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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Посівний 
календар

ДОСТУП ДО СПОРТМАЙДАНЧИКІВ
Перші питання порядку денного стосувалися платних 

послуг Ірпінської ДЮСШ та міського стадіону. У соціаль-
них мережах неодноразово писали, що після реконструкції 
спортивних майданчиків потрапити на них проблематично.

З одного боку, наче турбота про збереження майна. З 
іншого — навіщо їх реконструювали, та ще й за кошти 
міського бюджету?

Тому мер Ірпеня змушений був констатувати, що побу-
дували спормайданчики не для краси, а щоб вони пов-
ноцінно функціонували і на них могли займатися діти.

ЗРОСТАЄ ВАРТІСТЬ ПАРКУВАННЯ
До Ірпеня завітає цирк-шапіто “В.І. Артлайф”, вимогою 

до якого було не використання у виступах тварин. Він 
має розгорнутися поблизу центрального стадіону “Чем-
піон”, в паркувальній зоні. Проте там замало місця для 
цирку і транспорту, що паркується.

Погоджено, що ціна за паркування на платних майдан-
чиках міста зростає із 3 до 5 грн. Це обґрунтовують тим, 
що вартість не змінювалася із 2013 року. Довелося пе-
реглядати калькуляцію. Обіцяють, що порушників пра-
вил паркування штрафуватимуть.

ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ КОШТОРИСИ?
Заплановано капремонт зовнішніх водогонів по вул. 

Вериківського: від Рильського до Пушкінської та від 
Пушкінської до будинку №6. Правда, кошториси робіт 
не озвучили. А ось на покрівлі по вул. Котляревського, 
54 та Миру, 2 заплановано по майже 300 тис. грн.

На заміну технологічного насосного обладнання на на-
сосній станції перекачки стоків КНС-8 виділено понад 
1,1 млн грн; на госпобутову каналізацію для підключен-
ня багатоквартирного житлового будинку з вбудовани-
ми нежитловими приміщеннями по вул. Тургенівська, 
15 — більше 3 млн грн.

Наступним питанням було затвердження кошторисів 
на ремонт вулиць — дорожнього покриття та тротуа-
рів. Після довгого їх переліку знову ж конкретну суму 
не озвучили.

ВИТРАТНА ЕКОНОМІЯ?
Водночас Карплюк почав запевняти, що затверджені 

цифри кошторисів — це не факт виконання. Мовляв, по 
водоканалу та тепломережах у 90% випадків це коштує 
на 20-30% дешевше, оскільки придбали власну техніку, 
роботи виконуються своїми силами. Потім це відобра-

жається у фінзвітах.
Але ж і вартість техніки, яку купують за кошти з місь-

кого бюджету та комунальних підприємств, сягає десят-
ки мільйонів гривень, і вона потребує амортизаційних 
витрат тощо.

ЧЕРЕПАШАЧІ ТЕМПИ ТА НЕДОЛІКИ
У зв’язку із ремонтом перекриватимуть рух транспор-

ту. Особливо болісно це позначиться на водіях та паса-
жирах транспорту при роботах на одній із центральних 
магістралей міста — вул. Соборній.

Ширина дорожнього полотна дозволяє не перекривати 
вулицю повністю. Водночас при заміні водогонів та про-
кладанні зливової каналізації доводиться суттєво загли-
блюватися у землю. Щоб запобігти нещасним випадкам 
у котлованах, краще організувати об’їзди.

З іншого боку, уже не перший рік спостерігаємо, якими, 
часто, черепашачими темпами рухаються капремонти в Ір-
пені. Від цього жителі та гості міста відчувають численні 
незручності, що породжує роздратування. А згодом буді-
вельники переробляють зроблене чи усувають недоліки.

Ігор ШВЕЦЬ

Капітальні ремонтні
роботи в Ірпені 
паралізують рух транспорту?

10 квітня стихійно “намалювалося” засідання ірпінського міськвикон-
кому, про яке на офіційному сайті ІМР ще зранку не було жодної інфор-
мації. Серед найбільш актуальних питань, які винесли на обговорення, 
— затвердження кошторисів на капремонт вулиць, водогонів та покрі-
вель будинків, зростання паркувальних тарифів, розміщення цирку-ша-
піто без експлуатації “братів наших менших”.

— Не секрет, що після першого польо-
ту в космос Юрія Гагаріна мрією про 
підкорення неба жив чи не кожен хлоп-
чина. Чи входили ви до тієї когорти 
мрійників?

— На час польоту першого космонавта 
я мав багатообіцяючі здібності у малю-
ванні, відвідував художній гурток, був 
незмінним редактором шкільної стінга-
зети “Мечта”, мій учитель навіть реко-
мендував мені вступати до художнього 
училища. Але я здебільшого зачитував-
ся героїчною літературою про авіаторів. 
Моїми кумирами були Сергій Анохін, 
Марк Галлай, Георгій Мосолов та Воло-
димир Іллюшин — льотчики-випробу-
вачі, чиї імена в післявоєнні роки гримі-
ли на всю країну. Любив читати про осо-
бливості пілотування реактивних ма-
шин, чому і як літають літаки, зачиту-
вався посібниками з парашутної спра-
ви та майстрування моделей літальних 
апаратів. Вирішальну роль у моєму жит-
ті відіграла маленька брошурка Генрі-
ха Гофмана “Владимир Ильюшин”. Її ав-
тор захопливо розповідав про видатно-
го льотчика-випробувача, сина відомо-

го авіаконструктора Сергія Іллюшина, 
про внутрішній світ, переживання та 
устремління сором’язливого інтелігент-
ного юнака, який прагнув самостійно 
досягти найвищої майстерності у льот-
ній справі та крок за кроком впевнено 
йшов до мети. І я відчув спорідненість 
наших із ним душ.

— То саме Володимир Іллюшин як 

льотчик і особистість опосередковано 
спонукав вас до вибору професії, якій 
ви присвятили все своє життя?

— Нічого випадкового в цьому житті 
не буває. Хіба можна назвати збігом об-
ставин доленосну зустріч у 1975 році з 
кумиром мільйонів, Володимиром Сер-
гійовичем Іллюшиним, який вже в ста-
тусі інспектора Міністерства авіацій-

ної промисловості на той час Радян-
ського Союзу приймав випускний іспит, 
один із головних — з техніки пілотуван-
ня у Школі льотчиків-випробувачів, вже 
в капітана Галуненка, за плечима якого 
було Чернігівське вище військове авіау-
чилище. І проти всіх 16 позицій з пере-
вірки моєї пілотної майстерності на лі-
таку Су-7У написав: “відмінно”. Ця ви-
сока оцінка стала певною планкою у 
житті — ніколи не втрачати висоту — і 
перепусткою до відповідальних випро-
бувальних польотів.

— Скільки ж льотних випробувань 
було у вашому житті? На яких саме 
машинах вони здійснювалися? Які є 
найбільш пам’ятними?

— Чимало. Якби скласти всі години, 
проведені в гостомельському небі, вий-
шов би політ завдовжки календарний 
рік. Випробовував Ан-28, Ан-72, Ан-32, 
Ан-124 “Руслан”, Ан-225 “Мрія”, Ан-70.

Про встановлені ним 263 світових 
авіаційних рекорди: на Ан-72 — 8, на 
Ан-124 “Руслан”— 21, на Ан-225 “Мрія” 
— 234 (в одному польоті 110, в друго-
му — 124 світових рекорди), Олександр 
Васильович скромно замовчує. За вста-
новлення 110 світових авіаційних ре-
кордів в одному польоті на Ан-225 
“Мрія” у 1991 році його ім’я занесено до 
книги рекордів Гіннеса.

Олександр Галуненко — герой нашого часу

Збережемо 
санаторії!
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Напередодні Всесвітнього дня авіації 
і космонавтики ми зустрілися із 
заслуженим льотчиком-випробувачем, 
першим льотчиком-випробовувачем  
“Мрії”, Героєм України, людиною-ле-
гендою, чиє ім’я занесено до Книги 
рекордів Гіннеса, Почесним громадя-
нином Бучі — Олександром Васильови-
чем Галуненком.
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У регіоні активізувалися кліщі
З початком весни у парках і в лісах Приірпіння активізувалися 

кліщі. Їх укуси загрожують такими хворобами як бореліоз (хворо-
ба Лайма), енцефаліт та марсельська гарячка. Перше захворюван-
ня дуже поширене в Україні, зокрема й у Приірпінні.

