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23 січня відбулося перше у цьому році за-
сідання виконкому Ірпінської міської ради. 
Основні питання, що розглядалися, — нові 
комунальні тарифи, кошториси по капре-
монту школи №2, мотивування школярів та 
зимовий пленер.
Хоча мер міста Володимир Карплюк феєрично за-

явив на своїй сторінці у мережі Фейсбук про повер-
нення з відпуски, але на цей захід не з’явився. Він був 
зайнятий “розбірками” з прокуратурою. 

Стипендії для учнів
Ще восени минулого року анонсувалося створення в 

Ірпені інклюзивно-ресурсного центру. Ця нова кому-
нальна установа має забезпечувати права дітей з осо-
бливими освітніми потребами на здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти. На засіданні внесли зміни 
до штатного розпису.

Також розглянули питання стимулю-
вання кращих учнів закладів освіти на-
шого регіону, яких визначатимуть за рей-
тинговою системою. За попередніми да-
ними, мотиваційні стипендії сягатимуть 
500-1000 грн на місяць на одну дитину.

Поза порядком денним обговорювалося питання зби-
рання коштів на охорону школи №17 та позакласні за-
няття з батьків (без наявності чеків). 

Перший заступник міського голови Дмитро Христюк, 
який вів засідання, запевнив, що охорони вже немає, 
а готівкові кошти контролюють батьківські комітети. 
Хоча й з керівників навчальних закладів відповідаль-
ність за ці процеси не знімається.

“Зимовий Ірпінь” з новими тарифами
Після літнього художнього пленеру влада вирішила 

провести й зимовий. Планується, що 4 лютого до Ірпеня 
приїдуть 15 художників з різних куточків нашої країни.

Запрошуються й місцеві майстри олівця та пензля. 
Митці працюватимуть на наших вулицях два тижні й 
залишать свої твори у подарунок для міста.

Змінюються тарифи на послуги з утримання будинків, спо-
руд та прибудинкових територій, які в Ірпені надає ПП “ОК” 
Наш Дім”. Так, для мешканців квартир по вул. Університет-
ська, 2/1, корп. 1, 2, г, в: 5,50 грн — для першого поверху та 6,40 
грн — для інших.  Відповідно по вул. Соборна, 1-г, корп. 1, 3 — 
5,82 та 6,75 грн; по вул. Мечнікова, 118, 118-а, 112-а, 112-б, вул. 
Новооскольська, 2-п, 2-т, 2-р — 6,09 та 6,67 грн.

Також унаслідок зростання вартості газу збільшується та-
риф на послуги з централізованого опалення для бюджет-
них установ (надає ПКПП “Теплокомунсервіс”) — 2187 
грн/Гкал. У минулому році він становив 1695 грн/Гкал.

Продовження на сторінці 3.
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Ірпінська міська рада обрала
секретарем Анастасію Попсуй 
та зі скандалом
не відпустила Гостомель

Голосування без інтриги
У цей важливий день нарешті на широкий загал вий-

шов наш місцевий “месія” — мер Володимир Карплюк, 
який, повернувшись із відпустки, відразу потрапив у 
“дружні” обійми прокуратури. Проте у сесійній залі він 
виглядав досить бадьоро.

Користуючись своїм правом, Карплюк висунув кан-
дидатуру Анастасії Попсуй на посаду секретаря міської 
ради. Більшість депутатського корпусу змирилася з мер-
ською ініціативою, хоча народні обранці могли запропо-
нувати й іншу людину.

Таким чином могла б зберігатися певна інтрига. А так 
все виглядало дуже відверто: кулуарні домовленості між 
Карплюком, представниками фракції партії “Нові об-
личчя” та депутатами, які голосують з ними в унісон, по-
дарували раді нового секретаря.

Візуальний спектакль
Активіст Євген Мельничук намагався переконати де-

путатів не голосувати за Попсуй, пригадуючи, як її зви-
нувачували у розкраданні коштів, зібраних для родин 
загиблих на Майдані через “Фонд громади Приірпіння”. 

На жаль, розслідування, яке проводилося, тихо заглох-
ло. Проте є свідчення постраждалих.

У свою чергу Карплюк, який навіть дав йому вислови-
тися та лише раз обізвав “чмом”, запевняв, що Попсуй — 
достойний кандидат, знає шість іноземних мов, є пред-
ставником європейської асоціації жінок-депутатів тощо. 
Кошти фонду, мовляв, витрачені законно, претензій від 
згаданих родин немає.

Для візуального підтвердження домовленостей підго-
тували спектакль із скринькою для “таємного” голосу-
вання. Із 37 бюлетенів використали 30. Як і очікувало-
ся, з них 28 — за кандидатуру Попсуй, 2 — проти. Це рі-
шення ухвалили 27 голосувальників, 2 — не прийняли, 
1 — утримався. 

Продовження на сторінці 3.
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Перший виконком у 2018-му:
мер Ірпеня Карплюк на 
“розбірках” з прокуратурою

25 січня на 46-ій позачерговій сесії Ірпінської 
міської ради обрали секретаря ІМР та зі скан-
далом не відпустили у самостійне “плавання” 
Гостомельську об’єднану громаду.

Рак — 
не вирок
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5 січня у мережі Facebook з’явилося ві-
део, з якого видно, що дороги в Ірпені 
латають... піском. “Щойно повернувся з 
Європи, а тут таке… Це просто геніально, 
як завжди”, – саме такими словами опи-
сав його автор, місцевий житель Андрій.
Він розповів АІ “Погляд”, що їхав з центру 

Ірпеня до району БКЗ і по дорозі побачив, що 
ями на дорозі латають “суперсучасною суміш-
шю” — піском.

Про якість ремонту доріг в регіоні можна гово-
рити довго. Чого вартий лише той факт, що ча-
стково їх ремонтує… покійник. Адже ірпінська 
влада протягом 2016-2017 років уклала ряд до-
говорів на ремонт доріг з людиною, яка, згідно з 
документами, отримала з бюджету понад 3 млн 
грн, будучи мертвою!

Згідно з Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, засновником та дирек-
тором підприємства ТОВ “Буденергосоюз”, з 
яким було укладено договори, є Дасюк Віталій 
Петрович, який на момент призначення дирек-
тором підприємства та укладення договорів на 
виконання робіт був мертвий.

18 січня Національна 
рада України з питань 
телебачення та радіо-
мовлення схвалила про-
ект Плану поетапного 
вимкнення аналогового 
телерадіомовлення, 
розроблений за розпоря-
дженням Кабміну.

Згідно з цим планом, який ма-
ють протокольно затвердити 
на засіданні міжвідомчої групи 
при Кабміні, вже у лютому На-
црада має ухвалити окреме рі-
шення про перехід від анало-
гового до цифрового мовлення 
щодо першої області та країни 
в цілому.

Припинення роботи діючих 
аналогових РЕЗ у першій об-
ласті запланований на  бере-
зень  2018 року. Яка саме ста-
не пілотною — визначатиме 
міжвідомча група при КМУ. На-
разі запропоновано 5 областей: 
Волинська, Одеська, Житомир-
ська, Київська і Кіровоград-
ська. Як заявив відповідальний 
секретар Національної ради 
Олександр Ільяшенко, процес 
вимкнення аналогу має відбу-

ватися за активної підтримки 
місцевої влади.

Припинення аналогового 
мовлення в країні очікується 
у  червні  2018 року. На першо-
му і другому етапі вимкнення 
аналогового сигналу в Україні 
далі мовитимуть в аналозі «UA: 
ПЕРШИЙ», місцеві мовники, 
аналогові канали у певних про-
блемних населених пунктах, де 
ТОВ «Зеонбуд» має добудувати 
багатоканальну мережу МХ-1 
(наразі попередньо узгоджена 
позиція щодо 47 населених пунк-
тів), а також аналогові канали, на 
території проведення АТО і в де-
яких прикордонних районах, які 
будуть визначені Міністерством 
інформполітики. А остаточне 
вимкнення  аналогового сигналу 
в Україні має відбутися у січні – 
червні 2019 року.

В Ірпінській міськраді пройшов черговий обшук
17 січня в Ірпінській міській 
раді прокуратура провела 
черговий обшук. Як стало 
відомо, він був пов’язаний з 
розслідуванням криміналь-
ного провадження за фактом 
незаконної зміни цільового 
призначення заплавних зе-
мель річки Ірпінь.
Як повідомили ІА “Погляд” влас-

ні джерела, відділи продажів ТОВ 
“ОРЛАН ІНВЕСТ ГРУП” та буді-
вельної компанії “Синергія” вже го-
тові до продажу майбутніх квартир 
на цих територіях.

Нацрада затвердила проект 
вимкнення аналогового телебачення

4 січня в Ірпені у автобуса, що 
курсує за маршрутом №7, відпа-
ло колесо. Про це у соціальній 
мережі Фейсбук повідомила 
місцева жителька Олена Грідіна.

За словами дописувача, це сталося 
о 7:40 на автобусній зупинці, коли 
транспортний засіб розпочав рух. 
Пощастило, що ніхто унаслідок цьо-
го не постраджав.

Як відомо, кількість новобудов 
зростає. А разом з цим — збільшу-
ється чисельність населення. Марш-
рутні таксі малогабаритні, тому до 
салонів набивається багато пасажи-
рів, особливо у годину пік.

Нагадаємо, збільшення кілько-
сті транспорту у напрямку, за яким 

прямує маршрутка №7, роз-
глядалося 24 грудня на гро-
мадських слуханнях  щодо 
планування розвитку тери-
торії кварталів «Криничка», 
«Чорний гай», «Дружний» 
та «БТР». Протокол слу-
хань опубліковано на офі-
ційному сайті ІМР, це пи-
тання мали б розглянути на 
найближчих сесіях, проте 
на момент виходу газети в 
друк цього так і не зробили.

Унаслідок перевантажен-
ня автобуси їдуть пере-
кошені, виходять з ладу. 
Це вже не перший випадок, 
коли  маршрутки “гублять” 
свої колеса.

В Ірпені у маршрутки №7 відпало колесо

Кабмін затвердив порядок 
призначення тимчасової 
державної соціальної 
допомоги непрацюючим 
особам, які досягли пен-
сійного віку, але не набули 
права на пенсійні виплати.
За повідомленням  Урядового 

порталу, така допомога надава-
тиметься в період із 1 січня цьо-
го року по 31 грудня 2020 р. Для 
цього у визначеної категорії 
громадян має бути не менше за 

15 років страхового стажу.
Допомогу призначатимуть 

структурні підрозділи з питань 
соцзахисту населення районних 
та міських райдержадміністра-
цій.  Виплати будуть перерахо-
вувати кожні 6 місяців, з ура-
хуванням змін майнового стану 
людини та середньомісячного 
сукупного доходу.

Соціальну допомогу будуть ви-
плачувати до досягнення грома-
дянином віку, з якого він набуває 
право на отримання пенсії.

Українцям без права на пенсію 
надаватимуть держдопомогу

Взимку дороги, які будують 
покійники, латають... піском

Апеляційний суд Київської 
області підтримав позицію 
прокуратури Київської об-
ласті та залишив без змін рі-
шення Ірпінського міського 
суду, яким першого заступ-
ника Ірпінського міського 
голови визнано винним у 
вчиненні адміністративного 
правопорушення, перед-
баченого Законом України 
«Про запобігання корупції». 
Про це у мережі Facebook 
повідомила прес-секретар 
генерального прокурора 
України Юрія Луценка Ла-
риса Сарган.
“Нагадаю, перший заступник 

мера Ірпеня, будучи суб’єктом, 
на якого поширюються вимоги 

Закону України «Про запобі-
гання корупції», на початку 2017 
року придбав у власність кварти-
ру в Ірпінському регіоні, вартість 
якої перевищує 50 прожиткових 
мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб на 1 січня 
2017 року, однак, в порушення 
вимог статті 52 вищевказаного 

Закону, повідомлен-
ня про суттєві зміни 
в майновому стані до 
Єдиного реєстру де-
кларацій осіб, уповно-
важених на виконання 
функцій держави або 
місцевого самовряду-
вання, не вніс взагалі”, 
– зазначила прес-секре-
тар Юрія Луценка.

“Таким чином, пер-
ший заступник Ірпін-
ського міського голови 

вчинив адміністративне право-
порушення, пов’язане з коруп-
цією. Постанова апеляційного 
суду набирає законної сили не-
гайно після її винесення, є ос-
таточною й оскарженню не під-
лягає”, – додала Лариса Сарган.

