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Д епутат Бучанської міської ради Олександр Таможній напередодні но-
ворічних свят придбав Lexus LS 460. Це вказано у його повідомлен-
ні про суттєві зміни у майновому стані, яке опубліковане у Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

У повідомленні вказано, що ціна авто — 210 тис. грн, що в доларовому екві-
валенті становить 7,5 тис. доларів. Але ринкова ціна такого автомобіля 
стартує від 13 тис. доларів, що може свідчити про ухилення депутатом від 
сплати податків. На сьогодні за фактом несвоєчасного повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані Таможнього НАЗК розпочало перевірку.

Варто зазначити, що згідно з даними власної декларації Таможній 
не має особливих доходів за останні півроку.
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“ Ще 5 років — і місто Ірпінь 
перетвориться на бетонне гетто.  
Зухвалі дії влади і ті події, які 
відбуваються в місті, допомагають 
людям це зрозуміти.
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ПОГОДА

У НОМЕРІ:

Скандальний ГенпланНищення довкілляНелегітимність влади ІрпеняВибори-2019Об’єднання громади«Глянцеві картинки» і буденні реалії
ЧИТАЙТЕ у розгорнутому інтерв’ю громадського діяча, засновника проекту «Громадська ініціатива» та ІА «Погляд» Олексія Зіневича

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ: 
чого чекати пенсіонерам 
у 2019-му?

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ВЛАДА ЗАВДАЛА 
ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

ПОДОРОЖУЙТЕ... ДЕШЕВО 
Усі переваги раннього 
бронювання

 ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA

СКАНДАЛ ІЗ НАШИМИ 
«МЕНШИМИ ДРУЗЯМИ»

В Ірпені спалахнув скандал навколо ситуації, що склалася з нашими 
«меншими друзями» у місті. Закриття державної ветклініки та ліквідація 
КП «Служба захисту та лікування тварин» поставили під загрозу здоров’я 
та життя людей. Водночас зоозахисники запідозрили колишнього керівника 
згаданого комунального підприємства Ірину Мургу у відмиванні бюджетних 
коштів та шахрайстві з благодійними внесками.
Ця ситуація досить складна і вимагає ретельного вивчення усіх обставин. 
Сподіваємося, що вона дійде до свого логічного завершення.

стор. 3
ІГОР ОВЕРКО НЕ ЗАДЕКЛАРУВАВ МАЙНО 
ТА КОШТИ НА СУМУ БЛИЗЬКО 3 МЛН ГРН

БЕЗРОБІТНИЙ ДЕПУТАТ ТАМОЖНІЙ, ЯКИЙ У 
ГРУДНІ ВЛАШТОВУВАВ ПРОВОКАЦІЇ У БУЧІ, 
НЕСПОДІВАНО КУПИВ LEXUS
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 НОВИНИ

ЗРУЙНУВАВШИ ВІЙСЬККОМАТ, МІСЦЕВА ВЛАДА 
ЗАВДАЛА ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

У  листопаді минулого року в Ірпені по вул. 
Дем’яна Попова, 26  знесли  приміщення 
Ірпінсько-Бучанського об’єднаного місь-

кого військкомату. Ймовірно, для того, щоб на 
цьому місці звести чергову багатоповерхівку.

Підставою для знесення стали Акт обстежен-
ня технічного стану нежитлового приміщення 
та Рішення Ірпінської міської ради «Про на-
дання дозволу на списання нежитлового при-
міщення». Пояснили це «моральною застарі-
лістю та фізичним зношенням, непридатністю 
для подальшого використання суб’єктом-ба-
лансоутримувачем та неможливістю віднов-
лення», а також «економічною недоцільністю 
його подальшого використання».

ІА «Погляд» та юрист Сергій Гапон вирішили 
з’ясувати, наскільки законним було рішення 
про знесення військкомату як комунальної 
будівлі. Для цього звернулися до Терито-
ріального управління Державної судової 
адміністрації України (адже місцеві жителі 
пам’ятають, що свого часу у приміщенні вій-
ськкомату був суд, тому приміщення може на-
лежати саме їй).

Відповідь не викликала у нас здивування — 
ірпінська влада справді знесла приміщення 
незаконно, адже воно не комунальне, а дер-
жавне. Підставою стверджувати це став лист 
від Територіального управління Державної су-
дової адміністрації України в Київській облас-
ті. У ньому нам повідомили, що приміщення 
військкомату обліковується на балансі терито-
ріального управління.

Таким чином, Комісія з обстеження нежит-
лового приміщення, склавши Акт обстежен-
ня технічного стану, та Ірпінська міська рада, 
прийнявши відповідне рішення, вийшли за 
межі наданих законодавством повноважень 

і завдали збитків державі. Адже, відповідно 
до положень Закону «Про місцеве самовря-
дування в Україні», місцева влада має право 
розпоряджатися виключно КОМУНАЛЬНИМ 
майном, а знесене приміщення відноситься 
до ДЕРЖАВНОГО майна.

В ІРПЕНІ ВИМАГАЮТЬ ПРИБРАТИ РЕКЛАМУ ЖК, 
РОЗМІЩЕНУ БІЛЯ В’ЇЗДУ В МІСТО

Н ещодавно на в’їзді в Ірпінь біля КП «Ір-
піньводоканал» з’явилася масштабна 
за розмірами реклама нового житло-

вого комплексу — «Центральний». Це одра-
зу викликало обурення багатьох мешканців, 
які почали висловлювати свої думки з цього 
приводу у соцмережах.

Зокрема вони зазначали, що такі великі бу-
кви відволікають водіїв, які й так не завжди 
обачно їздять по цій дорозі, внаслідок чого 
виникає велика кількість аварій. А також 
— що реклама дезорієнтує людей, які, про-
їжджаючи повз, можуть подумати, що заїжд-

жають не в Ірпінь, а в місто під назвою Цен-
тральний.

Тож на сайті Єдиної системи місцевих пети-
цій з’явилася вимога — «Прибрати рекламу ЖК 
“Центральний” біля водоканалу». У ній автор 
Володимир Ущаповський зазначає:  «Петицію 
створено для зібрання підписів за демонтаж 
25-метровової реклами ЖК “Центральний”».

Наразі число підписів за неї наближається 
до 400, хоча необхідна кількість — 300. Цікаво, 
що нещодавно забудовник цього ЖК Олек-
сандр Пікулик створив власну петицію — «За-
лишити рекламу ЖК “Центральний”».

БЕЗРОБІТНИМ ДОПОМОЖЕ КАР’ЄРНИЙ РАДНИК

У рамках здійснення модернізації держав-
ної служби зайнятості та сприяння пра-
цевлаштуванню населення України уряд 

змінив процедуру взяття на облік осіб, які шу-
кають роботу, та набуття статусу безробітного. 

«Із 1 січня набув чинності інститут кар’єрних 
радників, — розповідає заступник директора 
Ірпінського міського центру зайнятості Олена 
Сотнікова. — Це забезпечує індивідуальний 

підхід до кожного клієнта служби зайнятості, 
якісне надання послуг з врахуванням кар’єри 
та потреб роботодавців на ринку праці, мож-
ливостей самих шукачів роботи». 

Кар’єрний радник — це співробітник центру 
зайнятості, який безпосередньо працює з клі-
єнтом. Він забезпечує організацію надання 
послуг особам, які шукають роботу, та зареє-
строваним безробітним, здійснює їх супровід з 
метою їх повернення на ринок праці. 

Такий фахівець працює з кожним клієнтом 
окремо. Він бачить перешкоди, що стоять пе-
ред людиною, яка шукає роботу, допоможе їх 
подолати в процесі працевлаштування.

В УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НЕ ВИПУСКАТИМУТЬ КУПЮРИ 
НОМІНАЛОМ 1, 2, 5 і 10 ГРН

Н аціональний банк України планує поступо-
во повністю замінити паперові банкноти 
від 1 до 10 грн монетами. Про це на брифін-

гу повідомив голова НБУ Яків Смолій.
Паперові 5 грн, напевне, зникнуть уже цього 

року, 10 – трохи згодом. Купюри випускатимуть 
лише для колекціонерів.

Але ніякої інфляції це не означає, кажуть в НБУ. 
2019 року її очікують вдвічі меншою, ніж торік.

Банкіри запевняють: задля стабільності вже накопичили понад 20 млрд доларів золотовалют-
них резервів.

ДЕПУТАТИ УЗАКОНИЛИ 
ВИДОБУТОК ТОРФУ В ЗАПЛАВІ
Ірпінська міська рада вкотре зухвало перевищила свої повноваження

У БУЧІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ БЕЗСТРОКОВА АКЦІЯ 
ПРОТЕСТУ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ФОРЕСТ ЛЕНД»

«ПОДАРУНКИ НАБЛИЖЕНИМ»: 
ЩЕРБИНІ НАДАЛИ ДОЗВОЛИ НА КІОСКИ,  
А ПЛЕШКУ — ОРЕНДУ ЗА 1 грн

Я к відомо, будинки новосе-
лів ЖК «Форест Ленд» вве-
дені в експлуатацію більше 

двох років тому. Проте ні газу, ні 
електроенергії, ні води немає… 
Люди з дітьми за таких умов на-
магаються якось виживати.

Вони запевняють, що  забу-
довник, який годував їх обіцян-
ками, вже перестав виходити на 
зв’язок. Зі свого боку, прокуратура більше року 
затягує слідство.

У відчаї люди навіть писали відкритого листа 
на ім’я Президента України, щоб таким чином 
привернути увагу вищих посадовців держави 
та спільноти на дії осіб, яких вони підозрюють 
у махінаціях.

Жителі ЖК «Форест Ленд» упевнені, що у ша-

храйських схемах задіяні пред-
ставники родини забудовника 
Андрія Немерюка, зареєстрова-
ні у Хмельницькому. Небайдужа 
громада переконана, що у тако-
му стані справ винна й міська 
влада на чолі з мером Бучі Ана-
толієм Федоруком.