Улюблені місця комах ті, де шкіра найбільш тонка: пахова об-
ласть, під коліном, шкіра голови. Виявивши на своєму тілі кліща, 
краще одразу звернутися до травмпункту для його видалення. Та-
кож до лікаря варто йти, якщо ви виявили на своєму тілі перший 
прояв хвороби Лайма —  почервоніння на місці присмоктуван-
ня кліща. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба 
може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’я-
зів, нервової і серцево-судинної системи і навіть до інвалідності.

Щоб видалити кліща самостійно, повільно витягніть його, розхи-
туючи пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи 
петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою 
людини. Робити це потрібно обережно, щоб у разі пошкодження 
частинки паразита не потрапили в ранку, а також на руки і слизові 
оболонки того, хто видаляє. Після видалення кліща треба змасти-
ти ранку розчином йоду, спиртом або хоча б мильною водою. Якщо 
хоботок залишився, його видаляють стерильною голкою. Після ви-
далення слід ретельно вимити руки з милом, а кліща спалити.

Ольга АВЕРІНА

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.Місячник добровільної 

здачі зброї триває в Ірпін-
ському регіоні по 30 квіт-
ня. Ірпінський відділ по-
ліції нагадує, що згідно зі 
ст. 263 Кримінального ко-
дексу України «носіння, 
зберігання, придбання, 
виготовлення, ремонт, пе-
редача чи збут вогнепаль-
ної зброї, бойових припа-
сів, вибухових речовин або 
пристроїв без передбаченого за-
коном дозволу» караються поз-
бавленням волі строком до 7 ро-
ків. Громадяни, які добровіль-
но звернуться до поліції з метою 
здачі зброї, боєприпасів, вибу-
хових матеріалів та спеціальних 
засобів, що зберігаються ними 
незаконно, звільняються від 
кримінальної відповідальності.

Якщо громадянин у вказаний 
термін добровільно здав до На-
ціональної поліції України мис-
ливську вогнепальну, холодну, 
газову зброю, то в подальшому 
після оформлення відповідних 

документів він має можливість 
зареєструвати цю зброю в осо-
бисту власність і використову-
вати її на законних підставах. 
Варто пам’ятати, що пристрій 
вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, спорядже-
них гумовими кулями несмер-
тельної дії, реєструється у ви-
падках і в порядку, передбаче-
ному законодавством України.

За детальною інформаці-
єю можна звернутися за тел.: 

(04597) 56-073; 
(067) 405-95-59; 102.

Ольга АВЕРІНА

Триває місячник 
добровільної здачі зброї

— 21 серпня 1999 року вас, льотчика-випробу-
вача Авіаційного науково-технічного комплек-
су імені О. К. Антонова,  було нагороджено від-
знакою Президента “Герой України” з вручен-
ням ордена “Золота Зірка”. По суті ви є другим 
Героєм незалежної України (після академіка Бо-
риса Євгеновича Патона). У тексті нагороди 
було зазначено: “за особисту мужність і геро-
їзм, виявлені під час проведення льотних випро-
бувань нової авіаційної техніки”.  То в чому по-
лягали мужність і героїзм у мирний час?

— Ви знаєте, якби завжди і всюди керували 
машинами фахівці, професіонали, то авіаката-
строф було б значно менше. Звісно, що кожне 
випробування — це завжди ризик. Трапляли-
ся і технічні ускладнення, й екстремальні ситу-
ації, але завдяки злагодженій роботі екіпажу усі 
завдання виконувалися, чого б це не вартува-
ло. Тільки щире прагнення долати труднощі за-
ради високої мети — служіння розвитку авіації 
— є фундаментом і основою унікальної професії 
льотчика-випробувача. Жодними матеріальни-
ми благами чи перспективами високих нагород 
не можна підштовхнути людину до виконання 
випробувальних польотів. 

— Що для вас значить 
«Мрія», крім того, що саме 
ви здійснили перший політ 
на цьому диво-літаку?

— “Мрія” — це невід’ємна 
частина України, це не лише 
літак, це — наше дитя, яким 
завжди пишатимуться наші 
діти і онуки. Ан-225 є най-
більшим літаком, будь-ко-
ли створеним на Землі. Він 
настільки величезний, що 
його вантажний відсік дов-
ший за перший політ бра-
тів Райт від зльоту до посад-
ки. “Мрія” фактично є про-
довженням моделі Ан-124, 
яку вважають її молодшим 
братом, хоча маленьким цей 
літак аж ніяк не назвати — 
“Руслан” є найбільшим військовим транспорт-
ним засобом у світі. Унікальний шедевр інженер-
ної думки — Ан-225 “Мрію” легендарного флаг-
ману конструкторського бюро “Антонов” спро-
ектовано і побудовано наприкінці 1980-х. Його 
розробили для транспортування радянсько-
го орбітального корабля “Буран”. На сьогодні ж 
“Мрія” затребувана у світі й виконує рейси у різ-
ні куточки земної кулі. Нею захоплюються і в Єв-
ропі, і в Азії, і в Австралії.

— Із небесними крильми все зрозуміло, це, 
власне, те, чим ви живете і дихаєте, а які кри-
ла маєте на землі?

— Моїми земними крильми, які допомагають 
мені жити і творити, є мої колеги-однодумці, мої 
діти — дочка Олена і син Євген, який продовжив 
мій шлях, моя дружина Ольга Олександрівна — 
моя Муза, чиє життя також пов’язане з авіаці-
єю і безпекою польотів, хоч і в якості науковця. 
В минулому вона — помічник ректора Держав-
ної льотної академії України, а також автор книги 

“Від мрії до “Мрії” і не тільки…”, призначеної для 
тих, хто шукає свій шлях у небо, хто обрав жит-
тєвим курсом підкорення П’ятого океану.

— Чи є у вас час на відпочинок? Адже ви, вже 
перебуваючи на заслуженому відпочинку, по-
стійно в русі, у роботі? Як ви  проводите до-
звілля?
— Так, вільний час буває. Це і духовна складо-

ва, прищеплена бабусею ще з дитинства, — від-
відування Храму, це і участь вже в якості судді у 
всеможливих авіаційних змаганнях, це і зустрічі 
з друзями, і улюблена рибалка.

— Олександре Васильовичу, щиросердно ві-
таємо вас і всіх ваших колег із професійним 
святом! Бажаємо, перш за все, міцного козаць-
кого здоров’я, мирного неба над нашою Украї-
ною, сил, натхнення, сімейного благополуччя, 
здійснення усіх МРІЙ! А також розвитку й міці 
нашій авіакосмічній галузі.

Спілкувалася Ольга КУПРІЙ

Затримано другого підозрюваного 
у вбивстві ірпінського подружжя
31 березня прес-служба 

прокуратури Київської об-
ласті  повідомила  про за-
тримання другого підо-
зрюваного у вбивстві літ-
нього подружжя з Ірпеня, 
закатовані тіла яких було 
знайдено 15 березня.

Нелюдів, які впродовж го-
дини знущались над тілами 
подружжя пенсіонерів в Ір-
пені, затримано та посаджено за грати на час слідства. Підозрюва-
ні у цьому жорстокому вбивстві — подружжя заробітчан, які при-
летіли з Польщі, щоб пограбувати пенсіонерів. Протягом години 
зловмисники били, знущались над потерпілими, а потім задуши-
ли їх металевим дротом та винесли з будинку 3500 доларів США. 
Підозрюваним  загрожує довічне позбавлення волі з конфіскаці-
єю майна.

Ляна ЗАГРЕБЕЛЬНА

Ліквідатори аварії на ЧАЕС 
зберуться в Ірпені на спартакіаду
20 квітня в Ірпені пройде І Спар-

такіада Київської області серед лік-
відаторів наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС.

Від міських та районних команд 
надійшло 32 заявки. Вони змага-
тимуться у таких видах спорту як 
шашки, шахи, настільний теніс та 
дартс. Ірпінь теж боротиметься 
за першість спартакіади. 17 квіт-
ня для визначення команди учасників на базі СЗШ №12 проведуть 
міський етап змагань.