Дмитра Христюка остаточно визнано винним
в адміністративному правопорушенні

20 січня четверо українців 
на велосипедах за 12 го-
дин проїхали Київщиною 
130 км, аби відтворити кар-
ту України. Цей унікальний 
маршрут чоловіки присвяти-
ли Дню Соборності України.

Вони рухалися за GPS-навіга-
тором, “малюючи” мапу країни 
у спеціальному додатку для від-
стежування спортивної актив-
ності  Strava. Про це    повідом-
ляє сайт ВВС Україна.

Автор ідеї — Тарас Гулеватий. 
Після побаче-
ної мати світу, 
створеної аме-
ри к а н с ь к и м и 
спортсменами, 
загорівся від-
творити й укра-
їнську карту, 
яку створив за-
здалегідь.

“На комп’юте-
рі зобразили 
контур мапи 
України. На од-

ному з сайтів фактично рука-
ми промалювали приблизний 
трек, який мав відтворювати 
цей контур. Треки занесли до 
навігаторів, і ми їхали за наві-
гаторами”,  – розповідає Євген 
Гуральський.

Усі четверо учасників зимово-
го велотуру — програміст  Та-
рас Гулеватий, логіст  Євген Гу-
ральський, автомеханік  Павло 
Солдатов  і менеджер із прода-
жів  Сергій Іванюк  — познайо-
милися на київському форумі 
для велосипедистів.

Київські велосипедисти 
“наїздили” карту України
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Ковзанка та шкільна 
пліснява

Щодо питань благоустрою, то на цен-
тральній площі поблизу міської ради є 
вільні будиночки для торгівлі. Термі-
ни їх оренди продовжені до святкування 
Масляної. 

Погоджено режими роботи закладу 
громадського харчування “Вагон-ресто-
ран” (Ірпінь) та ресторану “Трактир на 
Доківській” (Коцюбинське). Також уже  
залили ковзанку для розваг. 

Затверджено й проектно-кошторисну 
документацію проекту капремонту при-
міщень багатостраждальної школи №2 на 
суму понад 1,4 млн грн. Ці кошти перед-

бачені на покрівлю, 9 класів, що на пер-
шому поверсі, сходові клітини тощо. 

Як відомо, ірпінські новатори від влади 
замість спорудження нових освітянських 
установ вдалися до різних добудов та ре-
конструкцій старих навчальних закладів. 

Від цих недолугих заходів і постраждала 
згадана школа, класи якої залило водою, а 
потім стіни вкрилися пліснявою. Частина 
дітей змушена навчатися в інших устано-
вах, поки будівельники намагаються дати 
ради. Ті, хто залишився у школі, відчува-
ють на собі всі грибкові “принади”.

ЦБК у пайових тенетах
Цікавими були питання про присвоєн-

ня поштових адрес 6 новоствореним ба-
гатоквартирним будинкам Яни Ільниць-
кої в Ірпені по вул. Білокур (ЖК “Green 
Yard”). Житлова площа кожного з них 
сягає 2 тис. м².

Земельну ділянку, де вони зведені, ще 
у 2014-му взяло в оренду до 2028 року 
ТОВ “МАКРО СИСТЕМ ІНВЕСТ”. Зго-
дом між ним та ТОВ “Споруда” (дирек-
тор Петро Щербина) було укладено дого-
вір про спільну діяльність. 

Потім з’явився договір-доручення між 
“Спорудою” та забудовником Яною Іль-
ницькою. Містобудівну документацію 
видавали на це товариство, а право влас-
ності дивним чином опинилося в руках 
забудовниці.

Ільницька добре засвітилася в історії з 
продажем місту приміщення Централь-
ного будинку культури. Так, унаслідок 
банкрутства комбінату “Перемога” цей 
об’єкт ще у 2001 році мали передати до 
комунальної власності Ірпеня за неспла-
ту земельного податку.

На жаль, документація не була оформ-
лена. У результаті ліквідації підприємства 
ЦБК придбала Ільницька. Згодом забу-
довниця запропонувала повернути об’єкт 
місту за рахунок зарахування пайової уча-
сті від спорудження ЖК “Green Yard”. 

Оскільки аукціон з продажу майна ВАТ 
“Ірпінський комбінат “Перемога” нама-
гаються визнати недійсним, то тривають 
судові процеси. Міська влада фактично 
від них усунулася. Тому складається вра-
ження, що ЦБК їй не потрібен.

Юрій ГОНТА

Закінчення. 
Початок на сторінці 1. Перший виконком у 2018-му: мер Ірпеня

Карплюк на “розбірках” з прокуратурою

Конфлікт інтересів
У голосуванні не брали участь 

депутати Віолетта Кременчук, 
Богдан Мельничук, Віталій Не-
любін, Сергій Носков, Григорій 
Чайка, Марія Шевченко та Мак-
сим Плешко. У журналістських 
колах жартували: можливо, ос-
танній образився, що не його 
кандидатуру на секретаря обрав 
Господар, тому й надалі бігатиме 
безробітним.

Виникає питання про конфлікт 
інтересів. Адже сама Попсуй теж 
брала участь у голосуванні, хоча 
мала відмовитися чи утримати-
ся. Опозиційні депутати Сер-
гій Глиняний та Лаврентій Ку-

халейшвілі не приховували, що 
не віддали їй власні голоси. Тому 
зрозуміло, що безробітна радни-
ця Карплюка голосувала за свою 
кандидатуру.

Загроза втрати 
фінансового донора

“КіНОшну” радість мало не пе-
рервало питання про розгляд ли-
ста до Комітету Верховної Ради 
України з питань державного бу-
дівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування. Це 
стосувалося Гостомеля, який ви-
рушив у вільне політичне, соці-
альне та економічне “плавання”.

Але окрему Гостомельську 
об’єднану громаду Ірпінь не хоче 
відпустити, адже вона — потуж-
ний фінансовий донор для бю-
джету міста. У Гостомелі знахо-

Закінчення. 
Початок на сторінці 1. Ірпінська міська рада 

обрала секретарем
Анастасію Попсуй 
та зі скандалом не 
відпустила Гостомель
дяться великі підприємства. А це — суттєві подат-
кові надходження, робочі місця. Ірпінь віддає пе-
ревагу шаленій забудові, навіть промислових зон. 

Щоб не втратити Гостомель, придумали лист 
до ВР. У сесійній залі мало не спалахнув скандал: 
Карплюк двічі ставив питання на голосування, 
але депутати його не приймали. 

Аби їх “нагнути”, довелося навіть оголошувати 
перерву в засіданні. І з третьої спроби питання 
протягли. Обурена гостомельська делегація зали-
шила сесійну залу з вигуками “Ганьба” на адресу 
Карплюка та ірпінських парламентарів. 

Інші питання порядку денного відголосували од-
ним махом, без коментарів для широкого загалу. 
Лише одне, яке стосувалося обмеження поверхо-
вості забудови, трохи розкрили. За словами Кар-
плюка, її обмежать, поки не приймуть оновлений 
Генеральний план, не покращать транспортну інф-
раструктуру тощо. 

Ігор ШВЕЦЬ

На 18 січня в Ірпінському місько-
му суді було призначено розгляд ци-
вільної справи, пов’язаної з так зва-
ним “Бучанським межигір’ям”. Судо-
ве засідання, що стосувалося пере-
гляду рішення 2014 року, яким 890 га 
земель повернули статус лісу, знову 
перенесли. Як виявилося, цього разу 
суддя Наталія Карабаза перебувала у 
нарадчій кімнаті по іншій справі.
Ще задовго до початку засідання біля 

приміщення суду почали збиратися 
люди, які прийшли підтримати обидві 
сторони у цій справі. Загалом зібралося 
до сотні громадян. Опоненти добре “оз-
броїлися” наочною агітацією — красно-
мовними плакатами з гаслами.

Як відомо, заяву до суду подала Галина 
Калетнік — матір колишнього першо-
го заступника Голови Верховної Ради 
України Ігоря Калетніка, який на даний 
час перебуває у розшуку. Жінка дома-
гається перегляду судового рішення за 
нововиявленими обставинами, щоб по-

вернути землі свого батька — уже по-
кійного Василя Киргана.

У 2002 році землі Державного лісово-
го фонду рішенням Бучанської селищ-
ної ради було переведено до категорії зе-
мель громадської та житлової забудови. 
Таким чином і родина Калетніків отри-
мала у власність лісові ділянки (14 га). 
Але у ході судових перипетій рішенням 
Верховного Суду України ці землі повер-
нулися у державну власність.

У судовому залі після оголошення про 
перенесення засідання виникли певні пе-
репалки між сторонами. Деякі з присутніх 
намагалися плакатами вдарити відомого 
активіста Віктора Бархоленка, проводжа-
ючи його криками “Ганьба”. Інші конста-
тували, що така реакція — це успіх.

На підвищених голосах “поспілкували-
ся” між собою депутат Ірпінської місь-
кої ради Сергій Глиняний (“Свобода”) та 
група бучанських атовців. Швидше за все, 
причиною стало непорозуміння, що ви-
никло у запалі пристрастей. 

Уже на вулиці сторони спе-
речалися щодо визнання су-
дом лісового фонду в Бучі. 
Адже частково і на цих зем-
лях є житлові будівлі та інф-
раструктурні об’єкти, зведе-
ні десятки років тому. З ін-
шого боку, в разі шаленої за-
будови місто просто позба-
виться віковічних зелених 
насаджень та паркової зони 
відпочинку. 

Суперечок вистачало. 
Адже одна зі сторін звину-
вачувала іншу в тому, що її 
представники прийшли за-
хищати власність Калетні-
ків. Натомість ті ж атошни-
ки доводили необхідність 
виділення земельних діля-
нок для своїх побратимів, сі-
мей загиблих у зеленій зоні.

Загалом, судове засідання перенесено 
на невизначений час. Про його прове-

дення буде згодом повідомлено.
Ігор ШВЕЦЬ

“Бучанське межигір’я”: чергове перенесення
суду спричинило запеклі суперечки
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Почнемо з того, що інтернет — це не повітря, не 
вакуум, не абстрактне явище. Дана послуга пред-
ставляє собою програмну та фізичну змогу обміню-
ватися інформацією з користувачами мережі інтер-
нет. Іншими словами, уся інформація та контент, 
який ви бачите у браузері та відправляєте друзям, 
йде по інтернет-кабелю від вас до них і навпаки. 

Швидкісне інтернет-з’єднання залежить не 
лише від завантаженості пристрою користувача 
(комп’ютер, смартфон, ноутбук або планшет), 
справності та каналу передачі роутеру, а й від 
якісного кабелювання помешкання клієнта та 
його будинку.

Сучасні забудовники житлової нерухомості 
під час будівництва починають співпрацювати з 
провайдерами для забезпечення житлових об’єк-
тів телекомунікаційними технологіями. Зокрема, 
виконуються такі дії:

Першим етапом такої взаємодії є проектуван-
ня телекомунікаційних мереж: зовнішніх ліній-
но-кабельних споруд, магістральних оптико-во-
локонних ліній зв’язку, мереж кабельного теле-
бачення в аналоговому та цифровому форматі, 
мереж стаціонарної телефонії, ethernet-мереж 
(доступу до інтернету).

Будівництво телефонної каналізації, магістральних 
та волоконно-оптичних розподільчих ліній зв’язку.

Будівництво структурованої кабельної мережі у 
середині помешкання. Згідно плану проектуван-
ня на технічному поверсі виконується монтаж 
точки колективного доступу, розміщення нала-
штованих комутаторів провайдеру та оптично-
го приймача. Далі будується кабельне розгалу-
ження по будинку, будівництво шахт, проміжне 
вкладання кабелю у будинку та монтаж до квар-
тири майбутнього клієнта.

Усі роботи з кабелювання будинку виконують-
ся досвідченими та кваліфікованими спеціаліс-
тами. Монтажні бригади виконують роботу «на 
совість», оскільки розуміють необхідність дотри-
мання технології для подальшого якісного під-
ключення клієнтів та їх взаємодії у мережі.

Підключення абонентів після здачі об’єкту з 
попередньо виконаними роботами займає мен-
ше часу та сил монтажника. Залишається лише 

з’єднати інтернет-кабелем мережевий пристрій 
користувача та комутатор. За одну хвилину нала-
штувань обладнання — усе готово.

Олена СТЕЦЬ

Із дзвінка до технічної підтримки:
  – Доброго дня, у мене не працює інтер-
нет. Допоможіть!
  – Добрий день. Підкажіть, куди підклю-
чається ваш інтернет-кабель: до Wi-Fi-
роутера чи до комп’ютера напряму?
  – Ніяк! У мене немає того, про що ви ка-
зали, у мене інтернет у повітрі.

