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Якщо ви шукаєте надійного Інтернет-провайдера 
чи плануєте змінити свій модем, — зараз найкращий 
момент це зробити! Ніколи підключення приватного 
сектора не було таким вигідним. Підключення бу-
динку безкоштовне. Але й це ще не все. Підклю-
чайте послуги Компанії «Бест» у вашу домівку та 
отримайте подарунок до 1000 грн на рахунок вашої 
нової послуги. 

Акційна пропозиція діє для усіх мешканців приват-
них будинків, які знаходяться в населених пунктах: 
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Блиставиця, Го-
ренка, Боярка, Коцюбинське, Клавдієве, Немішаєве, 
Обухів, Пилиповичі, Рубежівка, Стоянка, Козинці, 
Микуличі, Пороскотень, Нове Залісся, Діброва, Дми-
трівка. Ви проживаєте в одному із перерахованих 
населених пунктів? 

ПІДКЛЮЧИТИ ІНТЕРНЕТ ЗА 0 ГРИВЕНЬ – ЛЕГКО!

У  Х И Ж И Х  П А З У РА Х  « О РЛ А Н А » 
Забудовник Антон Мирончук знищив унікальний куточок 
природи у Бучі. «Схеми», за якими працює спритний ділок, 
щоразу однакові: незаконне оформлення землі 
— вирубка лісу — тітушки — судові процеси — 
будівництво багатоповерхівок...
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Тоді давайте порахуємо, скільки бонусів ви 
гарантовано отримаєте при підключенні те-
лекомунікаційних послуг від Компанії «Бест».

Якщо ви довго шукали надійного провайдера, 
то ви наш новий клієнт. Акційні умови підклю-
чення для вас наступні:

Розташування будинку на відстані, не більше 
ніж 150 метрів від точки підключення до теле-
комунікаційної мережі:

• вартість підключення  — 0 грн
• щомісячна абонентська плата — від 

150 грн
• бонус — 100 грн на рахунок!
• вартість за обладнання (FoxGate ONU 

1001w) — 400 грн.
У випадку, коли ви є користувачем послуги 

Інтернет від іншого провайдеру за технологією 

ADSL, акційна пропозиція виглядатиме так:
Розташування будинку на відстані, не більше 

ніж 200 метрів від точки підключення до теле-
комунікаційної мережі;

• Вартість підключення будинку — 0 грн
• Щомісячна абонентська плата — від 

150 грн
• Бонус — 500 грн. на рахунок!
• Вартість за обладнання (FoxGate ONU 1001w) 

— 400 грн.
Для користувачів всесвітньої павутини, за 

допомогою технології FTTH, акційна пропо-
зиція підключення послуги Інтернет від Ком-
панії «Бест» виглядатиме так:

Розташування будинку на відстані, не біль-
ше ніж 200 метрів від точки підключення до 
телекомунікаційної мережі, існуюче підклю-
чення за технологією FTTH та працездатне 
обладнання; 

• Вартість підключення будинку — 0 грн
• Щомісячна абонентська плата — від 

150 грн
• Бонус – 1000 грн. на рахунок!
• Вартість за обладнання (FoxGate ONU 1001w) 

—  400 грн.
Для того, щоб здійснити підключення необхідно:
Залишити заявку для визначення технічної 

можливості (за допомогою дзвінка до кон-
такт-центру, або самостійно на сайті https://
best.net.ua/zayavka.html );

• Обрати тарифний план від 150 грн/міс.
• Підійти до офісу для оформлення дого-

вору та сплатити 400 грн за обладнання 
(FoxGate ONU 1001w)

• Оплатити депозит за 1 місяць (абонентська 
плата)

• Очікувати підключення впродовж 15 робочих 
днів.

Усе дуже просто? Так! 
Підключити надійний, швидкісний Інтер-

нет до приватного будинку, ще ніколи не 
було так легко і вигідно! 

Для підключення подайте заявку через 
сайт www.best.net.ua, або зателефонуйте 
та оформіть підключення за номерами

Олена СТЕЦЬ, «Погляд»
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У Коцюбинському спалили 
машини 4-х активістів, 

загалом постраждало 7 авто
Відданість Богу та Україні

• НОВИНИ •

БУЧАКОЦЮБИНСЬКЕ

ІРПІНЬ

Діти гасили пожежу: учні ірпінської 
школи завітали до рятувальників, щоб 
більше дізнатися про їхню професію

Учні Ірпінської СЗШ №1 завітали до 36-ї Держав-
ної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, щоб 

більше дізнатися про професію рятувальника.
На початку екскурсії дітям показали приміщення 

чергової частини та сучасні автомобілі, які за потре-
би оперативно вирушають на місце пожежі.

Спецодяг також завжди знаходиться у стані повної 
готовності. Адже тривожний сигнал може пролунати 
будь-якої хвилини. 

Діти почувалися справжніми рятувальниками, 
коли гасили умовну пожежу під наглядом професі-
оналів. Гостям також детально розповіли про прави-
ла поведінки в побуті, про дії, яких треба вживати, 
знайшовши вибухонебезпечні або підозрілі предме-
ти.

Зустрічі з рятівниками – важлива складова у про-
цесі навчання дітей основам безпечної поведінки. 
Чим раніше розпочинається така виховна робота, 
тим менше ймовірність, що вони в майбутньому бу-
дуть винуватцями виникнення пожеж.

Джерело: ГУ ДСНС України у Київській області

15 жовтня о 3-ій ночі в смт Коцюбинське по вул По-
номарьова 26/4 від пожежі постражало 7 і пов-

ністю згоріли 4 автомобілі. Власники двох машин — 
працівниця економічного відділу Коцюбинської се-
лищної ради Дарина Александрова та її чоловік.  

«Ми всі розуміємо, яка війна йде. На кону стоїть 
Біличанський ліс, питання опалювального періоду  і 
котелень, які забрала громада на свій баланс. Осо-
бисті мотиви це не можуть бути, адже і Дарина, 
і її чоловік — люди неконфліктні», — розповіла у 
коментарі ІА «Погляд» голова Коцюбинської ТВК 
Людмила Демченко.

За попередніми даними ГУ Національної поліції 
в Київській області, невстановлена особа підкинула 
під автомобіль «Мерседес» невідому речовину, після 
чого почалось його загорання. А за мить загорілося 
авто «Хюндай», що було припаркове близько 100 м 
поодаль.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу Укра-
їни. Працівники поліції шікають винних осіб, слід-
ство триває.

За цим принципом плекатимуть українських пласту-
нів у першому в нашій країні Пластовому вишкільно-
му центрі 

14 жовтня у Бучі Президент України Петро Порошенко 
урочисто відкрив Пластовий вишкільний центр. Цей заклад 
став першим у нашій країні, де формуватимуть кадри для 
навчання майбутніх пластунів. 

Символічно, що відкрили центр саме на свято Покрови Бо-
городиці, у дні захисника України та Українського козацтва. 
Адже метою пластового руху вбачається патріотичне вихо-
вання української молоді на засадах християнської моралі та 
любові до своєї Батьківщини. 

Молоде покоління має зростати свідомими, відповідаль-
ними і повноцінними громадянами не лише національної, а 
й світової спільноти, провідниками суспільства.

На цю урочисту подію зібралися 700 дітей, їхні батьки і 250 
старших пластунів з різних областей України. Їх вітали Пре-
зидент України Петро Порошенко, голова Київської облас-
ної державної адміністрації Олександр Горган, представники 
місцевої влади на чолі з мером Бучі Анатолієм Федоруком.

Як зазначив у своєму вітальному слові Президент України, 
за свою більш ніж столітню історію Пласт виховав цілу плея-
ду відомих українців. 

Є серед них імена Августина Волошина, Степана Бандери, 
Романа Шухевича, Ірини Вільде, Миколи Плав’юка, Ореста 
Субтельного та багатьох інших. 

«І сьогодні представники сучасних українських пластунів 
боронять нашу землю на Сході, відстоюють суверенітет, 

територіальну цілісність та незалежність нашої держави, 
дають відсіч російському агресору і є зразком у виконанні по-
кладених військових обов’язків», — наголосив Президент. 

А пластуни Марко Паславський, Віктор Гурняк, Євген 
Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик віддали своє 
життя, боронячи українську землю і державу від агресивних 
дій з боку Росії. Пам’ять загиблих присутні на заході вшану-
вали хвилиною мовчання.

Пласт, який в Україні об’єднує майже 8 тис. осіб, має 118 
осередків, діє у всіх областях і виховує справжніх патріотів, 
отримав сучасний центр. Його поява зміцнить національ-
но-патріотичне виховання, яке є одним із пріоритетів дер-
жавної політики в нашій країні. 

Високопосадовцями наголошувалося, що вперше за чверть 
століття у державному бюджеті передбачили 10 млн грн на 
виконання заходів з національно-патріотичного виховання. 
Завдяки цьому та загальним зусиллям, зокрема й волонтер-
ським, маємо цей чудовий центр.

Як розповів директор Пластового вишкільного центру 
Ярослав Храпський, даний заклад — це унікальний для 
України інфраструктурний об’єкт, який збудований за часів 
незалежності з нуля та відповідає усім стандартам для ефек-
тивної роботи молодіжної, пластової організації.

Це двоповерхова будівля, де забезпечено циклічний процес 
виховання та навчання. Передбачено усі зручності для прожи-
вання, харчування, тренінгової роботи для дітей і дорослих. 