Проте завідувач відділу житло-
во-комунального господарства 

БМР Олена Докай запевняє, що місцева влада не 
має жодного відношення до здачі будинку в екс-
плуатацію. Мовляв, такими повноваженнями в 
даному випадку наділена Державна архітектур-
на будівельна інспекція Київської області.

Відносно інженерних комунікацій, то їхні 
умови проектування, підключення здійсню-
ються профільними надавачами послуг.

Наближеним до екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка, який насправді, як видно, не 
«відійшов» від справ, членам партії «Нові обличчя» Петру Щербині і Максиму Плешку 
надали дозволи на встановлення кіосків у кращих частинах міста та пільгу за оренду 
комунального приміщення на зимовий період.

24 січня на сесії ІМР медійному раднику та парт-
неру екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка Пе-
тру Щербині надали дозволи на встановлення 
кіосків одразу на двох «ласих шматках» міста — 
по вул. Центральній (біля залізничного вокзалу) 
та вул. Університетській (парк «Центральний»). 
Місцевим жителям залишилося тільки здогаду-
ватися, за які «заслуги» йому «перепали» ці ді-
лянки — чи за те, що Щербина був секретарем на 
фейкових громадських слуханнях проекту Ген-
плану Ірпеня, які проходили 30 листопада, чи то 
за те, що 19 грудня особисто «захищав» трибуну 
від мешканців міста та депутатів Верховної Ради. 
Також жителів Ірпеня цікавить, чим Щербина там 
торгуватиме, серед озвучених варіантів — «сні-
керси» та «наливайка». Чи, можливо, Петро про-
даватиме корисну їжу для спортсменів?  

До слова, «спортивний бізнес» в Ірпені до-
сить стрімко розвивається завдяки велопро-

кату дружини депутата ІМР Максима Плешка — 
Марічки. Днями у Facebook-групі «Ірпінь Daily» 
з’явилося рішення про наданя орендних кані-
кул по сплаті за оренду комунального примі-
щення у Центральній міській бібліотеці. За умо-
вами цієї пільги, за оренду у серці міста вона 
платить 1 грн/місяць у зв’язку з припиненням 
діяльності на зимовий період. 

Таку необхідність Марічка Плешко пояснює тим, 
що «як ми не намагалися пояснити ірпінчанам, 
що взимку теж можна кататись на велосипеді, ну 
не хочуть брати». І це при тому, що згідно із ч. 1 
статті 19 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» орендар за користуван-
ня об’єктом оренди вносить орендну плату неза-
лежно від наслідків господарської діяльності.

Але, звичайно, що людей, наближених, до 
Карплюка, це не стосується. Бізнес взимку «не 
йде» — можете не платити.

2 грудня минулого року небайдужа ірпінська 
громада виявила факт незаконної роз-
робки торфу в заплаві р. Ірпінь. Зупинити 

роботи кинувся депутат Ірпінської міської ради 
Лаврентій Кухалейшвілі. З’ясувалося, що вони 
проводилися без належних документів. 

Невідомі особи забирали звідси родючий торф, 
а замість нього привозили будівельне сміття. На 
місце події прибула поліція. На екскаватор, який 
тут працював, наклали арешт.

За словами Лаврентія Кухалейшвілі, він попе-
редив ірпінських «дерибанних депутатів», що 
голосування за видобуток торфу — це злочин. 
Адже щодо цього питання 6 грудня 2018 року Ір-
пінським відділом Києво-Святошинської місцевої 
прокуратури було порушено кримінальну справу.

А на 63-ій сесії Ірпінської міської ради депу-
тати по суті узаконили злочин, перевищивши 
свої повноваження. Торфовища — це особливо 
цінні землі. Тому змінювати їх цільове призна-
чення може лише Верховна Рада. До того ж ці 
ділянки перебувають за межами Ірпеня, вста-
новленими 1965 року. На цій території проля-
гає меліоративна система. Внесення змін чи її 
списання унаслідок забудови має проводитися 

за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Ми пам’ятаємо, що десятки років на заплав-

них землях пересічні громадяни вирощували 
городину, сплачуючи орендну плату за корис-
тування. У них була можливість їх приватизува-
ти, реалізуючи своє право, визначене законом.

Їхні спроби це зробити наштовхувалися на за-
певняння ірпінської влади, що вони перебува-
ють поза межами Ірпеня. А одного дня люди діз-
налися, що тепер це приватна власність. І міська 
рада змінила їх цільове призначення, «вписав-
ши» у межі міста. Такі подвійні стандарти ірпін-
ські можновладці практикують досить часто. 

Лаврентій Кухалейшвілі зазначає: депутати 
знають, що там виникне конфлікт, але свідомо 
йдуть на злочин. Категорично проти видобутку 
торфу та інших робіт на заплавних землях ви-
ступають спілки рибалок, городників, інші пред-
ставники незаангажованої громади Ірпеня. 

А влада на сесії надає дозвіл на зняття торф’я-
ного шару на глибину два метри. Потім родю-
чий грунт продадуть. Утворену пустоту закида-
ють будівельним сміттям, щоб звести на цьому 
місці багатоповерхові будинки. Свідома грома-
да категорично проти знищення заплави річки.

Кричуще питання 63-ї сесії — видобування торфу на земельних ділянках, які знахо-
дяться у власності І. Кривенкової. Звісно, що це заплавні землі річки Ірпінь, які знову 
нещадно нищитимуть.
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 ПОДІЇ ТА СИТУАЦІЇ
7 січня. ІРПІНЬ В Ірпені, за повідомленням від-
ділу комунікацій поліції Київщини, на різдвяні 
свята 48-річна жінка, перебуваючи напідпитку, 
через ревнощі завдала удару ножем у живіт своє-
му сусіду. На щастя, лікарі врятували потерпілому 
життя.

Медики діагностували тяжкі пошкодження че-
ревної порожнини, геморагічний шок. Потерпіло-
му провели операцію. Зараз його життю нічого не 
загрожує.

Оглядаючи місце події, працівники Ірпінського 
відділу поліції вилучили речові докази. Зловмис-
ницю, місцеву жительку, затримали у порядку 
ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушко-
дження) КК України. Досудове розслідування про-
довжується.
9 січня. ІРПІНЬ Поліція затримала підозрюваних 
у нападі на ірпінського забудовника Пєшого. Про 
це повідомив заступник очільника Нацполіції В’я-
чеслав Аброськін у соціальній мережі Фейсбук.

«Вчора поліцією Київської області в ході прове-
дення спеціальних заходів затримані особи, які 
підозрюються у скоєнні нападу на одного із забу-
довників Ірпеня, яке мало місце 26.10.2018 року.

Тоді невідомі особи на вулиці Ірпеня при спро-
бі вчинити підпал автомобіля разом з потерпілим 
облили його палаючою сумішшю, але автомобіль 
не зайнявся, й вони нанесли йому ножові пора-
нення.

Також у обґрунтовано підозрюваного у замов-
ленні зазначеного злочину при проведенні обшу-
ку було вилучено біля мільйона доларів.

Сподіваюсь, що прокуратура області підтримає 
поліцію Київщини й всі причетні до скоєння цього 
тяжкого злочину опиняться за ґратами» — гово-
риться у повідомленні.
9 січня. ІРПІНЬ До оперативно-диспетчерської 
служби м. Ірпінь повідомили про загоряння, що 
сталося в будинку на вул. Котляревського.

На місце виклику прибув черговий караул 36-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини м. Ір-
пінь.

Рятувальники виявили, що загоряння виникло 
в підвальному приміщенні 5-поверхового бага-
токвартирного житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли 
двох осіб, яких вивели з підвалу. Врятованими ви-
явилися чоловіки 1983 та 1953 р. н.

Вони отримали термічні опіки та отруєння чад-
ним газом. Потерпілих передали медикам.

Місцеві жителі запевняють, що згадані чоловіки 
опинилися в тяжких життєвих обставинах, не ма-
ють постійного місця проживання. Тому й знаходи-
лися у підвальному приміщенні.

Причину загоряння,як повідомляє  ГУ ДСНС Укра-
їни у Київській області, фахівці наразі встановлю-
ють.
10 січня. КОЦЮБИНСЬКЕ Судовий процес щодо 
справи про  побиття голови ТВК Коцюбинського 
Людмили Демченко вкотре перенесено — вчерго-
ве  підозрюваного не доставили до зали суду. З мо-
менту нападу  минуло вже півтора роки. З тих пір 
тривають судові засідання, але жодних результатів 
і досі немає.

Представник потерпілої Роман Шестопалов 
вважає, що  процес  затягують навмисно. Адже 
невдовзі замість Ірпінського суду, який наразі 
розглядає цю справу, створять міжрайонний суд. 
Таким чином, розгляд справи може тривати ще 
кілька років.
11 січня. ПРИІРПІННЯ На новій ірпінській тра-
сі у бік Києва сталася аварія: автомобіль поліції 
охорони  в’їхав у Mitsubishi. Унаслідок цієї дорож-
ньо-транспортної пригоди постраждала жінка, яка 
кермувала Mitsubishi. Із важкими травмами її гос-
піталізували до лікарні, де вона незабаром помер-
ла. Ведеться слідство.
12 січня. БУЧА  Учні міської гімназії намагалися 
продати свого однолітка. На сайті оголошень роз-
містили фото хлопчика у розділі «Тварини» з на-
писом «Продаю Валіка». І вказали вартість – тися-
ча гривень. Речник поліції Київської області впев-
нений, що це лише дитячі пустощі. Уповноважений 
президента з прав дитини Микола Кулеба повідо-
мив, що онлайн-булінг є поширеним явищем, про-
те такий спосіб приниження зафіксовано вперше.