Загалом у Приірпінні мешкає майже 2,5 тис. ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС.

Ігор ШВЕЦЬ

На захід зібралися як титуловані спортсмени та 
відомі тренери, які виплекали чемпіонів світово-
го та всеукраїнського рівня, так і юні таланти та 
їхні наставники.

На підсумках спортивного року пролунали 
численні імена кращих спортсменів, тренерів 
і педагогів, які займаються і працюють у Ірпін-
ській ДЮСШ, Університеті державної фіскальної 
служби України, школах та інших навчальних за-
кладах, спортклубах міста, на стадіоні “Чемпіон”, 
представників спортивних родин. 

Перемогу в головній номінації “Спортсмен року” 
(у градаціях олімпійські та неолімпійські види 
спорту) святкували заслужені майстри спорту 
Яків Хаммо та Ярослав Амосов. Студент фіскаль-
ного університету Яків Хаммо — переможець тур-
нірів з дзюдо Гран-прі Дюссельдорфа та Grand-
Slam у Баку, бронзовий призер Перших Європей-
ських ігор, що пройшли у Баку. Ярослав Амосов 
— триразовий чемпіону світу, дворазовий чемпі-
он Європи, чемпіон Євразії, володар Кубка Євро-
пи з бойового самбо, професійний борець амери-
канської промоутерської компанії «Bellator».

У номінаціях “Спортивна родина” вітали сім’ї 
Міщенків, Шкурпел та Клименків; “Кращий вчи-
тель фізичного виховання” — Костянтина Навоя 

(СЗШ №2), Миколу Нікітіна (методист) і Тетя-
ну Бєлікову (СЗШ №3). Переможцями у номіна-
ції “Тренер року” стали заслужений тренер Укра-
їни Леонід Демновецький (регбі), Олег Кудінов 
(бокс) та Олег Опришко (тхеквондо). Командою 
року голосуванням обрали регбістів із Ірпінської 
ДЮСШ — чемпіонів України минулого року. 

Також урочисто вшанували й інших спортсменів 
та людей, причетних до спорту, в решті номінацій. 

Ігор ШВЕЦЬ

В Ірпені урочисто вшанували 
переможців акції “Людина-спорт”

5 квітня в Ірпені урочисто вша-
нували переможців щорічної 
міської акції “Людина-спорт”, яких 
визначали за результатами їхніх 
спортивних здобутків за 2017 рік.

Олександр Галуненко — герой нашого часу
З дружиною 
Ольгою Галуненко
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Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч, 
директор ІА “Погляд” 

Ще з радянських часів Приірпіння міц-
но утримувало статус курортної зони зав-
дяки значній кількості санаторіїв, дитя-
чих таборів, будинків відпочинку тощо. 
На початок років незалежної України їх 
налічувалось близько тридцяти. Унікаль-
ність цих територій полягає у поєднанні 
двох важливих чинників. Це географіч-
на близькість до столиці і водночас над-
звичайний природничий ресурс. Фактич-
но Приірпіння формувалось як комплекс 
різноманітних лікувально-профілактич-
них закладів, низькоповерхової забудови 
та приватних садиб, розташованих посе-
ред гущі хвойних і листяних дерев. 

Нині ж місць для лікування і відпочин-
ку залишилось менше від половини, та 
й ті здебільшого відіграють роль своє-
рідних “полігонів” боротьби чиновників 
з місцевими активістами за земельні те-
риторії. Активістами стають жителі при-
леглих до санаторіїв та таборів житлових 
будинків, які хочуть зберегти залишки 
природних ресурсів свого міста. З іншо-
го боку є місцева влада, яка складається 
із забудовників, а для них кожний “віль-
ний” гектар землі — на вагу золота.

Апетити забудовників
не мають меж

Межі територій закладів оздоровлен-
ня та відпочинку в Приірпінні були ви-
значені ще за радянських часів. Але хіба 
можуть місцеві чиновники залишити 
без уваги ці території, що належать са-
наторіям, у центральних районах міст 
чи селищ. Апетити місцевих забудовни-
ків ростуть прямо пропорційно попиту 
на “дешеве” житло у передмісті столиці. 
Здебільшого це забудовники, наближе-
ні до мера і, відповідно, вони ведуть свій 
бізнес за рахунок місцевих земель. 

Поки забудовники, з погодження міс-
цевих рад, вбивають кілки в останні 
живі землі Київщини, мешканці потер-
пають від нестачі шкіл і дитячих садків. 
Так, у черзі на дитсадочок у тому ж Ір-
пені стоїть понад 5 тис. осіб, діючі са-
дочки та школи перевантажені, в класах 
навчається по 45 осіб. Життєвий про-
стір дитини, яка відвідує існуючі у мі-
сті дошкільні заклади, складає приблиз-
но 1,5 м. Про який гармонійний розви-
ток та виховання майбутнього поколін-

ня може йти мова?! Проте більшість від 
“Нових облич” на чолі з мером голосує 
за чергові багатоповерхівки на місці ко-
лишніх санаторіїв. Так, 1 березня цьо-
го року на сесії Ірпінської міськради де-
путати проголосували за виділення під 
забудову рекреаційних земельних діля-
нок, де наразі розміщені дитячі табори 
«Ясний» і «Сокіл». За попередньою оцін-
кою, ринкова вартість цих земельних ді-
лянок становить понад 5 млн доларів. 

Одночасно міський голова цинічно 
стверджує, що в Ірпені не вистачає тери-
торій для будування нових шкіл і садоч-
ків. Місцеві мешканці стають заручни-
ками такої політики місцевих чиновни-
ків, бо на них чекає безальтернативне: 

• Ми побудуємо дитячий садочок на 
200 місць, але поряд житловий ма-
сив на 5000 квартир.

• Ми поремонтуємо стару школу на 
гроші забудовників, що збудують 
кілька десятків висоток поруч. 

• Ми збудуємо багатоквартирний 
комплекс з численими порушення-
ми, бо саме тут плануємо дати кіль-
ка квартир учасникам АТО. 

У короткий період Приірпіння стало окре-
мою авторитарною територією, де не діють 
закони, зневажаються права громадян, ви-
значені Конституцією, а маніпуляція люд-
ськими цінностями стає нормою існуван-
ня чиновників з мерії. Будь-які звернення 
громадян — спроби змінити щось на кра-
ще міська рада лише “бере до уваги”. Якщо 
відверто, то всі ці запити потрапляють на 
“смітник” — притулок совісті цих чиновни-
ків, як, власне, і їх ідеї демократії, гуманізму 
та інші популістські інструменти.

Київщина над прірвою
енергетичної кризи

Ми вже пожинаємо плоди тотальної за-
будови — перевантаження інфраструк-

турних мереж, які побудовані за радян-
ських часів, проблеми зі світлом та во-
допостачанням, нестача місць у школах 
та дитсадках, звуження зон відпочин-
ку, відсутність нових соціальних об’єк-
тів та робочих місць тощо. Тож ключо-
вим приорітетним завданням для вла-
ди є створення інфраструктури та робо-
чих місць для вже існуючих мешканців 
та житлових будівель міст, а не зведення 
будинків “один на одному”.

Забудова районів Приірпіння вкрай 
щільна. Для прикладу, лише в декількох 
кварталах м. Ірпінь (що поряд із санато-
ріями) загальною площею в 29,69 га збу-
довано 6243 квартири, тобто населення 
при повному заселенні буде складати від 
15,6 тис. осіб. Однак міська влада планує 
поряд з цими кварталами збудувати не 
садочок чи школу, а ще 9 дев’ятиповерхі-
вок та 1 шістнадцятиповерхівку. В цьо-
му районі розміщений лише один садо-
чок на 140 місць, в якому вже перебуває 
300 дітей та в черзі ще 600. Щільність за-
будови настільки висока, що в районі від-
сутня відповідна кількість територій для 
паркування машин. Цей список можна 
продовжувати ще довго, ми бачимо заго-
стрення соціальних проблем в регіоні.

