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Чинна влада Ірпеня піариться на 
тому, що повернула місту десятки 
гектарів зелених зон, які йшли під 

забудову. Проте чомусь замовчують, 
що це — заслуга небайдужої громади 
та прокуратури. Водночас частина 
рекреацій в оновленому Генплані міста 
потрапила до забудовних лап особи, на-
ближеної до відставного мера Володи-
мира Карплюка. 

Ухваливши з численними порушеннями 
закону головний містобудівний документ 
Ірпеня, ірпінські чиновники на чолі з в.о. 
міського голови Анастасією Попсуй поча-
ли піаритися на тому, що буцімто повер-
нули місту десятки гектарів рекреаційних 
зон, які раніше планувалися під забудову.
До цього переліку  потрапила і територія, 
що знаходиться на в’їзді до нашого міста 
з боку Києва (між вул. Соборна та Універ-
ситетська від водоканалу до будинків біля 
паспортного столу). Справа в тому, що це 

державні землі лісового фонду. Цю терито-
рію Ірпінська міська рада незаконно відчу-
жила з державної власності у комунальну. 
А згодом змінила її цільове призначення 
під спорудження багатоповерхівок.

Виявилося, що держреєстратор неза-
конно зареєстрував право комунальної 
власності ІМР на згадану земельну ділян-
ку. Вона розташована за межами Ірпеня і 
належить до земель державного лісового 
фонду, а тому не дивно, що прокуратура 
Київщини звернулася з позовом до суду.

Київський апеляційний адміністратив-
ний суд залишив без змін рішення ок-
ружного адміністративного суду м. Киє-
ва. Останній своєю ухвалою задовольнив 
позов прокуратури  та скасував рішення 
державного реєстратора, повернувши 
державі земельні ділянки лісогосподар-
ського призначення площею 15 га.

Отож, від забудови цю територію врятува-
ли не ірпінські можновладці, а саме прокура-
тура Київщини, працівники якої сумлінно 
поставилися до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, що відставний мер Ірпеня 
Карплюк теж має відношення до цієї лісо-
вої землі. Він запевняв, що її виділили та 
перевели у комунальну власність до його 
обрання на посаду міського голови. Та й 
узагалі, мовляв, тодішній прокурор Київ-
ської області Дмитро Чібісов украв у гро-
мади ці 15 га в інтересах забудовників. 

Проте є «словесна маячня», а є офіційні 
документи. А вони свідчать, що саме Кар-
плюк ще 2015-го року звернувся до держре-
єстратора із заявою щодо зміни цільового 
призначення згаданої ділянки під багатопо-
верхову забудову, а також переведення її із 
державної власності в комунальну. Нагада-
ємо, ця земельна ділянка знаходиться поза 
межами Ірпеня. А це значить, що рішення 
такого штибу мали ухвалити насамперед 
Київська державна обладміністрація за по-
годженням з Кабміном та Верховна Рада 
України. Зрозуміло, що під таким рішенням 
вищевказані органи не «підписувались».

Дії Карплюка підпадають під ч. 1 ст. 364 
(зловживання владою або службовим 

становищем) КК України. Покарання за 
них — арешт на строк до 6 місяців або 
обмеження волі (до 3 років), або позбав-
лення волі  (до 3 років). Ну, і позбавлення 
права обіймати певні посади і займатися 
певною діяльністю...

Висновок з усього написаного вище та-
кий: Попсуй, розгорнувши піар-кампа-
нію про збереження владою зелених зон 
Ірпеня, чомусь забула, що якимось див-
ним чином Ірпінська міська рада ниніш-
нього скликання пустила під забудову 
понад 18 га рекреаційних земель міста. 
Територіально кілька десятків ділянок, 
що знаходяться у районі 11 лінії та спор-
тивно-оздоровчого комплексу «Сокіл». 
«Щасливий» власник 8 з них — Сергій 
Крикун  — особа, наближена до забудов-
ного кола Карплюка. За старим Генпланом 
2012-го року ці землі визначені як зони 
рекреації. За оновленим документом, ух-
валеним 19  грудня, — тут передбачаєть-
ся котеджна забудова. От вам і «поряту-
нок»...
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ПАРКАН НА ЗАМОВЛЕННЯ
Бучанський депутат Олександр Таможній привів тітушок на знищення майна громадського 
діяча Олексія Зіневича

19 грудня в Ірпені місцеві мож-
новладці намагалися протягти 
оновлений Генеральний план розвит-
ку міста. За «дивним збігом обста-
вин», цього ж дня тітушки у масках, 
підбурювані депутатом Бучанської 
міської ради Олександром Таможнім, 
зруйнували паркан Олексія Зіневи-
ча, яким огороджена його власність 

у Бучі. А також було пошкоджено 
магістральні кабелі інтернет-про-
вайдера «Бест», співвласником якого 
теж є Зіневич.

Як відомо, громадський діяч 
Олексій Зіневич активно бо-
реться проти тотальної забу-
дови, яка нині триває в Ірпені 
та інших населених пунктах 

нашого регіону. Саме 19 грудня 
на сесії Ірпінської міської ради 
мали ухвалювати оновлений 
Генеральний план, який місцеві 
чиновники підготували з чис-
ленними порушеннями.

Ще до початку сесійного за-
сідання згаданий депутат Та-
можній привів під паркан, яким 

огороджена власність Зіневича, 
масовку, щоб провести акцію 
протесту проти начебто неза-
конного виділення 
йому землі, зни-
щення зелених зон. 
У цей же час тітуш-
ки у масках руйну-
вали огорожу.

 ІРПІНЬ

 БУЧА

Олександр Таможній. 
Фото з відкритих джерел
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З’явився повний список депутатів ІМР, які проголосували  
за Генплан забудовників

ПІАР НА БРЕХНІ

ГЕНПЛАН
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Буремний Генплан: ірпінці штурмом брали міську 
раду, щоб потрапити на сесійне засідання

19 грудня в Ірпені пройшла 62-га 
сесія міської ради, яка виклика-
ла неймовірний ажіотаж — на 

ній «протягнули» оновлений Генераль-
ний план розвитку міста, сформований з 
численними порушеннями.

Ще із самого початку було зрозуміло, 
що таким чином ірпінська влада виріши-
ла узаконити тотальну забудову Ірпеня 
та передбачити перспективні ділянки під 
новобудови.

На даному етапі це дуже важливо для 
«забудовного патрона» — відставного 
мера Володимира Карплюка, за яким сто-
їть екс-регіонал, народний депутат  Украї-
ни Ярослав Москаленко, відомий за голо-
суванням «двома руками» за диктаторські 
закони 16 січня 2014 року. Швидше за все, 
за рахунок цього фінансуватиметься ви-
борча кампанія Карплюка до парламенту.

Прийняттю депутатами цього основно-
го містобудівного документа передували 
буремні події. 30 листопада відбулися так 
звані «громадські слухання», на які не-
байдужу громаду просто не пустили.

Для цього до сесійної зали Ірпінської 
міської ради, де проходив захід, заздале-
гідь запустили тітушок. А для пересічних 
громадян, які хотіли потрапити на слу-
хання, затягнули процедуру реєстрації.

Розуміючи, що ірпінські можновладці 
не зупиняться у нищенні міста, місцеві 
жителі прийшли на 61-шу сесію міської 
ради, щоб висловити свій протест проти 
свавілля. Їх підтримали учасники АТО, 
патріотично налаштовані організації.

Але влада не захотіла слухати вимоги 
людей. А в.о. міського голови Анастасія 
Попсуй, яка головувала на сесії, навіть не 
надала слово депутату міськради Сергію 

Глиняному, який намагався виступити 
щодо Генплану.

Додало пристрастей і ухвалення цьо-
го документа на містобудівній раді, на 
якій знову ж не забажали почути грома-
ду. Традиційно долучилися тітушки, які 
створювали людям перепони.

Напередодні сесії ірпінським депутатам 

передали тисячі вимог від їхніх виборців, 
які закликали своїх обранців не віддава-
ти голос за фіктивний Генплан.

62-га сесія теж пройшла за сценарієм 
забудовних ляльководів із театру «Нових 
облич». Зранку сесійну залу з чорного 
ходу заповнили тітушки та адмінресурс, 
щоб потім не залишилося вільного місця 
для пересічних громадян.

Тих, хто підійшов до виконкому раніше, до 
приміщення не впускала муніципальна вар-
та, мовляв, ще не розпочався робочий день. 
На відео вдалося зафіксували, як у цей час 
до сесійної зали заходять якісь особи.

О 8-ій ранку, коли в мерії розпочи-
нається робочий день, мунварта двері 
відчиняти не захотіла. Проте керуючий 
справами міськвиконкому Дмитро Не-
греша втягував до приміщення місцевих 
депутатів.

Смішно, що не впускали й народних де-
путатів України Павла Кишкаря та Дми-
тра Лінька, які намагалися зайти разом 
з громадою. Представники поліції теж 
скромно топталися на сходах, хоча чу-
дово розуміли, що людям заважають по-
трапити до громадської установи.

Тітушки «чергували» й на вході до місь-
кої ради та сесійної зали, щоб перешкод-
жати доступу людей. Небайдужій громаді 
довелося брати приміщення штурмом, 
унаслідок якого постраждали вхідні двері.

