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ТАМОЖНІЙ «ЗАБУВ» ПРО 
«ЛЕКСУС»: НАЗК нага
дало депутату про зміни 
у його декларації

ВИСОТКА НА РУЇНАХ 
ВІЙСЬККОМАТУ: поліція 
відкрила кримінальне 
провадження за фактом 
зловживання владою Ір
пінською міською радою
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ЯК РОЗШИРИТИ МЕЖІ МІСТА ЗА КІЛЬКА 
ХВИЛИН І... СПИСАТИ ВСЕ НА ПОПЕРЕДНИКІВ
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БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?  
Петиція мешканців Ір 
пе   ня набрала потрібну 
кількість голосів

83 АДМІНПРОТОКОЛИ ВІД НАЗК НА ОВЕРКА:  
ірпінський депутатзабудовник не задекларував понад 15 мільйонів гривень 
своїх статків

Національне агентство з питань запо
бігання корупції направило до  суду 
83  адмінпротоколи стосовно депутата 

Ірпінської міської ради Ігоря Оверка, який 
не  задекларував понад 15  млн грн своїх 
статків.

Як відомо, Оверко  — це потужний ірпін
ський забудовник, який належить до  кола 
оточення відставного мера Ірпеня Володи
мира Карплюка та «Нових облич».

Так, НАЗК встановило, що депутат не подав 
83 повідомлення про суттєві зміни в майно
вому стані після отримання у 2017 році дохо
ду від продажу 83 квартир в Ірпені.

Загальна сума, про яку не повідомив Овер
ко, сягає понад 15 млн. 196 тис. грн.

Відповідальність за  неповідомлення 
або несвоєчасне повідомлення про суттє
ві зміни у  майновому стані передбачена 
ч. 2 ст. 172–6 КУпАП та тягне за собою накла
дення штрафу від 100 до 200 неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що свого часу відомості про 
586  квартир, які у  2016  році були у  власно

сті Оверка, облетіли навіть світові інформа
ційні агентства. У 2017му їх нараховувалося 
уже 186. Решту продав, виручивши більше 
50 млн грн.

У січні НАЗК в  декларації Оверка вияви
ло ознаки кримінального правопорушення, 
пов’язаного з корупцією (відповідні доку
менти направлено до поліції).

А саме — умисне декларування недостовір
ної інформації на суму понад 250 прожитко
вих мінімумів для працездатних осіб.

Оверко у  звітному 2016  році відчужив 
412  об’єктів нерухомості. Проте недостовір
но вказав дохід, отриманий від таких право
чинів.

Депутат також не задекларував 3 власні зе
мельні ділянки в Ірпені та недостовірно вка
зав дохід дружини.

Загалом встановлено, що у  декларації де
путат відобразив недостовірні відомості 
на суму понад 2,9 млн. грн.

ПОГОДА
 ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA

 ОТАКОЇ!

В Ірпені депутатська більшість (партія «Нові облич
чя») на черговій сесії міської ради ухвалила рішення 
розширити межі міста більше, ніж удвічі. За рахунок 

чого? Із двох тисяч гектарів, а  саме на  стільки планують 
розширити місто, половина  — ліс. Інша половина  — за
плавні землі, на яких забудовники без відповідних пого
джень і дозволів, а  значить протизаконно, вже зводять 
багатоповерхівки.

Усе на  сесії пройшло за  «відпрацьованим сценарієм»  — 
«фейковий» порядок денний із шістьох питань, опубліко
ваний заздалегідь, потім, за  два дні до  початку засідання, 
логічне і передбачуване «розширення» порядку до 127 пи
тань, і нарешті у підсумку 130 питань на самій сесії. Депутати 
працювали натхненно і динамічно — зайвих питань не зада
вали і героїчно тиснули на кнопки пультів для голосування. 
Змінили цільове призначення під житлову забудову, виділи
ли ділянки і одностайно проголосували за зміни меж міста. 
За проектом його територія збільшується — з 1724  гектарів 
до 3705.

Після цього виконувачка обов’язків міського голови Анас
тасія Попсуй повторила вже відому «мантру» про попередни
ків: «Це рішення ще 2012  року, яке ми просто закінчуємо. 
Ми зараз прийняли новий Генеральний план, і те рішення, 
яке ще було 2012 року, ми просто доводимо до пуття і все, 
не більше, не менше».

Дуже зручно наразі в сучасній Україні усе списувати на по
передників, а  при цьому мати саме сьогодні свої особисті 
«інтереси».

Нагадаємо, що у 2012 році проти роширення меж Ірпеня ви
ступив обласний лісгосп, і тоді це рішення не вдалося про
тягнути. Ліс зберегли. Тепер його доля знову під загрозою. 
Як, до речі, і доля річок Ірпінь та Буча, заплави яких забудов
ники з «Нових Облич» хочуть перетворити (і вже незаконно 
перетворюють!) у кам’яне гетто. Хто тепер стане на заваді де
рибанникам приірпінської землі? Громада? А може Київська 
облрада, Кабінет Міністрів чи Верховна Рада України, які ма
ють ще затвердити рішення депутатів ІМР?

Забезпечити кожного українця пов ним холодильником м’яса та безпеч ною шаурмою; зробити 
так, щоб україн ські лікарі й учителі не їхали в Польщу мити туалети; перейменувати державу на 
УНР; об’єднати церкву й державу, да вати щоденний безоплатний хліб; ство рити податковий рай 
і давати дотацію 5 тис. грн на корову — це лише невели ка частина пропозицій із програм кан
дидатів у Президенти України. 
Так за кого голосувати?

Рух Чесно та ІА «Погляд» намагалися знайти підказки для майбутніх виборців

М’ЯСО, ШАУРМА ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ХЛІБ: ОБІЦЯНКИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ
ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ? 

стор. 4-5



2 ПРИІРПІННЯ22 березня 2019 року • №3 (35)

П ідставою для знесення згаданої 
споруди стали Акт обстеження 
технічного стану нежитлового 

приміщення та Рішення Ірпінської 
міської ради «Про надання дозволу 
на  списання нежитлового примі
щення». Це пояснили «моральною 
застарілістю та фізичним зношен
ням, непридатністю для подальшо
го використання суб’єктомбалан
соутримувачем та неможливістю 
відновлення», а  також «економіч
ною недоцільністю його подальшого 
використання».

ІА «Погляд» вирішила з’ясувати, на
скільки законним було рішення про 
знесення військкомату як комуналь
ної будівлі. Бо, як відомо, свого часу 
тут знаходився Ірпінський міський 
суд. Тому звернулися до  Територі
ального управління Державної судо
вої адміністрації України.

У листі, що надійшов у  відповідь, 
говориться: будівля військкомату об
ліковується на їхньому балансі. Отже, 
комісія з обстеження нежитлового 
приміщення, склавши Акт обсте
ження технічного стану, та Ірпінська 
міська рада, прийнявши відповідне 
рішення, вийшли за  межі наданих 
законодавством повноважень і зав
дали державі збитків.

Адже відповідно до положень Закону 
України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні» місцева влада має право 

розпоряджатися виключно комуналь
ним майном. А  знесене приміщення 
відноситься до державного майна.

За даним фактом Ірпінський відділ 
поліції розпочав кримінальне прова
дження, вбачаючи у  діях органу міс
цевого самоврядування, який надав 
дозвіл на  списання та знесення при
міщення військкомату, ознаки кримі
нального правопорушення, передба
ченого ч. 1 ст. 364 ККУ. Мається на увазі 
зловживання владою або службовим 
становищем. Її санкція  — виправні 
роботи на строк до 2 років, або арешт 
на  строк до  6  місяців, або обмежен

ня волі на  строк 
до  3  років, із поз
бавленням права 
обіймати певні по
сади чи займатися 
певною діяльністю 
на строк до 3 років.

Ще один цікавий 
аспект. На  сесії Ір
пінської міської 
ради на  території 
знесеного військ
комату земельну ділянку площею 
0,0558 га отримав Вадим Ольшевський 
(новостворена адреса  — вул.  Заріфи 
Алієвої, 76б), призначення якої — спо
рудження житлового будинку. Можна 
припустити, що у  подальшому ірпін
ські депутати змінили б її цільове при
значення на зведення висотки.

У відкритих дже 
релах опри люднили 
вакан сію згаданої 
осо би, яка шукає 
ро боту кальянщика. 
Виявилося, що Оль
шевському 21 рік, має 
незакінчену вищу 
освіту в Університеті 

ВИСОТКА НА РУЇНАХ ВІЙСЬККОМАТУ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання владою Ірпінською міською радою
У листопаді 2018 року в Ірпені по вул. Дем’яна Попова, 26 знесли приміщення Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військкомату. На його руїнах 
хочуть звести чергову висотку, щоб сформувати архітектурний ансамбль кварталу ЖК «Центральний», який зводить забудовник Олександр Пікулик і 
якого напряму пов’язують з відставним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Але казус полягає в тому, що приміщення військкомату — це державне, а 
не комунальне майно міста. Тому ірпінська влада не мала права ним розпоряджатися.

У КОЦЮБИНСЬКОМУ В БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦІ 
ВИЛУЧИЛИ ПОЛІТИЧНІ АГІТКИ

НАСЛІДКИ БУРЕВІЮ У ПРИІРПІННІ — НЕЩАДНЕ НИЩЕННЯ ЗАХИСНОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА?

П ротягом 13 березня до поліції Київської області на
дійшло 7 повідомлень, що стосуються порушень ви
борчого законодавства. Одне з них — щодо незакон

ного розміщення агітації у Коцюбинському.
Під час моніторингу інтернетресурсів працівники Ір

пінського відділу поліції виявили протиправну діяльність 
працівника місцевого Будинку культури.