Зберегти санаторії — 
зберегти рекреаційний 

потенціал Київщини
Приірпіння — не Емірати, тут забу-

довується не пустеля, а унікальні, цін-
ні землі та об’єкти рекреаційного зна-
чення. Коли місцеві чиновники “зал-
лють все бетоном” і не залишать жод-
ного живого дерева — вони без жод-
них докорів сумління виїдуть за кордон 
і знайдуть зелену оазу для комфортно-
го проживання своїх дітей. Але нам і на-
шим дітям жити тут, тут будувати своє 
майбутнє. І варто пам’ятати, що ресур-
си міста, зокрема земля та зелені зони 

— це власність територіальної громади. 
Активні і свідомі громадяни формують 
сильну громаду, яка є потужним рушієм 
у міському керуванні, бо сильна громада 
— це голос, з яким влада має рахувати-
ся. Ми маємо зберегти рекреаційні ліси, 
які ще вціліли на території дитячих та-
борів, яких залишилось так мало на Ки-
ївщині. Їх роль у нашому регіоні надзви-
чайно важлива і набуває все більшої ак-
туальності в умовах урбанізації. Сана-
торне лікування сприяє максимальному 
відновленню після перенесених захворю-
вань, попередженню хронічних хвороб, 
підвищенню функціональних можливо-
стей здоров’я зростаючого організму. 

Землі санаторіїв, які наразі не функ-
ціонують, варто було б використа-
ти для дитячих садочків санаторно-
го типу, шкіл та зон відпочинку, яких 
так не вистачає поруч зі столицею. Під 
“парком” я маю на увазі не маленький 
клаптик землі із десятком самотніх со-
сен, з пошкодженим корінням від мо-
щення тротуарною плиткою. Я - за збе-
реження лісу у його первинному вигля-
ді, доглянутого, зі збереженою флорою 
та фауною, який слугував би затишною 
зоною для відпочинку багатьох наступ-
них поколінь дітей та дорослих. 

Запрошую усіх свідомих та небайдужих 
громадян долучатися до співпраці, 
об’єднувати зусилля та брати майбутнє 
міста у свої руки. Разом ми зробимо 
наші міста ефективними 
та комфортними для життя. 

Ставайте поруч — 
будемо працювати разом.

Телефонуйте: 
097-111-91-91, 
063-111-91-91.

Висотки на місці санаторіїв: 
як насправді розвиває Приірпіння партія “Нові обличчя”

Із приходом тепла спостерігається підвищена за-
димленість у населених пунктах через спалювання 
листя, сухої трави та побутового сміття в приватно-
му секторі.

Нагадуємо, що спалювання рослинних залишків є 
прямим порушенням низки норм чинного законодав-
ства, а саме: статті 50 Конституції України, статей 9 та 
12 Закону України “Про охорону навколишнього при-
родного середовища”, статті 16 Закону України “Про 
охорону атмосферного повітря”, пунктів 3.6.14., 3.7.4. 
Правил утримання житлових будинків та прибудин-
кових територій, пунктів 3.6., 6.4.2. Правил утриман-
ня зелених насаджень у містах та інших населених 
пунктах України, Закону України “Про благоустрій в 
населених пунктах”.

Дії, що є порушенням зазначених норм законодав-
ства, тягнуть за собою відповідальність відповід-

но до ст. 77-1 (Самовільне випалювання рослинності 
або її залишків) Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення. Ця стаття передбачає накладен-
ня штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Наразі Мінприроди пропонує збільшити майже в 
36 разів разів штрафи за самовільне випалювання 
рослинності. Про це повідомив Міністр екологіі та 
природних ресурсів України Остап Семерак. Він на-
гадав, що зараз розмір штрафу за подібне порушен-
ня становить від 170 до 340 грн, а пропонуються від 
3060 до 6120 грн. 

За ці ж дії, тільки в межах території та об’єктів при-
родно-заповідного фонду (ПЗФ), у зоні відчуження 
розмір штрафів може досягати понад 12 тис. грн, а 
для юридичних і посадових осіб — понад 20 тис. грн.

Олена РЕПЙОВА

Штрафи за спалювання листя збільшать майже в 36 разів
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Прогноз погоди. Ірпінь

Хто може ним стати?

Людина, якій виповнилося 18 років.
Яка не має судимості.

за власним бажанням;
за народною ініціативою 
  (потрібно зібрати кількість підписів, що перевищує   
  кількість людей, які проголосували за нього);
за ініціативою депутатів 
  (має проголосувати 2/3 депутатів на сесії).

Місцевий (сільський, селищний, міський) голова — головна
посадова особа територіальної громади відповідного 
населеного пункту. Місцевий голова має бути людиною, якій ви 
довіряєте представляти свої інтереси.

Чим займається
місцевий голова?

Довідник свідомого громадянина

Як обирається?

Таємним голосуванням всієї громади 
населеного пункту.
1 раз на 5 років.

Як звільняється?

Хто заміщує?

заступники відповідно до розподілу
обов’язків;
секретар ради (у разі звільнення голови має не 
більше, ніж через 15 днів звернутися до Верховної 
Ради України про призначення виборів, звернення 
мають розглянути не пізніше, ніж через 90 днів).

Щоденна діяльність

6% - наради першого рівня 
          (наприклад, у Кабміні)
10% - наради третього рівня 
         (семінари, конференції, “круглі столи”)
11% - безпосередня робота з виборцями, 
         в т.ч. прийом громадян 
36% - наради другого рівня (в обладміністрації) 
37% - власні службові наради

* Дослідження проведено Фондом підтримки реформ

На нарадах вирішуються приблизно такі питання:

коли буде у будинках тепло і гаряча вода?
як розрахуватися з боргами по зарплатах
вчителям і лікарям?
знизити чи підвищити вартість проїзду
у громадському транспорті?

 

Місцевий голова не має права

займатися підприємницькою діяльністю;
бути депутатом будь-якої ради;
суміщувати свою діяльність з іншою 
 (навіть на громадських засадах);
займатися іншою оплачуваною роботою 
  (крім викладацької, наукової, творчої, медичної практики,  
  інструкторської та суддівської практики зі спорту).

 

Коли зобов’язаний звітувати

щорічно у вигляді відкритої зустрічі з громадянами;
на сесії на вимогу більшої половини депутатів у 
визначений ними термін;
2 рази на рік зобов’язаний інформувати населення 
про виконання програм розвитку та бюджету
(наприклад, на сайті місцевої ради).

 

Ідеальний місцевий голова має...

чітке бачення, яким має бути населений пункт;
стратегію розвитку міста, селища або села;
план першочергового розвитку;
команду, яка може реалізувати стратегії;
хороші управлінські навички;
долучати мешканців до прийняття рішень;
слухати і чути;
бути доступним.

Основні обов’язки

здійснює керівництво, організовує роботу і підписує рішення місцевої 
ради та її виконавчого комітету;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний;
головує на пленарних засіданнях ради;
призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій, крім керів-
ників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
організує розробку генерального плану забудови міста, селища або села;
є розпорядником бюджетних коштів за призначенням, визначеним радою.

“Вето” — це зупинення місцевим головою рішення ради за допо-
могою розпорядження. Відбувається у 5-денний термін з моменту 
його прийняття. Подолати “вето” рада може лише за допомогою 
2/3 депутатських голосів від загального складу ради.

Право “вето”

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте та пишіть: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВИРІШУВАТИ 
ЗА ВАС — КОРИСТУЙТЕСЯ СВОЇМИ ПРАВАМИ!

Як потрапити на прийом?

Традиційний спосіб:
записатися на прийом і чекати
на дзвінок з ради з повідомленням 
дня і часу, коли голова вас прийме; 
надіслати або занести до канцелярії 
ради листа на ім’я голови 
(відповідь мають надати
не пізніше 45 днів).

Нетрадиційний спосіб:
“перехопити” голову по дорозі на
роботу, на заході або біля кабінету, 
передавши в руки листа з вимогою 
надати письмову відповідь або 
домовитися про час зустрічі;

 скористатися формою зворотнього 
зв’язку, яка є на багатьох сайтах рад.

* У листі має зазначатися: ваше ПІБ, місце проживання, чітко викладене питання, зауваження чи 
пропозиція, дата і підпис (інакше вам можуть відмовити у відповіді). Не можна передавати лист 
голові в руки, якщо він розміщений у конверті (це можуть розцінити, як спробу дачі хабаря).