В навчальному закладі, де навчається хлопець, та 
у Бучанському відділі освіти від коментарів відмо-
вилися.  Зі слів речника поліції Київської області, 
до цієї школи скерують працівників ювенальної 
превенції для додаткової роботи з дітьми.
20 січня. ІРПІНЬ О 16:51 до оперативно-диспет-
черської служби Ірпінського регіону повідомили, 
що в Ірпені по вул. Соборна на підприємстві під 
час робочого процесу чоловік упав до бункера з 
піском.

Туди негайно вирушило відділення 36-ї Держав-
ної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь у скла-
ді шістьох осіб.

На місці події вони за допомогою рятувальної 
мотузки та лопати дістали чоловіка. На жаль, він 
виявився без ознак життя. Про це повідомило ГУ 
ДСНС України у Київській області.

 ОТАКОЇ!

 РЕКЛАМА

 Закінчення. Початок на стор. 1

З розслідування, яке провели зооза-
хисники та незаангажовані ЗМІ, стало 
відомо, що, дізнавшись про відставку 

Мурги, люди почали вимагати від неї звіту 
про діяльність «Служби захисту та лікуван-
ня тварин» і ГО «Центр захисту тварин», яку 
вона очолювала на громадських засадах.

Здавалося, у цьому нема нічого дивно-
го, адже за законом ці посади підзвітні, 
оскільки тут фігурують бюджетні та благо-
дійні кошти. Відмову Мурги звітувати люди 
сприйняли як спробу приховати фактичні 
результати діяльності, звинуватили у роз-
траті грошей комунального підприємства та 
шахрайстві з благодійними внесками.

Підозра виникла не на порожньому місці. 
У 2017 році місцева влада влила у розвиток 
комунального підприємства понад 400 тис. 
грн, у 2018-му — удвічі більше, виділила 
транспорт та приміщення по вул. Пушкін-
ська, 53 і Слов’янська, 1. Для поліпшення 
матеріально-технічної бази були закуплені 
амуніція, обладнання та устаткування на 
суму понад 210 тис. грн.

Але повноцінну роботу служби налагодити 
не вдалося. Так, лише на стерилізацію тва-
рин витратили 120 тис. грн. Можливо, це був 
би певний показник діяльності підприєм-
ства. Але усі відповідні медичні заходи про-
водилися за 400 км від Ірпеня — у Луцьку. І 
вибір припав на ГО «Порятунок чотирила-
пих», яку очолює Богдана Новарчук.

Ставлення до неї серед друзів тварин 
вкрай негативне. Унаслідок скандальних по-
дій, пов’язаних із нею, Асоціація зоозахис-
них організацій України (АЗОУ), яка об’єднує 
майже 40 організацій з різних куточків на-
шої країни, виключила її зі своїх лав.

Вибір луцької клініки Мурга мотивувала 
тим, що саме там створені умови, сприятливі 
для перетримання тварин після проведен-
ня операцій. Проте волонтери з Нетішина та 

Славути, що на Хмельниччині, доводять, що 
це не так. Вони приїхали до луцької клініки, 
щоб розшукати собак зі своїх міст, яких на-
чебто теж тут стерилізували. Знайшли лише 
невеличке приміщення, не пристосоване 
для перетримання, з маленькою кліткою. 
Потім Новарчук перед ними виправдовува-
лася, що тварин оперували і тримали в на-
лежних умовах, зокрема й у волонтерів. Де 
поділися собаки — не відомо. 

Загалом з Ірпеня у «подорож» до Луцька 
вирушило в декілька етапів 68 собак. Стери-
лізаційні заходи кожної з тварин обійшлися 
ірпінському бюджету на суму 1756 грн. Тран-
ші провели у серпні — 49 тис. грн, вересні — 
40,3 тис. грн, жовтні — 29,8 тис. грн.

Цікаво, що самці та самиці «пройшли» че-
рез екзекуції за однаковою ціною. Хоча, за 
словами фахівців, є суттєві різниці в опера-
тивному втручанні. У залежності від цього й 
коливається вартість. 

Як і в попередніх випадках, виникли за-
питання: чому стерилізували так далеко від 
Ірпеня та за такі ціни, куди поділися собаки 
після операцій? Мурга запевняє, що вартість 
послуг адекватна. До того ж у місцевих ве-
теринарних установах їй, мовляв, часто від-
мовляли обслуговувати безпритульних тва-
рин. Проте журналісти ІА «Погляд» знайшли 
й більш оптимальні варіанти, наприклад, у 
Житомирі.

Під час круглого столу авторитетні зоо-
захисники запевнили, що 68 собак — це не 
така вже й велика кількість для кваліфіко-
ваних ветлікарів, які проводять стериліза-
цію. Такі знайшлися б і в нашому регіоні, а 
вартість операції однієї тварини коливалася 
б на рівні 300-400 грн. А можливо — й без-
коштовно. Ірпінці пам’ятають благодійну до-
помогу від австрійських зоозахисників, Ель-
шана Мехтієва та інших людей, не байдужих 
до долі тварин.

Для перетримання можна було б вико-
ристати згадані вище приміщення служби, 
вольєри на території, інші волонтерські 
об’єкти. Президент АЗОУ Ася Серпінська, 

яка у притулку в Гостомелі утримує більше 1 
тис. тварин, зазначила, що готова для цього 
прийняти у себе сотню собак.

До того ж з’ясувалося, що у «Порятунку 
чотирилапих» за актом виконаних робіт 
послуги надані 2 серпня 2018 року. Проте 
відповідну ліцензію на таку діяльність орга-
нізація отримала лише 28 серпня.

Журналісти помітили ще одне пору-
шення. У декларації Мурги за 2017 рік не 
вказані доходи, що надходили на її осо-
бисту картку. Гроші вона збирала на 
лікування хворих тварин. Але не вка-
зувала це у декларації. Проте закон зо-
бов’язує декларувати і благодійні внески. 
Зі слів Мурги, після свого звільнення май-
но комунального підприємства вона пере-
дала на баланс КП «Контроль благоустрою 
міста». А ось пластикові вікна, які були у 
згаданій будівлі по вул. Слов’янській, вона 
демонтувала і вивезла.

Мурга запевняє, що не збирається при-
пиняти зоозахисної діяльності. І висту-
патиме під егідою новоствореної гро-
мадської організації «Тварини в законі». 
Зважаючи на це, зоозахисники припуска-
ють, що вона братиме майно колишньої 
«Служби захисту та лікування тварин» 
в оренду для власних потреб. Можливо, 
собак знову возитимуть на стерилізацію 
до ветклінік із сумнівною репутацією і 
вони зникатимуть, як і ті 68 тварин, яких 
Мурга відправила у «мандри» до Луцька. 
Хоча вона та її група підтримки запевня-
ють, що собак випустили в Ірпені чи вони 
знайшли своїх господарів. Правда, «уси-
новлення» залишається великою таємни-
цею для громади. 

Зоозахисники вкотре нагадують, що без-
притульні тварини теж відіграють важли-
ву роль у санації навколишнього середо-
вища. Адже собаки відлякують лисиць, які 
часто хворіють на сказ, а коти знищують 
гризунів. Тому за вчасної вакцинації та 
лікування вони є нашими невтомними по-
мічниками. 

СКАНДАЛ ІЗ НАШИМИ «МЕНШИМИ ДРУЗЯМИ»
  Юрій ГОНТА, Світлана ГУРЕНКО 

ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

Н аціональне агентство з питань запобіган-
ня корупції виявило ознаки кримінального 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

у декларації забудовника, депутата Ірпінської 
міської ради Ігоря Оверка.

А саме — умисного декларування недостовірної 
інформації на суму понад 250 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб.

Так, встановлено, що Ігор Оверко у звітному 
2016 році відчужив 412 об’єктів нерухомості, однак 
недостовірно вказав дохід, отриманий від таких 
правочинів.

Депутат також не задекларував 3 власні земель-
ні ділянки в місті Ірпінь та недостовірно вказав 
дохід дружини.

Загалом встановлено відображення у деклара-
ції посадовця недостовірних відомостей на суму 
понад 2,9 млн грн.

Нагадаємо, наразі Ігор Оверко будує багатоповер-
хівку під виглядом школи на заплаві річки Ірпінь.

Крім того, у 2017 році Ігор Оверко мав у власно-
сті 186 квартир загальною площею більше, ніж 
футбольне поле стадіону «Олімпійський».

ІГОР ОВЕРКО 
НЕ ЗАДЕКЛАРУВАВ МАЙНО 
ТА КОШТИ НА СУМУ 
БЛИЗЬКО 3 МЛН ГРН Закінчення. Початок на стор. 1

Примітно, що «вдала» покупка співпала в 
часі з тим, що депутат Таможній, очевидно, 
у змові з «ОЗУ Карплюка» в зухвалий спо-
сіб проводив псевдогромадські акції під 
Бучанською міською радою та під будинком 
громадського діяча і власника 
Інтернет-провайдера Компанії 
«Бест» Олексія Зіневича.

Так, у день прийняття генплану 
в Ірпені з метою відволікання 
уваги від громадського протес-
ту в місті саме Таможній органі-
зував повалення паркану біля 
будинку Олексія Зіневича та 
пікетування Бучанської міської 
ради. За словами Зіневича, саме 
Таможній зібрав та привіз тітушок, які вла-
штували «концерт» під міською радою та 
попсували паркан біля  його будинку.

Таможній за матеріальну винагороду 
збирав малозабезпечених громадан, один 
з яких, Володимир Зубейко, про це роз-
повів на камеру. Зубейко зазначив, що 
ганебні і принизливі маніпуляції за учас-

тю «атошників» — звичні методи голови 
фракції «Партії захисників Вітчизни».