У стінах закладу можуть проживати 30 осіб. Але для про-
ведення великих заходів, наприклад, перший такий відбу-
деться 27-28 жовтня, тут працюватимуть 85. 

Місця для їх розташування достатньо, враховуючи зали та 
приміщення. Інших бажаючих можна буде розмістити в різ-
них локаціях у Бучі чи інших населених пунктах.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»
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НАРДЕП — У ДОЛІ?

У період протистояння з громадою 
забудовник неодноразово вдавав-
ся до знесення унікального дубо-

во-грабового лісу на цій території. Він не 
переймався тим, що вік окремих дерев 
сягав 300 і більше років. У таких випадках 
завжди переважає жага наживи, а не краса 
природи, оздоровчі властивості рослин-
ності.

Як відомо, забудовником цієї землі по вул. 
Лісова, 1-а є ТОВ «Комфорт ЛТД» (очолює 
депутат Бучанської міської ради Алла Кар-
пенко). За договором суборенди товари-
ство передало її обслуговуючому коопера-
тиву ЖБК «Кампа-парк». 

Цікаво, що кооператив очолює Оксана 
Яковенко, яка одночасно є керівником ТОВ 
«БІК “АЛЬФА-БУД”», яке пов’язане зі зве-
денням незаконної новобудови на терито-
рії Державної служби охорони, що в Ірпені 
по вул. 8 Березня, 23.

У свою чергу кооператив уклав договір 
підряду з ТОВ «Смарт Універсал Груп», за-
сновниками якого є Антон Мирончук та 
його матір. І ця особа теж причетна до за-
будови ділянки ДСО.

Нагадаємо, що він входить до новооблич-
чівського «забудовного кола» колишнього 
Ірпінського міського голови Володимира 
Карплюка.

Деякі ЗМІ пов’язують спробу забудувати 
територію поблизу «Кампи» із народним 
депутатом України Ярославом Москален-
ком. Стверджується, що саме цей комп-
лекс слугував найнятим тітушкам за місце 
базування.

За інформацією депутата БМР Івана Око-
єва, фактичним власником «Кампи» є Сер-
гій Ареф’єв — колишній помічник нардепа 
Москаленка, «з яким останній підтримує 
дружні стосунки». 

ЗАРАДИ НАЖИВИ — ДЕРЕВА ПІД 
ПИЛКУ

Отже, протистояння між громадою та за-
будовниками перейшло у судову площину. 
«Надзвичайним новинам» Мирончук роз-
повів, що він два роки судився за цю ді-
лянку і виграв. Тому вирізку дерев вважає 
законною.

Мовляв, складено акт обстеження зеле-
них насаджень. За цим документом дерева 
оцінено на суму 330 тис. грн, які й сплаче-
но. Тому й зрізали вікову рослинність.

За словами активістів, судова справа щодо 
розірвання договору про оренду цієї землі 
між БМР та ТОВ «Комфорт ЛТД» програна 
у господарському суді, оскільки не опро-
тестовано сам факт переведення державних 
лісових ділянок у комунальну власність Бу-
чанської міської ради. Хоча є відповідне рі-
шення Верховного Суду України.

Громада вимагає від прокуратури пору-
шити кримінальне провадження для роз-
гляду в адміністративному суді справи 
щодо незаконної передачі цієї землі з дер-
жавної власності у комунальну. 

Прокуратура оскаржує рішення судів до 
Верховного Суду України. Звісно, що про-
грашем справи скористався забудовник. 24 
вересня розпочалося знищення дерев.

ТІТУШКИ РОЗСТРІЛЮВАЛИ ЛЮДЕЙ
Обурені люди вийшли, щоб це припини-

ти. Проте тітушки, найняті забудовником, 
не пускали їх на територію майбутньої за-
будови. Справа доходила до образ, що пе-
реростали у сутички.

Представник забудовника надав докумен-
ти, які дозволяли знесення сухостоїв. Але, 
як було видно, пиляли живі дерева. Слід-
чий суддя надав дозвіл на огляд ділянки, 
обнесеної парканом.

Однак ні поліція, ні працівники міської 
ради не змогли туди потрапити, оскільки 
тітушки чинили шалений опір: лунали по-
стріли, у хід йшли сльозогінний газ, вогне-
гасники.

Лише завдяки спецпризначенцям, які 
прибули на підкріплення, правоохорон-
цям вдалося провести силове затримання. 
У цих осіб вилучили травматичну зброю, 
набої, газові балончики тощо. 

За словами речника поліції Київщини 
Миколи Жуковича, на 17-х з них склали ад-
міністративні протоколи за непокору пра-
воохоронцям. 

Але під вечір знищення дерев знову про-
довжилося. Люди намагалися і її припини-
ти, викликали поліцію. Поки продовжува-
лася вирубка, тітушки закидали місцевих 
жителів вибуховими пакетами, димовими 
шашками, поливали з газових балончиків. 

А потім, одягнувши маски, вони налетіли 
на людей на їхній прибудинковій території, 
де стріляли в них, били руками й ногами, 
збиваючи з ніг. Довелося викликати карету 
медичної допомоги, звертатися до травм-
пункту. 

Водночас Мирончук запевняє, що тітуш-
ки — це офіційно найнята охорона, проте 

наказу бити людей та стріляти він не давав. 
Мовляв, сутички, які сталися, — результат 
провокацій і якогось конфлікту. І пострілів 
боку «охоронців» не було. Хоча відео та за-
документовані факти свідчить про проти-
лежне.

ВЛАДІ НЕ ВИСТАЧИЛО 
СМІЛИВОСТІ?

25 вересня на 45-ій позачерговій сесії Бу-
чанської міської ради депутат Іван Окоєв 
запропонував додати до порядку денного 
питання про розірвання договору оренди 
цієї земельної ділянки між БМР та ТОВ 
«Комфорт ЛТД».

Окоєв аргументував це скаргами від міс-
цевих жителів на неналежне утримання 
цієї території та у зв’язку з несанкціонова-
ною вирубкою дерев, чим завдано значної 
екологічної шкоди згаданій ділянці.

Таким чином, мовляв, рада має відреагу-
вати на буремні події, показати, що вона 
на боці громади. Буча не повинна перетво-
ритися на «бандитське Чикаго» на кшталт 

Ірпеня чи Гостомеля, 
про яке свого часу 
говорив Генеральний 
прокурор України 
Юрій Луценко.

Про цю неординарну 
ситуацію зі стріляни-
ною по людях говорив і 
депутат Київської облас-
ної ради Ігор Домбров-
ський. Також він роз-
критикував роботу пра-
воохоронних органів, 
зазначивши, що розгул 
бандитизму відбуваєть-
ся від безкарності.

Голова Спілки учас-
ників АТО м. Буча 
Олександр Буйволюк 
нагадав присутнім, 
що аналогічні події 
розгорталися на сході 
України, де сепаратис-
ти захоплювали вла-
ду. Стрільба, вибухові 
пакети, силовий тиск, 
щоб залякати людей 

та придушити спротив. 
Днями це відбувалося в Бучі, поблизу ди-

тячого майданчика. А живими мішенями 
були місцеві жителі. Активне протистояння 
громади і забудовника триває більше року, 
проте вирішення проблеми не бачимо. 

Громадян, які постраждали від навали 
тітушні, у сесійній залі переповнювали 
емоції. Адже їм довелося пережити напад з 
боку осіб, наділених не лише фізичною си-
лою, а й озброєних.

Але депутатський корпус Бучі не наважив-
ся ухвалити питання про розірвання дого-
вору з «Комфортом». Говорилося про ство-
рення депутатської комісії, яка б ретельно 
вивчила ситуацію, що склалася. Також чека-
ють висновків і від правоохоронців. 

Головуючий на сесії секретар БМР Василь 
Олексюк зазначив, що, на жаль, не було 
юридичних підстав, щоб розірвати згада-
ний договір оренди з «Комфортом». 

Події, які відбулися, є неадекватними, 
можуть призвести до серйозних наслідків. 

Тому влада, за його 
словами, розбирати-
меться у цих процесах 
у межах наданих по-
вноважень.

ВИМОГА ГРОМА-
ДИ — ПРИРОДО-
ОХОРОННА ЗОНА

Як стало відомо, 26 
вересня «Комфорт» 
вирішив розірвати 
договір суборенди з 
ЖБК «Кампа-парк». 
Підставою вбачаєть-
ся невиконання умов 
цієї угоди та викори-
стання земельної ді-
лянки способами, які 
суперечать екологіч-
ним вимогам (вируб-
ка дерев). 

По ситуації із ви-
рубкою зелених наса-

джень на даній ділянці у мережі Фейсбук 
мер Бучі Анатолій Федорук порадив зем-
лекористувачам «прискіпливіше ставитися 
до підбору забудовника території, щоб не 
втрапити в халепу, як це вже неодноразово 
траплялось у “Орлан інвест” в сусідніх на-
селених пунктах».

Посадовець вважає неприпустимим на-
силля та застосування фізичного впливу до 
будь-якої особи. Тим більше він обурений, 
що це відбулося по відношенню до меш-
канців його міста.

Міський голова просить правоохоронні 
органи провести ретельну перевірку до-
тримання законності усіх сторін конфлік-
ту та притягнути винних до відповідаль-
ності. 

