РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

ІРПІНЬ • БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ • №1

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

1

POGLYAD.TV
У ЦЕНТРІ УВАГИ

стор. 4

Чому ростуть ціни
на продукти?

стор. 6

Батьки,
готуйте гаманці!

Екологи ПОПЕРЕДЖАЮТЬ: забудувати
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Річка Ірпінь
2012 рік

Будівництво житлового масиву на заплавних землях річки Ірпінь може спричинити
затоплення міста. У цьому переконані екологи «Київводресурсів». На спільній нараді з
ірпінськими чиновниками фахівці розглянули питання забудови 18 гектарів заплавних
земель поблизу водойми і дійшли висновку, що вона порушить водний баланс територій Приірпіння і може спричинити підтоплення міста та найближчих населених пунктів.
Із цим погоджуються і природоохоронці самого міста.
Кажуть, потопи на заплаві
неминучі через руйнування
дренажної системи, встановленої там ще за радянських
часів. У разі забудови такого руйнування не уникнути.
Дренаж навесні не дозволяв
річці затоплювати місто, пояснила заступник начальни-

ка Ірпінського міжрайонного управління водного господарства Ірина Лозицька.
“Якщо там побудувати
житловий масив — то ця система буде зруйнована. Як наслідок — щовесни Ірпінь буде
потопати, як це було у 2013
році. А в Дніпро потраплять
брудні стічні води”, - пояснює
Ірина Лозицька.

Та ірпінських чиновників
така небезпека не лякає. Дозвіл на забудову заплави Ірпінська міськрада видала ще
восени минулого року. Однак у день голосування стався цікавий конфуз — територія для будівництва у документі “раптово” збільшилася
майже на 10 гектраів. Депутат Ірпінської міськради Бог-

дан Мельничук розповів, що
у прийнятому міськрадою рішенні передбачено збільшити території житлової забудови земель заплави з 18 до
25 гектарів. Депутат Ірпінської міськради Марія Шевченко зізналася, що хтось з
чиновників вніс цю правку,
яку згодом назвав технічною
помилкою.

“Стало питання, яким чином виникла ця помилка, яким чином це питання вийшло на сесію, - розповідає Марія
Шевченко. - Я поговорила з однією людиною і отримала декілька варіантів.
Перший: ви не пам`ятаєте, ви самі голосували за 25 га. Другий: це технічна
помилка, яку хтось зробив. Я так розумію, відділ архітектури прийшов зранку
на роботу і вирішив збільшити на 10 га
план детальної забудови”.
Мер Ірпеня Володимир Карплюк наклав вето на це рішення. Але питання
про його подолання з’являється у порядку денному чи не на кожній сесії Ірпінської міськради. Ініціатором голосування є сам міський голова Володимир
Карплюк. Цікаво виходить — вето наклав, вето зняв — звертають увагу журналістів ІА “Погляд” місцеві депутати.
Продовження на сторінці 2
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В Ірпені запустили

У Бучі та Ірпені поліція
“накрила”
6 гральних салонів

Мер обіцяє

Породіллі Приірпіння

На будівництво станції

безкоштовний автобус
В Ірпені відкрили новий безкоштовний маршрут автобуса — до торгово-розважального центру «Жираф», що знаходиться в районі БКЗ. Відправляється він від залізничного
вокзалу, а ТРЦ “Жираф” — остання зупинка.
Графік руху:
Від залізничного вокзалу:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00.
Від ТРЦ «Жираф»: 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.20,
19.30, 21.00.

Поліція Київщини припинила незаконну діяльність гральних салонів у місті Буча, Ірпінь
і смт. Гостомель. Всього було
закрито 6 закладів. Всі вони
функціонували під вивісками
«Лото Маркет».
У рейді взяли участь працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними
з торгівлею людьми, працівники прокуратури Києво-Святошинського району та бійці
полку поліції особливого призначення.
Під час санкціонованих обшуків вилучено 156 одиниць
комп’ютерної техніки, майже
150 тисяч гривень та близько 2-х грамів речовини, зовні схожої на наркотичний засіб «героїн», яка знаходилась
у одного з відвідувачів закладу. Загальна вартість вилучених комплектів грального обладнання на «чорному ринку» складає близько 500 тисяч
гривень.
За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, за
що передбачено покарання у
вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування триває.

відремонтувати перехід
у цьому році
У березні, під час звіту про результати своєї діяльності за два
роки, мер Ірпеня Володимир
Карплюк зізнався, що є речі,
які його команда не встигла
зробити. Серед них — реконструкція підземного переходу
залізничних колій у місті.
“Ми однозначно зробимо це
в цьому році. В шаленому темпі іде листуваннями з Укрзалізницею, тому що з їхньої сторони мають бути на це дозволи”, –
розповів Володимир Карплюк.
Керівник Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ Ірпеня Андрій
Литвинов
оприлюднив на
своїй сторінці у мережі Фейсбук фотографії проекту нового переходу.
Проект передбачає проведення капітального ремонту, заміну освітлення і гідроізоляції, а
також забезпечення користування переходом людей з обмеженими можливостями.
Мерія Ірпеня не може витрачати бюджетні кошти на реконструкцію переходу, оскільки він перебуває на балансі залізниці.
“Наразі пробуємо в черговий
раз вирішити питання з Укрзалізницею. Шукаємо шляхи,
як це зробити законно. І обовязково знайдемо!” – запевнив
Литвинов.

народжуватимуть у
новому медцентрі

До кінця цього року в Ірпені
має відкритися сучасний медичний центр. Проектування
об’єкту закінчено і з настанням сприятливих погодних
умов розпочнуться будівельні роботи.
“Ми плануємо відкрити перші 5 поверхів медцентру вже
до кінця цього року. Із міського
бюджету ми виділили 30 млн.
грн. Ще більше 100 млн.грн будуть залучені від інвесторів”, –
повідомив на засіданні 28-ї месії Володимир Карплюк.
У майбутньому медцентрі
має розташуватися пологове
відділення, дитяча реанімація
та стаціонар, а також діагностичний центр із сучасною технікою.

знезалізнення з
ірпінського бюджету
витратять 8 млн грн

Цього року в Ірпені розпочнеться будівництво станції знезалізнення води. Про це повідомив
міський голова Володимир Карплюк. За його словами, на неї буде
витрачено близько 8 млн грн.
Крім того, мер зазначив, що
КП “Ірпіньводоканал” працюватиме над будівництвом очисних споруд.
“В минулому році тільки зроблено проект станції знезалізнення. У квітні-травні буде
проведено тендер, і та компанія, яка переможе, будуватиме
станцію по вул. Полтавській.
Її орієнтовна потужність складатиме 3,5-4 тис. кубів на добу.
Що стосується очисних споруд,
то їх будівництво коштуватиме
близько 20 млн доларів. Для цього міська рада шукатиме фінанси — гранти та кредити”, - пояснив начальник КП “Ірпіньводоканал” Олександр Маркушин.
Як відомо, розпочати будівництво станції знезалізнення
планували ще в минулому році.
Тоді перший заступник міського голови Дмитро Христюк заявив на своїй сторінці в мережі
Фейсбук.
Як відомо, вміст заліза у воді
на більшості ділянок Ірпінського регіону перевищує допустимі показники, тому будівництво
станції знезалізнення є вкрай
важливим для жителів Ірпеня.