Робота монтажників з
кабелювання новобудов
Комфортне існування сьогодні важко
уявити без якісної та безперебійної подачі 
інтернету та послуг кабельного телеба-
чення. Ми розповімо вам, як його
отримує користувач.

Дістатися до одного з таких місць — Єгипту — вам до-
поможе компанія Mint Travel. Всього 3,5 години польоту 
— і ви в теплих краях, сповнені неймовірних вражень!

Погодні умови
Якщо ви обираєте для візиту Єгипет в зимові місяці, 

від погоди слід очікувати наступного:
- вдень переважно буде тепло і сонячно, ближче до ве-

чора — трохи прохолодніше;
- виснажливої   спеки не буде в будь-якому випадку — 

єгипетська зима схожа на початок літа в Україні;
- у Шарм-ель-Шейху денна температура повітря до-

сягає 25-26°С, нічна — 15-18 °С, трохи прохолодніше в 
Хургаді — вдень тут до 23-25 °С.

Куди саме поїхати?
Шарм-ель-Шейх варто обрати, якщо ви збираєтеся 

провести відпустку в готелі і не плануєте відвідува-
ти, наприклад, піраміди або інші екскурсії за межа-
ми Синайського півострова. У цьому випадку можна 
не купувати єгипетську візу і заощадити 25$ на одну 
людину. 

Вам у паспорт просто поставлять печатку, що дозво-
ляє перебування тільки на Синайському півострові. А 
ось у Хургаді єгипетська віза обов`язкова і кожен має 
сплатити за неї 25$. Окрім цього, можна відвідати ще й 
такі курорти як Дагаб, Нувейба, Таба, Ель-Гуна, Мака-
ді Бей, Бур-Сафага.

Температура води
Одне з головних питань — чи можна взимку купати-

ся в Червоному морі і милуватися його підводним світом. 
Люди, які неодноразово відпочивали в Єгипті взимку, ска-
жуть вам одностайне «так»! Температура води в Червоно-
му морі взимку протягом доби залишається незмінною на 
позначці 22-23°С. Тому взимку в Єгипті спокійно заходять 
в море не тільки дорослі, а й маленькі діти. А під водою вас 
чекає така краса, що ви забудете про все на світі!

Визначні місця
У Шарм-Ель-Шейху варто навідатись до Soho Square, 

а в Хургаді — Marina Hurghada. Для тих туристів, котрі 
вибирають для відпочику Хургаду, слід відзначити, що 
зимові місяці  в Єгипті — ідеальний час для відвідуван-
ня пірамід в Гізі і храмових комплексів в Луксорі. Також 
Хургада має чудові піщані пляжі, що ідеальні для відпо-
чинку з дітками.

Саме взимку, в комфортну і не спекотну погоду, про-
гулянки по кам’яній пустелі будуть приємними для вас. 
Адже влітку, коли температура підіймається до 50°С, 
екскурсії по піску перетворяться на нескінченні торту-
ри під палючими променями африканського сонця.

Вибір готелю та курорту
Обираючи готель взимку в Єгипті, потрібно звернути 

увагу на наступні моменти:
- ідеально, якщо готельний пляж буде у захищеній від віт-

ру бухті. Наприклад в Шарм-ель-Шейху бухта Набк — це 
найпівнічніша частина курорту, вона найменш захищена 
від вітру, тому тут в січні-лютому досить прохолодно і не-
рідко на узбережжі можна побачити червоний прапор — як 
сигнал того, що купатися не можна (в морі сильні хвилі);

- бухта Шаркс Бей — одна з найбільш відомих серед ту-
ристів. І не дивно — красиві коралові рифи і невітряна 
погода взимку приваблюють сюди найбільше туристів. 
Коралові рифи тут і справді відмінні і рибки вас приєм-

но здивують;
- Наама Бей — одна з найбільш захищених бухт від віт-

ру. Коралові рифи тут також є, але не такі яскраві. Та ра-
димо цю бухту не тільки тому що вона безвітряна, але і 
тому що там розташовані основні зони розваг, а це досить 
доречно взимку, коли світловий день закінчується вже о 
п’ятій вечора.

Відпочинок з дітьми
Багатьох батьків хвилює питання: чи можна їхати 

взимку в Єгипет з дитиною? Звісно, якщо правильно об-
рати готель, то єгипетська зима сподобається вашому 
малюку. Саме в січні і лютому є найбільше гарячих про-
позицій і вартість туру на тиждень з перельотом може 
починатися від 4500 грн за людину. Купуючи такий тур, 
у вас є прекрасна можливість відпочити в Египті, запла-
тивши тільки вартість квитка, а готель, трансфер і стра-
ховка будуть у подарунок. Гарячі тури потрібно броню-
вати за тиждень або за пару днів до вильоту, тоді гаран-
товано ціна буде найкращою. 

Якщо ви обираєте подорож з компанією Mint Travel, в 
комплекті із заощадженим часом на пошуки місця від-
починку, ви отримуєте рекомендації спеціалістів, які 
власноруч перевірили якість вашого відпочинку. Вра-
ження, які ви привезете з подорожі, будуть гріти вас до 
закінчення зимових морозів. 

Марія КУЧЕРЕНКО

Казка, що зветься Єгипет
Коли в Україні холодна зима, небо затягнене 
сірими сніговими хмарами, а температура трима-
ється на мінусових позначках, майже кожен із нас 
починає замислюватися над тим, куди б поїхати 
погрітися і хоча б ненадовго поринути в літо.
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Інна Коміс

Незаконне будівництво
Ряд житлових комплексів на території 

м. Ірпінь та Приірпіння зводиться на зе-
мельних ділянках, які мають зовсім інше 
цільове призначення (землі лісогос-
подарського та сільськогосподарсько-
го призначення, підсобного господар-
ства тощо). Набувають розповсюджен-
ня факти продажу квартир у житлових 
будинках, які будуються, або взагалі без 
дозвільних документів, або на підставі 
незаконних дозвільних документів. 

Фіктивні договори
Укладення договорів купівлі-прода-

жу (у т.ч. попередніх) нерухомості, ін-
вестування, про спільну діяльність, ку-
півлі-продажу майнових прав на зазда-
легідь невигідних для інвестора/покуп-
ця умовах; договорів, які не мають юри-
дичної сили (недійсні чи нікчемні); до-
говорів із заздалегідь недостовірною ін-
формацією. 

Банківська застава
Нерухомість, що пропонується до про-

дажу, знаходиться під банківською за-
ставою, та може у подальшому перейти 
у власність банка.

Арешти
На нерухомість накладено арешт або 

інше обтяження.
Обман

Обман зі сторони продавця щодо при-
чин продажу, статусу нерухомості.

“Фальшиві” продавці
Нерухомість реалізовують особи, які 

не мають на це відповідних прав та по-
вноважень.

Судові спори щодо нерухомості
На нерухомість претендують треті осо-

би, за ініціативою яких в судах розгля-
даються справи щодо вказаного майна.

Оподаткування
Визначення оптимальної для покупця/

інвестора вартості бажаної нерухомо-
сті, визначення правильності обсягу не-
обхідних платежів та зборів, розподіл їх 
сплати між сторонами договору.

Обмеження прав
У приміщенні зареєстровані діти, треті 

особи чи фіктивні юридичні особи. 
Незаконна приватизація

Нерухомість після приватизації, що була 
проведена з порушенням вимог законо-
давства, набута у власність незаконно.

Лише правильний та виважений підхід 
до питання інвестування в нерухомість 

чи придбання нерухомості — ключ до 
довгого та щасливого життя в цій квар-
тирі для вас та ваших дітей.

Спеціалісти ЮРИДИЧНОЇ КОМПА-
НІЇ “ПРАВОЕКСПЕРТ” проінформу-
ють, на що у першу чергу необхідно 
звернути увагу при інвестуванні в ново-
будову чи придбанні квартири; як пере-
вірити новобудову та забудовника; до-
поможуть та візьмуть участь в оформ-
ленні необхідних документів.

Послуги, які надаються спеціаліста-
ми ЮК “ПРАВОЕКСПЕРТ” інвесто-
рам/покупцям:

− перевірка документів та усна кон-
сультація;

− повний аналіз документів (включає в 
себе: перевірка власника нерухомості/забу-
довника; перевірка права власності/закон-
ності будівництва; перевірка правовстанов-
люючих та дозвільних документів; вияв-
лення арештів/обтяжень на нерухомість; 
виявлення судових спорів щодо нерухо-
мості; перевірка права вимоги на неру-
хомість з боку третіх осіб; перевірка не-
рухомості та її власника у всіх інформа-
ційних базах; виявлення та аналіз ризи-
ків, можливостей їх запобігання; пере-
вірка повноважень продавця/забудов-
ника; перевірка договорів; консультація 
щодо репутації забудовників; консуль-
тація щодо правильності розрахунку за 
новопридбане майно);

− повне супроводження покупців на 
всіх етапах придбання нерухомості, у 
тому числі розробка договорів з ураху-
ванням інтересів інвестора/покупця та їх 
узгодження з продавцем/забудовником.

За бажанням ви отримаєте письмовий 
звіт про результати юридичного дослі-
дження документів на будівництво та 
перевірки добросовісності забудовника.  

Контакти та ціни на послуги 
дізнавайтеся на сайті

 ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ 
“ПРАВОЕКСПЕРТ” (http://pravoexpert.com.ua). 

Останнім часом до юридичної компанії “ПРАВОЕКСПЕРТ” 
все частіше звертаються з питаннями інвестування в житло та купівлі 

нерухомості. Ми допожемо вам вирішити проблеми, 
з якими найчастіше стикаються інвестори.

Директор юридичної компанії 
“ПРАВОЕКСПЕРТ” Сергій ГАПОН

Купуєте нерухомість?
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КОМПАНІЇ “ПРАВОЕКСПЕРТ”!

Згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру 
Разумкова, майже половина (43%) громадян України не бачать жодної 
інстанції, яка б активно боролася з корупцією в країні. Решта населення 
активних борців з корупцією бачить у засобах масової інформації, журналістах 
(26%), НАБУ (24%), антикорупційних громадських організаціях (21%), самому 
населенні (12%), країнах Заходу (11%), САП (10%) та НАЗК (9%).

І зовсім не бачать як "борців з корупцією" такі державні інституції, як 
Генеральна прокуратура (5%), СБУ (6%), поліція (3%), суди (2%), президент 
(3%), уряд, міністерства (2%), Верховна Рада (1%), влада на місцях (2%).

Автострахування
в Україні: обов’язкове

та добровільне

Основними законами, що регу-
люють автострахування в нашій 
країні, яке може бути добровіль-
ним і обов’язковим, є Закони “Про 
страхування” та “Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників назем-
них транспортних засобів”.
Добровільно можна застрахувати свій 

автомобіль за ризиками КАСКО — при 
настанні страхового випадку (пошко-
дженні або викраденні застрахованого 
автомобіля) страхова компанія випла-
тить відшкодування вам.

Обов’язковим страхуванням є ОСЦПВ 
— обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників 
транспортних засобів. При заподіян-
ні шкоди життю, здоров’ю або майну 
учасників дорожнього руху в результаті 
ДТП, скоєного з вашої вини, страхове 
відшкодування буде виплачено потерпі-
лим страховою компанією.

Умови обов’язкового страхування, в тому 
числі і ліміти страхових сум за договором 
страхування, є єдиними для всіх страхових 
компаній. Збільшити ліміт відповідально-
сті за договором можна, уклавши додат-
ково договір добровільного страхування 
цивільної відповідальності.

Класичне страхування авто здійснюєть-
ся для будь-якого транспортного засобу, 
що перебуває у фізичної або юридичної 
особи у власності, оренді чи на інших за-
конних підставах. При настанні страхо-
вої події, передбаченої в договорі, збиток 
відшкодовується власнику застрахова-
ного автомобіля, а збитки третім особам, 
постраждалим в ДТП, не відшкодову-
ються. Також не відшкодовуються збит-
ки, заподіяні вантажу, що перевозиться. 
Договір КАСКО передбачає захист авто-
мобіля від викрадення чи пошкодження.

Застрахувати можна не тільки легко-
вий чи вантажний автомобіль, але і ав-
тобус, причіп, а також додаткове облад-
нання транспортного засобу.

На відміну від КАСКО, страховка авто-
мобіля ОСЦПВ є обов’язковою для всіх 
водіїв згідно законодавства України. При 
настанні страхового випадку виплати 
здійснюються стороні, якій було завдано 
збитків з вини власника забезпеченого 
страховкою автомобіля. Поліс ОСЦПВ 
оформляється, як правило, на 1 рік.

