіксовано 137 фактів кримінальних 
правопорушень, таких, як: викрадення 
майна, незаконне зберігання наркотичних 
речовин, збут наркотиків, по одному фак-
ту тяжкого тілесного ушкодження та вбив-
ства, невиконання батьками своїх обов’яз-
ків,  насильства в сім’ї.

Працівниками сектору превенції було 
складено 58 протоколів про адміністра-
тивні правопорушення, найпоширені-
шими з-поміж яких є:   невиконання бать-
ками своїх обов’язків, викрадення чужого 
майна, дрібне хуліганство, торгівля з рук у 
невстановлених місцях. 

Депутат Олександр Таможній порушив 
питання викраденого транспорту та по-
цікавився  ситуацією із розслідування 
цих справ.

Мешканка Бучі Ірина Михайлівна акцен-
тувала увагу на рясних пограбуваннях  на 
вулиці Тургенєва, поблизу цвинтаря. За її 
словами, грабують студентів, забирають 
навіть харчі, збивають транспортом лю-
дей, вириваючи з рук сумки.

Олександр Пиль взяв інформацію до ві-
дома і поообіцяв контролювати ситуацію.

Ключовому питанню сесії — затвер-
дженню бюджету  Бучі на 2018 рік — 
передували зауваження “свободівця” 
Івана Окоєва щодо красивої обгортки й 
кулуарності в його прийнятті. За словами 
депутата, благоустрій міста (а це 27 млн 
грн) дається ціною скорочення витрат на 

Програми розвитку культури, підтримки 
молоді тощо.

Крім того, відбулися дебати щодо пра-
вильності порахованих Олегом Квашуком  
депутатських голосів, оскільки більшість 
народних обранців утрималася щодо  при-
йняття бюджету, а Квашук оголосив, що 
бюджет прийнято більшістю. 

Крім того, було прийнято нові правила 
видачі довідок. Відтепер вони видавати-
муться на підставі депутатського акта.

Було розглянуто питання про умови оп-
лати праці працівників Бучанської місь-
кради та її виконавчих органів, прийнято 
рішення про надбавки до посадових окла-

дів працівникам закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту, управління 
праці, соціального захисту, головному ре-
дактору газети “Бучанські новини”.

Крім того, депутати затвердили штат-
ний розпис КП “Бучазеленбуд”, КП “Бу-
чанське УЖКГ”, газети “Бучанські но-
вини”. Майже одноголосно затвердили 
наступні Програми: “Підвищення без-
пеки дорожнього руху та впровадження 
системи відеоспостереження”, “Захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2018-2020 роки”, “Культур-
ного розвитку міста”, “Розвитку фізичної 
культури і спорту”, “Розвитку бібліотеч-
ної галузі”, “Підтримки редакції газети 
“Бучанські новини”, “Соціального захи-
сту населення”, “Підтримки сім’ї та за-
безпечення прав дітей “Назустріч дітям”, 
“Підтримки й розвитку національно-па-
тріотичного виховання”, “З озеленення 
та благоустрою Бучі”.

Ольга АВЕРІНА

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Хто намагається знищити 
заплавні землі річки 

Ірпінь?

36-та бучанська сесія: 
здобутки та перипетії
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Я рада, що журналісти редакції 
газети «Погляд» згадали про нас, 
переселенців, та запропонували 
поділитися спогадами про трагічні 
перипетії, пов’язані з переїздом до 
Приірпіння. На жаль, сьогодні ми 
не цікаві міській владі. Можливо 
тому, що всі переселенці — люди, 
приголомшені війною.

Жоржини та передчуття біди
До Ірпеня ми з чоловіком приїхали 

17 червня 2014 року. Нам вдалося ви-
рватися з-під жахливих артобстрілів. 
Моя професійна діяльність журналіста, 
редактора, видавця скінчилася з перши-
ми залпами війни.

Того літа я не могла дивитися на за-
склені лоджії. Казала чоловікові: уявля-
єш, як скло посиплеться після вибухів? 
А ще не могла дивитися, як розквітають 
у палісаднику елітні сорти жоржин, які 
так старанно доглядала. Неначе знала, 
що так і не побачу, як вони ростимуть. 

Після переїзду ми зупинилися в Госто-
мелі. Три родини орендували будинок, 
якось облаштувалися з кухонним начин-
ням, зареєструвалися в місцевому Пен-
сійному фонді, почали жити за рахунок 
пенсії та чекати на звільнення Луганська.

Тихе затишне Приірпіння прийняло 
нас та огорнуло літньою розкішшю но-
вого життя. З озерами, мальовничими 
пейзажами. А на сході гриміли страшні 
бої, був збитий літак з мирними пасажи-
рами. І ми наче скам’яніли від цих стра-
хіть війни.

У мареві обману
Над нами чинилося велике насилля. 

Наші «брати» дуже витончено скори-
сталися довірливістю жителів Донбасу з 
їх любов’ю до Росії. Пам’ятаю, як у день 
«референдуму» мені зателефонувала 
одна приятелька і в захваті просто спі-
вала: «Уявляєш, як люди проголосували? 
На дільниці йшли як на свято. Чому ти 
не радієш? Знаєш, як ми добре житиме-
мо? У нас є Лисичанський НПЗ, Алчев-
ський меткомбінат, шахти». Оскільки я 
результатів цього голосування не визна-
вала, знайома хутко закінчила розмову.

Через кілька років у мене з’явилося ба-
жання зателефонувати їй і запитати: «Ну 

як? Добре там живеться?» Але вона ба-
чить мій номер і не бере слухавку. Та й не 
живе ця моя знайома в Луганську. Напев-
но, сидить у Києві в обіймах з онуками…

Пригадується червневий день. Перед-
містя Луганська, неподалік блокпоста, 
де потрапила в полон Надія Савченко. 
Чарівний ранок! Усе цвіте та буяє арома-
тами. Я пішла за хлібом. На вулиці — ні-
кого, всі на городах. Тільки якийсь не-
знайомий хлопчина, майже дитина, бі-
гає: «Ми вас захищатимемо!» Я здивува-
лася, адже у нас, часом, і двері будинку 
не замикалися. Так відкрито жили. Від 
кого нас було захищати? Від України?

Під жахливими обстрілами
За декілька днів розпочалися такі артоб-

стріли, що кров стигла в жилах. Системи 
залпового вогню били з житлових райо-
нів Луганська по Металісту, Щастю! Мій 
будинок здригався, він виявився занад-
то близько до лінії обстрілу.

Ми тікали з Луганська в чому були — 
без речей, валіз, без нічого. Наш район 
був оточений і військові нас додому не 
пустили. Дивно, але працював залізнич-
ний вокзал. Поки чекали відправлення 
до Києва, розглядали довжелезний по-
тяг до Криму та наряджених від’їжджа-
ючих. Мало не музика грала, а над мі-
стом з боку Щастя стояла пелена диму і 
не припинялися артобстріли. Ми дуже 

боялися, що розбомблять наш поїзд!
Того літа, перебуваючи в Гостомелі, 

думали, що від Луганська залишаться 
лише руїни, що у нас більше не буде бу-
динку. З липня роумінг з цим населеним 
пунктом припинився, і ми нічого не зна-
ли про долю рідного міста. 

Скорбота за загиблими
Ми почали відвідувати Ірпінь, ті міс-

ця, де колись у санаторії відпочивали 
мої батьки. Настала спека. У її пікові 
періоди Донбас палає нестерпним жа-
ром. З чуток знали, що в оточеному Лу-
ганську немає світла і води. Постійно 
думали про тих, хто не виїхав, як вони 
там живуть?

В одну з перших поїздок до Ірпеня по-
близу міськвиконкому ми з чоловіком 
побачили похоронну процесію і три тру-
ни із загиблими воїнами. Люди, які при-
йшли провести героїв у останню дорогу, 
застигли в скорботі. Разом з усіма ми оп-
лакували їхні молоді життя. Я знала, яке 
пекло нестерпного жару випробували ці 
хлопці в останні хвилини свого життя і в 
яке безжально палаюче небо підносили-
ся їхні душі. Господи, нехай рідна земля 
буде їм пухом! З тих пір загинули десят-
ки тисяч. Як це не парадоксально, україн-
ці вже звикли до фронтових втрат… 

За три роки ми змогли прижитися в Ір-
пені та полюбити цю місцину. Біль втра-

ти рідної домівки стихла. Вона чекає на-
шого повернення. А ми — закінчення 
бойових дій. Сподіваємося увійти туди 
разом з Україною.

Душа Луганська зникла
У вересні 2014 року ми поверталися до 

Луганська, щоб через два місяці залиши-
ти його надовго. Наш будинок уцілів. Сад 
був занедбаний, а жоржини загинули без 
поливу в тій нестерпній спеці. Вдома я 
побачила перелякані обличчя уцілілих 
городян і пустельні вулиці, як у Прип’яті 
після Чорнобильської катастрофи.

Не залишало відчуття, що будь-якої 
миті обстріли можуть відновитися. Від 
Луганська, в якому ми жили, працю-
вали і де були щасливі, зосталася одна 
оболонка. Душа міста зникла. І ми зали-
шали його в листопаді навіть з певною 
часткою полегшення.

Ми їхали від небезпеки, яка чатувала на 
нас у Луганську на кожному кроці, остан-
нім потягом, що курсує до Києва. На вок-
залі, переповненому людьми, якась боже-
вільна бабця кричала в натовп від’їжджа-
ючих: «Куди ви їдете? Хто ж захищатиме 
республіку?» Але, як у класичній драмі, 
мовчання було їй відповіддю. Тоді за Укра-
їну ми проголосували своїми долями, ві-
рою, надією і любов’ю. Тим і живемо.

Ольга ГРИГОР’ЄВА

Переселенці — це люди, 
приголомшені війною

Протягом двох тижнів, починаючи з 
11 грудня, в Ірпені у музеї факуль-
тету податкової міліції (Університет 
державної фіскальної служби Украї-
ни) експонували виставку-меморіал 
“Блокпост пам’яті”.

В Ірпені у Фіскальному університеті
експонували виставку “Блокпост пам’яті”

Уже вдруге курсанти отримали можли-
вість поспілкуватися з її організаторами 
та на власні очі побачити, що таке війна 
на Сході нашої країни.

Експонати — речі мужніх героїв, які бо-
ролися за незалежність України у 2014-
2017 роках.