Щоб перевірити цю інформацію, за даною адресою на
діслали слідчооперативну групу. Правоохоронці там за
документували порушення закону.

Виявилося, що згаданий працівник розмістив намети з 
логотипом та агітаційну продукцію у місцях, заборонених 
чинним законодавством.

Цим він порушив Закон України «Про вибори Президента 
України». Як речові докази, поліція вилучила політичні агітки.

Стосовно 32річного чоловіка склали адміністративний 
протокол за  ч.  2  ст. 212–14  КУпАП. Матеріали направлять 
до суду.

Також правоохоронці перевірили ще 4 факти про мож
ливий підкуп виборців, що надійшли за згаданий термін. 
Але вони не підтвердилися.

З початку старту передвиборчої кампанії до  полі
ції Київщини на 13 березня надіслали 157  аналогічних 
пові домлень. Правоохоронці склали 22  адміністратив
ні протоколи за  ст. ст. 152, 173, 183  за  ч.  2  ст. 212–13  та 
за ч. 2 ст. 212–14 КупАП. Матеріали надіслано до суду.

Окрім того, продовжується досудове розслідування 
у  2 кримінальних провадженнях, які відкрили за фактом 
порушення виборчого права.

Джерело: відділ комунікації поліції  
в Київській області

 РЕГІОН

О станніми днями стихія про
неслася Приірпінням ша
леними буревіям. Як наслі

док — велика кількість повалених 
дерев, потрощені машини, похи
лені стовпи, зірвані накриття.

На Гостомельську трасу впала 
сосна та перегородила рух тран
спорту у  бік Києва, створивши 
незручності для пересування 
транспорту.

У Ворзелі на початку вул. Клено
вої дерево впало та перегороди
ло дорогу, порвало дроти.

В Ірпені по вул. 10 лінія дерево 
мало не  впало на  дівчину, яка 
проходила в цей час повз нього.

Також буревій завалив інші де
рева, які “приземлилися” на ого
рожі, транспортні засоби. Чи 

шалено їх розхитав, значно нахи
ливши.

Багато дерев рухнули у зелених 
зонах міста, яких і так з кожним 
днем залишається все менше. Це 
спостерігаємо у парку Героїв АТО.

Населені пункти унаслідок ша
леної забудови втрачають захисні 
пояси із насаджень, змінюється 
роза вітрів. Тому стихія може віль
но гуляти містом на  повну силу, 
не зустрічаючи перепон.

На жаль, спритники, які нищать 
дерева, не думають про майбутнє 
Ірпеня — лише про мільйонні ба
риші, що розходяться по їхніх без
донних кишенях.

Фото: ІА «Погляд», Світлана 
Кулінська, Євген Скринник,  

Лаврентій Кухалейшвілі

державної фіскальної 
служби України.

Яким це дивом так по
щастило молодику отри
мати земельну ділянку 
в центрі міста, де ведеть
ся масова забудова, 
спрямована на знищен
ня приватного сектора?

КОМАНДА КАРПЛЮКА НЕЗАКОННО ЗБЕРІГАЛА В МІСЬКІЙ РАДІ 
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ АГІТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПОРОШЕНКА

У переддень жіночого свята в Ір
пені стався  ще один гучний 
скандал: в міській раді виявили 

тіньовий штаб кандидата в Президен
ти Петра Порошенка. Зокрема свідки 
повідомляють про десятки пакунків з 
агітаційною продукцією на підтрим
ку вищезгаданого кандидата. Один із  
активістів, Святослав Куценко, заявив: 
«В актовому залі ІМР незаконно збе
рігаються десятки тисяч агітацій
них матеріалів. Ми викликали поліцію 
— зараз тривають слідчі дії».

За словами депутата Ірпінської місь
кої ради Лаврентія Кухалейшвілі, екс
мер Ірпеня Карплюк, який насправді, 
як відомо, не відійшов від справ,  до
мовився з БПП, що він дасть на вибо
рах президента «гарний результат» за 
нього.

«За це йому обіцяють закрити всі 
його кримінальні справи і дати на 
розрив наш 95 округ для виборів до 
ВР, щоб отримати імунітет і з новою 
силою почати остаточно розривати 
наше місто», — заявив Кухалейшвілі.

У зв’язку з даними подіями на офі
ційній сторінці поліції Київщини зго
дом з’явилася інформація.  Поліціянти 
повідомили, що пакунки з агітаційною 
продукцією в Ірпінській міській раді 
залишила невідома особа.

Цитуємо:
«Працівники поліції встановили, 

що пакет (на фото видно, що пакетів 
було багато — ред.) залишив один з 
працівників міської ради. В його діях 
вбачаються ознаки порушення вимог 
Закону України «Про вибори Прези
дента України» у частині проведення 
агітації в державних установах. Від
носно правопорушника поліцейські 
склали адміністративний протокол 
за ч. 2 ст. 21214 КУпАП».

Ось так очевидне стає просто неймо
вірним. А тому  виникає запитання до 
працівників поліції: невже вони серйоз
но вважають, що все це занесла одна 
людина і керівництво міської ради про 
це нічого не знало? Також у громад
ськості виникає запитання: що в цей час 
робила муніципальна варта Ірпеня, яку 
утримують за кошти місцевих жителів?  

Питання риторичні. В Ірпені добре 
знають ціну словам нинішньої міської 
влади  та  представників структур, які 
приховують її великі та дрібні злочи
ни. Навіть пересічні мешканці міста 
у «справі з тіньовим передвиборчим 
штабом» зрозуміли, звідки дме вітер і  
кому саме належить агітаційна продук
ція кандидата в Президенти Порошенка. 
А дуже багатьом (окрім поліції, звичай
но) відомо, хто ті агітки мав роздавати.

 Щодо висловлювань депутата ІМР 
Лаврентія Кухалейшвілі стосовно 
Карплюка та його «договорняків» з 
БПП, то вони мають під собою багато 
фактів. А один з них навіть викликав 
великий резонанс у ЗМІ. Мова йде 
про офіційну зустріч президентської 
партії «Солідарність» з представни
ками громад Київщини, яка відбулася 
наприкінці листопада минулого року. 
Там Карплюка не лише бачили серед 
присутніх, а й навіть сфотографували 
для історії. Що там робив колишній 
мер Ірпеня, яку громаду представляв, 
а головне — в якості кого?
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ДЕПУТАТ СЕРГІЙ ГЛИНЯНИЙ ЗВИНУВАТИВ 
ПОПСУЙ І КОМПАНІЮ У СВАВІЛЛІ ТА НАЗВАВ 
ЇХ ЗЛОЧИНЦЯМИ

 СЕСІЯ  СУСПІЛЬСТВО

До початку сесійного засідання присутні 
у залі вшанували хвилиною мовчання пам’ять 
українських добровольців, які мужньо стали 
на  захист України від ворожої навали. Саме 
цього дня відзначають свято цих звитяжців 
людського духу.

Також представили нового керівника ірпін
ської поліції Олега Петренка. Він трохи роз
повів про свою родину (до речі, його старший 
син теж працює поліцейським, а  меншому 
лише 10 років), службову діяльність.

Петренко наголосив: «Я прийшов до  Ірпе
ня відстоювати вимоги закону, і обіцяю, що 
за його грані не виходитиму. Перш за все для 
мене — це совість та честь.

Основне моє завдання — це дисципліна у під
розділі, підвищення рівня розкриття злочинів 
у  регіоні. На  моїх попередніх місцях роботи 
я завжди ставив перед собою високу планку.

Готовий до  співпраці як з депутатським 
корпусом, так і з пересічними громадянами. 
Ось мій номер телефону — 095–841–26–89. Про 
першу мету вже розповів. А друга — попрацю
вати довше від своїх попередників».

Поки не  розпочалося голосування, слово 
взяв депутат міської ради Сергій Глиняний. 
Хоча головуюча на сесії в. о. міського голови — 
секретар ради Анастасія Попсуй та інші особи 
намагалися цьому завадити.

Глиняний зазначив, що опозиційним до но
вообличчівців та  ірпінських чиновників де
путатамсвободівцям, як завжди, заздалегідь 
не надають робочі документи, тому важко ви
вчити питання, що виносять на розгляд. А де
яких проектів рішень узагалі нема.

Попсуй та новообличчівські обранці усіляко 
його перебивали, запевняючи, що це не  так. 
Це дійсно схоже на зневагу до своїх виборців, 
бо вони говорять відверту неправду.

Адже на офіційному сайті ІМР і досі фігурує 
6 питань у порядку денному, хоча реально їх 
130. А  проекти рішень узагалі ніколи не  оп
рилюднюють для широкого загалу, що є по
рушенням права громадян на  отримання ін
формації.

Звинувативши Попсуй та компанію у свавіллі 
та назвавши їх злочинцями, Глиняний на знак 
протесту залишив сесійну залу.

Традиційно нудне голосування, яке прохо
дить без обговорення питань на широкий за
гал і вирішується заздалегідь кулуарно, при
красили нагородженнями талановитої молоді, 
яка формує позитивний імідж Ірпеня.

Загалом місцеві депутати з новообличчів
ської більшості ухвалили незаконне роз
ширення меж міста на  2000  га, зміну землі 
цільового медичного призначення по  вул. 
Слов’янській, 1 на житлову забудову та спору
дження чергових висоток забудовником Олек
сандром Пікуликом. 

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

14 березня в Ірпені на 65-ій сесії місцеві депутати ухвалили незаконне розширення меж міста на 2000 га, зміну 
землі медичного цільового призначення на житлову забудову та спорудження чергових висоток.

 ОТАКОЇ!

З а порушення вимог фінансового контро
лю на засіданні Національного агентства 
з питань запобігання корупції прийняті 

рішення щодо 88ми адмінпротоколів. Одне з 
них стосується згаданого бучанського депутата.

