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ГАЗЕТА
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                битва за життя

Протягом минулого року в Україні зафіксува-
ли 7,5 тис. випадків незаконної вирубки лісів. Це 
надзвичайні масштаби. Як повідомляє Держав-
на служба статистики України, збитки від неї 
оцінюють у 200,4 млн гривень. Загальна площа 
лісового фонду України — 10,4 млн га. За сло-
вами екологів, щороку в парках і заповідниках 
вирубується понад 35 тис. га лісу. Київська об-
ласть і, зокрема, Ірпінь займають далеко не ос-
таннє місце в суворій лісовій статистиці.

В Україні від незаконної вирубки лісу най-
більше потерпають Карпати. І якщо тут при-
чиною знищення лісового фонду став неле-
гальний бізнес із продажу деревини, то Ки-
ївська область виявилася заручницею фінан-
сових інтересів забудовників. Ситуацію поси-
лює наближеність до столиці. У Києві ціни на 
квадратні метри «кусаються», і квартира в пе-
редмісті стає все більш бажаною та доступ-
ною. Як відомо, попит породжує пропози-

Жителі Приірпіння вимагають термінової очистки води

У петиції зазначається, що вода, яку по-
ставляє в житлові будинки водоканал, 
брудна, має неприємний запах, механіч-
ні домішки тощо. Це навіть не відповідає 
нормам технічної води. Жителі міста на-
магаються вирішувати проблему, вста-
новлюючи фільтри, які забиваються за 
тиждень. Це дуже здорожує вартість води, 

тарифи на яку і так є найвищими в облас-
ті.

У зв’язку з цим громада міста вимагає:
1. Взяти проби водопровідної води сане-

підслужбою в різних районах міста. Опублі-
кувати результати обстеження в порівнянні 
зі стандартом.

2. Змусити водоканал поставити фільтри 

при заборі води і провести комплекс захо-
дів для очищення водопровідної води від-
повідно до існуючих стандартів.

3. Не оплачувати постачання неякісної 
води за підвищеним тарифом з 1 квітня, 
до тих пір, поки якість води не буде відпо-
відати стандартам.

До кінця збору підписів до петиції “Не-
обхідність прийняття термінових заходів 
з очищення водопровідної води” залиши-
лося більше двох місяців.

Варто нагадати, що 13 березня, під час 
звіту про діяльність на посту ірпінського 
міського голови, Володимир Карплюк по-

обіцяв, що найближчим часом в місті по-
будують станцію знезалізнення води та 
очисні споруди.

На сайті Єдиної системи місцевих петицій все більше підписів 
набирає петиція “Необхідність прийняття термінових заходів з 
очищення водопровідної води”. Станом на 26 квітня її підписа-
ли 282 особи із 300 необхідних.

Щаслива ірпінська сім’я, яка живе в новому ЖК, раптом виявляє, що вдень 
стало надто спекотно, а вночі — незвично холодно. В повітрі зростає кількість 
пилу, дихати стає практично неможливо. За вікном господарюють “хмари” 
комах. І нарешті, найближча річка раптово виходить з берегів, або переси-
хає. І це не голівудський сюжет, а реальність, яка може очікувати нас у неда-
лекому майбутньому.

цію, ось забудовники і вдаються до незакон-
ної рубки лісу для зведення чергових «ірпін-
ських манхеттенів» на облисілій землі.

Що з ірпінським лісом?
Гучна прес-конференція ірпінських активістів 

в “Укрінформі”, на якій публічно озвучили жах-
ливі дані щодо вирубки лісів, розбурхала гро-
мадськість не лише Київщини, а й усієї Украї-
ни. Йшлося про незаконні операції, в резуль-
таті яких за роки незалежності було знищено 
1,5 тис. га лісу в Ірпінському регіоні. На дум-
ку екологів, це лише вершина айсбергу. Якщо 
підрахувати кількість зведених новобудов і до-
дати ті, що будуються зараз, стає очевидним, що 
ситуація зі знищенням лісового фонду Ірпеня 
близька до катастрофічної. 

Закінчення на сторінці 3.

Що ми п`ємо?
Як очистити воду в домашніх умовах

стор. 5

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

У травні відпочиваємо
зі смаком!
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ЕКОЛОГІЯ

АКТУАЛЬНО

Коцюбинське стає 
енергоефективним

Рада України прийняла в цілому закон №2309-д 
«Про вдосконалення законодавства у питаннях 
діяльності закладів охорони здоров’я».

медицина стане платною

Переваги підключення за 
технологією оптоволо-
конного зв’язку:

• підключення за сучасною технологією 
FTTH;
• висока швидкість до 1000 Мбіт/с;
• висока якість та надійність;
• постійний моніторинг мережі;
• зручне технічне обслуговування;
• можливість підключення додаткових 
мульти-сервісних послуг;
• новітні технології;
• сучасне та якісне обладнання.

Переваги оптичної лінії
перед 3G:

• швидкість (до 1000 Мбіт/с проти реальних 
4-6 Мбіт/с);
• стабільність роботи, незалежно від 
погодних умов і роботи стільникового 
зв’язку;

• висока швидкість з’єднання, що дозволяє 
дивитися фільми в онлайн-режимі у високій 
якості;
• конфіденційність зв’язку;
• вигідне співвідношення ціна/якість;
• можливість підключення декількох 
пристроїв до 1-ї лінії без погіршення якості;
• просте підключення, що не вимагає 
заміни абонентського обладнання на більш 
вартісне (підключення до будь-якого ПК);
• відсутній вплив радіозв’язку на здоров’я 
абонента.

Переваги оптичної
лінії перед ADSL:

• висока швидкість у порівнянні з ADSL;
• не залежить від застарілої телефонної 
мережі;
• стабільність зв’язку;
• надійність та конфіденційність зв’язку;
• симетричність каналу зв’язку;
• сучасне обладнання.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Мінсоцполітики повідомляє, 
що відповідно до статті 73 КЗпП 
України у 2017 році на підприєм-
ствах, в установах, організаціях 
робота не проводиться в травні у 
такі святкові і неробочі дні:

1 і 2 травня — День міжнарод-
ної солідарності трудящих;

9 травня — День перемоги над 
нацизмом у Другій світовій вій-
ні (День перемоги).

Цього року День міжнародної 
солідарності трудящих припа-
дає на понеділок і вівторок, тоб-
то українці відпочиватимуть чо-
тири дні поспіль: 29-30 квітня 
(субота-неділя) та 1-2 травня.

День перемоги припадає на ві-
второк, в листопаді минулого 
року Кабмін ухвалив розпоря-
дження про перенесення робо-
чих днів у 2017 році.

«Із метою створення сприятли-
вих умов для святкування 9 трав-
ня – Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні (Дня пе-
ремоги) та 24 серпня – Дня неза-
лежності України, а також забез-
печення раціонального викори-
стання робочого часу рекомен-
дувати керівникам підприємств, 
установ та організацій (за ви-
нятком органів Пенсійного фон-
ду України, Українського дер-
жавного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта», Дер-
жавної казначейської служби та 
банківських установ) перенести 
у порядку і на умовах, визначе-
них законодавством, у 2017 році 
для працівників, яким установ-
лено п’ятиденний робочий тиж-
день з двома вихідними днями, 
робочі дні з: понеділка 8 травня 
– на суботу 13 травня; п’ятниці 
25 серпня – на суботу 19 серп-
ня», - зазначається у документі.