В основному, це знахідки із Іловайська, 
урочища Савур-могила, міст і селищ, роз-
ташованих навколо них. За словами одно-
го з організаторів виставки Володимира 
Жарка, її можна умовно поділити на дві 
частини: перша — пам’ятки про загиблих 
солдатів, зібрані на полі бою, друга — 
особисті речі, які надавали родини після 
ідентифікації їхніх тіл. 

Ідея виставки про справжнє обличчя вій-

ни виникла після того, як почали збирати тіла загиблих 
на фронті. Про це говорить один з співорганізаторів 
“Блокпосту пам’яті” Вадим Маштабей. Він і сам воював 
— у полку особливого призначення “Миротворець”.

Основна експозиція виставки знаходиться в військо-
во-історичному музеї в Києві. Але щоб більше людей 
могли ознайомилися з нею, її зробили пересувною.

Як курсанти, так і студенти університету підтверджу-
ють —  експозиція допомогла їм ще більше зрозуміти 
події, які відбуваються на Сході України.

Вражає, що кожна дрібничка має свою історію та вті-
лює у собі того, хто був її власником. Мета виставки 
— збереження пам’яті про кожного із 3700 звитяжців 
людського духу, які стали янголами-охоронцями збе-
реження суверенітету та територіальної цілісності на-
шої держави. 

ІА “Погляд”
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Інна Коміс

На сторінці Володимира Карплюка 
у Facebook та на сайті “Правда Ірпе-
ня”, власником якого є його радник 
Максим Плешко, 21 грудня було 
розміщено інформацію, що ірпін-
ський міський голова йде у відпуст-
ку. Давайте розберемося, що ж так 
“втомило” очільника міста.
20 грудня прокурор Київської облас-

ті Дмитро Чібісов повідомив Володи-
мира Карплюка про підозру у вчинені 
ряду тяжких злочинів. Міський голова 
обґрунтовано підозрюється у вчиненні 
таких кримінальних правопорушень як 
створення та керівництво злочинною 
організацією, заволодіння коштами 
місцевого бюджету в особливо великих 
розмірах, придбання фіктивних підпри-
ємств, підроблення документів та ін.

Замість того, щоб вислухати свої пра-
ва та обов’язки, а також суть підозри та 
отримати, як це передбачено Криміналь-
ним процесуальним кодексом України, 
копію процесуального документа і, якщо 
будуть підстави, оскаржити до суду, ір-
пінський міський голова просто “наки-
вав п’ятами” і вже з “дому” почав писати 
безглузді пости у соціальних мережах та 
записувати незрозумілі відеозвернення.

З його слів, причиною мільйонних 
збитків, завданих місцевому бюджету, 

масової вирубки зелених насаджень, 
хаотичної та незаконної забудови те-
риторії міста та заплавних земель є не 
недолуге керівництво містом і ненажер-
ливість його та його команди, а проку-
рор Київської області, який, як свідчать 
останні події, просто належним чином 
виконує свої посадові обов’язки.

Факт втечі зафіксовано на камери низ-
ки телеканалів, що зробило з нього “зір-
ку” телебачення та інтернету.

Можливо, очільник міста геть висна-
жився, тікаючи разом зі своїми адвока-
тами від прокурора області і тепер по-
требує тривалого відпочинку?

Можливо. Але, як свідчать обставини, 
справа зовсім в іншому.

Так, зазвичай після повідомлення осо-
бі про підозру, слідчим або прокурором 
до суду направляється клопотання про 
застосування до підозрюваного запо-
біжного заходу. А враховуючи, що рані-
ше до Володимира Карплюка судом вже 
було застосовано запобіжний захід у ви-
гляді особистого зобов’язання, навряд 

чи міському голові знову так пощастить. 
Цього разу він має всі шанси “відпочи-
вати” за ґратами як мінімум 2 місяці.

Зазначене свідчить, що свої особисті 
інтереси мер завжди ставить вище інте-
ресів територіальної громади Ірпеня.

Про це яскраво свідчить несподіване 
перенесення 44-ї сесії Ірпінської місь-
кої ради (мала відбутися 21 грудня). І це 
все в той час, коли більш ніж нагальним 
питанням є прийняття бюджету на 2018 
рік, розробка та затвердження важли-
вих для міста соціальних програм, ряд 
інших невідкладних питань.

Врешті-решт, місто просто необхід-
но постійно чистити від снігу (останні 
снігопади дуже добре показали як “пра-
цює” команда Карплюка, адже далі кра-
сивих картинок в соціальних мережах та 
в підконтрольних ЗМІ начебто викону-
ваної комунальними службами роботи 
справа, на жаль, не йде).

Мешканці Приірпіння чудово знають, 
наскільки часто любить відпочивати 
Карплюк, адже останні роки він бага-
то часу проводив за кордоном і навіть 
встиг побудувати будинок у Польщі. І 
що йому до проблем жителів Ірпеня?

Можливо, чергова відпустка мера — 
лише жалюгідна спроба уникнути від-
повідальності?

Чому мер Ірпеня йде
у відпустку?

• ПІДСУМКИ РОКУ В КАРИКАТУРАХ •

Згідно Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань Гостомель-
ський селищний голова Юрій Прилипко 
16 квітня 2004 року зареєструвався у яко-
сті фізичної особи-підприємця (основний 
вид діяльності — надання в оренду і екс-
плуатацію власного чи орендованого не-
рухомого майна). А вже 30 березня 2016 
року державну реєстрацію ФОП Прилип-
ко Юрій Ілліч було припинено, хоча поса-
ду Гостомельського селищного голови він 
обіймає від жовтня 2015 року.

Борги і незадекларований бізнес
Цікавим для громадськості буде на-

ступне: ФОП Прилипко Юрій Ілліч з 
обліку в податкових органах не знятий, 
у зв’язку з тим, що, як на момент при-
пинення державної реєстрації фізичної 
особи-підприємця, так і на кінець тре-
тього кварталу 2017 року він має забор-
гованість з податку на доходи фізичних 
осіб у розмірі 227 тис. грн.

Крім того, згідно Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських фор-
мувань Юрій Прилипко є одним із за-
сновників (внесок у статутний фонд — 
34 125 грн, що становить 65%) ТОВ “СО-
ЛАР-ЕНЕРГО” (основний вид діяльно-
сті — виробництво та оброблення скля-
них виробів).

З 2011 року вказане підприємство пе-
ребуває у стані припинення діяльності, 
на підставі рішення Київського окруж-
ного адміністративного суду (неподан-
ня органам державної податкової служ-
би податкових декларацій та документів 
фінансової звітності). Незважаючи на 

це, станом на грудень 2017 року його ді-
яльність не припинено.

Перевіривши зазначені дані за допомо-
гою сервісів Opendatabot (сервіс моніто-
рингу реєстраційних даних українських 
компаній та судового реєстру для захи-
сту від рейдерських захоплень і контр-
олю контрагентів) та YouControl (аналі-
тична система для ділової розвідки та пе-
ревірки контрагентів України, де форму-
ються досьє на кожну компанію України 
на основі відкритих даних, а також від-
стежуються зміни в держреєстрах та ві-
зуалізуються зв’язки між афілійованими 
особами), отримуємо ту ж інформацію.

Підсумовуючи зазначене, приходимо 
до висновку, що Гостомельський селищ-
ний голова Юрій Прилипко:

по-перше: протягом січня-березня пе-
ребував на державному обліку як фі-
зична особа-підприємець, а на обліку в 
органах податкової служби і протягом 
трьох кварталів 2017 року;

по-друге: є одним із засновників ТОВ 
“СОЛАР-ЕНЕРГО”, де має 65% статут-
ного капіталу, яке перебуває у процесі 
припинення.

Про що говорить Закон?
Розглянемо цю інформацію у розрізі по-

ложень Закону України “Про запобіган-
ня корупції” (далі за текстом – Закон).

Відповідно до вимог ст. 45 Закону се-
лищний голова зобов’язаний щорічно 
подавати шляхом заповнення на офіцій-
ному веб-сайті Національного агентства 
з питань запобігання корупції деклара-
цію особи, уповноваженої на виконан-
ня функцій держави або місцевого само-
врядування, за минулий рік.

Згідно ст. 46 Закону у декларації, поміж 
інших даних, зазначаються корпоративні 
права, що належать суб’єкту декларуван-
ня або членам його сім’ї, із зазначенням 
найменування кожного суб’єкта госпо-
дарювання, його організаційно-правової 
форми, коду Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України, част-
ки у статутному (складеному) капіталі то-
вариства, підприємства, організації у гро-
шовому та відсотковому вираженні.

Так, у Єдиному державному реєстрі де-
кларацій осіб уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцево-
го самоврядування 14 квітня 2017 року 
опубліковано щорічну (за 2016 рік) де-
кларацію Гостомельського селищного 
голови Юрія Прилипка.

Проаналізуємо зазначену декларацію, 
з урахуванням відомостей Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських 
формувань, а також  сервісів Opendatabot 
та  YouControl.

Встановлено наступне: у розділах 8 “Кор-
поративні права” та 9 “Юридичні осо-
би, кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером) яких є суб’єкт деклару-
вання або члени його сім’ї”  зазначено, 
що у суб’єкта декларування чи членів 
його сім’ї відсутні об’єкти для деклару-
вання в цьому розділі.

Головне питання
Таким чином, постає закономірне пи-

тання: чому Юрій Прилипко не вніс до  
декларації особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за 2016 рік дані щодо 
ФОП Прилипко Юрій Ілліч та ТОВ “СО-

ЛАР-ЕНЕРГО”? Умисно приховав від 
громадськості інформацію? Чи “забув”?

Але як би там не було в діях Юрія При-
липка вбачаються ознаки адміністратив-
ного правопорушення, пов’язаного з ко-
рупцією, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Ко-
дексу України про адміністративні пра-
вопорушення (подання завідомо недо-
стовірних відомостей у декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування).

Враховуючи зазначену інформацію гро-
мадськість звертається до відповідних ор-
ганів, зокрема Національного агентства 
з питань запобігання корупції з вимогою 
надати правову оцінку діям/бездіяльності 
Гостомельського селищного голови Юрія 
Прилипка та притягнути його до встанов-
леної законом відповідальності.

Ми і надалі будемо аналізувати діяль-
ність публічних осіб та інформувати про 
це громаду.  