Він несвоєчасно повідомив до НАЗК про сут
тєві зміни в майновому стані у зв’язку з при
дбанням автомобіля LEXUS LS 460, вартість 
якого сягає 210000 грн. Тепер його долю вирі
шуватиме суд.

Відповідальність за  неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни 
у  майновому стані передбачена ч.  2  ст. 172–
6 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу 
від 100  до  200  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

За даними інформаційних джерел, Таможній 
придбав згадану машину напередодні ново
річних свят. У  декларації депутата зазначена 
вартість транспортного засобу — 210 тис. грн 
(7,5 тис. доларів).

Проте ринкова ціна стартує від 13 тис. дола
рів. Тому виникла підозра, що він ухиляється 
від оподаткування. А ось сам Таможній запев
няє, що на вартість придбаної машини суттєво 
вплинула необхідність ремонту двигуна.

За декларацією, народний обранець протя
гом останніх 0,5  року не  отримував доходів. 
Правда, за словами Таможнього, на плаву його 
тримають накопичені колись заощадження та 
дружина, яка працює.

ЗМІ констатують, що депутат придбав авто 
саме після проведення акцій поблизу Бучан
ської міської ради та поруч з будинком 
громадського діяча і власника інтер

нетпровайдера компанії «Бест» Олексія Зі
невича.

Вони припускають, що на організацію таких 
заходів Таможній отримав замовлення від 
ексмера Ірпеня Володимира Карплюка. Це, 
мовляв, і помста за його громадянську пози
цію, і тактичний маневр, щоб відволікти увагу 
від скандальної ірпінської сесії, на якій про
тягли оновлений Генплан.

У згаданих акціях брали участь найняті ті
тушки, що руйнували паркан, та особи похи
лого віку, які не  могли чітко пояснити суть 
своїх протестів.

ТАМОЖНІЙ «ЗАБУВ» ПРО «ЛЕКСУС»:  
НАЗК нагадало бучанському депутату про зміни у його декларації

«Громадський бюджет 
Ірпеня-2019»: місту потрібні 
проекти для людей

В Ірпені розпочалося  подання 
проектів на реалізацію в рамках 
програми «Громадський бюд жет». 
Їх подача триватиме до 13 квітня 
2019 року.

Вони подаються за єдиною 
обов’язковою для заповнення 
формою, яка містить короткий опис 
проекту. 

Проект подається особисто авто
ром у двох форматах:

• у паперовому вигляді за адре
сою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а.

• у вигляді сканованого оригіналу 
документів на електронну адресу 
org.byudget@gmail.com

Вимоги до проекту:
1) назва проекту має відобража

ти зміст проекту і бути викладена 
лаконічно, одним реченням;

2) проект не суперечить чинному 
законодавству України;

3) реалізація проекту належить 
до компетенції виконавчих органів 
Ірпінської міської ради;

4) проект має відповідати страте
гічним пріоритетам і цілям розвитку 
міста;

5) проект у сфері просторового 
розвитку має відповідати Гене
ральному плану міста Ірпінь, іншій 
містобудівній документації та реалі
зовуватись на землях та об’єктах, які 
належать до комунальної власності 
територіальної громади міста;

6) проект повинен бути реалізова
ний  впродовж  одного бюджетного 
року і спрямований на кінцевий 
результат;

7) кошторис проекту повинен 
містити максимально детальну 
інформацію по кожній статті витрат 
на його реалізацію (об’єкт закупівлі, 
послуги (роботи) по його виготов
ленню/ монтажу/ встановленню/ 
будівництву /транспортуванню).

Кожен громадянин України, віком 
від 16 років та який проживає, 
працює або навчається на терито
рії міста Ірпінь, може бути автором 
проектів і має право голосувати за 
подані проекти.

Голосування за подані проекти 
відбудеться у двох категоріях:

І категорія (малі проекти) —
до 149,9 тис. грн.
(бюджет категорії — 1 000 000 грн)
ІІ категорія (великі проекти) —
від 150,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн.
(бюджет  категорії — 1 500 000 грн).
Консультацію стосовно поданих 

проектів і участі в голосуванні мож
на отримати за адресою:

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
відділ організаційної роботи 
та внутріш ньої політики ІМР, каб. 32, 
тел: 67-407.

Ел. пошта: оrg.byudget@gmail.com
   
Від редакції. «Громадський бюд

жет» — дуже потрібна справа, яка 
дозволяє реалізовувати в місті 
нові проекти, що мають покра
щувати життя, робити його 
комфортнішим та змістовнішим. 
Однак за три роки існування цієї 
опції в Ірпені працівники редакції, 
корінні мешканці міста так і не 
змогли згадати жодного знакового 
проекту,  народженого у місті під 
вивіскою «громадського бюджету», 
і який би дійсно вплинув на ком
форт міста і містян. Та й визна
чення найкращих проектів у попе
редні роки промайнуло тихенько 
і непомітно. Тому сподіваємось, 
що цьогорічний огляд проектів 
проходитиме під знаком прозоро
сті, переможуть насправді корис
ні пропозиції, а бюджетні гроші 
будуть витрачені не на черговий 
пам’ятник чи стелу.

Чинний депутат Бучанської міської ради Олександр Таможній несвоєчасно повідомив НАЗК про зміни у декларації — не вписав придбання 
авто LEXUS LS 460, яке коштує 210 тис. грн.
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У ТРІЙЦІ ЛІДЕРІВ БЕЗ ЗМІН — ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ТИМОШЕНКО, 
ПОРОШЕНКО

ЯК ГОЛОСУВАТИ НЕ ЗА МІСЦЕМ 
РЕЄСТРАЦІЇ

ВІДЕОНАГЛЯДУ НА ВИБОРАХ НЕ БУДЕ

Н а виборчих дільницях під час прове
дення виборів Президента України 31 
березня 2019 року відеоспостережен

ня не вестиметься.
Про це заявив заступник голови Цен

тральної виборчої комісії Євген Радченко, 
повідомляє Укрінформ.

«Відеоспостереження на виборчих діль
ницях ніяким законом, в тому числі чинним 
законом «Про вибори Президента України», 
не передбачено, тому цього відеоспостере
ження не буде», — наголосив Радченко.

Він нагадав, що свого часу на організацію 
відеоспостереження на виборчих дільни
цях було витрачено 996 млн грн, закупле
но понад 32 тисячі програмноапаратних 
комплексів. 

«В результаті з понад 30 тисяч таких комп
лексів було здійснено трішки більше 180 ти
сяч заходів в цю систему — близько 7,5 рази 
в кожну дільницю люди заходили подиви
тися. Тобто, ефективність говорить сама за 
себе», — зауважив заступник голови ЦВК.

ЦВК ЗАТВЕРДИЛА РОЗМІР БЮЛЕТЕНЯ 
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА

Ц ентральна виборча комісія України 
затвердила форму і текст виборчо
го бюлетеня для голосування на ви

борах Президента України 31 березня 2019 
року і форму бюлетеня для повторного го
лосування, яке буде проведено 21 квітня в 
разі потреби.

Відповідне рішення комісія прийняла на 

засіданні 8 березня, яке відбулося після 
півночі.

Бюлетень буде містити прізвища 39 канди
датів на пост Президента України і відомо
сті про них.

Текст бюлетеня друкується лише з одного 
боку державною українською мовою на од
ному аркуші розміром 200х800 мм пісочно
го кольору.

На ньому міститься двоколірний водяний 
знак і захисні волокна з використанням захис
них графічних антисканерних елементів, ви
конаних із застосуванням захисних флуорес
центних фарб і елемента, який втрачає 
забарвлення в результаті термічного впливу.

На бюлетені буде виконаний номер ви
борчої дільниці високим друком із застосу
ванням захисної фарби, яка проявляється 
на звороті бюлетеня.

Т исячі українців не можуть проголосува
ти за місцем своєї реєстрації, оскільки 
є вимушеними переселенцями з оку

пованих Донбасу і Криму. Частина громадян 
навчається або працює в інших містах. У всіх 
цих випадках слід подбати про включення в 
реєстр виборців за фактичним місцем про
живання, щоб віддати свій голос за канди
дата в Президенти 31 березня. Як це зробити 
правильно, розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

КРОК 1. Оберіть зручну вам виборчу діль-
ницю

Найперше знайдіть виборчу дільницю, у 
якій вам буде зручно проголосувати. Пере
лік усіх дільниць міститься на офіційному 
сайті Державного реєстру виборців (drv.
gov.ua). Шукати можна у розрізі округів або 
адміністративнотериторіальних одиниць 
(областей). Обравши найзручнішу дільни
цю у вашому населеному пункті, запишіть її 
номер та адресу. 

КРОК 2. Підготуйте документи, які підтвер-
джують необхідність тимчасової зміни міс-
ця голосування

За Законом «Про Державний реєстр вибор
ців», звернення виборця про тимчасову змі
ну місця голосування повинне бути мотиво
ваним. Причиною зміни може бути службове 
відрядження, проживання не за місцем реє
страції, робота або навчання у відповідному 
населеному пункті або державі, перебуван
ня на лікуванні тощо. У кожному з цих ви
падків потрібно подбати про документи, які 
підтверджують причину. Ними можуть бути 
довідка з місця навчання чи роботи, договір 
оренди житла, путівка в санаторій, проїзні 
документи, довідка про взяття на облік вну
трішньо переміщеної особи. 

КРОК 3. Подайте заяву до Державного ре-
єстру виборців (ДРВ)

Кожен громадянин, який хоче змінити 

місце голосування, повинен подати заяву 
до відповідного органу ведення Держав
ного реєстру виборців. Наприклад, якщо 
виборець хоче проголосувати у Вінниці, то 
повинен звернутись у відділ ведення ДРВ у 
Вінниці (вул. Замостянська, 7). Контакти всіх 
відділів опубліковані на сайті drv.gov.ua. 