Поліція, яка знаходилася на місці подій, 
згодом звітувала, що начебто затримала 
40 осіб за порушення громадського по-
рядку.

Коли місцеві жителі з боєм зайшли до 
фойє, то сесійна зала була вже вщент за-
повнена. У проходах вишикувалися моло-
дики спортивної зовнішності, які не про-
пускали нікого, нахабно посміхаючись та 
тихцем штурхаючи своїх опонентів.

Тому прохід довелося брати штурмом. 
Тітушки організувати шалений опір, 
трощили апаратуру журналістів. Штур-
ханина переросла у справжню бійку.

Тітухани практично повністю ви-
штовхали людей у фойє. Мунварта 
мирно спілкувалася з їхніми координа-
торами. І лише після цього втрутилася 
поліція, яка витурила із залу агресив-
них молодиків.

Політичні наперсники від влади пере-
тасували порядок денний сесійного засі-
дання. Тому питання Генплану змістило-
ся з останніх на третє. Його ухвалили 29 
депутатів.

Це рішення прихильники «оновлен-
ня» зустріли слабенькими оплесками. 
Натомість від небайдужої громади про-
лунало «Ганьба» та заклик припинити 
повноваження зрадників інтересів жи-
телів Ірпеня.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

ПАРКАН НА ЗАМОВЛЕННЯ

Проте, як наголошують юристи, у Зіневича 
на всі земельні ділянки та домоволодіння в 
цілому є правовстановлюючі документи, що 
можна перевірити у відповідних реєстрах. 

Згодом Таможній, у компанії людей літнього 
віку, продовжив мітинг під стінами Бучан-
ської міської ради. Як стало зрозуміло, таким 
чином мітингувальники намагалися відвер-
нути увагу ЗМІ від сесії в Ірпені.

За фактом нищення майна Зіневича поліція 
відкрила кримінальне провадження за статтею 
самоуправство. Близько 20-ти осіб, які нищи-
ли паркан, затримані, багатьом вдалося втекти. 

Правоохоронці з’ясували, що серед за-
триманих — жителі Броварів, Борисполя, 

Києво-Святошинського району. У них були 
відібрані пояснення та складені 4 адміні-
стративні протоколи щодо злісної непокори 
поліцейським. За даними фактами триває 
перевірка, після проведення якої буде надана 
правова кваліфікація.

Як свідчать події, до акції проти Зіневича 
готувалися дуже ретельно, заздалегідь роз-
робляючи операцію. Акції Таможнього у Бучі 
та руйнування згаданого паркану мали від-
вернути увагу громади від ірпінської сесії, 
на якій приймався основний містобудівний 
документ, що по суті узаконює попередню 
незаконну забудову міста та визначає пер-
спективи під новобудови, щоб максимально 
знищити природні ресурси Ірпеня.

Аби протягнути ганебний і зручний виклю-
чно для обмеженого кола забудовної мафії 
міста Генеральний план, команда «нових і 
зухвалих облич», окрім згаданої історії про 
руйнування паркану, запланувала на ранок 19 
грудня цілу низку відповідних «заходів».

З 7.00 на телефони активістів почав надходи-
ти телефонний спам, а у залу засідань міськра-
ди через чорний вхід почали заводити тітушок 
(їм платили від 500 до 1000 гривень) та пред-
ставників комунальних підприємств та бізне-
сових структур, наближених до забудовників. 

З 8.00 перед міськрадою 
та в міськраді почалася 
штовханина — активістів 
давили, виштовхували, не 
давали слова. В цей же час 
на вулиці розпочалося «ко-
стюмоване» дійство най-
маних безхатченків, котрі 
нібито прийшли підтримати «мера Зінченка», 
але виявилося, що їх за 100-200 гривень зафрах-
тували саме прихильники нового Генплану. 

0 9.00 було пошкоджено основні та резервні 
мережі інтернеткомпанії «Бест», власником 
якої є Зіневич.  Кілька десятків тисяч абонентів 
залишилися без інтернету та телебачення. 

З 9.30 під офісом «Бесту» розпочалась про-
плачена акція «незадоволених».  Правда, чим 
вони були невдоволені, так ніхто і не зро-
зумів — чи то відсутністю інтернету чи своїм 
копійчаним «гонораром» за участь у цій акції.

 Це не повний перелік  пунктів «роботи про-
пагандистської машини» Ірпінської міської 
ради, котра всупереч тисячам індивідуальних 
протестів місцевих мешканців проти прий-
няття нового Генплану, усе ж  прийняла його...

То  є тепер такі, хто скаже, що Ірпінь не Чи-
каго?

ІА «ПОГЛЯД»

СВИНЯ ДЛЯ ІРПЕНЯ
ІА «Погляд» отримала від Ірпінської міської 
ради повний перелік депутатів, які 19 грудня 
голосували за нищівний Генеральний план за-
будови Ірпеня. У ньому зазначено 29 прізвищ 
тих, хто голосував, а також 4 — хто ні.

За нашими підрахунками, за нищівний Генплан 
проголосували 13 членів партії «Нові обличчя», 
5 — «Блоку Петра Порошенка», 4 — «УКРОПу», 
по 3 — «Батьківщини» та «Солідарності жінок 
України» і 1 — «Партії захисників Вітчизни».

Нижче подаємо список депутатів, які  прого-
лосували  ЗА затвердження Генплану, із зазна-
ченням партій, висуванцями від яких вони є.
1. БІДУЛА Людмила Миколаївна («Солідар-
ність жінок України»). 
2. ЗАХЛЮПАНИЙ Володимир Миколайович 
(«Блок Петра Порошенка»). 
3. КОБРИНЕЦЬ Аркадій Володимирович 
(«Блок Петра Порошенка»). 
4. КОРОЛЬ Петро Петрович («Українське 
об’єднання патріотів — УКРОП»). 
5. ЛІТВИНОВ Андрій Вікторович («Нові 
обличчя»). 
6. МОЛЧАНОВ Володимир Володимирович 
(«Батьківщина»). 
7. ОЛІЙНИК Олексій Володимирович («Нові 
обличчя»). 
8. ПАЩИНСЬКИЙ Олександр Сергійович 
(«Нові обличчя»). 
9. СКРИПНИК Сергій Федорович («Нові 
обличчя»). 
10. СТРАХОВСЬКИЙ Андрій Андрійович 
(«Нові обличчя»). 
11. БУРЧАК Олександр Володимирович («Нові 
обличчя»). 
12. КАЛІЧКА Артем Андрійович («Батьківщина»). 
13. КОВАЛЬЧУК Ярослав Олексійович («Бать-
ківщина»). 
14. КРЕМЕНЧУК Віолета Віталіївна («Нові 
обличчя»). 
15. ЛЕХМАН Іван Ласлович («Партія захисни-
ків Вітчизни»). 
16. НЕЛЮБИН Віталій Леонідович («Україн-
ське об’єднання патріотів — УКРОП»). 
17. ОЛІЙНИЧ Ольга Романівна («Солідарність 
жінок України»). 
18. ПОПСУЙ Анастасія Вікторівна («Нові 
обличчя»). 
19. СЛЮСАРЕНКО Богдан Олександрович 
(«Нові обличчя»). 
20. ШЕВЧЕНКО Марія Ігорівна («Блок Петра 
Порошенка»). 
21. ДЕНИСЕНКО Юрій Олександрович («Нові 
обличчя»). 
22. КАРПЕНКО Богдан Валерійович («Нові 
обличчя»). 
23. КОВТУН Ігор Володимирович («Блок Пе-
тра Порошенка»). 
24. КУРОВСЬКИЙ Микола Броніславович 
(«Нові обличчя»). 
25. МИРОНЮК Юрій Миколайович («Блок 
Петра Порошенка»). 
26. ОВЕРКО Ігор Іванович («Нові обличчя»). 
27. ПІКУЛИК Василь Серафимович («Україн-
ське об’єднання патріотів — УКРОП»). 
28. СЕВАСТЬЯНОВА Олена Вікторівна («Солі-
дарність жінок України»). 
29. СМОЛЯНЧУК Наталія Вікторівна («Україн-
ське об’єднання патріотів — УКРОП»).
НІ (Голосування: 0)
Утрималися (Голосування: 0)
Не проголосували (Загалом: 4) 
1. ГЛИНЯНИЙ Сергій Миколайович (ВО 
«Свобода»). 
2. ЧАЙКА Григорій Григорович (ВО «Свобода»). 
3. КУХАЛЕЙШВІЛІ Лаврентій Юрійович (ВО 
«Свобода»). 
4. МЕЛЬНИЧУК Богдан Омелянович (ВО 
«Свобода»). 

Від редакції. Отже, як бачимо, «дива» не ста-
лося. Попри усі протести і письмові звернен-
ня виборців, депутати проголосували так, як 
потрібно було колишньому меру Карплюку та 
забудовникам Ірпеня.  За цей ганебний Генплан 
свій «одобрямс» висловило ...13 (чортова дюжи-
на!) висуванців від партії «Нові обличчя». Мало 
б їх бути 14, але серед голосувальників не було 
одного з основних спікерів партії — Максима 
Плешка. Навряд чи це була принципова позиція 
депутата. Наші джерела повідомляють, що його 
не було в міськраді під час ухвалення Генплану.

Із присутніх на сесії депутатів за оновлений 
план не проголосували тільки представники ВО 
«Свобода»...

