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28 квітня відбулося засідання суду, на якому 
повинна була вирішуватися доля меліоративних 
земель заплави річки Ірпінь. Позивачем висту-
пила громадська організація ГО «Сила Молоді». 
Відповідати перед законом і людьми належало 
представникам міської ради.   Не залишило бай-
дужим питання руйнування заплави річки Ір-
пень журналістів та екологів-активістів.
Суть вимоги громадських активістів поляга-

ла в обгрунтованому проханні визнати рішення 
Ірпінської міської ради про забудову кварталу, 
обмеженого вул. Маяковського, пров. Озерним, 
вул. Достоєвського і Гайдара, незаконним. Орі-
єнтовно, мова йде про 3 га землі.
Громадські активісти, які виступають в якості 

позивача, гідно підготувалися до палких супере-
чок. З їх боку на суді прозвучали вагомі аргумен-
ти, які оцінили б у будь-якому європейському... 
але, на жаль, не ірпінському суді. Наприклад, 
представник громадської організації «Сила Мо-
лоді» Роман Шестопалов звернув увагу відпові-
дача на те, що згідно з рішенням ДП Укрдніпро-
місто дані земельні ділянки відносяться безпо-
середньо до водного господарства. Більш того, 
існує пряма заборона на проведення будівниц-
тва на цій території. Шестовалов поцікавився у 
відповідача, чи відомо їм про дани норми. Ко-

ментар відповідача може увійти в юридичний 
збірник анекдотів: «Сьогодні я не можу дати чіт-
кої відповіді на запитання, відомо мені про да-
ному рішенні». 
У залі судового засідання питання забудови  ме-

ліоративних земель річки Ірпінь розглядалося 
всебічно. З боку позивача прозвучали аргументи 
щодо заборони забудови заплави не лише з боку 
прямих порушень норм законів, а й були наведе-
ні і надані суду для ознайомлення документи спо-
совно того, що сільськогосподарські меліоратив-
ні землі не можуть змінити своє цільове призна-
чення. А також була озвучена інформація про на-
явність кримінального провадження за фактом 
забруднення заплавних земель річки Ірпінь. 
Більш того, з боку відповідача були надані до-

кументи, які вказують на факт того, що ці землі 
взагалі не відносяться до відання Ірпінської місь-
кої ради і не можуть бути виділені для забудови. 
Додатково позивач звернув увагу на те, що Киє-
во-Святошинською міською прокуратурою вже 
подано адміністративний позов, в якому йдеться 
про визнання незаконним рішення міської ради 
про розроблення детального плану території за-
будови заплавних земель річки Ірпінь.

Продовження на сторінці 3.

Засідання ради обіцяло бути 
цікавим. По-перше, таку кіль-
кість питань побачиш не на 
кожній сесії Києва або іншого 
міста-мільйонника. А от на ір-
пінських сесіях це вже майже 
стало традицією. По-друге, на-
сиченість порядку денного пе-
реважно комерційними питан-
нями наштовхувала на дум-
ку, що сесія присвячена не ви-
рішенням міських проблем, а 
лобіюванням чиїхось інтере-
сів. Але про все по порядку.

Зал швидко 
спорожнів

Засідання почалося із урочи-
стого вручення нагород юним 
переможцям спортивних зма-
гань, а також молодим талан-
там та їх наставникам у творчих 
конкурсах. Окремо були відзна-
чені переможці обласного еко-
номічного турніру «Бізнес-про-
фі». Щоравда, нагородження 
пройшло швидко, зал спорож-
нів і депутати приступили до 
роботи. Варто відзначити, що 
із 37 народних обранців час на 
виконання свого обов’язку пе-
ред ірпінцями знайшли всього 
26 зареєстрованих на сесії. Вко-
тре був відсутній і міський голо-
ва Ірпеня Володимир Карплюк. 

Від лісу до звірів
Перші питання, які обговори-

ли депутати, не викликали га-
рячих дискусій. На початку се-
сії виступило декілька допо-
відачів. Серед них — Богдан 
Слюсаренко та Олексій Олій-
ник, які звернули увагу при-
сутніх на болюче питання ви-
рубки лісу у Коцюбинському. 