Отже, після трьох робочих 
знову буде чотири вихідних – 
6-9 травня.

Вихідні у травні
На початку останнього весняного місяця буде 
лише три робочих дні – 3, 4 та 5 травня.

За дане рішення проголосува-
ли 280 народних депутатів. Да-
ний закон передбачає надання 
автономій клінікам. Як заявила 
глава комітету Верховної Ради з 
питань охорони здоров’я Оль-
га Богомолець, законом перед-
бачено комплексно реформу-
вати систему охорони здоров’я 

для створення в Укра-
їні мережі державних 
і комунальних закла-
дів охорони здоров’я 

з достатнім рівнем самостій-
ності, для надання ефективно-
го і своєчасного медичного за-
безпечення населення.

Зокрема, в законі визначено, 
що заклади охорони здоров’я 
зможуть використовувати кош-
ти, отримані від юридичних і фі-

зичних осіб. При цьому наго-
лошується, що зміна основного 
виду діяльності державного та 
комунального закладу охорони 
здоров’я для медичного обслу-
говування населення у зв’язку із 
зміною його організаційно-пра-
вової форми забороняється. Та-
кож, згідно з прийнятим зако-
ном, при державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я 
будуть створені наглядові ради.

На території заплави річки Ір-
пінь розпочали житлове будів-
ництво. Робота кипить одра-
зу на двох ділянках. Перша — 
на околиці вулиці Єсеніна, дру-
га — біля залізниці. На першій 
ділянці встановили паркан, що 
огороджуватиме котел, а на дру-
гій наразі засипають озера й ви-
возять чорнозем.

Ми запитали будівельників 
про те, чим вони тут займають-
ся, на що ті відповіли, що просто 
виводять сміття в рамках бла-
гоустрою ділянки по вул. Єсені-
на. Однак масштаби цього “бла-
гоустрою” вражають: на ділянці 
у кілька десятків соток вивезли 
тонни піску та працюють великі 
будівельні машини.

Тим часом, на заплаві вже дру-
гий тиждень чергують активісти. 
Протестувальники облаштува-
ли тут намет і буквально днюють 
і ночуюють на цій ділянці. Ак-
тивісти розповідають, що, згід-
но затвердженому міськрадою 
плану, забрати під будівництво 

планують 18 га родючих земель. 
Обурені будівництвом і жителі 
прилеглої території, адже багато 
з них має тут земельні ділянки і 
вже посадили на них городину.

Варто зазначити, що під землею 
заплави знаходяться підземні 
води зведеної тут за радянських 
часів дренажної системи, яка ря-
тувала навколишні будинки від 
підтоплення і допомагала зро-
шувати грунт. У дренажному ка-
налі колись навіть купалися діти, 
наразі ж його засипали будівель-
ним сміттям.

Крім того, всім місцевим жите-
лям відомо, що на заплаві час від 
часу горить торф. Причому, його 
підпали нерідко бувають навмис-
ними. Так, активісти зазначають, 
що бачили, як це робив невідо-
мий на мопеді. Кажуть: це спеці-
ально роблять забудовники, щоб 
мати привід для будівництва.

Юристи з цього приводу за-
значають, що дані землі мають 
аграрне призначення: раніше 
вони належали КСП “Рубежів-
ське”, а в середині 90 років були 
розпайовані. В Україні до 2018-го 
року діє мораторій на продаж чи 
зміну цільового призначення та-
кої землі, тож будують тут усупе-
реч закону. І найголовніше:  місь-
ка рада взагалі не має права забу-
довувати ці землі, адже вони роз-
ташовані поза межею міста!

Натомість, акцією протесту 
обурені АТОвці, адже їм пообі-
цяли квартири у новобудовах. 30 
березня на сесії Ірпіньради вони 
виступили на захист своїх інте-
ресів. Активісти стверджують, 
що міська рада спекулює “благо-
дійністю” у своїх інтересах, а мер 
Ірпеня Володимир Карплюк по-
стійно отримує землі під будів-
ництво в обхід тендеру.

Що таке оптична лінія?
І в чому її переваги перед іншими видами зв`язку?

Селищна голова Коцюбинсько-
го Ольга Матюшина у грудні 2016 
року підписала Угоду Мерів та 
приєдналася до Ініціативи Євро-
союзу з підтримки енергоефектив-
ності муніціпалітетів. Це залучен-
ня зовнішнього фінансування до 
проектів енергозбереження.

Зокрема до фінансування долу-
чається Північна Екологічна Фі-
нансова Корпорація (НЕФКО), 
яка працює в різних країнах сві-
ту. Головна мета – підтримка 
проектів, які зменшують вики-
ди СО2. В першу чергу ці проек-
ти стосуються модернізації сад-
ків, шкіл, муніципального освіт-
лення, системи водопостачання, 
систем автономного опалення. 
З січня у Коцюбинському триває 
кампанія з виявлення втрат те-
пла у житловому фонді. Провели 
тепловізійне обстеження будин-
ків, що обслуговуються УЖКГ 
«Біличі». Результати показують, 
у яких місцях і наскільки будівлі 
випромінюють тепло, тобто за ра-
хунок споживачів та муніципалі-
тету обігрівають повітря навколо 
будинків. До речі, через «клапти-
кове» утеплення і перепади тем-
ператури на поверхні зовнішніх 
стін будівлі відбувається руйну-
вання. Тому такі роботи роби-
ти треба або повністю, або ніяк. 
Обстежені також водоканал та 

муніципальне освітлення. Загаль-
на сума для модернізації першо-
чергових об’єктів Коцюбинсько-
го може скласти 30 – 40 мільйо-
нів гривень. Місцева влада має на 
себе взяти 15 – 20 % співфінансу-
вання кожного конкретного про-
екту, решта коштів буде залуча-
тися зовні, в першу чергу через 
участь у європейській ініціативі 
Угода Мерів-Схід ІІ та у програмі 
“Енергозбереження” від НЕФКО.

Також на сьогодні у смт Коцю-
бинське буде впроваджуватися 
ще один з нових механізмів за-
лучення приватного інвестуван-
ня по моделі ЕСКО. Розпочато пі-
лотний проект модернізації освіт-
лення під’їздів багатоповерхових 
будинків по вулиці Пономарьова 
за рахунок потенційного інвесто-
ра. Тут світло горить і вдень і вно-
чі. Лампочки будуть замінені на 
антивандалівські ледівські. А ме-
режі – магістральні лінії – будуть 
прокладені цілком нові.

Буде сформований інвестицій-
ний проект для схвалення Коцю-
бинською радою – депутати ма-
ють відголосувати за ці рішення.

Автор: Максим Жук – експерт
з енергоефективності та 
управління міжнародними 
проектами 
ДП “Київоблбудінвест”

Жодна з відомих техноло-
гій не забезпечить вас таким 
рівнем якості і надійності, 
як технологія “Оптоволокно 
в дім” - FTTH (Fiber-To-The-
House).

Волоконно-оптичний зв`я-
зок повністю захищений від 
електромагнітних та радіо-
перешкод, і швидкість не за-
лежить від погодних умов і 
якості телефонних ліній (на 
відміну від ADSL технології).

Технологія Ethernet на сьо-
годні є однією з найбільш 
передових. Вона забезпечує 
найбільшу пропускну здат-
ність (до 1000 Мбіт/с) у по-
рівнянні з технологією АDSL 
(інтернет-зв’язок через те-
лефонну лінію) і бездрото-
вими рішеннями.    Швидко-
сті до 100 Мбіт/сек абсолют-
но достатньо для перегляду 
Web-сторінок, завантаження 
та онлайн-прослуховування 
музики, а також перегляду і 
завантаження відео.