Екологи ПОПЕРЕДЖАЮТЬ: забудувати
заплаву — затопити Ірпінь
Будівництво житлового масиву на заплавних землях
річки Ірпінь може спричинити затоплення міста
Закінчення. Початок на сторінці 1
“Ініціатором перегляду розбудови пойми річки Ірпінь є мер Карплюк Володимир з метою подолати власне вето”,
- уточнює депутат Ірпінської міської
ради Богдан Мельничук.
Головний архітектор Ірпеня Михайло
Сапон каже, що землі пойми — у приватних руках, тому рано чи пізно забудові бути. Однак, що саме зводитимуть
на заплаві, поки не зрозуміло. Нині територію можна використовувати лише з
метою “розвитку”.
“Ті земельні ділянки, які знаходяться
в межах так званої пойми, фактично
вже є в приватній власності. І власники
звертаються до нас щодо зміни цільового призначення. Аби провести виторфування так званого родючого шару.
Хоча по факту він не є родючий, то є
торф”, - каже Михайло Сапон.
Хоча юрист Сергій Гапон розповів, що
землі, які міськрада називає “звичайними торф`яниками”, мають особливу
цінність для сільського господарства
і змінювати їхнє цільове призначення
заборонено законом.
“Відповідно до вимог земельного кодексу, вони відносяться до особливо цінних
земель і на зміну їхнього цільового призначення накладено мораторій”, - констатує Сергій Гапон.
Ірпінці знають землі заплави, як свої
п`ять пальців. Біля річки добре сіяти
зерно, а не масиви будувати, - переконані місцеві жителі. Мовляв, на заплавних землях навіть криницю викопати
важко. Заважають плавуни, які фактично зносять все на своємо шляху.

“Я свого часу копав тут колодязь і
прокопав 5 метрів. Довелося 4 круги
опустити! В сусіда так само, він взагалі цих кругів багато позварював і вони
почали хитатися. Не можна копати.
Тут страшні і дуже великі плавуни”, розповідає житель вул.Єсеніна.
Землі навколо річки Ірпінь завжди
вважались родючими, розповідають
місцеві жителі. Ще кілька років тому
їх можна було орендувати для сільськогосподарських потреб. Наразі Ірпінська міська рада відмовляє людям
у цьому. Хоча, фактично не має взагалі
жодного права розпоряджатись заплавою, пояснює Сергій Гапон.
“Земельні ділянки, які знаходяться в
заплаві річки Ірпінь, не мають відношення до Ірпеня, оскільки розташовані за межами населеного пункту. Це підтверджується проектом формування
та встановлення меж міста Ірпеня, а
також індексною кадастровою картою,
яка ще в 2009-му році була затверджена
міською радою”, - пояснює Сергій Гапон.
Цінність заплави підтверждує й директор Ірпінського краєзнавчого музею Анатолій Зборовський. Він розповів
нам, що за радянських часів ця територія практично була курортом. Відпочити на її берегах їздили навіть із Києва.
“Ще десь у 70-х роках, коли річка розливалася майже аж до будинків, Ірпінь був
таким відпочинковим центром дачним
і курортним містечком. Навіть після
війни приїжджали кияни відпочивати
на річці Ірпінь”, - розповідає Анатолій
Зборовський.
Міська рада не вважає ці землі особливими і називає пойму із торф`яни-

На фото: Роботи на заплаві річки Ірпінь
ками проблемою міста. Та заробити на
25-гектарній “проблемі” не проти.
“Безпосередньо наша позиція така: ми
хочемо мінімілізацувати горіння торф`яників. На сьогоднішній день стоїть питання розвитку тієї території.
Яким чином вона буде розвиватися? В
якому ракурсі? Чи це буде житлова забудова, чи це буде рекреаційна забудова?
Поки що це питання не вирішено”, - пояснює Михайло Сапон.
Еменесники небезпеки для будівництва не вбачають, незважаючи на постійні пожежі через поклади тофру. І зізнаються — якщо ірпінська влада це рішення прийняла, то назад дороги немає.
“Буде проведена забудова, всі питання вирішуються з власниками данних

земельних ділянок. Вони безпосередньо
співпрацюють з нашою адміністрацією і,
я думаю, шо жодних проблем з приводу того
діла не буде”, - пояснив начальник пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України
у Київській області Віталій Фаренко.
Як бачимо, Ірпінь за останні кілька років із маленького селища перетворився на “другу Троєщину” із великою кількістю сучасних новобудов. Ліс
навколо міста заради будівництва вирубують і донині. Що буде із заплавними землями Приірпіння, і до яких результатів приведуть “будівельні експерименти” — покаже час.
Підготували Тетяна РАДЧЕНКО,
Юлія БОЯРСЬКОВА
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Полковник ВДВ Олег “Мамай” Чуйко:
“Хто прийшов до мене з автоматом,
повинен піти у цинковій труні”
АТО І ЖИТТЯ
Ірпінський полковник ЗСУ,
командир батальйону ВДВ
Олег Чуйко за позивним
“Мамай” жартує, що зрозумів афганських “душманів”
після служби на Донбасі.
Нашому воєначальнику є
чим пишатися — за два роки
служби в АТО під його керівництвом із тисячі солдат
батальйону загинув лише
один. Водночас війну на
Донбасі він називає набагато
страшнішою у порівнянні з
афганською.
“Погляд” поцікавився у Олега “Мамая”,
як він береже життя новобранців та які
незвичні героїчні вчинки вони робили
під його головуванням.
– На початку військового протистояння на Донбасі солдати, прийшовши
додому на короткий час, поспішали
повернутися на фронт. Які зараз справи з бойовим духом у призовників?
– На початку війни нікому не треба
було пояснювати, куда і навіщо йти. Мотивація людей була дуже високою. Зараз
більшою мірою до лав військових йдуть
контрактики. Тепер армія ще більш добровільна, ніж була у 2014-му. Багато
хто з добровольців підписав контракт,
адже війна затягує. Ці чоловіки не бачать іншого виходу, аніж повернутися
на фронт. Звичайно, багато хто втомився від служби за три роки. Однак “косарів” (бажаючих ухилитися від служби —
авт.) зараз немає, адже армія стає повністю добровільною. Є частина так званих “заробітчан”, які не можуть знайти
роботи на “гражданці” і йдуть до армії з
метою підзаробити. Хоча “аватарів” зараз набагато менше.
– Хто це?
– Це такі дивні створіння з синіми вухами і довгим хвостом (сміється — авт.).
Так на армійському жаргоні називають
п’яниць.
– На передовій ще й умудряються пиячити?
– Є такий контингент. Проте їх небагато. Під час служби я боровся з ними, подекуди вкрай жорсткими методами. Вони
нили і відхилялися, навіть скарги на мене
писали. Однак я їх приводив до тями.
– А що ви робили?
– Сажав їх у “зіндан”.
– Що це таке?
– Яма три на три метри, де вони сидять
і тверезіють.
– Спеціально викопали для них?
– Вони самі її й викопали. Везти їх кудись — на гауптвахту чи у тилову частину для господарських робіт — довго і
дорого. До того ж, нелогічно, коли молоді і вправні хлопці йдуть у бій, а алкоголіки — відсижуються в тилу. Були
й інші “драконівські” методи. Я міг зму-

сити “аватарів” будувати укріплення на
передовій лінії. Вони, озброєні самими лопатами, працювали на землі впритул до ворога і повинні були таким чином довести, що гідні отримати зброю і
йти в бій.
– Звідки виникла ідея такої “землянки”?
– З Афганістану. “Зіндан” у перекладі з тюркської мови означає “земляна тюрма”. Бійці говорили про мене,
що я звір-мусульманин. Та Слава Аллаху, майже всі повернулися живі додому.
З тисячі підлеглих мені солдатів за два
роки загинув тільки один. Мені не соромно дивитися в очі рідним бійців. Я
їх живими взяв, живими й повернув.
Звичайно, є поранені і контужені. Однак із загиблих тільки один. До речі, після служби в Україні я зрозумів “душманів”. Вони теж воювали на своїй землі і
за “праве діло”. Тепер це робимо ми.
– Важко було в Афгані?
– Афган “плаває на поверхні” у порівнянні з Донбасом. Набагато важче тут.
Зі мною погоджуються більшість військових.