Проте майбутнє території залишаєть-
ся під великим питанням. Є загроза, що її 
згодом забудують. До речі, 27 вересня там 
нашвидкуруч розпилювали знесені дере-
ва, щоб знищити речові доказу вчиненого 
злочину. Це продовжувалося до 1 жовтня, 
поки правоохоронці не привезли ухвалу 
суду про арешт даної території та заборо-
ну проведення на ній будь-яких робіт. Але 
забудовник не збирається відмовлятися від 
забудови.

Нагадаємо, що 22 серпня під час акція 
«Буча — не Гостомель» бучанська громада 
висунула до міської влади вимогу створи-
ти поблизу «Кампи» природоохоронну 
зону.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

У ХИЖИХ ПАЗУРАХ «ОРЛАНА» 
Забудовник Антон Мирончук 
знищив унікальний куточок 
природи у Бучі

Коли компанія забудовника Антона Мирончука наважила-
ся знищити у Бучі унікальний куточок природи під спору-
дження висоток, місцеві жителі вийшли на спротив. Люди 
усіма силами намагалися захистити вікові дерева від ви-

рубування. Проти них найняли тітушок, які влаштували 
населенню справжній розстріл. На даний час ділянка, де 
розгорталися події, перебуває під арештом. Проте ділки не 
відмовляються від її забудови.

«Картинка» для ЗМІ...

...і  коли ЗМІ немає
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ХТО ТАКІ УПРАВИТЕЛІ В БАГА-
ТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ?

Управителем багатоквартир-
ного будинку може бути фі-
зична особа-підприємець або 

юридична особа — суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, яка за дого-
вором із співвласниками забезпе-
чує належне утримання та ремонт 
спільного майна багатоквартирно-
го будинку і прибудинкової терито-
рії та належні умови проживання і 
задоволення господарсько-побуто-
вих потреб.  

Загалом, законом України «Про 
особливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному будин-
ку» від 14.05.2015 р. № 417 перед-
бачено  3 форми управління бага-
токвартирним будинком:

■ управління співвласниками;
■ управління багатоквартирним 

будинком управителем;
■ управління багатоквартирним 

будинком об’єднанням співвлас-
ників багатоквартирного будинку 
(ОСББ) або асоціацією співвлас-
ників багатоквартирного будинку 
(АСББ). 

ДЕ І КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ В 
ЦЬОМУ РОЦІ КОНКУРС НА ЦІ 
ПОСАДИ?

Наказом Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства 
України від 13.06.2016 №150 затвер-
джено «Порядок проведення кон-
курсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку». 

На території Ірпінського регіо-
ну організатором конкурсу висту-
пає  виконавчий комітет Ірпінської 
міської ради Київської області (міс-
це  знаходження: Київська обл., мі-
сто Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а).

Учасником конкурсу може бути  
фізична особа-підприємець або 
юридична особа — суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, яка має намір 
взяти участь у конкурсі та подала 
відповідну заяву організатору кон-
курсу.  

Учасник конкурсу подає кон-
курсну пропозицію секретарю 
конкурсної комісії особисто або 
через уповноважену учасником 
конкурсу особу, або надсилає пош-
тою за адресою: Україна, Київська 
обл., м.  Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
кабінет 54 відділу житлово-кому-
нального господарства управління 
інфраструктурного розвитку, ін-
вестицій та житлово-комунально-
го господарства Ірпінської міської 
ради. Кінцевий строк подачі доку-
ментів: 29.10.2018 до 12.00.

ЧИ ПОВИННІ УПРАВИТЕЛІ 
СПІВПРАЦЮВАТИ 
МЕШКАНЦЯМИ БУДИНКУ?

Управління багатоквартирним 
будинком його управителем здійс-
нюється на підставі договору про 
надання послуг з управління бага-
токвартирним будинком. 

Враховуючи, що управитель ба-
гатоквартирного будинку здійснює 
свої повноваження на підставі рі-
шення співвласників багатоквар-
тирного будинку, безумовною умо-
вою його діяльності є співпраця з 
мешканцями багатоквартирного 
будинку. 

ЯК ВОНИ У СВОЇЙ РОБО-
ТІ БУДУТЬ РЕАГУВАТИ НА 
БОРЖНИКІВ ЗА КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ?

Приписами Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 
24.06.2004 року №1875 визначено, 
що особливими учасниками від-
носин у сфері житлово-комуналь-
них послуг є балансоутримувач 

та управитель, які залежно від ци-
вільно-правових угод можуть бути 
споживачем, виконавцем або ви-
робником житлово-комунальних 
послуг. Управитель має право звер-
татися до органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
та до суду в межах повноважень, 
визначених законом та договором, 
для забезпечення належного вико-
нання умов договору виробника-
ми, виконавцями та споживачами. 
Управитель зобов’язаний вимагати 
своєчасної і в повному обсязі опла-
ти наданих житлово-комунальних 
послуг від споживачів.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ПОРІВНЯНО З 
ЖЕКОМ МАЄ ОСББ І ЯК ЙОГО 
СТВОРИТИ?

На відміну від ЖЕКу, ОСББ має 
кілька істотних переваг: мешканці 
самі визначають, що треба зробити 
або придбати, коли виконати робо-
ти та які товари і яких підрядників 
обрати.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОСББ:
■ Власникам квартир бага-

токвартирного будинку (будинків) 
прийняти рішення про створення 
ОСББ. Для цього потрібно опи-
тати мешканців будинку на пред-
мет того, чи хочуть вони створити 
ОСББ.

■ Створити ініціативну групу. 
Якщо виявиться, що це бажання 
більшості, наступний крок — ство-
рення установчих зборів з власни-
ків квартир.

Важливо зазначити, що установ-
чі збори об’єднання у новозбудо-
ваних багатоквартирних будинках 
можуть бути проведені тільки після 
державної реєстрації права власно-
сті на більше половини квартир та 
нежитлових приміщень у такому 
будинку.

■ Зібрати дані про будинок. Ін-
формацію про власників квартир 
можна взяти у забудовника, у ЖЕКу 
або у Центрі надання адміністра-
тивних послуг.

■ Визначитись із назвою ОСББ. 
Перед реєстрацією важливо пере-
вірити її у Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань на предмет унікаль-
ності.

■ Написати Статут ОСББ, визна-
чити тарифи.

■ Вручити мешканцям будинку 
запрошення на збори. Це потрібно 
зробити за 14 днів до їх проведення, 
вказавши у ньому час та місце зборів 
(можна надіслати його поштою).

■ Провести установчі збори, які 
веде голова зборів, який обирається 
більшістю голосів присутніх спів-
власників або їх представників.

На них потрібно підрахува-
ти кількість голосів за створення 
ОСББ (за законом «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку», його можна заснувати 
після того, як за це рішення прого-
лосують 2/3 мешканців).

Установчі збори  приймають рі-
шення про створення ОСББ і за-
тверджують його статут. Також на 
зборах потрібно обрати правління 
ОСББ, голову ОСББ, ревізійну комі-
сію та затвердити визначені тарифи.

■ Зареєструвати ОСББ. Держав-
на реєстрація ОСББ відбувається 
шляхом створення юридичної осо-
би, відомості щодо якої вносяться 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських форму-
вань. Тому державна реєстрація 
юридичної особи є останнім етапом 
у процедурі створення ОСББ.

Дмитро ШАПОЧКІН, адвокат

ІРПІНЬ

ГОСТОМЕЛЬ

524-та 
осінь Гостомеля

14 жовтня Гостомель зустрів свій 524-ий рік 
народження. Символічно, що цього дня 
святкують ще декілька свят — Покрови Бо-

городиці, захисника України, українського козацтва, 
річниця створення УПА. 

Зранку в місцевому храмі пройшла Божественна 
літургія з нагоди свята Покрови Богородиці, відслу-
жили молебень на честь захисників України. Від-
правив богослужіння єпископ Тихон.

Дехто з прихожан церкви після служби Божої був 
нагороджений відзнаками та орденами.

Цього дня пройшло відкриття оновленої площі 
поблизу склозаводу. У заході брав участь народний 
депутат України Михайло Гаврилюк. Правда, на 
основне святкування він не залишився.

Біля обеліска на Алеї слави вшанували пам’ять 

мужніх героїв, які загинули у зоні проведення АТО, 
а також воїнів-інтернаціоналістів.

Основне святкування відбувалося на площі се-
лищного культурно-оздоровчого комплексу, де роз-
містили різні торговельні точки, виставки поробок, 
картин, художніх виробів тощо. 

Неподалік, на березі річки Рокач, вишикувалися 
бойові машини бригади швидкого реагування Наці-
ональної гвардії України. І дорослі, й особливо діти 
із задоволенням оглядали техніку, заходили до відсі-
ків, сідали за кермо. 

Деякі місцеві жителі були обурені, що відстороне-
ний від посади Юрій Прилипко вітав гостомельців 
російською, а з концертом виступив Віталій Козлов-
ський – артист, який їздив на заробітки до Росії – 
країни-агресора. 

Та й святковий салют під час війни – теж не до 
вподоби декому із місцевих жителів.

Ігор ЗАЛІЗНЯК, «Погляд»

В Ірпені презентували новий роман 
Валентина Собчука «Засвіт встали козаченьки»

Подорож у часі 
довжиною у 125 
сторінок. В Ірпін-

ській центральній місь-
кій бібліотеці презен-
тували роман у новелах 
«Засвіт встали козачень-
ки». 