У заяві виборцю необхідно зазначити 
номер дільниці чи адресу, за якою він ба
жає проголосувати. Також слід долучити 
документи, що підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця голосування. Під 
час подачі документів потрібно пред’яви
ти паспорт громадянина України або тим
часове посвідчення громадянина України. 
Військовослужбовці можуть скористатись  
посвідченням військового або ж військо
вим квитком. 

Варто зауважити, що виборці, які є пере
селенцями з анексованого Криму та оку
пованих територій Донецької і Луганської 
областей, можуть не підтверджувати необ
хідність зміни місця голосування додатко
вими документами.

Державний реєстр виборців не приймає 
заяв поштою, тож виборець повинен по
дати документи особисто. Останній строк 
подачі для голосування за Президента — 
25 березня.

КРОК 4. Перевірте себе у списку виборців
Кожен може перевірити, чи включений він 

у список виборців. Для цього слід зайти в 
Особистий кабінет виборця на сайті drv.gov.
ua. Якщо у Державному реєстрі виборців 
помилкова інформація, її можна змінити до 
26 березня.

У ДРВ наголошують, що тимчасова змі
на місця голосування без зміни виборчої 
адреси є одноразовою. Це означає, що у 
разі проведення другого туру президент
ських виборів заяву доведеться подавати 
повторно.

З а результатами опитування, прове
деного Соціологічною групою «Рей
тинг» на початку березня 2019 року,  

84% опитаних в тій чи іншій мірі деклару
ють свою готовність взяти участь у виборах 
Президента 31 березня 2019 року. Найвищий 
рівень однозначної готовності прийти на 
дільниці спостерігається серед мешканців 
Заходу, найстарших, виборців П. Порошен
ка, Р. Кошулинського та І. Смешка. 

• Серед факторів, які можуть завадити 
проголосувати на дільниці, найбільш ваго
мими для опитаних є можливі провокації, 
черги на дільницях та інформація про під
куп виборців — ці фактори отримали 2,1, 2,0 
та 1,9 балів (оцінка відбувалася за 5 баль
ною шкалою, де 1 — зовсім не завадить, а 
5 — дуже завадить). Менш вагомими є фак
тор поганої погоди (1,7) та наявність планів 
на відпочинок (1,8). 

• Лідером президентського рейтингу ста
ном на кінець другого тижня березня зали
шається В.Зеленський, якого підтримують 
24,9% тих, хто визначився та має намір голо
сувати. Другу позицію займає Ю.Тимошенко 
(18,8%), третю — П. Порошенко (17,4%). За 
Ю. Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, 
А. Гриценка — 9,4%, О. Ляшка — 5,8%, О. Вілку
ла — 3,5%, І. Смешка — 3,1%, Р. Кошулинсько
го — 2,2%. За останній тиждень електоральні 
позиції лідерів практично не змінилися. 

• Кожен шостий не визначився з вибо

ром кандидата. Важливо, що найбільше та
ких серед найбідніших виборців, мешканців 
сіл, більше серед жінок.

• В. Зеленський має найміцніші електо
ральні позиції у південносхідних областях 
та в Центрі країни. Ю.Тимошенко та П.Поро
шенко — в Центрі та на Заході, А. Гриценко — 
на Заході, а Ю.Бойко — на Сході країни. При 
цьому, В. Зеленський є лідером електораль
них симпатій в містах, Ю. Тимошенко — в 
селах. В. Зеленський є лідером симпатій се
ред молоді і людей середнього віку, Ю. Тим
ошенко — серед старших виборців. Якщо 
В. Зеленського, П. Порошенка та А. Гриценка 
відносно більше підтримують чоловіки, то 
Ю. Тимошенко — жінки. 

• Антирейтинг кандидатів очолює П.По
рошенко. Майже половина виборців не 
проголосували б за нього за жодних об
ставин. За Ю.Тимошенко не віддали б свої 
голоси близько 30%, за Ю.Бойка — 19%, 
О.Ляшка — 17%, В.Зеленського — 13%, О.Віл
кула — 12%. 

• Моделювання другого туру дало на
ступні результати: Ю.Тимошенко тримає 
першість у парі з П.Порошенком (28% про
ти 19%). Водночас, В.Зеленський — у парі з 
П.Порошенком (39% проти 19%), з Ю.Тимо
шенко (35% проти 22%) та з А.Гриценком 
(34% проти 26%).

• Парламентський рейтинг очолює пар
тія Слуга народу, яку підтримують 22,4% 

тих, хто визначився та має намір голосува
ти. Батьківщину — 19,1%, БПП Солідарність 
— 15,8%, Опозиційну платформу — 10,2%, 
Громадянську позицію — 7,9%, Радикальну 
партію – 6,1%, Свободу — 3,6%, Опозиційний 
блок та Самопоміч — по 3,2%. Решта партій 
мають підтримку менше 2%.

• Майже чверть не визначилися з ви
бором партії. За останній місяць позиції 
лідерів укріпилися. В динаміці найбільше 

додала Громадянська позиція та БПП Солі
дарність. Втрат зазнала Самопоміч.

Аудиторія: населення України від 18 років 
і старше. Вибірка репрезентативна за віком, 
статтю, регіонами і типом поселення. Вибір
кова сукупність: 2500 респондентів. Особи
сте формалізоване інтерв’ю (facetoface). 
Помилка репрезентативності дослідження: 
не більше 2%. Терміни проведення дослі
дження: 915 березня 2019 р.

КАЛЕНДАР ВИБОРІВ–2019
28 БЕРЕЗНЯ. Останній день, коли можна опри
люднювати та поширювати результати вибор
чих соціологічних опитувань.
ДО  ВЕЧОРА 29 БЕРЕЗНЯ. Важкохворі виборці 
з обмеженою можливістю пересування мають 
право звернутись до дільничної виборчої ко
місії та отримати право проголосувати за міс
цем перебування (у лікарні чи вдома).

Цього ж дня закінчується останній день агі
тації.
30 БЕРЕЗНЯ. День тиші
31 БЕРЕЗНЯ. Перший тур виборів (голосування 
з 8:00 до 20:00).

ДО 10 КВІТНЯ. Встановлення ЦВК результатів 
голосування першого туру.

У разі проведення другого туру голосування:
19 КВІТНЯ. Передвиборчі дебати на Національ
ному телебаченні.
20 КВІТНЯ. День тиші.
21 КВІТНЯ. Другий тур виборів.
ДО 1 ТРАВНЯ. Встановлення ЦВК результатів 
виборів Президента.

НЕ ПІЗНІШЕ 3-го ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ. 
Інавгурація Президента.
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ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ?

ОБІЦЯНКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
Загальною тенденцією для вибор чих про

грам кандидатів є популістично привабливі 
теми: високі зарплати та пенсії з одночасним 
зниженням тарифів і цін, безкоштовна освіта 
й медицина. За рахунок чого це відбувати
меться — не деталізується. Низка обіцянок у 
про грамах кандидатів узагалі не входить до 
повноважень Президента, а стосуєть ся пере
важно роботи Прем’єра та уряду. 

ОСОБИСТЕ ТВОРІННЯ 
Деякі кандидати в Президенти запев няють, 

що писали програму самі, інші готували її ра
зом з однопартійцями й затверджували на 
політраді та партій ному з’їзді. Дехто радився з 
фахівцями або міжнародними експертами. 

Кандидат у Президенти від Ради кальної партії 
Олег Ляшко каже, що писав програму сам: 

«Написав цю програму зі слів шахта ря з 
Павлограда, фермера з Харківщи ни, лікаря з 
Чернігова та вихователь ки з Черкас. Зану
рювався під землю в шахту, щоб дізнатися 
справжню ціну вугілля. Ходив босоніж по селу, 
щоб не втратити зв’язок з рідною землею. 
Пропах фермою, щоб не забу ти смак справж
нього молока та ще більше цінувати працю 
доярок. Поба чив, як виглядає пекло, вкриваю
чись потом біля мартенівської печі». 

Ляшко обіцяє українцям «повний холодиль
ник», «безпечну шаурму», а також зупинити 
бардак, хаос і розруху. 

Олександр Вілкул, кандидат від «Опоблоку», 
теж твердить, що писав програму сам: 

«Щодо пріоритетів програми, то їх визна
чили люди і та ситуація, яка зараз є в державі. 
Я за останній рік провів десь 200 зустрічей із 
людьми, і я знаю добре, що людей цікавить». 

Ексспівголова фракції «Опозицій ний блок», 
самовисуванець Юрій Бой ко каже, що не радив

ся з фахівцями, а писав свою програму «План 
мирного розвитку для України» тільки сам: 

«Програму написав на базі того, що почув 
від людей в областях, коли їз див Україною». 

Кандидат у Президенти від партії УК РОП 
Олександр Шевченко переконаний, що його 
досвіду достатньо для написан ня програми й 
радники йому не потрібні: 

«Партія нічого не затверджує, бо це моя 
кампанія, а не партії. Моя виборча програма 
формувалась на моєму власному досвіді і моїй 
власній роботі, яка була за багато років. Ні 
з ким я не радився, у мене достатньо свого 
досвіду і своїх сил для цього. Я обійдусь без по
радників! У нас дуже багато порадників, але 
працювати нема кому». 

Самовисуванець Юрій Тимошенко через те, 
що програму писав поспіхом, тепер хоче вне
сти деякі корективи: 

«Мені допомагали, і це, на жаль, писа лося 
в останній день. А потім, коли я спокійно її 
переглянув, то був шоко ваний, як мене поспі
шили. Я катего рично проти продажу землі 
будько ли і за будьяких обставин. Я вважаю, 
що є десятки способів віддати людям землю 
в довгострокову оренду на 49 років, а потім 
ще на 49 років. Тіль ки я категорично проти 
ринку землі. Не можемо ми зараз, наше поко
ління поділити землю поміж собою. А як же 
наступні покоління?» 

КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ 
Володимир Зеленський опублікував відеоз

вернення, у якому закликав ви борців допо
могти йому скласти передви борчу програму. 
Користувачі соцмереж активно пропонували 
свої ідеї, а також ділились основними, на їхню 
думку, проблемами в країні. Але в результаті 
до офіційної програми Володимира Зелен
ського з пропозицій коментаторів соцмереж 
увійшло дуже мало. 

У команді Зеленського запевняють, що ви

вчили всі 10 тисяч коментарів з пропозиціями, 
після чого кандидат разом з фахівцями визна
чив, наскільки кожна пропозиція є реальною 
для вті лення. Зрештою, у тій чи іншій формі 
за лишилося приблизно 60% пропозицій. 

«Шляхом аналізу повідомлень на пошту і 
коментарів — був розробле ний спеціальний 
сервіс, який викачав всі коментарі в один до
кумент — зі брали інформацію про тисячі про
блем. На сторінці програми на нашо му сайті 
є посилання на коментарі людей, які ми вико
ристовували. На справді їх набагато більше», 
— розповіли у пресслужбі ЗЕЛЕНСЬКОГО. 

Прессекретарка Юлії Тимошенко Марина 
Сорока каже, що програма — це титанічна пра
ця багатьох людей. Щодо програми лідерки 
«Батьківщи ни», то над нею нібито працювали 
багато фахівців: 

«Підготовкою «Нового економіч ного курсу» 
чотири роки займалися понад сотні вітчиз
няних економіс тів та фінансистів, потім 
розділи обговорювалися та доопрацьову
валися в профільних колах та в ре гіонах. 
Понад сотні експертів пра цювали над підго
товкою проекту нової Конституції». 

А от до розробки документів, які лягли в ос
нову програми кандидата від партії «Основа» 
Сергія Тарути, залучили близь ко 50 науков
цівекономістів, представни ків бізнесу та екс
пертівміжнародників. 

За словами кандидата від Соціаліс тичної 
партії України Іллі Киви, він свою програму 
готував разом із профільними експертами та 
однопартійцями, «які ма ють величезний дос
від в різних сферах». 

На жаль, перед тим, як віддати свій голос, 
виборці і досі не дуже зважають на виборчі 
програми, а орієнтуються на особисті якості 
кандидатів, якто зовнішність, харизма, ора
торські вмін ня. Саме через низьку увагу ви
борців політики готують свої програми у стилі 
«за все хороше, проти всього поганого». 

  Олександр САЛІЖЕНКО 
 РУХ ЧЕСНО

 ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ

 Дмитро ШАПОЧКІН
адвокат, голова ірпінського осередку 

ГО «Стоп корупції»

31 грудня 2018 року в Україні стартував 
виборчий процес з обрання Президен
та України. Протягом виборчої кампанії 
українці мають вирішити, хто з кандида
тів у Президенти заслуговує їхньої довіри 
та достойний очолювати нашу державу 
наступні п’ять років. Прикро, але чим 
ближчою стає вирішальна дата, тим ча
стіше ми зустрічаємо повідомлення про 
підкуп виборців або навіть самі отримує
мо пропозиції віддати свій голос за «пра
вильного кандидата».

Найпоширеніший злочин
Підкуп виборців  — найпоширеніший 

злочин, пов’язаний з порушенням ви
борчого законодавства. Його справед
ливо можна назвати «політичною ко
рупцією»  — найгіршим її проявом. Адже 
наслідки такого злочину впливають 
не тільки на безпосередніх учасників ко
рупційної схеми, а й на інших громадян.

Так, приписами ст. 160  Кримінального 
кодексу України передбачено, що при
йняття пропозиції, обіцянки або одер
жання виборцем, для себе чи третьої 
особи неправомірної вигоди за вчинен
ня чи невчинення будьяких дій, пов’я
заних з безпосередньою реалізацією 
ним свого виборчого права або права 
голосу (відмова від участі в голосуванні, 
голосування на виборчій дільниці біль
ше одного разу, голосування за окремо
го кандидата на виборах або відмова від 
такого голосування, передання вибор
чого бюлетеня іншій особі), незалежно 
від фактичного волевиявлення особи 
та результатів голосування караються 
штрафом від 100  до  300  неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до 2 ро
ків, або обмеженням волі на той самий 
строк.

Зверніть увагу!
Повторний підкуп виборців чи підкуп 

за  попередньою змовою групою осіб, 
членом виборчої комісії або іншими 
особами караються позбавленням волі 
на строк від 5 до 7 років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займа
тися певною діяльністю на  строк від 1 
до 3 років.

Що робити, якщо вас намагаються під-
купити?
1. Зберігайте спокій.
Не варто одразу влаштовувати скан

дал, викликати поліцію чи писати пост 
у Facebook.
Це може зіграти на руку хабарнику і 

він може зробити винним вас, адже у вас 
буде недостатньо доказів.
2. Зберіть докази.
За можливості запишіть вашу розмо

ву з корупціонером на  аудіо чи відео та 
збережіть лист паперу із записом необхід
ної суми або спонукайте проговорити її.
Крім того, звертайте увагу на деталі: 

ПІБ, посаду, дату, час, місце, адресу, но
мер кабінету тощо.
3. Перенесіть зустріч на інший день.
Це важливо, адже передача хабаря 

повинна відбуватися лише під наглядом 
правоохоронців!
4. Зверніться до правоохоронного органу.
Для цього напишіть заяву та будьте го

тові активно співпрацювати зі слідством.
На цей час обмежте коло осіб, які 

знають про досудове розслідування.
«Стоп політичній корупції»
Саме так назвали нову ініціативу ко

манди ГО «Стоп корупції». Адже з пере
бігом виборів в Україні зростає необхід
ність в прозорому і чесному висвітленні 
передвиборчої кампанії. При виявлені 
фактів політичної корупції ви можете 
звертатися до  ГО «Стоп корупції» за  те
лефоном 044–578–00–04  або до  поліції 
за телефоном 102.
Не будьте байдужими! Не  продавайте 
свій голос!

Покарання за підкуп виборців — 
до 7 років позбавлення волі!

ЯКЩО ВАМ ВІДОМІ ФАКТИ 
ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В ПРИІРПІННІ, 

телефонуйте за номером цілодобової 
«Гарячої лінії» 

«Стоп політичній корупції» 
(044) 5780004, або за номерами 

телефонів 
в місті Ірпінь (066) 980-92-99;  

(098) 916-10-67

М’ЯСО, ШАУРМА ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ХЛІБ: ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ДЕКЛАРУЮТЬ КАНДИДАТИ?828,2

142,8
62,9 48,7

31,3
22,3 18,9

5,5
0,5

17,2

(інформація з декларацій, поданих кандидатами до ЦВК для реєстрації)

млн грн

Петро
Порошенко

Олександр
Вілкул

Олег
Ляшко

Ігор
Смешко

Олександр
Шевченко

Юлія
Тимошенко

Володимир
Зеленський

Юрій
Бойко

Анатолій
Гриценко

Руслан
Кошулинський

ТОП-7 КРИТЕРІЇВ: поради виборцям

Політична реклама намуляла очі, випадає з дверей, 
звучить у перервах улюбленого телешоу. Основ

на мета — змусити нас поставити галочку навпроти 
розпіареного кандидата. Як не стати жертвою хитрих 
політичних маркетологів? Треба трішечки напружи
тись і заглянути під яскраву обгортку кандидатів.

1) Політична міграція. Якщо політик не  затри
мувався в певній політсилі й змінював партії — 
це серйозний дзвіночок. Імовірно, він не  має 
принципових поглядів і шукав, де краще для 
його інтересів.

Перевірити, чи часто «перевзувався» кандидат, 
можна на сайті ВРУ або в незалежній базі політи
ків Polithub.org.

2) Фігурування в  антикорупційних розсліду-
ваннях. Про звинувачення політика в  корупції 
можна дізнатися:

• зі ЗМІ, яким довіряєте (сайт Руху ЧЕСНО, 

«Bihus.Info», Радіо «Свобода», «Слідство.Інфо». 
Вони фінансуються виключно ЄС чи США, тобто 
не залежать від олігархів);

• з офіційних сторінок НАБУ, Нацполіції чи Ген
прокуратури.

3) Кнопкодавство. Конституція зобов’язує нар
депів голосувати особисто. Кожен прокнопко
давлений законопроект можна скасувати. По
бачити, хто кнопкодавив, можна на  сторінці 
Polithub www.chesno.org/presidents

4) Прогули. Якщо ви не  ходите на  роботу без 
поважної причини, най імовірніше, вас звіль
нять. У депутатів усе інакше: вони можуть не з’яв
лятися на засіданнях протягом п’яти років, та що
найбільше в них заберуть за це зарплату. Якщо 
ви проголосували за людину, яка прогулює, вва
жайте, що змарнували свій голос. Побачити про
гульників теж можна в базі Polithub.

5) Декларації та стиль життя. Якщо в політика 
порожня декларація, але він їздить на дорогому 
авто та відпочиває на недешевих курортах — це 
підстава поцікавитись, де він ці гроші взяв. Пе
ревірити декларації кандидатів можна на  сайті 
https://declarations.com.ua

6) Програма. Я кщо у п рограмі к андидата лише 
загальні фрази, схожі на застільні тости, голосу
вати за  нього  — навряд слушна ідея. Оцінюйте, 
наскільки реалістичні обіцянки. Наприклад, Пре
зидент не впливає на тарифи й ЖКГ, для цього є 
Кабмін і місцева влада.