– У чому складність?
– В Афганістані була асиметрична війна. Перевага була на нашій стороні. Тут
же війна симетрична. Сили рівні. А подекуди в Росії навіть краще озброєння.
Такого, як на Донбасі, я не бачив навіть
в Афгані.
– А як щодо особового складу? Як ви
підбираєте собі бійців? ВДВ — це ж
еліта серед військових.
– По-перше, існують фізичні параметри, згідно наказу Міністра оборони
Муженка.
– Так у вас одні красені і велетні?
– Так і є (сміється — авт.). Я до речі
звільнився з лав ВДВшників через поранення (інтерв’ю проходило в Ірпінському
військовому шпиталі — авт.). По-друге, я
воюю з тими, кого мені направили. В самому початку я мав змогу “переманити”
тих військових, яких хотів. Доводилося
навіть “красти” особливо цінних бійців.
– Звідки? З передової?
– Майже. Знаєте, як крадуть наречену?
Так само я “вкрав” взвод бійців, яких хотіли відправити у спецназ.
– Як це відбувалося?
– Хлопці служили на початку війни в
Донецькій області. Їх відправили для

оформлення на Київщину. Тоді я їх і
“піймав”. У штабі мені відмовили. Однак
я просто пригнав машину, “схопив” їх на
плацу і доправив у свою частину. Документи і “офіціоз” лишив на потім (сміється — авт.).
– Як ви вирішили питання з
оформленням документів?
– Через ірпінський військкомат.
– Це були ірпінці?
– Так. Однак в основному у моєму батальйоні служили хлопці з усієї України.
– Чи відрізняються хлопці з Київщини від інших? Можливо, є якісь місцеві особливості?
– Немає. Хоча менше п’яниць і “самовольців” (які самовільно залишають військову частину на фронті — авт.).
– А жінки є?
– У моєму батальйоні було близько 20
жінок. В основному, це медики і зв’язківці. Одна, до речі, хотіла стати снайпером, однак в неї не вийшло.
– Як ставитеся до жінок на війні?
– Позитивно. Вони повинні бути. З жінками
краще.
– А як ставится до Надії Савченко?
– Погано. Жінки на
фронті не воюють на
рівні з чоловіками. Ми
намагаємося їх берегти.
– Чи пішли б у розвідку з жінкою?
– В жодному разі! Ми
їх бережемо!
– Ви сам родом з Росії,
з Уралу. Чи зустрічали
своїх знайомих на війні?
– Так, звичайно. Навіть товаришів по
службі з Афганістану. Я всіх попередив:
якщо побачу у колі зору під прицілом,
буду діяти згідно з законом військового часу.
– Серйозно?
– Так. Вони до мене прийшли, не я до
них. Я всіх попередив: не треба до мене
навідуватись. В гості — будь ласка, приїжджайте, я вас чекаю. А хто прийшов
до мене з автоматом, повинен піти у
цинковій труні. Таке рішення важко
приймати, однак приймається воно раз
і назавжди.
– Чи були у вас випадки, коли ви жаліли когось на війні? Відпускали?
– Ніколи не звірствував. Це найперше. По-друге, завжди знаєш, що під час
бойових дій полонені — це цінний товар. В жодному разі не можна знущатися, тим паче розстрілювати. Це викличе реакцію у відповідь: так само ворог
вчинить з тобою.
– А як цим “товаром” користуватися?
У чому цінність?
– Одного разу ми піймали російського
військового. Він виявився наркоманом.
Посадили його в нашу яму. Я розумів,

За три роки проведення АТО в Ірпені
• Військову службу пройшли 685 ірпінців, з них
380 — добровольців.
• Контракт підписала 1 жінка волонтер-доброволець.
• 140 часників АТО одержали земельні ділянки та 50 підписали інвестиційні договори на
отримання квартир. Право отримати власність
мають: члени сімей загиблих, інваліди та поранені при наявності довідки про обставини травмування, учасники АТО по даті прибуття в зону

бойових дій. Наразі у черзі перебувають ще 500
військовослужбовців.
• 4 дитини з сімей загиблих провели тиждень у
польских сім’ях.
• Міськрада спільно з перевізниками ввела безкоштовний проїзд для членів родин загиблих.
• Мерія збудувала Алею Героїв АТО, яку освятив
Патріарх Філарет. Центральна скульптура — дерево незламності українського духу (на фото).

що через якийсь час він попросить дозу.
Так і сталося. За добу він метався із сторони в сторону, просив, аби йому дали
хоч що-небудь вколотися чи понюхати, і
одразу здав усю інформацію.
– Чи важко проводити розвідку в
тилу ворога? Ви ж воювали під самим
прицілом у ДНРівців.
– Наша частина розташовувалася під
ДАПом. І одного разу наші розвідники “підкопалися” дуже близько до противника. Це було вкрай складно, адже
після кількох місяців безперервних обстрілів там кожен кілометр був добре
пристріляний. Однак вони вичислили
розташування ворога через звірів. Кожен мисливець знає, що лисиця — хитрий звір і ніколи не підірветься на бліндажі. Наші розвідники по лисячих тропах відслідкували ворожі сили і визначили графік і розташування снайперів.
Їм вдалося відтіснити противника. Це
було по-справжньому героїчно. До речі,
поблизу ДАПа багато водойм і всі ондатри і борбри настільки звикли до постійних обстрілів, що навіть під мінометним вогнем жодним чином не реагували на вибухи і військових.
– А як місцеві жителі реагували?
– Спочатку ставилися вороже, оскільки серед мирного населення йшли втрати. Однак згодом реагували дуже дружньо. В одному селищі навіть не хотіли нас відпускати, коли прийшов наказ
передислоковуватися. Проводжали зі
сльозами на очах.
– Звикли до вас?
– Ми наводили порядок. Селище невелике і населення там мало, а міліція жодним чином не втручалася у дії місцевого
криміналітету. Прибігала навіть жінка в
домашньому халаті з проханнями вгамувати п’яного чоловіка, який кидався
на неї з кулаками. Ми швидко йому пояснили, як треба поводитися з жінками.
– А жінки загравали до вас?
– У нас навіть подружні пари складалися прямо на передовій. За 11 місяців
нашого перебування поблизу того селища там народилося 10 дітей.
– Як ваша дружина реагує на те, що
поряд служать жінки? Не ревнує?
– Ні, мені пощастило. До того ж жінка не знає.
– Як так?
– Я телефонував їй з передової і розповідав, що сиджу на блок-пості у Харківській області. Вона, звичайно, не вірила.
Але я не хотів, аби вона нервувала.
– Діти писали вам листи на передову?
– Їх отримувати надзвичайно приємно. В одному з боїв нас відтіснили з позиції. Коли ми йшли у контратаку, я випадково побачив у брудній землі дитячий малюнок, переданий через волонтерів. Подумав, гріх топтати його. Він тепер у мене вдома.
Юлія БОЯРСЬКОВА
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РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Чому ростуть
ціни на продукти?
За даними Державної служби статистики, взимку ціни на продовольчому ринку зросли не лише на сезонну продукцію (зокрема, овочі), а й на інші товарні позиції. Дана тенденція спостерігається і на початку весни. Щоб прослідкувати динаміку цін і розібратися в причинах їх підвищення, ми порівняли вартість кількох груп продуктів в Ірпінському регіоні за останні три місяці.