Його автор — добре 
знаний серед місцевих 
жителів письменник 
Валентин Собчук. У ро-
мані він розповідає про 
історію козацької епохи 
в Україні, переплітаючи її з сучасністю та істо-
рією селища Гостомель, яке в минулому було 
козацьким сотенним містечком. Автор працю-
вав над романом протягом 4-х років, а нади-
хав його... робочий кабінет у Гостомельській 
селищній раді, яка, можливо знаходиться на 
місці колишнього замку.

Роман складений у форматі історичного ка-
лейдоскопу. Починається він з того, що троє 

друзів сперечаються, який з українських 
гетьманів був найуспішнішим. 

Директор Ірпінського історико-краєз-
навчого музею Анатолій Зборовський за-
уважує, що роман чудово підходить для 
тих, хто починає вивчати історію України, 
насамперед школярів. Але найбільшу ціка-
вість книга викличе у жителів Гостомеля — 
древнього козацького містечка, сотня якого 

належала до київського полку та 
брала участь у визвольній війні 
під проводом Б. Хмельницького. 

Книга «Засвіт встали коза-
ченьки» буде цікавою для всіх, 
хто любить історію, хто хоче 
дізнатись, який гетьман був 
найуспішнішим, довідатися про 
останню любов гетьмана Івана 
Мазепи і чи справді існувало 
золото Полуботка. Тираж цієї 
книги вже розкупили, але при-
близно через місяць має вийти 
друге видання, за придбанням 
якого можна звертатися до ав-
тора.

Юлія ГАПОН, «Погляд»

КОЦЮБИНСЬКЕ

У Коцюбинському з’явився новий 
меморіал на честь 
Героїв АТО

У Коцюбинському відкрили пам’ятник Героям АТО. Ця подія 
відбулася саме у День захисника України. 

На згаданому обеліску викарбували імена мужніх воїнів 
із селища, які віддали свої життя за незалежність країни, захищаю-
чи від загарбників. Це полковник Олександр Гуменюк, молодший 
сержант Олександр Єрощенко, старшина Максим Ридзанич, солдат 
Владислав Стрюков, солдат Віктор Дев’яткін. 

Нагадаємо, що меморіал облаштовано за кошти, зібрані небайду-
жими людьми. Під час урочистостей на відкритті обеліска виступа-
ли рідні полеглих Героїв, їхні бойові побратими. 

Юрій ГОНТА, «Погляд»

Епідемія грипу — у розпалі

В Україну прийдуть одразу три штами грипу, наразі епі-
демія в самому розпалі. За минулий тиждень близько 
145 тисяч українців звернулися до лікарів із симптома-

ми грипу.
Як повідомляє МОЗ, близько 70 % хворих становлять діти. 

Загалом, епідемія триватиме до травня 2019 року, тому бажа-
но скористатися вакцинами від грипу. Вартість одної ампули 
буде від 250 до 300 гривень. Вони надійдуть до аптеки вже на 
наступному тижні. Рекомендовано пройти вакцинацію вагіт-
ним, дітям до 5-ти років, людям похилого віку, вчителям та 
медпрацівникам.

Міністерство охорони здоров’я України

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Управління будинком — 
у ваших руках

Фото: Володимир Маслюк



ПРИІРПІННЯ
19 жовтня 2018 року • №13 (29) 5

Ольга Матюшина та Сергій Замідра увійшли до 
топ-10 нових лідерів України

• ОТАКОЇ! •

16 жовтня відбулася сесія Ірпінської місь-
кої ради, під час якої депутати від фракції 
«Свобода» знову влаштували політич-
ний демарш. Сергій Глиняний та Богдан 
Мельничук залишили залу на знак протес-
ту проти свавілля головуючої на сесії — 
в.о. міського голови Анастасії Попсуй. 

ШЛЯХОМ ВІДСТАВНОГО КАРПЛЮКА
Попсуй впевнено крокує дорогою від-

ставного мера Ірпеня Володимира Карплю-
ка, який вправно затикав рота незгодним з 
політикою провладної новообличчівської 
більшості у міській раді, позбавляючи сло-
ва або по-хамськи перебиваючи.

Дотримуючись регламенту сесійно-
го засідання, Мельничук хотів внести на 
розгляд депутатського корпусу питання з 
голосу. Одне стосувалося пропозиції звер-
нутися до вищих владних структур країни 
щодо недопущення підвищення ціни на газ 
для населення.

Але Попсуй так і не надала йому слова. 
Натомість вдалася до нагородження обда-
рованих дітей та їхніх наставників у царині 
образотворчого мистецтва.

Звісно, юні та досвідчені художники, 
завдяки старанням яких прикрашали но-
востворений парк Незнайка, ні в чому не 
винні. Але доречніше було б нагороджува-
ти до початку сесії чи по її закінченні.

ОТГ: ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ?
У депутатському запиті Олексій Олій-

ник розповів про резонансну подію зі 

спаленими машинами у Коцюбинському, 
зазначивши, що Чикаго перемістилося у 
це селище. Він нагадав про рішення Ки-
ївської міської ради щодо розширення 
меж столиці за рахунок Коцюбинського, 
назвавши це поглинанням. (Проте свого 
часу проводилося голосування, на якому 
більшість із голосувальників підтримали 
приєднання до Києва.) 

Олійник вважає це незаконним, оскільки 
немає погодження Київської обласної, Ір-
пінської міської та Коцюбинської селищної 
рад. Мовляв, столиця намагається виріши-
ти свої проблеми за рахунок селища — кла-
довище, сміттєпереробний завод тощо. 

Якщо до Ірпінської міськради надійде від 
їхніх київських колег прохання погодити 
рішення, то депутат просить відмовити. А 
до Верховної Ради України надіслати звер-
нення про незаконність згаданого доку-
мента.

Водночас Ірпінська міська рада схвалила 
проект рішення про добровільне об’єднання 
територіальних громад. Тобто до Ірпеня при-
єднуються Михайлівка-Рубежівка і Забуччя. 
Але вони не мають спільних меж з нашим мі-
стом. А це умова для утворення ОТГ. 

«ХВОРОБИ» МІСЦЕВОЇ МЕДИЦИНИ
Депутат Людмила Бідула, яка очолює 

Ірпінську центральну міську лікарню, по-
скаржилася на важкий стан медицини в 
регіоні. Фінансування державою становить 
40% від потреб — решта покладається на 
місцевий бюджет. Звертаються важко хво-
рі, інваліди, які потребують безкоштовно-
го лікування. Але в нашій лікарні їх не мо-
жуть цим забезпечити.

Бідула каже, що місцева рада допомагає. 
Мовляв, виділено 500 тис. грн на онкохво-
рих, майже 200 тис. грн — на тих, хто по-
требує безкоштовного лікування. На жаль, 
цього не вистачає.

Керівництво Міністерства охорони здо-
ров’я у ЗМІ говорить, що стаціонарне лі-
кування має бути безкоштовним. За підра-
хунками, Ірпеню на це потрібно 24 млн грн, 
а держава виділила лише 4 млн грн.

Гостро постає кадрове питання. Так, за 
останні 10 місяців майже 200 осіб звільни-
лися, а прийшли на роботу — 100. В основ-
ному, це середній медперсонал. Ще 1 млн 
грн міська рада виділила на заохочення 
працівників, простіше кажучи, щоб люди 
не шукали іншу роботу, виходили на чер-
гування. Проте цих надбавок теж не виста-
чає.

Депутат попросила звернутися з від-
повідною заявою до парламенту. Це на 
сьогодні дуже актуально, адже у багатьох 
регіонах медпрацівникам не виплачують 
зарплату. Треба коректувати витрати на 
медицину в проекті на 2019 рік.

З іншого боку, вражає марнотратство ір-
пінських можновладців, які з легкістю ви-
трачають шалені кошти платників податків 
на реконструкції площ, облаштування пар-
ків та скверів, спорудження набережної та 
монументів.

КОМУНАЛЬНІ ЗЕМЛІ — ПІД ВИСОТКИ
В Ірпені створюють «парникові» умо-

ви для забудовників, які належать до кола 
«обраних». Замість «живих» коштів пайо-
ву участь вони «сплачують» виконаними 
роботами, вартість яких перевірити прак-

тично неможливо.  
Заради них жертвують безцін-
ними комунальними землями, віддаючи 
їх під багатоквартирну забудову, а не під 
школи чи садочки. Так, на цій сесії депута-
ти надали дозвіл на списання нежитлових 
приміщень. Це колишній військкомат, піс-
ля його знесення територію забудують чер-
говими висотками у ЖК «Центральний». 

Дозволили багатоповерхівку й по вул. 
Гагаріна, змінивши цільове призначення 
землі із особистого селянського господар-
ства. Такий собі «подарунок» для мешкан-
ців приватного сектора, які живуть поруч.

У ЛЮДЕЙ ЗАБИРАЮТЬ ЗЕМЛЮ?
Чудовою ілюстрацією кодексів етики 

та поведінки депутатів і посадовців, які 
ухвалили народні обранці, стало спілку-
вання тієї ж Попсуй із обуреними ірпін-
цями, яких позбавляють землі. Міська 
рада отримала дозвіл на поділ земельної 
ділянки по вул. Варшавська, 2/1. Землеко-
ристувач Олег Ополінський розповів, що 
на ній є будинок, в якому він живе уже 60 
років, інші споруди. 