Показово, що Таможнього активно підтри-
мують інформаційні ресурси, що знаходять-
ся під контролем лідера партії «Нові облич-
чя» Володимира Карплюка, підозрюваного у 

низці кримінальних злочинів.
Нагадаємо, що у 2018 році 

депутат відзначився в низці 
корупційних скандалів. Так, 
у червні Олександра Тамож-
нього звинуватили в отри-
манні хабара за позитивне 
голосування, яке стосувалось 
продовження договору орен-
ди одному із забудовників.

Наприкінці року безробітий 
депутат влаштував «показовий» банкет, 
зібравши для майбутнього проморолику 
до виборів «щирі» подяки від електорату. 

До речі, з урахуванням мінімальної вар-
тості страв, продемонстрованих у відео-
ролику Таможнього, подібна «піар-акція» 
у бучанському кафе у новорічний «сезон» 
обійшлася у суму близько 77 тис. грн.

Вибори президента 2019 — це, без перебільшен-
ня, історичний шанс змінити країну. У чому історич-
ність моменту? Вперше в історії України ми маємо 
кандидата в президенти, який входить до трійки 
лідерів президентських перегонів і при цьому не 
залежить від олігархів. Мова, звісно, про Анатолія 
Гриценка — єдиного кандидата від об’єднаної демо-
кратичної опозиції, чесного, заточеного на боротьбу 
з корупцією та деолігархізацію.

Я знаю Анатолія Гриценка давно і я знаю, що він 
буде президентом, який зможе реалізувати основні 
функції держави перед народом, який буде гарантом 
конституційних прав і свобод, який матиме силу і 
волю до фундаментальних змін і побудови нової 
моделі стосунків між державою та громадянином. Ми, 
як ніколи, близькі до якісно нового формату взаємо-
відносин між владою і народом. Справа залишилась 
за малим — піти на вибори та зробити правильний 
вибір.

Микола КАТЕРИНЧУК,
лідер Європейської партії України

БЕЗРОБІТНИЙ ДЕПУТАТ ТАМОЖНІЙ, ЯКИЙ 
У ГРУДНІ ВЛАШТОВУВАВ ПРОВОКАЦІЇ 
У БУЧІ, НЕСПОДІВАНО КУПИВ LEXUS
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— Які знакові політичні події, на Ваш по-
гляд, сталися у Приірпінні саме у 2018 році?

— Якщо брати наш регіон, то  знакови‑
ми є для мене, перш за  все, об’єднання 
опозиційних сил Приірпіння на  фоні тих 
корупційних скандалів, які відбуваються 
в нашому регіоні.

Окрім того, для мене важливим є об’єд‑
нання бучанської громади. Тобто сфор‑
мувалася дуже потужна спільнота з 20‑ти 
населених пунктів, що поруч з Ірпенем, 
і показала, яким чином об’єднуватися, 
на яких засадах тощо.

Знаковим був кінець цього року, коли 
відбувся скандал з Генеральним планом 
Ірпеня, адже він показав справжнє об‑
личчя нинішньої влади. Усі люди побачи‑
ли, що вона нехтує думкою громади, і це 
матиме наслідки в поточному році.

— Які саме?
— Насамперед міська рада показала 

нелегітимність в  очах громади, оскільки 
фактично відбулася ганебна процедура, 
починаючи від фейкових громадських 
слухань і закінчуючи прийняттям доку‑
мента, із залученням тітушок і бюджет‑
ників. Думка людей не  була врахована 
і «протягнули» саме те, що хотіли забу‑
довники. А останні — це вузьке коло на‑
ближених до  колишнього мера осіб, які 
заробляють кошти. Вони перетворили 
місто у бізнесовий проект задля власно‑
го збагачення.

— Але  ж очільники міста стверджують, 
що врятували зелені зони…

— Насправді це є маніпуляцією  — вони 
залишили в  Генплані зеленими ті шмат‑
ки землі, які не  змогли вивести під за‑
будову через свої схеми. Наприклад, 
якщо брати 15  га лісу біля водокана‑
лу, то  ми цю територію разом з грома‑
дою і прокуратурою відстоювали, а  Во‑
лодимир Карплюк, керуючи містом, 
підписував документи на  її забудову. 
Це відомий факт, відповідні документи 
є у  відкритому доступі в  Інтернеті, ми їх 
публікували. Разом з тим Карплюк запев‑
няє, що влада захистила зелені зони. Це 
фікція, адже ІМР навіть подавала апеля‑
цію після того, коли прокуратура виграла 
суд першої інстанції! Тобто представники 
влади хотіли віддати весь ліс під забудо‑
ву, але коли програли апеляцію — кажуть, 
що захистили 15 га лісу.

Вони також розповідають про ще 25  га 
зелених зон — так звані парки і ще кілька 
ділянок. Якщо уважно подивитися, то  всі 
ці куточки Ірпеня відстоювала саме гро‑
мада. Її заслугою є те, що ці території за‑
лишилися для наших дітей, а не пішли під 
сокиру.

— Ситуація з Генпланом  — це топ-скан-
дал року. Але були й інші, пов’язані із зем-
лею і лісом. Чому їх так багато?

— Майже кожен місяць у нашому регіоні 
виникають скандали в  тому чи іншому 
вигляді. Це і ДСО, де ламали паркан, і 
«Кампа», де тітушки стріляли у  людей, і 
так званий ЖК «Школа». Тобто насправді 
їх було багато. Вони є свідченням напру‑
ги у  Приірпінні через стрімку забудову 
без належного розвитку інфраструктури.

— Особисто для Вас це були очікувані 
події?

— Так, адже в  місті відсутня система 
стримування і противаг. Тобто є монополі‑
зація влади, диктатура забудовників  — 

назвемо речі своїми іменами. Відповідно, 
посадовці та згадані особи мають певний 
карт‑бланш від чинної центральної влади 
на свої діяння. Тому супротив громади по‑
силюється на  противагу таким нахабним 
діям і йде дуже суттєва консолідація гро‑
мадян.

Рік тому я  не  міг сказати, що люди 
об’єднані. А  зараз зухвалі дії влади і ті 
події, які відбуваються в  Ірпені, допом‑
агають людям зрозуміти: ще 5  років  — і 
місто перетвориться на  бетонне гетто. 
Це суттєвий об’єднуючий мотив для тих, 
кому таке не  подобається, для опозиції, 
людей, які вважають шлях, який пропо‑
нують забудовники, неприйнятним для 
більшості громади Ірпеня. Адже невели‑
ка група осіб збагачується за рахунок ре‑
сурсів громади.

— Але завдяки тітушкам  — сила на  боці 
влади?

— Насправді  — на  боці громади Ірпе‑
ня, вона має суттєве джерело поповнен‑
ня власних лав за рахунок людей, у яких 
«відкриваються очі».

Очікую, що 2019  рік буде переломним. 
Ніякі тітушки не  зможуть сказати вирі‑
шальне слово у розвитку нашого міста. Їх 
залучають для боротьби зі своїми ж людь‑
ми, які живуть в  Ірпені та люблять його, 
які небайдужі й готові діяти. Це ганьба 
для тих, хто їх привозить і за  спинами 
спортивних молодиків приймає рішення, 
що суперечать волі громади.

— Як думаєте, чи відбудуться цього року 
вибори мера Ірпеня?

— Я впевнений, що вони будуть. Цього 
вимагає закон. Більше того, я впевнений: 
з огляду на ті порушення, яких припусти‑
лася Ірпінська міська рада протягом року, 
мають пройти і перевибори її депутатів.

Ця процедура вже розпочалася: народні 
депутати зареєстрували у Верховній Раді 
України відповідне звернення і постано‑
ву про розпуск ІМР. Очікую на підтримку з 
боку більшості народних депутатів. Розпу‑
стять міську раду і призначать вибори 
міського голови.

Чому це важливо? ІМР перестала бути 
представницьким органом. На  її сесіях 
вручають якісь дипломи. Депутати без‑
вольно голосують за  найодіозніші рі‑
шення, наприклад, щодо гендерної рів‑
ності жінок Житомира, за порти Очакова. 
Бюджет міста схвалили без оприлюд‑
нення і обговорення цього документа. 
Навіщо ірпінцям міська влада, яка 
«вирішує» проблеми інших міст?! Ба‑
чимо, що вони навіть не  читають пи‑
тання, за  які голосують! Чинні депута‑
ти не  цікавляться і не  беруть участь 
у  формуванні тих рішень, які життєво 
необхідні нашому населеному пункту. 
Отже, Ірпінь перетворюється на  біз‑
несовий проект однієї особи, яка 
«править цим балом», але так не  по‑
винно бути. У  місті мешкає вже май‑
же 100 000  осіб. У  людей є потреби, які 
необхідно забезпечувати, а  не  лише 
відкривати добре освітлені набережні. 
Коли вул. Підгірна  — у  темряві, ніко‑
му не  потрібні стели Творчого духу 
за 15 млн грн, парки за 40 млн грн тощо. 
Ірпеню потрібні садочки, школи, до‑
роги, міський транспорт та нові робочі 
місця  — над цим має працювати влада, 
а не над власним піаром та виведенням 
коштів з бюджету міста на  власні біз‑
нес‑проекти.

— Але  ж містяни орієнтуються на  стели, 
лавки… Якщо будуть вибори, як їм зроби-
ти правильний вибір?

— Можливо, людям це подобається з 
точки зору естетики. Але коли не  за‑
доволені первинні потреби, тобто тече 
брудна вода з крану, вимикають елек‑
трику, рубають ліс під будинком, буду‑
ють паркан до  паркану, вікна виходять 
у  вікна, дитині немає де лікуватися, 
навчатися тощо, то  про які набережні 
можна говорити? Кому вони потрібні?! 
Тож люди починають розуміти та усвідом‑
лювати, що насправді відбувається в місті. 
Небайдужі ірпінці приходять до нас, звер‑
таються до учасників «Громадської ініціа‑
тиви Олексія Зіневича» і пропонують дія‑
ти разом. Тому ми загальними зусиллями 
змінюватимемо Ірпінь, бо нам тут жити 
в майбутньому.