СПОЖИВЧИЙ КОШИК

Ціни на продовольчі товари в Україні протягом останніх
трьох місяців ростуть, неначе на дріжджах. Не винятком
став і регіон Приірпіння. Із чим пов’язані такі “стрибки” і
чого нам слід очікувати найближчим часом?
(грн)

Традиційно за зимово-весняний період
виросли в ціні овочі (окрім ріпчатої цибулі — вона навпаки здешевшала за три
місяці на 3%). Немало доведеться віддати жителям Приірпіння і за перші весняні овочі та зелень. Так, редька в Ірпені зараз коштує близько 20 грн/кг, огірки
— 55 грн/кг, помідори — 35 грн/кг, пучок
зеленої цибулі — 6 грн, петрушка та кріп
- по 5 грн, черемша — 7 грн.

Стриманість в їжі породжена або турботою про здоров’я,
або нездатністю багато з’їсти.
Ф. де Ларошфуко

Індекс борщу

За розрахунками Економічного дискусійного клубу (ЕДК), у першому кварталі
2017 року вартість каструлі українського
борщу об’ємом 3,5−4 л становила: з м’ясом – 74,06 гривні, пісного − 16,59 гривні.
Порівняно з січнем 2017 року борщ з
м’ясом подорожчав на 3,9% (додав 2,81
грн), пісний – на 0,4% («плюс» 7 копійок).
Подорожчання відбулося, в основному,

М’ясо-молочна продукція

за рахунок зростання споживчих цін на
найдорожчу складову борщу – яловичину, ціна якої у лютому підвищилася на 5%,
або на 4,56 грн за 1 кг. Абсолютний приріст зростання цін на овочі у минулому
місяці був не таким помітним.
Якщо порівнювати із лютим 2016 року,
то поточна вартість пісного борщу для
українців внаслідок нижчого, ніж торік,
рівня цін на овочі зменшилася на 25,1%, а
з м’ясом, навпаки, зросла на 3,3%.

Відбулося подорожчання м’ясо-молочної продукції. Переможцем у даному списку
стала яловичина — її ціна підвищилася аж
на 10%. Свинина, сало та птиця піднялися в
ціні менше — від 0-2%.

Що кажуть
аналітики?
Думки експертів із приводу держрегулювання цін
розходяться. Одні
говорять, що його запровадження призводить
до зменшення асортименту і кількості товарів,
інші наголошують: скасування держрегулювання обов’язково має супроводжуватися програмами
підтримки вразливих категорій населення.

“

Хліб, яйця, бакалея

Вартість хлібу зросла на 7-8%,
круп – на 2-3%, цукру – аж на 9,5%.
А от яйця навпаки здешевшали
майже на 30%

Основні фактори

“

Борис КУШНІРУК,
економічний експерт

“

Максим НЕФЬОДОВ, перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі:

“Врешті, за будь-яку регуляцію товару сплачуємо ми, як споживачі. Єдине, що стримує і
природно регулює цей процес – попит та пропозиція. Якщо в країні, умовно кажучи, дуже
багато гречки, то ціни на неї падають, і навпаки. Ви можете, звичайно, змусити когось і зобов’язати продавати гречку по 10 копійок і її
просто не буде на полицях, вона вся зникне.
Це процес, який перевіряли тисячу разів, починаючи з радянських часів”.

Генеральний директор Української асоціації
постачальників торгових мереж Олексій ДОРОШЕНКО:

“Експеримент зі скасуванням держрегулювання цін негативно позначився на гаманцях українців. За останні три місяці 2016 року ціни зросли більше, ніж за всі
попередні 9 місяців року. На початку 2017
року така тенденція триває”.

“Якщо порівнювати з минулим роком, то зростання цін на продукти
харчування було незначним. Деякі
продукти харчування, навпаки, впали
в ціні, інші — здорожчали. Але не так
суттєво, тому в середньому ми отримали 3,5% зростання.
На підвищення цін ще з кінця минулого року почало грати два головних фактори. В першу чергу, зростання доходів
населення. Це пов’язано не тільки з підвищенням мінімальної зарплати.
“Адже відбувається, хоч і повільне, але
зростання реальних доходів населення,
що безперечно створює попит. Враховуючи, що в 2014-2016 рр. у компаній,
які займаються виробленням аграрної
продукції чи готових продуктів харчування, були дуже обмежені можливості для підвищення цін, тому що доходи населення були спадаючими, то зараз вони намагаються “відігратися”.
Другий фактор, який вплинув на підвищення цін — це те, що у нас надзвичайно відкрита економіка, і внутрішня вартість товарів для експорту залежить від ціни на зовнішніх ринках. Ну
хто умовиться, що він не буде продавати зерно, м’ясо чи яйця в Україні дешевше, ніж він може експортувати? Ніхто.
В минулому році зросли ціни на зовнішньому ринку на молочні продукти і
м’ясо. Зростання цін призвело до того,

що наші підприємці орієнтуються на
те, чи можна продати продукти за кордон. Якщо можна, то вони будуть тримати внутрішню ціну на тому ж рівні, що і на зовнішньому. Але якщо раніше на зовніньому ринку був стрибок, то зараз зростання вже немає. І
через 3-4 місяці продукти здешевшають: ціни стабілізуються і навіть трохи впадуть вниз. Особливо це стосується сільськогосподарської продукції
(яйця, молоко, овочі)”.
Довідка
Із 1996 року під державне регулювання цін підпадали 15 категорій товарів: борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби,
крупи, рис, деякі види м’яса, варена ковбаса, молоко, вершкове масло, соняшникова олія, сир, яйця,
цукор та овочі. Але фактично регулювання цін державою не здійснюється з 2014 року, після ліквідації
служби Держцінінспекції.
Втім, виробники мали в асортименті різні товари: як дорогі, так
і дешеві. Але тепер соціальні групи товарів можуть зовсім зникнути з полиць.
Підготувала Юлія ГНІДЕНКО

ЕКОНОМІКА
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чим часом. Уряд буде шукати гроші, аби
відремонтувати об’єкти якомога скоріше. Однак механізм компенсації коштів
з цього “латання дір” одразу не введуть,
аби не загострювати і без того напружену тему росту тарифів.

Комунальні тарифи на електроенергію, гарячу і холодну воду можуть зрости на
20% вже з 1 квітня цього
року. А наступної зими суми
за опалення можуть вирости мінімум на 50%. При
цьому кількість осіб, що
зможуть отримати субсидію, різко зменшиться вже
найближчим часом. Про це
ІА “Погляд” розповіли експерти у галузі економіки та
енергетики.

Тіньова “схема”?