Ніхто згоди у нього як землекористува-
ча на вилучення не запитував, владомож-
ці кулуарно вирішили питання на комісії, 
не запрошуючи власника. На сесії теж не 
надали можливості виступити. Попсуй 
лише категорично запевняла, що згадана 
земля  — проїжджа частина громадського 
користування. Мовляв, усе законно. Мож-
ливо, позбавлення землі — це розплата за 
особисті переконання чоловіка, який під-
тримує ідеї «свободівців».

Свавілля ірпінської влади 
або Нічого не бачу, нічого не чую і... 

нікому не дам нічого сказати
В. о. мера Ірпеня Анастасія Попсуй на сесії не 

надала слова ні депутату, ні землекористувачу

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

НА КИЇВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ 
ЛЮДИНУ, ЯКА ОТРИМАЛА 150000 $ 
ЗА ДОЗВІЛ НА БУДІВНИЦТВО 
БАГАТОПОВЕРХІВКИ

17 жовтня було затримано особу, яка ви-
магала та отримала хабар у сумі 150000 $ за 
надання дозволу на початок будівельних 
робіт для будівництва багатоповерхівки в 
одному з міст Київщини. Особа вимагала 
його за вплив на посадових осіб ДАБІ Укра-
їни, а саме начальника та його заступника.

Затримання проводилося спільними зу-
силлями прокуратури Київської області, 
Управління захисту економіки в Київській 
області ДЗЕ НП України, відділу запобіган-
ня і протидії корупції ДАБІ України та СУ 
ГУНП у Київській області.

Під час отримання неправомірної вигоди 
в сумі 150000$ вказану особу було затрима-
но на «гарячому». Однак чоловік після от-
римання неправомірної вигоди намагався 
втекти з місця події на автомобілі, при цьо-
му скоївши ряд дорожньо-транспортних 
пригод, зокрема, за участю машини швид-
кої медичної допомоги.

Спробу втечі правопорушника припи-
нено та затримано в порядку ст. 208 КПК 
України.

Досудове розслідування, розпочате за 
ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, 
триває.

На даний час проводяться першочергові 
слідчі дії, зокрема, санкціоновані обшуки 
за місцем проживання затриманого.

Джерело: прес-служба прокуратури 
Київської області

Нагадаємо, за допомогою участі у 
«Нових лідерах» Коцюбинський селищ-
ний голова Ольга Матюшина намага-
ється зробити все того, аби зберегти 
від знищення 6,5 тисяч гектарів Біли-
чанського лісу. Тим самим вона бажає 
зберегти екологічний баланс Києва для 
наступних поколінь, оскільки ця тери-
торія слугує природним бар’єром для 
столиці України та постачає кисень для 
всього правого берега міста.

На момент підготовки цього номеру 
готувався третій випуск телепроекту у 
прямому ефірі. У програмі десятка об-
раних проходить складні випробування 
і бореться за головний приз — мільйон 
гривень.

За 10 хв до кінця ефіру телеглядачі 
надсилають СМС-повідомлення, щоб 
вирішити, хто достойний продовжити 
боротьбу, а хто має покинути проект. 

«Це і є прямий алгоритм демократії 
— перемога чекатиме на когось одного, і 
місця там для двох не буде. Отже, якщо 
ви підтримуєте відповідальне лідерство 
і готові до відповідального громадянства 
— ваш час настав. Цей час — ключові 10 

хвилин наприкінці кожного ефіру «Нових 
лідерів». Один номер телефону, один го-
лос і кожен голосує лише один раз. Зате 
за найдешевшим тарифом», — розпо-
відає директор-президент телеканалу 
ICTV Олександр Богуцький.

Юлія БУЧАНСЬКА, «Погляд»

Триває фінальний етап національ-
ного телепроекту «Нові лідери». 
До десятки фіналістів разом із ін-
шими увійшли очільники Коцюбин-
ського Ольга Матюшина та Немі-
шаєвого — Сергій Замідра. Окрім 
них, за титул переможця брються 
ще 8 кандидатів: Ростислав Зау-
ральський, Олександр Славський, 
Анна Петрова, Денис Мінін, Генна-
дій Друзенко, Сергій Бреус, Максим 
Бородін та Ірина Заславець. 
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Річка Ірпінь невпинно гине. Але 
замість термінового її порятунку 
міські очільники вкладають міль-

йони  гривень на будівництво набереж-
ної. Мостять пішохідні доріжки, садять 
квіти і пропонують милуватися... боло-
том. Виникає резонне запитання: кому 
прийшла в голову така «геніальна» ідея?  
Жагуче бажання будь-що «освоїти» бю-
джетні кошти, напевно, в крові  градо-
начальників-інноваторів. І замість того, 
щоб лікувати важкохворого, йому нама-
гаються зробити «европейську» зачіску 
та фарбують нігті...

«Дивно бачити, що населений пункт, 
який своїм існуванням зобов'язаний цій 
прекрасній  річці,  цинічно її вбиває, — 
каже голова Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков.  — Сьогодні вже 
точково їй не допоможеш. Нагально  по-
трібен проект комплексного підходу до 
порятунку річки. Її необхідно поглибити, 
в окремих місцях розширити, по всій  до-
вжині прибрати зайву рослинність. Тіль-
ки після механічних робіт можна буде 
запускати в неї росли-
ноїдні види риб, котрі  
надалі й контролювати-
муть кількість рослин-
ності».

Наразі розпочався 
період відмирання во-
доростей. Незабаром 
на річці і довкола неї 
з’явиться неприємний 
запах.  А коли гниють 
водорості, то виділя-
ються альготоксини, 
котрі отруюють во-
дойму. Заростання 
річки і буйне цвітіння 
водної рослинності зу-
мовлені обмілінням во-
дойми і вкрай високим рівнем фосфатів у 
воді. Азот і фосфор пригнічують імунну 
систему людини, викликають алергії, а 
при накопиченні можуть вражати мозок, 
нирки, печінку та легені. Фосфати є бла-
годатним грунтом для розвитку мікроор-
ганізмів. В результаті — у воді зменшу-
ється кількість кисню, і вона починає в 
прямому сенсі  загнивати. 

Інтенсивне розмноження водоростей 
підживлюють неочищені стоки з каналіза-
ції, зі звалищ і мінеральні добрива з полів. 
Зовнійшній вплив на річку Ірпінь зараз на-
стільки величезний і глибокий, що водой-
ма просто не встигає самоочищатися.

В УКРАЇНІ СИЛЬНО ЕКОНОМЛЯТЬ 
НА ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

За весь 2017 рік Україна витратила на 
охорону навколишнього середовища на 
1 млрд гривень менше, ніж у попередньо-
му році. І це в той час, коли переважна 
більшість українців (89%) вважають про-
блеми екології та стану довкілля актуаль-
ними для країни.

Найбільш характерними для своєї міс-
цевості жителі України назвали забруд-
нення водойм (34%); забруднення атмос-
фери/загазованість (29%); скорочення лі-
сів/парків/зелених зон (24%); погіршення 

здоров'я людей (23%); погана якість пит-
ної води (22%); антисанітарний стан те-
риторії (17%); зміна клімату/парниковий 
ефект (15%), а також вплив хімічних ре-
човин на продукти харчування (14%).

Рецепт порятунку річки Ірпінь про-
стий: місцеві жителі починають активно 
боротися за її відновлення; замовляєть-
ся в наукових інститутах НАН України 
Проект з розчищення, відновлення і ци-
вілізованого використання річки. Після 
цього залучаються на тендерній основі 
бізнесові структури, котрі здатні викона-
ти ці роботи. 

«Важко переоцінити значення річки 
Ірпінь для місцевих жителів, — говорить 
Олександр Чистяков. — Ще зовсім недав-
но місто було зеленим оазисом. Він пото-
пав у зелені, а повітря було свіже. Існувала 
навіть приказка, що повітря в Ірпені на-
стільки густе, що його можна їсти  лож-
кою. Річка для міста — це його блакитні 
легкі. Повноцінне життя річки — це жит-
тя для майбутніх поколінь міста. Сьогод-
ні, коли місто інтенсивно будується і може 

перетворитися з тихого зеленого куточка 
в бетонні джунглі, особливо важлива роль 
річки в житті місцевих жителів».

Місто Ірпінь знаходиться між двох рі-
чок — Ірпінь та Буча. Буча теж, на жаль,  
наразі в критичному стані. Біля побудова-
ного на її березі асфальтового заводу сто-
ять мертві сухі дерева. Як тільки закінчу-
ється промислова зона, природа оживає, і 
на березі річки з’являються зелені верби, 
осики. Якою ж має бути отрута, що її ви-
кидає в атмосферу і в надра той завод, щоб 
дорослі двадцятирічні дерева перетвори-
лися на сухостій? Про це, певно, можуть 
розповісти мешканці житлових будинків, 
які побудовані поряд...

Але і це ще не все. Для зручності під'їз-
ду до банного комплексу «Сварожич» 
будівельним сміттям засипали річку. До 
завалу вона є, а після нього —  малень-
кий струмочок. Це наочний приклад ко-
рупції і бездіяльності природоохоронних 
та правоохоронних структур, органів 
місцевої влади. На їхніх очах вбивають 
річку, здійснюючи кримінальний злочин, 
а винних немає...