Забудову заплави 
розпочато
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СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ІРПІНСЬКА ВЛАДА
ІА “Погляд” продовжує аналізувати декларації про доходи ірпінських чиновників за 2016-й рік. Виявляється, 
статки заступників ірпінського міського голови Володимира Карплюка не такі вражаючі, як в очільника міста. 
Так, Дмитро Христюк та Наталія Семко вказали у декларації, що мають лише по одній земельній ділянці, а Лідія 
Михальченко володіє трьома. Щоправда, її чоловік, Олександр, чомусь має аж 11 земельних наділів. Більш де-
тальну інформацію про доходи ірпінських чиновників ви дізнаєтеся із нашої інфографіки.

Закінчення. Початок на сторінці 1.
Активісти-екологи в неформальних 

бесідах кажуть, що Ірпінь у середньо-
му втрачає 25 га лісу на рік. На жаль, 
небагато людей за цими цифрами по-
бачить загрозу. Адже більшість з нас 
вважає що ліс — лише джерело кис-
ню, тепла та їжі. А от учені наполяга-
ють, що ліс — це, насамперед, еколо-
гічна безпека. І знищення дерев дає 
поштовх до виділення більшої кіль-
кості вуглекислого газу в повітря. 

Що дає ліс людям
Екологи пояснюють:  1 га лісу виді-

ляє 200 кг кисню, а 1 дерево дарує ки-
сень 3 людям. Більш того, 1 га хвой-
ного лісу затримує 40 т пилу, а листя-
ного — майже 100 т. Враховуючи, що 
в Ірпені розташовані сміттєперероб-
ний завод МПП “Рада”, ВАТ “Ірпінь-
маш»”, ТОВ “Бучанський завод скло-
тари” та інші підприємства, що за-
бруднюють повітря, наявність навко-
ло нашого міста лісу, здатного затри-
мати і відфільтрувати викиди, може 
стати порятунком для усіх нас.

Життя без лісу
В Ірпені гостро стоїть питання і самої 

забудови поряд із промисловими під-
приємствами. За повідомленням влас-
ників деяких квартир, проблеми зі здо-

ров’ям вже дають про себе знати: час-
ті застуди, проблеми з судинами, ка-
шель... Фахівці  пов’язують це з тим, 
що раніше викиди з промзони осіда-
ли у хвойному лісі і не несли небезпеки 
для населення. Як відомо, саме соснові 
дерева не пропускають пил та токсичні 
гази. Але “турботливими” руками буді-
вельних ділків ліс став розпайованим і 
майже повністю вирубаним. Очищу-
вати повітря стало нічим, і мешкан-
ці кам’яних джунглів ірпінських но-
вобудов стали заручниками ситуації. 
Складно сказати, куди дивилась вла-
да, коли надавала дозволи на забудову 
санітарно-захисної зони (СЗЗ). Адже 

екологи забороняють розміщувати 
житлові зони і соціальні об’єкти на 
площі радіусом один кілометр навко-
ло аналогічних підприємств. Це пов’я-
зано з тим, що викиди і відходи важ-
ких виробництв можуть стати причи-
ною онкологічних захворювань леге-
нів, бронхіальної астми, інфаркту, ура-
ження слизових оболонок і шкіри. Але, 
мабуть, коли стоїть питання збагачен-
ня будівельних компаній, на другий 
план відходять такі “дрібниці” як ви-
сновок Ірпінського СЕС про концен-
трацію діоксиду азоту в житловій зоні 
Ірпеня довкола заводу, яка перевищує 
норму у 2,5 рази. 

Що нас чекає...
І це лише перші дзвіночки можливої екологічної 

катастрофи. Якщо влада не дослухається до гро-
мадських активістів-екологів, то страшний сцена-
рій фільму-катастрофи незабаром втілиться у ре-
альність. На думку екологів, якщо не зупинити зни-
щення лісового фонду Приірпіння, то вже через 30 
років нас будуть оточувати цегляні стіни багатопо-
верхівок, а ліс буде повністю знищено.

У давнину говорили: “Коли буде зрубано останнє 
дерево, тоді загине і остання людина на землі”. За-
кони природи ніхто не відміняв. При вирубці дерев 
страждає вся екосистема і змінюються умови жит-
тя: зменшується кількість кисню, порушується вод-
ний баланс, знижується якість питної води...

Людмила СКВОРЦОВА

битва за життя



4      ІРПІНЬ • 28 КВІТНЯ - 11 ТРАВНЯ 2017 РОКУ • №3РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

“Дітям, яким виповнилося 5 ро-
ків, не мають права відмовити 
у влаштуванні до дитячого са-
дочка, адже, згідно закону їх зо-
бов’язані підготувати до школи”.

ОСВІТА

Якщо вимагають хабар
“Щоб записати дитину до садочку, 
завідуюча вимагає від мене “бла-
годійний внесок”. Чим він відрізня-
ється від хабара і що робити в да-
ному випадку? Якщо я дам хабар, 
мене можуть притягнути до кримі-
нальної відповідальності?”

Маргарита Конюх, м. Буча

Закон України “Про благодійництво та 
благодійні організації” (ст. 1) дає наступ-
не визначення благодійництва — добро-
вільна безкорислива пожертва фізичних 
та юридичних осіб у поданні набувачам 
матеріальної, фінансової, організацій-
ної та іншої благодійної допомоги. Од-
ним із джерел фінансування дошкільно-
го навчального закладу є добровільні по-
жертвування і цільові внески фізичних і 
юридичних осіб (ч. 3 ст. 38 Закону Укра-
їни “Про дошкільну освіту” та п. 50 “По-
ложення про дошкільний навчальний за-
клад”, затвердженого постановою КМУ 
від 12.03.2003 № 305). У листі Міністер-
ства освіти і науки України від 05.09.2013 
№ 1/9-608 “Щодо благодійних внесків” 
акцентується увага, що прийом благо-
дійних внесків від фізичних і юридичних 
осіб відбувається виключно на добро-
вільній основі з обов’язковим оформлен-
ням відповідної документації та відобра-
женням у бухгалтерському обліку. Не-
правомірна вимога (в народі — хабар), 
відповідно до ст. 1 Закону України “Про 

запобігання корупції” — це грошові кош-
ти або інше майно, переваги, пільги, по-
слуги, нематеріальні активи, будь-які ви-
годи нематеріального чи негрошового ха-
рактеру, які обіцяють, пропонують, нада-
ють або одержують без законних на те 
підстав. У зв’язку із зазначеним, вимаган-
ня сплати благодійного внеску формаль-
но підпадає під склад кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 368 Кри-
мінального кодексу України (“Прийняття 
пропозиції, обі-
цянки або одер-

жання неправомірної вигоди службовою 
особою”). Офіційна сплата благодійного 
внеску не може бути кримінально-кара-
ним діянням, натомість передача коштів 
“у конверті” може потягти за собою кри-
мінальну відповідальність за ст. 369 Кри-
мінального кодексу України (“Пропози-
ція, обіцянка або надання неправомірної 
вимоги службовій особі”). У разі вимаган-
ня сплати “благодійного внеску” рекомен-
дую писати скарги до управління освіти, 
Державної інспекції навчальних закладів 
України або до правоохоронних органів.