08:00 - 08:20 — робота з документами
08:25 - 08:40 — зустріч з начальни-
ком фінансового відділу, розподіл 
бюджетних коштів
08:45 - 09:20 — робоча нарада з 
керівниками відділів виконкому 
з питань підготовки до сесії та 
засідання виконкому 
09:25 - 09:50 — підготовка до 
засідання оперативного штабу з 
організації будівництва садочка 
“Пролісок”
10:00 - 11:00 — засідання оператив-
ного штабу з організації будівниц-
тва садочка “Пролісок”
11:20 - 11:50 — робоча зустріч із

головою правління “Профсталь” з 
питань енергозабезпечення підприємства
12:00 - 13:00 — обідня перерва
13:00 - 13:30 — підготовка до участі 
у засіданні Асоціації Міст України 
13:35 - 14:05 — ознайомлення зі 
службовою кореспонденцією та пресою
14:10 - 14:35 — зустріч із начальни-
ком війського гарнізону з питан-
ня зношеності житлового фонду 
військового містечка
14:40 - 15:00 — зустріч з головою 
постійної депутатської комісії 
місцевої ради
15:05 - 17:00 — прийом громадян з 
особистих питань

Робочий день    місцевого голови 

Зверніть увагу!
Часто місцеві голови намагаються робити насамперед помітні проекти, які не є першочергово важливими. 
Наприклад, створюють парки, але нехтують оновленням інженерних комунікацій (адже їх не видно) тощо.

Нерідко громада, порівнюючи роботу нинішніх місцевих голів з «попередниками», говорить: «Цей, хоч і 
краде, але щось робить!” Але люди забувають про те, що можливості розвивати міста з’явилися завдяки 
децентралізації, внаслідок якої невеликі населені пункти отримали значні надбавки до бюджету.

Інколи місцеві голови сприймають опозиційні до себе команди як джерело загрози, намагаються дискре-
дитувати їх, в тому числі поширюючи неправдиві чутки.

Насправді треба сприймати зауваження опозиції, як можливість побачити, що можна і треба доопрацюва-
ти, вести з нею діалог. Інакше страждатимуть звичайні громадяни, бо увага і ресурси влади йтимуть зов-
сім не на розвиток населеного пункту.

37%
6%

36%10%
11%

Зр
аз
ок
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ВВЕДЕНО ДОДАТКОВІ МАРШРУТИ У ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
У поминальні дні з 9:00 до 17:00 
курсуватимуть автобуси, вартість 
проїзду в яких становитиме 6 грн. 

За такими маршрутами:
• м. Буча
«Зал. станція — нове кладови-
ще»: сб., 14.04.
«Зал. станція — старе кладовище 
(Лісова Буча): нд., 15.04. 
«Зал. станція — кладовище по 

вул. Кірова»: нд., 15.04.
• м. Ірпінь
«Зал. станція — кладовище»: 
нд., 15.04. 
«Зал. станція — старе кладови-
ще»: пн., 16.04 (з 11:00 до 17:00).
• с. Романівка: «Клуб – кладови-
ще»: нд., 15.04 (з 10:00 до 17:00).
• смт Ворзель  
«Зал. станція — нове кладови-

ще»: нд., 15.04. 
«Зал. станція — старе кладови-
ще: нд., 15.04. 
• смт Гостомель 
«Буча зал. станція — нове кладо-
вище» нд., 15.04. 
«Ірпінь зал. станція — нове кла-
довище нд., 15.04.

• РЕГІОН •

«Меблі та стіни 
можуть створити 
бажаний стильний 
інтер’єр, а штори 
дозволяють йому
зазвучати»

Сучасні тенденції в моді від-
кривають все більше різних ва-
ріантів оформлення свого по-
мешкання. Проте, у дизайні 
важливо дотримуватись за-
гальних правил, щоб Ваше по-
мешкання було обставлено 
стильно і завжди актуально. 

1. Баланс кольору. Яскраві 
картини, текстиль чи інші аксе-
суари чудово доповнюють кар-
тину, але вони не мають пере-
навантажувати загальний ба-
ланс кольору в кімнаті. На-
приклад, помешкання в сірих 
пастельних тонах можна ожив-
ляти красивими шторами жов-
того чи голубого кольору. 

Врівноважити цей баланс по-
можуть подушки такого ж від-
тінку на дивані навпроти чи по-
кривало на ліжку. 

2. Призначення. Якщо це ро-
бочий кабінет, то більшу його 
частину повинні займати ме-

блі для роботи, а уже додатко-
во розмістити акваріум чи ди-
ван для відпочинку. Штори в 
цій кімнаті повинні бути ла-
конічними і прямими. Величні 
гардини на вікнах чудово підій-
дуть для вітальні чи спальні. 

3. Матеріал. В дитячі кімнати 
варто вибирати текстиль з нату-
ральних тканин рослинного по-
ходження. Щільний велюр, тка-
нини блек-аут чудово підійдуть 
в дорослу спальню чи вітальню. 

4. Організація простору. Вар-
то чітко планувати розміщення 
меблів у кімнатах. Наприклад, у 
вітальні часто розміщують зону 
відпочинку з диваном та крісла-
ми, зону техніки з телевізором 
та іншими комплектуючими. 
Розмежування квартири можна 
зробити за допомогою тексти-
лю. Використовуються високі 
гардини з кріпленням на стелі. 
Варто замовити таку ж скатер-
тину чи чохли для стільців.

5. Аксесуари. Не варто за-
ставляти полиці рамками з 
фото, всіма сувенірами з від-
пусток, що є в наявності. Кра-
ще буде вибрати декілька світ-
лин і статуеток в одній кольо-
ровій палітрі та розмістити на 
відкритих поличках.

6. Сміливі рішення. Не вар-
то боятись використовувати 
у своєму інтер’єрі красиві ав-

торські речі. Це може бути він-
тажне крісло, антикварний сто-
лик, яскрава картина чи просто 
яскраві подушки на дивані.

7. Світло. Обов’язково тре-
ба врахувати к-сть необхідно-
го освітлення в кімнаті. Для 
спальні, наприклад, кращим 
вибором стануть щільні што-
ри, котрі не пропускають світ-
ло. Радимо продумати локальне 
освітлення, як функціональне, 
так і декоративне.

8. Зміни. Освіжити дизайн 
можна замінити штори на 
більш сучасні, загальний ви-
гляд приміщення може карди-
нально помінятися. До них вар-
то підібрати стильну скатерти-
ну в тій же кольоровій палітрі 
та чохли на стільці. 

9. Текстиль. Це постільна бі-
лизна, подушки, покривало на 
ліжку, серветки для сервіруван-
ня столу та інші дрібниці. Опти-
мальним варіантом буде виго-
товлення таких аксесуарів в од-
ному стилі або під замовлення. 

10. Якість. Навіть найкращий 
дизайнерський проект не мож-

на втілити в життя, якщо піді-
брати меблі, текстиль та техні-
ку сумнівної якості.

Варто вибирати лише пере-
вірені матеріали та довіря-
ти брендам з високою репута-
цією у своїй сфері. Це дозво-
лить зекономити кошти, час 
та власні нерви.

Салон ШТОР

 м. Буча, вул. Тургенєва, 1
тел.: 063 667 75 19
      044 599 52 66
Працюємо без вихідних

Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Сб-Вс с 10:00 до 18:00

Інтернет магазин:
www.tekstail.com.ua

10 корисних порад для інтер’єрів від дизайнерів компанії Стайл Інтер’єр

30 березня у Ворзелі відбулася 
науково-практична конферен-
ція «Національні ландшафти 
і культура природокористу-
вання (цивілізація і Приір-
піння)», організована Україн-
ським товариством охорони 
пам’яток історії та культури, 
Ірпінською міською організа-
цією ГО «Українське товари-
ство охорони пам’яток історії 
та культури», Музеєм історії та 
культури «Уваровський Дім».
Мета її проведення – обго-

ворення методів запобігання 
нищенню цінних культурних 
ландшафтів Приірпіння; відпо-
відальність за збереження сере-
довища, в якому живемо.