Заблокували Донбас
Президент України Петро Порошенко
спільно з РНБО 15 березня призупинили
торгове сполучення з Донбасом. А це значить, що Україні доведеться шукати альтернативні джерела поставок вугілля для
забезпечення країни електроенергією.
Купувати планують в Америці, Австралії
і Африці. Розраховуватися будуть у валюті. Це зробить вугілля для України дорожчим на 40%, прогнозують аналітики.
Коштовним виявиться й транспортування. У зв’язку з цим електрика подорожчає приблизно на 20%, розповів нам директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

“

Олександр ОХРІМЕНКО:
“Є пропозиції підняти тарифи на електроенергію в обсязі 12-26%. Однак для населення
піднімати ціну потрібно фактично вдвічі. За розрахунками уряду,
1 кВт/год має коштувати 2 грн. Але
це дуже багато. Я думаю, уряд на це
не піде. Скоріше за все, будуть шукати компроміс: близько 1,70 грн за кіловат”.

Підвищили зарплати
Кабмін збільшив мінімальну зарплату з 1600 грн до 3200 грн з 1 січня 2017
року. Однак пряник солодкий лише з однієї сторони. Через це кількість осіб, які
зможуть претендувати на субсидії, різко скоротиться. Витрати на комуналку,
нагадаю, повинні перевищувати 15% від
доходу прописаної особи. Якщо раніше
це було 240 гривень на одного мешканця, то тепер — удвічі більше — 480 грн.
Відтак у багатьох відпаде можливість
отримувати субсидію взагалі. Наступні нарахування державних компенсацій відбудуться вже 1 квітня цього року.
Звісно, з урахуванням нової мінімалки.
Таким чином Кабмін планує зекономити
близько 5 млн грн вже цього літа.
“Уряд вже заборгував 25 млрд грн комунальним підприємствам за субсидії.
Очевидно, що влада не розрахувала сил і
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Комуналка
подорожчає на 20-50%
Експерти вбачають у цьому махінації з боку уряду
тепер думає, як держдопомогу урізати. У
тому числі і через підвищення мінімалки”, - пояснює Олександр Охріменко.
Окрім того, у лютому уряд зменшив норми споживання енергоносіїв на душу населення для отримувачів субсидії: на 10%
для тих, хто обігріває житло газом, і на
22% для тих, хто гріється електрикою. Це
може збільшити суми в платіжках на опалення для таких господарств аж утричі.

Прив`язали до валюти
Суттєво дорожчатиме опалення. Верховна Рада прийняла закон, який прив’язує вартість газу до коливань курсу долара та цін на європейському ринку. Зрозуміло, що вартість блакитного палива у
такому разі ростиме постійно. У керівництва «Нафтогазу» є план щодо підвищення ціни до 9600 гривень за тисячу кубів
вже цього року. Нині кубометр коштує
6900 грн, однак термін дії відповідної постанови спливає 31 березня.
“Чи приймуть підвищення цін на газ
в уряді? Ймовірно, ні. А якщо буде така
ціна, то вартість комунальних послуг
(опалення та гаряча вода) зросте на 50%.
Населення стільки платити не буде”, пояснює Олександр Охріменко.

Чудеса економії
Влада вигадала хитромудрий спосіб
економії енергії — монетизацію субси-

дій. Для цього енергопідприєства зобов’яжуть проводити утеплення, а споживачів мотивуватимуть економити
грошовими “бонусами”.
“Ми хочемо застосувати механізм,
коли людина, яка отримує субсидії, прикручуючи газ, може зробити економію
на своїй субсидії. І в кінці опалювального сезону у неї на рахунку накопичиться певна сума економії, яку ми можемо
або монетизувати - і люди отримають
реальні кошти, або він може направити ці кошти на енергозбереження свого
будинку”, - розповідає віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
Подорожчання — міна сповільненої
дії. Устаткування, на якому працюють
українські атомні електростанції, зношені на 90%. Будувалися вони у радянські часи і наразі два енергоблоки терміново потребують капітального ремонту. На думку аналітиків, питання стане
дуже болючим, оскільки навантаження
на електростанції зросте вже найближ-

Питання підвищення тарифів колишній міністр доходів і зборів Олександр
Клименко вважає махінацією уряду
Гройсмана-Порошенка. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
За словами податківця, імпортувати
антрацит із запланованих владою країн
(ПАР, США і Автралія) просто не вийде, оскільки їхнього виробництва не вистачить на українські потреби. ПАР добуває 5 млн т на рік, а експортує в Європу 1-1,3 млн т. США вироблять 400 тис. т
лише для потреб власної металургії. Австралія взагалі антрацит не експортує.
При цьому усі 6 українських ТЕС і ТЕЦ
за рік споживають понад 9 млн т. На іншому виді палива вони не працюють,
а усі запаси антрациту розташовані на
окупованій території Донбасу.
“У кого з цих країн ми будемо купувати
антрацит? А ні у кого! Ми будемо продовжувати купувати донбаське вугілля під виглядом американського-африканського-австралійського. З додатковою накруткою 40-50 доларів на кожній
тонні”, - розповідає український політик
Олександр Клименко.
За словами екс-міністра, навіть якби весь
світ знайшов антрацит для України, ми
б просто не змогли його прийняти. Наші
порти можуть перевалювати лише 400 тис.
тон грузів на місцяь. Таким чином, навіть
за повного рівномірного завантаження
портів за рік Україна не зможе прийняти і
половини необхідного обсягу вугілля.
“Використовуючи такі схеми поставок, уряд нібито на законних підставах
підвищить тариф на електроенергію. А
оскільки перевезення будуть відбуватися тільки за документами, як думаєте наскільки жирна маржа потече в кишені влади?, - задається питанням Олександр Клименко.
До того ж, на придбання імпортного вугілля потрібна непідйомна сума. За оцінками екс-фіскала, це близько 4 млрд доларів на рік. Де брати валюту, незрозуміло, адже МВФ відмовився надати черговий транш Україні через припинення
торгових відносин з Донбасом. А світові
ціни на нафту увесь час ростимуть. Тож,
ймовірніше за все, енергетичний тягар
покладуть на плечі українців.
Юлія БОЯРСЬКОВА

До уваги жителів Ірпеня та селищ!

В управлінні праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради продовжується
оформлення житлових субсидій. Для прийому заяв та декларацій для оформлення житлових
субсидій за спрощеним порядком створено шість робочих місць, що дає можливість уникнення черг. Також для мешканців приватного сектору щовівторка в управлінні проводить
прийом паспортист КП УЖКГ «Ірпінь».
Нагадуємо, що для сімей, які сьогодні одержують субсидії (в опалювальний період 2014-2015 р.р.)
передбачається автоматичне призначення субсидії на новий термін без необхідності надання нового
пакету документів та звернення до органів соціального захисту населення.
Наша адреса: м.Ірпінь вул. Д.Попова, 26Б. Телефони для довідок: 61-406; 55-518
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Батьки,
готуйте гаманці !

Скільки коштують платні освітні послуги у навчальних
закладах Приірпіння і на що витрачаються батьківські
гроші за додаткові заняття дітей?
28 лютого ірпінський виконком ухвалив рішення «Про встановлення розмірів місячної батьківської плати з надання платних освітніх послуг закладами освіти», яке вступило в дію 1 березня. Як відомо, платні послуги у навчальних закладах Приірпіння надавали й раніше, але ціни на них були значно нижчими навіть у порівнянні з минулим роком.

Шанс для учителів

За словами ірпінського міського голови Володимира Карплюка, на освіту в Приірпінні у цьому році виділи рекордну суму – 134 млн грн. Але
при цьому керівництво міста заохочує працівників освіти всіма шляхами залучати до шкіл додаткові кошти, в тому числі надаючи платні освітні послуги. Мовляв, за них директори
шкіл можуть отримувати до 10 % від
суми надходжень, заступники — до
5%, а вчителі — до 50% вартості освітньої послуги, що є вагомою надбавкою до основного заробітку педагогів.

