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Де відпочити в 
цьому році

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Обіцяні парковки
Засідання виявилося досить непростим: повний штиль 

із сонними депутатами змінювався штормовими груби-
ми звинуваченнями від мера на адресу активістів. Наче 
передчуваючи, що сесія викличе емоції, він навіть не міг 
назвати її порядковий номер.

На розгляд депутатів виносилася петиція щодо облаш-
тування зони для паркування мешканців ЖК “Синергія 
2+”, “Фортуна”, “Річ Таун”. А також з цього питання ви-
ступив житель цього мікрорайону Володимир Позиніч, 
якому не надали слово на минулій сесії.

Міський голова погодився, що це нагальне питання. 
Для його вирішення він поспілкувався з підприємцем 
Оверком, який викупив майже 2 га землі та планує там 
облаштувати парковку. 

Також у 2018 році передбачена реконструкція вул. Тех-
нологічна та Джерельна, де пропонують паркінги для 
мешканців цього масиву. Є невелика ділянка по вул. 
Мечникова, де теж хочуть влаштувати місця для парку-
вання. 

Зачепив мер і питання про незаконну зміну цільово-
го призначення трьох земельних ділянок Наталії Бойчук 

транспортного та сільськогосподарського призначен-
ня під багатоповерхову забудову. Мовляв, це її приватна 
власність, їх зняли з розгляду минулої сесії, щоб не під-
вищувати соціальну напругу. 

Але це до того моменту, поки влада не бачитиме пов-
ну містобудівну документацію, щоб вирішити проблему 
з паркуванням. На думку Володимира Позиніча, її про-
сто відклали на певний час. А паркувальних місць все 
одно катастрофічно не вистачає.

Забудовний ІТ-парк?
Багато запитань викликало надання дозволу на роз-

робку детального плану території по вул. Соборна, 152 
(район БКЗ). Очільник міста підтвердив, що це дійсно 
територія колишнього комбінату “Перемога”. Мовляв, 
часто населення проти будівництва різних заводів, які 
передбачають викиди у навколишнє середовище. 

Є пропозиція від певних об’єднань про облаштування 
на згаданих землях ІТ-парку, де б створили свої робочі 
місця найбільші ІТ-компанії у світі. Правда, які саме та 
чим вони займатимуться, мер не уточнив. 

А в приміщенні адмінкорпусу він бачить майбутню 
школу. Начебто ведуться відповідні переговори з влас-

никами цих офісів про умови передачі. 
Водночас опозиційні депутати та активісти переконані, 

що це звичайне окозамилювання з боку чинної міської 
влади. Швидше за все, промислову територію, яка стано-
вить понад 40 га, хочуть забудувати висотками.

Згідно із Генеральним планом та зонінгом територія 
комбінату “Перемога” відноситься до земель промисло-
вості. Тому ДПТ для розміщення IT-парку розробляти 
не потрібно. Натомість це необхідно, щоб віддати части-
ну цієї землі під чергову забудову.

Ділянки — за квартири
Шквал мерських емоцій піднявся після виступу за-

ступника голови правління ГО “Захист навколишньо-
го природного середовища “Дружба” Наілі Лавровської. 
Вона попередила депутатів про незаконність поділу зе-
мельних ділянок, що знаходяться по вул. Давидчука, 63 
та Глінки, 4.

Держреєстр прав власності та публічна кадастрова 
карта свідчать, що перша з них — це табір “Сокіл” (май-
же 5 га). Майно перебуває під обтяженням — в іпотеці 
Національного банку України, який і має право ним роз-
поряджатися. Продовження на сторінці 2.
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Обов’язки депутата

Власник — екс-депутат
Сама земельна ділянка, де розміщені промислові по-

тужності, територіально знаходиться у межах Бучі та 
належить ТОВ “Фінансово-промислова група “Аль-
кор”. А власником підприємства є Тігран Кочарян — 
колишній депутат Луганської міської ради, який фі-
гурує у низці справ, пов’язаних з розкраданням бю-
джетних коштів при будівництві автодоріг.

Як основний вид діяльності товариства визначено 
виробництво неметалевих мінеральних виробів, що 
включає виготовлення асфальту та подібних речовин.

Перші згадки про небезпечне для здоров’я виробни-

цтво почали з’являтися ще минулої осені. Але вони 
якось згубилися у мереживі інших подій та повсяк-
денних справ.

У зоні шкідливих викидів
Ініціатива активістів ГО “Народна рада Ворзеля” під-

штовхнула і місцеву владу, і саму громаду до дій. Як ві-
домо, навколо промислових об’єктів за нормами перед-
бачені відповідні санітарно-захисні смуги, що відокрем-
люють їх від житлової забудови. 

Для підприємств, що виготовляють асфальтні сумі-
ші, така зона сягає 1000 метрів. Отже, у даному ви-

падку в небезпечний радіус потрапляють ворзельські 
житлові споруди, розташовані від вул. Лісової до Вар-
шавської траси, санаторій “Перемога”, де зараз про-
ходять реабілітацію воїни АТО, місцеве озеро, ресто-
ранний комплекс “Шкіпер”. 

За словами одного з ворзельських активістів Дмитра 
Гончарука, після запуску підприємства Ворзель може 
втратити єдине місце водного відпочинку в селищі. До 
того ж оскільки основним оздоровчим ресурсом насе-
леного пункту є повітря, то після випарів заводу про це 
можна забути назавжди. 

Новина, що побли-
зу курортного Вор-
зеля побудували 
асфальтний завод, 
сколихнула гро-
мадськість. Адже 
таке виробництво 
є шкідливим для 
навколишнього 
середовища. Його 
викиди можуть 
провокувати ви-
никнення у людей 
багатьох небезпеч-
них захворювань.

Продовження на сторінці 3.

стор. 7

Безкоштовні
ліки

Депутати ухвалили 
розподіл землі
санаторію “Ясний” і табору “Сокіл” та
розроблення детального плану території 
для промзони на БКЗ в Ірпені

У перший день весни відбулася 48-ма сесія Ірпінської міської 
ради. Основні питання, які викликали гостру дискусію, — поділ 
земельних ділянок та ймовірна забудова земель дитячого сана-
торію “Ясний” та піонерського табору “Сокіл”, які за документа-
ми не належать місту, та промзони комбінату “Перемога” (БКЗ). 
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“Алькор”: Ворзель у радіусі
хімічної

 небезпеки?
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Бучанський міський 
голова прозвітував 

перед громадою

24 лютого у бучанському кінотеатрі “Ак-
варіус” міський голова Анатолій Федорук 
прозвітував перед громадою про результа-
ти своєї роботи у 2017 році. Він заявив, що 
головним питанням залишається розвиток 
інфраструктури міста. 

На сьогодні Буча — місто обласного значення, 
де тільки офіційно мешкає 34 тис. жителів. А його 
цьогорічний бюджет складає 340 млн грн.

Залучення інвестицій, будівництво станції знеза-
лізнення, пішохідного підземного переходу під заліз-
ничними коліями, термомодернізація будинків, ство-
рення нових ОСББ та інклюзивно-ресурсного цен-
тру, комунальних закладів «Бучанський консульта-
тивно-діагностичний центр» та «Бучанський центр 
первинної медико-санітарної допомоги», вирішення 
проблем учасників бойових дій, багатодітних родин, 
оздоровлення, проведення міжнародних змагань і 
фестивалів — ось далеко не повний перелік питань, 
які вирішувалися упродовж минулого року.

За словами мера Бучі, у 2017 році здійснено низ-
ку ремонтних робіт: водовідведення, капіталь-
ний ремонт доріг, будинків, навчальних закладів 
тощо. З-поміж окреслених  на 2018 рік завдань: 
завершення будівництва освітніх закладів, прове-
дення медичної реформи, впровадження енергое-
фективних заходів, ремонт доріг, патріотичне ви-
ховання молоді, екологія та утилізація сміття. 

Закінчився звіт обговоренням гострих пи-
тань, основним серед яких було будівництво ас-
фальтного заводу на межі Ворзеля та Бучі.

Ольга АВЕРІНА

Прокуратура виявила 
в Ірпінському 

виправному центрі 
численні порушення

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов 
за результатами виїзду до Державної уста-
нови “Ірпінський виправний центр (№132)” 
для проведення особистого прийому засу-
джених виявив численні порушення вимог 
кримінально-виконавчого законодавства.

Так, під час перевірок за зверненнями засудже-
них встановлено, що засуджені залучалися до ро-
біт на промисловій території установи без прове-
дення обов’язкових навчань та інструктажів, при 
відсутності засобів індивідуального захисту. Крім 
того, адміністрація виправного центру незаконно 
відраховувала з них кошти за комунально-побу-
тові послуги і харчування.

Також зафіксовано безконтрольне перебування 
в охоронюваній зоні сторонніх осіб та автотран-
спорту. А одна з машин узагалі під’їхала бензоба-
ком впритул до печі, в якій на той час переплав-
лявся алюміній. Це могло призвести до надзви-
чайної події, загибелі засуджених та завдання ви-
правній установі матеріальних збитків.

Прокуратура області через Генпрокуратуру 
України внесла до Міністерства юстиції України 
вказівку про усунення цих порушень та притяг-
нення винних осіб до відповідальності.

Прес-служба прокуратури Київської області

Друга ділянка — це дитячий са-
наторій “Ясний” (понад 4,2 га). 
Разом із землею він є комуналь-
ною власністю Києва. 

Мер не стримався і почав зви-
нувачувати активістів, які захи-
щають залишки зелених зон мі-
ста, у лобіюванні інтересів яки-
хось примарних київських забу-
довників. Хоча багатьом відомо, 
що ірпінські багатоповерхові 
будинки зі скандалом будують 
переважно особи, наближені до 
мерського кола, а видачу місто-
будівних умов проводить саме 
виконком, яким керує мер.

Торкаючись згаданих гектарів, 
голова був категоричним. Мов-
ляв, користувач “Ясного” про-
сить прийняти ділянку до влас-
ності Ірпеня. А земля “Сокола” 

потрапила під заставу без до-
зволу Ірпінської міської ради. 

Потім мер зазначив, що ці ді-
лянки розподілять на учасни-
ків АТО, працівників комуналь-
них служб, які потребують по-
ліпшення житлових умов, бага-
тодітних. 

Напевне, влада планує задія-
ти вже напрацьовану і перевіре-
ну забудовну схему, коли люди, 
не маючи коштів на споруджен-
ня приватного будинку, віддава-
тимуть свої ділянки забудовни-
ку в обмін на майбутні кварти-
ри в багатоповерхівці. 

Отже, депутати ухвалили рі-
шення, яке відкриває шлях до 
знищення цих куточків релікто-
вої природи Ірпеня.

Ігор ШВЕЦЬ

Юні ірпінські футболісти 
здобули у Києві срібний 

кубок та медалi

25 лютого завершився Чемпіонат Києва з 
футзалу серед дітей 2009 р.н., який три-
вав із 26 листопада.
У першій лізі брали участь вiciм команд: із 

м. Київ, смт Коцюбинське, м. Прилуки, а та-
кож із м. Ірпiнь— “Lions-Irpin”.

“Ми здобули друге місце і стали сріб-
ними призерами. Лише трохи не виста-
чило до “золота”, яке дісталось коман-
ді “Європа” із м. Прилуки”, – розповідає 
головний тренер дитячого футбольного 
клубу “Lions-Irpin” Юрій Степаненко.