Громадськість має право знати, що від 
них приховують посадові та службові 
особи органів державної влади та місце-
вого самоврядування.

Не всі знають, але в Україні існує 
ряд відкритих реєстрів та сервісів 
моніторингу. Своєчасне та детальне 
ознайомлення з ними надає мож-
ливість здійснювати контроль за 
діяльністю посадових осіб, зокрема 
дотриманням ними антикорупцій-
ного законодавства.

Е-декларації: що забув
повідомити Гостомельський 
селищний голова?

Сторінку підготував директор 
юридичної компанії 
“ПРАВОЕКСПЕРТ” Сергій ГАПОН
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Зверніть увагу!
Радимо вам звернути увагу на 

наступні акції від Компанії «Бест».
«10 дорівнює 12». У випадку одно-

разової оплати обраного тарифного 
плану за 10 календарних місяців напе-
ред, ви отримуєте бонус — додатково 
20% від сплаченої суми на свій особо-
вий рахунок. Простіше кажучи, суми, 
яку ви заплатите за 10, вам вистачить 
на 12 місяців! 

Для зарахування бонусів зверніться 
в абонентський відділ за тел.:
(044) 377-7-377. 
Деталі: https://goo.gl/7wUkkE.

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •

Якщо ви незадоволені сервісом, 
ціною, якістю подачі сигналу або 
клієнтською підтримкою від свого 
провайдера, скористайтеся послу-
гами компанії «Бест» на найвигід-
ніших умовах.

Перепідключення на «Бест»: 
умови та акції

ПЕРЕВАГИ ПОСЛУГ
ВІД КОМПАНІЇ

• Надійність. Сучасна технологія 
побудови мережі дозволяє гаран-
тувати пропускну здатність магі-
стральних каналів до 1 Гбіт/сек.
• Доступність. Мережа забез-

печує високошвидкісну, надійну 
та якісну передачу сигналу на 
великі відстані. Це зумовлено 
стійкістю кабелю від впливу 
електромагнітних полів та не-
сприятливих погодних умов.
• Сервіс. За допомогою гнучкої 

сітки тарифів клієнт може обра-
ти пакет, зважаючи на свої по-
треби та фінансові можливості.

• Підтримка. Контакт-центр 
компанії відповість на усі запи-
тання 365/24/7.

Компанія «Бест» — регіональний опе-
ратор телекомунікаційних послуг, про-
вайдер інтернет та кабельного телебачен-
ня у місті Києві та Київській області. Або-
нентська база компанії налічує понад 16 
тис. клієнтів, з якими ведеться співпра-
ця протягом 15 років. Діяльність Компа-
нії «Бест» спрямована на надання якісних 
телекомунікаційних рішень для клієнтів.

Програми лояльності для клієнтів
Компанія «Бест» турбується не лише 

про якість свого сервісу, а й створює ак-
ції для нових клієнтів та програми ло-
яльності для тих, хто давно співпрацює 
з провайдером. На сьогоднішній день у 
компанії налічується більше 15 актив-
них акцій та програм лояльності. Більше 
5 пропозицій діють на постійній основі.

— Для жителів багатоповерхових бу-
динків представлена акція «Переклю-
чайся на «Бест» та отримай 500 грн 
на рахунок». Якщо квартиру вже під-

ключено до мережі інтернет кабелем 
Ethernet або за технологією ADSL ін-
шого провайдеру, вітаємо — у вас є 
змога скористатися даною акцією. 
Більш того, усім, хто підключив інтер-
нет, аналогове кабельне телебачення 
(50 каналів) надається безкоштовно! 

Деталі: https://goo.gl/DV9SjA.
— Для жителів приватних будинків 

представлені дві акційні пропозиції. 
Перша — «У вас досі ADSL?» — дозво-
ляє безкоштовне переключення до ме-
режі інтернет від Компанії «Бест» та на-
дає бонус 500 грн на рахунок. Деталі: 
https://goo.gl/8owoD2. 

Друга — «Переключай будинок і от-
римай 1000 грн на рахунок!» — дозво-
ляє безкоштовне переключення до мере-
жі інтернет від Компанії «Бест» корис-
тувачам інших провайдерів, підключе-
них за допомогою оптичного кабелю, та 
надає бонус 1000 грн на рахунок. Деталі: 
https://goo.gl/T2iJWw.

Що ви отримаєте?
Підключившись до мережі Компанії 

«Бест», ви отримаєте:
• гарантовану надійність, якість та 

швидкість доступу до інтернету завдяки 
цілодобовому моніторингу мережі;

• необмежену можливість скачувати та 
завантажувати інформацію на великій 
швидкості;

• можливість переглядати відео, музику 
та інші файли у форматі високої якості 
online та працювати з електронною пош-
тою і переглядати сайти без обмежень;

• працювати online чи грати в online-ігри;
• цілодобову технічну підтримку.

«Люта зима не лякає, 
коли інтернет від «Бест» зігріває!»

Кожний бажаючий може підключити 
швидкісний безлімітний інтернет від 
Компанії «Бест» до приватного будин-
ку всього за 600 грн. Для цього потріб-

но, щоб ваш будинок знаходився на 
відстані не більше ніж 100 м від точ-
ки підключення до телекомунікаційної 
мережі. Акція розповсюджується на 
всіх мешканців приватних будинків, 
які проживають в населених пунктах: 
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Бли-
ставиця, Горенка, Боярка, Коцюбин-
ське, Клавдієво, Немішаєве, Обухів, 
Пилиповичі, Рубежівка, Стоянка, Ко-
зинці, Микуличі, Короскотень, Нове 
Залісся, Діброва. 

Деталі: goo.gl/cA6MpW.

Безкоштовне
підключення кабельного

Пенсіонери та інваліди можуть без-
коштовно підключити до аналогово-
го кабельного телебачення від Компа-
нії «Бест» один телевізор. Акція діє у 
населених пунктах:   Ірпінь, Буча, Вор-
зель, Гостомель, Горенка, Немішаєве, 
Блиставиця, Коцюбинське, Стоянка, 
Вишневе, Васильків, Обухів, Боярка. 
Деталі: https://goo.gl/S6s31m.

Залишилися сумніви або питання? 
Зверніться до контакт-центру 
Компанії «Бест», щоб отримати 
кваліфіковану консультацію за 
контактними телефонами: 
(044) 377-7-377; (067) 011-73-77; 
(093)170-03-77; (099) 368-37-77; 
(099)768-37-77.

Олена СТЕЦЬ

Міністерство освіти і науки України 
оприлюднило нові умови вступу на 
молодшого спеціаліста.

Для випускників 9-х класів
Дев’ятикласники подаватимуть заяви 

традиційно  у паперовій формі.
Для них прийом документів розпоч-

неться  2 липня  й триватиме до 18-ї го-
дини  14 липня.

Впродовж 15-22 липня проходити-
муть вступні іспити, творчі конкур-
си та співбесіди. Рейтинговий список 
вступників оприлюднюватиметься не 
пізніше 24 липня, а зарахування на міс-
ця держзамовлення вібудеться не пізні-
ше 30 липня.

Важливо, що учням, які закінчили 9 
класів та планують вступати на молод-
шого спеціаліста,  потрібно заздалегідь 
потурбуватися про отримання паспор-
та у вигляді ID-картки, який видається 
з 14-річного віку. Саме його оригінал та 
ксерокопія знадобляться під час подан-
ня заяви на вступ. Вступати за свідоц-
твом про народження зможуть лише 
ті, кому 14 років виповнилося після 1 

травня 2018 року. Крім цього, до  заяви 
потрібно додати копію документа дер-
жавного зразка про раніше здобутий 
освітній рівень, на основі якого відбу-
вається вступ, і копію додатка до ньо-
го, а також 4 кольорових фото розмі-
ром 3х4 см.

Конкурсний бал під час вступу для 
9-класників буде розраховуватися за 
формулою: КБ=П1+П2+А+ОУ.

П1 – оцінка вступного іспиту з першо-
го предмета;  П2  – оцінка вступного іс-
питу або творчого конкурсу з друго-
го предмета;   А – середній бал атестата 
про базову загальну середню освіту, ОУ  
– бал за успішне закінчення підготовчих 
курсів навчального закладу для вступу 
до нього за шкалою від 0 до 4 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляють-
ся за 12-бальною шкалою.

Для випускників 11-х класів
У 2018 році   випускники 11-х класів, 

які захочуть продовжити навчання у ко-
леджах і технікумах, подаватимуть до-
кументи на вступ винятково  в електро-
нній формі.

Вони муситимуть створити електро-
нний кабінет у системі  ЄДЕБО  й через 
них подавати заяви, завантаживши не-
обхідні документи. У 2018 році для всту-
пу на молодшого спеціаліста  приймати-
муться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 
2018 років (оцінки з англійської, фран-
цузької, німецької та іспанської мов — 
лише з сертифікатів 2018-го).

Подавати заяви в паперовій формі змо-
жуть випускники 11-х класів, які мають 
право на пільги, розбіжності у ПІБ, даті 
народження, статі або громадянстві в 
атестаті та сертифікаті ЗНО.

Реєструвати електронні кабінети випус-
кники 11 класів зможуть з  2 липня 2018 
року, а подавати заяви –  із 12 липня.

Реєстрація триватиме   до 18-ї години 
25 липня,  а подання заяв – до 1 серпня 
для тих, хто вступає на основі співбесі-
ди, іспитів або творчих конкурсів, та до 
8 серпня для осіб, які вступають на ос-
нові сертифікатів ЗНО.

Рейтингові списки оприлюднювати-
муться не пізніше 9 серпня, а зарахуван-
ня на місця держзамовлення на основі 
співбесіди – не пізніше 8 серпня.

На основі сертифікатів ЗНО, вступних 
іспитів або творчих конкурсів – не пізні-
ше 14 серпня.

Конкурсний бал для вступу випускни-
ків 11 класів розраховуватимуть за фор-
мулою: КБ = П1 + П2 + А + ОУ.

П1  – оцінка ЗНО або вступного іспиту 
з першого предмета;  П2  – оцінка ЗНО, 
вступного іспиту або творчого конкур-
су з другого предмета;  А – середній бал 
документа про повну загальну серед-
ню освіту, переведений в шкалу від 100 
до 200 балів; ОУ – бал за успішне закін-
чення підготовчих курсів закладу осві-
ти для вступу до нього за шкалою від 0 
до 50 балів.

