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НОВИЙ ГУЧНИЙ СКАНДАЛ В ІРПЕНІ: 
ЗУХВАЛІСТЬ КАРПЛЮКІВСЬКИХ МАРІОНЕТОК 
ПЕРЕПОВНИЛА ЧАШУ ТЕРПІННЯ ГРОМАДИ
На теренах Ірпеня спалахнув новий гучний скандал, який вкотре засвідчив: тимчасова ірпінська 
влада не збирається співпрацювати з незаангажованою громадою, як це визначено законом. 
Карплюківські маріонетки не дозволили виступити на сесії людям, які не збираються миритися 
з їхніми злочинними діяннями. Налякані спротивом, вони перенесли засідання та змушені були 
піти на поступки.

Проблема з кворумом
13  лютого з традиційним запізненням розпочалася 

78‑ма сесія Ірпінської міської ради. Швидше за  все, 
довго не могли зібрати депутатів, кількість яких була б 
достатньою для кворуму. Це й не дивно, адже спочатку 
на розгляд виносилися питання щодо добровільного 
приєднання до  Ірпеня громад, зокрема й Коцюбин‑
ського, Положення про органи самоорганізації насе‑
лення.

І «вишенькою на тортику» мав стати бюджетний пе‑
рерозподіл, що стосувався, зокрема, й виділення ко‑
штів Гостомелю, з яким Ірпінь уперто не хоче «розлу‑
чатися».

Тому в сесійній залі зібралося багато людей, які пе‑
реймаються проблемами міста. Але несподівано деякі 
питання «зникли» з порядку денного. стор. 2

БОЄЦЬ ЯРОСЛАВ АМОСОВ ПЕРЕМІГ 
НА ТУРНІРІ MMA У США
В ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort в американському Такервіллі 

відбувся представницький турнір Bellator 239.
Головною подією вечора став бій непереможного українського напівсередньоваговика 

Ярослава Амосова з Ірпеня проти титулованого американця Еда Рута. Ірпінець не очікував, що 
суперник спробує з ним боротися, але швидко змінив тактику бою та почав перебивати того 
в стійці. Цього вечора Амосов нічого не дав зробити американцю в партері і навіть сам кілька 
разів «поклав» суперника на  настил. За  результатами підрахунку записок суддів, українець 
здобув 23‑ю перемогу в своїй кар’єрі одноголосним рішенням арбітрів — 29:28, 29:28, 29:28.

Це вже четверта перемога Ярослава в промоції Bellator 239, але в головному бою він висту‑
пав уперше.

Довідково:
Ярослав Амосов — самбіст і боєць змішаного стилю з Ірпеня, представник напівсередньої 

вагової категорії. Провів 23 бої, здобув 23 (!!!) перемоги.

АКЦІЯ НА ЗАПЛАВІ РІЧКИ ІРПІНЬ: 16 ДНІВ ПРОТИ 
СВАВІЛЛЯ МІСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ
Т риває безстрокова акція ірпінської громади по збере‑

женню заплави річки Ірпінь від знищення унаслідок за‑
будови. 16 днів тому протестувальники поставили перед 

головним в’їздом до  будівельного майданчика так званого 
ЖК «Школа» вагончик, розфарбований патріотичними ко‑
льорами. Таким чином вони намагаються перекрити доступ 
техніки до  незаконного спорудження, що ведеться на  за‑
плавних землях.

Поблизу вагончика організували цілодобове чергування. 
Активісти роздають містянам свіжі газети та розповідають 
правду про це незаконне будівництво та його наслідки.

«Наше перебування тут наразі особливо актуальне, бо 
міська влада нещодавно ухвалила рішення про демонтаж 
нашого вагончика, — говорить організатор акції — депутат Ір‑
пінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі. — Таким чином 
вони хочуть закрити рота громаді і приховати факти, котрі 
свідчать, що «Синергія Сіті» — це чергова будівельна афера 
колишнього мера Ірпеня Карплюка та його маріонеток».  стор. 3
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«ЛАРЬОК» ЩЕРБИНИ У ЦЕНТРІ ІРПЕНЯ
 ОТАКОЇ!

 СЕСІЯ

«Гараж» для медіагуру
Робота на  відставного мера Ірпеня Во‑

лодимира Карплюка у сфері медіавпливу 
на  свідомість місцевого населення пози‑
тивно позначилася на  добробуті Щер‑
бини. Це стосується і так званого «ларьоч‑
ного бізнесу» піарника, який поступово 
розширюється після скандального при‑
йняття фейкового Генплану м. Ірпеня, 
до  організації якого причетний карплю‑
ківський медіагуру. Як відомо, на громад‑
ських слуханнях щодо цього «оновлено‑
го» головного містобудівного документа 
Карплюк виступав головуючим, а Щерби‑
на — секретарем.

Черговим ласим шматком для останнього 
стало виділення землі по  вул. Шевченка. 
Так, на  69‑ій сесії Ірпінської міської ради 
цільове призначення цієї ділянки зміни‑
ли з будівництва індивідуальних гаражів 
на спорудження будівель торгівлі.

У травні 2018‑го «гараж» вивели з кому‑
нальної власності та оформили на Тетяну 
Остапчук  — дружину підприємця, який із 
2016 року є постійним переможцем тендер‑
них торгів Ірпінської міської ради. А 11 ве‑
ресня вона продала його Щербині.

Ганделик замість парковки?
Зводити об’єкт почали без згоди меш‑

канців будинку №  5  по  вул. Шевченка, 
фактично на  його прибудинковій терито‑
рії, де є прохід між висотками. Як зазначає 

Микола Кадун, напередодні включення те‑
плопостачання перенесли комунальні ме‑
режі. Після теплопостачальників прибули 
працівники водоканалу. При цьому знову 
замінювали нові мережі, проведені при 
реконструкції площі. А потім перед Новим 
роком виріс паркан. Мешканці будинку ду‑
мали, що це огородили площу для народ‑
них розваг.

Згодом з’явилися чутки, що невідома осо‑
ба, яка у цьому домі не проживає, збира‑
ється зводити гараж. Але комунікації, які 
сюди підвели, свідчать про інше. Мовляв, 
більше нагадує магазин, кафе чи ганделик.

Майже 30  мешканців будинку паркують 
тут свої машини. Цілком можливо, що їх 
ставатиме ще більше. Якщо цей клаптик 
землі відберуть, то куди дівати транспорт‑
ні засоби?

Михайло Ткаченко паркує машину по‑
близу свого будинку на  стоянці. За  його 
словами, декілька днів тому близько 
22:00–23:00  сюди прибула техніка  — кран, 
вантажівки, бетоновоз. І почали заливати 
фундамент.

При цьому наказали прибрати легковики 
з парковки. Про такі роботи людей не по‑
переджали. Тому вони викликали поліцію. 
Але правоохоронці лише знизували пле‑
чами і згодом поїхали.

На щастя, газ не вибухнув
Люди розповідають, що під час будівель‑

них робіт був пошкоджений газопровід 
середнього тиску. Стався витік газу, який 
відчували мешканці будинку. На  виклик 
прибула газова служба. На  щастя, обійш‑
лося без вибуху.

Про його можливі наслідки важко суди‑
ти, адже це відбулося фактично на  цен‑
тральній площі міста, через яку курсує ба‑
гато людей, прогулюються батьки з дітьми. 
Ймовірно, що між будівництвом та багато‑
поверхівкою не дотримані пожежні норми, 
тому полум’я могло сягнути квартир.

Ще одна мешканка будинку Наталія Яр‑
молюк зазначає, що вікна її квартири 
виходять саме на  цей будівельний май‑
данчик. Коли зайшла у спальню до онука, 
то відчула запах газу. Але ж будинок не га‑
зифікований.

Відчинила вікно на  вулицю  — а  звідти 
чути свист газу. Коли вийшла на подвір’я, 
то побачила, що на цьому будівництві ве‑
дуться роботи, припустила, що пошкодили 
мережу. Добре, що газ не спалахнув.

Заради медійника перенесли комунікації
Жителька будинку Оксана Бекетова кон‑

статує, що під землею тут проходить цілий 
вузол важливих міських комунікацій. Меш‑
канці думали, що комунальники вирішили 
їх полагодити, а  насправді  — перенесли 
на декілька метрів.

Виявилося, що це будівництво якогось 

об’єкта. Зазвичай, вивішують його паспорт 
з відповідною інформацією. Тут такого 
не бачили.

Спорудження фактично звужує прохід 
між будинками, обмежує доступ до висотки 
пожежних машин, карет медичної допомо‑
ги, іншої спецтехніки, якщо виникне така 
потреба.

Найімовірніше, тут є і запасний вихід з 
підвалу будинку, який у  разі обстрілів чи 
бомбувань у часи війни має слугувати бом‑
босховищем.

Заради забудови знищили й зелені наса‑
дження, зокрема й ті, які висадили під час 
багатомільйонної реконструкції централь‑
ної площі Ірпеня.

Замість прибудинкової — прилегла?
Громада запросила керівника КП «Управ‑

ління благоустрою міста» Юлію Прибило‑
ву 24 лютого на зустріч. Але та послалася 
на  якусь нараду. Люди спробували зайти 
до  неї на  робоче місце. Але працівниця 
служби благоустрою сказала, що необхід‑
но скласти офіційне звернення. За  пога‑
ною традицією співпраці тимчасової ір‑
пінської влади та не залежних від неї ЗМІ, 
коментар журналістам ІА «Погляд» надати 
відмовилися.