Але срібна нагорода — лише стимул 
для розвитку. “Наші юні спортсмени 
2009-2010 р. н. візьмуть участь у чемпі-
онаті “Kiev champion league”, який буде 
проходити з 7 квітня по 26 травня на 
базі СК “Чемпioн”. А загалом ми пла-
нуємо виховати наших “самородків” по 
максимуму, зробити їх майстрами, які 
розвиватимуть український футбол не 
лише на регіональному, а й на світовому 
рівні!”, — зізнається тренер.

Тож бажаємо юним футболістам но-
вих звершень та великих перемог!

Юлія ГАПОН

Депутати ухвалили 
розподіл землі
санаторію “Ясний” і табору “Сокіл” та
розроблення детального плану території 
для промзони на БКЗ в Ірпені

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Призов — 2018: хто і коли 
призиватиметься на службу

15 лютого Президент Петро Порошенко підписав Указ №33/2018 «Про 
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строків про-
ведення чергових призовів та чергових призовів громадян України на 
строкову військову службу в 2018 році». Згідно з документом, у запас 
звільняють зі Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань:

1. військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь ви-
щої освіти спеціаліста або магістра, і які вислужили встановлені 
строки строкової військової служби:

• в квітні - травні, серпні 2018;
• в жовтні - листопаді 2018;
2. інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили 

встановлені терміни строкової військової служби:
• в квітні - травні 2018;
• в жовтні - листопаді 2018 року.
Щодо призову громадян на строкову військову службу в 2018 році, 

то вони триватимуть з квітня по травень, а також з жовтня до ли-
стопада. Так, на строкову військову службу призвуть придатних за 
станом здоров’я чоловіків, яким до дня відправлення у військові ча-
стини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річ-
ного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Чисельність українців, які підлягають призову, та обсяги видатків 
для проведення чергових призовів у 2018 році визначить Кабмін.

Верховна Рада ухвалила закон 
про розмитнення транспортних засобів
27 лютого Верховна Рада внесла зміни 

в закон “Про деякі питання ввезення на 
митну територію України та реєстрації 
транспортних засобів”, спростивши та-
ким чином ввезення та реєстрацію ім-
портних автомобілів.

За відповідний законопроект №5470-
д проголосували 235 депутатів з 226-ти 
необхідних.

Згідно зі змінами, у ст. 2 Закону України “Про деякі питання вве-
зення на митну територію України та реєстрації транспортних засо-
бів” слова “пропуск на митну територію України” замінено на “мит-
не оформлення”.

Це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповід-
ності екологічним стандартам, який потрібно було пред’являти при 
ввезенні автомобіля в країну і при держреєстрації.

Однак, такий сертифікат все одно потрібно надати на внутрішній 
митниці при митному оформленні автомобіля.

В Ірпені у російських 
наркодилерок вилучено 

опій та димедрол
Двоє жінок ромської національності (29 та 50 ро-

ків) продавали наркозалежним Київщини особли-
во небезпечний наркотичний засіб — опій ацети-
льований. Вони збували його завдяки закладкам, а 
гроші отримували на банківські картки. Одна доза 
коштувала 450 грн.

Злочинну діяльність громадянок Росії викрили 
оперативники Управління протидії наркозлочин-
ності поліції Київської області у рамках проведен-
ня операції “Мігрант”.

Після проведення 4 оперативних закупівель жі-
нок затримали у порядку ст. 208 ККУ. До обрання 
судом міри запобіжного заходу вони перебувати-
муть в ізоляторі тимчасового тримання.

За місцем їхнього проживання в Ірпені проведе-
но санкціонований обшук. Вилучено 400 мл опію 
ацетильованого, 18 упаковок сильнодіючих пі-

гулок димідролу, мобільні телефони, банківські 
картки та гроші, отримані від злочинного бізнесу.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Вилучене 
направлено на експертизу. Поліція встановлює ка-
нал надходження наркотичних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
307 (незаконне виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 
збут наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) ККУ. Зловмисницям загрожує до 
10 років позбавлення волі.

ГУ НП у Київській області

http://www.president.gov.ua/documents/332018-23610
https://www.facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області-190134267708420/
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Асфальтний завод “накриє” курорт
Улітку 2017 року заради активізації роботи з боку 

селищної ради для отримання статусу курорту зі-
брали понад 1,5 тис. підписів громадян. Завдяки ви-
нятковим природно-кліматичним умовам Ворзель за 
свою столітню історію набув широкої популярності 
насамперед як оздоровча місцевість.

У його санаторіях лікують захворювання серце-
во-судинної, нервової, ендокринної та інших систем 
організму. Нині у селищі функціонують 12 оздоров-
чих закладів. 

Автор петиції про заборону асфальтного заводу 
Ольга Шкуренко зазначає, що і вони, і ті, які сьогод-
ні не працюють, можуть бути задіяні для реабіліта-
ції та тимчасового прихистку переселенців з окупо-
ваних територій.

Процес отримання селищем статусу курорту міс-
цевого значення ще не розпочато. Тому, говориться 
у петиції, після введення в експлуатацію згаданого 
підприємства рекреаційний потенціал селища буде 
знищено назавжди.

Листування між радами
10 лютого у Ворзелі пройшло народне віче, на яко-

му місцеві жителі визначалися з планом подальших 
дій. Під час заходу зібрали майже 300 підписів, щоб 
від імені громади селища направити запити до різних 
органів влади. 

Підписні листи розповсюдили населеним пунктом. 
Загалом за півтора тижні їх підписали понад 2000 осіб. 
Копії документів направлено до Адміністрації Прези-
дента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 
Київської обласної ради.

Реагуючи на звернення громадян та представників 
ЗМІ, влада Ворзеля запевнила, що не володіла інфор-
мацією про спорудження заводу. Тому задля вирішен-
ня проблеми посадовці згаданого селища та Бучі роз-
почали між собою ділове листування.

У своїй відповіді Бучанська міська рада повідоми-
ла, що містобудівні умови та обмеження забудови зе-
мельної ділянки, де зведено асфальтну установку, ви-
дані на будівництво основних, підсобних, транспорт-
них та допоміжних промислових споруд і приміщень.

Також вона звернулася до ДАБІ у Київській області 
для проведення позапланової перевірки відповідності 
забудови ТОВ “Фінансово-промислова група “Алькор” 
вимогам у сфері містобудівної діяльності.

Надія на здоровий глузд
21 лютого майданчик, на якому розгорнуто підпри-

ємство, відвідали інспектори ДАБІ. У присутності 
представників ЗМІ, громади, депутатів Ворзельської 
селищної ради вони зробили знімки, оглянули об’єкт. 

Згодом з’явився представник компанії власника. Він 
підтвердив, що це дійсно асфальтний завод, який на-
лежить згаданому товариству. Але на запитання про 
документи на будівництво порадив звернутися до їх-
нього офісу, що у Києві.

24 лютого під час звітування перед громадою бучан-
ського міського голови у посадовця запитали про спо-
рудження згаданого підприємства. Так, депутат Ірпін-
ської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі, закріпле-
ний за Ворзелем, запропонув створити робочу групу з 
цього питання. 

Анатолій Федорук повідомив, що при Ворзельській 
та Бучанській селищних радах такі діють. Також він 
запропонував депутату долучитися до їх діяльності. 

Сподіватимемося, що асфальтний завод не стане тим 
об’єктом, що забруднюватиме наш регіон, який сво-
го часу зазнав згубної дії радіації унаслідок аварії на 
ЧАЕС. Плекатимемо надію, що здоровий глузд допо-
може зберегти курортне селище від шкідливих викидів.

Ігор ШВЕЦЬ

“Алькор”: Ворзель у радіусі хімічної небезпеки?

Свідомі громадяни — сильна громада
Директор ІА “Погляд” Олексій Зі-
невич переконаний, що шлях до 
сильної заможної громади лежить 
через внесок кожного свідомого 
громадянина. Кожна людина важ-
лива, доля кожного має значення, 
разом з тим ми маємо вчитись 
шукати компроміс, коли це сто-
сується нашого спільного май-
бутнього та майбутнього нашого 
регіону. Не може бути компромісу 
лише зі злодіями та корупціонера-
ми, які розглядають ресурси гро-
мади заради власного збагачення.

— Вас у місті знають як досить успіш-
ного бізнесмена. Чому ви вирішили 
піти в політику?

— “Громадська ініціатива” не є політич-
ним проектом, це є платформа для су-
спільних проектів, до якої можуть долу-
читися усі бажаючі. Вона слугуватиме ре-
гіону і вестиме роботу в багатьох напрям-
ках. Ключовий меседж Громадської іні-
ціативи: “Від свідомого громадянина до 
сильної громади”. Це важливо, тому що 
від рівня свідомості громадян залежить 
не лише політична ситуація в країні, але 
й якість життя у нашому регіоні. У грома-
дян має сформуватися система відповід-
них знань про свої права і можливості в 
рамках територіальної громади. Ефектив-
ний захист інтересів і потреб наших гро-
мадян можливі лише за умови збільшення 
кількості свідомих людей, які утворюють 
сильну громаду, здатну ефективно управ-
ляти власними ресурсами. Бо насправді 
все, чим спекулюють сьогодні можновлад-
ці — земля, природні ресурси, нерухоме 
майно, податкові надходження місцевих 
бюджетів — все це є власність територі-
альних громад сіл, селищ, міст.

— У вас є нерухомість за кордоном? Хіба 
не легше було б виїхати за кордон, як це 
все частіше роблять українські бізнесме-
ни, стаючи успішними в нашій країні?

— Ні, я не планую ані еміграцію, ані ку-
півлю нерухомості за кордоном. Я укра-
їнець, і хочу жити у своїй державі. Мені 
подобається подорожувати, відвідува-
ти різні країни, цікаво поринути в їх іс-
торію та культуру. За можливості вивчаю 
зарубіжний досвід вирішення проблем, 
скажімо, соціальної політики чи місцево-
го самоврядування. Але я вважаю полі-
тичним популізмом обіцянки побудува-
ти Швейцарію десь у передмісті, скажімо 
Чернігова. Не завжди європейський дос-
від можна використати у нашій країні, 
варто виходити з існуючих реалій і бути 
чесним з людьми.

— До речі, щодо ваших спроб щось 
змінити. З точки зору багатьох мешкан-
ців, в Ірпені ситуація досить позитивна 
— дороги будуються, парки насаджу-
ються. Що для вас у політиці розбудови 
міста є неприйнятним?

— Неприйнятною є ситуація, коли по-
будована автократична система керу-

вання містом, міське керівництво займа-
ється самопіаром, уникаючи вирішення 
проблем, які накопичуються. Я проти по-
дальшої хаотичної забудови міста, проти 
збагачення чиновників та перетворення 
міськради в бізнесову структуру. Місто 
потребує системи стримування і проти-
ваг, влада має враховувати конструктив-
ні пропозиції і критику, розставляючи 
пріоритети у напрямку розвитку міста.

— На ваш погляд, чи можливо взагалі 
побороти корупцію в Україні?

— Так, можливо, але треба починати з 
себе. Ми маємо виховувати в собі і ото-
чуючих повну нетерпимість до коруп-
ції, бо апріорі корупція — це зло. “Краде, 
але щось робить” — це нав’язаний стере-
отип, який потрібен корупціонерам для 
придушення суспільної активності. 