7) Голосування. Нардеп обіцяв скасувати недо
торканність чи виборчу реформу, але утримав
ся? Політик називає себе опозиціонером, але 
голосує з коаліцією? Непослідовність може свід
чити: це вовк в овечій шкурі. Голосування нарде
па перевіряйте на сайті: https://rada4you.org

ЕКСПЕРТИ РУХУ ЧЕСНО ПІДГОТУВАЛИ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ВИ ЗНАЧИТИСЬ, ЗА КОГО ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС
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 МІСЦЕВІ НОВИНИ

ШТРАФ ЗА ПАНДУС: 
в Ірпені за наїзд 
на нього жінку 
оштрафували 
на 850 гривень

ОЛЕГ ПЕТРЕНКО — НОВИЙ КЕРІВНИК ІРПІНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ

ДВОМІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ: АКЦІЯ ВІД ІРПІНСЬКИХ 
ЧИНОВНИКІВ, ЩОБ 5 ХВИЛИН «ПОСВІТИТИСЯ» 
НА КАМЕРИ З ГРАБЛЯМИ?

12 березня колективу Ірпінського 
міського відділу поліції предста
вили нового керівника — полков

ника поліції Олега Петренка. На цій посаді 
він замінив Дмитра Литвина.

Петренко свої перші кроки на  посаді 
вбачає у  поверненні довіри населення 
до поліції, розслідуванні, розкритті та на
правленні кримінальних справ до  суду, 
а  також у  належній організації роботи 
підрозділу.

На жаль, у спадок новому начальнику пе
рейшли численні справи, що стосуються на
падів на активістів, їх побиття та нищення 

їхнього майна. Вони розслідуються роками, 
а результати — мізерні.

Колишній керівник поліції  — Литвин  — 
не  виправдав довіри населення. Адже 
за  його каденції у  регіоні тривало неза
конне будівництво.

Зокрема на території Ірпінського підроз
ділу Державної служби охорони (Ірпінь), 
поблизу комплексу «Кампа» (Буча) та ін
ших ділянках продовжується і сьогодні.

Останнім часом гарячою точкою стала за
плава р. Ірпінь, де відбувається незаконний 
видобуток торфу та завезення будівельного 
непотребу під майбутню забудову.

І з 1 березня по 1 травня чиновники оголо
сили в  Ірпені двомісячник благоустрою. 
Це традиційна акція, щоб загалом пропі

арити свою «бурхливу» діяльність, а також 
посадовцям особисто 5 хвилин «посвітити
ся» на камери з граблями чи лопатою.

Обіцяють, що прибиратимуть стихійні 
сміттєзвалища, чиститимуть дороги та тро
туари, оновлюватимуть каналізаційні люки. 
Передбачено обов’язковий ямковий ре
монт доріг, санітарну обрізку сухостою.

Також чиновники закликають господарів 
приватних садиб, підприємців, голів ОСББ 
привести до ладу свої двори, прибудинкові 
та прилеглі території.

Великі надії міська рада покладає на  за
гальноміські толоки. Це заради того, щоб 
під своєю орудою начебто об’єднати грома
ду загальною справою.

Проте відомо, що небайдужі люди постій
но прибирають непотріб, який залишають 
несвідомі особи. Особливо на лоні приро
ди, бо в  Ірпені ще й досі поширюють дум
ки: якщо вирізати ліси та забудувати, то там 
не буде сміття.

Приміром, така загроза нависає і над ді
лянками, що знаходяться неподалік парку 
Центральний. Їх «щасливими» власниками 
є досить відомі в місті особи, зокрема й де
путати міської ради.

Цікаво, чи підключаться до цієї акції забу
довники, які закидали своїм будівельним 
непотребом заплавні землі річок Ірпінь 
та Буча?

Після їх розливу шкідливі домішки цього 
сміття потрапляють до грунтових вод і во
дойм, а потім — до організму людей та ін
ших живих істот.

НАГОРОДИ НА 
БУДЬ-ЯКИЙ СМАК: 
гостомельські «спартанці» 
вдало виступили 
на чемпіонаті України 
з хортингу

 СПОРТ

У Києві пройшов чемпіонат України з 
хортингу. Гостомельські спортсмени 
СК «Спарта» здобули на  ньому наго

роди різного Ґатунку.
У змаганнях узяли участь хортингісти із 

18  областей України. Вражала і кількість 
учасників  — понад 550, що свідчить про 
неабияку популярність даного виду спорту 
серед молоді.

Спортивну честь Гостомеля захищала ко
манда СК «Спарта». Наші земляки показали 
чудові результати.

Так, Вікторія Лісова здобула золоту і сріб
ну медалі (у  віковій категорії 18+), Руслана 
Мороз — золоту та бронзову, Анна Дзех, Ве
роніка Шевченко, Дарія Стратечук, Назар Ка
рацюба і Андрій Коваленко — срібні, Данило 
Гринь та Володимир Фазлеєв — бронзові.

В Ірпені вирішили покарати жінку, яка 
начебто наїхала на  пандус. За  пору
шення правил паркування їй виписали 

штраф на суму 850 грн.
Цей випадок винесли на ухвалення місь

квиконкому. Чиновники пояснили, що 
за  наїзд на  пандус муніципальна варта 
склала відповідний протокол, зафіксувала 
факт на відео.

Санкція ст. 152  КУпАП передбачає за  це 
штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мі
німумів доходів громадян. Адміністративна 
комісія визначила 50 (850 грн).

На виконкомі пояснили: жінка не  з’яви
лася ні на  адмінкомісію, ні на  виконком, 
хоча стверджують, що була повідомлена, 
пояснень не  надала. Важко сказати, чи це 
відповідає дійсності. Кажуть, що начебто їй 
телефонували.

Проте громадянка може звернутися 
до суду із захистом своїх прав та оскаржити 
дане рішення.

Ірпінські чиновники запевняють, що в Ір
пені облаштовано багато місць для пар
кування. Не  можна паркуватися на  пере
хрестях, пішохідних переходах, заїжджати 
на  пандуси. Міська рада хоче привчити 
до цього людей, ось і вирішила штрафувати 
за такі порушення.

Звісно, з цим можна посперечатися. Адже 
кількість транспортних засобів у місті зро
стає пропорційно з населенням, яке масово 
заселяє численні новобудови.

Вільної землі в  Ірпені залишається все 
менше. Несумлінні забудовники «обділя
ють» новоселів своїх будинків належною 
кількістю паркувальних місць або й зовсім 
їх не передбачають.

З паркуванням у центрі міста теж виника
ють різні ситуації, що залежить від напливу 
автомобілістів, які приїхали у  справах  — 
на прийом до службовців, лікарів, відвідати 
заклади тощо. Тому вільних місць може й 
не вистачати.

Та й добре відомо про вибіркове ставлен
ня мунвартівців до різних осіб. Наприклад, 
до посадовців місцевого розливу, заможних 
чи у певному плані відомих персон чи пере
січних громадян.

Яскравим прикладом може слугувати на
хабне паркування на «зебрі» навпроти при
міщення Ірпінської міської ради одіозного 
забудовника Антона Мирончука, яке не по
мічали працівники муніципальної варти.

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ОТРИМАВ 
НЕОБХІДНІ ЛІКИ

І рпінське Товариство Червоного Хреста відвідав Свя-
тослав Куценко. Він передав безкоштовну допомогу 
— ліки від Благодійного фонду «Здорова Нація». 

«Товариство Червоного Хреста —  організація, яка 
уособлює милосердя, гуманізм та підтримку. Долучай
теся до допомоги тим, хто її потребує!» — зазначив 
Святослав Куценко.

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ГРАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ 
В ІРПЕНІ?

11 березня на сайті Єдиної системи місцевих петицій з’явилася вимога за
боронити в місті Ірпінь гральні заклади під різними вивісками «ЛОТО». 
Станом на 10:00 годину 21 березня вона набрала більше голосів, ніж 

потрібно — 396  із 300 необхідних.
Нагадаємо, останнім часом в Ірпені мало не на кожному кроці «виростають» 

гральні заклади, ломбарди та новобудови. Причому, якщо закривається певне 
кафе чи магазин, то на їх місці частіше за все з’являється щось із цього переліку.

Довідка ІА «Погляд».
15 травня 2009 року в Україні Верховна Рада ухвалила Закон України «Про 

Заборону грального бізнесу в Україні». У законі уточнюється термін «граль
ний бізнес», до якого відносять діяльність з організації, проведення та 
надання можливості доступу до азартних ігор у казино, на ігрових авто
матах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерак
тивних закладах, в інтернетказино незалежно від місця розташування 
сервера.

З моменту набуття чинності закону про заборону, гральний бізнес в Укра
їні не перестав існувати, а на початок 2017 року взагалі  склалася пара
доксальна ситуація: юридично гральний бізнес в країні заборонений, але 
фактично, він процвітає у вигляді «Лото Маркет», залів «Національної 
Лотереї», «Інтернетклубів» та «Інтернеткафе» під прикриттям вищих 
посадових осіб правоохоронних органів.
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С ніг зійшов, оголивши сміття, яке було 
під ним. Київські пейзажі, на  жаль, 
безрадісні. Скрізь роздерті поліетиле

нові пакети та інше пластикове сміття. Цей 
гнітючий вигляд став нашою буденністю. 
Ми ходимо, не помічаючи, що навколо нас 
лежить пластиковий ворог, який в природ
ному середовищі буде розкладатися сотні 
років, при цьому отруюючи все навколо 
смертельними канцерогенами.