25  лютого відбулися збори мешканців 
будинку, на  які прийшли депутати  — цьо‑
го округу Микола Куровський та началь‑
ник КП «УЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник 
(обидва в  ІМР входять до  фракції «Нові 
обличчя»). Перший з них не бачить нічого 
страшного в тому, що змінили цільове при‑
значення землі й тут буде торговий об’єкт. 
А другий переконує, що ця ділянка будинку 
не належить, мовляв, вона лише прилегла 
до нього.

Мешканці будинку формують відповід‑
ні документи, щоб подати їх до  Ірпінської 
міської ради. Обіцяють, що стукатимуть 
в  усі двері органів влади, щоб захистити 
свою прибудинкову територію.

 Закінчення. Початок на стор. 1

НОВИЙ ГУЧНИЙ СКАНДАЛ В ІРПЕНІ: ЗУХВАЛІСТЬ КАРПЛЮКІВСЬКИХ 
МАРІОНЕТОК ПЕРЕПОВНИЛА ЧАШУ ТЕРПІННЯ ГРОМАДИ

«Анексія» Коцюбинського
Натомість головуючий  — в. о. міського голови  — секре‑

тар ради Андрій Літвинов  — дякував нинішньому очіль‑
нику Коцюбинського Сергію Данішу та його команді, що 
«не дозволили Києву анексувати» селище. А також вручив 
ключі від машини швидкої медичної допомоги для потреб 
населення. Такий собі «оригінальний подарунок» напере‑
додні розв’язання питання приєднання.

Даніш дякував ірпінським чинушам за співпрацю, пообі‑
цяв і надалі товаришувати та приймати у гості в «своєму» 
національному парку. Напевне, мав на увазі Біличанський 
ліс, який свого часу порізали на ділянки у приватну влас‑
ність. У  громади виникли претензії до  Даніша, адже він 
на  виступ не  записувався. Люди сприйняли це як пору‑
шення регламенту. Стримати їх викликався керівник муні‑
ципальної варти Микола Ковальчук. Представники цього 
формування, яке звинувачують фактично у  «проїданні» 
бюджетних коштів (на  їхнє утримання виділяють 11  млн. 
грн на рік), виконували на сесії роль «держиморд».

Далі надали слово ректору Університету державної 
фіскальної служби України Павлу Пашку, представили ново‑
го начальника Ірпінського відділу поліції Валерія Євтушенка.

«Держиморди» проти громади
Бурхливі емоції викликав виступ 

гостомельського селищного голо‑
ви Юрія Прилипка, якого Літвинов 
постійно перебивав. У  «цифровій 
дуелі» останній намагався мані‑
пулювати сумами коштів, виділе‑
них Гостомелю з бюджету Ірпеня. 
Це питання болюче для селища, 
яке наповнює спільну скарбничку 
суттєвими внесками, а на власний 
розвиток отримує мізер. Напри‑
клад, у 2019 році надходження ся‑
гали 165  млн. грн, а  повернулося 
до Гостомеля 7,2 млн. грн.

На цьому знервований Літвинов вирішив перейти до се‑
сійних питань, проігнорувавши громадян, які попередньо 
записалися на виступ. Місцева жителька Михайлина Ско‑
рик‑Шкарівська намагалася вийти до трибуни, щоб йому 
про це нагадати. Але мунвартівці почали її насильно утри‑
мувати ще в проході залу.

Звісно, що таке свавілля переповнило чашу терпіння 
обурених представників громади, почалася штовханина. 
А серед чиновників — викликало істеричний сміх.

Зляканий Літвинов оголосив перерву. А після неї заявив 
про перенесення сесії. Мовляв, депутати кудись поспіша‑
ють, нема кворуму. Засідання завершилося навіть без ви‑
конання Державного гімну України. Довелося людям його 
співати а капела — без музичного супроводу.

Мітинг студентів‑фіскалів
Друга сесійна «серія» фактично розпочалася із мі‑

тингу студентів‑фіскалів, який був спрямований про‑
ти спроби ірпінської влади перевести у  комунальну 
власність земельну ділянку, що перебуває у власності 
Університету державної фіскальної служби України.

Попередньо на сесію винесли питання про надання 
цієї землі гр.  Баженовій Я. С. для будівництва житло‑
вого будинку.

До речі, ця громадянка — директор ТОВ ДП «Глобал 
інвест» — девелоперської компанії, що 
організовує спорудження будівель. У її 
співвласниках фігурує депутатка ІМР 
Марія Шевченко (фракція БПП «Солі‑
дарність»).

На згаданій ділянці, що розташована 
навпроти центрального корпусу вишу, пла‑
нували створити парк відпочинку з фонта‑
ном. Навіть виділили на це кошти з громад‑
ського бюджету — 150 тис. грн. Але цього й 
досі нема.

Щоб не  загострювати ситуацію, Літви‑
нов  запропонував зняти дане питання з 
порядку денного.

Заплаву — під забудову
Тимчасова ірпінська влада під тиском громади змуше‑

на була піти на поступки — надала слово Скорик‑Шкарів‑
ській. Свій виступ вона розпочала з хвилини мовчання 
на честь загиблих на Майдані під час Революції гідності. 
Й навела паралелі тих історичних подій з реаліями на‑
шого міста. Саме ігнорування владою волі народу Укра‑
їни призвело до  кривавих подій. Так само маріонетки 
Карплюка не хочуть чути ірпінській громади.

Інша частина виступу Скорик‑Шкарівської стосувалася 
протесту містян проти переселення дитячої лікарні, що 
по вул. Давидчука, та зміни цільового призначення цієї 
території — так званих медичних земель.

Серед сесійних щасливчиків  — родина одіозного де‑
путата ІМР Миколи Куровського, техніка якого фігурува‑
ла у  виїмці торфовищ. Понад 1,2  га заплавним землям 
р. Буча змінили заради нього цільове призначення із 
ведення особистого селянського господарства на  бу‑
дівництво житлового будинку. А доньці — Ользі Куров‑
ській — більше 0,15  га з будівництва гаражів на  спору‑
дження будинку.

ЖИТЕЛІ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ЗАХИЩАЮТЬ СВОЮ ПРИБУДИНКОВУ ТЕРИТОРІЮ ВІД КАРПЛЮКІВСЬКОГО ПІАРНИКА
У жовтні минулого року в Ірпені по вул. Шевченка, між будинками №3-а та 5, велися будівельні роботи. Це перекладали комунальні мережі під майбут-
ній «ларьок» Петра Щербини. Якимось дивом скандальному карплюківському піарнику вдалося отримати у власність земельну ділянку в центрі міста. 
Спорудження невідомого об’єкта фактично на прибудинковій території висотки викликало обурення серед її мешканців.
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 7 лютого, ПРИІРПІННЯ. Рибоохорон‑
ний патруль Київщини виявив у продажу 
140 кг незаконно виловленої риби, серед 
них — на торгових точках смт Гостомель 
та м. Буча. Під час рейду у смт Гостомель 
рибоохоронний патруль викрив громадя‑
нина, який збував 65 кг риби. А саме: 30 кг 
карася, 20 кг товстолоба, 10 кг пеленгаса, 
3 кг лина і 2 кг судака. А в м. Буча було 
виявлено незаконний продаж 5 кг сома. 
В обох випадках громадяни не змогли на‑
дати рибпатрульним будь‑які документи 
щодо законності походження водних біо‑
ресурсів. Рибоохоронний патруль нагадує 
телефон «гарячої лінії» для повідомлен‑
ня про факти порушення правил рибаль‑
ства: (068) 642–80–26.
 11 лютого, ІРПІНЬ. До служби порятун‑
ку «101» повідомили, що на озері в районі 
вул. Котляревського тоне безпритульний 
пес, який провалився під тонку кригу. 
На місце події прибув черговий караул 
36‑ДПРЧ м. Ірпінь. Застосувавши надувний 
човен, надзвичайники доправили твари‑
ну до берега.
 18 лютого, ІРПІНЬ. Під час відпрацю‑
вання вулиць Ірпеня поліцейські зупини‑
ли 35‑річного місцевого жителя, грома‑
дянина С. У чоловіка під час поверхнево‑
го огляду виявили та вилучили згорток із 
білою речовиною, схожою на амфетамін, 
та пакет із подрібленою зеленою масою, 
схожою на канабіс. Наразі за даним фак‑
том відкрили кримінальне провадження 
за ч. 1, ст. 309 КК України.
 18 лютого, ГОСТОМЕЛЬ. Оперативники 
в смт Гостомель зупинили громадянина 
М., 1983 р. н., у якого під час огляду ви‑
явили та вилучили ніж. За даним фактом 
відкрили кримінальне провадження 
за ч. 2, ст. 263 КК України (Незаконне по‑
водження зі зброєю, бойовими припаса‑
ми або вибуховими речовинами).
 19 лютого, ІРПІНЬ. По вул. Універси‑
тетська (біля відділу продажів ЖК “Цен‑
тральний”) автомобіль збив 32‑річну 
жінку та 17‑річну дівчину, які переходили 
дорогу у недозволеному місці. На жаль, 
дівчина, якій було 17 років, померла.
 22–23 лютого, ПРИІРПІННЯ. Рятуваль‑
ники Ірпінського регіону ліквідували 
5 загорань сухої рослинності. Зокрема 
палали торішня трава та очерет на за‑
плаві. Наймасштабніше загорання стало‑
ся 22 лютого о 17:21 в Ірпені по вул. 6 Лі‑
нія (заплава р. Ірпінь). Полум’я охопило 
майже 1,5 га сухостою.
 24 лютого, КОЦЮБИНСЬКЕ. Поліцейські 
повідомили, що затримали чоловіка, 
який в магазині селища Коцюбинське, 
будучи в медичній масці, вдарив про‑
давчиню, забризкав її газом, намагався 
заволодіти ювелірними прикрасами жін‑
ки та втік з місця події, нічого не взявши. 
Підозрюваного затримали у порядку ст. 
208 КПК України. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кри‑
мінального кодексу України. Нападнику 
загрожує позбавлення волі на строк від 
3 до 7 років.
 29 лютого, ІРПІНЬ. Поліцейські затри‑
мали серійних квартирних крадіїв, яких 
підозрюють у трьох крадіжках електроін‑
струментів з помешкань жителів Ірпеня 
та Бучі. Так, в Ірпені крадії проникли 
до будинку шляхом віджиму вікна, звідки 
викрали електроінструменти. Поліцей‑
ські встановили, що крадії зникли з місця 
злочину на таксі. Невдовзі вони зупини‑
ли авто, що підпадало під орієнтування, 
та затримали крадіїв із викраденими 
інструментами. За фактами крадіжок 
відкриті кримінальні провадження 
за ст. 185 Кримінального кодексу України.
 4 березня, ІРПІНЬ. Поліція повідомила, 
що в Ірпені 14‑річний підліток та 25‑річ‑
ний чоловік пограбували місцевого жи‑
теля з вадами здоров’я просто біля його 
під’їзду, вихопивши в нього з рук смарт‑
фон. Поліцейські розшукали їх (підліток 
втік аж на Черкащину) та повернули 
телефон, який вже встигли продати. Зло‑
чинці також виявилися місцевими жите‑
лями. За фактом пограбування відкрито 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 
Кримінального кодексу України. Вирішу‑
ється питання про оголошення підозри 
молодикам та обрання запобіжного за‑
ходу для них.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ СУДИ ТА СПРАВИ