За завдання шкоди майну потерпілий 
може отримати максимум 100 тис. грн, 
при збитку життю і здоров’ю — 200 тис. 
грн. Страхова компанія може встано-
вити франшизу по майновому збитку 
в розмірі до 1 тис. грн (грошовий екві-
валент завданих збитків, які страховою 
компанією не відшкодовуються при 
настанні страхового випадку).

Враховуючи той факт, що найпошире-
нішим видом автострахування відповід-
но є саме обов’язкове страхування, слід 
пам’ятати, що кожному потерпілому в 
дорожньо-транспортній пригоді матері-
альні збитки будуть відшкодовані саме 
страховою компанією винної особи.

Окрім того, аналізуючи судову практи-
ку у спорах щодо відшкодування збит-
ків потерпілому завданих внаслідок дтп 
із страхових компаній та безпосередньо 
винуватців, суди переважно прийшли 
до висновку, що право вибору потерпі-
лого, до кого звертатись з приводу стяг-
нення завданої йому шкоди, є абсолют-
ним, тобто наявність у винного в ДТП 
страхового полісу не є взаємовиключ-
ним фактом із відшкодування завданої 
останнім шкоди у першочерговому по-
рядку, незважаючи на обов’язок страхо-
вої компанії у такому відшкодуванні.

З огляду на викладене, водіям авто слід 
ретельно відноситись до вибору страхо-
вої компанії, технічного стану автомобіля 
та, відповідно, бути уважними на дорогах.

Олександр ГАТИНЮК, юрист

Володимир Карплюк ризикує із 
“мерського крісла” потрапити 
прямо в СІЗО. Щойно Ірпінський 
мер приземлився в аеропорту, 
повернувшись із Мілана, як тут же 
отримав повістку на допит. 
Напередодні “Вова67” (як його назива-

ють в народі за кількістю власних заде-
кларованих квартир) як далекоглядний 
політик розлучився з дружиною, завба-
чливо переписавши бізнес на “колишню”, 
і почав терміново збувати нерухомість.

Нагадаємо, обласна прокуратура 
звинувачує Карплюка у вчиненні низ-
ки  тяжких та особливо тяжких злочи-
нів з метою розкрадання бюджетних 
коштів  і земель на території міста. Так, 
він, зловживаючи своїм службовим ста-
новищем, завдав місту Ірпінь збитків 
на суму понад  десятки мільйонів гри-
вень. Як  повідомляє  Київська обласна 
прокуратура, Ірпінський міський голо-

ва разом зі своїми заступниками та ви-
значеними слідством особами створив 
злочинну організацію. Їх звинувачують 
у зловживанні службовим становищем, 
а також привласненні, розтраті майна, 
за ст. 191 (привласнення, розтрата май-
на або заволодіння ним шляхом злов-
живання службовим становищем, вчи-
нене у складі злочинної організації), ст. 
28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, 
вчинене у складі злочинної організації), 
ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, 
печаток, штампів, вчинене у складі зло-
чинної організації), ст. 28, ст. 366 (служ-
бове підроблення, вчинене у складі зло-
чинної організації) КК України.

Наразі є всі передумови, що найближчі 
12 років Володимиру Каплюку доведеть-
ся провести у місцях позбавлення волі.

Джерело: bagnet.org

Ірпінському меру загрожує 
12 років позбавлення волі
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Щонайперше. Призначення 
Черінської на посаду директорки

Стало справжнім шоком не лише для тих, хто її 
знав. Почалося воно із примусового звільнення 
Ірпінським відділом культури, на прохання госто-
мельського селищного голови Юрія Прилипка, 
Володимира Кравченка, який багато років плід-
но працював на культурницькій ниві, й очолював 
Культурно-оздоровчий комплекс селища.

Щоб Володимир Васильович ніде не оскаржу-
вав це беззаконня, йому з барського плеча дали 
кермо до якогось КП, яким насправді керують 
інші люди, і ввели його до складу членів викон-
кому Гостомельської селищної ради.

Місце директорки Юрій Ілліч облюбував для 
своєї наближениці Наталії Черінської. Півроку 
вона безпроблемно й «успішно» на свою користь 
попрацювала на цій посаді, а згодом «нагрянули» 
державні директиви щодо умов проведення кон-
курсу на посаду керівника осередку культури.

Головувала у конкурсній комісії Юлія Береж-
ко-Камінська, редактор газети «Ірпінський віс-
ник» (за «мудрого» керівництва якої на сьогодні 
вже звільнилося чимало талановитих і перспек-
тивних журналістів, але то окрема тема).

За умовами конкурсу основними вимогами до 
претендентів на посаду директора Будинку куль-
тури (у нашому випадку КОК) були:

– вища освіта за фахом (у Черінської вона не-
повна вища й не за фахом – бакалавр з торгівлі);

– стаж роботи у сфері культури не менше трьох 
років  (у Черінської такого культурницького ста-
жу немає, оскільки вона працювала у сфері торгів-
лі, згідно з кваліфікацією до виданого їй диплому);

– володіння державною мовою (ну майже во-
лодіє, яскравим свідченням чого є абсолютно не-
фахова й безграмотна передача «Говорить Госто-
мель», де Наталія Черінська в якості ведучої «на 
повну» знущається з рідної мови. Пише – також 
абсолютно безграмотно, що засвідчують її депу-
татські подання);

– здатність за своїми діловими і моральними 
якостями (!), освітнім і професійним рівнем ви-
конувати відповідні посадові обов’язки.

З етичних міркувань і через моє культурне вихо-
вання, про моральні якості цієї жінки я промовчу.

Та й самого конкурсу, як такого, не було. Навіть 
ті, хто марив культурою, побоялися гніву При-
липка й документів не подавали, щоб надати чи-
сту дорогу його фаворитці.

Як бачимо, за жодним пунктом з переліку кон-
курсних вимог на посаду Наталія Черінська не 
підходила, однак це не завадило «компетентній» 
Юлії Бережко-Камінській оголосити її перемож-
ницею конкурсу.

Друге. Наталія Черінська витрачає шалені 
бюджетні кошти на «культурно-масові заходи»

Наталія Черінська, ставши повноправним ди-
ректором, і будучи членом бюджетної комісії 
Гостомельської селищної ради, зрозуміла, що на-
став її зоряний час і слід швидко і мітко діяти. За 
словами однієї з її знайомих: «Та щоб там Наташа 
не робила, нічого їй за це не буде, у неї контракт 
безпеки на 5 років, ясно?!».

Звісно ж, ясно. А от чи є такий контракт безпеки 
у працівників селищної бухгалтерії і в гостомель-
ського селищного голови, і чим пояснять вони 
виведення з бюджету близько півмільйона тисяч 
гривень на забаганки улюблениці Ілліча, оформ-
лені на близьких їй осіб – чоловіка подруги Мари-
ни Майко та подругу Катерину Цибуліну?

Чому й на підставі чого Гостомельська с/р виді-
ляє такі суми не на будівництво садочків, вкрай 
необхідних селищу, а на ірпінський осередок куль-
тури? І напрошується питання: чого ж подібні 
суми не витрачали на ще один гостомельський Бу-
динок культури «Чотири леви»?!?

Третє. Наталія Черінська сама в себе орендує заклад 
харчування, щоправда під різними прізвищами

Підприємець  Наталія Кондратюк  (а це одне з 
попередніх прізвищ Черінської), орендує в ди-
ректора Культурно-оздоровчого комплексу Ната-
лії Черінської  заклад харчування, де часто-густо 
святкувалися весілля й справлялися поминки. На 
запитання очільниці Ірпінського відділу культури 
Євгенії Антонюк, як же так, чи це законно, вона 
відповіла, що нічого протизаконного в цьому не-
має. Думається, що все ж таки об’єктивну відпо-
відь нададуть правоохоронні органи. 

Що це – некомпетентність ірпінських чиновни-
ків? А може на них чинив тиск сам селищний го-
лова Юрій Прилипко, який є членом виконкому 
Ірпінської міськради і йшов на посаду гостомель-
ського голови від партії «Нові обличчя»? 

Чи є ще якийсь зв’язок, про який ми ПОКИ ЩО 
не знаємо? Але рано чи пізно усе таємне стає явним.

Нагадаємо, 26 грудня Наталію Черінську затри-
мали після передачі другої частини хабаря, яку 
вона отримала у вигляді автомобіля «Volkswagen 
Sharan» та грошових коштів у сумі 5 тисяч гри-
вень. Перша частина хабаря складала 2 тис. до-
ларів США та була одержана зловмисницею у ли-
стопаді поточного року. Суд виніс Наталії Черін-
ській вердикт — цілодобовий домашній арешт. 

Ольга АВЕРІНА

Добровільно
склали повноваження

Як і минулого разу, головую-
чою на сесії обрали Анастасію 
Попсуй, яка, з незвички, ще плу-
талася у регламентних процеду-
рах. З різних причин на засідан-
ня змогли потрапити лише 20 
народних обранців із 36-ти.

Головним питанням сесії було 
взяття до відома постанов Ір-
пінської міської виборчої ко-
місії Київської області (очолює 
сумнозвісний в Ірпені забудов-
ник Віктор Гурін) щодо реєстра-
ції “новоспечених” депутатів — 
Сергія Носкова, Віолетти Кре-
менчук та Миколи Куровського.

Перші двоє прийшли до місь-
кого парламенту на підставі 
того, що їх попередники (Ната-
лія Лобода та Ігор Вишняков) 
добровільно склали свої депу-
татські повноваження. Таким 
чином, Носков і Кременчук фі-
гурували наступними у списку 
партії “Нові обличчя”.

За “інородною” ініціативою
А ось заміна депутата Святос-

лава Куценка на Куровського на 
даний час виглядає сумнівною. 
Адже причина припинення по-
вноважень першого — відкли-
кання за народною ініціативою.

Як відомо, Святослав Куценко 
через незгоду з політикою Кар-
плюка та його поплічників у на-
гальних питаннях розвитку мі-
ста і вирішення проблем його 
жителів, раціонального викори-
стання бюджетних коштів по-
трапив у немилість до нашого 
мера-“інноватора”.

Як розплата за відмову голосу-
вати за дерибанні питання мера 
— організація його командою 

процедури відкликання Куценка 
з депутатського корпусу. Для цьо-
го скликали з’їзд партії “Нові об-
личчя” з 18-ти делегатів, на якому 
депутата виключили з її лав.

Також організували збори, на 
які звезли виборців з усього ре-
гіону, щоб “наколядувати” 330 
підписів громадян, необхідних 
для відкликання (та й тих на-

раховувалося не 
більше 200). Хоча, 
за законом, голо-
сувати мали ви-
борці, які живуть 
саме в тому окру-
зі, де обирався де-
путат.

Чи буде голос 
Куровського за-

конним?
Усе це дало під-

стави протягти пи-
тання відкликан-
ня через ТВК. Хоча 
й там камерою за-
фіксовано факт, 
коли з дев’яти чле-
нів комісії вісім 
ухвалили рішення, 
а одна людина — 

утрималася. А ось у документах 
— уже одноголосно.

Звичайно, Святослав Куценко 
оскаржуватиме своє відкликан-
ня у судовому порядку. І якщо 
питання отримання Носковим 
та Кременчук депутатських 
“ксив” не викликатиме законо-
давчих наслідків під час голосу-
вань на сесіях, то з Куровським 
— інша справа. Чи буде його го-
лос законним?

Щодо Куровського, то він зали-
шив виконкомівські лави. За по-
садою членом виконкому стала 
заступник міського голови Ма-
рія Попруга.

У “ручному” режимі (голосу-
вання руками) депутати також 
визначилися з проведенням на-
ступної сесії Ірпінської місь-
кої ради, яку запланували на 25 
січня. За попередніми даними, 
вона стосуватиметься розподілу 
бюджету розвитку.

Ігор ШВЕЦЬ

Якби не затримали на хабарі Наталію Черінську, ба-
гатогранна діяльність якої не обмежувалася лише 
депутатством у Гостомельській селищній раді та 
директорством у Культурно-оздоровчому комплексі 
(КОК) селища, не випливло б стільки фактів цинізму, 
зухвальства, корупції, непрофесіоналізму й некомпе-
тентності чиновників. Неприпустимий інцидент, що 
стався з депутаткою напередодні Нового року, зму-
сив привернути пильнішу увагу до цієї особи та до її 
оточення. І недарма.

“Новоспеченим” депутатам 
Ірпінської міської ради

вручили заповітні “ксиви”

Чому ірпінські
чиновники
прикривали Черінську?

На 45-ій сесії Ірпінської міської ради, що пройшла 9 січня, 
“новоспеченим” депутатам вручили заповітні “ксиви” та 
затвердили оновлений склад виконкому згаданого органу, 
а також визначилися з датою проведення наступного 
сесійного засідання.