На жаль, принципових та здравих у сесійній 
залі більше не знайшлося. Є підозра, що  дале-
ко не всі депутати навіть розуміють, яку свиню 
вони подарували Ірпеню на Миколая. І підозри 
ці  грунтуються на аналізі тих подій, які пере-
дували скандальному ухваленню містобудівно-
го документа. За цей весь період громадськості 
представляли ЧОТИРИ різних варіанти «ген-
плану». Остаточний лише два дні тому з’явив-
ся на офіційному сайті міськради. Однак по-
яснювальної документації до нього станом на 
27 грудня 2018 року ще немає. А отже можемо 
припустити, що в ухваленому «документі» ще 
багато чого може дивним чином змінитися. Вже 
зараз звідти зникають обіцяні школи, дитсадки 
та зони рекреації. Далі буде?

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Закінчення. Початок на сторінці 1.
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До заяви додаються: 
1) копія рішення ради про надання дозволу на створення ОСН; 
2) протокол зборів (конференції) жителів з рішеннями про обрання членів ОСН та 
його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноваже-
них представників для проведення реєстрації ОСН; 
3) положення, затверджене зборами (конференцією), — у двох примірниках; 
4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням ПІБ,  
років народження, місць проживання.

Органи самоорганізації населення як метод впливу на владу
Вас турбує доля вашого населеного пункту, району або вулиці? Ваш депутат не може повною мірою 
донести вашу думку до влади? Беріть ініціативу у свої руки — створюйте ОСН! 
ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (ОСН) — це представницький орган, що створюється особами, 
які проживають на території села, селища, міста або їх частин, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО 
ЗНАЧЕННЯ.

Правовий статус ОСН визначається ч.6 ст. 140 
Конституції України та Законом України «Про 
органи самоорганізації населення».

представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, 
мікрорайону, села, селища, міста у місцевій раді та її органах;

проводити з громадянами обговорення проектів рішень влади та 
ОСН із найважливіших питань;

розглядати звернення громадян та вести їх прийом;

сприяти виконанню владою законів України, контролювати рішення 
місцевих рад та виконкомів, референдумів, розпорядження місце-
вого голови;

вносити пропозиції щодо розвитку населеного пункту та його бюд-
жетів;

організовувати участь населення у здійсненні заходів щодо охорони 
навколишнього середовища, благоустрою та утримання в належно-
му стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні 
дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів 
за інтересами тощо;

організовувати участь населення у здійсненні заходів щодо охорони 
пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, бу-
дівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів 
загального користування;

здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які прожи-
вають на території діяльності ОСН, житлово-комунальних послуг та 
проведених ремонтних робіт у будинках;

надавати допомогу закладам освіти, культури і спорту у проведенні 
роботи серед населення;

організовувати допомогу соціально незахищеним громадянам;

надавати необхідну допомогу та контроль у здійсненні протипожеж-
них заходів;

сприяти правоохоронним органам у забезпеченні громадського 
порядку;

вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш-
кають у межах території діяльності ОСН;

сприяти депутатам в організації їх зустрічей з виборцями, прийомі 
громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.

Повноваження ОСН:

Як стати учасником 
ОСН?

Обирати та бути обраними до ОСН можуть особи, які на закон-
них підставах проживають на відповідній території.
Члени ОСН виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Забороняються будь-які обмеження права жителів на участь 
в ОСН (расові, політичні, релігійні та інші).

Як створити ОСН?
 Щоб отримати дозвіл на створення ОСН, до місцевої ради можуть звернутися збо-
ри (конференція) громадян, якщо в них брало участь (було представлено) не менше 
половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
 На зборах (конференції) більшістю голосів жителів обирається ініціативна група, 
члени якої будуть представляти інтереси жителів у місцевій раді. 
 Питання про створення ОСН розглядається на найближчому засіданні місцевої 
ради за  участю членів ініціативної групи зборів (конференції). 
 Рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання його 
створення було здійснено з порушенням вимог законодавства. Це рішення можна 
оскаржити в суді.

ОСН обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання шляхом 
таємного голосування дієздатних осіб, які досягли 18-річного віку і на законних 
підставах проживають на відповідній території.
Загальний склад ОСН визначається зборами (конференцією) жителів за місцем 
проживання. 
Організація проведення  зборів  (конференції), як правило, покладається на ви-
конком.
ОСН обирається у складі керівника, заступників, секретаря та інших членів.
Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів.
ОСН обирається терміном на строк повноважень відповідної  ради, якщо інше не 
передбачено рішенням ради чи положенням про ОСН. 
Члени ОСН  можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) 
жителів, які утворили даний орган. 

Проведення виборів:

Ініціативна група подає до місцевої ради:
 заяву про створення ОСН;
 протокол  зборів  (конференції) жителів за  місцем  проживання  про  ініціюван-
ня створення ОСН  із зазначенням основних напрямів його діяльності;
 список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазна-
ченням ПІБ, років народження, серій і номерів паспортів та домашніх адрес.

Зверніть увагу!
Для того, щоб створене ОСН почало діяти, його потрібно легалізувати як юри-
дичну особу  шляхом реєстрації у виконкомі або повідомленням про заснування. 
Для цього уповноважені  зборами (конференцією) жителі або їх представники 
подають до реєструючого органу заяву та інші документи, які мають розглянути 
у місячний термін.

 ІРПІНЬ

Заборонена політична реклама та агітація: депутати від «Нових облич» 
піаряться на дітях

Чи місце політичній рекламі в школі?
Будь-яка політична реклама на території 

освітніх закладів заборонена закондав-
ством. Незважаючи на це, депутати Ірпін-
ської міської ради від партії «Нові облич-
чя» Ігор Оверко і Петро Король вирішили 
попіаритись на школярах Приірпіння.

«Народні обранці»  прийшли в одну з 
шкіл  для роздачі подарунків.  Це викли-
кало хвилю обурення серед мешканців 
Ірпінського регіону. Найбільше  людей 
вразило те, в який спосіб депутати роз-
давали подарунки дітям. Школярів мо-
лодших класів зібрали у актовій залі 17-ї 
школи м. Ірпінь. Депутати кидали соло-
дощі з-під сцени, а діти змушені були їх 
ловити в залі. Більше того, цей процес 
було сфотографовано і поширено в со-
цмережах, зокрема, на офіційній сторінці 
скандальновідомої компанії-забудовни-
ка «Синергія».

Про це вже написали  всеукраїн-
ські ЗМІ  із гучним заголовком:  «Ніби 

кістки собакам: під Києвом депутати по-
піарились на дітях».

В соціальній мережі Фейсбук поши-
рили фотографії, де видно, що на ко-
робках з-під цукерок великими літе-
рами надруковані прізвища та імена 
депутатів.

Захист персональних даних 
неповнолітніх. Чи коректно піаритися 
на дітях?

За Законом України, політична рекла-
ма та агітація в школах заборонена, про-
те політичну діяльність «Нових облич» 
в Приірпінні складно назвати закон-
ною. Люди радять батькам, чиї діти були 
присутні в тій актовій залі, звернутися 
до суду. Оскільки «роздача» подарунків 
відбувалась в незаконний спосіб, більше 
того, дітей фотографували без дозволу 
батьків і поширювали інформацію не 
лише «дарувальники», а й адміністрація 
школи.

Хочете змінювати життя на Київщині 
на краще? 

Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; www.facebook.com/zinevych.oleksii Додаткові консультації з питання створення ОСН можна отримати за телефоном: +38(098) 916-10-67 (ЮК «ПравоЕксперт»)

ПРАВО ЗНАТИ
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 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

Дорогі українці! 
Рік, що минає, став важливим 

етапом у житті кожного з нас. Це 
був рік досягнень і викликів, цей досвід, 
який дасть можливість бути кращими. 

2018-й став для нас роком розвитку, ре-
форм, соціальних ініціатив. Показники 
Києво-Святошинського району лише до-
водять, що якщо у справу віриш, можна 
втілити будь-який проект. 

Моя мета як голови РДА — створи-
ти комфортні умови для життя наших 
мешканців, виховання дітей, створення 
сучасного освітнього простору, надання 
якісних послуг, популяризації спорту, ду-
ховного збагачення та культурного роз-
маїття. 

Вже не перший рік ми найбільше уваги 
приділяємо саме соціальній сфері. Роз-
витку соціальної інфраструктури. Освіта, 
медицина, культура, спорт, соціальний 
захист, сфера послуг — кожна із цих галу-
зей є пріоритетом.

Створюються умови для всебічного роз-
витку дітей, молоді, дорослих. Будуються 
нові школи, дитячі садки, навчальні цен-
три. Ми модернізуємо навчальний про-
цес, створюючи нові освітні платформи і 
додаткові можливості для інтелектуальної 
самореалізації дітей та підлітків. 

Концепція нової української школи за-
проваджена. Так, ще багато роботи, але 
завдяки виділеним районним коштам 
ключові аспекти нової програми вже ре-
алізовані на базі шкіл району. Ми заку-
пили дидактичні матеріали, впровадили 
ігрові техніки в навчання, придбали об-
ладнання. 

Ми прагнемо впровадити найсучасніші 
освітні підходи і залучити при цьому но-
вітні технології. Інклюзивна освіта стала 
нормою для навчального процесу. Кожна 
дитина заслуговує на рівний доступ до 
якісної освіти. 