Уже сьогодні маємо відповідь на  запи-
тання, чи мешкатиме в  нашому місті ко-

лишній мер через 5 років? Ні. Він тут ніко-
ли і не жив. Ця особа використовує місто 
для власного збагачення. Люди це бачать 
і долучаються до  багатьох процесів, які 
ініційовані громадою.

— Чи був минулого року соціально-еко-
номічний розвиток Ірпеня успішним, пер-
спективним у регіоні?

— Децентралізація  — це суттєвий по‑
штовх для розвитку місцевого самовря‑
дування і громад у  руслі реформи, яка 
проходить в  Україні. Добре, що під‑
писана асоціація з ЄС. Українці взяли 
на  себе відповідні зобов’язання пе‑
ред європейцями. А  саме  — передати 
і важелі впливу, і використання бюд‑
жетних коштів на  місця. Адже громада 
краще знає, як їй розпоряджатися гро‑

шима, що акумулюються на  її території. 
Бюджет Ірпеня значно збільшився за ра‑
хунок перерозподілу коштів на  користь 
місцевих бюджетів. Якби ми утворили ОТГ, 

то цих грошей було б ще більше. За моїми 
оцінками, фінансів у міста достатньо, але 
пріоритети в їх розподілу — дуже сумнівні. 
Невиправдано великі суми витрача‑
ються на  створення показової «картин‑
ки» для майбутніх виборів. Пафосна 
подія, когось запросили, урочисто ро‑
зрізали стрічку  — на  це гроші в  бюд‑
жеті знаходять. А  на  щось елемен‑
тарне, але вкрай необхідне  — їх немає. 
Наприклад, уже рік ЗМІ висвітлюють тему 
дитячих туалетів у навчальних закладах. 
В Ірпені 6 шкіл — невже так складно зробити 
їх пристойними? Поставити нові унітази, 
зробити перегородки та кабінки, оплати‑
ти миючі засоби і роботу прибиральниць? 
Це можна вирішити за  1  місяць. Але 
вже рік на  це або не  виділяються ко‑

 спілкувалася Світлана ГУРЕНКО 
ПОГЛЯД

“ Коли не задоволені первинні потреби 
мешканців Ірпеня, тобто тече бруд
на вода з крану, вимикають електри
ку, рубають ліс під будинком, будують 
паркан до паркану, вікна виходять у 
вікна, а дитині немає де лікуватися, на
вчатися тощо, то про які набережні та 
сквери можна гово рити?

“ Скандал з Генеральним планом Ірпеня по
казав справжнє обличчя  нинішньої влади. 
Усі люди побачили, що вона нехтує думкою 
громади, і це матиме наслідки в поточно
му році.
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шти, або не відомо, куди вони зникають. 
Дуже багато важливих проблем не  вирі‑
шується, натомість гроші йдуть на  піар. 
Влада показово будує і ремонтує ву‑
лиці в  місті  — це вже налагоджена 
система. Але зверніть увагу: обіцяє 
заасфальтувати одні дороги, а  насправ‑
ді  — робить інші. Ті, які потрібні забу‑
довникам для кращого продажу квар‑
тир. І за  ті кошти, які на  це закладені, 
можна було  б зробити набагато більше. 
Влада звітує: добудовано дві старі шко‑
ли  — і це є великим плюсом. Але мінус, 
що в  Ірпені на  цю кількість населення, 
яке подвоїлося, мали звести два нові на‑
вчальні заклади з нуля. Це не  моя фан‑
тазія — так визначено у старому Генплані 
2012 року. Там вказано конкретні адреси 
ділянок.

Тож добудова двох старих шкіл не є ро‑
зв’язанням проблеми, оскільки декілька 
класів не  можуть вирішити питання об‑
лаштування місць для навчання кількох 
сотень нових школярів. Адже кількість 
жителів Ірпеня стрімко зростає.

Проекти, які реалізують у місті, на зра‑
зок «стели» — не є первинними потреба‑

ми, але на цьому можна зробити піар. Ми 
пам’ятаємо, що поблизу школи № 12 мав 
бути новий садочок. Ще у 2014 році заку‑
пили проект. Але гроші вклали не в ньо‑
го, а  у  сквер  — це дешевше і швидкий 
піар. Ось таким чином місто розвиваєть‑
ся. На  жаль, пріоритети розставляють з 
огляду на власну вигоду, а не на реальні 
потреби громади Ірпеня.

— Майбутній рік  — це рік виборів: пре-
зидентських, парламентських. Як думаєте, 
хто зможе завоювати довіру ірпінців?

— Я впевнений, що команда «Нових 
облич» дискредитувала себе остаточно. 
З огляду на  те, як пройшли останні два 
роки: усе розпочалося з корупційних 
скандалів і закінчилося найбільш гуч‑
ним — Генпланом. Природно, що згідно із 
соцопитуванням «Нові обличчя» втрача‑
ють рейтинг: лише 13% із громадян, які 
визначилися з вибором, готові віддати їм 
свої голоси. А перемогли вони з результа‑
том понад 30%. Представники цієї партії 
й самі усвідомлюють, що їхня каденція 
добігає кінця, тому хочуть монетизувати 
свої політичні активи. Ситуація на завер‑
шення 2018 року засвідчила, яким чином 

вони діють: готові на все, аби затриматися 
в  Ірпені якнайдовше. Але цього не буде. 
Підтримку отримають щирі люди, про‑
фесіонали, небайдужі мешканці Ірпеня. 
Ми бачимо, як зростають молоді активі‑
сти. Маріель Славська потужно розгор‑
тає свою діяльність. Михайлина Скорик 

активно веде громадську роботу, розви‑
ваючи групу в  мережі Фейсбуку. «Сво‑
бодівці», які не  заплямували себе голо‑
суваннями за  дерибанні питання в  раді, 
скрізь підставляють своє плече.

Якщо взяти різні громадські об’єднання 
Ірпеня, квартальні комітети міста, то вони 
народжують десятки нових лідерів, які 
мають стати депутатами наступного скли‑
кання ІМР. Саме вони, на  мій погляд, по‑
винні формувати порядок денний Ірпеня 
з огляду на те, чого хоче громада, а не так, 
як це вигідно бізнесовим інтересам окре‑
мих забудовників.

— Які проблеми залишаться нагальними 
в 2019 році?

— Практично всі, які ми обговорюємо. 
Спостерігатиметься суттєве загострення 
проблем, що накопичуються в освіті, охо‑
роні здоров’я. Так, стаціонарна лікарня 
на вул. Садовій, яка закладалася як про‑
ект ще в  2016  році, досі не  побудована. 
Під великим питанням, чи зведуть її уза‑
галі. Темпи спорудження в Ірпені дитячих 
садочків вкрай низькі — місту вже треба 
не менше 5 таких нових закладів. За Ген‑
планом  — 2012  на  таку кількість висоток 
дитсадків мало бути 10, а здано в експлу‑
атацію лише два — і вони дуже маленькі.

Окрім того, влада не  залучає субвен‑
ції з обласного бюджету, щоб їх буду‑
вати. Водночас Ірпінь суттєві кошти 
спрямовує до  обласного бюджету. Садо‑
чок на  вул. Курортній міг би вже 2  роки 
працювати, але його все ніяк не  мо‑
жуть доробити. А  за  цей час поряд уже 
заселено кілька висотних будинків. 
Ми спостерігаємо загострення інфра‑
структурних проблем: затори на  виїзді 
до  Києва, вода поганої якості, постійні 
відключення електроенергії. Усі ці про‑
блеми доведеться вирішувати у найближ‑
чі 5–7 років.

Зрозумійте правильно: я  не  кажу, 
що в  місті зовсім нічого не  робиться. 
Я  говорю про пріоритети. Бо ті проек‑
ти, які несуть швидке збагачення або 
піарний зиск для команди, яка зараз 
керує в  місті, — активно фінансують. 
Проте практичної користі для пересіч‑
них мешканців вони не несуть. На жаль, 
попри зовнішній тюнінг Ірпінь не  став 
справді комфортним та зручним містом 
для життя.

— Що потрібно змінити в  Ірпені, щоб 
люди відчули реальні зміни життя на кра-
ще?

— У першу чергу, підвищити рівень сві‑
домості громадян  — кожен його мешка‑
нець має право впливати на  розвиток 
міста, в якому живе. Ми повинні вимагати 
від влади вирішення своїх проблем. Це 
основа місцевого самоврядування.

Люди мають усвідомити: окрім них, ніхто 
ці зміни не принесе. Якщо вони очікують, 
що бізнесмен прийде і вирішить всі про‑
блеми в  Ірпені, то  вони помиляються  — 
він зароблятиме на  цьому місті гроші. 
Потрібен розумний баланс між бізнесом 
і вимогами громади, які вона ставить. Це 

має бути взаємовигідне співіснування, 
яке дає плюси усім. Будь‑який дисбаланс 
породжує втрати в  бізнесі, або навпа‑
ки — він паразитує на громаді. На мій по‑
гляд, це не прийнятно.

— Тоді одне з головних побажань для 
людей у  цьому році  — бути свідомими та 
активними?