У роботі конференції взяли 
участь директор Незалежного 
інтелектуального центру, еко-
лог Сергій Корецький, голо-
ва Ірпінської міської організації 
ГО «Українське товариство охо-
рони пам’яток історії та культу-
ри» Лариса Пілявська, керівник 
ЦК «Уваровський дім» Олек-
сандр Соколенко, археолог Олег 

Сєров, старший науковий спів-
робітник відділу ландшафто-
знавства Інституту географії 
НАН України, кандидат геогра-
фічних наук Людмила Сорокі-
на, юрист, директор юридичної 
компанії «ПравоЕксперт» Сергій 
Гапон, почесний професор На-
ціонального університету ДПС 
України, член громадської ради 
при виконкомі Ірпінської міської 

Олександр Сластьоненко, голо-
ва Ірпінської міської громадської 
організації інвалідів «Любов і до-
віра» Любов Таран, голова Гро-
мадської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради 
Тетяна Лаговська та інші. 

Учасники заходу обговори-
ли концепцію «Десять запові-
дей щодо національних ланд-
шафтів», презентованих Сергієм 

Корецьким, і розглянули запро-
поновану технологію її реалізації 
в масштабі Приірпіння, що дасть 
можливість регіону стати пілот-
ним щодо запровадження тех-
нології «громадська ідентифіка-
ція національних ландшафтів в 
Україні», сприятиме підвищен-
ню культури природокористу-
вання у Приірпінні.

Крім того, учасники конферен-

ції обговорили необхідність змін 
в екологічній політиці містобу-
дування, питання урбанізації з 
точки зору екології, відповідаль-
ності за екологічну руйнацію.

Будівельний бізнес в Ірпін-
ському регіоні один із допові-
дачів порівняв з наркотиком, 
а також наголосив: «будівель-
ник – звучить гордо, бо ж будує 
для людей, а от забудовник – це 
руйнівник. І перш за все, руйна-
ція починається з голів».

Юрист Сергій Гапон акценту-
вав увагу присутніх на  пробле-
мах вирубування лісів у Приір-
пінні та збереженні заповід-
них територій, зокрема, в Ірпені: 
“Кринички”, “Мужеловського” та 
“Ново-Оскольського горішника”.

Така зустріч у Ворзелі ста-
ла унікальною можливістю для 
фахівців зібратися разом і об-
говорити нагальні для Приір-
піння питання.

У Ворзелі провели науково-практичну конференцію

В останній день березня в ЦК “Уваровський дім” 
Ворзельський селищний голова Лариса Федорук 
прозвітувала перед громадою про результати своєї  
роботи в 2017 році.
Цьогорічний бюджет селища досяг рівня 24,5 млн 

грн, у порівнянні з 2015-м роком — 11,2 млн, у 2016 
році він сягав 19 млн грн. Основні джерела напов-
нення бюджету: податки — земельний, акцизний, 
єдиний, на нерухоме майно, орендна плата тощо.

Із зароблених коштів 16 млн — це бюджет розвит-
ку: ремонт доріг, водогонів, покращення системи 
освітлення тощо. Решта використана на соціальні та 
культурні програми, а також благоустрій селища.

Питання, які вирішувалися впродовж 2017 року, — 
реконструкція ЗЗСО №5, розробка та затвердження 
містобудівної документації, розробка генерально-

го плану, надання експертної оцінки інститутом ку-
рортології, розроблення стратегії розвитку населе-
ного пункту, робота над інвестиційною привабли-
вістю Ворзеля, реконструкція та будівництво водо-
гонів, каналізування,  капітальний ремонт та рекон-
струкція доріг, впровадження енергоефективних за-
ходів, екологія та утилізація сміття; співпраця з пра-
воохоронними органами щодо протидії злочинно-
сті, завершення процесу об’єднання громади.

Закінчився звіт обговоренням гострих питань, 
основними з-поміж яких були: доля Ворзеля як 
курорту, генеральний план селища, вирубування 
зелених насаджень, їх інвентаризація, будівниц-
тво асфальтного заводу на межі Ворзеля та Бучі та 
низки інших. Завершилася зустріч хвилиною мов-
чання за загиблими на Сході України.3 квітня із аеропорту в Гостомелі 

найбільший у світі транспортний 
літак Ан-225 «Мрія» відлетів 
до Лейпцига. Вже з Німеччини, 
де завантажать товар вагою 
близько 150 т, літак-велетень 
вирушить до Саудівської Аравії. 

Екіпаж – 8 пілотів на чолі з ко-
мандиром Дмитром Антоновим.

Востаннє «Мрія» здіймалася в 
небо в травні 2016 року. До 2018 
року літак не злітав через від-

сутність вигідних контрактів на 
перевезення.  Напередодні, у бе-
резні, «Мрія» здійснила вдалий 
пробний політ після ремонту та 
модернізації. 

За словами директора авіа-
транспортного підприємства 
«Антонов» Михайла Харченка, 
у квітні очікується ще три ко-
мерційних рейси. Замовника і 
вантажі не розголошують. По-
льоти відбуватимуться впро-
довж квітня. А вже 3-4 травня 
літак повернеться до Гостомеля.

Літак-гігант “Мрія”
з гостомельського аеропорту
вирушив у комерційний рейс

Відзвітувала 
Ворзельський селищний 
голова Лариса Федорук

Сторінку підготувала 
Ольга АВЕРІНА

Сергій Корецький,
еколог

Сергій Гапон,
юрист

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •
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Нарешті на Київщині розпочалася 
справжня весна. На жаль, з її 
приходом збільшилася кількість 
небезпечних травм, які, за статисти-
кою, в теплу пору року люди отриму-
ють частіше, ніж узимку. Про те, чим 
небезпечні весняні травми та як 
їх уникнути, розповідає ортопед-трав-
матолог Ірпінської центральної 
міської лікарні Євген Репйов.

— Євгене, розкажіть, будь ласка, які 
травми найчастіше зустрічаються в Ір-
пінському регіоні навесні?
— Навесні найчастіше зустрічається 

вуличний травматизм. За кількістю ви-
падків він практично прирівнюється до 
побутового. Серед найбільш поширених 
травм — пошкодження нижніх та верх-
ніх кінцівок внаслідок падіння на вули-
ці. Інколи при цьому страждають кіст-
ки, внутрішні органи, хребет. Часто зу-
стрічаються пошкодження зв’язок, за-
бої та рани. З огляду на специфіку нашо-
го регіону (багато людей приїжджають до 
нас на заробітки), зустрічаються падіння 
з висоти, травми ріжучими предметами 
(болгарки, циркулярки, фрезирувальні 
верстати). Серед інших травм переважа-
ють також отримані внаслідок ДТП: че-
репно-мозкові, грудної клітини, пошко-
дження внутрішніх органів.
— Скільки пацієнтів звернулося до 

травматологічного відділення у берез-
ні? Які травми зустрічалися найчастіше?
— За нашою статистикою, зафіксовано 

по 35-40 звернень на день. З них близь-
ко 80-90%  приходили вперше. Причо-
му, переважав саме дитячий травматизм 
— 25-40%. Загалом, він зростає у весня-
но-літній період, коли діти приїжджають 
до нас на відпочинок — в санаторії, табо-
ри, до бабусь і дідусів.

— А хто ще перебуває в зоні ризику і 
як уберегтися від отримання травм?
— Насамперед, це люди похилого віку, 

які вже мають хронічні захворювання 
або яким важко пересуватись. Зазвичай 
вони не дуже уважні та обережні. Зви-
чайно, я б порадив таким людям бути 
уважнішими, не перевтомлюватися і, за 
можливості, не виходити з дому в темну 
пору доби (кількість травм переважає у 
вечірній період). Також не варто ходити 
наодинці, а мати поряд людину, яка мог-
ла б вас “підстрахувати”.
— Якщо людина вже отримала по-

шкодження, як правильно їй вести себе 
в цій ситуації? Як надати їй першу до-
помогу, не заподіявши шкоди?
— Якщо ви впали на вулиці, постарайте-

ся встати і звернутися в травмпункт. Якщо 

це сталося з іншою людиною — не про-
ходьте повз, допоможіть їй. Якщо ви зітк-
нулися з ситуацією, коли людину збила ма-
шина, варто пам’ятати, що пошкоджен-
ня можуть бути більш серйозними (кіль-
ка систем або органів), тому в першу чергу 
варто викликати “швидку” і краще до при-
їзду лікарів її не чіпати (якщо ви не володі-
єте в достатньому обсязі навичками надан-
ня першої допомоги). Тим часом постраж-
далого варто укрити, щоб він не замерз*.