Район розвивається, кількість мешкан-
ців швидко зростає. Тому ми дбаємо про 
комфортні умови життя для сімей, шука-
ємо нові можливості для молоді та надає-
мо соціальні гарантії для пенсіонерів. 

Медична сфера району теж вдосконалю-
ється. Це і нове обладнання, і створення 
комфортних умов для працівників, і під-
вищення зарплат та надбавок лікарям. 

На сьогодні Центральна районна лікар-
ня має передове сучасне обладнання, зав-

дяки якому впроваджені малоінвазивні 
технології. 

Наші медичні працівники мають мож-
ливість вчитися і підвищувати свою ква-
ліфікацію. 

Також активно працюємо над модерні-
зацією сільських амбулаторій. На місцях 
є все необхідне для надання меддопомоги 
відповідного рівня. Створена централізо-
вана диспетчерська служба Києво-Свя-
тошинського району, більшість місцевих 
рад мають власні санітарні автомобілі.

 У межах районної програми ми по-
стійно співпрацюємо з національною 
поліцією, сприяючи і допомагаючи пра-
воохоронцям у закупівлі техніки та об-
ладнання. Встановлюється вуличне віде-
оспостереження по району, що суттєво 
підвищує рівень розкриття злочинів. 

Ми допомагаємо військовослужбов-
цям, які сьогодні захищають кордони 
України від російської агресії. Тому ви-
діляємо фінансування для підтримки 
героїв АТО та їхніх сімей. Надаємо соці-
альний супровід. 

Ми впровадили нові стандарти у надан-
ні адміністративних послуг, створивши 
сучасний ЦНАП у Вишневому. На сьо-
годні Центр вже надає 115 видів послуг.

Також серед жителів Києво-Святошин-
ського району активно популяризуємо 
спорт. Нові сучасні спортивні об’єкти 
будуються в різних куточках нашого ра-
йону. 

Дякую усім, хто своєю працею зробив 
можливими сьогоднішні і майбутні до-
сягнення. Переконана, що виклики ви-
пробовують, але і зміцнюють кожного із 
нас. Вірю в те, що у нас достатньо мудро-
сті та досвіду, любові та добра, щоб зали-
шити в минулому недовіру та конфлікти, 
і йти далі шляхом діалогу та порозуміння. 

Дорогі друзі! Вітаю вас і ваші родини 
з прийдешнім Новим роком та Різдвом 
Христовим! Бажаю, щоб Новий 2019 рік 
був успішним, багатим на добрі справи і 
нові задуми. Нехай у Новому році здій-
снюються найзаповітніші мрії! Щоб в усіх 
домівках панували родинне тепло, доста-
ток та благополуччя. Нехай серця будуть 
сповненими любові до ближнього, а вся 
наша країна живе у мирі і злагоді! Мудро-
сті, злагоди та сили духу усім нам. Нехай 
2019-й буде роком єдності та відповідаль-
ності!

Різдвяний подарунок – від дитини до 
дитини: в Гореничах відбувся міжнародний 

фестиваль-конкурс мистецтв GRANDFEST

Яскраве феєричне дійство під назвою 
GRANDFEST відбулося напередодні 
Дня Святого Миколая в БК «Горени-

чі», за підтримки голови Києво-Святошин-
ської районної адміністрації Мирослави 
Смірнової, в.о. голови Гореницької сільської 
ради Валентини Василевської, відділу куль-
тури Києво-Святошинської районної адміні-
страції, громадської організації «Грандфест».

Фестиваль проводився з метою ознайом-
лення представників різних міст із розма-
їттям культурного скарбу нашої держави; 
популяризації сучасної української пісні, 
взаємозбагачення культурних традицій; 
пропаганди та популяризації найкращих 
зразків сучасного професійного музичного 
мистецтва, розширення обміну духовними 
цінностями між країнами, зміцнення міжна-
родних контактів і культурних зв’язків; ство-
рення для дітей і молоді можливості творчо-
го спілкування, розкриття нових талантів.

Основним заходом фестивалю-конкурсу 
GRANDFEST була конкурсна програма, в 
якій мали можливість брати участь соліс-
ти-вокалісти, вокальні ансамблі, хореогра-
фічні ансамблі та індивідуальні виконавці, 
виконавці розмовного жанру, фольклорні та 
театральні колективи, театри мод.

Обов’язковою умовою участі у фестивалі 
була  підготовка подарунка чи сувеніра від 
колективу для того, щоб вручити його діт-
кам-сиротам, дітям воїнів АТО та ООС.

При оцінюванні виступів  учасників фес-
тивалю враховувалися:  творчий підхід та 
індивідуальність виконавців; реалізація 
задуму художнього твору; рівень виконав-
ської майстерності; артистизм і сценічна 
культура;  естетика сценічного одягу; якість 
фонограми.

«Усього взяло участь у цьогорічному кон-
курсі  близько 550 осіб різних вікових ка-
тегорій з 15 областей України. Лише Ки-
єво-Святошинський район представляло 
300 діток. Зал був переповнений шануваль-
никами й поціновувачами юних талантів. 
Сльози радості в очах людей та щирі по-
дяки за грандіозне  дійство, думаю,  — це 
яскравий показник сили таланту учасни-
ків фестивалю, добре дібраного репертуару 
та творчого підходу до його подачі», — за-
значила  Світлана Кравченко, одна з орга-
нізаторів GRANDFESTу.

Справді, GRANDFEST вразив розмаїттям 
жанрів, талантів, численними  подарунками 
під ялинкою від учасників фестивалю для 
діток із зони АТО.

Юні таланти винесли на розсуд глядачів 
кращі з кращих зразків пісенно-хореогра-
фічної творчості.

Оцінку виступів учасників конкурсу здій-
снювало авторитетне журі, до складу якого 
увійшли провідні спеціалісти та фахівці у 
сферах: музики, вокального жанру, хорео-
графії, шоу-бізнесу, видатні діячі культури та 
мистецтв України:

Алла Борисівна Попова, народна артистка 
України, професор кафедри музичного мис-
тецтва   Київського національного універ-
ситету культури та мистецтв; Дмитро Дми-
трович Базепа, заслужений артист України; 
Оксана Михайлівна Рябоконь, викладач во-
калу Академії  А +, викладач вокалу Дитячої 
акторської школи «Бродвей Kids»; Іван Во-
лодимирович Заїчко, баяніст-віртуоз.

Саме журі й визначило переможців за 
кількістю набраних балів.

Гран прі у жанрі вокалу отримала юна учасни-
ця з Мелітополя з Народного колективу театру 
пісні «Шоколад» (керівник — Наталя Моніч).

У жанрі хореографія переможцем став 
зразковий хореографічний колектив «Лас-
тівка» БК «Гореничі» під керівництвом Алли 
Курганської.

Гостями фестивалю стали 50  діток з так 
званої «сірої зони», які не з розповідей зна-
ють, що таке війна. Вони приїхали на запро-
шення Мирослави Смірнової.

Крім екскурсій Хрещатиком, Михайлів-
ською та Софійською площами, до Музею 
води, діти відвідали Боярський колегіум, 
переглянули дитячу комедію в кінотеатрі, 
а також стали учасниками міжнародного 
фестивалю GRANDFEST у Гореничах.

Спілкування з однолітками, цікава кон-
цертна програма та подарунки від щедрих 
сердець юних талантів — назавжди закар-
буються у пам’яті діток зі Сходу країни.

«На наш Будинок культури була покладена і 
почесна, і відповідальна місія. Думаю, що ми з нею 
добре справились», — прокоментувала  подію ди-
ректор Будинку культури Алла Курганська.

Від імені багаточисельних вдячних глядачів 
була висловлена щира подяка засновникам 
та організаторам свята, його учасникам за 
підтримку та розвиток духовності в Україні.

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»

Сильний духом: художник без рук створює неймовірні картини

У Вишгородській спеціальній школі «На-
дія» відбулася зустріч із відомим ху-
дожником Андрієм Ліщинським. Тала-

новитий митець з Херсонщини без рук малює 
неймовірні пейзажі та натюрморти. 

«Я раніше брав пензля двома руками, а зараз я 
придумав технологію, яка б мені дозволила як-
найшвидше малювати. Я вдягаю на руку резинку 
і туди прикріпляю пензлик», — пояснює митець. 

Андрій почав малювати ще у 8 років. Надих-
нув його приклад хлопця, який також не міг 
писати картини руками, тож тримав пензля у 
роті. «Одного разу, у дитячому будинку я поба-
чив хлопця, який малює ротом, в нього також 
не функціонували руки. Я надихнувся його при-
кладом і вирішив спробувати сам», — розпові-
дає художник. 

Все виявилося не так легко, як здавалось. Пер-
ші спроби малювання були не надто вдалими. 
Але завдяки силі волі та наполегливості хло-
пець втілив свою мрію в реальність. А ще по-
щастило зустріти чуйних людей з Благодійного 

фонду «Майбутнє Херсонщини», які вже кілька 
років допомагають Андрію. 

«Андрій звернувся до нашого фонду з великим 
бажанням малювати. Він розповів, що це єдине 
його захоплення. А життя в пансіонаті лише 
обтяжує», — пояснює голова Благодійного 
фонду «Майбутнє Херсонщини» Юлія Ситник. 