— Що потрібно зробити для того, щоб 
ця корупція могла бути переможена? 

— Треба нести людям правду, бути ак-
тивним у вирішенні питань, об’єднувати 
людей. Саме цим ми і продовжуємо за-
йматися.

—  Хто входить в цю організацію? В 
чому, власне, полягатиме допомога мі-
сту? На який результат очікуєте?

— Наразі активно діють декілька на-
прямків, а саме: медійний (телеканал, га-
зети, інтернет-ресурси), юридичний — 
компанія “ПравоЕксперт”, та громад-
ський сектор — декілька громадських ор-
ганізацій, які я підтримую.

— Хто буде виступати від імені “Громад-
ської ініціативи”, приймати рішення? 

— Як я вже казав, є ряд напрямків. 
По кожному з них є команда та розпо-
діл обов’язків, постійно залучаються нові 
люди. Особисто я намагаюсь делегувати 
прийняття більшості рішень лідерам та-
ких команд.

— Існують думки, що створення опо-
зиційної організації — спроба посла-
бити позиції ірпінського міського голо-
ви. ЗМІ, які вам належать, часто крити-
кують міську владу. Ви дійсно оцінює-

те діяльність очільника міста як таку, 
що негативно позначається на розвит-
ку міста?

— Я вважаю, що розвиток міста іде не 
в той бік, врозріз інтересам громади. То-
тальна забудова і Ірпінь як спальний ра-
йон Києва — це далеко не те, що хочуть 
бачити ірпінці в рідному місті. Замість 
тотальної забудови нам потрібне вирі-
шення соціальних проблем та створення 
робочих місць, більша прозорість влади 
та врахування думки громади при плану-
ванні розвитку. Всього цього, на жаль, ми 
зараз не бачимо.

— Яке майбутнє, на ваш погляд, че-
кає на Приірпіння? В чому ви бачите 
потенціал для зростання і що потріб-
но зробити, щоб регіон став успішним 
і багатим?

— На жаль, рекреаційний потенціал 
наш регіон майже втратив. Нам потріб-
но зупинити хаотичну забудову та подба-
ти про мешканців міста, які вже тут жи-
вуть або купили тут квартири за останні 
кілька років. Нагадаю, населення нашо-
го міста збільшилось вдвічі, і це далеко не 
межа. Адже велика кількість збудованого 
житла наразі в очікуванні своїх власників: 
заселення новобудов не перевищує 50%, 
а провладна команда намагається відда-
ти під забудову нові і нові ділянки в місті.

— Може так статися, що людям просто 
набридло щось змінювати і легше, на-
віть цікавіше, просто спостерігати, як 
це роблять інші. Чи ви будете намага-
тись якимось чином вплинути на таку 
позицію громадян?

— Це не так, у Приірпінні багато чудо-
вих активних людей. Нам потрібно об’єд-
натися та починати впливати на процеси, 
які відбуваються в регіоні. Наше завдан-
ня — дати свідомим громадянам важелі 
впливу на владу, а найкращим — допо-
могти стати владою, щоб втілити ті змі-
ни, яких потребує наш регіон.

 
Спілкувалася Уляна КРИНИЦЬКА

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.



4 Київщина • 6 березня 2018 року • №3 (19)РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Прогноз погоди. Ірпінь

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •

Ви вже думали над тим, 
куди відправитися на 
відпочинок у 2018 році? 
Туристична агенція “Mint 
Travel” пропонує вам де-
кілька країн для комфорт-
них і безпечних подорожей 
з друзями та родиною.

Туніс 
Унікальність цієї країни поля-

гає в тому, що тут є відпочинок 
на будь-який смак. Їдете сім’єю? 
Тихий та спокійний відпочинок в 
Табарке — для вас. У вас галасли-
ва дітвора, якій подавай розваги? 
Ваш вибір — курорт Хаммамет, 
знаменитий своїм аквапарком 
«Carthage Land». Бажаєте влашту-
вати романтичний вікенд? Звер-
ніться до “Mint Travel”— вам під-
кажуть, коли в Тунісі травневий 
Фестиваль троянд і допоможуть 
організувати справжню роман-
тичну казку. Активний відпочи-
нок в Тунісі представлений широ-
кими можливостями: гра у гольф, 
дайвінг, серфінг на морських хви-
лях, яхтинг тощо.

Австрія
Це приголомшлива країна з ди-

вовижною архітектурою. Ав-
стрія схожа на справжню казку: 
кав’ярні, старі таверни, гірсько-
лижні курорти. Окрім Відня, ре-
комендуємо вам обов’язково від-
відати Зальцбург. Це місто нази-
вають “Римом Півночі” за при-
голомшливу красу і велику кіль-
кість церков та соборів. Мож-
на відправитися на самостійну 
екскурсію, взявши безкоштовну 
карту, або приєднатися до знаме-

нитого турне “Звуки музики”.

Таїланд
Ця буддійська країна прекрас-

но підходить для подорожі з 
друзями або родиною. Якщо ви 
ще ніколи не їздили без компа-
нії, то вона може легко стати 
першою у вашому списку. Люди 
тут неймовірно доброзичливі, 
недарма друга назва Таїланду — 
“Земля усмішок”. Пляжі тут ви-
глядають, неначе на картинці, а 
столиця Бангкок є одним з най-
більш захоплюючих міст в Азії. 
Завдяки романтичним пляжам, 
культурній півночі і гедоністич-
ному півдню Таїланд може стати 
саме тим, що вам потрібно.

Греція
Якщо ви любите прекрасні ос-

трови, історію і древні храми, то 
вам варто звернути увагу на Гре-
цію. Прекрасний діалог історії і 
яскравої сучасної культури ро-
бить цю країну неймовірною. Гре-
ція безпечна для мандрівників, 
адже місцеві жителі тут дуже до-
брозичливі і завжди готові при-
йти на допомогу. А ще в цій країні 
вас неодмінно підкорять подоро-
жі островами і вітрильні прогу-
лянки з родиною та друзями.

Японія
Це країна з незвичайним коло-

ритом і древньою культурою. Її 
столицю Токіо називають “боже-
вільним” містом завдяки швид-
кому ритму життя. Ніде більше 
ви не побачите місця, де висо-
кі хмарочоси стикаються з древ-
німи храмами. Відвідайте також 

узбережжя з чистими синіми во-
дами і гору Фудзі — її активний 
вулкан є не тільки символом на-
тхнення, але й популярним міс-
цем паломництва. Приїжджайте 

в Японію в березні і квітні, щоб 
застати цвітіння сакури. У То-
кіо краще їхати з вересня по ли-
стопад. А милуватися Фудзія-
мою — з липня по серпень. А ще 
тут найкраща залізниця в світі, і 
вам просто необхідно вирушити 
в дорогу поїздом.

Швейцарія
Хоч поїздка в цю країну і обій-

деться дорожче за інші, але жод-
на з них не зможе зрівнятися зі 

Швейцарією за красою пейза-
жів. Їдьте поїздом до сніжної 
вершини і відпочиньте біля озе-
ра або відвідайте шоколадні ма-
газини в Цюріху. Найкращий 
час для поїздки в цю країну — з 
травня по серпень. Варто відзна-
чити, що поїзди у Швейцарії до-
сить дорогі, тому краще скори-
статися Swiss Pass — системою, 
яка дозволяє певний час їзди-
ти будь-яким видом транспорту 
(потягом, автобусом, човном).

Де відпочити у 2018-му році?
Туристична агенція “Mint Travel” завжди до-
поможе підібрати для вас та вашої родини 
цікавий і безпечний відпочинок, про який ви 
давно мріяли.

• Довідка
Туристична агенція “Mint Travel” 
динамічно розвивається у Київ-
ській області, працює лише з пе-
ревіреними партнерами та має 
найнижчі ціни в регіоні. Мене-
джери “Mint Travel” завжди в 
курсі останніх туристичних по-
дій. Ви можете отримати кон-
сультацію з приводу особли-
востей та звичаїв країни вашо-
го відпочинку, а також із питань 
страхування, візи та іншого. Вам 
не потрібно самостійно вивчати 
всю готельну базу країни, пода-
вати документи на візу, оформ-
лювати страховку та організову-
вати трансфер. 
Весь цей комплекс послуг “Mint 
Travel” організує для вас. Всі за-
пити оброблюються максималь-
но швидко у будь-який зруч-
ний для вас спосіб (e-mail, Viber, 
Skype або телефоном). Крім 
того, на вас очікують постійні 
розіграші, акції, цікаві пропози-
ції та приємні подарунки.

DHCP: мистецтво управління
IP-адресами

А ось налаштувати обладнання, щоб послуга працю-
вала стабільно та без помилок, може бути складно для 
пересічного користувача. Логічним кроком у даній си-
туації буде відмова від усіх налаштувань – просто під-
ключити кабель до пристрою та користуватися Інтер-
нет-послугою. Проте не кожен провайдер підтримує 
таку можливість. Але вихід є.

Компанія «Бест» прагне надавати максимально якісні 
та стабільні послуги, щоб клієнти якомога менше зверта-
лися до технічної підтримки. І, звичайно, коли розгляда-
ється питання про технології надання послуг, далеко не 
останню роль відіграє простота їх підтримки. Технологія 
DHCP, поза всякими сумнівами, ідеальний варіант.

Що таке DHCP?
DHCP — це технологія, призначена для автоматич-

ного присвоєння мережевих налаштувань пристро-
ям, яким підключено Інтернет-кабель. Усе дуже про-
сто. Мережевий пристрій, побачивши підключений ка-
бель, відправляє у мережу спеціальне повідомлення, 
зміст якого, зводиться приблизно до наступного: «Дай 
мені налаштування, щоб я зміг правильно працювати». 
DHCP-сервер у відповідь автоматично надає мереже-
ві налаштування для коректної роботи пристрою у цій 
мережі. Такий обмін займає декілька секунд. Резуль-
тат: на пристрої автоматично починає працювати Ін-
тернет**, без будь-яких зайвих зусиль.

* - безкоштовне підключення Інтернет-послуги 
можливе до помешкання багатоповерхового будинку;

** - зверніть увагу, що у компанії діє прив’язка до 
МАС-адреси мережевого пристрою. Щоб зареєстру-
вати нову МАС-адресу, скористайтеся особистим ка-
бінетом (розділ «Послуги»). 

На сьогоднішній день підключити Інтернет до помешкання не складає проблеми.
Ця процедура швидка та безкоштовна*.

Переваги технології:
1. Для підключення до мережі пристрій має бути на-

лаштований відповідним чином. З тих пір, як вико-
ристання DHCP дозволило автоматично отримува-
ти налаштування від Інтернет-провайдеру, виробни-
ки мережевого устаткування самостійно налаштову-
ють пристрій на такий режим. Тому купити – підклю-
чити – користуватися**, зараз актуально, як ніколи.

2. Специфіка роботи динамічного протоколу ви-
ключає вірогідність того, що два пристрої отрима-
ють однакові мережеві налаштування, що інколи 
трапляється в ситуації ручного вводу налаштувань 
статичного IP.

3. Протокол DHCP значно полегшує налаштування 
мережі для системних адміністраторів, внаслідок ав-
томатичної роздачі мережевих налаштувань сервером.

4. Використання технології DHCP зводить нані-
вець помилки та їх вплив на мережу, які інколи до-
пускають самі користувачі.