АКЦІЯ НА ЗАПЛАВІ РІЧКИ ІРПІНЬ: 16 ДНІВ ПРОТИ СВАВІЛЛЯ 
МІСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ
Тимчасова ірпінська влада на чолі з карплюківськими маріонетками робить усе можливе, щоб якнайшвидше заплаву р. Ірпінь вкрили 
висотки ЖК «Синергія сіті». На заваді стала безстрокова акція протесту за збереження цих земель від забудови. Нещодавно були 
здерті плакати, на яких попереджали про грандіозну будівельну аферу. А тепер вирішили прибрати й вагончик, яким учасники акції 
перекрили в’їзд на незаконну забудову та в якому вони ховаються у негоду.

Виконком — проти свідомої громади?
Це рішення ухвалили на  засіданні Ір‑

пінського міськвиконкому, що відбулося 
3  березня. Питання було сформоване як 
«Про надання дозволу на демонтаж само‑
вільно встановленої малої архітектурної 
форми (вагончик‑побутівка), розташованої 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Громадянська, 1 
(біля колишньої АЗС).

Після його зачитування доповідачем, 
головуючий  — в. о. міського голови  — се‑
кретар ради Андрій Літвинов  — поставив 
питання на  голосування. Член виконко‑
му Андрій Гірник спробував напівголоса 
уточнити, чи це той вагончик, який «вста‑
новили революціонери». Але посадовці 
промовчали.

Нагадуємо, що протестувальники поста‑
вили перед головним в’їздом до будівель‑
ного майданчика так званого ЖК «Школа» 
вагончик. Небайдужі жителі Ірпеня обуре‑
ні, що на об’єкті, який ірпінська влада афі‑
шувала як зведення школи, тривають буді‑
вельні роботи. «Навчальний заклад» виріс 
у поверхах до чергової висотки.

Нещодавно були здерті плакати, на яких 
протестувальники попереджали про гран‑

діозну будівельну аферу  — ЖК «Синергія 
сіті». Водночас з’ясувалося, що містобудів‑
ні умови для забудови заплави цим жит‑
ловим комплексом виданні незаконно та 
скасовані ДАБІ.

Тепер ірпінська влада вирішила при‑
брати й вагончик, яким протестувальники 
перекрили в’їзд на незаконну забудову та 
в якому вони ховаються у негоду.

«Курники» від «прораба» Карплюка
Заплавні землі обманом вирішили за‑

будувати 72‑ма багатоповерхівками ЖК 
«Синергія сіті». До  цієї афери причетний 
депутат Ірпінської міської ради Ігор Овер‑
ко, котрого ще називають «прорабом» 

Карплюка — «збіглого» мера Ірпеня. Ласий 
шматок заплави не  дає спокою ненажер‑
ливим руйнівникам невідновлювальних 
природних ресурсів міста.

Як розповів організатор акції  — депутат 
Ірпінської міської ради Лаврентій Куха‑
лейшвілі  — 72  багатоповерхові «курники» 
розраховані приблизно на 13 тис. квартир. 
А це додатково понад 30 тис. нових жителів 
міста, інфраструктура якого уже сьогодні 
фактично захлинається від шаленої забу‑
дови.

Відомо, що заплавні землі лежать за ме‑
жами Ірпеня, їх відносять до особливо цін‑
них, розпоряджатися ними має Київська 
облдержадміністрація.

Проте Ірпінська міська рада своїм рішен‑
ням змінила їхнє цільове призначення: із 
сільськогосподарських — під багатоповер‑
хову забудову. Тобто ІМР перевищила свої 
повноваження. Ірпінська тимчасова влада 
намагається прикрити свої діяння так зва‑
ним «оновленим Генеральним планом м. 
Ірпеня».

Але цим містобудівним документом 
не встановлюються межі населеного пунк‑
ту. А виключно Верховною Радою України. 
Межі Ірпеня не змінювалися із 1968 року.

НЕЗАКОННА «СИНЕРГІЯ-СІТІ»: 
КАСАЦІЙНИЙ СУД СКАСУВАВ РІШЕННЯ 
ІРПІНСЬКОГО ТА АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДІВ

ЗНОВУ ПОРУШИЛА ЗАКОН: ПОПСУЙ НЕ 
ОПРИЛЮДНИЛА ГЕНПЛАНУ ІРПЕНЯ НА 
ДЕРЖАВНОМУ ПОРТАЛІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

ЩЕРБИНА — НА СУДОВІЙ ЛАВІ: МЕДІЙНИКА КАРПЛЮКА 
ОБВИНУВАЧУЮТЬ У ПЕРЕШКОДЖАННІ ОБШУКУ

3 березня у  Верховному суді 
України розглянули одну зі 
справ щодо законності забу‑

дови заплави річки Ірпінь 72‑ма ба‑
гатоповерхівками «Синергії‑сіті», 
які будують на  підставну особу  — 
Юрія Мураша.

При цій забудові порушують закон 
та екологічні норми. Адже землі за‑
плави лежать за  межами Ірпеня та 
належать до  особливо цінних зе‑
мель сільськогосподарського при‑
значення.

Прокурор відділу Офісу Гене‑
рального прокурора Олена Куліба 
зачитала лист Головного управ‑
ління Держгеокадастру Київської 
області про те, що спірні земельні 
ділянки лежать за межами Ірпеня. 
Тож рішення сесії Ірпінської місь‑
кради від 2016  року про розробку 
детального плану території забу‑
дови заплави  — незаконне. Пред‑
ставниця Ірпінської міської ради 
Оксана Залужняк намагалася пере‑
конати суддю у законності дій міс‑
цевої влади. Наприклад, заявляла 

про те, що рішення про розробку 
забудови заплави депутати ухва‑
лювали, керуючись генеральним 
планом міста від 2012  року. Пере‑
конати у  законності рішення про 
забудову заплави Оксана Залуж‑
няк намагалася картами 50‑річної 
давності  — від 1968  року. Мовляв, 
більшість сіл півстоліття тому від‑
носили до  Ірпеня. Тож кому тоді 
належали заплавні землі, нібито 
не  важливо. Проте уточнююче за‑
питання судді про тодішню при‑
належність Михайлівки‑Рубежівки 
до  Ірпеня відповідачку спантели‑
чило.

Заслухавши обидві сторони, суд‑
ді пішли до  нарадчої кімнати. Зго‑
дом головуюча суддя Лариса Мороз 
зачитала ухвалу: касаційний суд 
скасував рішення Ірпінського та 
Апеляційного судів, якими раніше 
прокуратурі було відмовлено у ска‑
суванні детального плану території 
по  заплаві. Отже, законність цього 
будівництва знову буде перевірено 
в Ірпінському міському суді.