Для вступу на основі освітньо-квалі-
фікаційного рівня кваліфікованого ро-
бітника прохідний бал рахуватимуть за 
формулою:  КБ = П1 + П2 +ОУ.

П1 – оцінка вступного іспиту з україн-
ської мови; П2 – оцінка фахового вступ-
ного випробування. ОУ – бал призерам 
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фа-
хової майстерності серед учнів закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів виставля-
ються за 12-бальною шкалою. Призе-
рам Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності ОУ становитиме 10 балів.

Ще однією новацією 2018 року   для 
вступу на молодшого спеціаліста буде   
2 форми заяв на участь у конкурсі.

Зокрема, вступник зможе зазначити, 
що він бере участь у конкурсі і на бю-
джетні місця, і на контрактні або ви-
нятково на контрактні.

Більше про вступ за рівнем молодшо-
го спеціаліста можна дізнатися у від-
повідних Умовах прийому для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста в 2018 році.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Змінилися умови вступу-2018 до коледжів та технікумів
• ОСВІТА •

Шановні читачі!
З приводу розміщення реклами та 

іміджевих матеріалів на шпальтах газети «Погляд»
звертайтеся за телефоном: (096) 256-13-96

Розміри та розцінки на блокову рекламу:

85 х 55 мм  -   800 грн
85 х 115 мм - 1300 грн 

175 х 115 мм -  2500 грн
264 х 115 мм - 3650 грн

https://goo.gl/8owoD2
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• Галина КАМІНСЬКА

• НОВИНИ ПРИІРПІННЯ •

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

Центр розвитку дитини 
“ВЕКТОР-клуб”, що знахо-
диться у Склозаводському 
районі Гостомеля, існує не 
так давно, утім йому є чим 
пишатися.

Це і дружний колектив одно-
думців, і талановиті вихованці, 
й численні здобутки.

Тільки-но відчинивши двері, 
потрапляєш одразу ж в атмос-
феру казки та здійснення мрій. 
Від самого порогу віє теплом та 
затишком — неймовірна краса, 
яскраві вогники, камін, ялиноч-
ки, виготовлені з теплом майс-
тровитими руками батьків, гар-
на й простора зала. 

19 грудня двері “ВЕК-
ТОР-клубу” були гостинно 
відчинені для всіх діток Госто-
меля, охочих долучитися до 
святкового дійства з нагоди 
Дня Святого Миколая. Приєм-
но здивувало, що захід прово-
дили абсолютно безкоштовно.

Основна мета свята – подару-
вати дітям радість та засвідчити 
важливість гармонійного фізич-
ного і духовного розвитку вихо-
ванців дитячого закладу. 

Сам Святий Миколай водив з 
малечею хороводи, брав участь у 
численних конкурсах та розвагах. 

А з яким інтересом, цікавістю 
та захопленням дітки розпові-

дали Миколайчику завчасно ви-
вчені віршики, за що отримува-
ли від нього солодкі подарунки. 

Неабияке враження на всіх 
присутніх — працівників, бать-
ків, гостей справило шоу миль-

них бульбашок та танці малечі 
зі своїм шановним гостем під 
запальний музичний супровід. 

Дитяча зала була сповнена ве-
селим дитячим щебетом та ра-
дісним сміхом. 

Завершилася святкова подія 
фотосесією.

«Для дітей це надзвичайне свя-
то. У них сяяли очі від щастя, 
і для нас це – найголовніше», – 
зазначають працівники «ВЕК-
ТОР-клубу”.

Справді, це було справжнє пе-
редноворічне свято. 

Як повідомляють організато-
ри, подібні заходи для госто-
мельських дітлахів планують 
організовувати й надалі. 

В одне  з найочікуваніших та найрадісніших 
свят — у День Святого Миколая — в Приір-
пінні головні зелені красуні засяяли тисяча-
ми вогників.
Сотні ірпінців, бучанців, гостомельчан, коцю-

бинців та ворзельців не лише прийшли поди-
витися на святково прикрашені деревця у своїх 
містах та селищах і отримати привітання з різд-
вяно-новорічними святами від очільників, а й 
долучилися до святкових заходів.

Так, у Бучанському казковому містечку, оздо-
бленому ліхтариками, неоновими гірляндами, 
оригінальним цифровим символом наступного 
року, деревцями, вишукано прикрашеними візе-
рунками, відбулося справжнє дивовижне льодо-
ве театралізоване дійство.

Сам Святий Миколай зі своїми помічниками 
створювали по-справжньому теплу й чудесну ат-
мосферу свята. Кружляння юних фігуристів, що  
нагадувало танок сніжинок, галасливі катання до-
рослих і малечі з гірки, вишукані смаколики — ось 
далеко не весь перелік того, що підготували в Бучі 
задля створення радісних  новорічних митей для 
містян та гостей.

Крім того, улюбленим місцем багатьох бучанців 
вже стала фотозона, головним символом якої є ку-
медний Сніговик. 

В Ірпені малеча розважалася коло святкової пло-
щі, підсвіченої тисячами вогників гірлянд, танцю-
вала разом з юними артистами, які демонструва-
ли глядачам цікаві й веселі концертні номери. А 
ще діти із задоволенням гладити символів насту-
паючого року — білосніжних песиків, яких приве-
ли їхні господарі. 

У Ворзелі біля святкової красуні, в засніженому 
парку біля ЦК «Уваровський дім», усіх, хто долу-
чився до свята, розважали казкові герої-анімато-
ри, які разом з гостями танцювали та хороводили 
біля ялиночки. 

На території Культурно-оздоровчого комплексу 
Гостомеля також запалили вогники на новоріч-
ній ялинці. Крім того, в самому комплексі працює 
резиденція святого Миколая, де можна зробити 
пам’ятну фотосесію й залишити    листа для Діда 
Мороза, а також впродовж кількох днів триватиме 
показ мюзиклу “Снігова Королева”.

У Коцюбинському біля Будинку культури відбу-

лася святкова вистава. Дітвору розважали веселі 
аніматори, чаклун-жонглер, артисти фольклорно-
го ансамблю. А Святий Миколай підготував для 
юних коцюбинців сюрпризи. В цілому ж, 19 груд-
ня, навіть попри погодні умови, у Приірпінні па-
нувала справжня тепла атмосфера свята.

Бучанські учні пільгових категорій 
харчуватимуться безкоштовно 

На останньому засіданні ви-
конавчого комітету Бучанської 
міськради, яке відбулося в День 
Святого Миколая, було прийня-
то рішення щодо забезпечення 
безоплатним гарячим харчуван-
ням учнів 1-11 класів пільгових 
категорій закладів загальної се-
редньої освіти міста, а саме: ді-
тей-сиріт, дітей із малозабезпече-
них сімей; тих, хто позбавлений 
батьківського піклування; дітей 
із особливими освітніми потре-
бами, які навчаються в інклю-
зивних класах;  дітей, чиї  батьки 
загинули в зоні проведення АТО  

або стали інвалідами; дітей, чиї  
батьки  є учасниками АТО на час 
проходження служби в зоні АТО.

Відтепер  вартість надання по-
слуг з одноразового харчування 
на одного учня, яка становить 
25 грн, сплачуватиметься за ра-
хунок коштів місцевого бюджету.

Крім того, безоплатним гаря-
чим харчуванням забезпечува-
тимуться бучанські учні 1–4 кла-
сів, які відвідують групу продов-
женого дня з числа дітей-інвалі-
дів та дітей, чиї батьки загинули 
в зоні проведення АТО.

Відбувся благодійний ярмарок у дошкіль-
ному навчальному закладі Коцюбинського
Дошкільний навчальний 
заклад №18 “Ластівка” 
(ясла-садок комбінованого 
типу), що в Коцюбинсько-
му, напередодні Дня Свя-
того Миколая провів благо-
дійний ярмарок.
Його ініціювали  батьки малень-

ких коцюбинців з тим, щоб виру-
чені від продажу солодощів кош-
ти використати на потреби груп.

Тістечка, пироги, трубочки, 
кекси, печиво на будь-який смак 
не залишили байдужими навіть 
найвибагливіших солодкоїжок.

Охочих поласувати задля благо-
дійності виявилося чимало, тож 
смаколики розійшлися досить 
швидко.

У Приірпінні засяяли
головні новорічні ялинки

У Центрі розвитку дитини “ВЕКТОР-клуб” 
відсвяткували День Святого Миколая

В останній день 1596 року, 31 грудня, на-
родився Петро Могила – архімандрит Ки-
єво-Печерського монастиря, Митрополит 
Київський, Галицький і всієї Русі, екзарх 
Константинопольського патріарха, каноні-
зований Церквою. 
Петро Могила належить до тих людей, чиї імена 

символізують відродження нації. 
У Ворзельській бібліотеці зібралися небайдужі до 

історичного минулого України ворзельці з тим, щоб 
відзначити 421 річницю від дня народження про-
відника духовності в Україні. Доречно згадали про 
внесок Петра Могили у вітчизняну історію, в укра-
їнський політичний, церковний та освітній простір, 
наголосили, що Петро Могила був одним із перших 
православних мислителів в Україні, який, виходячи 
із вчення про природне право, думав про майбутню 
українську державу.  

Цікавим для всіх присутніх був бібліографічний 
огляд “Добра нива Петра Могили”.

У Ворзельській бібліотеці відзначили 
421 річницю від дня народження
Петра Могили
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

• СПОЖИВАЧ •

Голова Асоціації фермерів і приватних 
землевласників Іван Томич 
анонсував зростання вартості хліба 
за рік на 20-26%. 

Про це він розповів у 
коментарі  ГолосUA. «При 
будь-якому розкладі си-
туації хліб у нас буде до-
рожчати і далі»,  – заявив 
експерт.

Іван Томич уточнив, 
що в наступному році 
хліб буде дорожчати в 
межах 25%, можливо, 
плюс-мінус 5%.

«У найближчі три-чо-
тири місяці тільки греч-

ка в нашій країні дорожчати не буде. Цей про-
дукт залишиться в тій же ціні або, можливо, 
навіть дешевше»,  – прогнозує експерт.

За словами голо-
ви Асоціації ферме-
рів, для подорожчання  
цукру зараз немає ні-
яких підстав.