— Саме так. Вони мають усвідомити: 
окрім них, їх проблеми ніхто не вирішить. 
Цікавий приклад — афера Ігоря Вишняко‑
ва з інвесторами БГМ, так званий мікро‑
район «Благодатний». Забудовник зібрав 
гроші, почав будувати і… покинув. Два 
роки ошукані інвестори ходили, просили, 
вимагали… Я людям пояснив: окрім них, ці 
будинки ніхто не добудує. Така реальність. 
Вони зараз створюють кооператив, ски‑
даються грошима і закінчують цю недобу‑
дову, в  яку інвестували кошти, з повним 
контролем фінансів. Так, там є й інша про‑
блема: люди вклали в будівництво на ета‑
пі котловану, тому споруджувати треба з 
нуля, що дуже складно. Але іншого шляху 
немає. Кожен мешканець міста має усвідо‑
мити: ніхто не  прийде ззовні вирішувати 
наші проблеми в Ірпені. Лише ми самі мо‑
жемо все змінити.

— Але ця ситуація жахлива — люди двічі 
вкладають гроші в своє житло.

— Згоден. Прикро, що вони не звернули 
увагу: платять за  житло дешевше ринко‑
вих цін. До того ж цей забудовник причет‑
ний до  багатьох скандалів із сумнівними 
схемами. Варто враховувати подібні ню‑
анси, інвестуючи в квартири.

— Які Ви бачите перспективи у  2019-му 
та найближчому майбутньому?

— Я впевнений, що цей рік буде кращим, 
ніж попередній. 2018‑й пройшов у  ве‑
ликій боротьбі та консолідував багатьох 
людей. Шлях, який ми наразі проходимо, 
не  є унікальним. Багато країн Європи та 
США стали взірцем демократії, де чітко 
вибудована система противаг і немає 
певної домінуючої сили, яка вирішує все. 
У них теж був гіркий досвід.

Підсумовуючи минулий рік, ми 
аналізуємо зроблене та визнаємо і 
власні помилки. Зокрема те, що дарем‑
но розраховували на  центральну владу 
чи правоохоронців. Повторюся: ніхто 
із «зовні» не  вирішить наших проблем. 
Але будуть вибори, які мають привести 
до влади нових людей і, відповідно, при‑
нести зміни. Або  ж цього не  відбудеть‑
ся. Тоді люди і далі чекатимуть, нічого 
не  вирішуватиметься, а  проблеми лише 
накопичуватимуться. Це процес. Або ми 
робимо все самі та зараз, або очікує‑
мо поки, можливо, виростуть наші діти, 
які будуть більш свідомими і принесуть 
необхідні зміни.  

“ Партія «Нові обличчя» дискредиту
вала себе остаточно — усе розпоча
лося з корупційних скандалів і закін
чилося найбільш гучним — Генпланом. 
Природ но, що «обличчя» вже «по
ховали» свій рейтинг: лише 13% із 
громадян, які визначилися з вибором, 
гото ві віддати їм свої голоси.

“ Ще 5 років — і місто Ірпінь 
перетвориться на бетонне гетто.  
Зухвалі дії влади і ті події, які 
відбуваються в місті, допомагають 
людям це зрозуміти.
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У минулому році осередок Народного 
руху України в  Приірпінні отримав 
своє друге народження — громадські 

активісти вдихнули нове життя в  той самий 
РУХ, заснований ще Вячеславом Чорноволом.

Ірпінь можна назвати ядром Народного Руху 
в  минулому  — Чорновіл особисто приїздив 
виступати в  наше місто, а  Ірпінський осере-
док був одним з найпотужніших в  Україні. 
Коріна місцева жителька Наталя Яківна й досі 
зберігає квиток Народного Руху. Вона добре 
пам’ятає і щастя від здобуття незалежності, і 
відчуття від особистої зустрічі з Чорноволом, і 
гіркий біль від звістки про загибель Вячеслава 
Максимовича:

Наталя Яківна: «Якби ми 30 років назад об-
рали Чорновола президентом, ми б вже були 
у Європі, причому на рівні Німеччини не мен-
ше. Добре пам’ятаю, як на  честь єднан-

ня ми усі взялися за  руки і створили живий 
ланцюг — від Львова до Донецька — поряд зі 
мною стояли рухівці, і тоді я  теж виріши-
ла вступити до  Руху. Коли я  дізналася, що 
Чорновола вбили, мені було так його шкода, 
я навіть плакала. Мені досі в душі засіли його 
слова, які він сказав, на виступі в Ірпені, вже 
за  декілька років після здобуття незалеж-
ності: “Я відчуваю, що незважаючи ні на що, 
прожив своє життя недаремно”, ці слова дуже 
сильно вразили мене, дуже сильно…» 

Влітку 2018 року Народний рух після довготри-
валого мовчання було відроджено завзятими і 
свідомими активістами Приірпіння. Багато хто 
з громадських діячів вже був готовий взяти 
на  себе відповідальність та очистити місцеву 
владу від ярма депутатів-забудовників, але 
йти у «брудні» партії їм не дозволяла совість, 
бо вони прагнули реальних змін. Першою 
до лав Народного руху вступила відома в  Ір-
пені журналістка і громадська діячка Маріель 
Славська  — на  той момент вона вже більше 
двох років переймалася проблемами освіти і 
медицини міста, але, на жаль, громадські ор-
ганізації не  мають потужних важелів впливу 
на  місцеву владу. Рішення стати політиком 

далося нелегко, але випадкове знайомство з 
лідером партії «Народний рух України», а нині 
кандидатом в президенти Віктором Кривенком 
стало вирішальним — партію з близькою ідео-
логією, кришталевою репутацією та глибокою 
історією було знайдено.

Маріель Славська: «Ще рік тому я не могла 
уявити себе частиною політичного життя, 
але вже в липні 2018-го мене було обрано голо-
вою організації політичної партії Народний 
Рух України в  місті Ірпінь. Коли я  зрозуміла, 
що політика  — це мій шлях, доля почала 
знайомити із різними партіями. Були, навіть, 
“слизькі” пропозиції. Але потім в моєму жит-
ті сталося знакове знайомство із головою 
партії Народний Рух України — Віктором Кри-
венком. Він вразив мене своєю порядністю, 
патріотизмом та розумом. Це було першим 
поштовхом для того, щоб уважніше приди-
витися до НАРОДНОГО РУХУ».

Вся команда, з якою працювала Маріель 
в соціальних проектах, підтримала її прагнен-

ня змінити Ірпінь на  краще. Вже за  декілька 
днів вони вступили до Народного Руху і одно-
голосно підтримали її кандидатуру на пост го-
лови ірпінської міської організації політичної 
партії «Народний рух України».

На той момент міська влада ще не сприйма-
ла Народний рух, як серйозних конкурентів — 

вони звернули увагу тільки після того, як було 
анонсовано флешмоб «Батьківські збори» 
прямо під стінами ІМР. Проблема нестачі міс ць 
у  школах та дитячих садочках через стрім-
ку забудову назріла й вибухнула 22  вересня 
2018 року — батьки, освітяни і навіть самі діти 
розповіли про проблеми, на  які керманичі 
міста просто закривають очі  — бо збудувати 
багатоповерхівку набагато вигідніше, ніж за-
клад освіти. «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» злякалися на-
стільки, що навіть витратили бюджетні кошти 
на проведення контр-заходу, який було анон-
совано менш ніж за  тиждень. Навіть пішли 
на небачену досі ірпінцями щедрість — безко-
штовну вату та атракціони. Крім того, ірпінська 
команда НРУ і до і під час заходу знаходилася 
під постійним тиском та стикалася з системно 
організованими провокаціями.

Та це не зупинило рухівців, і з освітнім пи-
танням вони виступили на брифінгу у Верхов-
ній Раді.

Особливо загострився конфлікт між НРУ і Ір-
пінською міською владою після ганебної сесії 
19 грудня. Прикриваючись дитячим святом де-
путати проголосували за  підтримку незакон-
ного генплану, проти якого громада зібрала 
більше ніж 2000 підписів за декілька днів. Але 
боротьба проти нелегітимних громадських 
слухань та антигуманного генплану триває — 
активісти вірять, що перемога за правдою та 
справедливістю.

Ці півроку не  були простими для Ірпінської 
організації Народного Руху України  — були 
проведені різноманітні заходи, мітинги, круглі 
столи. Швидко змінити ситуацію в місті немож-
ливо, але вже є перші результати — представ-
ники партії чотири рази виступали у Верховній 
Раді — проблемами нашого міста занепокоєні 
народні депутати, представники Міністерства 
Освіти і науки та заступники профільних міні-
стерств. Генплан, який хотіли тихенько протяг-
нути силами адмінресурсу, прогримів на  всю 
Україну, так само як і подарунки в  школах і 
садках від депутатів-«благодійників».

27 січня на честь дня Соборності УкраЇни На-
родний Рух запрошує свідомих громадян стати 
частиною культурно-громадського заходу  — 
«Рух: погляд з минулого в  майбутнє», який 
відбудеться в будівлі готелю «Ірпінь» о 15:00. 
На заході у гостей буде можливість обговори-
ти болючі теми не тільки з головою ірпінської 
міської організації політичної партії «Народ-
ний рух України» Маріель Славською та керів-

ником міської організації «Молодий народний 
рух» в  місті Ірпінь Артемом Левківським, а  й 
поспілкуватися з народним депутатом та кан-
дидатом в президенти від партії НРУ Віктором 
Кривенком.

Майбутнє нашого міста залежить тільки від 
нас з вами.  

РУХ В ІРПЕНІ ВІДРОДЖЕНО!
 — Доброго дня, пане Міністре! Скажіть, 

чи це правда, що з 1 січня розмір алімен-
тів збільшиться?

Соня Гук

■ Хочу поінформувати шановну читачку, 
що на початку липня ми домоглися при-
йняття другого пакету законів у рамках 
проекту Уряду та Мін’юсту #ЧужихДітей-
НеБуває. Новації цих законів покликані 
захистити економічні права найменших 
українців та убезпечити їх від можливого 
економічного насильства з боку дорослих.
Серед іншого ми прописали й норму, яка 
стосується підвищення мінімального роз-
міру аліментів на одну дитину. Ця норма, 
як й інші положення пакету законів, поча-
ла діяти 28 серпня 2018 року.