К олишня в. о. міського голови Ірпеня Анастасія Попсуй 
не забезпечила оприлюднення Генплану міста на Єди‑
ному державному вебпорталі відкритих даних. Про це 

повідомила жителька Ірпеня Неля Лавровська, посилаючись 
на документи з адміністративної справи про правопорушен‑
ня Попсуй, отримані за запитом на публічну інформацію.

«Маємо документи від Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини, які підтверджують, що ІМР на дату 09.07.2019 не оп-
рилюднила відповідно до закону Генплану міста Ірпінь, пла-
ну зонування і детальних планів територій. А  також інші 
обов’язкові відкриті дані відповідно до закону «Про доступ 
до публічної інформації», — повідомила Лавровська.

Нагадуємо, раніше Попсуй вчасно не забезпечила, як того 
вимагає закон, оприлюднення маси документів на відповід‑
них вебпорталах.

Зокрема оновленого Генплану Ірпеня, який зі сканда‑
лом ухвалили ще 19 грудня 2018 року. А на офі‑
ційному сайті Ірпінської міської ради По‑
яснювальна записка до  Оновлення 
генерального плану міста Ірпінь досі 
перебуває у стадії наповнення.

П етро Щербина — піарник відставного 
мера Ірпеня Володимира Карплю‑
ка  — вирізняється екзальтованою 

поведінкою. Особливо полюбляє демон‑
струвати її на  різних важливих заходах, 
провокуючи своїми неадекватними вчин‑
ками оточуючих. Не дивно, що один з таких 
випадків, коли він заважав правоохорон‑
цям проводити слідчі дії, призвів до  роз‑
гляду його справи у суді.

У листопаді 2018  року поліція проводи‑
ла обшук у будинку керівника ТОВ «Домі‑
нет» Володимира Мозолюка. Свого часу 
Щербина фігурував серед засновників 
та бенефіціарних власників цього інтер‑
нет‑провайдера.

При проведенні слідчих дій він зухвало 
перешкоджав роботі правоохоронців, си‑
пав на  їхню адресу нецензурні слова та 
влаштував штовханину.

За цим фактом проти нього відкрили кримі‑
нальне провадження за ч. 1 ст. 343 (втручан‑
ня в діяльність працівника правоохоронного 
органу) ККУ та надіслали повістку до суду.

До речі, такі дії караються штрафом від 
50 до 200 неоподатковуваних мінімумів до‑
ходів громадян або виправними роботами 
на строк до 2 років, або арештом на строк 
до 6 місяців.

Свій вчинок Щербина аргументував тим, 
що він журналіст, на якого вчиняють полі‑
тичний тиск через його роботу піарником 
на Карплюка.

А влаштував штовханину, бо злякався, 

що на  оселю його друга напали невідомі 
особи. Водночас на  відео видно, що пра‑
воохоронці демонстрували йому службові 
посвідчення.

Судовий процес триває. Так, 4  березня 
в Ірпінському міському суді під головуван‑
ням судді Валерія Линника відбулося під‑
готовче засідання.

На жаль, через стан здоров’я на  нього 
не  з’явився захисник Щербини. Тому суд 
перенесли на 21 квітня на 11:30.

Цікаво, що медійник уже не  вперше по‑
трапляє на судову лаву. В березні 2019 року 
патрульна поліція зупинила його за підоз‑
рою у керуванні автомобілем у нетверезо‑
му стані.

Поліцейськими було встановлено, що 
Щербина перебував у  стані алкогольно‑
го сп’яніння, про що склали відповідний 
протокол, який направили для розгляду 
до суду.

За іронією долі, на  судовому засіданні 
9 травня, на яке наш фігурант не з’явився, 
головував теж суддя Линник.

 ГАРЯЧА ТЕМА

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 ПРИГОДИ

 СЕМІНАРИ

МІЖ ІРПЕНЕМ І БУЧЕЮ НА ОЗЕРІ 
«ЗЕМСНАРЯД» ЗАТРИМАЛИ 
БРАКОНЬЄРІВ

«ОБЕРЕЖНО, МІНА!»: НА 
ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ПОЛІ ЗНАЙШЛИ 
28 ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

29   лютого на  озері 
«Земснаряд», яке 
розкинулося між мі‑

стами Буча та Ірпінь, затрима‑
ли браконьєрів.

«Що ближче до нересту, то 
більше браконьєрів. Ось одна 
з цих особин. Правда, поганя-
тися за ним довелося. Ловив 
з боку Ірпеня на  «Земіку», 
а зловив в Лісовій Бучі. Вели-
чезна подяка нашим рибал-
кам. Всім, хто брав участь 
в сьогоднішньому затриман-
ні, подяка, і рибоохоронний 
патруль не  підвів, спрацю-
вали оперативно», — повідо‑
мили у  Фейсбук‑групі «Стоп 
брак».

«Знову голодні у нас в місті, не соромлячись, серед білого дня 
виймають сітки. Наші рибалки і «Стоп брак» спрацювали від-
мінно, незважаючи на  лід через все озеро загнали і затримали 
бракуш. Спасибі і рибоохоронному патрулю за  оперативність. 
Поки складали протокол, телефони у  рибінспекторів просто 
розривалися, браки полізли по всіх водоймах. Друзі, не проходи-
мо повз, разом ми здолаємо це зло», — розповіли деталі інциденту 
у спільноті «911».

19 лютого до оперативно‑диспетчерської служби Ірпінського 
регіону надійшло повідомлення про те, що на полі між смт 
Гостомель та с. Раківка знайшли вибухонебезпечні пред‑

мети.
На місце події направили піротехнічний підрозділ мобільного ря‑

тувального центру ДСНС України та сповіщено Ірпінський відділ по‑
ліції задля виділення співробітників для охорони місця події.

На місці події піротехніки ідентифікували 4 міни часів Другої сві‑
тової війни та знайшли ще 24 вибухонебезпечні предмети.

Всі вони вилучені та будуть 
знешкоджені шляхом підриву 
у завчасно визначеному полігоні 
для знищення вибухонебезпеч‑
них предметів.

Рятувальники наголошують, 
що при знаходженні вибухоне‑
безпечних або схожих на  них 
предметів не  можна їх навіть 
торкатися, а  надто  — намагатися 
перенести. Про можливу небез‑
пеку треба повідомити людей 
поруч та негайно поінформувати 
оперативні служби за  телефон‑
ними номерами «101» та «102».

 ВАЖЛИВО ЗНАТИ  ФОТОФАКТ

ДЕРЖАВНА «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ВЖЕ 
ПРАЦЮЄ — 1547

Щ орічно від домашнього насильства гине 
600 українок, а від 1 до 3 мільйонів дітей 
стають свідками або жертвами домаш‑

нього насильства. Для допомоги тим, хто став 
жертвою домашнього насильства або для його 
запобігання в  Україні запрацювала державна 
«гаряча» лінія за номером 1547. Усі дзвінки зі 
стаціонарних та мобільних телефонів є безко‑
штовні.

Зателефонувавши до кол‑центру, усі абонен‑
ти/ки цілодобово зможуть отримати інформа‑
ційну допомогу щодо існуючих сервісів для по‑
страждалих. Також за  запитом їм буде надана 
кризова соціально‑психологічна допомога.

Нагадаємо, що в Україні кілька років поспіль 
функціонує:

— Національна «гаряча» лінія із запобігання 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 
гендерної дискримінації, яка працює за безко‑
штовними номерами: 0–800–500–335 (для стаці‑

онарного телефона); 386 (для мобільного телефона); 116–123 
(для мобільного телефона);

— Національна дитяча «гаряча» лінія, яка працює за безко‑
штовними номерами: 0–800–500–225 (для стаціонарного теле‑
фона); 116–111 (для мобільного телефона).

1 березня рибалки очистили озеро військового шпиталю в 
Ірпені («Санаторка») від сміття і завалів та відремонтували 
там шлюз. Завдяки цьому вода почала наповнювати його.

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: 
ЗООЗАХИСНИЙ СЕМІНАР В ІРПЕНІ У РАКУРСІ ГУЧНИХ 
СКАНДАЛІВ ІЗ СОБАКАМИ
Проблема жорстокого поводження з тваринами хвилює світову спільноту. Адже такі випадки тра-
пляються не лише у так званих країнах, які розвиваються, а й таких, що мають високий рівень 
цивілізації. І багато в чому це залежить від людського фактора: виховання, навколишнього оточення, 
сталих норм, визначених у середовищі.

Ц і та інші питання обговорю‑
вали учасники зоозахисно‑
го юридичного семінару, що 

відбувся 21  лютого в  Ірпені. Його 
тема була визначена як «Роль гро‑
мадських організацій щодо захисту 
тварин».

Захід організували спільними зу‑
силлями міжнародна організація 
Naturewatch Foundation та ГО «Від‑
криті клітки Україна».

Мета проєкту  — поділитися між‑
народним досвідом захисту тварин 
і підвищити рівень професійних 
знань поліцейських, зоозахисних 
організацій, волонтерів.

Серед заявлених доповідачів  — Марк Ренделл (Ве‑
лика Британія), Світлана Руденко, Катерина Бєлкіна, 
Олександра Ведута.

Марк Ренделл  — міжнародний експерт з про‑
блем зоозахисту, керівник організації Hidden‑in‑
Sight  International, колишній британський поліцей‑
ський‑детектив.