Попит породжує
пропозицію

Найбільшою популярністю серед
освітніх послуг у школах, дошкільних
та позашкільних закладах освіти Приірпіння користуються підготовка малюків
до вступу в 1-й клас, курси з підготов-

ки до ДПА і ЗНО, поглиблене вивчення
іноземних мов (переважно, англійської)
та уроки комп’ютерної грамотності. Популярними є й гуртки: образотворчого мистецтва, хореографії, рукопашного
бою, боксу та ін.

Плюси і мінуси

Сама наявність при школах додаткових освітніх послуг є плюсом. Так,
деякі батьки стверджують, що краще
брати додаткові уроки у “свого” вчителя, ніж платити кошти незрозуміло кому. Адже інколи за репетиторство беруться люди, які в школі були,
м’яко кажучи, не зовсім сильними педагогами. Або ніколи не викладали в
старших класах, і раптом починають
займатися підготовкою учнів до ЗНО.
Разом із тим, розцінки на додаткові
освітні послуги не всім батькам по кишені. Вартість однієї години додаткових занять для учнів у Приірпінні становить від 35 грн на місяць (музичні, хореографічні, спортивні гуртки у
групі з 30 учнів) до 600 грн на місяць
(факультативи з різних предметів,
підготовка до ЗНО, ДПА індивідуально для однієї дитини). Крім того, цікавою, але недешевою новинкою стали гуртки з робототехніки RoboCode
при СЗОШ №2 — місяць занять у групі з 10 дітей становить 650 грн із учня.
Юлія ГНІДЕНКО

КОМЕНТАР
Анна КОРОЛЬ,
начальник управління
освіти і науки Ірпінської
міської ради
«Коли вводилися платні
послуги, ціна на них була
такою, що не відповідала прийнятій у нашому суспільстві за подібні послуги.
Крім того, з учителя який
надавав їх, були відрахування до 30%. Відповідно, їх перелік зберігався на папері,
на полиці, і жодному вчителю не був цікавим, адже
вони були практично безкоштовними. Всі ми знаємо,
що вчителі підробляють за
допомогою репетиторства,
і коли вони приймали оплату в повному обсязі, яка набагато більша за ту, що про-

понувалася у платних послугах, для педагога це було
нецікавим, і він відмовлявся
від них. Як наслідок – батьки шукали гуртки і додаткові заняття “на стороні”.
На даний момент цими
платними послугами ми хочемо допомогти нашим дітям розвиватися в тому напрямку, в якому вони хочуть, батькам – не шукати по
всьому місту гуртки, а саме в
тій школі, в яку вони ходять.
Крім того, у нас залишають-

ся гуртки, які оплачують з
місцевого бюджету.
Ситуація була така: батьки
до кінця навіть не знали, що
вони є у школі, їх наявність
не афішували. Це гуртки на
базі шкіл, але їх надавали
центри творчості ірпінського
регіону. А платні послуги – це
додаткова альтернатива вибору для батьків і додаткова
можливість збільшити зарплату для вчителів.
Хочу зазначити також, що
не всі групи подовженого дня можуть оплачувати
з міського бюджету. Я знаю
таких батьків, які готові платити, щоб тільки дитина не
була вдома сама. Коштує
ГПД, якщо набирається група з 25 дітей, 360 грн на місяць. Для мам це може бути
просто порятунком».

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
На запитання читачів
відповідає юрист Сергій ГАПОН

Можна готівкою.
Але в касу

“Як повинні оплачуватися додаткові
освітні послуги — готівкою або банківським переказом?”
Аліна Новикова, м. Ірпінь
Кошти, отримані навчальним закладом
від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства. Відповідно до п. 10.3
Порядку казначейського обслуговування держбюджету за витратами, суми коштів власних надходжень, що надходять
готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для
зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень

бюджетних установ. У зв’язку із зазначеним, грошові кошти за платні освітні
послуги можуть сплачуватися як банківським переказом, так і готівкою в касу з
подальшим обов’язковим зарахуванням
на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

Чи карається шантаж?

“Якось мені сказали: якщо ваша дитина не буде ходити на додаткові заняття з англійської, то не засвоїть матеріал. Що робити в цьому випадку?”
Ігор Самойлов, м. Ірпінь
Ніхто не може бути примушений відвідувати чи не відвідувати гуртки, секції,
додаткові заняття. Якщо дитину примушують до цього, то батьки можуть звернутися зі скаргою до органу місцевого
самоврядування (виконавчого комітету
Ірпінської міської ради) чи до Міністерства освіти і науки України. Разом із цим,
якщо відвідувати певні гуртки, секції чи
додаткові заняття примушують посадові
особи школи (директор, завуч тощо), то

у їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу
України (зловживання владою або службовим становищем). У такому разі необхідно звернутися із заявою про вчинення
кримінального правопорушення (злочину) до правоохоронного органу (Ірпінського відділу поліції ГУ Національної
поліції у Київській області).

Разом чи окремо?

“Школа повинна укласти договір про
надання додаткових освітніх послуг з
батьківським комітетом чи окремо з
усіма батьками?”
Ірина Саєнко, смт Ворзель
Платні освітні послуги у школах надаються на підставі письмової заяви,
що складається замовником у довільній формі. Зазначене визначено Порядком надання платних освітніх послуг
державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економіки України, Мініс-

терства фінансів України від 23.07.2010
№ 736/902/758 та Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 796.
У зв’язку із зазначеним, для отримання
платної освітньої послуги у вигляді заняття у гуртках та секціях, додаткових занять, один з батьків повинен звернутися
з відповідною заявою, яка складається у
довільній формі до директора школи.

Добровільно-примусово

“Чи можуть шкільні гуртки та секції
бути обов’язковими для відвідування?”
Сергій Опанасенко, смт Коцюбинське
Статтею 53 Конституції України
обов’язковою є лише повна загальна середня освіта. Таким чином, ніхто не може
бути примушений в обов’язковому порядку відвідувати чи не відвідувати гуртки та секції, а також додаткові заняття.
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Вася Чє: «Крим мій і мого читача»
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“Поет із привітом”, як сам себе
називає Василь Чернявський, молодий київський драматург і журналіст, презентував в Ірпені свою
нову книгу. Збірник оповідань носить назву “Пляжний доглядач”. А
в її основу покладено реальні події
із життя автора. Цей твір — розповідь про блукання одинокого заробітчанина в Криму, приправлена
метафоричною і дотепною фантазією автора. Загалом робота над
книгою тривала три роки. Творче
полотно містить різноманітні історії, подекуди моралізаторські,
подекуди фантастичні. Аби краще
зрозуміти зміст оповідань, варто
познайомитися із постаттю автора,
при тому що сам він — людина
вкрай ексцентрична.
“Погляд” поцікавився у Васі Чє, хто
такий пляжний доглядач і де в Криму
можна його зустріти.
– Про що ваша нова книга, Василю?
– “Пляжний доглядач” - це абстрактна повість-алюзія, повість-пазл, ексцентрична повість-перевертень про
Крим і не тільки.
– Звідки назва “Пляжний доглядач”? Асоціюється з пушкінським
“Станціонним доглядачем”...
– Книга — автобіографічна. Пушкін
був не проти. «Пляжний доглядач» це книга-мозаїка про пошук внутрішнього сонця (як істинного альтер-его
письменника) і спробу вступити з ним
в любовні, дружні і навіть ворожі стосунки. Непростий казкар Василь, що
відправився на випадкові заробітки
до Криму, зіткнеться на березі Чорного моря з істеричною тиранією начальника пляжу «Злощасною скумбрією», художніми витівками Херувима з хвостом, легендою про сторожа
Емелю, будівельниками «Раю напрокат», демонами похмілля, самовідданим падінням у кому і самим Видавцем
у видавництві «Знущання». Щоб хоча
б краєчком ока поглянути на Лабораторію Бога. Друга частина, наповнена
драматичними коміксами - це … коктейль із …снів, що наснилися Квентіну Тарантіно, після чого він розповів
їх Васі Чє в одному ірпінському барі,
а також пісень, які Том Вейтс писав,
коли напивався, а на ранок спалював.
– Чи відобразилася на процесі публікації книги окупація Криму? І Чи
важко нині друкуватися російською
мовою?
– Книгу опублікувати завжди непросто. Мовне питання тут ні до чого, головне знайти свого видавця. Тому в
книзі все максимально чесно. А що
стосується окупації і мого ставлення
до неї, то я не ділю Крим на їх або наш.
Раз це моя історія, то в ній Крим - мій
і мого читача :-) Хоча книжка не про
Крим чи інші відрізки планети (та й
написана вона була ще до вищезазначених подій), а про людей, які живуть
на Землі, і до сих пір не можуть розібратися, навіщо? …
Юлія БОЯРСЬКОВА