Дитячі садочки — дорослі проблеми
Кількість жителів Ірпеня та навколишніх населених пунктів з кожним роком лише зростає. 
   Закономірно, що закладів дитячої освіти у регіоні не вистачає.
            Тож чи можливо швидко і “безболісно” записати до садочку свою малечу?

Про те, як чиновники вирішують дану 
проблему, які ціни у дитячих садочках 
Приірпіння і як записати своїх малюків 
до дошкільного закладу, розповідає на-
чальник Управління освіти і науки Ір-
пінської міської ради Анна Король.

Місць не вистачає
“На сьогоднішній день у Приірпінні діє 13 

комунальних дитячих садочків. Якщо ж го-
ворити про приватні, то ліцензії на діяль-
ність з надання освітніх послуг у сфері до-
шкільної освіти наразі отримали лише 3 до-
шкільні заклади і 3 громадські організації 
— «Абетка», «Щаслива родина» і «Грамо-
тійка»”, - розповідає Анна Король. Загалом 
вони виховують 3207 дітей віком від 1 до 6 
років. Дана кількість закладів здатна охо-
пити лише 40% малечі Ірпінського регіону, 
решта — знаходиться у черзі. “Сказати, що 
проблема з дитячими садочками лише в Ір-
пені — ні. Вона виникає у будь-якому місті, 
яке розвивається, до якого приїжджають 
нові жителі, яке росте і будується», - заува-
жує начальник Управління.

Що з цінами?
У комунальних дитячих садах в рамках 

програми навчання, як і раніше, залиша-
ється безкоштовним. Винятком є окре-
мі платні послуги — хореографія, англій-
ська мова тощо. Платять, в основному, за 
харчування. Наразі  комунальні дитсад-
ки з додатковими освітніми та медични-
ми послугами обходяться у середньому в 
1 тис. грн на місяць. Але є винятки. Так, 
батьки дітей, які мають пільги, сплачу-
ють 60% вартості харчування, а деяким 
категоріям воно взагалі обходиться без-
коштовно. Якщо ж говорити про приват-
ні дитсадки, то ціни тут значно вищі, і ко-
ливаються від 2,5 до 6 тис. грн.

Будівництво триває
Як відомо, у цьому році в Ірпені мають 

відкрити двері ще 2 дитячих садочки — 
по вул. Г. Сковороди і вул. Курортній. 
Крім того, готується проектно-кошто-
рисна документація дитячого садочку 
у Гостомелі по вул. Остромирській. Але 
проблему із дефіцитом місць у дошкіль-
них закладах це не вирішить, адже на 

сьогоднішній день на 100 місць у дит-
садках Ірпеня претендує 135 дітей. Що-
правда, у порівнянні з іншими населе-
ними пунктами Київської області це не 
найгірший показник, адже, наприклад, 
в Броварах на сотню місць претендує 
147 дітей, у Борисполі — 181, у Бучі та 
Гостомелі — 200.

Стаємо
у чергу
Реєстрація до дошкільних 

закладів Приірпіння, почи-
наючи з 2016 року, здійс-
нюється в електронному 
вигляді. Для того, щоб 
записати дитину у чер-
гу до дитячого садочку, 
необхідно заповнити 
форму у розділі «Мої 
заявки» на сайті    reg.
isuo.org. Далі мож-
на відслідковува-
ти статус поданої 
заявки і стежити 
за просуванням 
черги. 

Крім того, на даному сайті можна перегля-
дати інформацію про наповнюваність сад-
ків, черги до них і всю необхідну інформа-
цію про дошкільні заклади регіону. 

Шукаємо альтернативу
Якщо найближчим часом записатися до 
дитячого садочку не вдасться, пам’ятайте, 
що у вас є кілька альтернативних варіан-
тів. Так, деякі дитсадки Приірпіння про-
понують безкоштовні групи короткотри-
валого та групи вихідного дня (працю-

ють по суботах і кош-
тують 250 грн на мі-

сяць). Найближ-
чим часом їх кількість 
планують збільшити. 
Крім того, Управління 

освіти закликає підпри-
ємців створювати при-

ватні ДНЗ, дитячі садоч-
ки «сімейного типу», а та-

кож заохочує до надання освіт-
ніх послуг громадські організації.

“Кожна дитина в Україні має 
право на безоплатну освіту в 
державних і комунальних на-
вчальних закладах. Це право га-
рантоване Конституцією України, 
законами України “Про освіту”, 
“Про дошкільну освіту”. 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
На запитання читачів 
відповідає юрист 
Сергій Гапон

“

Хто має пільги?
“Які діти мають пільги при 
влаштуванні до садочку?”

Олена Онуфрів, м. Ірпінь

Відповідно до п. 6 “Положення про до-
шкільний навчальний заклад”, затвердже-
ного постановою Кабміну від 12.03.2003 
№ 305, прийом дітей до садочку здійсню-
ється протягом календарного року на під-
ставі заяви батьків або осіб, які їх заміню-
ють, медичної довідки про стан здоров’я 
дитини, довідки дільничного лікаря про 
епідеміологічне оточення, свідоцтва про 
народження. Відповідно до “Положення 
про навчальні заклади міста Ірпеня та се-
лищ Гостомель, Коцюбинське, Ворзель”, 
право на першочергове зарахування до 
ДНЗ мають наступні категорії дітей: ді-
ти-сироти; усиновлені діти; діти під опі-
кою чи взяті в сім’ю; діти молодих бать-
ків (від 18 до 23 років), які не мають бать-
ків або опікунів (батьки-сироти); діти, чиї 

батьки постраждали від 
трагічних подій на Чор-
нобильській АЕС; діти 
суддів; діти неблагопо-
лучних батьків або тих 
батьків, які перебува-

ють на обліку у справах неповнолітніх; 
діти військовослужбовців, в тому числі 
учасників АТО; діти військовослужбов-
ців військової прокуратури. Вищевказа-
ним Положенням встановлюється квота 
пільгових місць на першочергове влаш-
тування у дошкільні навчальні заклади, 
що складає 10% на кожну вікову групу, 
наступним категоріям: діти з родин вну-
трішньо-переміщених осіб; діти-сироти; 
діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня; діти педагогічних працівників закла-
дів освіти м. Ірпінь та селищ у разі вихо-
ду на роботу; діти працівників бюджет-
ної сфери, підприємств та організацій, 
які забезпечують стале функціонування 
міста та селищ у разі виходу на роботу; 
діти з багатодітних сімей.

Як записати дитину у чергу

Вирішити цю проблему можна двома 
способами — будуючи нові приміщення 
або добудовуючи вже діючі школи. В Ір-
пені обрали другий шлях.

«На сьогоднішній день вже практично 
все готове до початку добудови по 17-й 
школі. Також планується добудова на 
базі 2-ї школи. Ми намагаємося зробити 
все, аби ці дві школи були добудовані до 
1 вересня, щоб хоч трохи розвантажити 
другу зміну. У наступному році планує-
мо добудувати 12-у школу», - розповідає 
Анна Король. І зауважує, що в цьому 

році будуть утеплювати 
фасади й дахи у школах 
№3 та №1, а також у са-
дочку №6. Крім цього, 
там зроблять заміну 
освітлення на енер-
гозберігаюче. 

На сьогоднішній день в Ірпінському регіоні працює 15 за-
гальноосвітніх, 1 вечірня і 3 початкових школи (із 1-го по 
4-й класи, одна з них — приватна). Але з кожним роком 
все гостріше постає проблема їх переповненісті, 
через що діти змушені навчатися у дві зміни.