*Детальніше про надання першої ме-
дичної допомоги читайте в наступних 
випусках газети “Погляд”.  

Спілкувалася Юлія ГАПОН

Весна
без
травм

Кілька разів на рік ми з колегами 
беремо участь у всеукраїнських, а 
також світових симпозіумах. Пере-
ймаємо досвід у різних клініках за-
рубіжжя. Треба крокувати в ногу з 
часом і медичними інноваціями.

“
«Ми прагнемо надавати квалі-

фіковану медичну допомогу на 
гідному рівні, розвинути медици-
ну в Ірпінському регіоні настіль-
ки, щоб бути конкурентоспро-
можними з кращими клініками 
України. У нас для цього є все не-
обхідне, зокрема, величезне ба-
жання і навички»

“

 ПРО ЛІКАРЯ
                 Ім’я: Євген Репйов.
                     Рік народження: 1982.
                        

Навчання: Національний медич-
ний університет імені О.О. Бого-
мольця, військовий факультет, 
інтернатура з ортопедії-травмато-
логії. Рік випуску — 2005.
Місце роботи:  Ірпінська цен-

тральна міська лікарня (м. Буча).
Сім’я: дружина Олена, син, дочка.
Життєвий девіз: 
«Ніколи не здавайся! Нескорені 
   вершини — ще попереду!»

Ірпінська лікарня — моє перше і 
постійне, улюблене місце робо-
ти. Працюю тут з 18 років, спочат-
ку був санітаром. Так і залишився, 
«приріс».

“

•  ЗДОРОВ’Я  •

2 квітня розпочалася національна 
кампанія «Лікар для кожної сім’ї». 
Українці можуть підписати деклара-
цію із сімейним лікарем, терапевтом 
чи педіатром. Як відбувається вибір 
лікарів, на брифінгу розповів за-
ступник Міністра охорони здоров’я 
України Павло Ковтонюк.

Підписання декларації – це, фактич-
но, форма заяви. З її допомогою україн-
ці повідомляють, що обрали саме цього 
лікаря і цей заклад. Інформація про ви-
бір лікаря міститиметься в електронній 
системі охорони здоров’я.

З липня 2018 року Національна служ-
ба здоров’я України направлятиме гро-
ші із загальних податків у медичний за-
клад лікарю, якого обрала конкретна 
людина.

Відтепер обирати лікаря можна у 
будь-якому закладі первинної допо-
моги незалежно від місця проживання 
або прописки.

Підключення закладів первинної до-
помоги до електронної системи охоро-
ни здоров’я триває. Заклади, які вже 
можуть підписувати декларації з паці-
єнтами, можна впізнати за спеціальною 
наліпкою – «Тут можна обрати свого 
лікаря».

Міністерство охорони здоров’я Укра-
їни очікує, що місцева влада по всій 
країні забезпечить для людей можли-
вість обрати свого лікаря. Для цього 
на місцях мають забезпечити підклю-
чення закладів до електронної системи 
охорони здоров’я.

Кінцевого терміну підписання де-
кларацій немає. Обрати свого ліка-
ря встигнуть усі. Міністерство охоро-
ни здоров’я рекомендує не відклада-
ти це на кінець року. Головне, щоб ко-
жен обрав лікаря, якому довіряє, і під 
час наступного візиту підписав з ним 
декларацію.

«Я прописаний у Житомирі. Туди, 
в один із закладів міста, йдуть бю-
джетні кошти за мене. Тепер я 
зможу обрати лікаря, якому дові-
ряю, у місці, де мені зручно. І з лип-
ня Національна служба здоров’я пе-
рерахує кошти за мене у цей за-
клад», – розповів Павло Ковтонюк 
під час брифінгу.

Підготувала Ольга АВЕРІНА 

Як обрати сімейного лікаря та підписати декларацію з ним?

1. Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи 
лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або 
відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.

2. Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у ви-
браному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут 
можна обрати свого лікаря».

3. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мо-
більний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію 
для дитини до 14 років – візьміть також свідоцтво про на-
родження дитини.

4. Зверніться у реєстратуру медзакладу та повідомте, 
що хочете підписати декларацію.

5. Уповноважений працівник медзакладу (працівник ре-
єстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в елек-
тронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. По-
відомте цей код працівнику закладу.

6. Із електронної системи роздрукується декларація з 
вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані пра-
вильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни у 
системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два 
екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забирає-
те з собою, інший лишається у закладі.

7. Працівник закладу підтверджує вашу декларацію 
електронним підписом і відправляє в електронну систе-
му. Тепер ви в електронній системі охорони здоров’я, 
НСЗУ гарантовано направить гроші у ваш заклад і вашо-
му лікарю з липня.

Крок за кроком
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З кожним днем користувачів, які 
бажають приєднатися до всесвітньої 
павутини, стає все більше. І якщо 
раніше Інтернет працював на одному 
комп’ютері, то сьогодні виходу до 
мережі потребують смартфони, план-
шети, телевізори, а інколи – навіть 
холодильники.

Для того, щоб надати доступ до Інтерне-
ту всім домашнім приладам, клієнти Ком-
панії “Бест” використовують Wi-Fi-марш-
рутизатори. Клієнти інших провайдерів 
також не нехтують цією можливістю, тому 
на виході ми маємо багатоповерхівку, де у 
вас та сусідів встановлені Wi-Fi-роутери.

Витяг із дзвінка клієнта до техніч-
ної підтримки: «…Цілий рік роутер по 
Wi-Fi працював нормально, а остан-
нім часом якість прийому різко по-
гіршилася. Швидкість передачі даних 
весь час змінюється, інколи падає аж 
до 5 кілобайт в секунду. Налаштуван-
ня у комп’ютері та роутер не зміню-
валися, як і їх місцезнаходження….»
Загалом, про стабільну швидкість до-

машнього Wi-Fi-сигналу важко говори-
ти. Оскільки є ряд факторів які суттєво 
впливають на цей показник:

1. Відносно старий вік маршрутизато-
ра у порівнянні з новим ноутбуком чи 
смартфоном (сучасні роутери дозволя-
ють суттєво покращити продуктивність 
Інтернет-з’єднання).

2. Місцезнаходження маршрутизатора – 
досить примітивна річ, проте, наявність 
перешкод у вигляді утеплених стін, мета-
левих дверей, акваріумів, шафи, розташу-
вання роутеру на підлозі суттєво знижує 
якість сигналу.

3. Завантаженість каналу – Wi-Fi-мере-
жі у багатоповерховому будинку, як пра-
вило, накладаються одна на інші внаслі-
док близького розташування та великої 
кількості. Також на якість Wi-Fi впли-
вають налаштування каналу бездрото-
вої мережі. Зазвичай користувачі його 
не змінюють та користуються одним ка-
налом зі своїми сусідами, від чого якість 
з’єднання “просідає” у обох. У найваж-
чих випадках навіть не вдається знайти 
свою домашню Wi-Fi-мережу.

4. Втручання інших пристроїв у часто-
ту роботи роутеру – на кшталт радіо-няні 
або мікрохвильової печі.

5. Застаріле програмне забезпечення – 
воно постійно вдосконалюється, а новітні 
смартфони і ноутбуки підключаються на 
більш високих швидкостях до Wi-Fi, що 
має сильніший сигнал.

Вочевидь, на розташування роутеру ви 
можете вплинути самостійно, тож погово-
римо про вибір каналу та його налаштуван-
ня для найкращої пропускної здатності.

Уся пропускна смуга Wi-Fi-частот знахо-
диться у діапазоні 2,4 ГГц, яка, в свою чер-
гу, ділиться на 11-14 каналів, по ~22МГц 
у кожному. У налаштуваннях роутеру не-
обхідно змінити канал (у доступному ді-
апазоні частот) з найменшою наявністю 
перешкод. Проте, щоб виявити такий ка-
нал, необхідно зробити діагностику усіх 
Wi-Fi-мереж, що вас оточують.