Щорічно український народ віддає глибоку 
шану усім без винятку солдатам і офіцерам, 
рядовим і генералам, робітникам та службов-
цям, яким судилося пройти вогняне горнило 
бойових дій в Республіці Афганістан та інших 
«гарячих» точках планети.
Після Другої Світової війни війська СРСР брали участь 

у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на терито-
рії 16 іноземних держав. Найбільш масштабною та тра-
гічною була війна в Республіці Афганістан: нескінчен-
них 10 років – з 25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 року.

За офіційними даними, в афганському пеклі загинули 
понад 15 тисяч солдатів, 4 тисячі з яких – українці. На 
сьогоднішній день в Україні – понад 150 тисяч ветеранів 

афганської війни.
У пам’яті воїнів-інтернаціоналістів і досі живуть спо-

гади про трагедію тієї війни, скалічені долі та материн-
ські сльози.

15 лютого в Україні традиційно вшановується подвиг во-
їнів-інтернаціоналістів та миротворців, які для нас є взір-
цем мужності, сили духу, вірності військовому обов’язку. 
«День вшанування учасників бойових дій на території ін-
ших держав» встановлений Указом Президента незалеж-
ної України № 180/2004 від 11 лютого 2004 року.

У Приірпінні цього дня проведуть мітинги на честь 
29-ї річниці від дня завершення війни в Афганістані, з 
тугою у серці схилять голови у хвилині мовчання перед 
пам’яттю тих, хто так і не повернувся додому, хто  по-
клав своє життя заради забезпечення миру та спокою. 

Спасибі вам, дорогі наші, за мужність і героїзм, за ваш 
досвід та міцне чоловіче плече, яке ви підставили моло-
дим хлопцям, тим, хто нині боронить нашу Державу від 
нового агресора!

Ольга АВЕРІНА, фото автора

15 лютого — День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів

Воїни-інтернаціоналісти Гостомеля
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“Новий” стаціонар 
у Коцюбинській амбулаторії ЗПСМ

З приходом до влади Юрія Прилипка проблеми посипалися на 
Гостомель, як з рогу покарань, що можна пояснити кількома чинни-
ками: щонайперше, відчутна відсутність вищої фахової освіти, та-
кої необхідної для менеджерської посади як мер; по-друге, низький 
професійний рівень кадрів, найближчого оточення селищного го-
лови; по-третє, безгосподарність і безвідповідальність у керівництві 
життєдіяльністю Гостомеля. Солодкі передвиборчі обіцянки й гіркі, 
а віднедавна ще й небезпечні для життя людей “врожаї” від них.

Витоки задуму нинішнього садочку-довгобуду, що на Баланівці, 
сягають 2015 року. За три роки вже чотири рази змінювалися генпі-
дрядники, субпідрядники тощо. На один лише фундамент через чи-
юсь неуважність, недолугість, безгосподарність, нефаховість з бю-
джету селища витратили 
на 2,5 млн коштів більше, 
аніж було заплановано.

Над понівеченим фун-
даментом останніх кіль-
ка місяців “чаклує” ТОВ 
“Гарант Люмах”, і будів-
ництво дійсно вреш-
ті-решт зрушило з мер-
твої точки, але надто до-
рогою ціною.

Як стало відомо журналістам ІА “Погляд” 6 січня Гостомельський 
селищний голова зателефонував офіційному представнику СТОВ 
“Бучанський” Ларисі Павлюк і поставив її перед фактом, що буді-
вельники розбирають бетонні плити колишнього складу ядохімі-
катів та рештки тваринницького комплексу, які є власністю СТОВ 
“Бучанський”, з тим, щоб укріпити фундамент садочка, що буду-
ється впродовж кількох років.

Вкрай збентежена неадекватною поведінкою гостомельського 
селищного голови Лариса Павлюк прагне за підтримки правоохо-
ронних органів та ЗМІ знайти відповіді на запитання:

• На якій підставі орган місцевого самоврядування залишив 
хімічні відходи на приватній території? Чи є договори та доз-
воли на зберігання цих екологічно небезпечних рештків?

• Як можна було без дозволу чіпати чуже майно — приміщення 
складу, руйнувати бетонні плити-огорожі, чіпати контейнери 
з відходів, ламати т. зв. вагову станцію, сторожку?

• Та найголовніше: як можна свідомо труїти територію, яка 
передбачена під дитячий навчальний заклад?

На місце надзвичайної пригоди 10 січня виїхали депутати, гро-
мадські активісти, помічник народного депутата України Михайла 
Гаврилюка Євген Штутман, ЗМІ.

Яким же було їхнє здивування, коли на будмайданчику вони ви-
явили залишки отруйних речовин в пакетах, які підлягають ути-
лізації. Крім іншого, Анатолій Туровський та Анатолій Лола ви-
явили фрагменти, зовні схожі на стіни розваленого хімскладу та 
тваринницького комплексу.

У той же час автівки постійно підвозили будівельне сміття на 
підсипку, у складі якого були дрючки, палки та ін., що суперечить 
санітарним нормам будівництва.

Закінчення на сторінці 8.

Скандальне й небезпечне 
будівництво у Гостомелі

Водохрещe. Фотофакт

Б у ч а

Го с т о м е л ь

Коцюбинське

В о р з е л ь

І р п і н ь

Ольга АВЕРІНА

Коцюбинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
підпорядковується Ірпінській центральній міській лікарні, поєднує на-
дання первинної і вторинної медичної допомоги, надаючи її населенню 
селища Коцюбинське, а це понад 16 тис. мешканців, кількість яких по-
стійно збільшується.

Про те, що в   Коцюбинській амбулаторії ЗПСМ   відкрили кімнату 
денного стаціонару, повідомила новопризначена головний лікар ірпін-
ської міської лікарні Людмила Бідула.

Насправді ж, у селищі один стаціонар – той, що на 4 ліжка, піарять, а 
інший, що знаходиться на вулиці Лісовій, розрахований на 20 ліжок і 
такий необхідний для коцюбинців, збираються закрити.

Це підтверджують 
і працівники Ко-
цюбинської селищ-
ної ради, і лікарі, 
які зізнаються, що 
“створення” нового 
денного стаціонару 
обмежилося пере-
ставлянням чоти-
рьох ліжок з одного 
кабінету до іншого. 
А повноцінний стаціонар, на думку ірпінських чиновників, утримува-
ти недоцільно через проблеми з фінансуванням.

Громада селища готова 
відстоювати повноцінний
денний стаціонар, 
аби мати зручні 
умови для лікування.
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Газета пропагує
ідеологію карплюкізму

На фінансування тижневика з місце-
вого бюджету виділили 400 тис. грн. Та-
ким чином, ірпінські можновладці витяг-
ли ці захмарні кошти з кишень платни-
ків податків для газети, яка фактично пі-
арить їхні діяння, формує суспільну дум-
ку в руслі керуючої “лінії новообличчів-
ської партії”.

На жаль, газета не вдається до критич-
ного аналізу дійсності: життя міста, по-
дій, які у ньому відбуваються, не прово-
дить журналістські розслідування махі-
націй ірпінської влади, які гримлять на 
всю Україну. На її сторінках немає місця 
для висловлення думок, що йдуть урозріз 
із ідеологією карплюкізму.

Натомість тижневик під орудою голов-
ного редактора Юлії Бережко-Камінської 
намагається паплюжити справжніх акти-
вістів, які переймаються питаннями ра-
ціонального розподілу бюджетних ко-
штів на нагальні потреби міста, викрива-
ють корупційні схеми мера Володимира 
Карплюка та його поплічників, захища-
ють залишки зелених зон, які ще не всти-
гли забудувати.

Замість прибутків — марнотратство
Ірпінський осередок Національної спіл-

ки журналістів України та представни-
ків ЗМІ звернулися до керівництва міста 
і депутатського корпусу із закликом не за-
тверджувати це бюджетне марнотратство.

Адже пропагандистський рупор чинної 
влади на чолі з Карплюком стоїть на по-
розі роздержавлення. Не відомо, як ви-
трачаються кошти. Наклад невеличкий, 
відповідно й незначна читацька аудито-
рія. Редакція знаходиться у приміщенні 
міської ради, тому сума оренди — суто 
символічна. Швидше за все, не сплачу-
ється за опалення та електроенергію.

Створення комунального підприємства 
передбачає надання послуг та отримання 
прибутку від діяльності. Передплата “Ір-
пінського вісника” на 2018 рік коштує: 20 
грн на місяць, 60 грн — на три, 120 грн — 
на півроку, 240 грн — на рік. Частково га-

зета розповсюджується уроздріб у кіос-
ках та на розкладках.

Реклама “Опоблоку”
У газеті є різноманітна реклама. Вартість 

рекламної площі: 8 грн за 1 квадратний 
сантиметр на першій сторінці, 5 грн — на 
інших. Не так давно випускали реклам-
ний додаток. Не відомо, чи бере творчий 

колектив участь у випуску друкованої 
чи іншої продукції, окрім 

тижневика.

Останнім часом з’явилася й політична 
реклама. В основному тижневик рекла-
мує “Опозиційний блок” та його лідерів 
— вихідців з табору регіоналів та інших 
сил, які намагалися узурпувати владу в 
Україні та придушити спротив народу. 
Також фігурували на сторінках Аграрна 
партія та “Батьківщина”.

Мільйонні вливання у “Брехунець”
400 тис. грн — це лише перший “транш” 

від влади на І півріччя. Як свідчать факти, 
у минулому році “вливання” у рупор Кар-
плюка та його поплічників із “Нових об-
личь” загалом сягали мільйона гривень! У 
2017-му на засіданнях виконкому декіль-
ка разів ухвалювалося виділення коштів 
на десятки тисяч гривень на передплату 
тижневика для пільгових категорій.

Незаангажована журналістська спіль-
нота переконана, що захмарне дотуван-
ня міської газети, яку охрестили “Ірпін-
ським брехунцем”, за рахунок платників 
податків є звичайним марнотратством 
для бюджету та політпропагандою зло-
чинної влади.

Редактор газети і сайту “Зоря Приірпін-
ня”, член НСЖУ Олександр Наказнен-
ко влучно зазначив: “Спочатку влада за-
лазить до кишені платників податків, 
аби профінансувати вихід комунальної 
газети, а потім ще доплачує читачам за 
те, щоб її читали”.

Чорні гонорари для ЗМІ Карплюка?
У свою чергу головний редактор “Ір-

пінського вісника” Юлія Бережко-Ка-
мінська на 44-ій сесії запевняла присут-
ніх у залі, що газета є неупередженою 
та об’єктивною, висвітлює усі сторони 
життя громади.

Натомість редактриса звинуватила у 
“спотворенні дійсності, некомпетент-
ності” три місцеві видання — “Погляд”, 
“Зорю Приірпіння” та “Інформаційний 
портал”. Вона переймалася питаннями 
сплати податків, зарплатами у конвертах, 
“чорними” гонорарами від замовників у 
“продажних” ЗМІ.

Проте варто їй нагадати, що незалежні 
видання не спустошують місцеву скарб-
ничку. Їх засновники ведуть свою під-

приємницьку діяльність на законних під-
ставах і розпоряджаються своїми кошта-
ми на власний розсуд.

Свого часу бізнесмен Карплюк теж був 
засновником журналу “Пульсар Приір-
піння” та газети “Про Ірпінь”, які фінан-
сував з власної кишені. Ці видання, ство-
рені для піару його кандидатури на поса-
ду міського голови Ірпеня, пов’язані з Бе-
режко-Камінською та іншими особами, 
які брали участь у їх випуску. Тому теж 
постає питання, як з ними розраховував-
ся майбутній мер.

Редактриса не подала електронну 
декларацію

Цікаво, що не вдалося знайти електро-
нну декларацію про доходи Бережко-Ка-
мінської. У роз’ясненні Національної спіл-
ки журналістів України говориться, що 
головний редактор, його заступник та 
головний бухгалтер комунального ЗМІ 
мають подавати цей документ.

У неподанні Бережко-Камінською елек-
тронної декларації вбачається корупцій-
не порушення, що передбачає відпові-
дальність. Небайдужі громадські осеред-
ки уже підготували відповідні подання 
до компетентних органів, щоб вони про-
вели розслідування.

Джерело: ІА “Погляд”

Закінчення. Початок на стор. 7
Представники забудовника Василь Доль-

ний та Юрій Мілашевський усі “стрілки” 
переводили на адресу Гостомельської се-
лищної ради, з дозволу якої й робиться 
ця підсипка та на загадкового забудовни-
ка, який знаходиться за адресою: м.  Київ, 
вул.  Хрещатик, 6.