Пластик не схильний до біологічного роз
кладення, і під впливом сонця лише розпа
дається на  мікроскопічні частинки. Багато 
тварин вживають їх, приймаючи за  їжу. Як 
мінімум, 267  біологічних видів страждають 
від поїдання цього сміття.

Наразі мікроскопічний пластик тепер всю
ди. В  тому числі і в  морепродуктах, якими 
харчується людина. Коло замкнулося — ми 
труїмо пластиковими відходами не  тільки 
Світовий океан, але вже і себе.

І це тільки «видима» частина пробле
ми. А  що приховано під водою? Річкове 
дно — це просто суцільний жах і пекло для 
непідготовленого водолаза і купальника…
Найбільше на дні зустрічається пластика — 
всілякі целофанові пакети, мішки, пляш
киПЕТ, поліпропіленові стаканчики, відер
ця від пресервів та інша гидота. На перший 
погляд, біда не сильно небезпечна, але весь 
цей пластик може стати отрутою, пасткою і 
навіть кладовищем для багатьох річкових 
мешканців. Це самоорганізоване підводне 
звалище — розсадник всілякої зарази.

Україна, на  жаль, не  пасе задніх у  смер
тельній гонці із забруднення своєї тери

торії. Якщо у нас в країні трохи більше 8 % 
від усієї території займають заповідники, 
то  сміттєзвалищ вже більше  — 10 %. Мова 
тільки про офіційні смітники. А  скільки 
несанкціонованих і хаотично розкиданих 
по всій країні?

За даними Держслужби статистики, 
в 2018 році країна накопичила понад 421 млн 
т відходів, це майже на 60 млн т більше, ніж 
в 2017му. Прості розрахунки показують, що 
за рік додалося по 8,5 т відходів на кожного 

жителя України. Екологи стверджують, що 
насправді їх більше в рази.

«Окрім шести тисяч законних звалищ, 
в Україні налічується понад 35 тисяч неле
гальних, загальна площа яких  — 12  тис. 
кв. км», — стверджує голова Всеукраїнської 
Екологічної Ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, для поліпшення екоситуації 
необхідно почати виконувати норми Зако
ну про роздільний збір побутових відходів, 
який діє з січня 2018 року, посилити відпові
дальність виробників за вивезення та пере
робку відходів і контроль за ними, створити 
електронний реєстр полігонів, включаючи 
нелегальні, почати будувати сміттєспалю
вальні заводи з сортувальними лініями.

За підрахунками Держстату, ситуація з 
переробкою промислових відходів в  кра
їні залишилася на  рівні 2017  року.: утилі
зовано 3 % автомобілів, 5 % пластику, 10 % 
скла, 28 % і 50 % відповідно паперу і кар
тону. За  2017  рік краще стало з перероб
кою побутових відходів, але це лише 2,3 % 
від загальної кількості побутового сміття. 
А за кордоном переробляють 70 % і більше 
таких відходів, а в Швеції — 96 %, через що 
шведи вже 10 років спеціально закуповують 
за кордоном сміття, щоб не простоювали їх 
переробні заводи.

Екологи вважають, що Закон про розділь
ний збір сміття погано виконується з трьох 
причин: населення в  містах не  хоче сор
тувати сміття, так як не  звикло це робити; 
немає контролю за тими, хто не відокрем
лює сухі побутові відходи від мокрих хар
чових; багато які ЖЕКи і ОСББ досі не вста
новили окремі контейнери для пластику, 
паперу і металу.

Потрібні серйозні державні підходи, а ча
сом і революційні рішення цієї проблеми. 

А поки на неї намагаються «закривати» очі. 
Або в кращому випадку, вдають, що її вирі
шують… Але, це тимчасово. І дуже хочеться 
вірити, що коли чиновники почнуть все  ж 
займатися здоров’ям країни, не  буде ще 
дуже пізно, а  то  точку неповернення про
йти легко — вона вже стукає до нас у двері…

Разом із тим, виробництво пластмаси що
року збільшується на 9 %, а це значить, що 
забруднення пластмасовим сміттям тільки 
продовжиться. На  сьогодні в  Україну вво

зиться понад 10  тисяч тонн ПЕТгрануляту 
на  місяць. Левова частка цієї маси мате
ріалу у вигляді пляшок потрапляє на при
лавки магазинів, а  значить, з часом, стає 
відходами. Сумарні ж потужності України з 
переробки ПЕТвідходів можуть впоратися 
максимум з 1 тисячею тонн на місяць… Все 
інше осідає на полігонах, звалищах, на дні 
водоймищ, у лісах…

В середньому «життя» пакета в людських 
руках триває півгодини. А повільно розкла
датися на  звалищі (і це ще в  кращому ви
падку!), виділяючи при цьому шкідливі ре
човини, звичайний поліетиленовий пакет 
буде більше 150  років. І термін, протягом 

якого він буде приносити шкоду, в  2  міль
йони 628  тисяч разів довший за  «термін 
його користі»…

У Києві та на Київщині щорічно витрача
ється майже 3 млрд поліетиленових паке
тів  — їх частка в  складі ТПВ досягла 10 %, 
а  на  переробку йде лише 5  відсотків від 
всіх твердих побутових відходів, інші від
возять на звалища — в даний час сміттєві 
полігони на 30–40 % заповнені полімерни
ми відходами.

Треба наголосити, що наслідки застосу
вання поліетиленових пакетів настільки 
страшні для всього живого на Землі, що від
махуватися від цього НЕМОЖЛИВО! 

  Олександр ЧИСТЯКОВ 
голова Національної Екологічної  

Ради України

ПЛАСТИКОВА ДЕРЖАВА
 АКТУАЛЬНО!

 КОРИСНО

“ Україна сьогодні потопає в смітті — на кожну 
людину припадає по 8,5 тонн. У нашій країні 
переробляється близько 3% сміття, а в Європі — 
до 70%. Природоохоронні організації давно 

вимагають посилити контроль за утилізацією 
кожного типу відходів — від надзвичайно 
небезпечних (1 клас, наприклад радіоактивні 
речовини) до малонебезпечних (4 клас). Держава 
зобов’язана звернути увагу на той сміттєвий 
Апокаліпсис, який стрімко насувається.

“ Національна Екологічна Рада України, 
Всеукраїнська екологічна ліга, Асоціація 
рибалок України виступають з ініціативою 
заборони використання поліетиленових 

пакетів і закликають ввести в обіг екопластик 
на законодавчому рівні.

Ліси та лісопосадки Приірпіння перетворилися після зимової пори у хаотичні  звалища 
пластикового сміття. 
Фото із соціальних мереж та Вікторії Пукси.

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ  НА ЗАНЯТТЯ ДИТИНИ В  ГУРТКАХ?

Т епер займатися у музичній школі, спортивній секції та 
на курсах із вивчення іноземних мов стане вигідніше. 
Якщо витрачаєте кошти на розвиток дитини, держава 

готова компенсувати частину з них.
З початку нинішнього року батьки, чиї діти займаються у 

закладах дошкільної або позашкільної освіти, мають право 
скористатися податковою знижкою.

Нагадаємо, що рік тому право на подібну соціальну пільгу 
на навчання мали лише студентиконтрактники вищих на
вчальних закладів. Держава вирішила значно розширити 
межі для отримання подібної знижки, і наразі нею можуть 
скористатися і ті, хто сплачує кошти за своїх дітей у музич
ній школі, спортивній секції та на курсах із вивчення іно
земних мов. Також у такий спосіб повернути гроші можна 
й за додаткові заняття. Єдина умова: приватні заклади, до 
яких ваша дитина ходить на гуртки, повинні мати відповід
ну акредитацію від Міносвіти.

Як працює компенсація від держави?
Відповідно до змін до Податкового кодексу, які ухвалила 

влітку минулого року Верховна Рада України, батьки, які ви
трачають кошти на позакласне навчання своїх дітей, мають 
право на податкову знижку. В свою чергу, розмір соціальної 
пільги безпосередньо залежить від суми сплачених подат
ків, але водночас не може перевищувати 18% від них.

Розраховувати на таку компенсацію згідно із законом 
може кожен громадянин, який офіційно працює і сплачує 
податки. Звісно, доведеться зібрати певний пакет докумен
тів, але результат того вартий.

Як оформити податкову знижку?
Серед документів, які необхідно подати до філії Держав

ної фіскальної служби за місцем реєстрації:
• копія паспорта;
• копія ідентифікаційного номера;
• копія про доходи за формою №3;
• копія договору із закладом освіти;
• копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату 

навчання;
• оригінали документів, що підтверджують ступінь спорід

нення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
• податкова декларацію про майновий стан і доходи;
• заява, у якій зазначено реквізити рахунку для перераху

вання відшкодування.
Документи можна подавати як особисто, так і поштою або 

онлайн через електронний кабінет. Повернутися пільга у 
вигляді коштів має впродовж 60 днів із моменту подачі всіх 
необхідних документів.

Цікаво знати, що подібне стимулювання батьків щодо 
розвитку дітей активно практикується в усьому світі. Так, 

у Канаді ця процедура вже доведена до автоматизму — гро
мадяни цієї країни просто мають у податкових деклараціях 
відмітити спеціальну графу під назвою «спортивні й худож
ні заняття». І хоча в Україні бюрократія ще й досі не викорі
нена, це не має бути перепоною щодо оформлення пільги, 
якою варто скористатися.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Овен. Чекати чогось 
незвичайного і яскра
вого Овну не варто, 

адже життя буде йти в роз
міреному темпі. Хоча ви самі 
пізніше зрозумієте, що краще 
спокійна атмосфера, ніж не
сподівані події. Хтозна, куди 
вони заведуть?

Телець. Тельцям зорі 
прогнозують в цьому 
місяці стабільність у 
фінансах. Вам не тіль

ки віддадуть борги. Можливо, 
запропонують перспектив
ну роботу, оклад якої в кіль
ка разів буде вищим за попе
редню.