Дещо про ірпінські школи

Юлія ГНІДЕНКО
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       КОМЕНТАР
Андрій ЛІТВИНОВ, керівник 
Управління інфраструктурного 
розвитку, інвестицій та житло-
во-комунального господарства 
Ірпінської міської ради:
"Було проведено поточні ремонти 

доріг — 3851 м2, що складає 65% усіх 
доріг, які потребують поточного ре-
монту. Ямковий ремонт не завершили 

до 10 квітня, тому що було холодно. 
Зараз потепліло, продовжуємо по-
точні, капітальні ремонти та нано-
сити розмітку. Закінчити плануємо 
якнайшвидше і сподіваємося, що 
погодні умови сприятимуть цьому. 
Я сам їзджу вулицями Ірпеня, і заці-
кавлений, як і всі, щоб ремонт доріг 
був виконаний якомога швидше".

• Галина КАМІНСЬКА

ТРАНСПОРТ

Дороги в Ірпені: здійснено 65% поточних ремонтів

“

“

В Ірпені проведено поточні 
(ямкові) ремонти 65% доріг, 
а також нанесли розмітку 
на 29 пішоходних переходів, 
зокрема, по вул. Централь-
на, Соборна, паркувальній 
зоні кладовища, на в’їзді   в 
місто (кільце водоканалу).

Крім того, продовжуються 
капітальні ремонти доріг з 
тротуарами по вул. З. Аліє-

вої (із заміною тепломережі 
та водопроводу), Дем’яна 
Попова, Підгірній, Пуш-
кінській, розширення вул. 
Антонова та Центральної (в 
районі переїзду), вул. Вар-
шавської від 8 до 9 лінії.

Варто нагадати, що поточ-
ний (ямковий) ремонт доріг 
планували завершити до 10 
квітня.

«Укравтодор» 
обіцяє за 5 років
відремонтувати

всі дороги
Керівник «Укравтодору» Славо-

мір Новак в інтерв’ю  BBC пообі-
цяв відремонтувати всі українські 
дороги до 2022 року.

Він заявив, що, згідно із розра-
хунками експертів, для швидко-
го покращення доріг впродовж 
наступних п’яти років потрібно 
виділяти по 50 млрд грн щороку. 
Але потім уточнив, що, можливо, 
на це знадобиться й більше часу. 
«Якщо ми матимемо принайм-
ні 25–30 мільярдів наступного 
року, хоча б 40 у 2019-му і далі 
нарощуватимемо цю суму, при 
цьому витрачаючи ці гроші лише 
на оті 50 тисяч кілометрів доріг 
національного значення, за 7–10 
років ми відремонтуємо всю цю 
мережу», – повідомив Новак.

Крім того, керівник «Укравто-
дору» зауважив, що не слід очі-
кувати ремонту всіх доріг до літа. 
«Ні, це неможливо. Я не чарівник. 
Я волію говорити людям правду: 
маємо стільки грошей, скільки 
маємо, і витрачатимемо їх добре, 
прозоро і мудро, не марнуючи їх», 
– додав Новак.

Якщо у вас є зауваження до обслуговування на 
залізничному транспорті просимо 
повідомити на ГАРЯЧУ ЛІНІЮ 0800-50-3111
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Дієтологи вирахували добову норму води для 
дорослої людини. Вийшло — 30 мл на 1 кг 
ваги. Наприклад, людина важиться 50 кг. Ви-
раховуємо 30мл*50 кг=1,5 л. Для спортсменів 
необхідно вдвічі більше води.

Що ми п`ємо?
ЗДОРОВ`Я

Технічна сторона питання
Перш, ніж описувати сам процес очи-

стки води, необхідно розібратися в тому, 
яке залізо може бути у воді.

Науковці пояснюють, що ніяких шмат-
ків чистого металу або заліза ми у воді не 
побачимо. Такий метал у знайомому нам 
вигляді у воді не розчиняється. Він підда-
ється окисленню, поступово переходить в 
іржу й випадає в рідині у вигляді нероз-
чинного осаду. 

Навіщо знезалізнюють воду? Мова йде 
про розчинне двухвалентне залізо. Його 
присутність в складі рідини практично 
невидима, бо вода залишається такою 
ж прозорою. Однак, якщо таку воду від-
стояти, то можна побачити процес окис-

лення, що супроводжується випаданням 
осаду характерного червоно-коричне-
вого кольору, який свідчить про процес 
переходу двухвалентного заліза у трива-
лентне.

Якщо заздалегідь не видалити двухва-
лентне залізо з рідини, то окислення відбу-
ватиметься вже всередині нас, засмічуючи 
кров і призводячи до різних захворювань.

Власне, весь процес із знезалізнення води 
якраз і полягає в тому, щоб невидиме роз-
чинене залізо окислити і за допомогою 
штучних методів перевести в стан твердої 
суспензії. А потім, будь-якими можливи-
ми способами, видалити його з води.

Саме на цьому принципі й ґрунтуються 
методи очищення та знезалізнення води.

“ Як очистити воду в домашніх умовах
Попри запевнення чиновників, випити воду з-під крану без додаткової обробки 
наважиться не кожна людина – надто вже в неї специфічні показники прозо-
рості і смаку. Багато комунікацій у нас застарілі, внаслідок чого окис заліза роз-
чиняється у воді й «плаває» у вигляді дрібних часток.  Яким чином ця «таблиця 
Менделєєва» позначається на здоров’ї – зрозуміло і без консультації лікарів. 
Тож таку воду краще залишити для технічного  використання.
Пропонуємо читачам «Погляду» ознайомитися з десятьма простими, але дієвими 
способами очищення води в домашніх умовах.

Як покращують якість води?
Начальник КП «Ірпіньводоканал» Олек-

сандр Маркушин розповів, що сьогодні 
вибрано технологію та підготовлено про-
ект будівництва станції водопідготовки 
та знезалізнення з двома резервуарами 
по тисячі кубів. Пілотний проект стартує 
на базі станції другого підйому по вул. 
Полтавській. Передбачається, що станція 
буде побудована в цьому році. Загалом 
же планується побудувати шість станцій 
очистки води.

Окрім станції водопідготовки, плануєть-
ся лабораторія для моніторингу якості води 
та реконструкція існуючого обладнання. 
Сума контракту – близько 9 млн грн.

«Ми реконструювали та модернізували 
існуючу техніку. Поновлюємо обладнан-
ня на каналізаційних мережах, замінює-
мо старі насоси на нові, більш економіч-
ні. На станціях другого підйому заміни-
ли двигуни, встановили частотні пере-
творювачі нового покоління. 

Також були вирішенні питання тупи-
кових мереж: їх перетворили на кіль-
цеві, що дозволило отримати стабіль-
ний тиск у мережі, уникнути застійних 
явищ, а це в свою чергу безпосередньо 
позначається і на якості води. Три кіль-

ця у Бучі, чотири в Ірпені, два в Гостоме-
лі і одне – у Ворзелі», - зазначив Олек-
сандр Маркушин.

Актуальним залишається питання за-
міни труб. Адже якою б чистою не пода-
валася вода, через застарілі комунікації 
кінцевий продукт доходить до спожива-
ча не дуже якісним. Бактерії, що оселя-
ються на стінках труб, разом з іржею по-
трапляють у воду. 