«Абсолютно ніяких 
причин для зростан-
ня цін на цукор в най-
ближчі три-чоти-
ри місяці в Україні не-

має. А ось у травні-червні наступного року цу-
кор почне рости в ціні – приблизно на 10-15%», 
– пояснив Іван Томич.

Експерт прогнозує, що гонку цін на продукти 
протягом зимового періоду очолить «молочка» 
з причини того, що в Україні сильно скороти-
лося поголів’я худоби. До того ж з 1 січня 2018 
року набуває чинності заборона на продаж мо-
лока 2-го сорту, що штучно підштовхне вгору 
ціни на молочні продукти.

«Вже взимку молочка «стрибне» так, що ми 
цього просто не очікуємо. Однозначно і молоч-
на, і м’ясна продукція і далі буде зростати в 
ціні»,  – заявив Іван Томич.

Він додав, що протягом зимового періоду здо-
рожчають деякі овочі і фрукти, далі ціни бу-
дуть залежати від врожаю наступного року.

«Протягом зими я прогнозую зростання цін на 
фрукти до 20%»,  – уточнив президент Асоціа-
ції фермерів.

Нагадаємо, фахівці визначили 5 продуктів, 
які цього року здорожчали в Україні найбіль-
ше. Рекордсменом стало сало — воно додало 28 
грн за 1 кг. За ним ідуть свинина та вершко-
ве масло — подорожчання склало 27 грн. Далі 
яловичина та м’який сир — ціна збільшилася 
на 26 та 20 грн відповідно. А ось у грудні най-
більше здорожчали яловичина, сметана, курка, 
м’який сир та яйця.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

На захід зібралися представ-
ники місцевої влади на чолі із 
заступником міського голови 
Наталією Семко, комунальних 
служб, депутати ІМР. За слова-
ми начальника КП “Ірпіньводо-
канал” Олександра Маркушина, 
затвердження програми про-
йшо усі відповідні процедури.

Не перший рік на адресу во-
доканалу лунають закиди щодо 
якості води у Приірпінні та 
проблем з відведенням стоків. 
На підтвердження цього міс-
цеві жителі й досі виставляють 
у відкритих мережах фотофак-
ти, коли з кранів струмує бруд-
на рідина, трапляють прориви 
каналізації.

Чинна влада на чолі з мером 
Володимиром Карплюком нео-
дноразово обіцяла, що вжива-
тиме необхідних заходів, щоб 
виправити ситуацію. Тому зга-
дану інвестиційну програму 
можна вважати своєрідним 
відгуком на вимоги громади, 
якій набридло сплачувати за 
неякісні послуги.

Загалом водоканал заради по-
кращення водопостачання пла-
нує у 2018 році виділити на пе-
реоснащення насосних стан-
цій та свердловин у Приірпін-
ні більше 2,5 млн грн (Ірпінь — 
982,9 тис. грн, Буча — 968,1 тис. 
грн, Ворзель — 332,9 тис. грн, 
Гостомель — 298,7 тис. грн).

На роботи з переоснащення 
каналізаційних насосних стан-
цій, що поліпшить водовідве-
дення, передбачено понад 389 
тис. грн (Ірпінь — 25,2 тис. грн, 
Буча — 47,3 тис. грн, Ворзель 
— 283,4 тис. грн, Гостомель — 
33,2 тис. грн).

Суми на переоснащення по 
населених пунктах залежать 
від того, які агрегати та облад-
нання уже вдалося замінити і 
які ще потрібно обновити у за-
лежності від рівня зношеності 
та випрацювання їх виробни-
чого ресурсу.

Нові ультразвукові лічильни-
ки, які планують установлю-
вати фахівці водоканалу, про-
сті у плані контролю обліку во-
доспоживання. Адже надають 
можливість знімати показники 
дистанційно, без відвідування 
житла споживача.

Окремий пункт інвестицій-
ної програми — придбання ко-
лісного багатофункціонального 
екскаватора-навантажувача (ви-
робник — Великобританія), вар-
тість якого сягає майже 1,6 млн 
грн. Його хочуть використовува-
ти для ремонту колекторів.

За словами Олександра Мар-
кушина, незважаючи на нестри-
мну забудову Приірпіння та від-

повідне зростання кількості на-
селення, водоканал здатен за-
безпечити усіх місцевих жителів 
якісною водою. Мовляв, це під-
тверджують обсяги видобуван-
ня живильної рідини з надр та 
введення нових станцій, що пе-
редбачають її знезалізнення.

Так, у наступному році у Вор-
зелі та Бучі запустять станції 
підготовки води та її знезаліз-
нення. У першому з названих 
населених пунктів установ-
ка практично готова, її плану-
ють ввести у дію у січні-люто-
му. У Бучі будівельні роботи 
перебувають на завершальній 
стадії, після чого монтувати-
меться устаткування. Кошто-
риси станцій відповідно сяга-
ють 1,3 млн та 11,5 млн грн. 

В Ірпені теж передбачено за-
пустити по вул. Полтавська 
станцію водопідготовки та 
знезалізнення. Також у нашо-
му місті заплановано побуду-
вати по вул. Чехова аналогіч-
ну установку, найбільшу в на-
шому регіоні, яка повністю 
забезпечуватиме його якіс-
ною водою. Окрім того, у пла-
нах влаштування водозабору в 
Стоянці, де теж має бути стан-
ція водопідготовки та знеза-
лізнення. Вона забепечувати-
ме водою будови нового мікро-
району в цьому куточку Ірпеня 
та неподалік Ірпіньводоканалу. 
Тобто зможе подавати 3,5 тис. 
м3, а поки заявлено 1 тис. 

Загалом Ірпінь за відповід-
ним дозволом може добувати 
34 тис. м3 на добу. На сьогодні 
водоканал піднімає 12,5 тис. м3 
по регіону. 

Водночас він запевняє, що й 
з водовідведенням не виника-
тиме проблем, оскільки йде за-
міна застарілих мереж, зокре-
ма й центрального колекто-
ра, яким стоки надходять до 
Бортницької станції аерації, на 
нові. Так, у 2017 році в цьому 
плані проведено досить великі 
обсяги робіт. Як відомо, точка 
розмежування з київським во-
доканалом знаходиться у Києві 
по вул. Генерала Наумова. Про-
тяжність колектора, якому вже 
45 років, 1150 метрів. З них 470 
м у цьому році вже перекла-
ли, вартість робіт становить 
майже 4 млн грн. У наступно-
му передбачено їх закінчити. 
Для цього потрібно витратити 
ще приблизно 6 млн грн. При 
цьому мають вкласти кошти й 
з обласного бюджету.

Водночас по вул. Українська 
проходить стратегічний колек-
тор (діаметр 1000 мм), через 
який проходять стоки населе-
них пунктів нашого регіону. Цій 
мережі теж 45 років. Третину 
вже замінили за рахунок коштів 
міського та обласного (2,8 млн 
грн) бюджетів. Тендер проведе-
но на 17 млн грн. У 2018 році об-
ласть обіцяє ще виділити гроші, 
щоб повністю закінчити рекон-
струкцію колектора. 

Ігор ШВЕЦЬ

4,5 мільйони гривень у 
живильну рідину та стоки

Основні дії при виявленні 
вибухонебезпечних і 
підозрілих предметів
Перебуваючи у масових скупченнях людей під 

час новорічних свят слід бути особливо уважни-
ми та обережними. У разі виявлення підозрілого 
предмета, схожого на вибуховий пристрій, реко-
мендується:

• не торкатися до нього, не підходити й не пере-
сувати його;

• утримуватися від палін-
ня, використання засобів раді-
озв’язку, у тому числі й мобіль-
ного, поблизу даного предме-
та, не робити самостійних дій 
із підозрілим предметом;

• за можливістю, забезпечити 
охорону підозрілого предмета й 
небезпечної зони(під час охоро-
ни підозрілого предмета знахо-
дитися за захисними спорудами 
чи предметами, вести спостере-
ження);

• поінформувати про виявлен-
ня підозрілого предмета інших 
осіб, які знаходяться поруч, за-
безпечити їх евакуацію з тери-
торії, що прилягає до небезпеч-
ної зони;

• повідомити про небезпечну 
знахідку будь-який орган місце-
вої влади та чергові служби пра-
воохоронних органів з надан-
ням інформації про характер-
ні ознаки ймовірного вибухово-
го пристрою, місце його розта-
шування, час виявлення та осо-
бу, яка його виявила. Дочекати-
ся прибуття на місце виявлен-
ня небезпечної знахідки фахів-
ців-піротехніків.

Основні характерні ознаки, що вказують на 
можливу належність підозрілого предмета до ви-
бухового пристрою:

• залишені в громадських місцях  (транспорті)  
без нагляду валізи, пакунки, коробки тощо;

• зовнішня схожість предмета на боєприпаси, 
навчально-імітаційні, сигнальні, освітлювальні, 
піротехнічні вироби;

• наявність у предмета антени з радіоприймаль-
ним пристроєм;

• наявність у предмета годинникового механіз-
му або електронного таймера,

• наявність у предмета запаху гасу, розчинника, 
пально-мастильних або хімічних матеріалів тощо;

7 грудня у КП “Ірпіньводо-
канал” затвердили інвести-
ційну програму на 2018 рік. 

У планах передбачено 
вкласти у роботи 

щодо покращення 
водопостачання та 
водовідведення у 
Приірпінні понад 
4,5 млн грн (вар-
тість без ПДВ) за 

рахунок власних коштів 
підприємства. Як зміняться ціни на продукти 

на початку наступного року

http://ru.golos.ua/ekonomika/v_ukraine_hleb_ejemesyachno_budet_dorojat_v_predelah_172__ekspert_3778
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Сільсиви

Гучно святкувати вміє більшість 
із нас, а от боротися з наслідка-
ми феєричних розваг — далеко 
не всі. Щоб не опинитися в числі 
останніх — запам’ятайте рецеп-
ти боротьби з похміллям.

Все, що є вдома
Не обов’язково купувати дорогі ліки 

для боротьби з похміллям. Просто від-
крийте холодильник і знайдіть “домаш-
ніх помічників” — розсіл та квашену ка-
пусту. До речі, одним із найбільш діє-
вих протипохмільних засобів вважають 
саме капусний розсіл.