Тема його виступу — «Жорстоке поводження з тва‑
ринами — перший крок до насильства над людьми». 
Доповідач покладався на  власний досвід правоохо‑
ронця та наукові дослідження.

І вони свідчать, що прояви жорстокості стосовно 
братів наших менших залежать від різних факторів. 
Це і виховання, вплив навколишнього оточення, ста‑
лих норм, визначених у певному середови‑
щі.

Так, спостерігається зв’язок між насиллям, 
жорстоким ставленням дітей до  тварин та 
агресією до людей у підлітковому чи дорос‑
лому житті.

Тому важливо прищеплювати молодому 
поколінню гуманне відношення до  наших 
домашніх улюбленців на власному прикладі.

Ренделл навів численні факти, коли жор‑
стокість до  тварин переростала у  майбут‑
ньому на  звірство щодо інших людей, зо‑
крема й членів родини.

Виступи інших доповідачів стосувалися 
практичних питань взаємодії зоозахисників 
з поліцією та іншими державними органа‑

ми, притягнення до  відповідаль‑
ності за  жорстоке поводження з 
тваринами, волонтерської діяль‑
ності.

На жаль, Ірпінь у цьому плані теж 
неодноразово опинявся у  цен‑
трі зооскандалів, дійшло навіть 
до  відкриття кримінального про‑
вадження.

Один з них пов’язаний із тим, що 
місцеві зоозахисники запідозрили 
колишнього керівника КП «Служба 
захисту та лікування тварин» Іри‑
ну Мургу у  відмиванні бюджетних 
коштів та шахрайстві з благодій‑
ними внесками.

Представники громади вимагали від неї звіту про 
діяльність згаданого комунального підприємства і ГО 
«Центр захисту тварин», які вона очолювала на гро‑
мадських засадах.

З Ірпеня на  стерилізацію до  Луцька вивезли в  де‑
кілька етапів 68 собак. Стерилізаційні заходи кожної 
з тварин обійшлися ірпінському бюджету на  суму 
1756 грн. Транші провели на 120 тис. грн.

Доля хвостатих і досі залишається невідомою. Адже 
фіксованих фактів повернення їх до  нашого міста 
не виявлено. Хоча Мурга стверджує, що собак випус‑
тили в Ірпені, чи їм знайшли нових господарів.

Відкритими залишаються й питання конкретизації 
витрат бюджетних коштів службою, яку вона очо‑
лювала. За  словами зоозахисників, у  2017  році  — це 
400 тис. грн і в 2018‑му — 800 тис. грн.

На зустрічі зоозахисників з представниками тимча‑
сової ірпінської влади чиновники на чолі з тодішньою 
очільницею Ірпеня Анастасією Попсуй, лише почули 
неприємні для них запитання про звітування служби, 
намагалися перебивати людей, а потім просто втекли.

Водночас багато хто з жителів нашого регіону щиро 
переймаються долею безпритульних тварин. Волон‑
тери забирають їх з вулиці та шукають нових господа‑
рів, не дають загинути від голоду чи хвороб.

Прикладом самовідданої турботи про друзів наших 
менших є Ася Серпінська, яка у притулку в Гостомелі 
багато років утримує тварин, кількість яких у різні пе‑
ріоди перевищувала 1 тис. особин.
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8 БЕРЕЗНЯ — СВЯТО РІВНОСТІ ТА 
СВОБОДИ ВІД СТЕРЕОТИПІВ

 СВЯТА

 НАВЧАННЯ

О станнім часом жителів пострадянського простору 
все частіше хвилює питання: святкувати чи не свят‑
кувати Міжнародний жіночий день, а  якщо так  — 

у чому його справжня суть?
Справа в  тому, що у  Радянському Союзі це свято спо‑

творили до  невпізнання, повністю позбавивши первіс‑
ної мети — проголошення гендерної рівності жінок. Воно 
більше стало нагадувати симбіоз Дня матері, бабусі, донь‑
ки та подруги, який стали величати святом «весни, краси 
та жіночності». І вже нікому й на думку не спадало згаду‑
вати про дискримінацію жінок.

Наразі святу повільно, але впевнено повертають його 
основну ідею — рівності прав та можливостей людей неза‑
лежно від статі.

До речі, за  даними нового рейтингу партнерства Equal 
Measures 2030 Україна увійшла до топ‑50 країн за показни‑
ком рівності чоловіків і жінок, пише «Главком». Дані для 
цього рейтингу беруться з агентств ООН, Світового банку, 
недержавних організацій і т. д.

Цікаво, що згідно з його даними жодна країна в  сві‑
ті не  зможе досягти рівноваги в  цьому питанні 
до 2030 року.

При складанні рейтингу експерти аналізували дані з 
129 країн. Бали рахували за шкалою від 0 до 100, де 100 — рі‑
вень абсолютної рівності між чоловіками та жінками. Про‑
гресивними назвали країни, у яких індекс перевищує 90 ба‑
лів. Ті ж, де індекс менше 59‑ти, були названі відсталими.

Загальний середній світовий показник  — 65,7  балів. 
На  мові фахівців  — це не  дуже хороший результат для 
всього людства. Найскладнішими питаннями, як і раніше, 
залишаються: присутність жінок в парламенті і представ‑
леність у  політичному житті, рівна оплата праці, прояви 
насильства і агресії на адресу жінок.

Найкращий показник гендерної рівності виявився у Да‑
нії (89,3). У п’ятірку країн з високим індексом рівності по‑
трапили Фінляндія (88,8), Швеція (88,0), Норвегія (87,7) і 
Нідерланди (86,8).

Україна розташувалась на 46 місці з результатом у 71 бал, 
обігнавши Молдову (54  місце/69,5  балів) і Росію (59  міс‑
це/67,6).

21 країна зі списку набрала менше 50 балів. Замикає рей‑
тинг Чад, де індекс гендерної рівності сягнув 33,4 бали. Це 
дуже сумно, зважаючи на  те, що 2,8  млрд. жінок і дівчат 
на планеті живуть у державах, де жінку вважають друго‑
сортною людиною.

Гендерна рівність є однією із 17 цілей сталого розвитку, 
які ухвалені на саміті ООН 2015 року та підписані 193 кра‑
їнами. Ці цілі мають бути реалізовані до 2030 року. Навіть 
скандинавські країни, індекс рівності в яких нині найкра‑
щий, повинні докласти величезних кроків для досягнення 
цієї мети.

Що ж, хочеться побажати всім нам, щоб ці результати яко‑
мога швидше змінились на краще. А всім жінкам — поваги 
від оточуючих, свободи від стереотипів, підтримки ваших 
ідей та цілей, впевненості у собі та успіху у всіх життєвих 
сферах!

 НОВИНИ

В’ЯЗНІ ПІКЛУВАТИМУТЬСЯ ПРО 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ КОТІВ: У ГОСТОМЕЛІ В 
КОЛОНІЇ ЗАПУСТИЛИ НОВИЙ ПРОЄКТ АДАПТАЦІЇ

В УКРАЇНІ НЕЗАБАРОМ ВВЕДУТЬ 
АВТОМАТИЧНУ ФОТОВІДЕОФІКСАЦІЮ 
ПОРУШЕНЬ ПДР

У Бучанській виправній колонії № 85, що у Гостомелі, 
в’язням дозволять піклуватися про безпритульних 
котиків. Проєкт «Двостороння адаптація» запустив 

Центр захисту тварин (Київ).
Фахівці центру розповідають, що в  одній із американ‑

ських в’язниць (штат Індіана) діє спеціальна програма. У її 
рамках засудженим дозволяють доглядати за  згаданими 
тваринами.

Експеримент, який тривав 5 років, засвідчив чудові ре‑
зультати: в’язні, які турбувалися про пухнастиків, у  май‑
бутньому майже ніколи уже не потрапляли за грати пов‑
торно.

4  березня у  виправному закладі запустили подібний 
проєкт «Двостороння адаптація». Людям, які відбувають 
покарання, дозволять піклуватися про безпритульних 
котиків.

За цим процесом наглядатимуть працівники колонії. 
До спілкування з тваринами допускатимуть лише тих в’яз‑
нів, які засуджені не за тяжкі злочини.

Для тварин відведуть спеціальне приміщення, куди за‑
суджені зможуть приходити, щоб відвідати своїх нових пі‑
допічних.

Час від часу хвостатих оглядатимуть ветеринари центру, 
щоб впевнитися, що з ними все гаразд, вони не хворіють і 
їх утримують у сприятливих умовах.

Сподіваємося, що завдяки догляду за  твариною хтось 
із в’язнів переосмислить своє життя і, повернувшись до‑
дому із місць позбавлення волі, більше туди не потра‑
плятиме.

В ІРПЕНІ ВІЙСЬКОВІ МЕДИКИ ТРЕНУВАЛИСЯ БОРОТИСЯ 
З КОРОНАВІРУСОМ

Н а території військового шпиталю у м. Ірпінь під ке‑
рівництвом командувача Медичних сил Збройних 
Сил України генерал‑майора медичної служби Ігоря 

Хоменка було проведено тренувальне розгортання вій‑
ськового мобільного госпіталю, перепрофільованого для 
прийому інфекційних хворих на коронавірус.