Близнюки. Близнюкам 
не слід чітко планува
ти своє життя. Адже, 
все одно все буде від

буватися не так, як хочеться. 
Сценарій вам не знадобить
ся, а ось пильність потрібна у 
всьому.

Рак. Давно хотіли бути 
в авторитеті? Що ж, 
Рак посяде роль лідера 
в колективі, що йому 

дуже імпонує. До речі, під ва
шим чуйним керівництвом 
співробітники швидко закін
чать давній проект.

Лев. Гороскоп обі
цяє Левам прекрас ний 
вес няний місяць, коли 
можна не хвилювати

ся через дрібниці. Ви станете 
справжнім реалістом — з ши
рокою посмішкою на вустах.

Діва. Хто добре попра
цював, той може гід
но відпочити! Саме та
кої схеми життя ра

дить дотримуватися Діві го
роскоп на квітень 2019 року. 
Якщо поставите перед собою 
конкретні цілі, то досягнете 
успіху.

Терези. У Терезів пре
красний місяць для по
зитивних змін. Ідеї вті
ляться в життя, друзі 

підтримають, а творчі заду

ми принесуть плоди у вигляді 
великої суми. Якщо Терези не 
полінуються, то займуть гідне 
місце не тільки в колективі, а 
й у вищих колах.

Скорпіон. Якщо Скор
піони вирішать про
демонструвати кра
щі риси характеру, то 

успіх і прибуток їм забезпе
чені. Начальник впевнить
ся у вашій відповідальності і 
працьовитості, а це — чудове 
підҐрунтя для якнайшвидшо
го підвищення по службі.

Стрілець. Гороскоп про
рокує Стрільцям роман
тичний період, коли в 
любов можна занури

тися з головою і навіть біль
ше. Відносини з обранцем бу
дуть гармонійними, ось тільки 
ревнувати його до всіх підряд 
не слід. Можете самі все зруй
нувати.

Козеріг. Професіона
лізм, завзятість у Ко
зерога на високому 
рівні, тому гороскоп 

на квітень 2019 року бажає 
їм реалізувати задумане і не 
озиратися на минулі невдачі. 
Чим впевненішими, наполег
ливішими ви будете, тим кра
ще для кар’єри, фінансово
го стану і репутації в суспіль
стві.

Водолій. Якщо Водолії 
припинять дзвонити і 
розмовляти по дрібни
цях, то обов’язково до

сягнуть намічених цілей. По
старайтеся більше слухати 
людей, особливо, партнерів у 
бізнесі і колег по роботі.

Риби. Якщо Риби мрія
ли поїхати у відпустку 
до теплого моря, то в 
цьому місяці ви може

те втілити свій задум в жит
тя. Всі турботи і клопоти за
лишаться позаду, коли ви ся
дете у вагон або літак, взяв
ши з собою за компанію вір
ного друга.

УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ НА ЛІТНІЙ ЧАС 31 БЕРЕЗНЯ
Згідно з постановою Кабінету Міністрів перехід на літній час в Україні уже понад 20 років 

відбувається в останню неділю березня.
У 2019 році переведення годинників відбудеться в ніч проти 31 березня.
Стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед. Отже, о 3й ночі розпочинаєть

ся літній час, тому прокидатися доведеться раніше.
Довідка від ІА «Погляд»:

Стрілки годинників в Україні переводяться двічі на рік. В останню неділю березня — на 
годину вперед, а останньої неділі жовтня — на годину назад. Це необхідно для того, щоб 
наблизити адміністративний час до сонячного.

Для багатьох Великий піст ототож-
нюється з утриманням від їжі тва-
ринного походження. Фокусуючись на 
одному, люди часом забувають про 
не менш важливі правила цього періо-
ду. Великий піст – особливий час, коли 
людина повинна очиститися фізично 
і духовно. Неабияке значення має саме 
очищення розуму від неправедних по-
мислів, заздрості, також варто зосе-
редити увагу на молитві, відвідувані 
храму і утриманні від плотських утіх. 
Але про все послідовно.

Коли починається?
Цьогоріч Великий піст починається 

11 березня у понеділок і завершиться у 
суботу 27 квітня. Ймовірно, чимало лю
дей задається питанням: від чого зале
жить рухливість дати святкування Вели
кодня? Сьогодні Українська православна 
церква керується так званим у народі 
«старим стилем». Чільну роль відіграє 
великий юліанський календар. Більшість 
вважає: юліанський календар — для пра
вославних, а григоріанський — для като
ликів. Насправді це не зовсім так.

Дата початку посту для кожного року 
різна: залежить від особливого обчис
лення — Православної Пасхалії. Це пев
на система розрахунку, яка визначає 
початок і кінець посту для кожного року. 
До речі, рухливість дати Пасхи пов’яза
на з відсутністю чіткого числа смерті та 
воскресіння Ісуса Христа. Отже, після 
обговорення цього питання на церков
ному зібранні було розроблено таблиці, 
які надавали можливість розрахувати 

число святкування Великодня. Україн
ська православна церква досі керується 
цими приписами. Таким чином визнача
ється великодня дата й нині.

Історія
Потрібно відзначити, що Великий піст 

вважається одним з перших христи
янських. Джерела свідчать, що перші з 
християн дотримувалися 40 днів посту 
ще в апостольські часи.

До речі, цікаво, що піст триває стіль
ки, тому що свого часу Ісусу довелося 
7 тижнів ходити по пустелі без їжі. В ре
лігії вважається, що таким чином його 
перевіряли на стійкість перед можли
вими спокусами. І саме той факт, що він 
витримав це випробування, став клю
човим у порятунку людства.

Правила харчування у Великій піст
У дні Великого посту потрібно від

мовитись від м’ясних, молочних страв, 
не можна вживати яйця. У пріорите
ті — сирі овочі та фрукти, горішки, су
хофрукти. Рибні страви також варто ви
ключити з раціону.

Риба дозволяється лише 7 квітня, на 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, та 
21 квітня, у Вербну неділю. 20 квітня, в 
Лазареву суботу, можна вживати рибну 
ікру. У всі інші дні риба забороняється.

У перший день посту, 11 березня, не 
можна взагалі нічого їсти. Наступні чо
тири дні (1215 березня) — сухоядіння. У 
вихідні (маються на увазі суботи та неділі) 
допускається гаряча їжа з рослинною олі
єю. У всі наступні седмиці поста принцип 
обмежень у їжі один і той же: понеділок, 

середа, п’ятниця — сухоядіння, вівторок, 
четвер — гаряча їжа без олії. Зі спиртно
го можна червоне сухе вино не більше 
250  мл на день. Алкоголь дозволяється 
тільки в неділю та церковні свята.

Після озвучених обмежень у більшості 
виникає питання — що їсти у Великій 
піст? Ви можете вживати: їсти хліб, при
готований без яєць і масла, овочі — як 
сирі, так і варені, тушковані або запе
чені, сезонні фрукти, різноманітні каші 
без масла, солоні, квашені та маринова
ні овочі, ягоди та горіхи, зелень і пря
нощі. Також можна готувати і солодощі 
— пісні десерти.

Та, завіряють священнослужителі, го
ловне — пам’ятайти: Великий піст — це 
не дієта. Думайте про цей період як про 
зцілення. Живіть із відкритою душею та 
добрими помислами в серці!

Обмеження під час посту
На період посту заборонені гучні роз

мови, лайливі слова та різноманітні 
конфлікти і сварки. Не можна тримати 
зло на людей, ображатись, злитись і 
бажати комусь поганого. Не можна за
здрити та брехати. 

Варто також обмежитись у святкуван
нях та вечірках і забути, хоча б на цей 
період, про свої шкідливі звички, такі 
як паління, алкоголь чи переїдання. 
Потрібно більше часу приділяти своє
му внутрішньому стану та роздумам над 
тим, чи правильно ви живете і як мо
жете зробити себе кращим. І вже потім, 
разом з цим, дотримуватись заборон у 
харчуванні.

 ДОЗВІЛЛЯ

ПІСТ-2019: історія, традиції, обмеження

ТЕПЛИЙ ГАРБУЗОВИЙ САЛАТ
Інгредієнти:
• Гарбуз — 400 г
• Цибуля — 1 шт.
• Перець чилі — 1 шт.

• Болгарський перець — 2 шт.
• Помідор чері — 5 шт.
• Бальзамічний оцет — 1 ст. л.
• Кунжут — 20 г.
• Арахіс — 30 г.
• Спеції та зелень

Приготування:
1. Розігріти пательню та висипати на 

неї нарізану цибулю. Додати оливкової 
олії та смажити. 

2. Перець чилі нарізати кільцями і до
дати до цибулі. 

3. Нарізати соломкою болгарський пе
рець і відправити на пательню. 

4. Натерти гарбуз на крупній терці і 
висипати до овочів на пательню. Дода
ти приправу.

5. Висипати на пательню цілі помідори 
чері і обережно перемішати страву. 

6. Перед подачею полийте салат баль
замічним оцтом та соком лайма. Посип
те насінням кунжуту та горішками.

 СМАЧНОГО! Не дивлячись на те, що піст — перш за все обмеження та очищення, цей пе-
ріод — не привід забути про смачну їжу. Перша асоціація з пісною їжею — прісне 
і несмачне. Але насправді це не так! Повірте, навіть пісні рецепти можуть бути 
смачними, якщо прикласти трошки зусиль і фантазії. Пропонуємо вам страву від 
ІА «Погляд», яка змусить вас по-іншому подивитися на піст.

Хто поїде у відпустку в квітні?

 Підготувала Тома ТОЛКІНА

НОВИЙ ПРОЕКТ. ДИВІТЬСЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 