Настій хмелю і м’яти
Фахівці радять змішати рівні частини 

шишок хмелю і м’яти, залити столову 
ложку цієї суміші склянкою окропу і на-
стоювати протягом однієї години. Після 
цього випити — і відчути полегшення.

Корисні напої
Вивести токсини з організму та по-

кращити роботу печінки і нирок допо-
можуть кефір, йогурт, айран чи кумис. 
Подібними властивостями наділені та-
кож склянка води, підсолоджена столо-
вою ложкою меду, чашка кави або ква-
су. Високий вміст тіаміну (вітаміну B1) 
та органічних кислот в останньому при-
зводить до інтенсивної переробки недо-
окислених продуктів розпаду алкоголю, 

що отруюють організм. Тільки не плу-
тайте натуральний квас з розфарбова-
ною газованою водою!

Цитрусові і банани
Прийом лимонної кислоти, яку міс-

тять апельсини та лимони, сприяє про-
цесу переробки токсичних продуктів 
розпаду алкоголю. А банани містять ка-
лій, який втрачається під час надмір-
ного вживання спиртного. Крім того, 
для полегшення похмільного стану ра-
дять пити лимонний сік, розвівши його 
удвічі кип’яченою водою.

Сон і прогулянка
Безумовно, одним з найкращих засобів 

детоксикації є сон. Також корисні неве-
ликі фізичні навантаження та прогулян-
ка на свіжому повітрі.

Бурхливе застілля — важке похмілля...

Опіки від піротехніки:
перша допомога

• Так само як від масла 
або розпеченої патель-
ні, опік від піротехніки 
охолоджуйте протягом 
10-15 хв. під струменем 
прохолодної води. І тіль-
ки потім змащуйте спеці-
альним кремом!
• Ні в якому разі не можна 
мазати опік маслом, куря-
чим білком або милом!
• Якщо площа опіку ве-
лика, він знаходиться на 
обличчі або при появі 
бульбашок обов’язково 
зверніться до лікаря!

Бажаєте поласувати делікатеса-
ми в новорічну ніч і при цьому 
не отримати на вагах “плюс”? 
Радимо вам скористатися на-
шими порадами стосовно пра-
вильного харчування під бій 
курантів!

Головне, про що слід пам’ятати, сідаючи 
за святковий стіл, — чим швидше ми їмо, 
тим повільніше наїдаємося, і навпаки. 
Почуття насичення приходить через 20-
25 хв після вечері. Тому перед тим, як по-
чати їсти, варто насолодитися зовнішнім 
виглядом страв, їх подачею та ароматом. 
А коли їжа потрапить до рота —  якомо-
га ретельніше пережовувати її. Яким саме 
стравам варто віддати перевагу, підка-
жуть наші рекомендації. 

Не мордуйте себе голодом
Багато хто вважає, що можна знехту-

вати обідом та вечерею, бо попереду — 
святковий стіл і вже там буде компен-
совано все ваше терпіння. Та насправді, 
навантажуючи порожній шлунок  посе-
ред ночі далеко недієтичними стравами, 
ви отримаєте дискомфорт та важкість у 
шлунку і вам доведеться всю ніч прове-
сти на дивані перед телевізором, а не в 
дружній компанії. 

Починайте легко
Сідаючи за стіл, пропрацюйте для себе 

певну стратегію. Її головними завданнями 
мають бути “більше овочів та менше алко-
голю”. Можна куштувати все, але не пере-
вищуючи бар’єру в 20-30 г і починати кра-
ще з легких овочевих салатів. Алкоголь 
збільшує ваш апетит, тому не намагайтеся 
збалансувати пропорції між їжею та напо-
ями: менше алкоголю — менша вага.

Готуйте свіженьке
Пам’ятайте, що шкідливим для нашого 

здоров’я є не лише надлишок їжі, а й жирні 
соуси та майонез. Тому краще, щоб на ва-
шому столі були переважно страви без них. 
Намагайтеся замінити їх соняшниковою, 
оливковою та іншими рослинними оліями. 
Також не варто заздалегідь заправляти са-
лати і готувати все 31 грудня. Краще приго-
тувати свіженьке на наступний день.

Смажити чи запікати?
Бажано замінити улюблені багатьма ков-

баси на більш пісне м’ясо (телятина, індич-
ка, курятина) — таким чином, калорійність 
страви можна зменшити вдвічі. А щоб зни-
зити навантаження на організм, не потріб-
но смажити м’ясо, куди корисніше його 
запікати, варити, тушкувати або готува-
ти на аерогрилі. Добре, якщо на столі буде 
сьомга, осетрина, форель і морський окунь.

Фрукти замість тортиків
Наступна порада: замініть торт або ті-

стечка, особливо магазинні, фруктовим 
десертом з легкими вершками або йогур-
том. Чудовим завершенням трапези ста-

нуть фрукти, горіхи, сухофрукти. А ще 
калорій може додати солодка газована 
вода, тож радимо замінити її компотом, 
соком або узваром.

Все-таки переїли?
Якщо за час зимових свят ви все-та-

ки додасте до власної ваги зайвих кі-
лограм, повернути бажані форми вам 
допоможуть...

Дієта. Скільки б не було позитив-
них і негативних відгуків щодо обме-
ження організму в їжі — результат 
говорить сам за себе: люди худнуть 
за рахунок дієти. Отже, враховую-
чи власний раціон, оцініть ситуацію 
критично — викиньте зі свого хар-
чового ланцюга все солодке, жирне і 
злакове. Хоча б на тиждень, спробуй-
те. Та легкість, яка буде переповню-
вати ваш організм, зможе надихнути 
вас на нові звершення. 

Спорт. Спортивні навантаження 
мають йти паралельною дорогою з ді-
єтою. Таким чином ми зможемо до-
сягнути максимального результа-
ту. Не маєте грошей на комфортні 
спортзали — займайтесь вдома, бі-
гайте зранку на подвір’ї. А якщо ви 
вигадуєте для себе відмовки, можли-
во, вам і не потрібно худнути?

Позитивний настрій. Дуже ча-
сто ми соромимося реалізовувати 
свої життєві плани лише через неза-
доволеність собою. “Не піду на ве-
чірку, бо ще не схудла” — знайомо?  
Але ж любити себе потрібно завж-
ди. Повернути бажані форми мож-
на в будь-який період свого життя, 
а от повернути моменти, які ви про-
пустили, на жаль, ні.

Новорічні свята:
як не переїсти?

ДІЄВІ ПОРАДИ
• Щоб не переїсти, бажано 

скоротити кількість продуктів, 
які підвищують апетит. До таких 
належать цибуля, хрін, марино-
вані овочі, приправи та спеції.
• Щоб салат “Олів’є” був менш 

калорійним, ковбасу в ньому 
можна замінити відвареною 
курятиною і додати легкий ма-
йонез замість звичайного.
• Їжте невеликими порціями, 

особливо висококалорійну їжу, 
і не забувати про перерви між 
кожною стравою.
• Не засиджуйтеся за столом. 

Будьте ініціативними — організуй-
те рухливі конкурси чи просто тан-
цюйте, адже танці — найкращий 
фітнес під час новорічної ночі. 
• Усім нам хочеться, щоб наступ-

ний рік був активним, цікавим, тому 
наповнюйте себе не їжею та алко-
голем, а позитивом та емоціями!

Сторінку підготували
Юлія ГАПОН та Марія КУЧЕРЕНКО

Зима — найкращий час для того, 
щоб відправитися з друзями в 
баню. Адже лазня — це не лише 
місце очищення душі і тіла, але 
й відмінний спосіб зігрітися. А 
ще вона допомагає зміцнити 
судини, тренує серце і покращує 
кровообіг.

Головний аксесуар
Дуже корисно паритися з віником. Але 

який з них краще обрати?
Березовий. Найпопулярніший. Іде-

ально підходить для курців і астма-
тиків — після лазні з ним дихається 
вільно і легко.

Дубовий. Другий за популярністю. 
Фахівці стверджують, що речовини, які 
він виділяє, знижують тиск при гіперто-
нії і заспокоюють нервову систему.

Хвойний. Ялиновий або сосновий 
— для тих, хто любить гострі відчут-
тя! Перед застосуванням потрібно 
замочити його на 20-30 хв в окропі і 
добре прогрітися самим.

Кропив’яний. Чудовий засіб для лі-
кування ревматизму, радикуліту та 
подагри. При регулярному викорис-
танні знижує артеріальний тиск, оз-
доровлює печінку і нирки.

Як користуватися віником
Щоб запарити віник, залийте його окро-

пом в тазу і накрийте кришкою або іншим 
тазом. Тримайте 15-20 хв. Березовий віник 
використовують всього 1-2 рази, дубовий 
— 2-3, хвойний — 3-4, а кропив’яний — 
лише 1. Перед повторним застосуванням 
їх потрібно ополоснути в теплій воді і ви-

сушити. Обираючи готовий віник, зверніть 
увагу, щоб він був густий, але не пересуше-
ний — такий виріб може обсипатися вже 
по дорозі в баню. Подивіться, чи немає в 
ньому жовтого листя, гострих і голих гілок. 
Спробуйте, наскільки зручна його ручка, 
чи буде комфортно їм паритися.

Банні поради
- Не сидіть в парильні дуже довго: до-

сить трьох разів по 5-15 хв.
- Відпочивайте між заходами 15-20 хв. 

В цей час випийте склянку трав’яного 
чаю, квасу, соку або мінеральної води 
(але не дуже холодної).

- Відмовтеся від міцних алкоголь-
них напоїв, адже вони збільшують і так 
сильне навантаження на серце і судини, 
які відбувається у бані.

- Полежіть після лазні не менше 20 хв.
- Якщо у вас є хронічні хвороби (цу-

кровий діабет, онкологія), користь бан-
них процедур обговоріть з лікарем.

Лазня: чим корисна і як паритися
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Святий вечір, Щедрий вечір...
Напередодні Різдва Христового, 6 січ-

ня, український народ відзначає Свя-
тий вечір. Люди сідають за щедрий, але 
пісний стіл (адже триває останній день 
Пилипівського посту). Снідати й обідати 
6 січня взагалі не прийнято, легкий пе-
рекус дозволений тільки дітям. На свят-
ковому столі має бути 12 страв на честь 
12-ти апостолів (серед них — кутя та 
узвар). Жодна не повинна залишитися 
недоторканою: кожну слід скуштувати. 