До участі у тренуванні були залучені лікарський та серед‑
ній медичний склад Національного військово‑медичного 
клінічного центру «Головний військовий клінічний гос‑
піталь», військові фахівці‑інфекціоністи, викладацький 
склад та слухачі Української військово‑медичної академії, 
військовослужбовці Регіонального санітарно‑епідеміоло‑
гічного загону, військової служби правопорядку та підроз‑
діл РХБ захисту.

У ході тренування було розгорнуто необхідні медичні 
відділення та пости з відповідним функціональним при‑
значенням. Також було проведено імітацію масового над‑
ходження «хворих», що дозволило військовим медикам 
вдосконалити практичні навички з організації прийому, 
сортування та проведення лікувально‑діагностичних захо‑
дів інфекційним хворим на висококонтагіозне вірусне за‑
хворювання з повітряно‑крапельним механізмом передачі.

Присутній на тренуванні заступник секретаря Ради націо‑
нальної безпеки і оборони України Олексій Соловйов дав ви‑
соку оцінку рівню підготовки військових медиків. А перший 
заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України генерал‑лейтенант Сергій Корнійчук вказав на необ‑
хідність подальшого нарощування наявного потенціалу.

Джерело: «Військовий медик»

Період підготовки до  введення в  Україні автоматичної 
фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху 
повністю завершений, законодавчі та підзаконні акти вже 
готові. Зараз тривають останні технічні тести.

Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков. За його сло‑
вами, у найближчі дні буде оголошено про початок пере‑
хідного періоду: перші 45 днів камери фотовідеофіксації 
працюватимуть в режимі інформування і попередження.

Потім почнеться повна процедура штрафів і покарань з 
нарощуванням кількості камер — по всій країні. На думку 
міністра, це нововведення, можливо, буде трохи диском‑
фортним після десятиліть «вольниці». Але це єдиний шлях 
для скорочення кількості загибелі людей на дорогах.

Для довідки: на  дорогах України гине від 38  до  50  осіб 
на тиждень, у 2019 році загинуло 3454 громадян.

В ІРПЕНІ ВІДБУДЕТЬСЯ  
«HAPPY WOMAN» — 
ГОЛОВНИЙ ФОРУМ КРАЇНИ

28   березня у  готелі «Конференц‑хол «Ірпінь» від‑
будеться навчально‑мотивуючий форум, на який 
зберуться жінки, котрі розуміють, наскільки важ‑

ливо бути щасливими і неповторними, а також добре зна‑
ють, що для цього потрібно, вміють надихати на неймовірні 
перетворення, заряджати на позитив та високий результат.

Серед спікерів Головного форуму країни будуть такі яскра‑
ві українські особистості, як амбасадор щастя Маргарита Січ‑
кар, телеведуча Сніжана Єгорова, дизайнер Юлія Кацьянова, 
коуч з розвитку емоційного інтелекту Катерина Куницька, а 
також — Вероніка Дідусенко, Ольга Іванова, Ольга Бутко та 
інші непересічні жінки, які зуміли зробити себе самі і пере‑
конані в тому, що ключі від щастя є в кожної з нас — потрібно 
лише вміти ними користуватися!

На присутніх чекають:
• рецепти успіху від відомих людей України;
• нові знання, які неодмінно знадобляться у вашому житті;
• нетворкінг за келихом шампанського;
• романтичний саксофон;
• подарунки від спонсорів та партнерів;
• незабутні враження від спілкування;
• легка і позитивна атмосфера заходу та багато іншого.
Організатор заходу — ГО «Жіночий Альянс Розвитку».
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Як поводитись?
1. Часто і ретельно мийте руки водою з 

милом протягом щонайменше 20–30  се‑
кунд, адже від якості миття залежить ваша 
безпека, а також людей навколо.

Правильно мити руки потрібно так:
▪ Намочіть руки водою (теплою чи холод‑

ною)
▪ Нанесіть достатньо мила, щоб воно по‑

кривало всю поверхню рук
▪ Помасажуйте руки долоня до долоні
▪ Потріть правою долонею по  поверхні 

лівою руки з переплетеними пальцями, 
потім зробіть навпаки
▪ Потріть руки долоня об долоню з пере‑

плетеними пальцями
▪ Зачепіть пальці і потріть їх
▪ Ретельно помийте великі пальці кожної 

руки
▪ Зверніть увагу на нігті — там накопичу‑

ється багато бруду
▪ Потріть долоні пальцями в  круговому 

напрямку (окремо праву та ліву)
▪ Ретельно змийте руки водою
▪ Візьміть рушник одноразового викори‑

стання та витріть руки
▪ Опісля вимкніть кран рушником та ви‑

киньте його у смітник
▪ Найкраще, аби смітник був у такому міс‑

ці, щоб ви могли не чіпати ручки дверей, 
а  скористалися рушником для того, щоб 
відчинити двері і потім викинути викорис‑
таний рушник у сміття.

Цікаво, що результати деяких досліджень 
та опитувань свідчать, що люди забувають 
мити руки, коли це необхідно. А  якщо ми‑
ють, то  досить часто роблять це недостат‑
ньо ретельно, аби знищити небезпечні па‑
тогени, які можуть жити на брудних руках та 

спричиняти хвороби. Якщо немає можливо‑
сті помити руки з водою і милом, варто ви‑
користовувати спиртовмісний антисептик 
для рук — розчин із вмістом спирту 60–80 % 
або із 2 % хлоргексидину. Антисептик має 
покривати всю поверхню шкіри рук, обро‑
бляти руки треба щонайменше 30 секунд і 
особливу увагу приділити нігтям (тут нако‑
пичується найбільше бруду). За першої на‑
годи помийте руки милом і водою.

2. Не торкайтеся брудними руками очей, 
носа чи рота.

3. Уникайте тісного контакту з хворими 
людьми та натовпом.

4. Ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і 
яйця.

5. Уникайте незахищеного контакту з ди‑
кими та свійськими тваринами.

Якщо маєте симптоми гострої респіра‑
торної інфекції, аби запобігти зараженню 
інших потрібно:

— залишитися вдома, якщо захворіли;
— уникати тісного контакту з іншими 

людьми;
— прикривати рот і ніс серветкою під час 

кашлю і чхання, а  опісля ретельно мити 
руки;

— регулярно провітрювати приміщення 
та дезинфікувати поверхні;

— перебувати на  зв’язку зі своїм сімей‑
ним лікарем;

— використовувати захисну маску для 
обличчя (її слід регулярно міняти/знеза‑
ражувати) у публічних місцях;

— якщо відвідували інші країни і про‑
тягом 2  тижнів після цього у вас виникли 
симптоми респіраторного захворювання, 
негайно зверніться за медичною допомо‑
гою;

— під час кашлю та чхання прикривати 
рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою 
серветкою, після чого викинути серветку 

та вимити руки;
— дезинфікувати поверхні, яких торкала‑

ся інфікована людина.
Чому не варто панікувати
Поки що рівень паніки не  можна порів‑

няти з рівнем небезпеки, яку становить 
хвороба.

Ситуацію інколи нагнітають ті, хто навіть 
до медицини не має жодного стосунку. Ве‑
ликий розголос пов’язаний з тим, що вірус 
новий, і вакцини проти нього поки не існує.

Проте окрім щоденної статистики збіль‑
шення заражених та померлих, зростає 
кількість людей, яких вважають повні‑
стю вилікуваними. Наразі у  світі захворі‑
ло близько 95 000  осіб, померло близько 
3 200 осіб, а одужало понад 51 000.

Лікарі переконані, що значно більшу за‑
грозу для українців становить звичний 
вірус грипу. Наприклад, минулого сезону 
(2018–2019 роки) в Україні на грип захворі‑
ло 5,4 мільйона осіб, у США — 35 мільйонів.

 ЗДОРОВ’Я

ЛІКИ ЗА ПІЛЬГОВИМИ РЕЦЕПТАМИ: ПЕРЕЛІК АПТЕК ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ПРИІРПІННЯ

Н а сайті Ірпінського міського центру первинної меди‑
ко‑санітарної допомоги оприлюднено перелік аптек, 
в яких можна отримати ліки за пільговими рецепта‑

ми лікарів (відповідно до  міської комплексної програми 
«Здоров’я Приірпіння»).

Аптеки, до  яких можна звертатися для отримання ліків 
за рецептами для учасників бойових дій (УБД), учасників 
антитерористичної операції (АТО) та членів їхніх сімей, 
а також для амбулаторного лікування за певними катего‑
ріями захворювань:
 y ТОВ «ВУД Ю» — вул. Мечникова, 118, пр. 86, вул. Григорія 

Сковороди, 11/18 м. Ірпінь;
 y ТОВ «Одужуйте швидше»  — вул. Т. Шевченка, 16, м. Ір‑

пінь;
 y ТОВ «Аптекарь» — вул. Т. Шевченка, 3, м. Ірпінь;
 y ТОВ «Подорожник Київ» — аптека № 18, вул. Доківська, 

1, смт Коцюбинське;
 y ТОВ «СІГ 25» — аптека № 1, вул. Європейська, 4, смт Вор‑

зель;

 y ТОВ «Фармастор»  — аптека «Доброго дня», вул.  Авіа‑
конструктора Антонова, 4‑а; вул. Центральна, 6‑г, м. Ір‑
пінь;

 y ТОВ «Аптека Мірра» — вул. Свято‑Покровська, 9‑б, смт 
Гостомель.