УКРАЇНСЬКУ ПИТНУ ВОДУ ВИЗНАЛИ 
НАЙГІРШОЮ В ЄВРОПІ

Ірпінь не має своєї станції аерації. 
І тому всі свої стоки він направляє на 

Бортницьку станцію аерації. Ірпінські 
комунальні служби не очищають свої 
стоки. А скільки років не проводиться 
реконструкція Бортницької станції аера-
ції? Чи може хтось відповісти на це пи-
тання?

Природоохоронна громадськість 
стурбована, що в подальшому ситуація 
може ще більше погіршитися і призве-
де зрештою до скидання неочищених 
стоків міста в Ірпінь і до виникнення 
екологічної катастрофи не тільки укра-
їнського, а й європейського масштабу. 
Чому  європейського? Та тому, що на-
разі екологи переймаються жахливим 
станом якості води Дніпра. А це голов-
ний водний ресурс України. Але, ска-
жіть, який сенс лікувати головну водну 
артерію, якщо практично всі малі ріки 
(в тому числі й Ірпінь), котрі наповню-
ють її, тяжко хворі?  Вода  в них нага-
дує коктейль, де можна знайти ледь не 
всі елементи таблиці Мєндєлєєва. Вона 
настільки забруднена, що їй присвоєно  
лише 4 клас.  А очисні споруди радян-
ського зразка, між іншим, розраховані 
на водозабір максимум 2 класу води, а 
тому не можуть впоратися з її очищен-
ням. Це ми відчуваємо у себе вдома. 
Вода, яка потрапляє до нас в будинки та 
квартири з іржавих труб 50-річної дав-
ності, не придатна для пиття без філь-
трації і кип'ятіння.

В УКРАЇНІ НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ЧИСТИХ 
РІЧОК

Аналізи, взяті в річці Ірпінь, показали, 
що вміст азоту в воді перевищує гранич-
но допустиму концентрацію. Вміст у воді 
важких металів, заліза, марганцю і міді 
також перевищує у кілька разів норму.

Медики б'ють на сполох, попереджаю-
чи про небезпеку купання в такій воді. За 
їх словами, це може викликати небезпеч-
ні шкірні захворювання, а тривале вжи-
вання такої води в якості питної, навіть 
після очищення на водоканалах, може 
призвести до ураження центральної нер-
вової та серцево-судинної систем, а та-
кож кишково-шлункового тракту.

У 2017 році в вітчизняні водойми було 
скинуто понад 2 мільярди кубометрів 
стоків. За офіційними даними, тільки дві 
третини з них пройшли через очисні спо-
руди…

Дивлячись на те, що відбувається сьо-
годні з нашими річками, мимоволі згаду-
єш образ недолугого мужика, який пиляє  
гілку, на якій сидить сам. Так і ми... Спо-
чатку забруднюємо річку, а потім беремо 
з неї питну воду.

Ставлення до водних ресурсів країни 
вкрай незадовільне. Воно межує зі зло-
чином. Останні двадцять років фактично 
не проводяться меліоративні роботи по 
розчищенню замулених джерел річок, а в 
результаті річки міліють та пересихають. 
Проблему посилює те, що в останні роки 
спостерігається сильне маловоддя — річ-
ки наповнюються тільки на 70% від нор-
ми. Хаотично, всупереч законодавству, 
інтенсивно забудовуються заплави. Там, 
де раніше були заплавні луки, природні 
нерестовища риби, мальовничі протоки, 

сьогодні приватні домогосподарства або 
багатоповерхівки. Заганяючи береги рі-
чок в бетон, цим їх позбавляють можли-
вості очистити свої води. 

Згідно з прогнозами, до 2030 року 
потреби в продуктах харчування виро-
стуть на 55 відсотків. А це призведе до 
розширення потреб у зрошенні, на яке 
сьогодні припадає майже 70% всієї пріс-
ної води, використовуваної держава-
ми. Тому нестача водних ресурсів може 
спровокувати дефіцит продуктів харчу-
вання.

Сьогодні важко переоцінити значення 
малих річок країни. Необхідно вживати 
всіх можливих заходів для їх порятунку 
і відновлення. Але, на жаль, ті, від кого 
залежить їхня доля, зайняті абсолютно 
іншими справами, явно не спрямовани-
ми на оздоровлення вітчизняних водних 
ресурсів. В тому числі і в Ірпені.

ЗА ОСТАННІ ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ РОКІВ З 
КАРТИ УКРАЇНИ ЗНИКЛО ПОНАД ДЕСЯТЬ 
ТИСЯЧ МАЛИХ РІЧОК

Забудова заплави цієї древньої і ма-
льовничої річки є порушенням вимог 
природоохоронного, земельного, вод-
ного законодавства. Землі  в заплаві 
річки Ірпінь не підлягають забудові — 
за висновками органів державної вико-
навчої влади, екологів, за експертною 
оцінкою найкращих науковців низки 
інститутів НАН України. Навіть здоро-
вий глузд підказує: те, що коїться зараз 
у поймі Ірпеня, — початок кінця усього 
живого довкола. І якщо багатьом во-
доймам ми вже не можемо допомогти, 
то річку Ірпінь  ще маємо шанс вряту-
вати.

Матеріали надані Асоціацією рибалок 
України

В Ірпені з’явилася  набережна. Про її дизайн можна сперечатися, але не в цьому суть. Викладені плиткою 
доріжки і лавки відкривають вид... на болото. Так-так, саме в болото перетворюється річка Ірпінь. Глибина її по 
центру вже становить не більше одного метра. Частину річки затягнуло ряскою. Між нею вже росте більш вища 

водна рослинність. Це симптоми важкої хвороби водної артерії...

• АКТУАЛЬНО •

Набережна на болоті. . .

Убиваючи заплаву річки Ірпінь, ми ВБИВАЄМО  своє майбутнє

Довжина річки Ірпінь 162 км. Площа 
водозбірного басейну — 3340 км. Свій 
початок вона бере у селі Яроповичі Жи-

томирської області, а закінчується поблизу села 
Козаровичі, де насосами її води піднімають до 
рівня Київського водосховища на річці Дніпро. 
Висота гирла — 97 м над рівнем моря.
Найбільші притоки — Крів’янка, Білка, Ка-
линівка, Веприк, Жерков, Свінарійка, Куделя, 
Любка, Мостова, Нивка, Рокач, Унава, Буча.

Олександр ЧИСТЯКОВ, 
голова Асоціації рибалок України:

«Для того щоб зрозуміти всю го-
строту проблеми, яка стоїть сьогодні 
перед нашими водоймами, необхідно 
для себе з’ясувати, що все в цьому світі 
взаємопов’язано. І калюжа після дощу, 
і сільський ставок, і річка за вікном — 
це все частина світового океану. Всі 
поверхневі і підземні води — це єдине 
ціле! І вимиваючи пісок з дна річки, 
змінюючи її русло, засипаючи витоки, 
заплавні луки, болота або спускаючи 
ставок, ви вби-
ваєте частин-
ку Світового 
океану. А отже 
й убиваєте май-
бутнє».
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П’ять основних причин:
1 Завдяки відносно низькій вологості в 
Єгипті можна відпочивати й влітку, але саме 
восени температура повітря поступово 
зменшується до комфортних 30-33° С. При 
цьому температура води також комфортна 
— 25-27°, немає сильних вітрів — рай для 
відпочиваючих;
2 Поїхати в Єгипет восени — чудова нагода 
подовжити собі літо та хоча би тимчасово 
випірнути з осінньої хандри, а дитину (на 
час осінніх канікул) зайвий раз оздорови-
ти і підняти  рівень імунітету її організму. 

До речі, що стосується дітей, то практично 
в усіх готелях, які пропонує своїм клієнтам 
комапнія Mint Travel існують спеціальні ди-
тячі концепції з харчування та розваг.
3 Отримати доступний і комфорний відпо-
чинок за привабливою ціною. Рівень сервісу 
в готелях Єгипту у співвідношенні «ціна-я-
кість» — один з найкращих у світі. До пере-
ваг варто додати ще харчування — воно різ-
номанітне, розраховане на будь-який смак 
і традиційно... All Inclusive (все включено).
4 Якщо ви бажаєте ознайомитись з історич-
ною спадщиною Єгипту, то краще це зро-

бити саме в  осінньо-зимовий період. Вже 
у квітні температура повітря в долині Нілу 
підвищується, та й вологість там завжди 
вища, ніж біля моря, тому поїздки в Луксор 
або Каїр переносяться складніше. А от восе-
ни можна вдало поєднати відпочинок біля 
моря з екскурсіями;
5 Восени легше підібрати тур в Єгипет. З 
урахуванням уподобань та побажань усіх 
членів сім’ї. Окрім того, вже з середини ве-
ресня практично не існує проблем із чарте-
рами — саме о цій порі в аеропортах Украї-
ни відкриваються додаткові рейси. 

ЧОМУ ВАРТО ПОЇХАТИ В ЄГИПЕТ ВОСЕНИ?

MINT TRAVEL: КАЗКОВІ ВІДПУСТКИ ТА КАНІКУЛИ У СОНЯЧНОМУ ЄГИПТІ
Осінь у Єгипті — справжня арабська казка, яка з кожним роком залучає все більшу 
кількість туристів з усіх куточків світу.  Для нашої країни, де осінь є досить холод-
ною порою року, поїздка в теплий Єгипет є найбільш привабливою.
Потрапити у казку вам допоможе компанія Mint Travel. Всього 3,5 години польоту — 
і ви в теплому,  райському  місці, котре сповнене неймовірних вражень!