5. Оскільки налаштування видаються автоматич-
но, пристрої можуть вільно перемикатися між різ-
ними мережами** без необхідності прописувати усі 
параметри вручну. 

Налаштування та використання послуги Інтернет 
має бути легким та зручним, що не віднімає багато 
часу користувача. Це норма Інтернет-послуг сього-
дення. Обравши Інтернет від Компанії «Бест», ви от-
римаєте гарантовану надійність, якість та швидкість. 
Підключення послуг виконується висококваліфіко-
ваними спеціалістами, а сучасні технології передачі 
даних роблять налаштування домашньої мережі при-
ємним, швидким та якісним (навіть, якщо у вас немає 
достатнього досвіду).

Олена СТЕЦЬ
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У Ворзелі відбудеться конкурс молодих піаністів 
«Весна в Уваровському домі-2018»

4-6 квітня 2018 року з метою  розвитку 
творчої обдарованої молоді регіону в 
Центрі культури “Уваровський дім” відбу-
деться ІІІ регіональний конкурс молодих 
піаністів «Весна в Уваровському домі».
Його основні завдання:
• популяризація української фортепіанної музики;
• пропаганда української культури та мистецтва 

серед широких верств населення в маленьких мі-
стах України;

• збагачення та розвиток сучасного елітарного 
мистецтва;

• виявлення та підтримка обдарованих молодих пі-
аністів, створення умов для творчого, інтелектуаль-
ного і духовного розвитку, професійного самовизна-
чення та творчої самореалізації дітей та молоді;

• створення умов для обміну новітнім досвідом;

• знайомство з культурно-мистецькою спадщи-
ною регіону, організація змістовного дозвілля.

Умови участі в конкурсі
До участі в конкурсі допускаються учні та ви-

пускники дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв, 
спеціальних музичних шкіл та інших мистець-

ко-навчальних закладів 
незалежно від форм влас-
ності, які надають послуги 
первинної творчої освіти. 
Конкурс проводиться у 
таких вікових категоріях:

• категорія «А» — молод-
ша дитяча (7-10 років);

• категорія «В» — стар-
ша дитяча (11-13 років);

• категорія «С» — 
юнацька (14-17);

• категорія «D» — моло-
діжно-доросла (18-30 років).

З умовами участі в кон-
курсі та з програмними 
вимогами можна ознайо-
митися за посиланням:

http://musicvorzel.
space/competitions/
uvarovspring-2018.

20 лютого в Бучі на Площі 
Героїв Майдану провели 
мітинг-реквієм, присвяче-
ний вшануванню пам’яті 
Героїв Небесної Сотні.

На площі бучанці зібрали-
ся  згадати тих, хто 4 роки тому 
поліг на Майдані, відстоюючи 
права кожного українця на Сво-
боду, рівні права і гідне життя.

Згадували події, які сколихну-
ли світ і змінили хід історії. 80 
днів і ночей — тривожних, за-
плаканих і вимолених у нерів-
ній боротьбі гарячих сердець зі 
злочинним режимом та силою, 
добра зі злом, куль проти мрій.

На Майдані загинули справж-
ні патріоти. Усі вони були різ-
ними за політичними і релігій-
ними переконаннями, за стат-
ками і соціальним статусом, але 
кожен із них мріяв жити у віль-
ній незалежній Україні, де пова-
жають права людини, де кожен 
має право на вільне висловлен-
ня власної думки. Вони бачили 
свою країну частиною Європи.

Нині Україна пе-
реживає нелег-
кі часи через події 
на Сході держави. 
Але нам слід усві-
домити, що ніхто, 
крім нас, не захи-
стить нашу Бать-
ківщину.

На мітингу-рек-
віємі виступив 
радник Бучан-
ського міського 
голови Сергій Ше-
петько, відправив 

панахиду за померлими настоя-
тель Храму всіх Святих Руси-У-
країни отець Андрій та прозву-
чало кілька зворушливих пісень 
у виконанні талановитої молоді 
міста Буча. 

Учасник тих страшних по-
дій, представник 31 сотні, бу-
чанець  Кирило Куценко, наго-
лосив, що надто дорогою ці-
ною дався сьогоднішній мирний 
день: “У моєму серці дуже багато 
жалю і печалі за всіма полегли-
ми, зокрема за чотирма загибли-
ми побратимами. Тож хочеться, 
щоб наша влада не забувала ні 
тих подій, ні тих людей, яким усі 
ми завдячуємо найдорожчим – 
своїм життям”. 

Завершився мітинг-реквієм 
покладанням квітів до пам’ят-
ного знака.

У Бучі вшанували пам’ять
Героїв Небесної Сотні

15 лютого небайдужі госто-
мельчани вкотре забили на 
сполох щодо вирізання жи-
вих дерев у напрямку “Леон-
товича — Військове містеч-
ко”. Спочатку “операція” про-
водилася під виглядом прорі-
джування лісосмуги, але від-
чуваючи безкарність, “керів-
ники” процесу дали вказівку 
виконавцям масово вирубува-
ти ЖИВІ дерева.

Виявляється, у цієї лісосму-
ги є власник — ТОВ “ВВ-Брік 
Траст”, керівництво якого 
було здивоване цим дійством. 
За їхніми словами, ніяких доз-
волів на вирубку дерев вони 
не давали. Це підтверджує і 
юрист Лариса Павлюк.

А один із працівників скла-
ду, з-поміж численної кількості інших складів, які 
здає в оренду родина гостомельського селищного 
голови, зазначає, що ці дрова потрібні для опален-
ня приміщень. Дровця підкидають щопівгодини. 
А де краща деревина, ту відправляють на продаж.

Громадська активістка Гостомеля, в недалекому 
минулому керуюча справами селищної ради Ла-
риса Богданова констатує, що селищна рада  не 
уповноважена ані зрізати ті дерева, ані давати 
дозвіл на зрізування на цій ділянці.

Виявляється, що Ірпінською прокуратурою вже 
відкрито кримінальне провадження щодо виру-
бування дерев у Гостомелі.

На “полі бою” працювало 5 одиниць техніки, се-
ред яких була й автівка з місцевого КП “УЖКГ 
“Гостомель”. Що вона там робила — з’ясують пра-

воохоронні органи. 
Натомість місцеві жителі проводять паралелі: 

нищення Гостомеля та стрімке збагачення пра-
цівників Гостомельської селищної ради, біль-
шість із яких не проживає на території селища, 
а відтак, за словами громадських активістів, “Їм, 
“зальотним”, наше, рідне, гостомельське не бо-
лить. Нищать, руйнують, вичавлюють з Госто-
меля останнє”.

Зовсім нещодавно заступник селищного голо-
ви Василь Саєнко став власником дороговартіс-
ного новенького Volkswagen. Відомо, що його 
зять працює архітектором у забудовника-втіка-
ча Вишнякова.

То ж чи є між цими подіями зв’язок і хто давав 
дозволи на винищення зелених насаджень, – на-
разі з’ясовують правоохоронні органи.

“Хазяйнувати” по-гостомельськи

Сторінку підготувала
 Ольга АВЕРІНА

“Афганська війна очима дітей”

Афганістан став синонімом 
людського лиха, страждань і 
справжнього пекла, це героїзм 
крізь горе й сум. Афганська вій-
на безжально перекреслила ти-
сячі молодих життів, понівечи-
ла людські долі…

Напередодні Дня вшануван-
ня учасників бойових дій на те-
риторіях інших держав учні на-
вчальних закладів м. Ірпеня з 
великою шаною передали свої 
емоції  до подій афганської вій-
ни через малюнки.

У міському конкурсі дитячого 
малюнка  «Афганська війна очи-
ма дітей»  взяли участь усі на-

вчальні заклади міста. Його ор-
ганізаторами виступили управ-
ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради та Українська спіл-
ка ветеранів Афганістану. Пере-
можців конкурсу нагороджували 
учасник бойових дій в Афганіста-
ні, полковник запасу Валерій Ма-
лашенко, учасник бойових дій 
АТО Олександр Порохня. 

Навзаєм учні приготували для 
гостей малюнки та подарунки, а 
вихованці військово-патріотич-
ного гуртка «Ратібор»  Андрій 
Суходольський  та  Владислав 
Кухельний — пісню «Спецназ».
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Карта округів депутатів

Приірпіння

Знайдіть свого депутата

Довідник свідомого громадянина:
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• Галина КАМІНСЬКА

обов’язки депутата місцевої ради
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Бортницька станція аерації 
вичерпала свій ресурс і че-
кає на модернізацію. Дні-
про помирає, і цей процес 
лише пришвидшується.

Екологи та громадські активі-
сти заявили про критичне за-
бруднення водної артерії. Вони 
застерігають, що через непо-
правні зміни країна може втра-
тити питну воду. Під льодом у 
воді менше кисню, тож річка 
важче сприймає скиди отруй-
них речовин – промислових не-
очищених стоків.

Фахівці наголошують, що це 
потрібно заборонити, бо у воді 
можна знайти всі елементи та-
блиці Менделєєва. Річка Либідь 
у Києві, котра впадає у Дніпро, 
фактично є міським зливним 
колектором, куди потрапляють 
не лише каналізація, а й неочи-
щені стоки з автомийок разом із 
потужними фосфатами, масти-
лами та бензином.

Отруйні скиди й відсутність 
контролю стрімко погіршують 
ситуацію в Дніпрі. Екологи твер-
дять, що країна може втрати-
ти питну воду. Очищувати сто-
ки столиці мають на Бортниць-
кій станції, але цього зробити не 
можуть через застарілу техніку. 

Обладнання повністю відпрацю-
вало свій експлуатаційний тер-
мін. Станцію мають переробити 
до 2025 року, а доти Дніпро в Ки-
єві гнитиме, цвістиме і перетво-
рюватиметься на болото, бо від 
наявності численних дамб течія 
практично відсутня.

Не додають оптимізму й ви-
сновки іхтіологів – захворюва-
ність риби через забрудненість 
щороку зростає.

Завадити процесам не мож-
на, бо на перевірки забрудню-
вачів існує мораторій, а екоін-
спекція за законом може пере-
віряти лише планово, тобто по-
переджаючи заздалегідь. Низькі 
штрафи також не сприяють пі-
клуванню про чистоту стічних 
вод на підприємствах.

До людського нехлюйства до-
дається також невідворотній 
вплив глобального потепління, 
що висушує річку. Тож про пер-
спективи екологи говорять з су-
мом – навіть ухвалення нових 
стандартів моніторингу води їх 
не тішить, адже лабораторне об-
ладнання для праці за критері-
ями ЄС з’явиться не скрізь і не 
швидко, а концентрація отрути 
в Дніпрі лише збільшується.

Прес-служба Асоціації 
рибалок України

Наближення екологічної
катастрофи: до 2025 року
Дніпро може перетворитися
на київське болото

Інформаційні табло на зупинках:
нова фікція від міської влади?

На своїй сторінці у мережі Фейсбук ір-
пінський міський голова обіцяє навесні 
запустити у місті новий проект — поста-
вити на зупинках інформаційні табло, які 
показуватимуть час до прибуття марш-
рутного таксі.

Електронний “комфорт”
Їх планують встановити на п’яти 

зупинках громадського транспор-
ту: на вул. Северинівській — ма-
газин “Бджілка” та “парк Стель-
маха”, на Соборній — “вул. Тур-
генєвська”, на Університетській 
— “Університет”, на Мечнікова — 
“ЖК “Синергія”.