Талановитий хлопець має непросту долю. 
Йому доводиться більшість часу перебувати у 
геріатричному пансіонаті. Втім, настрій у Ан-
дрія нині набагато кращий. Замість відчаю у 
серці поселилися надія та натхнення. Органі-
затори зустрічі на його прикладі хочуть пока-
зати дітям, що навіть маючи певні особливості 
розвитку, можна досягнути дуже багато.

«Андрій власним прикладом демонструє, що не-
зважаючи на життєві біди, стан здоров’я та наяв-
ність інвалідності — з мрією в серці реально руха-
тись вперед. Він проявляє неабияку жагу до життя, 
і в його душі горить неймовірний вогонь творчос-
ті», — розповідає засновник Благодійного фонду 
«Майбутнє Херсонщини» Наталія Руденко. 

На завершення зустрічі Андрій намалював 
пейзаж та подарував його школі.

 ВИШГОРОД

Наталя ПРОЦЕНКО, «Погляд»
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У ніч на Святого Миколая група бо-
ярчан під керівництвом Артура 
Козаченка відправилась на тери-

торію ООС (АТО) з подарунками. Коза-
ченко їздить кожного місяця в найбільш 
небезпечну зону на передовій — щоб по-
радувати військових та відвідати сина.

18 грудня волонтери з Боярки відправи-
лись в зону операції об’єднаних сил — на 
Світлодарську дугу в гості до 72-ої бри-
гади імені Чорних Запорожців. Крім най-
необхідніших речей, везли 30 кілограмів 
олів’є, 3 планшети з інтернетом та 6 пічок 
«Ракета».

«Наш син зараз служить в зоні бойових 
дій. Це друга бригада. Він вже третій рік 
там. Ми з дружиною стали волонтера-
ми. Відвідуємо раз на місяць 72-гу бри-
гаду», — розповідає ініціатор поїздок 
Артур Козаченко. Зазначає, що хлопці, 
які знаходяться на передовій, не отриму-
ють нормального спорядження, гарячого 
харчування. Тож військові виживають 
лише за рахунок допомоги волонтерів.

 «Чому вони не довозять на передову — ці-
каве питання. Ми намагалися 3 роки про це 
дізнатися, і нам сказали, що десь там ко-
рупція всередині», — говорить Артур.

Дружина Артура — Наталя Ульянова, 
очолює «Спілку жінок Київщини». Саме 
вона оголошує про чергові збори до тери-
торії військових дій. Допомагають меш-
канці Києво-Святошинського району, а 
нещодавно долучилась і Фастівщина.

«Окрім волонтерства в АТО, ми з дру-
жиною ще і правозахисники. Ми допома-
гаємо безкоштовно людям у судах: підго-
товка до судових засідань, супроводження 
судових процесів. Ми допомагаємо тим 
людям, які не можуть мати адвокатів», 
— описує свою волонтерську діяльність 
Козаченко. Потім люди, яких підтримало 
подружжя, допомагають комплектувати 
посилки у зону бойових дій.

Цього разу везли, крім їжі та гігієніч-
них засобів, планшети та пічки. «У мене є 
товариш, Костянтин Єгошин, який сам 
пічки вдома виготовляє. Ми купуємо не-
обхідний матеріал і він вдома в майстерні 
монтує ці пічки. Вони дуже хлопцям подо-
баються, бо працюють на трісочках і не 
треба багато дров», — зазначає Артур.

Волонтери планують також заїхати до од-
нієї зі шкіл на Донеччині. «Діти з Київщини 
підготували подарунки для однолітків. За-
пакували їх в коробки, перев’язали стрічкою. 
Ми цього разу заїдемо в школу і передамо від 
дітей Київщини дітям Донеччини подарун-
ки», — ділиться планами Козаченко.

• РЕГІОН •

Катерина БЕНКЕ, «Погляд»

 ВАСИЛЬКІВ  БОЯРКА

 ОБУХІВ

У 2019 році запрацює Васильківський 
притулок для жінок, які постраждали від 

насильства

Щорічно в Україні від домашнього 
насильства гине 600 жінок. До 
поліції звертаються лише 10-

15% постраждалих, адже зазвичай не ма-
ють куди піти, особливо якщо є діти. Тож 
питання захисту жінок від домашнього 
насильства стоїть дуже гостро. Зважаю-
чи на це, 22 серпня 2018 року постановою 
Кабінету Міністрів України №655 навіть 
було затверджено типове положення 
«Про притулок для осіб, які постраж-
дали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі». А 11 січня 
2019 року вступить в силу кримінальна 
відповідальність за домашнє насильство.

Щоб ефективно надавати юридичну, 
психологічну допомогу постраждалим 
жінкам, у Василькові протягом остан-
ніх місяців велися переговори між ке-
рівництвом району та Всеукраїнською 
благодійною організацією 
«Конвіктус Україна». Така 
комплексна співпраця дозво-
лить уже в січні наступного 
року відкрити у Василькові 
перший, який підтримає міс-
цева влада, кризовий центр 
допомоги постраждалим від 
насильства жінкам.

Центр буде комунальною 
установою і матиме назву 
«Притулок для осіб, які по-
страждали від домашнього 
насильства та насильства за 
ознакою статі». До даного 
закладу зможуть звернутися 
жінки, які постраждали від 
насильства, разом із дітьми 
або без них. За основу но-
воствореного закладу було 
взято програму реабіліта-
ції  ВБО «Конвіктус Укра-
їна». Наразі вже передане 
майно на суму понад 8 тисяч 
для облаштування 10 місць 
для постраждалих та забез-
печено роботу фахівців для 
налагодження механізму 
взаємодії та консультуван-
ня осіб, які звертатимуть-
ся за допомогою. «Там буде 
великий хол для роботи з 
жінками і дітьми, кабінет 
психолога, кімнати для про-
живання, кухня, душова кімната та 
все необхідне», — розповіла  Юлія Ца-
ревська, менеджерка проектів ВБО 
«Конвіктус Україна».  

Крім того, наразі триває навчання фа-
хівців різних служб алгоритму дій при 
зустрічі із жінкою, яка постраждала від 
насильства. Це і поліцейські, і медики, й 
освітяни, всі соціальні працівники, які 
володітимуть потрібною інформацією 
та будуть перенаправляти постражда-
лих жінок до такого центру. Юлія Ца-
ревська висловила сподівання, що у ра-
йоні будуть діяти мобільні групи Поліції 
проти насильства. 

Наразі проект фінансується коштами 

Європейської комісії, надалі буде фі-
нансування з районного бюджету. ВБО 
«Конвіктус Україна» зі свого боку го-
това оплачувати перший час функціо-
нування цього центру, щоб полегшити 
навантаження на бюджет району. Також 
нещодавно суттєву допомогу надали 
представники з Канадської поліцейської 
місії в Україні, які зібрали та передали 
пожертви для новоствореного притулку, 
а на облаштування ванної кімнати за іні-
ціативи радниці поліції з гендерних пи-
тань Сільвії Де Сузи було зібрано 13 500 
гривень. «Для нас — це велика допомога, 
адже наразі в приміщенні новоствореного 
притулку триває ремонт і переплануван-
ня простору для найбільш зручного посе-
лення жінок із дітьми, які постраждали 
від насильства», — зауважила директор 
притулку Наталія Решетова.

Місцезнаходження центру розголошу-
вати заборонено. Відомо лише, що центр 
буде дислокуватись у Васильківському 

районі і вже на початку 2019 року відкриє 
свої двері для жінок (із дітьми), які по-
страждали від насильства. 

Не чекаючи відкриття даного кризово-
го центру, постраждалі від насильства 
жінки можуть у будь-який час само-
стійно звернутися по допомогу, за-
телефонувавши за номером 116123 (з 
мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаці-
онарного телефону). Це «гаряча» лінія 
з попередження домашнього насиль-
ства, торгівлі людьми та гендерної 
дискримінації. 

Усі, хто бажає сприяти ефективній ро-
боті притулку, можуть долучатись до 
співпраці у наступному році.

Надія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

В ЗОНУ ООС — ПЛАНШЕТИ ТА ПІЧКИ: 
БЛАГОДІЙНИКИ З БОЯРКИ ДОПОМАГАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ

Напередодні свята Миколая осо-
бливі дітки  Обухівської громади 
отримали у подарунок оновлений 

та обладнаний інклюзивно-ресурсний 
центр, який розташований на першому 
поверсі навчально-виховного закладу 
«ЗОШ №3 — ліцей». 18 грудня 2018 року 
відбулося урочисте його відкриття після 
капітального ремонту та закупівлі необ-
хідного обладнання.

Дана установа створена з метою забезпе-
чення права на освіту дітей з особливими 
освітніми потребами віком від 2 до 18 ро-
ків. Тут створено та обладнано кабінети 
вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, 
практичного психолога, кабінет вчите-
ля-реабілітолога для занять з лікувальної 
фізкультури та медіатека. Всього в місті на-
разі нараховується 387 дітей з особливими 
освітніми потребами. З них: дошкільного 
віку — 248; шкільного віку — 139 дітей.

Відкриття, на якому побувало чимало 
почесних гостей на чолі з міським голо-
вою Обухова Олександром Левченком, 
пройшло в затишній родинній атмос-

фері. Звичайно, без концертних номерів 
свято не було б таким яскравим, а тому 
на усіх присутніх чекали веселі виступи 
маленьких артистів.