Важливим різдвяним обрядом на 
Святвечір є оформлення столу. Тради-
ційно його покривають скатертиною, 
а по кутках під скатертину кладуть по 
зубчику часнику, який буде оберігати 
сім’ю від хвороб та злих сил. На почес-
ному місці в домі має стояти Дідух — 
житній, пшеничний або вівсяний сніп, 
який символізує урожай, добробут, ба-
гатство, дух предків і оберіг роду. Добре, 
якщо на столі горить свічка — символ 
світла й зірок, що сяяли на небі в час на-
родження Христа. 

Сідати за різдвяний стіл необхідно з 
появою першої зірки, традиційно — всі-
єю родиною. Святий вечір починаєть-
ся молитвою і запалюванням різдвяної 
свічки. Під час трапези за столом ні в 
якому разі не можна лаятися, спереча-
тися і лихословити.

Коляда йде — радість несе
Протягом двох днів, 6 та 7 січня, вули-

цями ходять колядники, носячи з собою 
велику зірку, закріплену на палиці та по-
криту позолоченим папером, подібну до 
Віфлеємської, що ознаменувала народ-
ження Ісуса Христа. Заходячи у двір чи 
до  будинку, молодь або дітлахи просять 
дозволу заколядувати, а коли господа-
рі погоджуються — починають співа-
ти вітальні пісні-колядки та розігрувати 
жартівливі сценки. Найчастіше в таких 

піснях оспівуються господар і господи-
ня, звучать побажання щастя, здоров’я 
та достатку. По закінченні співу госпо-
дарі виносять колядникам солодощі або 
гроші. Крім того, давнім та унікальним 
різдвяним звичаєм в Україні було і зали-
шається ходіння з вертепом —  пересув-
ним мініатюрним ляльковим театром з 
виставами на тему Різдва.

Добро — у кожний дім!
Вранці 7 січня люди радісно вітаються 

фразою: «Христос народився!», а у від-
повідь чують: «Славімо його!». А потім 

йдуть до церкви на святкову молитву і 
відвідують родичів. У перший день Різд-
ва закінчується піст, і люди можуть їсти 
м’ясні та інші ситні страви. Ну, і, звичай-
но, в цей день гріхом вважаються будь-
які роботи: шиття, прання, прибирання 
(особливо винесення сміття з хати).

Різдвяні ворожіння
Наступний день після Різдва (8 січня) 

називається Собором Пресвятої Богоро-
диці і присвячується Матері Христа Спа-
сителя Пречистій Діві Марії. А 12 днів 
після появи першої зірки напередодні 

Різдва називаються Святими днями або 
Святками (до 18 січня включно). 

У період Святок, починаючи зі Святого 
Вечора і закінчуючи Водохрещем, наші 
предки ворожили на свою долю. Щоб 
дізнатися про своє майбутнє,  вико-
ристовували віск, молоко, волосся, сніг, 
прикраси та інші атрибути. Дівчата, зви-
чайно ж, ворожили на судженого.

Як готувати кутю?
Головною і ритуальною різдвяною 

стравою є кутя, яка являє собою най-
частіше пшеничну або ячмінну кашу, 
змішану з родзинками, маком, медом та 
горіхами. Залежно від свята розрізня-
ють 3 різновиди куті: багата (пісна з різ-
ними компонентами, яку готують на 
Святвечір), щедра (перед Новим роком, 
скоромне блюдо з додавання вершково-
го масла, вершків або молока) та голодна 
(на Водохреще, в основному складається 
із зернової основи і підсолоджувача). 

Щоб приготувати різдвяну кутю за 
старовинним рецептом, візьміть 500 г 
неочищеної пшениці, 1,5 л води, 200 г 
маку, 2 ст.  л. меду і жменю волоських го-
ріхів. Очистіть зерна пшениці, розтира-
ючи їх  у ступі, залийте водою і варіть до 
повної готовності. Потім розітріть у сту-
пі мак, щоб виділилося молочко, додай-
те до нього мед і з’єднайте все з кашею. 
Посипте подрібненими горіхами, додай-
те ще меду — готово!

Смачної всім куті та веселої Коляди! 
З Різдвом Христовим!

Підготувала Ольга АВЕРІНА

7 січня весь православний світ 
відзначає велике церковне свято 
Різдва Христового, яке має багату 
історію з унікальними традиція-
ми, звичаями та символами.

Різдво — одне з головних христи-
янських свят, що знаменує народ-
ження Ісуса Христа у Віфлеємі. 
За християнським переконан-
ням, Ісус був посланий Богом на 
землю задля спокутування грі-
хів і спасіння людства. День його 
народження поділив історію на 
«до» і «після»: з цього моменту 
почалося сучасне літочислення — 
«наша ера».

 Різдво Христове: 
традиції святкування 

в Україні

ОВЕН
Здоров’я. Здоров’я вас не потриво-

жить, якщо ви будете стежити за спосо-
бом життя і піклуватися про себе.

Робота. Більшість ваших планів здійс-
няться завдяки фінансовій допомозі 
спонсорів або партнерів.

Особисте життя. В особистому житті 
буде все спокійно, ви з партнером будете 
разом займатися облаштуванням житла.

ТЕЛЕЦЬ
Здоров’я. Зі здоров’ям у вас не буде ні-

яких проблем при дотриманні режиму і 
правильному харчуванні.

Робота. Великі доходи будуть тільки в 
першій половині року, і вам варто дуже 
правильно розпорядитися цими фінан-
сами.

Особисте життя. В особистому жит-
ті особливо пощастить одиноким Тель-
цям: вони зможуть вдало одружитися.

БЛИЗНЮКИ
Здоров’я. Балуйте себе масажем, лаз-

нею, косметичними процедурами — і 
все буде добре.

Робота. Вас чекають нові проекти, вда-
лі угоди і гідна нагорода за виконану ро-
боту.

Особисте життя. У 2018 році Близню-
ків чекає новий роман, можливо, навіть 
службовий.

РАК
Здоров’я. У 2018 році ваше здоров’я не 

підведе: ви будете відмінно себе почува-
ти і добре виглядати.

Робота. У кар’єрі ви зможете проявити 
всі свої таланти і зайняти бажану посаду.

Особисте життя. Самотніх Раків чека-
ють яскраві романи, сімейних — зміц-
нення стосунків.

ЛЕВ
Здоров’я. Бережіть себе і уникайте пе-

ренапруги, інакше проблем зі здоров’ям 
не минути.

Робота. Ваша кар’єра буде успішною, 
ви зможете справити хороше враження 
на партнерів і, можливо, навіть відкри-
ти власну справу.

Особисте життя. Леви зможуть ство-
рити нові романтичні відносини з вда-
лим продовженням.

ДІВА
Здоров’я. Відмовтеся від шкідливих 

звичок, займіться спортом — і зможете 
уникнути безсоння і проблем із серце-
во-судинною системою.

Робота. Ви зможете повною мірою реа-
лізувати свій потенціал, а в другій поло-
вині року отримаєте чималий прибуток.

Особисте життя. Сімейним Дівам по-
трібно приділяти більше уваги партнеру 
і дітям, а самотні до кінця року зустрі-
нуть кохану людину.

ТЕРЕЗИ
Здоров’я. Ваш імунітет буде міцним в 

2018 році, але все ж не завадять актив-
ні заняття спортом.

Робота. Вам слід ретельно планувати 
всі справи — тоді ви просунетеся дале-
ко вперед і отримаєте гідний прибуток.

Особисте життя. На любовному 
фронті одиноких Терезів очікує вза-
ємність, а сімейні зміцнять свої від-
носини й зможуть реалізувати спіль-
ні плани.

СКОРПІОН
Здоров’я. Зірки радять вам менше 

нервувати, уникати перевтоми і переві-
рити свій зір.

Робота. Вас чекає кар’єрний злет: ви 
досягнете всіх цілей і реалізуєте себе.

Особисте життя. Скорпіонам слід 
бути менш ревнивими, інакше проблем 
з особистим життям не уникнути.

СТРІЛЕЦЬ
Здоров’я. У цьому році зірки радять вам 

стежити за опорно-руховим апаратом.
Робота. Щоб домогтися успіху в спра-

вах в 2018 році, вам потрібно бути тер-
плячими і все добре планувати.

Особисте життя. Ви будете дуже ро-
мантичними і навіть легковажними. 
Уникайте випадкових зв’язків і відріз-
няйте любов від закоханості.

КОЗЕРІГ
Здоров’я. Ваше здоров’я буде відмін-

ним, але зірки радять вам зайнятися бі-
гом і фітнесом.

Робота. Козероги зможуть реалізувати 
всі свої ідеї. Можливі нові знайомства і 
відрядження.

Особисте життя. Для сімейних Козе-
рогів настане період оновлення відно-
син, а для вільних — час яскравих ро-
мантичних пригод.

ВОДОЛІЙ
Здоров’я. Ваш імунітет буде добре 

працювати, тому щодо здоров’я вам пе-
реживати не варто.

Робота. Всі ваші проекти прекрасно 
втіляться в життя.

Особисте життя. Ви будете легко зако-
хуватися в 2018 році. Вільні Водолії на-
решті зможуть зустріти потрібну людину 
для створення довгого і міцного союзу.

РИБИ
Здоров’я. Якщо в 2018 році ви будете 

приділяти достатньо уваги здоров’ю, то 
воно помітно покращиться.

Робота. На роботі намагайтеся не зва-
лювати на себе дуже багато обов’язків, 
інакше швидко втомитеся і можете за-
хворіти. Особисте життя. Відносини 
Риб будуть складатися гармонійно. Ви 
зустрінете хороших партнерів і будете 
абсолютно щасливими.

Прийміть наші найщиріші вітання з 
Новим роком та Різдвом Христовим! 
Нехай ці свята принесуть вам і вашим 
родинам мир, добро і достаток!
З повагою, 
колектив ІА “Погляд”

Для більшості знаків зодіаку цей рік буде 
дуже вдалим!

Гороскоп на 2018 рік
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Погода
В Індії виділяють три основні сезони: 

зима (з жовтня по лютий), літо (з березня 
по червень) і сезон мусонів (із червня по 
вересень). Клімат на півдні країни ближ-
чий до екваторіального, на півночі — до 
гірського субтропічного. Спекотний і су-
хий сезон триває з квітня по червень, се-
редня температура в цей час +38... +46°C, 
а з середини червня до початку жовтня 
йдуть дощі ( +35 ... +38°С).