Аптеки, до  яких можна звертатися для отримання ліків 
за рецептами для онкохворих:
 y ТОВ «Аптекарь» — вул. Т. Шевченка, 3, м. Ірпінь (не нар‑

котичні);
 y КП «Фармація» — аптека № 75, пр. Перемоги, 104, м. Київ 

(наркотичні анальгетики).

Аптеки, до яких можна звертатися для отримання ліків для 
дітей з інвалідністю:
 y ТОВ «Аптекарь» — вул. Т. Шевченка, 3, м. Ірпінь;
 y ТОВ «Фармастор»  — аптека «Доброго дня», вул.  Авіа‑

конструктора Антонова, 4‑а; вул. Центральна, 6‑г, м. Ір‑
пінь.

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ ТА МИЙТЕ РУКИ: ПАМ’ЯТКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 
ЩОДО КОРОНАВІРУСУ
Україна — одна з небагатьох країн, де коронавірус впродовж тривалого часу не був лабораторно підтверджений, хоча й поширився на всі континенти, окрім 
Антарктиди. Та 3 березня стало відомо, що в жителя Чернівецької області, який повернувся з Італії, виявили коронавірус COVID‑19.
Незважаючи на це, МОЗ не радить усім бігти в аптеки за хірургічними масками, адже їхнє використання не захистить від коронавірусної інфекції, про що заявив 
заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу. Натомість варто дотримуватися простих правил захисту 
себе і людей навколо.

  Надія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД
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 СПОРТ  КУЛЬТУРА

ЮНА ІРПІНСЬКА ПАРА — СРІБНИЙ ПРИЗЕР 
КУБКА УКРАЇНИ З ТАНЦЮВАЛЬНОГО СПОРТУ

ІРПІНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙЦЕВ ПОСІВ 
ПЕРШЕ МІСЦЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ТУРНІРІ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

КРАЩИЙ ЮНИЙ ЕКСКУРСОВОД КИЇВЩИНИ — ЖИТЕЛЬКА ГОСТОМЕЛЯ ВІКТОРІЯ 
ВОЙНАЛОВИЧ

КНИГА — ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ: У КОЦЮБИНСЬКОМУ ШКОЛЯРІ 
ЗУСТРІЛИСЯ З ВІДОМИМИ ДИТЯЧИМИ ПИСЬМЕННИКАМИ

З а підсумками про‑
ведення національ‑
ного Кубка України 

з танцювального спорту, 
що відбувся у Києві, юна 
ірпінська пара стала сріб‑
ним призером. 

У програмі стандарт і ла‑
тина відзначилися Артем 
Жейда та Анастасія Ріпа, 
вихованці клубу «Адажіо» 
(Ірпінь). Пара виступа‑
ла в категорії ювенали‑2 
(вік 10‑11 років). Обдаро‑
ваних танцівників пле‑
кають тренери Віталій 
Салямон і Катерина Саля‑
мон‑Міхєєва.

4   лютого у  Центрі творчості дітей та юна‑
цтва Київщини (м. Біла Церква) в  обласно‑
му конкурсі «Юні екскурсоводи» вихованка 

Ірпінського центру позашкільної освіти Вікторія 
Войналович здобула 1 місце, представивши роз‑
роблену екскурсію містом Ірпінь. Про це повідо‑
мила директор Ірпінського центру позашкільної 
освіти Тетяна Адамчук.

«Під час обласного конкурсу «Юні екскурсово-
ди» приємно було почути позитивні відгуки від 
запрошених на цей захід керівника проекту «Па-
тріотичні екскурсії по Україні» Сергія Бахіна та 
голови правління ГО «Гільдія професійних екскур-
соводів та гідів-перекладачів» Наталії Пирого-
вої», — зазначила керівник позашкільного закладу.

Приєднуємося до  вітань і бажаємо Вікторії по‑
дальших творчих здобутків на  благо рідного 
краю!

І рпінець Валерій Андрійцев здобув перемогу у  Відкритому 
всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам’яті майстра 
спорту Ованеса Саакяна. Він посів перше місце у ваговій ка‑

тегорії до 97 кг.
Турнір проходив у  Харкові. У  ньому брали участь більш ніж 

150 борців із України, Вірменії, Грузії, Румунії, Молдови та Росії.
До речі, нещодавно, у грудні 2019 року, Валерій Андрійцев ви‑

боров «золото» Кубка України з вільної боротьби.

У чні 2–6 класів Ірпінської загальноосвітньої школи № 18 (Коцюбинське) зу‑
стрілися з відомими українськими дитячими письменниками — Іваном Ан‑
друсяком, Олегом Чаклуном, Сашком Дерманським, Сергієм Куцаном.

Цей цікавий захід організувала шкільна бібліотека. Твори згаданих авторів ма‑
ють суттєві наклади, їх вивчають у рамках шкільної програми.

У дітей, завдяки унікальному всеукраїнському проекту «ЛІТФОНТАН», була чу‑
дова нагода почути авторські презентації творів та у дружній і невимушеній ат‑
мосфері поспілкуватися з митцями.

Як відомо, читання було, є і залишатиметься основою інтелектуального розвит‑
ку дитини. А якісна дитяча література — запорукою розвитку інтересу до цього.

У коридорах школи 
можна було придба‑
ти книги відомих ди‑
тячих письменників, 
у  класах відбувалися 
зустрічі, митці стави‑
ли свої автографи, 
брали участь у  фото‑
сесіях.

Також шкільна бі‑
бліотека поповнилася 
найновішими видан‑
нями з автографами гостей.

Варто нагадати, що, незважаючи на  конкуренцію з 
гаджетами, книга залишається джерелом знань, натх‑
нення та розвитку особистості.

Компанія інтернет-провайдер «Бест»  
запрошує на роботу  

у м. Ірпінь, м. Вишгород та смт Немішаєве 
 монтажників звязку з досвідом роботи. 

Наявність власного авто — обовязкова (компенсуємо витрати та амортизацію) 
Пропонуємо:

повну зайнятість на повний робочий 
день • графік: Пн‑Пт, 9:00–18:00 • конку‑

рентноспроможна заробітна плата
Обов’язки:

монтаж та комутація абонентських 
ліній; підключення ПК та ТВ абонента 

в мережу; налаштування доступу  
до Інтернет.

Телефонуйте: (097) 382‑04‑26,  
Відділ по роботі з персоналом

Телеканал «Погляд» шукає таланти!
Запрошуємо творчих, креативних, і цілеспрямованих людей,  

закоханих у свою професію,
 спробувати себе у конкурсі на наступні вакансії: 

1. Головний редактор 
2. Випусковий редактор сайту «Погляд» 

3. Графічний дизайнер 
4. Журналіст новин

5. Журналіст економічного напрямку
6. Спеціальний кореспондент (проекти)

7. Відеооператор
Ми пропонуємо цікаву творчу роботу, з можливістю кар’єрного 

зростання та самореалізації у професії. Комфортне робоче місце 
у сучасному офісі, дружній колектив та соціальні гарантії.

За більш детальною інформацією звертайтесь  
за телефоном: (097) 382‑04‑26  
Відділ по роботі з персоналом.
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 ГОРОСКОП  КАЛЕНДАР ПОСТУ

Овен. У  сильних ду‑
хом людей з’являють‑
ся сприятливі можли‑
вості для просуван‑

ня в  кар’єрі, а  у  слабких  — 
настає період випробувань. 
Через перенапруження і 
неправильну емоційну ре‑
акцію можливе виникнен‑
ня хвороб. Активність і об‑
думані вчинки в  досягненні 
мети обов’язково приведуть 
до результату.

Телець. Сприятливий 
місяць для Тельців 
у  діловій активності 
і в  фінансовій сфері. 

Гарний час для спілкування 
з партнерами, публічних ви‑
ступів, підписання важливих 
документів, пошуку підтрим‑
ки впливових осіб. Поліпшу‑
ються стосунки з чоловіком, 
коханою людиною, прияте‑
лями, сусідами, родичами.

Близнюки. Навіть со‑
ром’язливі Близню‑
ки цього місяця ста‑
нуть більш безпосе‑

редніми. Інтерес до новинок 
і сучасних технологій розши‑
рить ваші можливості. У вас 
з’являться шанси вступити 
в  якесь товариство, знайти 
своїх однодумців. Сприятли‑
вий час для початку роботи 
чи проекту.

Рак. Будьте уваж‑
ні при спілкуванні з 
дітьми, — вони можуть 
постраждати від ва‑

шої імпульсивності. Слід до‑
тримуватися обережності 
при роботі з різними інстру‑
ментами, при використан‑
ні колючо‑ріжучих предме‑
тів, вогню. Людям зі слабкою 
нервовою системою чи слаб‑
ким серцем слід уважно по‑
ставитися до своїх відчуттів.

Лев. Сприятливі ве‑
ликі, масштабні почи‑
нання, головне  — ді‑

яти незалежно і наполегли‑
во. Ви можете дуже ефектив‑
но організувати роботу ко‑
лективу, показуючи, що і як 
треба робити. Можливі успі‑
хи в спорті, техніці, військо‑
вій кар’єрі, якщо ви пов’я‑
зані з цими сферами. Якщо 
раптом відчуєте нездужання, 
ні в якому разі не  ігноруйте 
симптоми.