Звичайно, замінити відразу все і пов-
сюди – не під силу, мабуть, жодному бю-
джету. Але суттєві зрушення є. 

«Заміною комунікацій займаємося ре-
гулярно, зокрема це відбувається під 
час капітального ремонту доріг. Раніше 
такої масової практики не було. Нара-
зі відбуваються ремонтні роботи із пов-
ною заміною водопроводів на перетині 
вулиць Достоєвського і Соборної. Робо-
ти завершаться вже в наступному місяці 
і вода там тектиме кільцем без зупинок. 

За останні два роки «Ірпіньводоканал» 
оновив стільки комунікацій, скільки за 
попередні десять років не оновлювали. У 
майбутньому працюватимемо так само, 
адже прагнемо забезпечувати регіон во-
дою за стандартами європейської якості», - 
запевнив Олександр Маркушин.

Про життєву необхідність споживання чистої води ніхто сперечатися не буде. 
Але ключовим у цьому питанні залишається слово «чиста». А це вже – кому 
як пощастило. Знайти прийнятну для пиття воду – справжня проблема.

Керівники КП «Ірпіньводокана-
лу» не заперечують, що до якості 
води в регіоні є певні питання. Насампе-
ред, це перевищення на деяких ділянках 
норм заліза, магнію і сірководню. Але ра-
зом з тим запевняють: вода цілком при-
йнятна для споживання у «первісному» 
вигляді. Її проби беруться 15-20 разів на 
місяць і перевіряються в лабораторних 
умовах. Крім того, проводять планове 
хлорування трубопроводів і резервуарів.

 Тож беззаперечним залишається те, що 
є потреба у знезалізненні води всього ре-
гіону. А для цього потрібно будувати сис-
теми та станції знезалізнення, замінюва-
ти комунікації, аби чиста вода не текла 
по гнилих та іржавих трубах.

За 50 років життя разом 
із водопровідною водою 
людини випиває 
16 кілограмів хлоридів, 
2 кілограми нітратів та дві 
столові ложки алюмінію.

Кип’ятіння 
Старий, перевірений, але не 

завжди надійний метод. Дійс-
но, під дією високої температу-
ри багато бактерій і мікроорга-
нізмів гинуть. А разом з ними 
зникають і корисні компонен-
ти води. Більше того, в процесі 
кип’ятіння водопровідної води 
утворюється додатковий хлоро-
форм – канцероген, що спричи-
няє онкозахворювання. А ще – 
чим більше самої рідини випа-
ровується, тим більше збільшу-
ється концентрація солей тяж-
ких металів в тому об’ємі води, 
що залишилася. 

І останнє, вчені стверджують: 
для того, щоб більшість мікро-
організмів у воді загинула, її 
треба кип’ятити протягом 10-
15 хвилин. Мабуть, мало знай-
деться людей, які дотримують-
ся такої рекомендації. Особливо 
в час технічного прогресу, коли 
користування електрочайника-
ми позбавляє необхідності кон-
тролювати процес нагріву води 
– пристрій вимикається автома-
тично, ледь вода сягнула темпе-
ратури, при якій закипає.

Заморозити воду
Цей метод застосовують для ви-

далення з води надлишків солей 
і ґрунтується на законах фізики. 
Чиста води замерзає швидше, ніж 
та, в якій є солі. Тож, рідину зли-
вають, а «лід» розтоплюють і от-
римують чисту воду. Метод непо-
ганий, але якщо температура за-
морозки була надто низькою, то 

може замерзнути не тільки чиста 
вода, але й з домішками.

Посолити воду
Сіль – безпечний консервант, 

який нейтралізує  дію деяких (не 
всіх) мікроорганізмів. На 1,5-2 
літри води потрібна повна сто-
лова ложка солі. Таку воду насто-
юють протягом 15-20 хвилин.

Відстоювати на кремнії 
Кремній – потужний актива-

тор води, має виражені бактери-

цидні та лікувальні властивості. 
Необхідно вимити кремній та 

помістити його у воду  на добу. 
Після цього можна використо-
вувати воду для пиття та при-
готування їжі. До речі, дуже ви-
сокий вміст кремнію в овочах – 
топінамбурі та редисі.

Очистка активованим
вугіллям
Вугілля здатне увібрати в себе 

більшість шкідливих речовин та 
неприємних запахів. Щоб очи-
стити в такий спосіб воду, по-
кладіть 5 таблеток активовано-
го вугілля у марлю,  помістіть на 
дно ємності з водою і залиште 
мінімум на кілька годин.

Очищення води 
оцтом

На 1 літр води 
треба взяти 1-2 
чайні ложки 
яблучного оцту 
і меду, 3-5 капе-
ль 5% йоду. У та-

кому середови-
щі мікроби дуже 

швидко гинуть. 
Але цей спосіб на-

вряд чи буде корис-
ний тим, в кого спосте-

рігаються алергічні реакції 
на зазначені компоненти.

Очистити воду сріблом 
Бактерицидні властивості срі-

бла відомі здавна. Потрібно помі-
стити срібний предмет у ємність 
з водою хоча б на декілька годин.

Мінус в тому, що таку воду ра-
дять пити періодично і не три-
валий час. Адже при постійно-
му вживанні іони срібла будуть 
накопичуватися в організмі, що 
може призвести до порушення 
обміну речовин, кволості та ін-
ших проблем зі здоров’ям.

Очищення води за
допомогою шерсті
Суто народний і трохи специ-

фічний метод очищення води. 
Один кінець шерстяної нитки 
треба опустити в посуд з водою, 
а інший – в пустий. Вода стане 
капати із повної ємності в пусту 
вже очищеною.

Очищення за 
допомогою ягід і листя
Воду можна очистити, якщо 

додати в неї 10-15 ягід глоду 
або листя горобини на 1-3 літри 
води. Такий «напій» можна спо-
живати вже через дві години.

Сторінку підготувала 
Людмила БЕЛЯКОВА

                             Цікаво

Структурована вода
Японський вчений Масару 

Емоту довів, що трубопровід-
на вода несе в собі негатив-
ну інформацію, що не найкра-
щим чином позначається на 
клітинах організму.

Тільки вода з додаванням ко-
ралу Санго відповідає всім не-
обхідним вимогам. Така вода 
– чиста, адже корал є найкра-
щим абсорбентом у світі. Ко-
рал живить питну воду корис-
ними мінералами (кальцій, 
натрій, калій, магній) і підви-
щує імунітет організму.

Але якщо ви найближчим 
часом не збираєтеся відвідати 
Японію, то доведеться трохи 
поламати голову, де взяти чу-
додійний корал Санго.
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• Галина КАМІНСЬКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Туреччина
Найпопулярніший напрямок травнево-

го відпочинку — Туреччина —, на початку 
травня  зустріне вас теплим морем (темпе-
ратура води в середньому +21,4 °C) та лагід-
ним сонцем (вдень + 23.6 °C, вночі + 17°C). 
Таким чином, травневий відпочинок в Ту-
реччині ідеальний для тих, хто погано реа-
гує на спеку, але хоче насолодитися сонцем 
і морем. Варто звернути увагу на курорти 
середземноморського узбережжя (Анталія, 
Белек, Сіде, Кемер, Аланья).

Щодо вартості, то тут цінова політика 
гнучка, як турецька шабля. Зокрема, за 
якісний і улюблений більшістю «All 
inclusive» в Туреччині за 6 днів/7 
ночей при оформленні путівки на 
двох через туристичну компанію 
«Mint Travel» коштуватиме всього 
від 350 $.