РЕЦЕНЗІЯ
Олена МОРДОВИНА,
заступник головного редактора
літературного журналу «Хрещатик»:
«Пляжний доглядач» відзначається
граничною реалістичністю і знанням
внутрішніх механізмів, що керують головними і другорядними героями. Це
знаходить своє відображення в дієвій,
акторській харизмі автора. Він немов
проживає життя кожного персонажа
зсередини, тому кожен з них - яскравий, соковитий, виключно живий і плюс до цього - готовий до втілення на
сцені або на екрані».

Фото: Володимир Шилов
Біографічні нотатки:
– У 2004 році закінчив фортепіанний
відділ Криворізького музичного училища (клас викладача В.Г. Замишляєва), а
в 2009 році - факультет драматургії кіно
і телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого (майстерня Б.А. Жолдака).
– Лауреат міжнародного поетичного конкурсу «Срібний стрілець» (2010) і ІІ Міжнародного музично-поетичного фестивалю «Інтереальность» (2014 року).
– Автор пісень до телевізійного фільму Олександра Катуніна «Новорічна
сімейка» (2008), музично-пластичної
казки «Дюймовочка», створеної разом із криворізьким композитором
Анатолієм Тарасюком і поставленої
на сцені Криворізького академічного
театру музично-пластичних мистецтв
«Академія руху» (2011-2012); книжки поетичних експериментів з ілюстраціями криворізького художника
Романа Таніча «Ловець слів» (2013)
і збірника абстрактної прози «Пляж-

ний доглядач» (2016).
– Автор і ведучий телепрограм «Топляп» (2015) і «Голодний дегустатор»
(2016) на ITV.
– Засновник і художній натхненник
експериментального Театру автора.
– Письменник, телеведучий, драматург і композитор Василь Чернявський
сам себе характеризує наступним чином: «Знахарь харь. Незаслуженный
клоун. Заведующий Вселенной (когда пьян и — следовательно — всемогущ!). Ангел-истребитель. Человек-букварь. Мальчик с горшком. Сочинитель слов. Лагутенковед. Приглашённый самозванец...».

“ЕМЕЛЯ. СТОРОЖ”

Оповідання із книги Василя Чернявського “Пляжний доглядач”
«Каждую ночь сторож Емеля ходил с открытыми глазами. Не закрывал их ни на минуту. Все боялись сторожа Емелю. Особо опасные преступники сидели дома, когда была его
смена. Емеля охранял яму. Никто не знал, что лежит в яме.
Страшно было заглядывать туда. Да в яме ничего и не было.
Никто не платил Емеле за его труд. Это наводило ужас на
весь Крым. Емеля, яма. И бесконечное количество рождающихся вопросов, которые умирали без ответов. Где Емеля,
когда он не на работе? Ни дома, ни семьи, ни следов. Но день
через три он выглаженный и причёсанный с открытыми глазами стоит у ямы. Ни с кем не разговаривает. И ничего не делает. Охраняет и ждёт. Точно! Емеля ждёт. Но чего? Чего-то
существенного! Потому что ни разу не моргнёт. Ни разу. О
Емеле стали говорить, как о человеке, который нашёл себя,

обхитрил Бога, и настолько искусно понял своё предназначение, что отрёкся от него, чтобы без обязательства встретиться лицом к лицу с главной жизненной задачей. Какой?
Господи, какой??? Не может быть, что этот великий мудрец
стоит у ямы и ждёт смерти! Не может быть!!! Но однажды Емеля действительно умер. Он просто спустился в яму и
умер. Люди не могли в это поверить, потому что Емеля лежал с открытыми глазами. Емеля, обхитривший Бога, так и
лежал, пока самый смелый из людей не спустился в яму и не
убедился в том, что Емеля действительно мёртв, а глаза его
– нарисованы на закрытых веках. Оказалось, Емеля с детства был слепоглухонемым. И ничего не подозревал о существовании людей на земле».

ДОВІДКА

Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ
(Вася Чє)

Винахідливий піаніст-ексцентрик і
поет-експериментатор, оптимістичний драматург і добродушний композитор. А крім усього іншого журналіст-гуморист і «заслужений мрійник» України. Працює провідним
журналістом на ITV і адміністратором мікросцени Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», де веде два своїх авторських проекти «ПРО-ПО-ПО: Театр автора» і «Музорубку». Вигадав
актуальні музично-театральні жанри: комедіпо’п і трагедіро’к. І нагло користується. Абсурд звичайний сфера життєдіяльності, творчості, інших спокус Васі Чє.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ТРАВНЕВІ СВЯТА — ЧАС
НАСИЧЕНОГО ВІДПОЧИНКУ
Квітучі тюльпани Голандії, шопінг в Еміратах, цілюще повітря і грязі Ізраїлю, коралові рифи Червоного моря Йорданії, древні
руїни Кіпру, теплі пляжі Канарів, найбільші
в світі кокосові пальми і орнітологічний заповідник Сейшелів, 30-градусне море Єгипту — усе це та багато іншого чекає на вас під
час відпочинку у травні.

“

Олена Кучерук,
менеджер компанії “Mint Travel”:

“У травні туристи найчастіше обирають доступний відпочинок на морі з нетривалим перельотом або ж екзотичні
країни. Автобусні тури по Європі дають
прекрасну можливість за одну поїздку побачити кілька країн за дуже доступною ціною від 88 євро/чол. Екскурсійні авіатури
користуються шаленим попитом.
Найчастіше обирають такі країни, як
Іспанія, Італія, Франція, Греція, Португалія, Грузія, Нідерланди, Угорщина, Чехія.
А також люблять круїзні тури з проживанням на круїзному лайнері. Найчастіше
обирають Скандинавські країни”.

НЕВІДОМИЙ КІПР

На початку травня саме відкривається туристичний сезон на Кіпрі. В цей час на острові вже можна купатися, а також оглядати пам’ятки давнини і проникатися історичним духом Стародавньої Греції. Особливо цікаві такі тури будуть дітям, які
тільки починають захоплюватися історією
древніх світів. І погода найкраща для екскурсійних прогулянок.