Який розмір аліментів запроваджуєть-
ся цим Законом?

Відповідно до прийнятих змін, мінімаль-
ний гарантований розмір аліментів на 
одну дитину не може бути меншим, ніж 
50% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку. Однак ця сума може 
бути присуджена лише в тому випадку, 
коли у батька чи матері, які прожива-
ють окремо, не вистачає коштів для того, 
щоб платити більші аліменти. 

Натомість, мінімальний рекомендований 
розмір аліментів на одну дитину прирів-
нюється до прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку.

З 28 серпня це стало:
1. 1559 грн для дитини до 6 років,
2. 1944 грн для дітей від 6 до 18 років.
З 1 січня підняли відповідні суми до:
1. 1626 грн для дітей менше 6 років,
2. 2027 грн для дітей 6 років і старших.

Яким чином здійснюватиметься кон-
троль за цільовим витрачанням алімен-
тів?

Одне з важливих питань, які нам за-
давали як представники громадськості, 
так і депутати перед прийняттям другого 
пакету законів, стосувалося посилен-
ня контролю за використанням коштів. 
Адже багато хто побоювався, що сплачені 
аліменти можуть використовуватися не на 
потреби дитини.

Хочу наголосити, що орган опіки та 
піклування проводитиме регулярні ін-
спекції батьків, з якими живуть діти і які, 
відповідно, отримують аліменти. Порядок 
та періодичність таких інспекцій визнача-
тиметься Мінсоцполітики.

Окрім того, за заявою платника алімен-
тів, який не має заборгованості зі сплати 
аліментів, інспекції можуть проводитися 
позапланово, але не більше за один раз 
на три місяці.

Також у законі ми передбачили санк-
ції до того з батьків, котрий витрачає 
отримані кошти не на потреби дитини, 
зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх 
замінюють, від виконання передбачених 
законодавством обов’язків щодо забезпе-
чення необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей тягне 
за собою попередження або накладен-
ня штрафу від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Де можна отримати детальнішу 
консультацію по кожному конкретному 
випадку?

Для того, щоб отримати більш деталь-
ні консультації чи роз’яснення, слід 
звер нутися до одного з наших цен-
трів чи бюро безоплатної правової 
до по моги. Дізнатися, де розташова-
ний найближчий з них можна на сайті 
http://legalaid.gov.ua/ua/ або за теле-
фоном гарячої лінії: 0(800)213-103.

 Юлія БОЄВА 
журналіст

З 1 СІЧНЯ 2019-го РОЗМІР 
АЛІМЕНТІВ ПІДВИЩИВСЯ  
КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 ПОДІЇ

 СЕСІЯ

 ЮРИСКОНСУЛЬТ

ВЛАДА ПРОВОКУЄ КОНФЛІКТ МІЖ АТОШНИКАМИ ТА ЖИТЕЛЯМИ СМУ
24 січня пройшла 63-тя сесія Ірпінської міської ради. Серед резонансних питань — 
виділення землі атошникам у зеленій зоні Ірпеня. Таким чином влада намагається 
породити конфлікт між ними та місцевим населенням, яке активно захищає від 
знищення цей куточок природи.

Н а сесії фракція «Свободи» не голосува-
ла за це питання. Тому влада на чолі з 
в.о. міського голови — секретарем ради 

Анастасією Попсуй — використала це, щоб 
стравити між собою учасників АТО та жителів 
мікрорайону СМУ. Люди тут самовіддано за-
хищають зелені зони, тому часто трапляються 
знамениті ірпінські парканопади. Ниций вчи-
нок може призвести до кровопролиття. Невже 

для воїнів немає інших ділянок? Навіщо про-
вокувати громадян?

Ситуацію із заказником «Мужеловський» 
Попсуй подала наче це «щедрий» подарунок 
ірпінцям від влади. Мовляв, будівництва мед-
центру там не буде, ліс залишиться парком. 
Проте це заслуга не ірпінських можновладців, 
а громади, яка відстояла цю зелену зону, не-
зважаючи на рішення ІМР про спорудження 
клініки.

Вчергове на сесійному засіданні забудовни-
кам протягли «сплату» пайової участі до місь-

кого бюджету не «живими» коштами, а вико-
наними роботами, а також надали дозвіл на 
спорудження висоток.

Зоозахисники перейнялися ліквідацією 
«Служби захисту та лікування тварин». Це 
окреме комунальне підприємство хочуть 
приєднати до КП «Контроль благоустрою 
міста». Питання додатково вивчатиметься.  

 Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД
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Що таке раннє бронювання?
Насамперед — це акція, розроблена готе-

лями з метою зниження цін на свої номери 
при їх бронюванні заздалегідь. Існує кілька 
етапів раннього бронювання. Починається 
воно, як правило, з грудня і продовжується 
в січні, лютому, березні і, можливо, в квіт-
ні. Чим раніше бронюється тур, тим нижчою 
буде його вартість.

За рахунок чого можливий такий подару-
нок від готелю та туроператора?

Власнику готелю вигідно до  початку сезо-
ну реалізувати частину номерів за  нижчою 
ціною, щоб забезпечити завантаженість 
на весь сезон, а не тільки на пікові дати, та 
спланувати витрати на  підготовку готелю 
до  сезону. У  сезон низької активності, коли 
готелі стоять напівпорожні, їх власникам 
найзручніше проводити модернізацію, ре-
монтні роботи, розширюватися, а для цього 
потрібні кошти, які готелі отримують за  ра-
хунок відкриття раннього бронювання. 
До акції раннього бронювання долучаються і 
туроператори, калькулюючи тури з меншою 
дохідністю. Оператори туристичних послуг 
також ставлять за  мету отримання коштів 
заздалегідь, щоб мати можливість заключити 
вигідні контракти з авікомпаніями і оплатити 
депозити за чартерну программу на сезон.

Чому вигідно раннє бронювання для ту-
ристів?

■ Пряма вигода очевидна  — це придбан-
ня туру з суттєвою знижкою. Наприклад, 
купуючи тур за  30 000  грн, ви економите 
від 10 до 40%, що в грошовому еквіваленті 
складатиме від 3000  грн. до  12000  грн. Це 
чималі кошти, які аж ніяк не завадять. Адже 
в  сезон той самий тур може коштувати 
на  10–40% дорожче, а  саме від 33 000  грн 
до 42 000 грн.

■ Доступність усіх готельних комплексів і 
всіх категорій номерів у  них. Всі ми знає-

мо, що хороші готелі — це дуже популярні 
готелі, в які приїжджають туристи з усього 
світу, зокрема з країн, де поширене раннє 
бронювання, тому з великою ймовірністю 
всі найкращі місця будуть розкуплені за-
здалегідь. Для порівняння, у  разі вибору 
гарячих турів за пару днів до вильоту, тур-
оператори пропонують знижки на  готелі, 
які недостатньо заповнені, а також на рей-
си, на які не продані квитки. Таким чином, 
вибирати доведеться тільки з того, що зали-
шилося, а не з того, що дійсно сподобалося.

■ Скориставшись раннім бронюванням, 
ви можете не  турбуватися про коливання 
курсів валют, адже в сезон курс як правило 
зростає. Після того, як ви повністю оплати-
ли тур, будь-які зміни на валютному ринку 
вже не  вплинуть на  вартість вашого туру. 
Ніяких доплат не потрібно буде здійснюва-
ти в  разі зростання цін на  готель чи авіа-
переліт.

■ Відсутність метушні, пов’язаної з підго-
товкою до подорожі, а  також насолода від 
планування майбутнього відпочинку саме 
в улюбленому готелі.

Про що потрібно знати при ранньому бро-
нюванні?

■ Замовляючи тур заздалегідь, в  мо-
мент бронювання потрібно буде сплатити 
30%–50% від повної вартості, а  решту ко-
штів до кінця дії акції, але не пізніше 2–4 х 
тижнів до  заїзду. При цьому решту коштів 
сплачуватимете по курсу, який буде на мо-
мент повної оплати туру. Тому, бронюючи 
тур завчасно, можливо, буде доцільніше 
оплатити його повністю, якщо на  момент 
бронювання курс вигідний.

■ Також необхідно враховувати, що при 
скасуванні таких турів, навіть завчасно, 
в більшості випадків передбачені штраф-
ні санкції. Але не  варто панікувати, тому 
що від багатьох неприємних несподіванок 

рятує страхування від невиїзду, яке пе-
редбачає часткове, або повне відшкоду-
вання вартості туру. Цей вид страхування 
не буде обтяжливим для вашого гаманця, 
та стане рятівним в  разі непередбаченої 
ситуації.

В які країни вже відкрите раннє броню-
вання на літній сезон?

Звісно, це найпопулярніші напрямки літ-
нього відпочинку на  морі  — Туреччина, 
Греція, Іспанія, Італія, Болгарія, Хорватія, 

Чорногорія, Кіпр, Туніс. Також актуальне 
раннє бронювання для турів на літній сезон 
в Єгипет, ОАЕ, Мальдіви. На додаток до ран-
нього бронювання в  цих країнах в  літній 
сезон ціни вигідніші, порівняно із зимовим 
сезоном.

Тож користуйтесь акціями раннього бро-
нювання і відпочивайте в  найкращих ку-
рортах і улюблених готелях за  розумну 
ціну, в той же час не економлячи на якості 
відпочинку!