Єгипет 
Підкорити своїми можливостями від-

починку готовий і Єгипет. У травні море 
в Єгипті вже тепле, а сонце — спекотне. 
Прихильники морських і сонячних ванн 
зможуть оцінити пропозицію відпочин-
ку в Єгипті від «Mint Travel», адже ціна на 
нього починається від 550 $ за тиждень 
«релаксу» на двох. А якщо виникне бажан-
ня спробувати щось новеньке, подарував-
ши собі шквал емоцій, то обов’язково поп-
лавайте в морі з аквалангом або ще краще 
— замовте послугу разового занурення на 
глибину з інструктором. Такої підводної 
краси, як у Єгипті, ви не побачите більше 
ніде в світі. А спеціально для тих, хто на-
дає перевагу розвагам, практично на кож-
ному пляжі передбачено водні лижі, кайт-
серфінг, катамарани, парасейлин тощо.

Туніс 
Не менш популярним серед туристів 

залишається Туніс. Його унікальність в 
тому, що тут є відпочинок на будь-який 
смак. Їдете сім’єю? Тихий та спокійний 
відпочинок в Табарке — для вас. У вас 
галаслива дітвора, якій подавай розва-
ги? Ваш вибір — курорт Хаммамет, зна-
менитий своїм аквапарком «Carthage 
Land». Бажаєте влаштувати романтич-
ний вікенд? Зверніться в «Mint Travel», 
вони вам підка-

жуть, коли в Тунісі травневий Фести-
валь троянд і допоможуть організува-
ти справжню романтичну казку. Ак-
тивний відпочинок в Тунісі представле-
ний широкими можливостями. Це і гра 
в гольф, і дайвінг, і серфінг на морських 
хвилях, і яхтинг, і багато іншого на ку-
рорті Сусс. Вартість при виборі тижне-
вого відпочинку в Тунісі буде почина-
тися від 540 $ на двох.

Шрі-Ланка
Відпочинок у травні на Шрі-Ланці має 

свої особливості. Перш за все, вас може 
здивувати дощова погода. Тому, пе-
ред тим як оформляти тур, поцікавтеся 
у співробітників «Mint Travel» не лише 
особливостями обраної країни, а й про-
гнозом погоди. Зазвичай денна травнева 

температура повітря на Шрі-Ланці коли-
вається у межах + 30...+35°C, а вода нагрі-
вається до +30 °C. А тим, хто шукає більш 
пекучого сонця і готовий насолодити-
ся температурою від +30 °C, варто поїха-
ти до району курортів Калутара, Коломбо 
та Негомбо. Туристи, які вже побували на 
Шрі-Ланці, зізнаються, що найприємніше 
купання у травні — в лагунах.

Тайланд
Гостинний сонячний Тайланд — Пхукет, 

Паттайя, Самуї — готові зустріти у травні 
всіх, хто бажає весело провести відпуст-
ку. Варто враховувати, що тижневий від-
починок удвох в Таїланді обійдеться від 
1200 $, але він коштує своїх грошей. Кі-

нець весни на тайських курортах — пік 
найспекотнішого періоду в році. В нічний 
час температура сягає +25 °C, вдень пові-
тря прогрівається до +35 °C і вище. Тем-
пература моря становить +27...+28  °C. Ті, 
хто в травні зробить ставку на відпочи-
нок в Тайланді, не пошкодують про свій 
вибір. Це і море, і активний відпочинок, 
і свята та фестивалі. Так, 5 травня тайці 
святкують День Коронації, в цей день по 
всій державі проводяться спортивні зма-
гання, конкурси. Через пару днів після 
нього відзначають Свято першої бороз-
ни — символу початку посівних робіт. На 
цьому святі можна помилуватися тради-
ційними тайськими церемоніями та ри-
туалами. Буквально слідом за цими свя-
тами розпочинається Фестиваль фруктів, 
на якому можна скуштувати справжній 
тайський «ексклюзив». А замикає лан-
цюжок травневих свят у Тайланді Фести-
валь ракет — яскраве видовище, коли в 
небо запускають сотні саморобних ракет 
з бамбуку, пластику та пороху. На таке 
варто подивитися хоч раз у житті!

Людмила СКВОРЦОВА

У травні відпочиваємо 
зі смаком!

Яку країну обрати для травневого відпочинку? Щоб відповісти на дане запитання, спочатку 
визначтеся з тим, що ви очікуєте від відпустки або вихідних. Бажаєте поплавати, 
позасмагати, походити по музеях чи потрапити на фестиваль? А, може, вам до душі 
активний та екстремальний відпочинок? Визначитися і обрати саме те місце, яке буде
відповідати вашим запитам, вам допоможуть співробітники «Mint Travel».

На фестивалі гостям запропонують спро-
бувати ексклюзивні страви від резидентів 
фуд-корту. А тим, хто надає перевагу не лише 
хлібу, але й  видовищам, рекомендуємо звер-
нути увагу на музичне наповнення фестива-
лю. Меломани зможуть зануритися у справж-
нє море якісної музики. На відкритті фести-
валю ви зустрінете легендарну групу “Скря-
бін”, а також гурти “Шпилясті кобзарі” і “The 
Doux”. Крім того, всі три дні гостей розважа-
тимуть найкращі ді-джеї країни. 

Протягом всієї “Фієсти” працюватиме від-
крита фан-зона, де можна буде  перегляда-
ти фінал пісенного конкурсу “Євробачення”. 
Для малюків буде працювати дитяча зона ігор 
і розваг, дбайливо підготовлена ТМ “Живчик”. 

Для тих, хто любить активний відпочинок, 
організатори підготували ще один сюрпиз — 
квест “Велика Буча”. Але сюрпризи на цьому 
не закінчуються. Крім відмінного відпочинку 
та гарного настрою, на гостей фестивалю че-
кає ще один подарунок — розіграш путівки на 
двох до Європи від турагентства “Mint Travel”.

Тож приходьте всією родиною!

На якій би країні ви не зупини-
ли вибір, пам’ятайте: подорож 
— один із найкращих видів від-
починку. А відпочивати треба зі 
смаком.

12 травня              
• 12:00 Відкриття фестивалю: ве ликий 
фуд-корт із розвагами та DJ-сетами, 
стаціонарний літній бар із зоною WiFi
• 13:00 Відкриття контрольованої 
дитячої зони від ТМ “Живчик” (велике 
дитяче містечко, аквагрим, аніматори, 
конкурси та багато іншого)
• 14:00 Початок квест-програми “Вели-
ка Буча”

• 15:00 Знайомство з учасниками 
фуд-корту; виставка-ярмарок “хенд-
мейдерів”
• 16:00 Розіграш подарунків від учас-
ників фестивалю
• 18:00 Виступ гурту “Шпилясті кобзарі”
• 19:00  Виступ гурту “The Doux”
• 20:00 Виступ гурту “Скрябін”
• 23:00 Завершення програми

13 травня
• 12:00 Початок програми, знайомство з 
учасниками фестивалю

• 13:00 Розваги в дитячій зоні
• 14:00 Початок квест-програми “Вели-
ка Буча”
• 15:00 Виставка-ярмарок “хендмейдерів”
• 16:00 Розіграш подарунків від учас-
ників фестивалю
• 17:00 DJ-сети
• 20:00 Вогняне бармен-шоу
• 22:00 Бучанська фан-зона Євробачення
• 01:00 Завершення програми

14 травня
• 12:00 Початок програми
• 13:00 Розваги в дитячій зоні
• 14:00 Початок квест-програми “Вели-
ка Буча”
• 15:00 Виставка-ярмарок “хендмейдерів”
• 16:00 DJ-сети
• 18:00 Розіграш головного призу фести-
валю — поїздки на двох до Європи (Пра-
га — Дрезден — Карлові Вари — Краків) 
від туристичної агенції «Mint Travel»
• 21:00 Закриття фестивалю

Програма фестивалю

У Бучі пройде “Фієста”
У період із 12 по 14 травня в місті Буча буде проходити Фести-
валь вуличної їжі та розваг — “Фієста”. Організаторами свята 
виступили громадське об’єднання BRF (Bucha Real Family) і фес-
тивальне містечко “Фієста”. 
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Овен
Зірки радять вас напружи-

ти пам’ять і згадати всі свої 
удачі, які були в минулому 
місяці. Вам потрібно більше 
хвалити себе і чекати на нові 
перемоги й досягнення.