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

ГОТЕЛІ В ЄГИПТІ, РЕКОМЕНДОВАНІ МЕНЕДЖЕРАМИ КОМПАНІЇ 
MINT TRAVEL ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВІДПОЧИНКУ З ДІТЬМИ

Nubian Village 5*

Sunrise Royal 
Makadi 
Resort 5*

Otium Amphoras 5*

Dana Beach 
Resort 5*

Rixos Sharm El 
Sheikh 5*

Готель Otium Amphoras 5 * розташований в Шарм-ель-Шейху на 
березі моря в мальовничій бухті. Територія готелю зелена, догля-
нута, з безліччю пальм і цікавим каскадом басейнів у вигляді лагун. 
Пляж поєднує в собі неймовірний кораловий риф і лагунку зі 
зручним заходом для дітей. Otium Amphoras ідеально підійде для 
сімейного відпочинку з дітьми. У готелі працює спеціальна дитяча 
концепція SUN FAMILY CLUB. У міні-клубі кожна дитина може об-
рати заняття до смаку: столики для творчості; перегляд мультфіль-
мів на великому екрані; зона з іграшками і спортивний інвентар. 
Поруч з міні-клубом знаходиться, дитячий басейн з гіркою, дитячий 
майданчик під навісом. В головному ресторані надають зручні 
стільчики для малюків, також є дитячий буфет зі спеціальним меню.

Готель Nubian Village 5* розташований в районі Набк в 5 км від аеропорту 
Шарм-ель-Шейху. Зелена територія складається з комплексу бунгало, викона-
них в цікавому етнічному стилі. Перевагами готелю є доброзичливий, уважний 
персонал, безліч ресторанів і барів зі смачними і різноманітними стравами і 
напоями. Nubian можна сміливо рекомендувати для сімейного відпочинку з 
дітьми. Для них тут передбачені: дитячий клуб, окремі секції в басейні, аква-
парк, дитячий майданчик. Для найменших є спеціальна кімната з блендерами 
та можливістю стерилізації посуду В готелі дуже активна анімаційна команда. 
Денні та вечірні розважальні заходи не дозволять нудьгувати ні дітям, ні дорос-
лим — кожен знайде собі заняття до душі.

Готель Rixos Sharm El Sheikh 5* пропонує своїм гостям якість і розкіш відомої мережі 
Rixos в поєднанні з красою Червоного моря. Просторі комфортабельні номери мають 
все необхідне для відпочинку респектабельних туристів. Готель працює по системі 
«Ультра все включено», що забезпечує всім гостям можливість отримати гастрономіч-
не задоволення від кулінарних шедеврів в головному ресторані і семи ресторанах а-ля 
карт. Для дітей тут працює відомий Rixy Club, програма в якому підібрана для дітей 
різного віку та інтересів. Тут на наймолодших туристів чекають: Rixy Дискотека, Rixy 
Фітнес, Rixy Ательє, Rixy Аква, Rixy Ринок, Rixy Кінотеатр. Також для маленьких го-
стей є дитячий буфет в ресторані Rixy Cafe. Нещодавно відбулося відкриття абсолютно 
нового розважального парку AQUAVENTURE PARK площею 34 000 кв. м., гостям 
Rixos надається безкоштовний трансфер і відвідування цього парку. Повірте, ваша 
дитина буде в захваті!

Готель Sunrise Royal Makadi Resort 5* розташований на першій бе-
реговій лінії в районі Макаді Бей, в 25 км від аеропорту міста Хургада 
Має красиву велику територію, піщаний пляж з пологим заходом у 
море, відмінний аквапарк з 18 гірками.Система харчування SELECT 
AI починається з моменту заїзду в готель і закінчується в момент 
виїзду. Вона передбачає харчування в двох головних ресторанах , а 
також можливість відвідати 7 ресторанів аля карт необмежену кіль-
кість раз Для дітей тут є все: дитячий клуб, активна анімація, дитячий 
басейн і аквапарк з підігрівом, буфет в ресторані. Рекомендуємо цей 
варіант для сімейного відпочинку.
Розкішний готель Dana Beach Resort 5* розкинувся на березі 
піщаного пляжу в Хургаді, в 10 км від аеропорту. Площа готелю 
складає 181 000 кв. м., по території протікає власна лінива річка, по 
якій можна покататися на човні або катамарані. Гості готелю від-
значають високий рівень сервісу та різноманітне харчування. Крім 
основного ресторану, впродовж дня можна поласувати стравами 
італійської, німецької, азіатської та східної кухонь у ресторанах 
аля карт. Для дітей вдень   проходить цікава розважальна програма, 
а ввечері організовується міні-диско. Також для них передбачені: 
міні-клуб, дитячий басейн, що підігрівається в зимовий час, ігро-
вий майданчик, 7 водних гірок, дитячі стільчики і дитяче меню в 
ресторані.

Куди саме поїхати? 
Червоне море однаково лагідне, чарівне, 

тепле і  мальовниче і в Шармі, і в Хургаді.
Шарм-ель-Шейх варто обрати, якщо ви 

збираєтеся провести відпустку в готелі і не 
плануєте відвідувати, наприклад, піраміди 
або інші екскурсії за межами Синайського 
півострова. У цьому випадку можна не купу-
вати єгипетську візу. Вам у паспорт просто 
поставлять печатку, що дозволяє перебуван-
ня тільки на Синайському півострові. А ось у 
Хургаді єгипетська віза обов`язкова і кожен 
має сплатити за неї 25$. Однак і в Хургаді 
є свої переваги. Наприклад — ближче до 
історичної спадщини, великі піщані пляжі, 
широкий вибір готелів і  розвинена інфра-
структура. Хургада — велике місто і в ній 
багато розважальних закладів, ресторанів та 
місць для шопінгу.

Температура води 
Одне з головних питань —  наскільки 

комфортно купатися в  Червоному морі і 
милуватися його підводним світом восени. 
Люди, які неодноразово відпочивали в 
Єгипті в жовтні або листопаді, скажуть 
вам одностайне «так»! Температура води 
в Червоному морі восени протягом доби 
залишається незмінною на позначці 25-
27°С. Тому осінній відпочинок в Єгипті  
підходить не лише дорослим, а й дітлахам, 
котрі отримають і незабутні враження, і 
додаткове оздоровлення перед зимовою 
холоднечею та епідеміями застудних за-
хворювань. Можете навіть не сумніватись 
— після відпочинку на супер-солоному 
Червоному морі, ваша дитина принай-
мні на кілька місяців буде захищена від 
респіраторних захворювань.

Аргентинське танго:

Туристична агенція Mint Travel
м. Ірпінь, 
Привокзальна площа, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 17

Організатор ірпінської школи арген-
тинського танго Nuestro Tango Анна 
Кожемяка розповіла про особли-

вості та красу цього неймовірного танцю.
— Анно, розкажіть, звідки з’явилася 

ідея створення школи аргентинського 
танго в Ірпені?

— Все почалося 24 червня цього року із 
публікації у Facebook із запитанням про 
те, чи є школа аргентинського танго в Ір-
пені. Виявилося, що немає, але під постом 
зав’язалася дискусія, багато людей  заціка-
вилось цією темою. А тому ми з однодум-
цями після серії відкритих уроків та бла-
годійних ініціатив 8 жовтня зважилися і 
відкрили школу аргентинського танго в 
Ірпені для дорослих.

— Як сприйняли ірпінці цю новину?
— Ініціатива нова і, хоча ми усіма зна-

ними нами способами намагаємося по-
пуляризувати її, ще не зовсім знайома 
ірпінцям. Хотілося б, щоб якомога біль-
ше людей дізналися про таку унікальну 
можливість, яка стала доступною в нашо-
му місті, і в майбутньому долучилися до 
культури аргентинського танго.

— Розкажіть про викладачів школи. 
Скільки років вони займаються тан-
цями взагалі і аргентинським танго 
зокрема?

— В школі працює двоє викладачів 
— Ольга Пошуруєва та Володимир Ума-
нець. Ольга переїхала до Ірпеня близь-
ко року тому, Володимир приїздить для 
проведення уроків з Києва. Як правило, в 
аргентинське танго приходять за покли-
ком душі, а не за освітою чи професією 
і навчання триває все життя, як для уч-
нів, так і для викладачів. Серед останніх 
можна зустріти представників майже 
усіх професій. Оля в танго вже близько 
10 років, Володя та я — більше трьох. 
Але рух я люблю з дитинства — в школі 
займалася народною самодіяльністю та 
акробатикою, в університеті— бальними 
танцями.

— Скільки уроків ви вже провели? Де 
відбуваються заняття і  чи платні вони?

— Ми провели 2 відкритих уроки у 
серпні та у вересні, всі зібрані кошти  пе-
редали на благодійність. Із жовтня ре-

гулярні уроки проходять щопонеділка 
та щоп’ятниці в Центральному будинку 
культури (Ірпінь, вул. Соборна, 183). Так, 
наші уроки платні. Разове відвідування 
коштує 120 грн, абонемент на 7 занять — 
700 грн (діє  впродовж місяця).

— Скільки у групі людей і якого вони 
віку?