Виконавці робіт стверджували, що з 
хімскладу речовини використані не були, 
натомість мешканці мікрорайону Бала-
нівка підтверджують, що на хімскладі 
працювала будівельна техніка ТОВ “Га-

рант Люмах”.
Журналістам “Погляду” факт з підсип-

кою фундаменту видався надто дивним, 
оскільки лише за грудень Гостомельська 
селищна рада трьома платіжками пере-
рахувала мільйонні кошти забудовникам.

Громадська активістка Лариса Богдано-
ва занепокоєна тим, що Юрій Прилипко 
всіма правдами-неправдами в “геніаль-
ному” за своїми хитросплетіннями ген-

плані Гостомеля зробив усі умови для ба-
гатоповерхової забудови селища. А от на-
скільки правдивою буде реклама забу-
довників — під сумнівом.

“Сказати, що Гостомель еколо-
гічно чистий — неправда. Озе-
ра й річки — загажені, лісів — не-
має, садочки й ті будуються на хі-
мічних відходах. А все тому, що 
основний корінь зла — безвідпові-
дальність керівництва Гостомель-
ської селищної ради”, — наголоси-
ла Лариса Борисівна.

11 січня до редакції “Погляду” мешкан-
ці Гостомеля  повідомили, що на новому 
селищному цвинтарі з’явилася купа сміт-
тя та цегли. Свідомі гостомельчани зане-
покоєні, чи, часом, вона не з садочка.

Наразі, всі обставини інциденту з’ясо-
вують правоохоронні органи та екологіч-
ні служби.

16 січня на офіційному сайті Гостомель-
ської селищної ради з’явилася інформа-
ція про результати лабораторного дослі-
дження, зробленого Ірпінським міжра-
йонним відділом лабораторних дослі-
джень (селище Ворзель).

Пригадуючи скандальні і кардинально 
протилежні результати проб води (незалеж-
ної експертизи та ворзельської лабораторії) 
напередодні купальних сезонів у гостомель-
ському озері, громадські активісти селища 
чекають на незалежну експертизу, яка вже 
проведена й триває в рамках кримінально-
го провадження з цього питання. 

Журналісти ІА “Погляд” й надалі ін-
формуватимуть про нові деталі цієї резо-
нансної справи.

Ольга АВЕРІНА

Скандальне й небезпечне будівництво у Гостомелі

“

“Ірпінський вісник”:  політичний  
  піар Карплюка за рахунок 

  місцевих платників податків

Прокурор Київської області 
Дмитро Чібісов демонструє брехню на 

свою адресу в газеті «Про Ірпінь»

Головний редактор газети 
«Ірпінський вісник»
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Сковані одним ланцюгом
“Прикайданене” тріо

Першим про цю розвагу в стінах пра-
воохоронного органу повідомив сайт 
“Правда Ірпеня”, власником якого є на-
ближений до Карплюка депутат Ірпін-
ської міської ради, мерський радник 
Максим Плешко. Саме ця особа, яку 
в ірпінській громаді охрестили Люди-
ною-папахою, а також її колеги по де-
путатській фракції “Нові обличчя” рад-
ниця мера Анастасія Попсуй та Богдан 
Слюсаренко, прикувалися кайданками 
до турнікету. На згаданому сайті їх на-
зивають переважно “активістами”, лише 
раз мимохіть згадується, що Попсуй є 
депутатом місцевої ради. Не зрозуміло, 
чому Плешко так “зашифрував” себе на 
власному сайті.

Сумнівний “активізм”
Чи то скромність, чи бажання бути 

ближче до пересічних громадян, чи, 
можливо, разом із Слюсаренком поду-
мують достроково скласти свої депу-
татські повноваження? Хоча, швидше, 
“активізм” просто підкріплюється пев-
ними згадками. Так, фігурує сумнівне 
волонтерство Попсуй та допомога ро-
динам загиблих з когорти Небесної сот-
ні, окутане серпанком афери. Участь 
Плешка у Євромайдані, яка заверши-
лася тим, що він став одним з ідеоло-
гів карплюкізму, банальним пристосу-
ванцем. А Слюсаренко позиціонуєть-
ся як борець з вирубуванням заповід-
ного Біличанського лісу. З інформацій-
них джерел відомо, що він — кум донь-

ки колишнього коцюбинського селищ-
ного голови Вадима Садовського. За ча-
сів правління останнього й дерибанили 
землі лісогосподарського призначення.

Кримінальний спрут проти прокурора
“Прикуванти” вимагали прибрати зга-

дану загорожу, забезпечити відкритий 
доступ до прокуратури кожному грома-
дянину, невідкладно розпочати розслі-
дування резонансних справ-“висяків”, 
зупинити тиск на місцеве самовряду-
вання. Якщо ні, то пообіцяли домогтися 
звільнення прокурора Київської області 
Дмитра Чібісова. На прибирання турні-
кетних ґрат у прокурора, який, за слова-
ми Попсуй, “ховається від людей за кліт-
кою”, є лише тиждень на роздуми, інак-
ше “активісти” обіцяють більш потужні 
акції протесту. Окрім уже згаданої кліт-
ки, Плешко сказав, що Чібісов повинен 
припинити тиск на органи місцевого са-
моврядування.

Зате Слюсаренко був більш 
красномовним. Він наголосив, 
що обласний прокурор “особи-
сто саботує десятки криміналь-
них проваджень, прикриває зло-
чинців та є частиною криміналь-
ного спруту, за яким стоять не-
законні забудовники та афе-
ристи”. Слюсаренко звинуватив 
Чібісова, що той відстоює інте-
реси бізнес-груп та виконує по-
літичні замовлення, спрямовані 
на розвиток хабарництва у сис-
темі прокуратури.

На утриманні господаря
Як не рядилися під “активістів” ірпін-

ські функціонери для київських телека-
налів “Інтер” та “112”, які випадково (?) 
опинилися під стінами прокуратури, але 
в Ірпені вони добре відомі. “Прикайда-
нене” тріо не вперше бере участь у шоу, 
покликаних захищати своїх господаря 
та поплічників від справедливого пра-
восуддя. Вони готові на все, аби зали-
шитися на утриманні Карплюка, адже ті 
ж декларації про доходи Плешка та По-
псуй фактично порожні. Ці особи дуже 
символічно одягли на себе кайданки, бо 
є надія, що і їм доведеться відповідати 

перед законом. Усі вони сковані одним 
ланцюгом зі своїм лідером Карплюком 
— кругової поруки, ухвалення завідо-
мо незаконних рішень на сесіях, скоєн-
ня службових злочинів.

У ньому вона говорила, що, ірпін-
ці розділилися на два табори: одні під-
тримують зміни у місті, інші — бачать у 
цьому негатив. Ініціативу зібратися ра-
зом напередодні Дня соборності, щоб за 
кавою обговорити насущні проблеми, 
підтримали різні верстви населення та 
формування: студентство, спортсмени, 
родини (наприклад, Калинка-Антонюк), 
представники молодіжних та інших гро-
мадських організацій.

З ким шукати консенсус?
Поширювали ініціативу й кола, набли-

жені до ірпінських можновладців, пра-
цівники міської ради. Так, у цьому “за-
світилися” й певні одіозні фігури: Ми-
кола Ковальчук, Антон Головенко, Юрій 
Калінін, Діана Бондар та інші особи.

Варто нагадати, що Микола Ковальчук 
свого часу був громадським екологом, 
відстоював захист зелених зон Ірпеня. 
Але посади від влади зробили своє. Те-
пер він звичайний функціонер — голова 
новообраної “кишенькової” громадської 
ради, заступник очільника муніципаль-
ної варти. Завдяки і його “плідним” зу-
силлям з лав громадської ради зникли 
формування, які критикували чинну ір-
пінську владу.

Антон Головенко — його заступник по 
громадські раді, а також заступник го-
лови ради учасників АТО. Вчорашній 
представник малинського криміналіте-
ту, засуджний за хуліганство. Після по-
вернення з місць позбавлення волі він 

також “світився” в різних історіях: по-
биття, вимагання. В Ірпені “шанований” 
посадами та грамотами атовець встиг 
побити громадського активіста Євге-
на Мельничука на засіданні громадської 
ради. Дивно, що це все зійшло йому з 
рук, незважаючи на порушені кримі-
нальні провадження.

Також пам’ятаємо, як згадані вище ато-
вець Юрій Калінін та крірівка Діана Бон-
дар приходили на “розбірки” до редак-

ції “Порталу Ірпеня”, лякаючи журналіс-
тів підпалом та розправою. Тому важко 
прогнозувати, як ці люди під каву шука-
тимуть консенсус з тими, хто має погляди, 
відмінні від їхніх.

“Триголовий дракон”
Кавування породило низку смішних фо-

тожаб. Так, на одній з них, яку виставив ві-

домий блогер Дмитро Онищенко, на кар-
тинці-запрошенні фігурує “триголовий 
дракон” — уже згадані Бондар і Головен-
ко, а в центрі композиції — депутат місь-
кої ради, радник мера Максим Плешко.

Оскільки коментарі щодо причетності 
ірпінських можновладців до ініціювання 
“кавової соборності” досягли апогея, то 
вони вирішили від цього відкараскатися.

Так, один з ідеологів карплюкізму Плешко 
записав відеозвернення, у якому наголо-

сив, що не прийде на кавування. Бо, мов-
ляв, організатори сказали, що політиків 
на свою акцію не пустять.

Масовка під Карплюка?
Підбиваючи підсумки, погодимося з 

позиціями опитування, створеного у 
мережі Фейсбук  Борисом Амбарцумо-
вим. По-перше, акція схожа на стягнен-
ня масовки для фальсифікації пітримки 
влади громадою. 

Загалом, влада намагається переконати 
ірпінців, що місто чудово розвивається 
високими темпами, а усі проблеми — че-
рез активістів та прокуратуру, які цьому 
заважають. Мовляв, перші завжди неза-
доволені, а остання хоче прибрати з по-
сади Карплюка, оскільки він відмовля-
ється сплачувати “відкати”.

Людей ставлять перед фактом
Лаконічно та влучно ставлення вла-

ди до громади прокоментував у мере-
жі Фейсбук Михайло Біба: “Ірпінь дійс-
но розвивається. Але розвивається він 

вкрай безглуздо і абсолютно непрозо-
ро. Якщо кожна людина, яка це розуміє, 
зможе переконати або розкрити очі хоча 
б одному наївному прихильникові існу-
ючої ситуації, це вже буде користь.

Якщо людина розуміє ситуацію, вона 
її контролює. На сьогодні, на жаль, гро-
мада (населення міста) нічого не кон-
тролює, не вирішує і ні на що не впли-
ває. Нас просто ставлять перед фактом: 
ось вам багатоквартирний будинок, ось 
фонтан, а ось парк, йдіть погуляйте”.

Влада сіє розбрат
Напрошується висновок, що саме ірпін-

ські можновладці роз’єднують людей. Бо 
коли немає згоди серед населення у пи-
таннях контролю діяльності влади, то їй 
легше вчиняти свої злочини. Тому кар-
плюківці й нацьковують нас один на од-
ного, вносять розбрат. А в цей час ви-
нищуються ресурси міста унаслідок ша-
леної хаотичної забудови. Наближені до 
Карплюка забудовники поклали око на-
віть на споконвічну рекреацію — заплаву 
річок. За різними схемами розкрадають-
ся бюджетні кошти, а задіяні у них особи 
незаконно збагачуються.

Водночас проблеми наростають з кож-
ним днем: відсутність робочих місць, 
належної кількості дитячих садочків, 
шкіл, неякісні ремонти доріг, тротуа-
рів, які виливаються у “золоту копійку”, 
транспортні колапси тощо. Їх невирі-
шення призведе до соціального вибуху.

“Кавова соборність”: хто насправді 
роздирає ірпінську громаду?

16 січня апологети ірпінського мера 
Володимира Карплюка влаштували
чергове шоу в Київській обласній 
прокуратурі — “прикайданилися” до 
турнікету, який знаходиться на вході 
до будівлі.

21 січня  на центральній площі Ірпе-
ня поблизу пам’ятника Тарасу Шев-
ченку пройшла  акція “Кава разом 
з Шевченком”, ініційована Юлією 
Хромцовою за допомогою відеоз-
вернення у Facebook.

ІА ПОГЛЯД
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9 лютого в усьому світі відзначають 
Міжнародний день стоматолога. Про 
цю надзвичайно важливу професію, а 
також про правильний догляд за зуба-
ми розповідає головний лікар ірпінської 
клініки «Дента-Д» Ганна Ніфонтова.