ГАРЯЧА ТУРЦІЯ

У Туреччині в травні спостерігається спекотна погода, тому вартість відпочинку в
порівнянні з літнім сезоном трохи нижча,
втім, як і заповненість пляжів і готелів. Незважаючи на це, подорож до Туреччини на
травневі свята варто бронювати заздалегідь. Повітря в середньому прогрівається до
+26 °С, вода - максимум до +22°С, але це теж

як пощастить. Вечорами буває досить прохолодно, тому варто захопити з собою теплі речі. Зате початок травня - найкращий
час для екскурсій по численних турецьких
пам’ятках, а наявність басейну урізноманітнить ваш відпочинок в Туреччині, якщо на
морі буде ще прохолодно.

СПЕКОТНІ ПЛЯЖІ
ЄГИПТУ І ЕМІРАТІВ

Справжнє літо на початку травня чекатиме на вас у Єгипті і ОАЕ. Море в Єгипті у травні прогрівається до 26 °С, а в ОАЕ
- до 30 °С. Ви насолодитесь щедрим сонцем,
найчистішою водою і безкрайніми піщаними пляжами цих спекотних країн. Плавний
спуск, безпечне дно і найчистіша вода роблять ці країни прекрасним місцем для відпочинку з дітьми і заняттями дайвінгом. А
травневі свята в ОАЕ - це ще й жваві вулиці
Дубая, що дарують безмежний шопінг.

БРОНЮЙТЕ ЗАВЧАСНО

Зазвичай пошуком турів на початок травня починають займатися в кінці лютого
- на початку березня. У цей час ще можна
потрапити на акцію раннього бронювання
і вибрати зручну дату та бажаний готель.
Можна почекати квітня і почати полювання за «горячими» турами на травень. Однак варто пам’ятати, що травень - це сезон
підвищеного попиту і ймовірність знайти
бажаний тур на потрібні дати дуже низька.

Вода в Ірпені подорожчає на 25%
Холодна вода в Ірпені подорожчає в середньому на 25% вже найближчим часом. “Ірпіньводоканал”
оприлюднив прогнозні тарифи на
холодне водопостачання та водовідведення, які будуть встановлені
у квітні-травні.
Згідно з планом, холодна вода для
населення подорожчає на 26% – з 5,80
до 7, 34 грн за кубометр. Тариф на водовідведення збільшиться на 27% – з
9,29 до 11,80 грн. Таким чином, ірпінці платитимуть 19 грн на місяць во-

«Травневі свята це високий сезон, це період більш високих цін,
гарячих пропозицій немає, навпаки рекомендуємо бронювати заздалегідь, так як ближче до вильоту і на рейсах і в готелях спостерігається дефіцит місць».
Олена Кучерук,
менеджер компанії “Mint Travel”

доканалу замість 15 грн.
Для підприємств тариф зросте менше — на 24 і 25% відповідно. Тож за
кубометр холодної води юрособи
платитимуть 6,85 замість 5,49 грн, а
за водовідведення 11 грн замість 8,79
грн. Разом платіжка складе 17,86 замість 14,29 грн за кубічний метр води.
Нагадаємо, зміни в тарифах на
оплату комунальних послуг здійснюватимуться згідно з відповідною
Постановою НКРЕ від 22 березня
2017 року.

Київщину переводять на
цифрове телебачення
У зв`язку із впровадженням в Україні цифрового телебачення DVB-T2 на Київщині незабаром повністю вимкнуть
ефірне аналогове телебачення. Жителі регіону більше не
зможуть дивитися телевізор в аналоговому форматі за допомогою звичайної ефірної антени.

Нагадаємо, Україна повністю відмовляється від ефірного аналогового телебачення. Кабмін зобов’язав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення відключити ефірне аналогове телебачення в Україні до 30 червня 2017 року.
Згідно з угодою «Женева-2006», Україна повинна повністю відмовитися від
ефірного аналогового мовлення і перейти на телебачення у цифровому форматі
до 17 червня поточного року.
Проблема в тому, що старі телевізори
не мають вбудованих цифрових тюнерів
і для перегляду телебачення в цифровому форматі необхідно придбати цифровий приймач DVB-T2, вартість якого становить до 1000 грн, або замінити
телевізор на сучасний цифровий з вбудованим тюнером. На запит Компанії
“Бест” Нацрада повідомила, що реальні терміни переходу на “цифру” зараз
назвати не може. Перехід визначатиме
спеціальний план розвитку Компанія
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“

“Бест” повідомляє, що продовжуватиме
надавати послуги аналогового телебачення у власній кабельні мережі, клієнти можуть бути впевнені у тому що зможуть переглядати свої улюблені канали
в мережі Компанії “Бест” без купівлі додаткового обладнання і заміни телевізійних приймачів.
ОФІЦІЙНА ВІДПОВІДЬ НАЦРАДИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І РАДІОМОВЛЕННЯ:

“Повідомляємо, що відповідно до
Плану розвитку національного теле-радіо- інформаційного простору
України перехід від аналогового до
цифрового телевізійного мовлення
запроваджується за регіональним
принципом. Вимкнення починається з першого регіону, до якого входить Київська область”.

ТОВ “Інформаційна Агенція “Погляд”
код ЄДРПОУ 40795221
Юр.адреса: 08293, м.Буча, вул. Некрасова 9в
Поштова адреса: 08200, м.Ірпінь,
вул.Привокзальна пл. 3
р/р 26005043100447 в АТ “Піреус Банк МКБ”
МФО 300658.

Олексій ЗІНЕВИЧ, директор
кабельного оператора

Компанія “Бест”:

“Ми слідкуємо за перебігом подій і
оперативно інформуватимемо читачів “Погляду” щодо переходу на
цифрове телемовлення”.

Спеціально для соціально незахищених
верств населення, а саме пенсіонерів та
інвалідів Компанія “Бест” пропонує БЕЗКОШТОВНЕ підключення аналогового
телебачення, а також пільгову абонплату за користування — 9 грн на місяць. Усі
інші зможуть насолоджуватися переглядом улюблених каналів, підключивши телевізор всього за 90 грн.
Для поціновувачів цифрового Телебачення, Компанія “Бест” пропонує Акцію “6 місяців HD-телебачення — БЕЗКОШТОВНО”. Придбайте САМ-модуль та отримайте можливість переглядати 160 каналів
у цифровій якості протягом 6-ти місяців
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без додаткової оплати! Пакет “Преміум+20
HD” - 160 каналів, понад 20 в НD- якості!!!
ЗАМОВЛЯЙТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ЗА НОМЕРАМИ:
На сайті www.best.net.ua
Багатоканальний: +38 044 3777377
Київстар: +38 067 011 73 77
Лайф:
+38 093 170 03 77
Vodafone: +38 099 368 37 77
Адреси наших офісів:
м. Ірпінь, пл. Привокзальна, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 66А
(ТЦ Буча-Пасаж, 3-й поверх)
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86
м. Васильків, вул. Гоголя 26
(ТЦ Пасаж, 2-й поверх)
м. Обухів, вул. Миру, 9ж
м. Вишгород, вул. Шолуденко, 6г
м. Боярка, вул. Молодіжна, 48
смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2/2
смт. Немішаєве, вул. Гагаріна, 12а
Видавництво:
ТОВ «Мега-Поліграф»,
04073 м. Київ,
вул. Марка Вовчка, 12/14,
тел. (044) 581-68-15
www.mega-poligraf.kiev.ua
Замовлення: № 53359