Для діток веселі аніматори, переодягнені 
в звірят, приготували багато хороших по-
дарунків. А допомагав їм Святий Миколай, 
який, як і годиться напередодні чудово-
го свята, робить діткам сюрпризи. Кожен 
учасник заходу отримав подарунок.

Подарунок для дітей 
з особливими потребами
Анна ПАЛИВОДА, «Погляд»

Ціни на ялинкових базарах Київщини (грн)
Вид дерева Вишгород Васильків Бориспіль Бровари Боярка Фастів Обухів Ірпінь Вишневе

Ялинка
(від 1 до 3 м) 250-700 - 300-600 300-1000 200-700 до 1020 до 800 200-800 200-700

Сосна
(від 1 до 3 м) 100-500 150-500 150-500 200-1000 100-500 69-300 150-500 100-450 100-400

Новий рік вже на порозі, а тому всі його атрибути 
з’явилися на полицях магазинів та на ринках Київської 
області. Головний, безумовно — новорічна ялинка. 
Одразу зазначимо, що дефіциту в зелених красунях у 
нинішньому році немає. Скажімо, Держагентство лі-
сових ресурсів  цьогоріч планує їх продати у кількості 
500 000 штук. Окрім того,  у достатній кількості можна 
буде знайти і гілки хвойних дерев, з котрих естети са-

мотужки створюватимуть святкові композиції. Головне, 
на чому наголошують у державному лісовому відомстві:  
жодної шкоди українські ліси під час заготівлі новоріч-
них дерев не зазнали.

Тепер про ціни. Вони, якщо порівнювати з торішнім 
передсвятковим періодом, поповзли догори. Зрештою 
подорожчання складає в середньому 30-40% і за погон-
ний метр новорічного дерева покупець заплатить від 50 

до 70 гривень. Але зауважте, що ці ціни актуальні лише 
для  продавців, котрі реалізують дерева безпосередньо 
від державних лісових господарств. У перекупників  
ціна на ялинки  автоматично піднімається на 50-100%. 
Інколи і вище — в залежності від попиту.

Кореспонденти ІА «Погляд» побували на ялинкових 
базарах кількох міст Київщини. Пропонуємо вам ре-
зультати нашого дослідження.

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА: ЦІНА ПИТАННЯ ДЛЯ КИЇВЩИНИ
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ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: 
«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

НЕМОЖЛИВА БЕЗ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЇЇ ГРОМАДЯН»

Кандидат від народу
Партія УКРОП першою серед полі-

тичних сил України наважилася орга-
нізувати публічні президентські прай-
меріз. Укропівці переконані: обирати 
кандидата кулуарно серед ставлеників 
партійної верхівки — недемократично. 
Його особистість має викристалізову-
ватися завдяки конкурентній боротьбі 
в партійному середовищі. Кандидат має 
пройти нелегке випробування — низку 
зустрічей із представниками партії та 
її прихильниками в усіх областях. Він 
має переконати їх, що саме він достой-
ний іти на вибори президента, що саме 
йому під силу змінити постмайданів-
ську країну, вивести її з економічного 
та соціального піке, до якого вона по-
трапила через недолуге правління олі-
гархічної влади на чолі з Петром Поро-
шенком.

За два місяці претенденти — Олек-
сандр Шевченко, Ірина Головатенко 
та Оксана Тунік-Фриз — побували у 
різних куточках України, об’їздили де-
сятки населених пунктів, зустрілися з 

десятками тисяч людей. Прямий діа-
лог допоміг виявити больові точки — 
ті проблеми, які хвилюють населення, 
фактично обкрадене чинною владою за 
допомогою різних злочинних схем.

Повернути кошти 
корупціонерів

Прикро, що наша країна, яка має по-
тужний потенціал, опинилася на по-
розі прірви — боргової кредитної ями. 
Адже наступного року доведеться по-
вертати зовнішні запозичення на суму 
в понад 145 мільярдів гривень. Тим 
паче, в іноземній валюті, яку отримує-
мо за рахунок реалізації товарів чи ін-
ших ресурсів за кордон і яка так важко 
повертається в Україну, оскільки осідає 
на рахунках наших олігархів у офшор-
них банках.

Олександр Шевченко упевнений, що 
тих грошей, які накрали українські ко-
рупціонери-можновладці, вистачить 

для того, щоби покрити всі фінансові 
зобов’язання країни перед Міжнарод-
ним валютним фондом. Якщо він стане 
президентом, то щонайперше сяде за 
стіл переговорів із керівництвом МВФ. 
І його вимогою буде повернення коштів 
корупціонерів, які 27 років грабували 
Україну, розсовуючи кредити по кише-
нях. Адже за цей час прості люди краще 
жити не стали, а олігархи від влади на-
копичили неймовірні статки.

Шевченко — не Порошенко
«Завдяки зустрічам із людьми в рам-

ках праймеріз я отримав великий дос-
від: щоби тебе розуміли — треба гово-
рити про прості речі, які турбують 
практично кожного з нас, не обіцяти 
те, чого не збираєшся виконувати. І я 
ним скористаюся, щоб довести народу: 
Шевченко — це не Порошенко», — за-
значив Олександр Шевченко.

За його словами, він десятки років 
чесно вибудовував свій бізнес і не має 
жодного цента в офшорах, він безціль-
но не накопичує кошти, а віддає пере-
вагу інвестуванню в рідну країну. Зав-
дяки зусиллям однодумців з’явився чу-
довий гірськолижний комплекс «Буко-
вель», за сім років чи не найдепресив-

ніший регіон України перетворився на 
одне з найбільш відвідуваних у Східній 
Європі місць відпочинку. Там пройшли 
лікування та реабілітацію більше тися-
чі солдатів — учасників російсько-у-
країнської війни, 3200 дітей з діагнозом 
ДЦП, аутизм та вадами опорно-рухово-
го апарату, безкоштовно оздоровилися 
8 тисяч пенсіонерів. Крім того, команда 
Олександра Шевченка створила Центр 
військової підготовки та інформації, а 
також регулярно підтримує медичні за-
клади, спортивні та культурні проекти.

Країна гідності й правди
Особливий напрямок програми Олек-

сандра Шевченка, що має назву «Краї-
на гідності й правди», — агресивна та 
систематична боротьба з корупцією, 
яка роз’їдає нашу державу. Саме це 
допоможе Україні завоювати повагу в 
світі та забезпечити гідні умови жит-
тя для всіх українців. Ще одне ключове 

завдання програми — створення силь-
ної держави, яка зможе уникнути «ве-
ликої» війни, однак поверне анексова-
ний Крим і окуповані ворогом терито-
рії на сході країни. Третій із важливих 
кроків — подолання бюрократії на всіх 
рівнях і побудова «простої» країни, де 
люди сумлінно сплачуватимуть подат-
ки. Необхідно налаштувати розвиток 
економіки, завдяки чому людина спла-
чуватиме консолідовано за всі види 
комунальних послуг — тепло, газ, елек-
троенергію, воду — не більше 30% від 
її доходів.

Нам необхідно відновлювати довіру 
до держави. У людини має бути впев-

неність у майбутньому. А її 
дають гідна заробітна плата, 
пенсія, належне соціальне 
забезпечення, можливість 
дбати про своє здоров’я, 
спроможність дати осві-
ту власним дітям. На жаль, 
реформи, які наразі нібито 
впроваджуються в Україні, 

виглядають звичайною імітацією.
Адже ми на власні очі бачимо, що у 

нас реально відбувається. Низькі при-
бутки та тиск чиновників спонукають 
українців згортати власний малий та 
середній бізнес, кидати тут роботу та 
шукати щастя в інших країнах. Псевдо-
реформи розвалюють економіку, ме-
дицину, освіту, правоохоронну систе-
му. Чергове підвищення вартості газу 
болісно вдарить по кишенях наших 
співвітчизників. Час змінювати країну, 
щоби остаточної її не втратити.

Закон один для всіх
Олександр Шевченко переконаний, 

що Порошенко та його оточення не за-
цікавленні у швидкому закінченні вій-
ни, яка точиться на Сході. Адже на кро-
ві робиться злочинний бізнес, відми-
ваються шалені кошти, а також випро-
шуються кредитні запозичення. Лише 
за формулою «Роттердам+» в українців 

вкрали 35 мільярдів гривень. Завдяки 
блокуванню патріоти перекрили надхо-
дження цього вугілля з ОРДЛО.

«Якщо отримаю президентські пов-
новаження, то видам розпорядження, 
аби нікого зі злочинців або ж підозрю-
ваних у злочинній діяльності не випус-
кали за межі України. Закон має бути 
один для всіх.

Зроблю усе можливе, щоби налаго-
дити чітку роботу правоохоронної 
системи. Необхідно вжити заходів, 
щоби світова спільнота нам повірила. 
Зокрема й щодо стосунків із Росією. З 
одного боку, накладаються санкції, а з 
іншого — ми торгуємо з цією країною. 

У першу чергу варто розірвати дипло-
матичні та будь-які інші стосунки з 
агресором», — переконаний Олександр 
Шевченко.