Телець
У цьому місяці вам потріб-

но більше радіти за інших 
людей, схвалюючи їх вибір і 
вчинки. Незабаром до вас у 
двері постукає удача.

Близнюки
Цей місяць тісно пов’яза-

ний для вас з минулим. Най-
краще виділити трохи часу і 
відвідати своїх близьких.

У цьому місяці у вас з’явить-
ся найсприятливіша можли-
вість для відновлення від-
носин з дорогою людиною, з 
якою ви раніше посварилися.

Варто подзвонити своїм 
друзям, з якими давно не 
бачилися і не чулися. Ймо-
вірно, що в цьому місяці не 
зайвим буде зробити ваші 
зустрічі більш регулярними.

Щоб родичі не чіплялися до 
вас з будь-якого приводу, в 
травні будьте до них уважніши-
ми та чутливішими.

Фізичні навантаження і нерво-
ві зриви можуть підірвати 
здоров’я Терезів в травні. 
Намагайтеся більше відпо-
чивати, гуляти, робити вран-
ці зарядку.

Ви здатні взятися за масу 
важливих і цікавих справ. 
Особливо вас будуть прива-
блювати проекти, пов’язані з 
облаштуванням особистого 
простору: будинки, дачі, ма-
шини.

У цьому місяці Стрілець буде 
налаштований на життя 
оптимістично, але, на жаль, 
не всім планам судилося 
здійснитися. Зірки обіцяють 
вам яскраву і незабутню до-
леносну зустріч.

Особисте життя в травні за-
грає яскравими фарбами, 
якщо Козеріг візьме ініціа-
тиву в свої руки. Не радимо 
вам в цьому місяці брати 
кредит в банку.

Будьте скромнішими у своїх 
планах: краще менше плану-
вати, але без надриву дово-
дити почате до кінця. Крім 
того, вам варто послухати 
релаксуючу музику, сходити 
на йогу або масаж, або про-
сто погуляти на природі.

Рибам у травні варто лише по-
сміхнутися, як шанувальни-
ки стовпляться біля їхніх ніг. 
У фінансовому плані про-
блем не буде, а ось здоров’я 
слід поберегти.

Відповідь — приготувати шашлик у банці, який за 
смаком мало чим відрізняється від “справжнього”.

Вам знадобляться: 3-літрова банка, палички 
для шашлику, 1 кг свинини, 250 г бекону, 2-3 ци-
булини, сік половини лимона, 100 мл води, сіль, 
перець, коріандр, приправи для шашлику.

— Наріжте свинину невеличкими шматками. 
Додайте сіль, перець, лимонний сік, приправу для 
шашлику і нарізану кільцями цибулю. Залиште 
маринуватися на 30 хвилин.

— Акуратно нанизуйте м’ясо на палички для 
шашлику, чергуючи його з кільцями цибулі. По-
кладіть шампури у 3-літрові банки і посипте ци-
булею, що залишилася.

— Закрийте банки фольгою. Простежте, щоб 
вони були сухими зовні.

— Для приготування шашликів поставте банки в 
холодну духовку. Розігрійте її до 180-200 °С і готуй-
те м’ясо 60-80 хвилин. Потім вимкніть духовку, але 
одразу не відкривайте її. Залиште банки всередині 
ще на 5-10 хвилин, інакше вони лопнуть.

Шашлик у банціТравневі свята у більшості з нас асоціюють-
ся із “вилазками” на природу, що супрово-
джуються приготуванням ароматного шаш-
личку. Але уявіть: ви зібралися до лісу — і 
раптом розпочався дощ. Що робити?

Смачного

Рак

Лев

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Діва

По горизонталi:
  1. Стебло виткої рослини
  4. Запалення слинних залоз
  6. Частина морського якоря
  7. Отвiр у шкiрi
  9. Злак пшона
10. Зародок грибiв, мохiв
12. Мiсто-порт в Єменi
14. Прянiсть
15. Рухома частина шолома
16. Американська кiнонагорода
По вертикалi:
  1. Товар низької якостi
  2. Згусток кровi
  3. Iнфекцiйна (респiраторна) 
      хвороба
  4. Бальний танець
  5. Вiвсяне борошно
  6. Головний убiр
  8. Частина зарплати
11. Деталь вогнепальної зброї
13. Пiвнiчно-Атлантичний Альянс
14. Вид бiгу коня

По горизонталi: 1.батiг, 4.паротит, 6.шток, 7.пора, 9.просо, 10.спора, 12.Аден, 14.анiс, 15.забрало, 16.Оскар.
 По вертикалi: 1.брак, 2.тромб, 3.грип, 4.полонез, 5.толокно, 6.шапка, 8.аванс, 11.курок, 13.НАТО, 14.алюр.

Відповіді

Предки казали

— У тебе є мрія?  
— Хочу кинути пити.  
— Так кидай.  
— А як потім без мрії 
жити?

***

— А я знайшов собі дів-
чину... Розумну, добру, 
вірну, красиву... 
— Ти щасливий? 
— Був!.. Поки розумна не 
дізналася про добру, а 

вірна про красиву!
***

Лікар оглядає пацієнта:  
— Щось ви мені не подо-
баєтесь...  
— Та ви, лікарю, теж не 

красень ...
***

Ви так молодо виглядає-
те, у чому ваш секрет?  
— Мені вісімнадцять.

***

— Пане поліцейський, 
п’ять хвилин тому грабіж-
ник зняв у мене з руки го-
динник!  
— Чому ж ви одразу не 

покликали на допомогу?  
— Я боявся розкрити 
рота: у мене чотири золо-
тих зуби.

***

Кросворд
• У травні і пень зацвітає.
• Травень ліси одягає – в 

гості літечка чекає.
• Дощ у травні — врожай 

справний.
• Якщо травень холодний, 

то не будеш голодний — рік 
буде хлібородний.
• Сухий і теплий май — ску-

пий буде врожай.
• Часті тумани у травні — на 

мокре літо.
• Якщо початок травня те-

плий, то кінець буде холод-
ний і навпаки.
• Мурахи, павуки чи бджо-

ли виявляють велику актив-
ність — погода буде доброю.
• Як травень з частими до-

щами, то й літо буде мокре, 
але обмаль буде у вересні, і 
навпаки.
• Весною літає багато паву-

тиння — на спекотне літо.
• Багато хрущів — на сухе 

літо.
• Якщо жаби стрибають по 

землі — на дощ.

Гороскоп на травень