— Кожен з наших відкритих уроків відві-
дувало більше 10 пар, на регулярні в школу 
поки що записалися лише  5. У аргентин-
ського танго немає обмеження за віком, 
але як правило, це дорослі люди 30+. Ми 
б хотіли бачити в нашій школі як молодь, 
так і старших людей. Наприклад, в країнах 
Західної Європи та США, де мені довелось 
побувати на уроках, в школах танго займа-
ються навіть 90-річні учні. Як на мене, це  
класний варіант дозвілля для кожного, зо-
крема пенсіонерів.

— В чому унікальність аргентинсько-
го танго і чим воно відрізняється від 
спортивно-бального?

— Аргентинське танго поділяють на 
сценічне, кожен номер якого спеціально 
підготовлений, та соціальне, яке характе-
ризується імпровізацією. В бальну про-

граму йдуть, як правило, діти та молодь. 
Соціальне аргентинське танго доступне 
для людей будь-якого віку і його продов-
жують практикувати до безкінечності. 
Вечірки, на яких танцюють та спілку-
ються тангеро (любителі танго), назива-
ються мілонгами. В Києві такі проходять 
майже щодня, це звична річ. 

— Звідки у вас з’явилася любов саме 
до аргентинського танго? Чи були ви в 
Аргентині? 

— Якось перед Новим роком я випадко-
во почула, як тріо музикантів виконує ме-
лодію танго з фільму «Давай потанцюємо». 
Довго стояла і слухала, і мені уявилося, як я 
теж танцюю під звуки живої музики. Через 
кілька місяців пішла на перші уроки. Так 
почалася любов, яка триває і досі. Де б я не 
подорожувала по роботі чи для дозвілля, 
скрізь знаходжу місцеву школу або мілонгу 
і приходжу насолоджуватися танго. В Ар-
гентині ще не була, але дуже хочу.

— Як би ви охарактеризували танго 
одним реченням?

— Як каже наша Оля, «танго — це про 
довіру та чутливість, про вміння слухати 
та чути, про турботу та вміння її прийма-
ти», з чим я повністю погоджуюсь.

Анна Кожемяка: «Я дуже хочу, аби арген-
тинське танго прижилося в Ірпені»

Юлія ГАПОН, «Погляд»

www.mint.travel

довіра та чутливість, вміння слухати й 
чути, турбота і вміння її приймати
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ГОРОСКОП НА ЛИСТОПАД

• НА КАНАПІ •

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Чоловік подарував квіти. Тепер ось ду-
маю, чи я добре себе вела, чи він погано.

***
Із випуску новин:
- І єдина хороша новина - наша пере-
дача добігла кінця.

***
Судячи з наших зарплат, праця обла-
городжує людину... а не годує.

***
 Цікавий факт: середньостатистичній 
дівчині за одну сварку може стати все 
ясно до 48-ми разів.

■ Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути му-
сить.

■ Сильний північно-східний вітер у листопаді — бути 
дощу або мокрому снігу.

■ Грім у листопаді — на малосніжну зиму, але на рік вро-
жайний; якщо загримить при місяці уповні — хліб уро-
дить на полях, а в долинах буде поганий.

■ Журавлі у вирій першими відлетіли — холоди при-
йшли, лебеді рушили — настала пора заморозків, гуси у 
вирій — буде сніг.

■ Червоний колір сонця, місяця — похолодає, випаде 
сніг.

ВІДПОВІДІ ДО СКАНВОРДУ З №12

За даними сайту www.meteo.ua

Овен. У листопаді зірки радять 
Овнам зняти «рожеві окуляри», 
не впадати у відчай і зібратися з 

силами — це допоможе вам знайти до-
рогу до особистого щастя.

Телець. Тельцям рекомендуєть-
ся набратися не лише витримки і 
самовладання, але й сміливості — 

тоді на горизонті не залишиться жодної 
хмаринки.

Близнюки. Швидше встаньте з 
улюбленого дивана і намагайтеся 
використати всі шанси й перспек-

тиви, які подраує вам доля, щоб вже на-
весні зібрати «багатий урожай».

Рак. У Рака в листопаді буде ба-
гато всього — сюрпризів, пере-
живань і знайомств. Останній мі-

сяць осені підготував для вас чимало 
вигідних пропозицій, але розглядайте їх 
виважено.

Лев. Вам набридла щоденна рути-
на? Листопад — сприятливий мі-
сяць для Левів, який допоможе 

вам все змінити.
Діва. Діві зірки не радять з усіма 
підряд ділитися секретами осо-
бистого життя. Зараз навколо вас 

чимало заздрісників і суперників.
Терези. Терезам не завадить ста-
ти впевненішими в собі, щоб за-
воювати прихильність гідних 

людей. Тим паче, що зараз одна ваша 
усмішка здатна викликати фурор.

Скорпіон. У листопаді на вас 
може збільшитися моральний 
тиск з боку родичів і друзів. Тому: 

терпіння і тільки терпіння!
Стрілець. Релаксація і йога до-
поможуть Стрільцям відновити 
психічний стан. Не переживайте 

через дрібниці, а дивіться на світ опти-
містичніше.

Козеріг. Козеріг буде так наполег-
ливо працювати, що колеги і шеф 
стануть більше його поважати. 

Але не забувайте і про відпочинок, щоб 
не підірвати своє здоров’я.

Водолій. У робочій сфері у вас 
все буде вдаватися, а з фінансами 
і зовсім проблем не буде. Сміливо 

купуйте все, що душа забажає.
Риби. Тонка натура Риб заважає 
їм швидко адаптуватися до змін 
погоди. Ваш настрій буде постій-

но змінюватися, тому вам потрібно кон-
тролювати свій емоційний стан.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЛИСТОПАД

Село стало містом?
На колінах медицина,
ЖКГ конає...
Вдома з бабцею дитина,
Бо садків немає.

А «вони» усе копають,
Сквери презентують,
Площі й стели відкривають,
В плитку інвестують.

Річка бідна загниває,
В ній вода отруйна...
Ліс — ось був і... вже немає.
Де та зелень буйна?

Все рекламою рясніє:
«Диво тут здійснилось!
Ми створили місто-мрію,
Києву — не снилось!»

— Так не снилось! — буркнув Митя,
Я від того й радий,
Бо насниться те жахіття,
Й памперс не  зарадить...
Денис Смішко, Ірпінь

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ЛИСТОПАД

3  — Димитрівська батьківська субота. Поминання помер-
лих

4  — Казанської ікони Божої Матері
8  — Великомученика Димитрія Солунського
21  — Собор Архістратига Михаїла і всіх Небесних Сил без-

плотних
22  — Ікони Божої Матері “Скоропослушниця”
25  — Ікони Божої Матері “Милостива”
26  — Святителя Іоана Золотоустого
27  — Апостола Пилипа
28  — Початок Різдвяного посту (28.11.2018 — 6.01.2019)
Різдвяний піст: 28, 29, 30
Одноденні пости: (середа і п’ятниця) 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23

■ Продаю земельні ділянки у с. Заруддя Іванківського району 
Київської обл. (067)392-70-93 
■ Продаю автомобіль ВАЗ 21043 2006 р. випуску. Потребує фарбу-
вання. Додатково є 4 колеса і генератор. (067)392-70-93

Магнітосфера спокійна
Магнітосфера збурена
Магнітна буря

з 19 жовтня по 12 листопада

Інгредієнти на 8 порцій: 
    • Великий гарбуз • Один кі-
лограм яловичини • 3 ст. л. рос-
линної олії • Один стакан води 
• П’ять середніх картоплин • 
Чотири морквини • Один со-
лодкий болгарський перець • Чо-
тири зубчики часнику • Одна 
цибулина • 2 ч. л. солі • 1/2 ч. л. 
чорного меленого перцю • 400 г 
консервованих помідорів
Приготування:

1. Наріжте м’ясо кубиками і 
підсмажте на рослинній олії. 
Після чого додайте крупно 
нарізані картоплю, моркву, со-
лодкий перець, подрібнений 
часник, цибулю, а також сіль 

і перець. Додайте трохи води 
і залиште суміш тушкуватися 
протягом двох годин. Потім 
додайте помідори.

2. У гарбузі слід зрізати кри-
шечку і ложкою дістати на-
сіння. Далі гарбуз потрібно 
помістити на деко і змастити 
зовні рослинною олією.

3. Наповніть гарбуз рагу, 
закрийте «кришкою» і випі-
кайте близько двох годин при 
температурі 170 градусів до 
розм’якшення гарбуза.

4. Подають страву на стіл 
разом з гарбузом, а при на-
кладанні рагу слід зачерпува-
ти зі стінок м’якоть овоча.

РАГУ З ЯЛОВИЧИНИ В ПЕЧЕНОМУ ГАРБУЗІ
Осінь — пора  сонячних гарбузів. Гарбуз — корисний продукт, 
який цінують у всьому світі. Він додає сил, лікує, підвищує на-
стрій, рятує від депресії.  Ще з дитинства наші бабусі готували 
гарбузову кашу, варили супи та запіканки. Крім традиційних 
страв із гарбуза, пропонуємо скуштувати смачне рагу з ялови-
чини у печеному гарбузі, яке не залишать байдужим жодного 
члена вашої сім’ї.

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ СМАЧНОГО!

ПОГОДА

ОГОЛОШЕННЯ