Діва. Хороший період 
для навчання: у  цей 
час інформація осі‑
дає у  глибині підсві‑

домості і, коли знадобить‑
ся, обов’язково згадається. 
Також проявляється ваш та‑
лант, завдяки чому вас мо‑
жуть побачити з іншої сто‑
рони. Сприятливий час для 
соціальних відносин, пере‑
говорів з владою чи з ви‑
сокопоставленими соціаль‑
ними службовцями, а  також 
для юридичних справ.

Терези. Настає спри‑
ятливий період для 
встановлення діло‑
вих відносин. Мож‑

ливі нові несподівані й ці‑
каві знайомства або пере‑
ростання дружніх відносин 
в особисті. Сприятливий час 
для громадської діяльності, 
планування, реалізації пер‑
спектив, встановлення но‑
вих контактів.

Скорпіон. Ворожа по‑
зиція оточуючих може 
стати для вас стиму‑
лом для яснішого ви‑

значення власних позицій. 
Це відповідний період для 
того, щоб поглянути на зво‑
ротний бік медалі, коли мова 
йде про відносини з оточую‑
чими, якщо ви не в змозі по‑
годитися або примиритися з 
їх думкою.

Ст р і л е ц ь .  А к т и в н а 
життєва позиція в об‑
ставинах, що склали‑

ся, дозволить вам отримати 
задоволення собою, відчу‑
ти новий приплив життєвої 
енергії. Готовність допомага‑
ти ближнім сприятливо по‑
значиться на  вашій репута‑
ції. Начальство, можновлад‑
ці або ті, хто чинить вплив 
на ваше життя, підтримають 
вас  — це шанс продемон‑
струвати свої можливості.

Козеріг.  Зникає звич‑
ний розпорядок ва‑
шого життя, ви відчу‑
ваєте, що вже на  по‑

розі серйозних змін. Дуже 
важливо спостерігати за по‑
діями і обставинами, піс‑
ля чого ви зможете зробити 
свій вибір. Не  метушіться, 
не  поспішайте, знайте, що 
все повинно прийти в  свій 
час. Активні пошуки покро‑
вителя, авторитету, спонсо‑
ра, інвестора увінчаються 
успіхом.

Водолій. Відстроче‑
ні на тривалий період 
справи в  цьому міся‑
ці можуть бути бла‑

гополучно вирішені. Спри‑
ятливий час для плануван‑
ня довгострокових проектів, 
головне проявити розсудли‑
вість, обачливість та напо‑
легливість. Добре було б ско‑
ристатися порадою важливої 
для вас людини. Можна спо‑
діватися на  успіх при звер‑
ненні в офіційні інстанції.

Риби. У  відносинах з 
людьми щось невло‑
вимо змінюється. 
Більше значення ма‑

ють для вас упередження і 
забобони. Ви схильні до об‑
ману, але й самі можете ста‑
ти його жертвою. Не найкра‑
щий час для суспільних кон‑
тактів, переговорів або вирі‑
шення завдань, коли необ‑
хідно зазирнути в  саму суть 
справи.

 ПІСНІ РЕЦЕПТИ

22 березня Сатурн переходить у знак Водолія, а це означає, що після цієї дати відбуватимуться 
події соціальної значущості та оновлення в політичній сфері. На Овнів у березні чекає успіх у кар’є‑
рі, на Терезів ‑ в особистому житті. А що ж подарують цього місяця зірки іншим знакам зодіаку?

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Березень 2 БЕРЕЗНЯ У ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН РОЗПОЧАВСЯ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ, ЯКИЙ ТРИВАТИМЕ ДО 18 КВІТНЯ

І сторія. У Новому Заповіті сказано, що 
після свого хрещення Ісус Христос 
в  самоті пішов у пустелю на 40 днів, 

де свідомо голодував. Диявол спокушав 
його голодом, гординею та вірою, однак 
Син Божий встояв і довів свою стійкість 
перед силами зла.

В пам’ять про цей подвиг перед святом 
Пасхи церква радить парафіянам також 
пройти через Великий піст, обмеживши 
себе в їжі та деяких мирських задоволеннях.

Значення. Великий піст розглядається 
православними передусім як акт духов‑
ного очищення перед святом Воскресін‑
ня Христового. Сучасні церковні парафії 
рекомендують проявляти вибірковість 
у  час Великого посту, враховуючи вік і 
стан здоров’я вірянина. У  дні Великого 
посту вцілому не слід їсти м’ясо, молоч‑
ні продукти та яйця. На Вербну Неділю та 
на  Благовіщення Пресвятої Богородиці 
дозволяється їсти рибу. Зверніть увагу: 
інші морепродукти в число заборонених 
не входять.

Перший тиждень: 2–8 березня
2 березня — дуже строгий піст, можна 

тільки воду;
3  березня  — сухоїдіння (сира їжа без 

масла, фрукти та овочі, горіхи, мед, чор‑
ний хліб);

4 березня — сухоїдіння;
5 березня — сухоїдіння;
6 березня — сухоїдіння;
7 березня — гаряча їжа з олією;
8 березня — гаряча їжа з олією і трохи 

вина.
Другий тиждень: 9–15 березня
9 березня — сухоїдіння;
10 березня — гаряча їжа без олії;
11 березня — сухоїдіння;
12 березня — гаряча їжа без олії;
13 березня — сухоїдіння;
14 березня — гаряча їжа з олією;
15 березня — гаряча їжа з олією, вино.
Третій тиждень: 16–22 березня
16 березня — сухоїдіння;
17 березня — гаряча їжа без олії;
18 березня — сухоїдіння;
19 березня — гаряча їжа без олії;
20 березня — сухоїдіння;
21 березня — гаряча їжа з олією;
22 березня — гаряча їжа з олією, вино.

Четвертий тиждень: 23–29 березня
23 березня — сухоїдіння;
24 березня — гаряча їжа без олії;
25 березня — сухоїдіння;
26 березня — гаряча їжа без олії;
27 березня — сухоїдіння;
28 березня — гаряча їжа з олією;
29 березня — гаряча їжа з олією, трохи 

вина.
П’ятий тиждень: 30 березня — 5 квітня
30  березня  — сухоїдіння (сухофрук‑

ти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб); 
31 березня — гаряча їжа без олії;

1 квітня — сухоїдіння;
2 квітня — гаряча їжа без олії;
3 квітня — сухоїдіння;
4 квітня — гаряча їжа з олією;
5 квітня — гаряча їжа з олією, вино. 
Шостий тиждень: 6–12 квітня
6 квітня — сухоїдіння;
7  квітня, Благовіщення — гаряча їжа з 

олією і риба;
8 квітня — сухоїдіння;
9 квітня — гаряча їжа без олії;
10 квітня — сухоїдіння;
11 квітня, Лазарева субота — гаряча їжа 

з олією;
12  квітня, Вхід Господній в  Єрусалим 

(Вербна неділя)  — гаряча їжа з олією, 
вино і риба.

Сьомий (страсний) тиждень: 13–19 квітня
13 квітня — сухоїдіння;
14 квітня — гаряча їжа без олії;
15 квітня — сухоїдіння;
16 квітня — гаряча їжа без олії;
17  квітня  — повне утримання від їжі, 

тільки вода;
18  квітня, останній день Великого 

посту — сухоїдіння;
19  квітня, Великдень  — дозволяється 

будь‑яка їжа.

Котлети із квасолі

Запіканка з картоплі і риби

1 банка (330 г) квасолі в томатному соусі з 
грибами і овочами, 3–5 ст. л. борошна і трохи 
для панірування, 120 г білого хліба, пучок зеле-
ні, сіль, перець, лимонний сік — за смаком.

Квасолю разом із заливкою викласти в блен‑
дер. Поламати хліб на шматочки і додати до ква‑
солі. Подрібнити. Додати зелень, сіль, перець і 
лимонний сік. Ще раз подрібнити. В отриману 
суміш додати борошно. Добре змішати.

Набираючи масу ложкою, сформувати кот‑
лети, обваляти їх у  борошні та обсмажити з 
двох боків на олії.

По 1 кг філе морської риби і картоплі, 2 ци-
булини, по  1–2  ст. л. олії та панірувальних 
сухарів, 1–2 ч. л. солі, зелень — за бажанням.

Філе риби нарізати невеликими шматочка‑
ми. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Кар‑

топлю нарізати тонкими пластинками. Дно і 
бортики форми для випічки змастити олією і 
посипати панірувальними сухарями.

Першим шаром викласти скибочки карто‑
плі — щільно, один на одного, без пропусків. 
Посолити і поперчити. Другий шар — філе — 
посолити і поперчити. Третій шар — цибуля. 
Четвертий — скибочки картоплі. Змастити їх 
маслом, посолити, поперчити і, за бажанням, 
посипати сушеними травами. Накрити форму 
для випічки фольгою, ущільнити і зробити 
виделкою отвори для виходу пари. Запіка‑
ти в  духовці при 180°C протягом 1,5  години. 
Першу годину запікати під фольгою, потім 
прибрати її і готувати ще півгодини, щоб кар‑
топля підрум’янилась.