Мова йде про п’ять міських 
маршрутів — №№6, 7, 8, 19 та 
18+6, автобуси яких будуть об-
ладнані спеціальними GPS-маяч-
ками, що передаватимуть сигна-
ли на табло. 

Крім того, у нього вмонтують 
камери відеоспостереження, а в їх 
опорах — розетки для підзаряд-
ки гаджетів. Також поруч буде до-
ступний WI-FI. Система живити-
меться від сонячних батарей.

Мер пише, що у Європі інфор-
маційні табло на зупинках — 
звична справа. Є вони й у бага-
тьох українських містах, що, мов-
ляв, значно підвищує комфорт. 
За зразок Ірпінь хоче узяти Львів. 

Після пілотного тестування влада збирати-
ме відгуки ірпінців щодо цього нововведення. І 
якщо громада схвалить, то систему електронного 
оповіщення запустять по всьому місту. 

Комунальний транспорт і тролейбус
Звичайно, все це добре, якщо вирішені нагаль-

ні проблеми, зокрема й пов’язані з перевезенням 
пасажирів. Варто порушити питання про ство-
рення комунального міського транспорту, що до-
поможе оптимізувати ціни на проїзд та покращи-
ти надання послуг для пільговиків.

Десятки років у повітрі витає ідея про тролей-
бусне сполучення між Ірпенем та Києвом. Її вті-
лення у життя підштовхує і нова дорога. Але цей 
проект вимагає грандіозних бюджетних витрат, 
тож, швидше за все, інвесторів він не зацікавить.

Звичайно, нашому місту займатися цим не вигід-
но. Адже величезна кількість ірпінського населен-
ня працює у столиці, наповнюючи своїми подат-
ками її бюджет. Та й київська влада навряд чи по-
кращуватиме нашу транспортну інфраструктуру.

Тому на забитій транспортом та запробкованій у 
час пік трасі переважають маршрутки, забрудню-
ючи вихлопами навколишнє середовище. Про не-
комфортність пересування у їхніх салонах теж го-
ворять багато.

Без колес, але з GPS
Не секрет, що автопарк приват-

них перевізників перебуває не в 
кращому технічному стані. Так, у 
нашому регіоні в маршруток де-
кілька разів на ходу відпадали ко-
леса. І лише дивом ніхто не по-
страждав. 

Якщо порівнювати з деякими 
містами України, то ірпінські ціни 
на перевезення пасажирів “куса-
ються”. Часто це пов’язано з тим, 
що місцевій владі вдається циві-
лізовано впливати на перевізни-
ків, зокрема й позбавляючи їх мо-
нополізму. 

А ірпінські можновладці просто розводять ру-
ками: мовляв, ми нічого не можемо вдіяти. Ось 
вам і турбота про населення...

“Показушна” забаганка
Тому ця забаганка з електронним оповіщенням 

виглядає звичайною “показушною” фікцією. Таке 
собі “мерське новаторство” з марнотратством 
бюджетних коштів. 

Краще б удосконалили конструкцію самих зу-
пинок, відкритих усім вітрам, де єдина перевага 
— накриття над головою. Той, хто розпорядив-
ся їх поставити, навряд чи користується громад-
ським транспортом.

Численна муніципальна варта часто не може за-
побігти вчиненню актів вандалізму чи затримати 
порушників порядку навіть на центральній пло-
щі міста, добре освітлюваній та начебто “нашпи-
гованій” камерами відеоспостереження.

То що вже тоді говорити про зупинки на око-
лицях, які ніхто не охоронятиме? Чи вціліє вста-
новлене на них обладнання?

Ігор ШВЕЦЬВ Ірпінському регіоні
почастішали випадки пожеж

В Ірпінському регіоні, як і на 
Київщині в цілому, загострила-
ся обстановка з пожежами. Ви-
нуватцями цих бід є самі люди, 
які зневажливо ставляться до 
вимог пожежної безпеки, про-
являють недбалість у відношен-
ні до вогню. Лише висока куль-
тура поводження з вогнем, до-
тримання правил пожежної без-
пеки може убезпечити від біди.

Синоптики найближчими тиж-
нями знову прогнозують міну-
сові позначки, а це значить, що 
зростає небезпека кількості ви-
падків травмування людей на 
пожежах через необережне по-
водження з пічним опаленням, 
газовими приладами та обігрі-
вачами. В окремих випадках за 
декілька хвилин безконтроль-
ний вогонь перетворює на по-
піл майно, що наживалося впро-
довж усього життя.

Лише від початку 2018 року в 
Приірпінні, за даними прес-служ-
би Ірпінського МВ ГУ ДСНС, за-
фіксовано 10 випадків пожеж 
приватних квартир та будин-
ків. Зокрема, в Ірпені зафіксова-
но 5 таких випадків, у Бучі — 4, в 
Гостомелі — 1.

Працівники ДСНС регулярно 
проводять комплексні пожеж-
но-профілактичні відпрацюван-
ня житлового сектору Ірпінсько-
го регіону з метою попередження 

виникнення пожеж і недопущен-
ня загибелі людей на них.

У ході відпрацювання акцент 
робиться на статистиці пожеж, 
на кількості загиблих за попе-
редній рік, ведеться роз’ясню-
вальна робота щодо правил по-
жежної безпеки під час корис-
тування електричними та нагрі-
вальними приладами у побуті.

Тож із настанням морозів:
• не використовуйте само-

робні електронагрівачі;
• не експлуатуйте печі, що 

мають тріщини;
• не використовуйте для обі-

гріву приміщень газові плити;
• не сушіть над запаленою 

газовою плитою ніякого одя-
гу — він пересохне і може 
спалахнути;

• не залишайте без нагля-
ду розпалені печі та включені 
електронагрівальні прилади;

• не паліть груби і печі з не-
закритою топкою;

• не захаращуйте підвали 
сміттям, вхідні двері зачиняй-
те на надійні замки.

Знання найпростіших правил 
пожежної безпеки допоможе 
уникнути загоряння, а знання 
першочергових дій у разі по-
жежі — допоможе зберегти 
чиєсь життя!

27 лютого на черговому засіданні виконко-
му Ірпінської міської ради говорили про під-
вищення тарифів на теплопостачання та пе-
ревезення пасажирів, економію бюджетних 
коштів і фінансування видатків на лікування 
окремих категорій хворих.

Банальні фінансові істини
Економне використання владою коштів, які на-

дійшли до міського бюджету завдяки платникам 
податків, — це банальна істина. Правда, часто ви-
никають сумніви, наскільки ефективно їх витра-
чають ірпінські можновладці. 

Так, мер постійно хизується, що у порівнянні з 
2014 роком бюджет Ірпеня збільшився у 3,3 рази 
(відповідно із 256 млн до 836 млн грн). А бюджет 
розвитку — із 7,8 млн до 180 млн грн.

Правда, він мовчить про стрімке знецінення 
курсу гривні до долара та зростання рівня зарп-
лат, цін, виплат та різних платежів, що збільши-
ло гривневу масу в податкових відрахуваннях. Та-
кож зростанню бюджетних надходжень сприяють 
процеси децентралізації, які тривають в Україні. 

Як відомо, основу бюджету розвитку становлять 
пайові внески забудовників. Це напряму пов’я-
зано з винищенням природних ресурсів нашого 
краю — лісових зон та рекреаційних земель. До 
того ж ці внески надходять не “живими” кошта-
ми, а, наприклад, будівельними роботами.

Важко назвати сотні мільйонів гривень, викину-
ті на реконструкцію центральної площі міста, пар-
ки та сквери, недолугі капремонти вулиць тощо, 

економією бюджетних коштів. Так, лише останній 
з облаштованих парків — Письменників — “по-
тягнув” на 15 млн грн.

Теплове здорожчання
Питання про коригування тарифів на теплову 

енергію та централізоване опалення від КПП “Те-
плоенергопостач” викликали певну дискусію.

За словами керівника підприємства, протягом ос-
танніх місяців зросли ціни на енергоносії, підвищу-
ється рівень зарплати. Тому запропоновано збіль-
шити чинний тариф на 10%. Проте члени викон-
кому погодилися лише на 4%, мовляв, на зарплати 
заробляйте собі самі — за рахунок стягнення бор-
гів із неплатників, більш ефективної роботи тощо.

Отже, із 1 березня тариф на теплопостачання 
для населення становитиме 33,22 грн за 1 м² за-
мість діючого 32,57 грн.

Про підвищення цін з 5 до 6 грн за перевезення 
пасажирів ірпінськими маршрутами говорив і ке-
рівник ТОВ “Ірпінське АТП 13250”, мотивуючи це 
зростанням вартості пального, запчастин, рівня 
мінімальної зарплати. Мовляв, хотіли придбати 8 
нових автобусів, але з такими розцінками у банку 
виникли сумніви з кредитуванням.

Тарифне питання — дуже складне. Адже є в 
Україні регіони, де ціни менші, а комфорту біль-
ше — словом, нюансів вистачає. Звичайно, місь-
ка влада боїться загострення соціальної ситуа-
ції, тому вирішила взяти на тиждень тайм-аут для 
проведення публічних обговорень. 

Ігор ШВЕЦЬ

Ірпінський виконком: 
підвищення тарифів та економія бюджету

•  ВАЖЛИВО  •
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3 березня у всьому світі відзна-
чають Міжнародний день охо-
рони здоров’я вуха та слуху. Він 
покликаний привернути увагу 
громадськості до важливості 
збереження у людей функції 
вловлювання звуків.

Головне — профілактика
Давно відомо, що хворобу лег-

ше попередити, аніж вилікува-
ти. Тож слід чітко дотримувати-
ся наступних рекомендацій:

1. Чистота — понад усе. Чи-
стіть вуха правильно, краще 
— пальцями й водою, при необ-
хідності — лише стерильними 
ватними паличками.

2. Підтримуйте імунітет. Зда-
валося б, де зарядка, вітаміни 
чи загартовування, а де вуха. 
Насправді ж науково доведено, 
що причиною вушних хвороб є 
слабкий імунітет.

3. Раз на півроку 
відвідуйте ЛОРа. 
Вчасно виявлені й 
усунені фахівцем 
проблеми зі слухом 
дозволять знизити 
ризик заподіяння са-
мому собі шкоди.

4. Не піддавайте-
ся згубному впливу 
шуму. Якщо ж вбе-
регтися від цього не-
можливо, скажімо, 
через особливості 

професії, чи через інші обста-
вини, використовуйте індивіду-
альні захисні засоби.

5. Не слухайте надзвичайно 
гучної музики. Особливо це 
стосується автомобіля, де роз-
міри салону мінімальні.

6. Не слухайте часто й три-
вало музику за допомогою на-
вушників-пальчиків.

Порада батькам: проводьте 
для дітей вакцинацію проти 
специфічних, так званих «ди-
тячих» хвороб (кір, свинка, 
краснуха, менінгіт), для дівча-
ток-підлітків і молодих жінок 
аж до періоду вагітності – про-
ти краснухи; своєчасно відві-
дуйте з ними фахівця, якщо в 
роду/сім’ї є ті, які страждають 
глухотою (не старечою) та ін.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Реформа МОЗ: з 1 квітня потрапити 
до лікаря без скерування терапевта 

стане неможливим

Багато людей вважають рекомендації 
лікарів з приводу прийому медикаментів 
непринциповими. Але нехтувати ними 
не варто, адже ліки можуть подіяти не 
так, як очікувалося.