Побудувати привабливу 
Україну

Олександр Шевченко наголосив, що 
перед нами стоїть непросте завдан-
ня  — побудувати привабливу в еконо-
мічному та соціальному плані Україну, 
до якої не лише приєднаються наші 
втрачені території, а й матимуть інте-
рес європейські країни. Український 
народ мусить об’єднатися — незалежно 
від віросповідання, відмінності погля-
дів та переконань — заради цієї спіль-
ної мети. Слід збудувати країну, звідки 
люди не виїжджатимуть, а в яку інвес-
туватимуть. Країну, де вони почувати-
муться справжніми господарями, а не 
рабами, на яких нас перетворила зло-
чинна влада. У справедливому суспіль-
стві за 3-5 років Україна обернеться на 
справжнього європейського лідера в 
різних галузях, адже для цього є належ-
ний потенціал. Головне — не залиша-
тися байдужими, власними зусиллями 
змінювати рідну країну на краще. А на-
самперед — треба зробити правильний 
вибір, від якого залежить наше майбут-
нє процвітання.

18 листопада в Києві на президентських праймеріз укропівці столиці, 
Київщини та Криму віддали більшість голосів народному депутату України 
Олександру Шевченку. Загалом Олександр Шевченко здобув перемоги в 24-х 
із 26-ти регіонів, тож представлятиме УКРОП на президентських виборах 
у березні 2019 року. Однопартійці вірять — саме Шевченко зможе змінити 
постмайданівську країну, яка з кожним днем котиться до соціально-
економічної прірви.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»
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ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ «ПОГЛЯД»

Традиція святкувати Новий Рік 
з 31 грудня на 1 січня охопи-
ла практично всю земну кулю. 

Але і в наші дні є такі країни,  котрі орі-
єнтуються на національні календарі і свої 
давні традиції, отже, і дати святкування 
Нового року у них інші.

Китай зустрічає Новий рік  
в лютому
Китайський новий рік — це насамперед 

свято весни. Дата його визначається за 
фазами Місяця. Кожен рік присвячений 
одній із 12 тварин. Так, 2019-й буде роком 
жовтого земляного кабана. А на саме свято 
у Китаї завжди має бути багато червоного 
кольору і в одязі, і в прикрасах, і в оздо-
бленні будинків та вулиць. Перед святом 
у будинках прибирають, звільняючи місце 
для щастя. А ввечері неодмінно  збирають-
ся всі члени родини на багату новорічну 
вечерю. 

В Ізраїлі Новий рік настає восени 
В цьому році іудеї зустрічали вже 5778-ий 

рік за місячно-сонячним календарем. У 
перший вечір Нового року іудеї вітають 
один одного і бажають, щоб кожного 
з них вписали в Книгу життя. Як і інші 
свята, перший день єврейського Нового 
року іудеї проводять в молитві. 

Таїланд відзначає Новий рік  
13 квітня 
Тайський Новий рік — Сонгкран, зна-

менує зміну року за давньоіндійським 
астрологічним календарем і відзнача-
ється перед початком сезону дощів. 
Тайці наводять лад  в оселях, позбавля-
ються від непотрібного, готують багато 
їжі і жертвують її буддійським ченцям 
в храмах. А на вулицях панують весело-
щі, люди обливають один одного водою. 
Вважається, що обливши водою іншого, 
ти бажаєш йому щастя, удачі і  достатку в 
наступаючому році. Також всі посипають 
один одного тальком і білою глиною  — 
це очищує від негативу і темних сил. 

В Індії свято Нового року 
відбувається кілька разів на рік 
Саме тому Індію сміливо можна 

назвати найбільш новорічною краї-
ною планети. Різноманітність релігій 
і літочислення призвело до того, що 
в різних регіонах приходом Нового 
року вважають абсолютно різні дати.  
Але офіційний Новий рік в Індії також 
святкують з 31 грудня на 1 січня. Прохо-
дить карнавальна хода з притаманним для 
Індії розмахом. На вулицях проводяться 
конкурси та ярмарки, запускають пові-
тряних зміїв, ходять по вугіллю босоніж і 
стрибають через багаття. 

В Ірані Новий рік зустрічають  
21-22 березня 
Мусульмани використовують місячний 

календар, тому дата Нового року у них 
щороку зсувається на 11 днів вперед. В 
Ірані (мусульманській країні, яка раніше 
називалася Персією) за кілька тижнів до 
Нового року пророщують зерна пшени-
ці або ячменю, які використовують для 
традиційної прикраси будинків. Про-
рослі зерна символізують процвітання. 
Вони зберігаються в будинку впродовж  
13 днів нового року, а потім викидають-
ся в річку. В останню середу на вулицях 
за стародавнім звичаєм розпалюють ба-
гаття, які означають оновлення і щастя в 
прийдешньому році. Люди стрибають че-
рез вогонь, при цьому вигукуючи: «Дай 
мені твій гарний червоний колір, і забери 
мою хворобливу блідість!». 

Ефіопія зустрічає Новий рік  
10 вересня
Новорічне свято в Ефіопії називається 

«Енкутаташ», що означає «День підно-
шення коштовностей». Існує легенда, 
за якою дата приходу нового року була 
позначена ще за часів цариці Савської. 
Коли вона повернулася з Єрусалиму від 
царя Соломона, піддані зустрічали її да-
рами з дорогоцінних каменів. Повернен-
ня цариці ознаменувало початок нової 
ери в житті країни. З того часу ефіопці 
й почали святкувати Новий рік 10 ве-
ресня увечері. У цей день розпалюється 
багаття з ялини і евкаліпту. На голов-
ній площі країни, в Аддіс-Абебі, підпа-
люють найбільше багаття, його діаметр 
становить близько 6 метрів. За народни-
ми повір’ями, в який бік впаде верхівка 
дерева, там і буде найбагатший урожай.  

Новорічні традиції різних країн
• Новий рік в Греції — це День Свя-

того Василія, що знаменитий своєю 
добротою. Саме Святий Василій при-
носить діткам подарунки. Новорічну 
ніч жителі Греції проводять прак-
тично так само, як ми — ходять у 
гості один до одного з подарунками. 
Однак є певна особливість — крім 
подарунків, вони несуть господарям 
камінь, причому, чим більший, тим 
краще. Нам це здасться дивним, але 
в Греції вважається, що від ваги ка-
меня залежить, яким буде гаманець 
у господарів в прийдешньому році. 

• У Японії напередодні свята панує 
ажіотаж в магазинах одягу: щоб 

Новий рік був щасливим, його 
обов’язково потрібно зустріча-
ти в обновці. Опівночі ж треба 
послухати цілих 108 ударів в 
дзвони! Японці вважають, що 
кожен із 6 пороків людини має 
18 відтінків, тому ударів має 
бути аж 108. За іншою япон-
ською новорічною традицією, 
прийнято дарувати близьким 
і друзям листівки із зображен-
нями тварини — символу Нового 
року. 

• У Панамі замість того, щоб просто 
слухати бій годинника, вмикають 
сирени і голосно волають — зага-
лом, шумлять з усіх сил, щоб при-
вернути увагу Нового року. Також 
там прийнято спалювати опудала 
політиків та інших відомих людей 
— muñeco. 

• В Австралії Новий рік наступає пер-
шого січня. Але в цей період 
там стоїть така спека, що Дід Мороз 
вручає подарунки у червоних шор-
тах, а Снігурка — в купальнику! 

• Однією з найбільш «гарячих» є зу-
стріч Нового Року в Естонії, оскільки 
там прийнято проводити це свято 
в сауні. Щоб у Новий Рік увійти чи-
стим і здоровим, необхідно навіть 
бій курантів слухати в цьому закладі. 

Ми всі такі різні, у нас різні звичаї та 
традиціїї, ми в різний час і за різними 
календарями зустрічаємо Новий Рік. Але 
всі ми святкуємо його із дитячим захо-
пленням, надією на кращі зміни, з від-
критою душею і відчуттям причетності 
до таїнства всесвіту — все це нас об’єд-
нує і робить добрішими. Щастя всім, но-
вих звершень і яскравих подорожей!

ПОДИХ НОВОРІЧЧЯ

Телефони:
044-331-01-77; 093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

МАЙЖЕ ВСІ КРАЇНИ СУЧАСНОГО СВІТУ ЗУСТРІЧАЮТЬ НОВИЙ РІК 1 СІЧНЯ. А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ПОЧАТОК РОКУ З 1 СІЧНЯ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО РИМСЬКИМ ІМПЕРАТОРОМ 
ЮЛІЄМ ЦЕЗАРЕМ ЩЕ В 46 РОЦІ ДО НАШОЇ ЕРИ? У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ У ПЕРШІ ДНІ СІЧНЯ ШАНУВАЛИ БОГА ЯНУСА, ЯКИЙ БУВ УОСОБЛЕННЯМ ВИБОРУ, БОГОМ ВХОДІВ, 
ВИХОДІВ І ПОЧАТКІВ. ЙОГО ЗОБРАЖУВАЛИ З ДВОМА ОБЛИЧЧЯМИ: ОДНЕ ДИВИЛОСЯ ВПЕРЕД, А ІНШЕ - НАЗАД. ОТ І ЗАРАЗ, КОЛИ НАСТАЄ НОВИЙ РІК, ТО ЦЬОГО ДНЯ, ПОВЕР-
ТАЮЧИСЬ НАЗАД, ПРОВОДЖАЄМО СТАРИЙ РІК І З НАДІЄЮ НА КРАЩЕ ЗУСТРІЧАЄМО НОВИЙ.