— Ганно Сергіївно, розкажіть про 
свій шлях до професії.
— Професію я обрала ще навчаючись 

у школі. З дитинства хотіла стати ліка-
рем: або стоматологом, або пульмоноло-
гом. Навчалася в Національному медич-
ному університеті імені О.О. Богомоль-
ця. Стоматологом працюю вже 8 років.
— Хтось вплинув на ваш вибір?
— У мене в сім’ї немає медиків, я — 

перша. На мене вплинуло спілкування з 
одним лікарем, який, щоправда, не був 
стоматологом. У мене немає якогось од-
ного наставника. Я збираю інформацію 
з різних джерел, орієнтуючись на євро-
пейський та штатівський досвід.
— Чому ви обрали саме цю спеці-

альність?
— Перш за все тому, що вона — твор-

ча. Крім того, що ви маєте хорошу ме-
дичну базу, ви повинні вміти добре пра-
цювати руками. Мені, наприклад, завж-
ди подобалося малювати. Професія по-

єднала у собі все те, про що я мріяла.
— Ви хочете сказати, що стомато-

лог — це в певній мірі художник або 
скульптор?
— Так, без цього ніяк. Багато стомато-

логів добре малюють, мають додаткову 
освіту, наприклад, скульптора. Деякі фа-
хівці мають свої виставки картин.
— А якими якостями, на вашу дум-

ку, має володіти лікар-стоматолог?
— Він повинен бути комунікабельним, 

вміти пояснювати людям інформацію. 
Крім того, стоматолог має бути творчою 
людиною, мати здорову нервову систе-
му і розвиватися — завжди! Ми не має-
мо права спати, сидіти, чекати.
— Хто є вашими пацієнтами?
— Раніше це були дорослі та діти, за-

раз я працюю тільки з дорослими. Мій 
кабінет (і його дизайн, і обладнання) не 
пристосований для дитячого прийому. 
Мої пацієнти — це місцеві жителі, кия-
ни та іноземці.
— Які новітні технології і матеріали 

застосовують у вашій клініці? 
— Ми ставимо вініри (керамічні на-

кладки на зуби), брекети, пластини. Не-
щодавно у нас з’явився мікроскоп. Засто-
совуємо комп’ютерне моделювання, ска-
нування. Для уникнення болю ми засто-
совуємо різні форми наркозу, наприклад 
седацію — лікування під час сну (і дітей, 
і дорослих). Плануємо поставити вну-
трішньоротовий сканер і міні-лаборато-
рію для виготовлення ортопедичних кон-
струкцій, щоб нікуди за ними не їздити.
— Які основні поради по догляду за 

зубами ви б дали дорослим і дітям?
— Чистити зуби зранку і ввечері, раз на 

півроку з’являтися на огляд, а раз на рік — 
проводити планову чистку зубів в кабінеті 
стоматолога. Починати чистити їх діткам 
необхідно після появи першого зуба — 

щіткою типу “напальчник”. Потім купу-
вати пасти і щітки відповідно до віку (на 
них зазвичай написано, зі скількох років їх 
можна застосовувати). Дитячі пасти, при-
значені для дітей до 12 років, — нетоксич-
ні. Навіть якщо малюк з’їсть цілий тюбик 
— з ним нічого не станеться. Але пасти 
для дорослих для них небезпечні (в них 
висока концентрація фтору, яким можна 
отруїтися). Перший похід до стоматолога 
має відбутися приблизно у віці 2,5 років і 
бути ознайомчим — щоб у дитини не ви-
никло страху. Ми просто даруємо малечі 
подарунки, катаємо діток на кріслі.
— Як часто можна використовува-

ти відбілюючі пасти і електрощітки?
— Електрощітки можна використову-

вати щодня: при правильному користу-
ванні емаль не постраждає. Але дітям 
їх застосовувати не рекомендую, адже 

вони все одно агресивні. Стосовно відбі-
люючих паст — нічого вони не відбілю-
ють, це міф, обман, рекламний хід. Такі 
пасти можуть “подарувати” вам хорошу 
чутливість зубів або подряпати емаль — 
і все. Зуби можна відбілити в кабінеті 
стоматолога або використовуючи спеці-
альні домашні системи. До речі, в Євро-
пі відбілювання вже заборонили, хоча в 
США воно досі модне. 
— Щоб б ви хотіли побажати стома-

тологам та пацієнтам з нагоди свята?
— Колегам бажаю розвитку та взаємо-

розуміння. Пацієнтам — знайти “свого” 
лікаря, який стане помічником в жит-
ті. А ще — приходити до лікарів з по-
смішкою і повертатися з нею, тільки 
яскравішою!

Спілкувалася Юлія ГАПОН

Стоматолог Анна Ніфонтова: “Приходьте з 
посмішкою, повертайтеся — з яскравішою!”

Смертність від злоякісних онкологіч-
них захворювань займає друге місце 
після смертності від серцево-судинних 
захворювань. У зв’язку з погіршенням 
екологічної ситуації та іншими факто-
рами захворюваність на рак зростає.
Україна сьогодні на світових теренах 

за темпами поширення раку посідає дру-
ге місце (після Росії). Напередодні Всесвіт-
нього дня боротьби проти раку журна-
лісти “Погляду” спілкувалися з Оленою 
Жирновою, лікарем-онкологом  Ірпінської 
міської поліклініки, лікарем вищої квалі-
фікаційної категорії.

— Олено Станіславівно, які онкологіч-
ні хвороби найбільш поширені в Ірпін-
ському регіоні? Скільки хворих перебу-
ває на обліку?

— В Ірпені та селищах регіо-
ну в 2017 році було зареєстрова-
но такі поширені онкозахворю-

вання як рак молочної залози (42 ви-
падки, з яких кожен 5-й випадок за-
пущений); злоякісні новоутворення 
шкіри (30 випадків); рак легенів (27 
випадків); колоректальні раки (24 
випадки); рак шлунку (16 онкохво-
рих); рак простати (14) та ін.

 На сьогоднішній день на диспансерно-
му обліку перебуває 1761 пацієнт, з яких 
більше 5 років — 1020 онкохворих.

— Які фактори провокують онкоза-
хворювання?

— Фактори ризику — це все, що може 
підвищити розвиток хвороби. Доведено, 
що основними факторами ризику виник-
нення раку є куріння цигарок, надмірне 
вживання алкоголю, малорухливий спо-
сіб життя, переїдання та ожиріння, уль-
трафіолетове випромінювання, канцеро-
гени на робочому місці, генетичні зміни, 

вплив вірусів, бактерій або паразитів, ві-
кові зміни та інше.

— Які продукти харчування можуть 
спровокувати злоякісне новоутворення  
з точки зору вмісту канцерогенів? Які 
продукти є корисними?

— Не корисно вживати сирокопчену 
ковбасу, жирні сорти м’яса, жири тва-
ринного походження, смажену їжу, цу-
кор, солодку газовану воду (особливо з 
цукрозамінниками), напівфабрикати, 
плавлені сири, надмірно – алкогольні на-
пої, фаст-фуд та інше.

Корисними є овочі та фрукти, жири рос-
линного походження, кисломолочні про-
дукти, каші, супи, мед, риба, нежирні сор-
ти м’яса (відварені чи протушені), висів-
ковий хліб, сухарі, горіхи, узвар та інше.

— Олено Станіславівно, які методи 
профілактики онкологічних захворю-
вань ви можете порекомендувати?

— Як первинну профілактику рекомен-
дую відмовитися від таких шкідливих 
звичок як паління, зловживання алкого-
лем, переїдання та малорухомий спосіб 
життя. У раціоні має бути більше овочів 

та фруктів. А ще рекомендую більше по-
зитивних емоцій. Слід менше перебувати 
на сонці в спеку та користуватися сонце-
захисними кремами й окулярами.

Не рекомендую штучну засмагу в соля-
рії, щоб не спровокувати меланому шкіри.

Вторинна профілактика —  медичні за-
ходи, спрямовані на діагностику  та ліку-
вання передпухлинних станів і виявлен-
ня онкологічних захворювань на ранніх 
стадіях, що забезпечує високу ефектив-
ність спеціального лікування раку.

У нашому регіоні регулярно працює 
протиракова комісія, на засіданні якої 
аналізують причини запущених випадків 
раку. Основною причиною захворюван-
ня є небажання людей вчасно проходити 
діагностику. Трапляються випадки, що 
до лікувальних закладів не звертаються 
більше 5—10 років. 

Рак можна вилікувати лише на ранній 
стадії, коли злоякісна пухлина ще не дала  
віддалених метастазів. На ранній ста-
дії пухлина себе ніяк не проявляє (не бо-
лить, не прощупується тощо). Щоб мати 
шанси на одужання, необхідно проходи-
ти скринінг, тобто звертатися в поліклі-
ніку на обстеження за умови  хорошого 
самопочуття та відсутності скарг.

Жінкам рекомендую хоча б раз на рік 
відвідувати гінеколога, здавати ана-
ліз мазків й проходити кольпоскопію 
(скринінг раку шийки матки). Жінкам 
від 18 до 40 років рекомендую робити 
УЗД молочних залоз у мамологічному 
центрі Ірпінської міської поліклініки. 
А жінкам у віці 40-50 років — скринінг 
раку молочної залози.

Усім чоловікам за 50 років рекомендую 
щорічно здавати кров на онкомаркер 
простати-PSA в приватних лабораторіях 
(скринінг раку простати).

При появі крові чи слизу в калі, незро-
зумілих проносах чи запорах необхідно 
здати кал на приховану кров, обов’язко-
во відвідати проктолога Ірпінської місь-
кої поліклініки та пройти колоноскопію.

У разі незрозумілої втрати ваги, важко-
сті в епігастральній області, анемії неяс-
ного генезу — слід пройти гастроскопію.

Крім того, необхідно відвідувати сімейно-
го лікаря, хоча б раз на рік здавати загаль-
ний аналіз крові, цукор крові, загальний 
аналіз сечі, ультразвукове обстеження ор-
ганів черевної порожнини та нирок, флюо-
рографію, 1 раз на 2 роки — ультразвукове 
обстеження щитовидної залози.

Обстежуйтеся вчасно і будьте здорові!
Спілкувалася Ольга АВЕРІНА

ДОВІДКА
Термін “рак” — це злоякісна пух-

лина з епітелію (шкіри, бронхів, 
кишківника та ін). Злоякісна пух-
лина м’яких тканин — це саркома. 
Злоякісна пухлина з меланоцитів 
— меланома (шкіри, ока, кишеч-
ника  та ін.) Лімфома — злоякісна 
пухлина лімфатичної тканини, як 
правило, проявляється патоло-
гічно збільшеними лімфатичними 
вузлами, але може проявитися з 
ураження таких органів як шлу-
нок, кишечник, головний мозок 
та ін.). Лейкози — це системні 
злоякісні захворювання крові з 
ураженням кісткового мозку.

Злоякісних захворювань  налі-
чується більше сотні. Розвинути-
ся ракова пухлина може в будь-
якій частині організму. Причому з 
кожним роком кількість онколо-
гічних пацієнтів неухильно зро-
стає. Більшість боїться подібного 
діагнозу, хоча рак, виявлений на 
ранніх стадіях, не завжди є фа-
тальним вироком.

Рак на ранній стадії — не вирок!

“

Добути і зберегти своє здоров’я може тільки сама людина
(М. Амосов)

Єдина краса – це здоров’я 
(Г. Гейне).
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Історія виникнення свята
Де саме зародилася традиція святкуван-

ня Дня Святого Валентина   — достовір-
них даних немає. Одні вважають батьків-
щиною знаменного дня Англію, інші — 
Францію. За переказами, це свято вшано-
вує великомученика Валентина — свяще-
ника, який всупереч наказу імператора 
Клавдія ІІ, що забороняв молодим чоло-
вікам мати сім’ю, таємно вінчав закоха-
них. Правитель вважав, що самотній чо-
ловік, не обтяжений сімейним побутом, 
мав шанси стати кращим воїном. Незаба-
ром дії священика були розсекречені, сам 
Валентин постав перед судом, піддався 
жорстоким тортурам і згодом був страче-
ний. У ніч перед стратою (14 лютого) він 
написав своїй коханій лист-зізнання в 
коханні у віршованій формі. Згодом такі 
листи стали називати «валентинками».

У XIV столітті священика Валентина 
канонізували за благі діяння й віднес-

ли до числа святих. Відтоді День Свято-
го Валентина активно святкується у єв-
ропейських країнах.

Особливості Дня Валентина
• Ті, хто страждають від нерозді-

лених або таємних почуттів, також 
дарують символічні сувеніри своїм 
коханим, натякаючи на свою при-
хильність, нерідко такі подарунки 
підносяться інкогніто.