• Всі ліки діляться на 4 умовні групи: «до», «піс-
ля», «під час» і «незалежно» від їжі. Зазвичай «до» 
— це за 30 хвилин до їжі, причому, натщесерце. 
Це важливо, інакше таблетці заважатиме шлун-
ковий сік, і вона засвоїться не в повній мірі.

• Якщо терапевт виписав одні ліки, а офталь-
молог і ЛОР — інші, поверніться до терапевта та 
попросіть роз’яснень. Потрібно проаналізувати 
сумісність препаратів, щоб уникнути побічних 
ефектів і взаємного посилення або ослаблення дії.

• Всі таблетки необхідно запивати тільки во-
дою кімнатної температури, без газу. Винятки 
бувають рідко і прописуються в інструкції.

• Якщо таблетки потрібно приймати кілька ра-
зів на день, то це означає не «коли згадаю», а че-
рез рівні проміжки часу.

• Якщо ви запізнилися з прийомом на пару го-
дин, це не страшно. Коли ж перерва виявилася 
довшою, пропустіть цей прийом, щоб не допу-
стити передозування, а потім відновіть графік.

• Жувати потрібно тільки спеціальні жувальні 
таблетки, льодяники — розсмоктувати, драже — 
ковтати цілими.

• Якщо на таблетці немає розділової лінії — 
значить, ламати її не можна. Наприклад, якщо 
пігулка вкрита захисною плівкою і ви її розріже-
те, вона не добереться до потрібного місця в ки-
шечнику, а розчиниться раніше.

• Не варто ковтати таблетки лежачи: вони мо-
жуть почати розкладатися в стравоході, що при-
зведе до печії, нудоти і блювоти. Хоча б сядьте.

• Від алкоголю під час лікування краще утри-
матися. Його поєднання з медикаментами може 
викликати сонливість, запаморочення і нудоту, 
а також нанести потужний удар по печінці.

Як правильно приймати ліки?

Із 1 квітня потрапити до спе-
ціаліста вузького профілю 
можна буде тільки із на-
правленням від терапевта, з 
яким укладено договір.

У рамках впроваджуваної в 
країні медичної реформи МОЗ 
рекомендує громадянам визна-
читися із вибором сімейного лі-
каря, або лікаря первинної ме-
дичної допомоги. Після 1 квітня 
2018 року такі лікарі приймати-
муть пацієнтів за умови укладе-
ного з ними меморандуму, пові-
домляють «Українські новини».

«Лікар первинної медичної до-
помоги – це фахівець, який має 
всю інформацію про ваше здо-
ров’я. Завдяки цьому він бачить 
взаємозв’язок і може визначи-
ти, на якій стадії потрібне втру-
чання профільного фахівця. Ін-
формація про стан здоров’я па-
цієнта буде міститися в елек-
тронній системі охорони здо-
ров’я. Навіть коли пацієнт пе-
рейде до іншого лікаря, вся ін-
формація буде доступна. Голов-
ний обов’язок лікаря первинної 
медичної допомоги – вчасно по-
передити або виявити захворю-
вання на ранній стадії», – пояс-
нюють у міністерстві.

Від сімейного лікаря кожен 
підписант договору з ним мати-
ме право вимагати таке:

• спостереження за станом здо-
ров’я пацієнта;

• діагностику та лікування 

найбільш поширених хвороб, 
травм, отруєнь, ускладнень під 
час вагітності;

• супровід пацієнта з хронічни-
ми захворюваннями;

• надання невідкладної допо-
моги;

• направлення пацієнта для на-
дання йому вторинної (спеціалі-
зованої) або третинної (високо-
спеціалізованої) меддопомоги;

• проведення профілакти-
ки (вакцинації, оглядів та дослі-
джень пацієнта з групи ризику).

Крім того, повідомляється, що 
базова ставка лікаря становити-
ме 370 гривень за одну людину. 
При цьому медик може підписа-
ти меморандум із 2000 пацієнтів. 
Втім, гроші від держави йтимуть 
на рахунок лікарні, де працює 
той чи інший сімейний лікар. 
Медзаклад і виплачуватиме йому 
заробітну плату, яка залежатиме 
від кількості його пацієнтів.

В цілому ж, за розрахунками 
законодавців, заробітна плата 
медиків повинна зрости у 6 ра-
зів. Стартова заробітна плата лі-
карів має бути 250%  (понад 18 
тис. грн) від середньої заробіт-
ної плати в Україні.

Що стосується різноманітних 
досліджень, яких потребуватиме 
пацієнт, то лікар первинної лан-
ки матиме виділений бюджет на 
аналізи. За додаткові маніпуля-
ції з 2020 року доведеться плати-
ти окремо за затвердженими та-
рифами.

6 березня у всьому світі відзначають День 
народження ацетилсаліцилової кислоти. 
Саме в цей день у 1899 році німецький хі-
мік Ф. Гофман винайшов всім відомий ас-
пірин, який ми зазвичай використовуємо 
в якості жарознижувального препарату.

Не всім відомо, що лікарі призначають цей засіб 
для боротьби з іншими симптомами, зокрема, лі-
кування  хвороб серцево-судинної системи, рев-
матизму, в якості болезаспокійливого. А ще аспі-
рин вдало бореться із косметичними недоліками.

Підсушує прищі
Все, що вам потрібно зробити — це розчавити та-

блетку і зволожити її невеликою кількістю води. Нане-
сіть отриману пасту на уражені ділянки і залиште діяти 
протягом декількох хвилин. Потім змийте водою з ми-
лом. Почервоніння і прищі поступово зникнуть.

Омолоджує шкіру
Саліцилова кислота, що міститься в аспирині, лі-

кує не лише почервоніння, набряклість і акне, а й 
видаляє мертві клітини шкіри і надмірну кількість 
жиру. Просто розімніть 5 таблеток аспірину і змі-
шайте їх з ¼ склянки води і 1 ч.л. меду. Нанесіть 
суміш на шкіру і залиште діяти протягом 10 хви-
лин. Змийте теплою водою. Регулярне використан-
ня цієї маски значно омолодить вашу шкіру.

Лікує тверді мозолі
Розчавіть 5 таблеток аспірину і змішайте їх з кіль-

кома краплями лимонного соку та 1/2 ч.л. меду. На-

несіть пасту на жорсткі мозолі на ногах і оберніть 
ноги в теплий рушник. Закріпіть його поліетиле-
новою плівкою. Через 10 хвилин зніміть плівку — 
ефект здивує вас!

Допомагає в разі укусів комах
Для того, щоб зняти запалення і свербіж в разі 

укусів комах, увітріть таблетку аспірину безпосе-
редньо на місце укусу.

Позбавляє від лупи
Подрібніть 2 таблетки аспірину, додайте цей по-

рошок у ваш шампунь і через пару хвилин мий-
те голову, як зазвичай. Цей засіб допомагає у ліку-
ванні та профілактиці лупи.

Відновлює колір волосся
Хлорована вода може сильно пошкодити во-

лосся. Щоб відновити його блиск і об’єм, розчи-
ніть 6-8 таблеток аспірину в склянці теплої води, 
увітріть отриманий розчин у волосся і залиште 
його діяти протягом 10-15 хв.

Правила збереження слуху

В аптеках Приірпіння стало більше препара-
тів, які можна придбати безкоштовно або з 
незначною доплатою. Це стало можливим 
завдяки розширенню урядової програми 
«Доступні ліки».

На початку року Міністерство охорони здоров’я 
України затвердило новий реєстр лікарських засобів, 
вартість яких підлягає відшкодуванню. Він містить 
239 препаратів для лікування серцево-судинних за-
хворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіаль-
ної астми, що на 41 більше порівняно з попереднім. 

Для отримання препаратів за програмою «До-
ступні ліки» потрібно звернутися за рецептом до 
сімейного лікаря чи терапевта, Це може бути як 
спеціаліст державної установи, так і приватної. 

Отримати препарати безкоштовно або з незнач-
ною доплатою можна лише в аптеках, де є познач-
ка «Доступні ліки» (див. малюнок). Загалом за 
цією урядовою програмою на Приірпіння виділи-
ли 1 млн 400 тис. грн.

«Доступних» препаратів стало більше
Перелік аптек Приірпіння, які беруть участь 

у програмі «Доступні ліки»:

Ірпінь: 
ТОВ «Фармастор» (аптека №73): 
вул. Антонова, 4А, тел.: (093)-610-87-05);
ТОВ «Фармастор» (аптека №207): 
вул. Центральна, 6Г/3, тел.: (093)-338-10-11;
ТОВ «Аптекарь»: вул. Шевченка, 3, 
тел.: (067)-935-83-53; 
ТОВ «Фармарт ЛТД» (аптека №17): 
вул. Садова, 29, тел.: (044)-593-01-31.

Буча:
 КП «Міжлікарняна аптека»: 
вул. Польова, 19, тел.: (04597) 29-766.

Ворзель: 
ТОВ «СІГ-25» (аптека №1): 
вул.Європейська, 4, тел.: (050) 343-62-28.

Коцюбинське: 
ТОВ «Київфарм» (аптека №28):
вул. Доківська, 14, тел.: 044-460-59-40;
ТОВ «Київфарм» (аптека №18): 
вул. Доківська, 5-в, тел.: 044-460-59-40.

Універсальний аспірин
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“Батько українського бестселера” Василь Шкляр 
презентував у Немішаєвому новий роман “Троща”

22 лютого у Немішаївському агротехніч-
ному коледжі пройшла зустріч з відомим 
українським письменником Василем 
Шклярем — одним з найбільш яскравих 
сподвижників національного відроджен-
ня нашого суспільства.
Автора культових книг “Залишенець. Чорний Во-

рон”, “Маруся”, “Чорне сонце” називають “батьком 
українського бестселера”. Його твори оспівують не-
зламний дух нашого народу, висвітлюють трагічні 
сторінки національно-визвольної боротьби проти 
ворожого гніту.

Митець є лауреатом багатьох престижних літера-
турних премій, володарем гран-прі всеукраїнських 
конкурсів на найкращий роман “Золотий бабай” та 
“Коронація слова”, лауреатом премії “Золоте перо”, 
міжнародної премії “Спіраль століть”, австралій-
ської премії “Айстра”, премії Ліги українських меце-
натів “Ярославів Вал” та багатьох інших.

За “Чорного Ворона” Шкляру в 2011 році прису-
дили Шевченківську премію. Але він уперше в істо-
рії її вручення відмовився від неї на знак протесту 
проти антиукраїнської політики тодішньої влади.

Проте найвищою нагородою для письменника є 
постійний інтерес читачів до його творів, які вихо-
дять величезними тиражами. Жартома Шкляр на-
віть пишається, що його книги найбільше цуплять 
з розпродажів порівняно з іншими авторами.

На зустрічі пройшла презентація нового роману 
“Троща”. У ньому розповідається про героїчну бо-
ротьбу воїнів УПА проти ненависних загарбників, 
які прийшли на українську землю, щоб навіть на ге-
нетичному рівні задавити незламний дух спротиву.

Трощею називають очерет, де у романі перехову-
валися підпільники від своїх ворогів, щоб вижити. 
У символічному плані — це страшна катастрофа, 
кривава бійня, яка трощить людські долі та життя.