З цією задачею добре справляється про-
грама inSSIDer (зверніть увагу, вона ство-
рена для комп’ютера з наявним Wi-Fi-
модулем; для аналізу мереж зі смартфо-
ну можливо скористатися Wi-Fi Analyzer 
або подібними програмами). Вона є без-
коштовною та не потребує спеціальних 
вмінь роботи з комп’ютером. Інсталяція 
проста, без схованого стороннього забез-
печення. Скачати її можливо з офіційного 
сайту. Після запуску у верхній частині 
вікна автоматично буде вибрана ваша ме-
режева карта. Після цього необхідно на-

тиснути кнопку «Начать сканирование».
Після детального сканування програ-

ма відобразить орієнтовно таке наван-
таження (див. скрін 1).

Проаналізуйте дані завантажених ка-
налів та накладання мереж. Після цьо-
го в інтерфейсі роутера вкажіть вручну 
найбільш вільний канал (для того, щоб 
зайти в інтерфейс роутера, скористайте-
ся його інструкцією або в пошуку Google 
просто вкажіть виробника роутера та 
його модель з уточненням “як налашту-
вати”). Також у web-інтерфейсі роутера 
можливо обрати більш швидку передачу 

даних, встановивши опцію «Auto 20/40 
MHz», якщо вона там є. (див. скрін 2)

Спробуйте проаналізувати декілька місць у 
квартирі з включеною програмою та визна-
чити точки максимального прийому. Якщо 
вас щось не влаштує, спробуйте змінити міс-
це розташування роутера. Також існують 
різні ретранслятори, які стануть у нагоді для 
покращення існуючого сигналу Wi-Fi.

* Зверніть увагу, провайдер не може 
впливати на якість сигналу вашого 
роутера та швидкість доступу до Ін-
тернет за допомогою Wi-Fi-мережі! 

Олена СТЕЦЬ

Як подивитись, чи не заважає сусід по Wi-Fi?

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культур

Не рекомендуються посіви і 
посадки. Рекомендується 
підготовка ґрунту під посів, 
знищення шкідників, прополка 
і мульчування.

Місяць у знаку 
Овена

Спадаючий

14 
Субота

Місяць у знаку 
Овена, Тільця

Спадаючий

15 
Неділя

Не рекомендуються посіви, 
посадки та пересадки.

Місяць у знаку 
Тільця

Новий Місяць

16 
Понеділок

Рекомендується посів 
салати і капусти, решту 
овочевих культур не 
рекомендується. 
Обрізання дерев і кущів.

Місяць у знаку 
Тільця, Близнюків

Спадаючий

17 
Вівторок

Рекомендується посадка 
бобових і в'юнких рослин, 
плодових дерев та багато-
річних квітів, видалення 
зайвих пагонів, прополка, 
мульчування.

Місяць у знаку 
Близнюків

Зростаючий

18 
Середа

Місяць у знаку 
Близнюків, Рака

Зростаючий

19 
Четвер

Рекомендується посадка 
більшості культур: томатів, 
капусти, огірків, перцю, 
баштанних, квасолі, патисонів, 
баклажанів, кабачків та 
декоративних культур.

Місяць у знаку 
Рака

Зростаючий

20 
П’ятниця

Сприятливий день для 
посадки плодових дерев та 
плодоягідних кущів. 
Крім того, скористайтеся 
порадами минулого дня.

Місяць у знаку 
Рака, Лева

Зростаючий

21 
Субота

Місяць у знаку 
Лева

Зростаючий

22 
Неділя

Місяць у знаку 
Лева, Діви

Зростаючий, 
Перша чверть

23 
Понеділок

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

24 
Вівторок

Не рекомендується саджати і 
пересаджувати овочеві культури, 
фруктові дерева, робити посів 
на насіння.  Рекомендується 
розпушування ґрунту, мульчування 
дерев, обприскування.

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

25 
Середа

Місяць у знаку 
Діви, Терезів

Зростаючий

26 
Четвер

Неродючий день, тому не варто сіяти, садити 
чи пересаджувати рослини. Можна зайнятися 
боротьбою з хворобами та шкідниками рос-
лин, внесенням добрив, підготовкою грядок.

Місячний посівний календар. Квітень

Рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев, стручко-
вих культур (гороху, квасолі, спаржі, сочевиці), а також усіх видів 
квітів, висадка розсади томатів та  перцю у парник чи відкритий 
ґрунт,  посів дині, гарбуза, капусти. Сприятливі дні для посадки 
чи пересадки плодових дерев та плодоягідних кущів.

Місяць у знаку 
Терезів

Зростаючий

27 
П’ятниця

Місяць у знаку
Терезів, Скорпіону

Зростаючий

28 
Субота

Рекомендується посадка капусти, помі-
дорів, огірків, перцю, гарбуза, картоплі, 
підрізування дерев і ягідних кущів, ще-
плення, внесення добрив, полив, зни-
щення шкідників, розпушування ґрун-
ту. Не рекомендується саджати дерева.

Місяць у знаку 
Скорпіону

Зростаючий

29 
Неділя

Не рекомендуються посіви,
посадки та пересадки.

Місяць у знаку 
Скорпіону, 
Стрільця

Повний Місяць

30 
Понеділок
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Погода
             Ніч              День

АНЕКДОТИ
Вчора в Таджикистані була накрита велика партія наркоти-
ків. А то дощі, знаєте, весна. Намокнуть ще.

***Навесні все змінюється. Перемагають ті, у кого коротша 
спідниця, а не гарніша шуба.

***Навесні і восени редакція програми «Шукаю тебе» завале-
на заявами з військкоматів.

***— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, горілка та петрушка.

***Заходить українець в купе, де сидять троє афроамериканців:
— Хлопці, що тут горіло?

15 квітня — День співробітників 
      карного розшуку.
18 квітня — Міжнародний день 
      пам’ятників та історичних 
      місць. 
21 квітня — День довкілля, 
     Міжнародний день астрономії.
23 квітня — Всеукраїнський день 
     психолога, Міжнародний день 
     секретаря. 
26 квітня — День трагедії на 
     Чорнобильській АЕС. 
29 квітня — Міжнародний день 
      танцю. 
1 травня — Свято весни і праці. 
3 травня — Всесвітній день
      свободи друку.

Ірпінь

Смачного!
ВЕСНЯНІ САЛАТИ

Хочете поповнити запас вітамінів після довгої 
холодної зими? Пропонуємо вам поласувати 
свіжими весняними салатами!

• ІЗ РЕДИСКОЮ ТА МАСЛИНАМИ
1 пучок листя салату, 3 огірки, 2 помідори, 8 маслин, 

8 редисок, 100 г сиру фета, петрушка, базилік, сіль, пе-
рець, рослинна олія — за смаком.

Всі овочі і зелень помийте і обсушіть. Редис, масли-
ни та огірки наріжте тонкими кружечками, а помідор 
— невеликими шматочками. Фету розкришіть або на-
ріжте кубиками. Застеліть тарілку листям салату, звер-
ху розкладіть овочі, маслини і сир. Прикрасьте гілочка-
ми петрушки і базиліка. Полийте салат олією, посоліть і 
поперчіть. Подавайте одразу після приготування.

• З ЯЙЦЯМИ ТА ЧЕРЕМШЕЮ
10-15 пелюсток черемші, 2 яйця, сіль, сметана або 

майонез за смаком.
Подрібніть зварені вкруту яйця та черемшу. Змі-

шайте їх між собою, посоліть і заправте салат смета-
ною або майонезом.

• ЗІ ШПИНАТУ І ЩАВЛЮ
По 10 пелюсток шпинату і щавлю, 1-2 яйця, кефір 

(сметана, майонез).
Дрібно наріжте шпинат і щавель. Додайте дрібно 

покришені яйця. Залийте кефіром, сметаною або ма-
йонезом.

Карикатура

Святковий календар

Кросворд

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ

(066) 117-62-62, (097) 375-59-35

• Покоївки
• Охорона

• Різноробочий
• Адміністратор готелю

• Офіціанти
• Повар

Анекдоти
— Петре, чому ти нікуди не береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в 
кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці. 

***Досвідчений чоловік фліртує на пляжі з са-
мою блідношкірою дівчиною – у неї ж вся 
відпустка ще попереду.

***

Вегетаріанці не їдять тварин.
Вони їх ОБ’ЇДАЮТЬ.

***Учора вперше ходив на полювання. Після 12-
го чи 13-го пострілу качка померла від сміху.

***Пора щось міняти у своєму житті – зав-
тра ляжу на телевізор і буду дивитись на 
диван.

***