• Доволі романтично, коли в День 
закоханих пари зізнаються один 
одному в коханні, а чоловіки ро-
блять пропозиції руки і серця сво-
їм обраницям.

• За статистикою РАЦСів і хра-
мів, на 14 лютого зазвичай припа-
дає велика кількість урочистих ре-
єстрацій шлюбу та вінчань, оскіль-
ки молодь вважає хорошим знаком 
об’єднання сердець саме в День 
Святого Валентина.

Весілля у Приірпінні
Станом на середину січня, закоха-

ні приірпінці подали заяви до 3-х РА-
ЦСів: Гостомельського — 2, Бучансько-
го — 2, Ірпінського — 10. У відділах ре-
єстрації актів цивільного стану Ворзе-
ля й Коцюбинського цього дня Марш 
Мендельсона не лунатиме.

Усім нареченим хочеться побажати, щоб 
їхня гама почуттів була тим коханням, яке 
вміє розуміти, підтримувати та допомага-
ти. Адже кохати — не означає дивитися 
один на одного, це значить дивитися в од-
ному напрямку. А Святий Валентин нехай 
оберігає закоханих і молоді сім’ї!

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Подарунок у вигляді книги входить до 
топ-10 “безпрограшних” презентів.

14 лютого відзначається Міжнародний 
День дарування  книг. Історія цього свя-
та пов’язана з засновницею сайту дитя-
чої книги США Еммі Бродмур.

Одного дня син запитав її, чому не іс-
нує такого дня, щоб всі люди могли да-
рувати один одному книги просто так. 
Жінка замислилась і вирішила реалізу-
вати ідею сина в реальності. 

Звертаючись спочатку до знайомих 
блогерів, користувачів соціальних ме-
реж, колег і партнерів, Еммі ініціюва-
ла в 2012 році щорічне проведення 14 
лютого Дня дарування книг. Питання 

маленької дитини, ініціатива і активна 
позиція матері були підхоплені міль-
йонами людей по всьому світу, що й 

посприяло становленню цього свята в 
якості Міжнародного дня.

Звісно, всі розуміють, що майбутнє — 
за електронними книгами, які повільно, 
але впевнено витісняють паперові. На-
томість результати опитування жителів 
Ірпеня показали рівність — люди чита-
ють як паперові, так і цифрові книги. 

Та ніщо не замінить відчуття нової па-
літурки, рипіння перегорнутих сторінок 
і “досягнення цілі”, коли закриваєш книгу 
після прочитання. Ще донедавна найбіль-
шою гордістю в домі була бібліотека, зараз 
же — широка плазма (чи навіть декілька). 

Одні нарікають на брак часу для читання, 
інші — на вартість книг. На щастя, для всіх 
бажаючих є бібліотеки у мережі інтернет. 

Окрім того, існують такі “нагоди” як 
Міжнародний День дарування книг, 
коли ви можете презентувати давно 
прочитану книгу новому господарю, 
взамін отримавши ще не прочитану 
вами цікаву книгу. Все ж, незважаючи 
на вартість, паперова книга — це модно 
й актуально. І хоча б раз в місяць можна 
придбати собі таку “буквенну радість”.

Підготувала Марія КУЧЕРЕНКО

14 лютого — день закоханих. Закоха-
них у свою професію комп’ютерників. 

Саме цього дня 72 роки тому всьому 
науковому світу і зацікавленим особам 
продемонстрували чудо техніки — пер-
ший реально працюючий електронний  
комп’ютер ENIAC I (Electrical Numerical 
Integrator And Calculator). Тож 14 люто-
го визнано серед комп’ютерників про-
фесійним святом, хоча й не  офіційно. 
Цікаво те, що робота з розробки першої 
ЕВМ була проспонсорована американ-
ською армією, якій потрібна була машина 
для проведення військових розрахунків, 
планування та прогнозування. ENIAC I 
пропрацював до 23 год. 45 хв. 2 жовтня 
1955 року, а потім його розібрали.

Цікаво, що останнім часом професії 
в сфері IT є дуже популярними серед 
українців. Наші спеціалісти дивують 
своїми знаннями закордонних праце-
давців, але й на рівні українського рин-
ку комп’ютерники отримують чимало 
(порівняно з іншими професіями). До 
прикладу, середньостатистична зарп-
лата Director of Engineering (найвища 
посада в сфері IT) – 132 000 тис. грн, а 
от Junior QA (початківець) отримує 12 
000 тис. грн. До трійки IT-міст України 
входить Київ (43,9% працівників), Хар-
ків (15,5%), Львів (11,4%). Серед них — 
16,7% жінок і 83,3 % чоловіків. 

Підготувала Марфа ПАВЛОВА

Святий Валентин – 
покровитель закоханих

Цьогоріч у Приірпінні Валентин не на-
стільки активний, як зазвичай. Однак 
14 молодят 14 лютого стануть на ве-
сільний рушник і поєднають свої долі.

Книга – найкращий подарунок

День
комп’ютерника
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Прогноз погоди. ІрпіньСтрави з гарбуза

***Судять тракториста за 
наїзд на пішохода! Суд-
дя запитує:

- Як ви наїхали на пі-
шохода?

Тракторист:
- Ну що!… Їду я з ку-

мом на тракторі, як ось зненацька вибігає на до-
рогу пішоход… Я вправо і він, я вліво і він теж.. 
Питаю в кума «що роботи?», той каже «Та дави!». 
Так я його ледве догнав в кукурудзі!

***Ну й лікарня! Коли я сюди прийшов, один лі-
кар сказав, що у мене апендицит, другий — ка-
мені в нирках, третій — вада серця. — І чим усе 
це закінчилось? — Вони вирізали в мене гланди.

***

Східний Новий рік часто 
називають китайським, 
адже пов’язують саме з цією 

країною. Тим не менш, це свято є 
основним ще й для Гонконгу, Ін-
донезії, Макао, Малайзії, Філіп-
пін, Сінгапуру, Тайваню, В’єтна-
му. Окрім того, воно популярне 
у японців, корейців, монгольців, 
тибетців та жителів інших країн.

Кожного року китайський 
Новий рік святкують різного 
числа — його датою обира-

ється день другого молодого Мі-
сяця після зимового сонцестояння 
(воно було 21 грудня). Цього року 
він припадає на 16 лютого.

Собака — 11-та з 12 тва-
рин-символів різних ро-
ків. До речі, на кожну з них 

накладається ще й 5 основних 

стихій (метал, дерево, вода, во-
гонь, земля) і 2 види космічної 
енергії — Інь та Янь. Цей рік 
несе енергію Янь та землі, яка в 
китайській міфології асоціюєть-
ся з жовтим кольором.

Минулими роками собаки 
були 2006-й, 1994-й, 1982-й, 
1970-й, 1958-й.
Вважається, що люди, народ-
жені в рік Собаки, чесні, ста-
ранні, безкорисливі, віддані 

друзям, вірні в сімейному житті, 
завжди бадьорі і веселі. 

Знаменитості, які наро-
дилися в рік Собаки: Елвіс 
Преслі, Фредді Меркьюрі, 

Майкл Джексон, Девід Боуї, Ума 
Турман, Шерон Стоун, Мадонна, 
Софі Лорен, Сильвестр Сталлоне.

Рецепти

28 січня — Міжнародний день без інтернету.
2 лютого — День бабака.
4 лютого — Всесвітній день боротьби з рако-
вими захворюваннями.
6 лютого — Міжнародний день бармена.
9 лютого — Міжнародний день стоматолога.
11 лютого — Міжнародний день жінок у науці.
12-18 лютого — Масляна.
13 лютого — Всесвітній 
день радіо.
14 лютого — День святого 
Валентина, Міжнародний 
день дарування книг, День 
комп’ютерника.
15 лютого — Річниця завер-
шення виводу радянських 
військ з Афганістану.
16 лютого — Новий рік за східним календарем.

Лютий 2018 року може
стати переломним 
моментом для бага-
тьох знаків зодіаку 
різних стихій.

Вогонь
(Овен, Лев, Стрілець)
Вам доведеться розраховувати тільки на власні 

сили, не чекаючи допомоги від інших. Це може 
виразитися в почутті самотності і покинутості. 

Вода
(Рак, Скорпіон, Риби)
Вас будуть поважати, ви краще за всіх зможете 

контролювати свої дії і почуття — це дозволить 
досягти багатьох поставлених цілей. 

Земля
(Телець, Діва, Козеріг)
У лютому вам необхідно бути набагато гнуч-

кішими і зважати на свої інтуїтивні відчуття. 
Особливо якщо справа стосується романтич-
них відносин.

Повітря
(Близнюки, Терези, Водолій)
Завдяки заступництву Місяця у лютому у вас 

загостриться шосте відчуття, що поставить вас 
у вигідну позицію по відношенню до інших.
 
Загалом лютий не створить небезпечних кри-

тичних ситуацій, з якими не буде можливості 
впоратися. Однак слід з увагою поставитися 
до напружених періодів місяця і не наламати 
дров. У сприятливі періоди слід докласти мак-
симум зусиль для досягнення позитивних цілей.

НАЙСМАЧНІШІ МЛИНЦІ
На молоці
У великій мисці збийте 4 яйця і із 1,5 ст.л. цукру. 

Підігрійте і посоліть 0,5 л молока, ретельно змі-
шайте зі збитими яйцями і цукром. В отриману 
суміш поступово додайте 500 г борошна, постій-
но перемішуючи, аби не було грудочок. Додайте 
трішечки соди, сіль і 2 ст.л. олії. Перемішайте. До-
дайте решту молока і збийте. Тісто повинно бути 
в міру рідким. Розігрійте сковороду і обсмажуйте 
млинці з обох боків до золотистого кольору.

На воді
У миску розбийте 3 яйця, додайте 500 мл води 

і збийте міксером. Змішайте в чашці 100 мл води 
з 0, 5 ч.л. лимонної кислоти. Окремо в мисці змі-
шайте 300 г борошна, а також по 0,5 ч.л. солі та 
соди. Додайте борошняну суміш в рідкі інгреді-
єнти. Замісіть тісто без грудочок міксером. Воно 
має настоятися близько 20 хв. Потім додайте воду 
з розчиненою лимонною кислотою, змішайте мік-
сером. Сковороду змастіть при необхідності рос-
линним маслом. Випікайте млинці з обох сторін. 
Готові змастіть вершковим маслом.

Сирні
Змішайте 1,5 стакани теплого молока з 1 ч.л. 

цукру, 1 ч.л. солі і 2 яйцями. Додайте просіяне 

борошно з розпушувачем. Натріть 150 г твердого 
сиру на дрібній тертці, додайте в рідку масу. По-
тім додайте дрібно посічену зелень (за смаком) і 2 
ст.л. рослинної олії. Добре розмішайте вінчиком. 
Випікайте на змащеній маслом і розпеченій ско-
вороді з двох сторін.

Шоколадні
Розтопіть 75 г темного шоколаду, додайте 250 мл 

молока. Візьміть ще 250 мл молока і додайте в ньо-
го 1,5 склянки борошна, 1 ст.л. какао, 2-3 ст.л. цу-
крової пудри, посоліть і збийте. Збийте міксером 3 
яйця і додайте їх у тісто. Розтопіть 2 ст.л. вершко-
вого масла, перемішайте із шоколадною сумішшю 
і влийте в тісто. Смажте млинці з 2 боків.

Погода: www.gismeteo.ua

Анекдоти
Дівчат поділяють на два типи: 

на тих, хто ненавидить 14 лю-
того, і тих, у кого є хлопець. 

***Аптека в День всіх закоханих: 
- Доброго дня. 
- Закінчилися! 

***— Лікарю, розумієте, жінка 
мені зраджує, я це точно знаю, 
але от роги чомусь не ростуть… 

— Та ні, це ж такий образний 

вислів. Вони й не мають виро-
стати. 

— Ху, слава богу, а то я вже 
було подумав, що мені кальцію 
бракує…

***Заходиш в автобус. Вільних 
місць тільки два - поруч з дівчи-
ною і поруч з бухим бомжем. 
Сідаєш поруч з дівчиною. Ді-
вчина пересідає до п’яного
бомжа. Бомж пересідає до тебе.

Погода

Карикатура

16 лютого — Новий рік за східним календарем
Не встигли ми оговтатися від 
святкування “нашого” Нового 
року, аж на порозі — східний. 
Це свято набуває все більшої 
популярності в Україні, тож 
пропонуємо вам декілька ці-
кавих фактів про нього.

Гороскоп для всіх Святковий календар

Анекдоти
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