Письменник розповів читачам, що довго шукав 
універсальну історію про УПА, бандерівське під-
пілля. У другій половині 40-х років для повстанців 
склалася важка ситуація. Збройний спротив на два 
фронти проти більшовицьких та фашистських за-
гарбників фактично завершився. Щоб зберегти лю-
дей, вирішено було піти у підпілля.

На Тернопільщині між селами Купчинці, Багат-
ківці та Ішків, де тече р. Стрипа, у плавнях, по-
рослих очеретом (його тут називають трощею) 
ховалися повстанці. У 1947 році унаслідок зради 
їх оточили червонопогонники. Ця страшна драма 
й вилилась у роман.

У “Трощі” розповідається, що колишній вояк 
УПА, відсидівши у буцигарні 25 років, приїздить до 
міста у східній частині України. Адже політв’язням 

заборонялося повертатися до рідного краю, у дано-
му випадку — до Галичини. 

Якось на міському цвинтарі він несподівано зди-
бав могилу свого близького товариша, побратима, 
з яким разом воював. Той начебто загинув у 1947 
році. Проте напис на могилі свідчив, що він помер 
не так давно.

Тема зради навіть винесена в епіграф роману. Її 
можна зрозуміти, але не можна виправдати, роз-
мірковує автор. Адже коли ти опиняєшся в ситуа-
ції, в яку потрапили його герої, ніхто достеменно не 
скаже, як би повелася людина на його місці.

Прикро, що зрадництво проходить через всю 
нашу історію, є своєрідним національним лихом, 
яке також сприяє роз’єднанню українського наро-
ду, заважає сформуватися цілісній нації. Це ми ба-
чимо й сьогодні, коли окупанти відібрали Криму, 
вдерлися до східної України.

Але завжди знаходяться справжні особистості, 
які кладуть своє життя на вівтар перемоги над не-
нависним ворогом. Часом навіть не маючи надії на 
визволення, коли боротьба точиться лише заради 
того, щоб ідею незалежності підхопили наступні 
покоління українців.

Ігор ШВЕЦЬ

Дорогі Жінки!
Свято краси, чарівності та ніжності недарма при-

падає на початок весни, з приходом якої проки-
дається природа від зимового сну, а разом із 
нею розквітаєте й ви — Берегині домашнього 
вогнища, люблячі дружини, сестри, колеги, 
подруги, і, щонайголовніше, — турботливі 
матусі та бабусі. І попри будь-які негаразди 
нашого життя, ви долаєте всеможливі пере-
шкоди. То ж дарма жінок називають слабкою статтю.

На своїх тендітних плечах ви тримаєте рутинну 
роботу та побут, проте залишаєтесь гарними і ніж-
ними, ніколи не забуваєте дарувати любов і турбо-
ту своїм рідним та близьким. А ще пліч-о-пліч з колегами-чо-
ловіками свій розум, талант і сили ви віддаєте щоденній праці 
на благо інших людей, на благо народу України.

Тож щиро зичимо, щоб ви завжди були здоровими, кохани-
ми, щасливими, а у ваших серцях панували радість і любов 
на багато-багато весен!

З повагою, колектив ІА «Погляд»

З наступного року учні 
початкових класів навча-
тимуться за новим стан-
дартом, орієнтованим 
здебільшого на здобуття 
учнями компетентностей, 
а не лише знань.
Про це повідомляє прес-служ-

ба Міністерства освіти і науки 
України.

“За цим стандартом у 2018-
2019 навчальному році розпоч-
нуть навчання всі перші кла-
си України. Обов’язкові резуль-
тати показують, що дитина 
має вміти, знати, розуміти піс-
ля кожного з 2 циклів навчання 
в початковій школі. Тобто після 
другого та четвертого класу”, – 
повідомила Лілія Гріневич, мі-
ністр освіти і науки України.

Робота над стандартом тривала 
2 роки. При цьому було викори-
стано досвід 7 країн – Фінляндії, 
Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, 
Франції, Канади та Польщі.

Міністр зауважила, що разом із 

стандартом приймаються 4 ба-
зові навчальні плани, в яких за-
кладено збільшення обсягу ви-
вчення української мови в шко-
лах національних меншин.

Україна врахувала рекомен-
дації Венеційської комісії щодо 
мови навчання у школах. Впро-
вадження мовної статті зако-
ну “Про освіту” відтермінують 
до 2023-го, що на рік пізніше, 
ніж було прописано у законі. 
Ці зміни внесуть до перехідних 
положень прийнятого торік у 
вересні документу.

Ольга АВЕРІНА
Фото автора

На українські школи очікують 
кардинальні зміни

На Київщині фінішували 
масштабні наукові пере-
гони для обдарованої уч-
нівської молоді – II (облас-
ний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт уч-
нів-членів МАН України.
508 юних дослідників Київщи-

ни виконували контрольні ро-
боти з базових дисциплін та за-
хищали наукові проекти.

Дев’ять учнів закладів осві-
ти міста Буча брали активну 
участь у конкурсі і всі дев’ять 
вибороли перемогу І, ІІ та ІІІ 
ступенів, що є 100% результа-
тивністю.

І місце вибороли  2 учні: 
Аліна Рудницька, учениця 

11 класу Бучанського НВК № 4 
та  Максим Копилов, учень 10 
класу Бучанської Української 
гімназії;

ІІ місце – 3 учні: 
Ольга Захарчук, учениця 

11 класу Бучанського НВК № 

3,  Анастасія Люліна,  учени-
ця 11 класу Бучанської СЗОШ 
І – ІІІ ст. № 5 та Стефанія Біло-
стоцька, учениця 10 класу Бу-
чанської Української гімназії;

ІІІ місце посіли 5 учнів: 
Софія Бондар,  учениця 10 

класу Бучанської Української 
гімназії;  Владислав Гедз, учень 
11 класу Бучанської Української 
гімназії; Інелла Огнєва, учени-
ця 11 класу Бучанської ЗОШ 
І – ІІІ ст. № 1 та  Юлія Проко-
пенко, учениця 10 класу Бучан-
ської Української гімназії.

Вітаємо юних науковців (а та-
кож їхніх наставників та бать-
ків)  і бажаємо подальших здо-
бутків та перемог!

Юні науковці з Бучі – кращі 
з-поміж кращих

Від усього серця вітаємо вас зі святом 8 Березня!

9 березня українська 
громадськість відзначає 
204-у річницю від дня 
народження українського 
генія Тараса Григоровича 
Шевченка.
Задля вшанування пам’яті цієї 

насправді сакральної постаті 
для всіх минулих, сучасних та 
прийдешніх поколінь україн-
ців, у читальній залі ворзель-
ської бібліотеки розгорнуто 
книжкову виставку «Лауреати 
Шевченківської премії».

Для експозиції підібрано лі-

тературу, що розкриває твор-
чий талант видатних україн-
ських письменників, худож-
ників, мислителів і борців за 
волю України, чия творча ді-
яльність удостоєна Шевченків-
ської премії, що стала націо-
нальним символом українства.

Книжкова виставка призна-
чена допомогти користувачам 
бібліотеки глибше усвідомити 
суспільну й художню цінність 
Слова, стати інформаційним 
приводом для зміцнення рівня 
національної самосвідомості.

У Ворзелі запрацювала книжкова виставка 
«Лауреати Шевченківської премії»
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17 лютого в Ірпені на центральній 
площі міста пройшло обрядо-
во-фольклорне свято “Колодія 
величаємо — весну зустрічаємо”. 
У ньому взяли участь народні ху-
дожні колективи — як місцеві та 
із сусідніх районів, так і з інших 
куточків України. 

Колодія (Масляна, Масниця) — це одне 
з праслов’янських свят, яке сягає своїм 
коріння трипільської культури. За дав-
німи уявленнями маленьке божество 
поступово підростає і набирається сил, 
щоб розкручувати Сонячне Коло. Звідси 
і назва Коло-Дій. 

Із яскравим сонячним промінням зима 
відступає, а весна розпочинає черговий 
життєдайний цикл. Святкування перед-
бачає низку обрядових дійств на честь 
весняного пробудження природи. 

На народні гуляння до Ірпеня приїха-

ли колективи “Браничанка” та “Берегиня” 
(Браниця і Козацьке, Чернігівщина), “Гор-
лиця” (Кричильськ, Рівненщина), сусіди із 
Бородянського та Києво-Святошинського 
районів — “Червона калина” (Пилипови-
чі) і “Золоте перевесло” (Мощун), а також 
ансамбль пісні й танцю Національної ака-
демії внутрішніх справ України.

На правах господарів гостей зустрічали 

народний фольклорно-етно-
графічний колектив “Бере-
гиня” та народний аматор-
ський хор ветеранів війни та 
праці “Пам’ять”.

Учасники художньої само-
діяльності продемонструва-
ли свою майстерність, зумі-
ли підняти настрій веселими 
піснями та запальними тан-
ками людям, які зібралися 
на свято. 

Звичайно, не обійшлося й без напоїв та 
наїдків. Адже відомо, що основною об-
рядовою стравою Масниці були варени-
ки (або пироги) із сиром, якими ласува-
ли з маслом чи сметаною, а також млин-
ці, спечені на пошану сонця. А запивали 
все це медовими напоями. 

Приємно, що сучасне покоління дбає про 
збереження наших споконвічних обрядів, 
у яких відображені мудрість, сила та непе-
реможний дух українського народу.

 Із 15 по 18 лютого на Сумщині 
проходив командний чемпі-
онат України з орієнтування 
на лижах. У загальному заліку 
збірна Київщини, яка на 70% 
складається з вихованців Ірпін-
ської ДЮСШ, посіла друге міс-
це. Перше — у команди Києва, 
третє — Чернігівщини.

Загалом на змагання зібралося 187 
спортсменів із 10 регіонів нашої кра-
їни, які увійшли до складів 19 команд. 
На лижних трасах точилася безком-
промісна боротьба, орієнтувальники 
пройшли важкі випробування.

Збірну Київщини представляли 
одразу дві команди. До складу пер-
шої увійшли досвідчені та титуло-
вані спортсмени, а друга стала сво-
єрідним “випробувальним майдан-
чиком” для юних та обдарованих 
спортсменів. Програма змагань скла-
далася із трьох дистанцій: довгої, ес-
тафетної та спринтерської гонок.

У перший день розіграли комп-
лекти нагород на довгих дистанці-
ях з масового старту. У підсумку — 
12 нагород. Золоті медалі у скарб-
ничку збірної поклали Тетяна Петру-
няк, Дмитро Набока, Юлія Трохим-
чук; срібні — Анастасія Маглич, Іри-
на Матвеєва, Владислава Сєрікова, 
Ілля Машков, Дмитро Куцан; брон-
зові — Артем Князєв-Шевчук, Світ-
лана Кобець, Віталій Гичко.

Окремо потрібно зупинитися на ви-
ступі одного з лідерів нашої команди — 
майстра спорту України Віталія Гичка. 
Бронзова нагорода, яку він виборов, — 

дійсно на вагу золота.
Адже на 12-кілометровій дистан-

ції він лише 30 секундами у запеклій 
боротьбі поступився лідерам ві-
тчизняної збірної, які тиждень тому 
повернулися з чемпіонату світу.