Дата 
перерахунку Вид перерахунку Підстава для перерахунку

Перерахунок військових пенсій Постанова КМУ від 21.02.2018 №103

Збільшення мінімальної пенсії для осіб, старше 
65 років при стажі від 35 років

Частина 2 статті 28 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування», Закон «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Індексація Частина 2 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій по стажу працюючим громадянам Частина 4 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням 
прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням 
прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

ПРО РЕАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ 
РАННЬОГО БРОНЮВАННЯ
Поради від спеціалістів туристичної агенції «Mint Travel»
У всьому світі переваги раннього бронювання давно оцінили біль-
шість туристів і активно ними користуються. Наприклад, у Європі 
заздалегідь свої поїздки бронюють близько 70-80% туристів. І це не 
дивно, адже знижки на тури по ранньому бронюванню сягають 40%. 
Такий підхід дозволяє ретельно спланувати поїздку і звести ризик 
невдалого вибору місця відпочинку до мінімуму.То ж розглянемо де-
тальніше, чому ця пропозиція варта вашої уваги.

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ У 2019-МУ...
Цього року український Уряд запла-

нував 6  етапів перерахунку пенсій. Два 
види перерахунку вже актуальні з 1 січня. 
Перший — стосується виключно військо-
вих пенсіонерів. Пенсії військовослуж-
бовцям почали перераховувати ще ми-
нулого року через збільшенням розміру 
грошового забезпечення. Черговий етап 
підвищення припав саме на 1 січня.

Окрім цього, з 1  січня 2019-го перераху-
вали звичайні пенсії тим громадянам, які 
досягли 65 років і мають не менше 35 років 
стажу. Це перерахування стало можли-
вим через зростання розміру мінімальної 
заробітної платні. Усім пенсіонерам, що 
підпадають під цей вид перерахунку га-
рантована мінімальна пенсія у розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати в  Україні. З 
1  січня 2019  року розмір мінімальної за-
робітної плати збільшився з 3723  гривень 

до 4173, отже, розмір мінімальної пенсії для 
таких людей становить тепер 1669,20  гри-
вень (4173 грн х 40%). Для решти громадян 
мінімальна пенсія становить 1497  грн, що 
дорівнює розміру прожиткового мінімуму, 
встановленого для осіб, які втратили пра-
цездатність.

У липні та грудні поточного року розмір 
такого прожиткового мінімуму буде збіль-
шений вдвічі: з 1  липня він становитиме 
1564  гривень, а  з 1  грудня  — 1638. Таким 
самим буде і розмір мінімальної пенсії. То-
бто, влітку вона зросте на 67 гривень, а з 
наступної зими ще на 74 гривні.

Ще два види перерахунку держава здій-
снить з 1 березня і з 1 квітня. Це — обіцяна 
індексація, пов’язана із зростанням цін. 
Щорічний перерахунок пенсій з 1 берез-
ня прописаний на  законодавчому рівні 
ще з 2004 року, однак в останні роки про 

цю норму чомусь забули. Тепер цей вид 
перерахунку пообіцяли відновити, трохи 
змінивши його алгоритм. Згідно з онов-
леною статтєю 42  Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсію повинні щорічно 
перераховувати шляхом збільшення по-
казника середньої заробітної плати, яка 
враховується при її розрахунку.

Стосовно  ж квітневого перерахунку, 
то  він торкнеться тільки тих громадян, 
у яких є неврахований стаж.

І останнє. Попри велику кількість пе-
рерахунків, пенсія в  2019  році зросте 
не  в  кожного пенсіонера. І навіть у  тих, 
кому її збільшать, розмір підвищення 
традиційно буде різний. Комусь умовно 
додадуть п’ять гривень, а комусь — кілька 
сотень. У кожному випадку потрібно роз-
биратися суто індивідуально.

*Акція діє з 01.11..2018 до 01.03.2019.  
Деталі акції на сайті: www.best.net.ua
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 ГОРОСКОП  РЕЦЕПТИ

Овен. Лютий для вас буде 
цілком вдалим, ви будете 
відчувати себе в оточен-

ні однодумців, що додасть упев-
неності та рішучості. Не тільки 
ви, але і ваші друзі будуть точ-
но знати, що і як вам слід роби-
ти — можете сміливо розрахову-
вати на їхню підтримку.

Телець. Лютий для Тель-
ця — цілком гармоній-
ний період, пов’язаний з 

професійною діяльністю і мож-
ливістю збільшити свої дохо-
ди. Правда, в цей час, вам дове-
деться долати себе і виходити за 
звичні рамки.

Близнюки. Лютий для 
Близнюків — вдалий пе-
ріод для навчання, роз-

ширення своїх зв’язків, подоро-
жей і нових знайомств. Поява в 
житті нових людей може вияви-
тися знаковою і привести до 
розвитку дуже перспективних 
партнерських взаємин.

Рак. Лютий — не най-
сприятливіший місяць 
для вашого здоров’я, 

проте його гармонійна енергія 
допоможе вам вести активний 
спосіб життя, багато спілкувати-
ся, плідно працювати. Від вашо-
го вміння швидко адаптуватися 
до мінливих умов може залежа-
ти успіх в кар’єрі.

Лев. Лютий буде цілком 
сприятливим для здо-
ров’я Левів, що дозво-

лить вам бути енергійними та 
веселими. Крім того, ви зможе-
те перевести дух і зібратися з 
думками, відчуваючи підтримку 
з боку партнерів, які будуть при-
кривати вашу спину.

Діва. У цьому місяці у вас 
буде багато справ, зу-
стрічей, підвищеної від-

повідальності. При цьому ваша 
позиція не завжди буде пра-
вильно оцінена оточуючими — 
можливі протистояння і кон-
флікти. Однак серйозних на-
слідків навряд чи варто очіку-
вати.

Терези. Для Терезів лю-
тий — сприятливий мі-
сяць як у плані здоров’я, 

так і для прояву своїх здібнос-
тей, творчості та кохання. Спіл-
кування і поїздки можуть дати 
Терезам корисну «їжу» для роз-
витку.

Скорпіон. Лютий для 
Скорпіонів може вияви-
тися досить динамічним 

і непередбачуваним. Це сприят-
ливий час для зміцнення сімей-
ного бюджету та великих поку-
пок. Багато чого буде залежа-
ти не стільки від вас, скільки від 
ваших близьких, які будуть охо-
че долучати вас до своїх планів.

Стрілець. Лютий для 
Стрільця може вияви-
тися одним з найбільш 

вдалих місяців, тому важливо 
проявляти ініціативу, стукати в 
усі двері, заводити нові знайом-
ства, щоб домогтися своїх цілей. 
Ви будете готові ризикувати, 
пробувати свої сили на новому 
поприщі, винаходити і починати 
нові проекти.

Козеріг. У лютому Козеріг 
буде діяльний, рішучий, 
не боятиметься трудно-

щів і перешкод, які будуть тіль-
ки стимулювати вашу готовність 
до рішучих дій. Саме завдяки 
вольовим зусиллям в цей час 
Козерогу буде багато вдаватися.

Водолій. Водолій стабіль-
но і послідовно рухається 
до наміченої мети, а лю-

тий дасть змогу вам зробити ще 
один крок вперед. Активне спіл-
кування та нові знайомі можуть 
стати для вас стимулом для по-
дальшого особистого розвитку 
або вдалої співпраці.

Риби. Лютий — це остан-
ній місяць вашого черго-
вого річного циклу, тому 

ви можете відчувати себе не 
дуже комфортно. Проте це не-
поганий період для кар’єри, для 
завершення минулих проектів 
та початку нової і більш пер-
спективної діяльності. 

Тільки 30 січня купуємо:
• волосся до 70 000 грн за 1 кг від 35 см;
• ордена, медалі, годинники в жовтому корпусі
Адреса: Ірпінь, вул. Центральна, 24.
Перукарня. З 9.00 до 16.00

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

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ «ПОГЛЯД»

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА

ІДЕЇ СТРАВ У ФОРМІ СЕРЦЯ ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
14 лютого ми будемо відзначати свято всіх закоханих. Щоб 

привітати свою половинку з самого ранку, приготуйте їй кра-
сивий і смачний сніданок у вигляді сердечка.

Кава з малюнком. Для того щоб малюнок у вигляді сердечка 
вийшов, важливо приготувати густу пінку. Намалювати сердечко 
можна з какао або кориці, використовуючи вирізаний з картону 
трафарет.

Яєчня або ролли. Незвичайне оформлення яєчні у формі сердечка 
прикрасить страву і донесе теплоту почуттів. А якщо ви вмієте готува-
ти ролли — їх також можна зробити у вигляді сердечок.

Млинці, сирники, торт або салат. Всі ці страви також можна готу-
вати у вигляді сердець.

Вареники. Їх можна зробити з солоною, солодкою (фруктовою) 
начинкою, або приготувати ліниві вареники. Доповнити їх можна 
будь-яким соусом.

Піца, бутерброд або печиво. Піцу можна зробити солоною або 
солодкою, а печиво прикрасити глазур’ю і присипками.

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 25 січня — День студента (Те-
тянин день).
 26 січня — Міжнародний день 
митника.
 27 січня — Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту; Між-
народний день без Інтернету.
 29 січня — День пам’яті героїв 
Крут.
 31 січня — Міжнародний день 
ювеліра.
 2 лютого — День бабака.
 5 лютого — Новий рік Жов-
тої Земляної Свині за східним 
календарем.
 6 лютого — Міжнародний день 
бармена.
 9 лютого — Міжнародний день 
стоматолога.
 13 лютого — Всесвітній день 
радіо.
 14 лютого — День Святого Ва-
лентина; День комп’ютерника; 
Міжнародний день дарування 
книг.

 УСМІШКА ХУДОЖНИКА

***
— Пане Президенте, чому у пенсіонерів такі маленькі пенсії?
— Криза в країні.
— Тоді чому в нашій країні кількість мільярдерів зросла вдвічі?
— Інфляція.

***
Начальник сварить нового працівника:
— Що ти мені голову морочиш, ти думаєш, що я ідіот?
— А звідки мені знати — я  недавно тут працюю!
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