Туристична 
агенція 

м. Ірпінь, Привокзальна площа, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 17
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86
Сайт: www.mint.travel

Скористайтеся акцією «Обери свій тариф та отримай 
подарунок»

Обираючи тарифний план:
Студентський — 120 грн/міс.
Реальний — 150 грн/міс.
Діловий — 175 грн/міс.

Ви отримаєте подарунок — 1 місяць безкоштовного 
користування!

Якщо Ви обрали тарифний план:
Комфортний — 220 грн/міс.
Престижний — 260 грн/міс.

Ви отримаєте подарунок — 2 місяці безкоштовного 
користування!
Акція діє з 01.11.2018 до 01.03.2019
Для отримання інформації телефонуйте:

Розмір рекламного блоку, мм Ціна, грн
85х55 800,00
85х115 1300,00
175х115 2500,00
264х115 3 600,00

Інформаційна стаття 264х115 + банер 8 000,00
Текстові рядки
блок 62х11 (125 символів), всього 124 блоки 200,00
Виготовлення макету 200,00-500,00

Замовляйте рекламу за номером: (096) 256-13-96

Телеканал «ПОГЛЯД»    запрошує на роботу

випускового редактора новин телеканалу.

Тел.: (063) 787-37-96
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ГОРОСКОП НА 2019 РІК

СМАЧНОГО!

• НА КАНАПІ •

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

ВЕСЕЛА СВІЖИНА

ВІДПОВІДІ ДО СКАНВОРДУ З №14

Майбутній рік буде успішним для більшо-
сті знаків зодіаку у плані особистісного 
зростання, заробітку й здійснення планів.

Овен. Якщо в січні і лютому правиль-
но розставити пріоритети, а в берез-
ні, квітні і травні вперто йти до мети, 

то на вас чекатиме великий успіх. Причому 
це стосується не лише фінансового і любов-
ного сектора, але і самопросування та успі-
хів у духовному плані.

Телець. Рік Жовтої Свині може при-
нести в життя Тельців славу, успіх і 
благополуччя, але лише у випадку 
контролю власних емоцій і дій щодо 

близьких. Меркурій виступить як управи-
тель 2019 року, у зв’язку з чим для успіху 
знадобиться банальна працьовитість.

Близнюки. До 20 червня у вас може 
йти низка невдач, яка зруйнує багато 
планів і надій. Далі Нептун піде в ре-
троград, де залишиться до листопада 

2019 року. Це буде період зльоту, інтенсив-
ного особистісного та кар’єрного зростання.

Рак. До 11 серпня Юпітер буде пере-
бувати в ретро-фазі, що може зби-
ти Раків з наміченого шляху. Після 
цього планета щільно закріпиться у 

Знаку Стрільця, що дозволить Ракам лег-
ко приймати серйозні рішення, правильно 
оцінювати події та безпроблемно рухатися 
до мети.

Лев. Період ретроградності Сатурна 
з 30 березня по 18 вересня допоможе 
перепочити від різких змін і непри-
ємностей. У цей час астролог не ра-

дить наважуватися на надто сміливі кроки, 
пам’ятаючи про те, що рік багатий не тіль-
ки на успіхи, але й на недобросовісних осіб.

Діва. У 2019 році особисті інтереси 
важливо поставити на щабель вище 
від інших, зокрема, родинних. Най-
більш вдалий період — із 28 серпня 

по 13 вересня. У цей час багато мрій та пла-
нів стануть цілком реальними.

Терези. Життєві зміни можуть про-
явитися в періоди з 7 січня по 2 лю-
того, з 26 березня по 19 квітня, з 15 
травня по 8 червня, з 14 вересня по 

7 жовтня, з 2 листопада по 25 листопада. У 
ці періоди буде висока ймовірність зміни-
ти долю на краще, головне — уважно оби-
рати шлях.

Скорпіон. Із березня Скорпіонам ба-
жано запастися терпінням і працьо-
витістю, адже доведеться йти проти 
течії, ставити перед собою посиль-

ні цілі й досягати їх. Незважаючи на карди-
нальну перебудову, життя принесе успіх та 
перемоги.

Стрілець. Ваша доля буде обумовле-
на впливом Юпітера і Сонця. Обидва 
покровителя несуть виключно пози-
тивний посил, але проблема в тому, 

що їхній вплив здатний підняти вітрила 
тільки раніше від розпочатих справ.

Козеріг. Марс і Венера подарують 
Козерогам те, чого їм не вистачає 
для повного щастя. Астролог радить 
шукати підказки Всесвіту з 1 січня. 

Прагнення бути кращим стане відправною 
точкою в нове життя, але для повного успі-
ху потрібні активна робота та рішучість.

Водолій. У 2019 році вам варто знай-
ти заняття по душі і відповідально 
виконувати його, не намагаючись 
щось довести оточенню, зокрема ке-

рівництву. Лише розмірена робота допомо-
же зміцнити авторитет і отримати довго-
очікуване підвищення.

Риби. Ймовірні зміна роботи, від-
криття власної справи або кар’єр-
не зростання. Завзятість і позитив-
ний настрій дозволять Рибам вже на 

початку лютого домогтися успіху і присвя-
тити решту місяців адаптації та особистіс-
ному розвитку. Зміни в особистому жит-
ті прийдуть пізніше, приблизно в березні 
2019 року. 
Джерело: unian.ua

УСМІШКА ХУДОЖНИКА

ПОГОДА
За даними сайту www.meteo.ua

Святковий стіл: як не набрати 
зайвих кілограмів?

• Головне, про що слід пам’ятати, сідаючи за святковий стіл, — наси-
чення приходить через 20-25 хв. Тому не спішіть наїдатись, ретельно 
пережовуйте все. 

• Не мордуйте себе голодом перед святковою вечерею, перекусіть.
• Головна стратегія: «більше овочів та менше важких страв». 
• Можна куштувати все, але не перевищуючи бар’єру в 20-30 г. 
• Алкоголь збільшує ваш апетит: менше алкоголю — менша вага. 
• Жирні соуси й майонез краще замінити соняшниковою, оливковою 

та іншими рослинними оліями.
• Щоб знизити навантаження на організм, не потрібно смажити м’ясо, куди 

корисніше його запікати, варити, тушкувати або готувати на аерогрилі.
• Калорій може додати солодка газована вода, тож радимо замінити її 

компотом, соком або узваром.
• Бажано вживати менше продуктів, які підвищують апетит: цибуля, 

хрін, мариновані овочі, приправи та спеції.
• Не засиджуйтеся за столом. Беріть участь у конкурсах чи просто тан-

цюйте.

ТАКА РІЗНА КУТЯ

Після Нового року ми відзнача-
тимемо три свята, на які тра-
диційно готують різні види 

куті. На Святвечір напередодні Різд-
ва Христового (6 січня) − Багату, яку 
готують на воді (адже триває піст) 
з додаванням маку, горіхів, родзи-
нок і меду, інколи — сухофруктів і 
цукатів. Напередодні Старого Но-
вого року (13 січня) — Щедру — з 
додаванням молока, масла і вершків. 
Перед Водохрещем (18 січня) — Го-
лодну (на воді, зазвичай лише з кру-
пи і меду). Пропонуємо вам рецепти 
Багатої куті, яку за бажанням можна 
перетворити на Щедру — додавши в 
неї молочні продукти.

Традиційна. Візьміть 200 г пшени-
ці, по 50 г родзинок та волоських 
горіхів, 100 г меду, сіль за смаком. 
Пшеницю промийте, замочіть в хо-
лодній воді на 3 години, потім знову 
промийте і варіть до готовності 2 го-
дини. Наприкінці варіння додайте у 
кашу родзинки, посоліть і варіть 30 
хвилин, потім відкиньте на друшляк. 
У кутю додайте мед, розведений з 
кип’яченою водою, і подрібнені во-
лоські горіхи. 

Рисова. Візьміть 250 г рису, 100 г 
мигдалю, 100 г родзинок, цукор і цу-

крову пудру за смаком. Приготуйте 
рис. Ошпарений крутим окропом 
мигдаль витримайте у воді півгоди-
ни, потім розітріть, додайте цукор за 
смаком, розведіть невеликою кількі-
стю води і змішайте з готовим охо-
лодженим рисом. Після цього покла-
діть промиті й ошпарені родзинки, 
корицю і знову перемішайте. 

Пшоняна. Візьміть 150 г пшона, 100 г 
сухофруктів, 50 г будь-якого варен-
ня, цукор за смаком, щіпку солі. 
Подрібнені сухофрукти залийте га-
рячою водою і варіть 30-40 хвилин. 
Фрукти дістаньте, а у відвар додай-
те воду, цукор, сіль, пшоно і зваріть 
кашу. Остудіть кутю, додайте су-
хофрукти і варення.

***
Ух, і добре ж погуляли в ніч із 31-го на 14-те!..

***
«Дідусь Мороз, я на дієті, і тому мені не можна 
солодкого. Прийшли мені, будь ласка, ящик на-
півсолодкого..» 

***
Дві подруги:
— Що ти подарувала чоловікові на Новий рік?
— Норкову шубу.
— А він тобі?
— Рибальські снасті.