Другий день подарував нові перемо-
ги на естафетних дистанціях. Кошик 
нашої команди поповнили п’ять на-
город. З них три золоті (Ірина Матве-
єва — Владислава Серікова — Тетяна 
Петруняк, Михайло Татарніков — Се-
рафім Ковальчук — Данило Головач, 
Олег Мучак — Денис Войтанік — Ста-
ніслав Поляниця); одна срібна (Артем 
Князєв-Шевчук — Ілля Машков — 
Тимофій Теремецький); одна бронзо-
ва (Віталій Савчук — Ігор Гощенко — 
Дмитро Набока).

Справжньою героїнею стала зовсім 
юна спортсменка Тетяна Петруняк, 
яка першою в Україні серед своїх ро-
весників виконала норматив 1-го до-
рослого розряду.

Третій день був коротким, але не 

менш напруженим. Спринтерська дис-
танція, де найменша помилка може 
виявитися фатальною, вимагала від 
спортсменів максимальної концентра-
ції уваги та високих швидкостей.

На ній представники Київщини здо-
були 10 нагород. З них золоті — Тетяна 
Петруняк, Юлія Трохимчук, Дмитро 
Набока, Ілля Машков; срібні — Анас-
тасія Маглич, Олег Мучак, Дмитро Ку-
цан; бронзові — Данило Головач, Ти-
мофій Теремецький, Денис Войтанік.

Загалом орієнтувальники нашої об-
ласті вибороли 27 нагород (10 золо-
тих, 10 срібних та 7 бронзових). Осо-
бливої уваги заслуговує виступ Тетя-
ни Петруняк, яка стала абсолютною 
чемпіонкою України, виборовши 3 зо-
лоті нагороди на трьох дистанціях!

Щиро вітаємо ірпінських орієнту-
вальників та їх тренерів з чудовим ви-
ступом на змаганнях та бажаємо но-
вих перемог!

Сторінку підготував Ігор ШВЕЦЬ

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

Ірпінські боксери посіли 
призові місця на 
чемпіонаті України

Із 12 по 18 лютого в Бердянську прохо-
див чемпіонат України з боксу серед юна-
ків(2004-2005 р.н.), присвячений пам’яті 
воїнів-афганців.
У ньому взяли участь й ірпінські спортсмени, ви-

хованці тренера Олега Кудінова, які показали чудо-
ві результати. Так, Микола Сєров та Єгор Ткаченко 
у своїх вагових категоріях здобули золоті нагороди.

У травні наші чемпіони захищатимуть честь 
України на чемпіонаті Європи, який відбудеться у 
Болгарії.

Також відзначилися й інші боксери. Андрію 
Костенку вдалося вибороти срібні медалі, а Олек-
сандру Хуторнюку та Дмитру Смаголю — бронзові.

14 лютого творчі працівники ін-
формаційної агенції “Погляд” 
на чолі з тележурналістом Ма-
рією Кучеренко організували 
для вихованців ірпінського ди-
тячо-юнацького клубу з елемен-
тами соціалізації “Дивосвіт” ціка-
ву розважальну програму та вру-
чили їм заповітні подарунки від 
себе та інших благодійників.

За сталою традицією меценати готують 
різні презенти на День святого Миколая. 
Поглядівці вирішили дещо відійти від неї 
та зробити приємне для дітей та молоді 
з особливими потребами, які відвідують 
згаданий клуб, на інше свято.

Окрім ІА “Погляд”, до заходу також до-
лучилися Марія Перун, Анна Король, 
Наталія Проценко, Анна Богдан, Вікто-
рія Макаренко, служба у справах дітей та 

сім’ї м. Ірпеня. 
Відомо, що святий Валентин не лише по-

єднував закоханих, а й навчав огортати 
християнською любов’ю людські серця, да-
рувати свою доброту тим, хто цього потре-
бує. А Стрітення, яке випало на 15 люто-
го, символізує надію на відродження душі, 
сподівання на розквіт нашого життя. 

Тому не випадково захід пройшов фак-
тично на стику цих двох свят. Як і на Ми-
колая, діти та молодь написали листи з 
побажаннями. А святий Валентин, дещо 
відійшовши від своїх “прямих” обов’яз-
ків, здійснив їхні заповітні мрії. 

Святкування розпочалося з “обійма-
шок”: діточки з великими червоними 
серцями на грудях стискали у свої щирих 
обіймах і однолітків, і дорослих, переда-
ючи кожному часточку душевного тепла. 

Часом саме його так не вистачає тим, хто 
унаслідок жорстокої примхи долі потра-
пив до лав “особливих”. Але треба сприй-

мати це не як Божу кару, а випробуван-
ня людяністю, яке необхідно пройти усім 
нам, виявляючи належну турботу. 

Робити добрі справи завжди приємно. 

Допомога людині сповнює твоє серце ра-
дістю, надихає на плідну працю заради 
щастя оточуючих. Про це ніколи не вар-
то забувати. 

Заповітні подарунки з любов’ю для вихованців “Дивосвіту”

Спортивні орієнтувальники Київщини здобули на 
чемпіонаті України 27 нагород різного ґатунку

Свято Колодія Ірпінь зустрічав піснями
і танками, варениками та млинцями

http://fbu.org.ua/index.php?route=blog/blog&blog_id=213
http://fbu.org.ua/index.php?route=blog/blog&blog_id=213
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
https://www.facebook.com/poglyadirpen/videos/1571455959597107/
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Анекдоти

Смачного!
УНІВЕРСАЛЬНІ КЛЯРИ

Якщо ви хочете, щоб ваші смажені страви 
вийшли ще смачніми, радимо вам використову-
вати для їх приготування рідке тісто різних ви-
дів. Кляр прекрасно доповнює смак м’яса, риби і 
навіть овочів та фруктів.

Хрусткий. Змішайте збиті білки 2 яєць, 3 ст.л. 
крохмалю, 3 ст.л. борошна, 1 ч.л. сухий паприки, 
сіль, перець за смаком. Зробіть у центрі погли-
блення, влийте в нього півсклянки води і перемі-
шайте, щоб не було грудочок.

Сирний. Натріть на дрібній тертці 100 г твердо-
го сиру, змішайте з 2-3 ст.л. майонезу, додайте 4 
яйця, 4 ст.л. борошна, сіль і перець.

Горіховий. Розітріть в крихту 100 г мелених 
волоських горіхів, змішайте з 1 яйцем, 100 мл 
сухого білого вина, 100 г борошна і спеціями за 
смаком.

Лимонний. Змішайте і збийте 5 ст.л. борошна, 
3 ст.л. рослинного масла, половинку лимона, 2 
яйця, сіль або цукор за смаком.

Молочний. Змішайте 3 сирих яєчних жовтки, 6 
ст.л. молока, 1 ч.л. рослинного масла, півсклянки 
борошна, сіль і цукор за смаком. Окремо збийте 
білки до утворення піни і додайте їх в суміш.

Погода: www.gismeteo.ua

Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Детальніше: https://best.net.ua/vesnavidbest Детальніше: https://best.net.ua/adsl

Детальніше: https://best.net.ua/bonus1000 Детальніше: https://best.net.ua/za0grn

По горизонталi:
1. Працiвник штабної армiйської 
канцелярiї 4. Рослинний свiт 
7. Хронологiчна одиниця iсторiї 
Землi 8. Посудина для поливання 
9. Затискач для проводiв 
10. Грошова одиниця Латвiї 
12. Розорення, банкрутство 
15. Бокова стiнка судна 
17. Американський страус 
18. Яблукоподiбний фрукт 20. 
Мис в Австралiї 23. Заглибина в 
землi 25. Арахiс, кедр, або Плiд з 
ядром в мiцнiй шкаралупi 
26. Згорнутий в трубку папiр 
27. Вулканiчна порода 28. Двоко-
лiсна ресорна коляска 29. Хiмiч-
ний елемент

По вертикалi:
1. Частина тичинки 2. Лiсовий 
птах родини воронових 3. Старо-
вина iспанська монета 4. Дiйсна 
подiя, явище 5. Невелика водой-
ма 6. Скульптурна прикраса в 
формi листка 11. Мiсто в Нiдер-
ландах 13. Бджолина сiм`я 
14. Природна фарба 15. Сигналь-
ний плавок на водi 16. Промисл. 
район Нiмеччини 18. Примiщен-
ня для лiтакiв 19. Рiшення суду 
21. Страва з яєць 22. Товста мо-
тузка 23. Невелике судно 
24. Щипковий муз. iнструмент. По горизонталi:

1.писар, 4.флора, 7.ера, 8.лiйка, 
9.клема, 10.лат, 12.крах, 15.борт, 
7.нанду, 18.айва, 20.Йорк, 
23.яма, 25.горiх, 26.рулон, 27.туф, 
28.рикша, 29.астат.

По вертикалi:
1.пиляк, 2.сойка, 3.реал, 4.факт, 
5.озеро, 6.акант, 11.Арнем, 
13.рiй, 14.хна, 15.буй, 16.рур, 
18.ангар, 19.вирок, 21.омлет, 
22.канат, 23.яхта, 24.арфа.
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Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

Кросворд

Одеський дворик. Одна сусідка 
до іншої:
— Бело Мойсеївно, а шо це ви 
вже третій день не лаєтеся з чо-
ловіком? Таки посварилися?

***Задоволений чоловік поверта-
ється з полювання. Жінка:
— Ну, як полювання?
— Клас! Їжаків цілу купу настрі-
ляв!
— Ти що, зовсім здурів? Навіщо 
вони потрібні?!
— Ну як же. Тобі на комір, тещі 
на устілки.

***

— Що вас непокоїть?
— Я чую мерзотні голоси.
— Які?
— Ну от, знову.

***— Капітане Іванчук, хочете отри-
мати майора?
— Так точно!
— Гаразд, поїдете у витверезник і 
там отримаєте майора Петренка.

***Маленькі хитрощі. Якщо 8 Бе-
резня вам подарували не те, 
про що ви мріяли, то наступного 
разу мріяти треба голосніше!

***

— Кохана, який подарунок ти б 
хотіла отримати на 8 Березня?
— Ах, коханий, я б хотіла щось 
для своїх тонких пальчиків, дов-
гої шиї, цих от вушок...
— Ясно, мило!

***Кожному чоловікові, який купив 
на 8 березня сковорідку —  ка-
ска у подарунок!

***Жіночі свята: 8 березня, День 
народження подруги (тому що 
вона на 3 роки старша), День, 
коли зламалися ваги, Антена не 
ловить канал "Спорт".

***

Деякі приносять радість, куди б 
вони ні пришли, а деякі — звід-
ки б вони не пішли.

***Песиміст — це людина, яка пла-
че в жилетку. Оптиміст вважає 
за краще плакати в декольте.

***Бог дав нам родичів. Слава богу, 
що друзів ми обираємо самі.

***Якби собаки заговорили, люди 
втратили б останніх друзів.

***Перебуваючи в тверезому розу-
мі й твердій пам’яті ми виріши-
ли випити і все забути. 

Якщо до роботи ви ще задивляєтеся на 
жінок, а після роботи — вже ні, значить 
робота вас повністю задовольняє.

***Досвід — це така річ, яка з’являється ві-
дразу після того, як була дуже потрібна.

***Дітей цікавить думка, звідки все береться. 
Дорослих цікавить — куди все дівається.

***Жінка робить скандал лише у двох випад-
ках: 1. коли потрібно; 2. коли не потрібно.

***Злі дружини ставлять чоловікам шишки, а 
добрі — роги.

***

Карикатура

Погода