Транспорт
Найзручніший та розповсюджений вид 

транспорту в Індії — це тук-тук (крите 
трьохколісне таксі), але між містами до-
бре налагоджено автобусне сполучення. 
Крім того, в будь-якому курортному мі-
стечку можна взяти машину на прокат 
(якщо у вас є права водія міжнародно-
го зразка), але варто пам’ятати, що в цій 
країні лівосторонній рух.

Шопінг
Товари в Індії дуже дешеві, а на ринках 

міст можна знайти багато цікавого. Ве-
ликою популярністю в якості сувенірів 
користуються тканини, чай та індійські 
спеції. Також можна придивитися до 
місцевих прикрас, статуеток та фігурок 
з глини, міді, скла, сандалового дерева, 
бамбука, рожевого дерева й індійського 
горіха. Щоб зекономити на подарунках 
для близьких, не забувайте торгуватися.

Кухня
Їжа в Індії досить гостра, але в готелях 

намагаються максимально адаптува-
ти її до європейської. А якщо ви скаже-
те офіціанту «not spicy», страви будуть 
менш гострими. Дуже популярними за-
кладами харчування в штаті Гоа є шей-
ки на пляжах, там можна спробувати ба-
гато видів страв з морепродуктів. Крім 
того, в Індії готують незрівнянні страви 
для вегетаріанців, як-от суп-пюре дхал 
із кокосовим молоком. “М’ясоїдам” ре-

комендують скуштувати курчат танду-
рі, маринованих в йогурті і запечених на 
великому вогні в печі тандурі. А однією 
з найулюбленіших страв індійців є кар-
рі. Її готують із овочів, бобових або м’я-
са, приправляючи однойменною при-
правою. Місцеві страви подають із хліб-
ними коржами під назвою чапаті, які пе-
чуть на сухій сковороді без олії.

Міста-пам’ятки
Делі — столиця Індії. Агра — місто, 

де знаходиться знаменитий Тадж-Ма-
хал. Варанасі — одне з найстаріших 
міст світу. Мумбаі (Бомбей) — найважли-
віший торговий, промисловий і фінансо-
вий центр, а також найбільший порт Індії. 
Джайпур — столиця штату Раджастан, 
яку називають «рожевим містом» через 
незвичайний рожевий колір каменя, з 
якого побудовано безліч будівель в місті.

Підготувала Марія КУЧЕРЕНКО

Світ кіно — дуже різноманітний, 
але, незважаючи на це, апетит 
глядача не став менш вибагли-
вим. До Міжнародного дня кіно 
ми пропонуємо вам підбірку 
найближчих прем’єр.
В останні дні 2017 року полоскочіть 

нерви триллером “Вбивство священ-
ного оленя”. 

У режисерській роботі грека Йоргоса 
Лантімоса розповідається про несподіва-
ні наслідки роботи хірурга, який хотів до-
помогти підлітку з неблагонадійної роди-
ни. Прем’єрний показ фільму відбувся на 
Каннському кінофестивалі в цьому році. 
А от в українських кінотеатрах фільм 
можна буде подивитися з 28 грудня.

Плануєте сімейний похід у кіно? Тоді 
французька комедія “Санта і компанія” 
стане чудовою нагодою зібратися всім ра-
зом після 4 січня. У ній розповідається про 
те, як мало залишилося тих, хто вірить в 
казкового Санту, а він так старається допо-
могти одужати своїм ельфам, котрих ско-

сила  хвороба перед самісіньким Різдвом.
Зануритись у світ фентезі вам допомо-

же екранізація роману Альберта Піньола 
“Атлантида”. Головний герой вирушає на 
край землі, щоб попрацювати протягом 
року метеорологом на віддаленому остро-
ві. Прибувши на місце, він не виявляє ні-
яких слідів колишнього працівника, яко-
го він повинен замінити.   Дізнатись про-
довження історії ви зможете вже 11 січня.

Підготувала Марфа ПАВЛОВА

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ «ВІКІПЕДІЇ»
15 січня енциклопедія всього світу 

в одному сховищі святуватиме своє 
17-річчя. Пропонуємо вашій увазі де-
кілька цікавих фактів про це унікальне 
явище, яка допомагає кожному відчути 
себе «трішки науковцем».  

• Офіційне відкриття «Вікіпедії» від-
булося 15 січня 2001 року. Її засновни-
ком і незмінним керівником є Джиммі 
Донал Вейлз. 

• Прототипом «Вікіпедії» була «Нупе-
дія» — енциклопедичний проект, який 
діяв з 2000 по 2003 рр. Тут статті писа-
ли і редагували професійні вчені.

• Побачити «Вікіпедію» після запиту в 
браузері ми можемо перш за все через 
те, що Google  підписав з її власниками 
контракт, згідно з яким пошукова си-
стема повинна в числі перших «видава-
ти» саме сайт «Вікі».

• Українська «Вікіпедія» налічує учет-
веро більше статей, ніж 12-томна «Укра-
їнська радянська енциклопедія».

Підготувала Марія САМУСЕНКО

Вказано час відправлення. Розклад з сайту Південо-Західної залізниці: www.swrailway.gov.ua.  Всі скарги та пропозиції, що стосуються розкладу електропоїздів, надсилайте
безпосередньо на адресу: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6, ДТГО Південно-Західна залізниця.       Довідкова служба Київської дирекції залізничних перевезень: (044) 503-70-05.

Хочете спробувати екзотичну їжу, поні-
житися на найкращих пляжах і поблу-
кати у справжніх джунглях? Гадаєте, 
що ці речі можливі лише окремо одна 
від одної? Компанія “Mint Travel” не 
знає кордонів і для того, щоб довести 
вам існування місця на землі, де все 
переплітається воєдино, пропонує вам 
відправитися в подорож Індією.

Кольорова 
країна

28 грудня — Міжнародний день кіно
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Прогноз погоди. ІрпіньСтрави з гарбуза

Анекдот
Мер міста Ухрюпінська досі вірить у Діда Мороза. 

Та й як не вірити, якщо Дід Мороз виконує всі про-
хання мера? Наприклад, на минулий Новий Рік мер 
знайшов під міською ялинкою новенький Lexus із 
ключами й повним баком. 

Салат
«Символ року»

За східним календарем 2018-й вважається роком Жов-
тої Земляної Собаки. 

І хоча китайці святкуватимуть його початок лише 16 
лютого, українцям ніщо не заважає зробити це раніше. 
До речі, за повір’ями вважається, що удачу в наступному 
році принесе новорічне вбрання у жовтих та земляних 
тонах. І, звичайно ж, новорічні страви у вигляді символа 
року. Одну з них ми й пропонуємо вам приготувати.

Інгредієнти: 3 картоплини, 100 г маринованих грибів, 
5 яєць, 100 г плавленого сиру, 3 морквини, 150 г копче-
ної курки, 100 г майонезу, 6 гвоздичок, зелень, шмато-
чок ковбаси.

Відваріть і почистіть картоплю, моркву і яйця.
Натріть на тертці картоплю, моркву, жовтки, білки, сир. 

Гриби і курку поріжте на дрібні кубики.
Викладіть половину картоплі на тарілку у формі мор-

дочки собаки. Змастіть злегка майонезом і викладіть м’я-
со, а зверху — трохи білка. Поверх білка покладіть порізані 
гриби. Засипте все сиром. Змастіть всі шари майонезом, 
потім викладіть моркву, а зверху — картоплю.

Середину викладіть жовтком, а «вушка» — білком. 
Потім — ще середину білком.

Очі й ніс виріжте з капелюшків грибів. Гвоздику 
вставте замість вусів, а язик виріжте з ковбаси. Бро-
ви теж виріжте з грибів. Дайте настоятися в холо-
дильнику.

           Смачного!

Новорічні прикмети
• Якщо покласти під ялинку червоний мішечок 

з монетами, то наступаючий рік обдарує вас ба-
гатством і успіхом.

• Сідаючи за святковий стіл, покладіть у кишеню 
купюру — це також принесе гроші в Новому році.

• Якщо в перший день нового року працювати, 
то весь рік не буде відпочинку. Тож не варто 1 січ-
ня братися за роботу — краще відпочити і зайня-
тися тим, що найбільше подобається.

• Щоб загадане на Новий рік бажання збуло-
ся, виконайте одну з магічних дій: загадайте його 
саме під бій курантів; запишіть його і вкладіть у 
конверт, який не можна відкривати до наступного 
року; запишіть бажання на маленькому листочку і 
спаліть його під бій курантів, потім киньте в келих 
з шампанським і випийте вміст разом із попелом.

Святковий календар
28 грудня — Міжнародний 
день кіно.
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове 
у східних християн.
11 січня — Міжнародний 
день слова “дякую”.
13 січня — Щедрий вечір.
14 січня — Старий Новий рік.
15 січня — День народження Вікіпедії.
19 січня — Хрещення Господнє у східних християн.

— Люба, цього року я викинув ялинку, на-
віть не чекаючи твого нагадування. Що, не-
сподівано, так? 
— Дурню, ми ж штучну купили! 

***З дівчинкою трьох років говорять на тему 
прийдешнього Нового року. 
— А хто приходить на Новий рік із подарун-
ками? 
— Дід Молоз! 
— Чудово. А ще хто? 
Дівчинка мовчить. 
— Ну ти ж знаєш! Зга-
дуй! Така, з косою. 
— Тимошенко? 

***А я сьогодні жінці на День народження шубу 
купив — новорічний подарунок на 8 березня… 

***

В IРПЕНІ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ
«SPORT CHRISTMAS FEST»

17 грудня в Iрпені 
відбувся розважаль-
но-спортивний фести-
валь  «Sport Christmas 
Fest», на якому місцеві 
спортклуби демонстру-
вали свої вміння. 

З-поміж численних 
відвідувачів заходу було 
чимало відомих спортс-
менів, тренерів, по-
чесних гостей, а також 
представників спортивних секцій, клубів та організацій.

На гостей фестивалю очікувало багато сюрпризів, пода-
рунки від Св. Миколая, а також було розіграно дві путівки 
на Новорічний відпочинок до Буковеля.

СПОРТ

Погода: www.gismeteo.ua

Погода

Анекдоти
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