Продовження 
на сторінці 3.

Судний день заплави

27 квітня відбулася 
32 сесія Ірпінської 
міської ради VІІ скли-
кання. У порядку ден-
ному значилося понад 
140 питань, причому, 
найбільш гострі з них 
було внесено до нього 
буквально за пару го-
дин до голосування.

Життя після 
ЖЕКів

Апетити забудовників ростуть. Міська влада готова задовольнити найви-
багливіші «будівельні капризи». Але громадські активісти б’ють на сполох і 
виступають з протестом щодо можливості появи багатоповерхівок на мелі-
оративних землях річки Ірпінь. Гарячі суперечки простим обговоренням не 
обмежуються. Сторони вирушили шукати допомоги у Феміди.

Арена
для баталій

задекларував 586 квартир 
Про ірпінського депутата – 
читайте в наступному номері стор. 4
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Чоловік мало не вбив 
жінку в Ірпені

НОВИНИ

Ринок на вокзалі Ірпеня 
Модернізують

“Ірпіньводоканал”
підвищив тарифи на воду

Гасла, виведені балончиком, 
говорять самі за себе: “Сепари”, 
“Геть Клименка!”.

Як відомо, вже кілька місяців 
поспіль у місті успішно роз-
гортає свою діяльність партія 
чиновника режиму Янукови-

ча Олександра Клименка — 
“Успішна країна”. Останній втік 
з України під час Майдану, а 
наразі, знаходячись у Росії, ке-
рує цією партією, офіси якої 
знаходяться у багатьох містах 
України.

В Ірпені розписали офіс 
партії “Успішна країна”

В Ірпені розписали офіс скандальновідомої 
партії “Успішна країна”, який знаходиться на 
вул. Пушкінській, 42. 

Міська влада вже зовсім ско-
ро планує перебудувати звич-
ний для ірпінців ринок на При-
вокзальній площі (біля підзем-
ного переходу). В рамках про-
грами реконструкції Ірпеня тор-
гові точки перенесуть до павіль-
йонів біля нової зупинки марш-
руток, що прямують по Варшав-
ській трасі, яка наразі будується. 

Понад 25 нових кіосків побу-
довано начебто за кошти інвес-
тора за погодженням Ірпінсько-
го виконкому. Однак, на жаль, 
таке “задоволення” обійдеться 
місцевим підприємцям неде-
шево. Власні джерела повідо-
мили ІА “Погляд”, що за новий 
павільйон доведеться віддати 
близько 12 тис. доларів. Яка 
собівартість будівництва лише 
мафів без комунікацій — точно 

не відомо. Але люди між собою 
кажуть, що один бокс коштує 
не більше 2 тис. доларів. 

Люди не проти нового ринку, 
але кажуть: перед тим, як при-
ймати рішення про перенесен-
ня старого базару, необхідно 
порадитися з підприємцями. 
Директор нинішнього привок-
зального ринку Вадим Сіруш 
дає свій коментар із цього при-
воду: «Якщо ситуація в нашій 
країні, в нашому місті не змі-
ниться — значить той мізерний 
малий бізнес взагалі помре».

Як відомо, у Київській облас-
ті зареєстровано найбільший 
показник різкого скорочення 
кількості малих підприємств. 
Лише на початку року свій біз-
нес закрили понад 1700 осіб.

12 ТРАВНЯ У ПРИІРПІННІ ЗРОСЛИ ТАРИФИ НА ВОДУ. 

1 травня на патрулю-
вання вулиць м. Бучі 
вийшло 50 колишніх 
воїнів АТО з різних міст 
України. Був складений 
маршрут патрулюван-
ня, а в центрі міста по-
ставили 4 стаціонарних 
пости охорони.
За словами члена громадського 

формування Спілки ветеранів 
АТО Олександра Решетняка, ме-
тою даною патрулювання стала 
охорона міста від правопору-
шень. Цікаво, що дана ініціатива 
стартувала не тільки в Бучі, але 
й в інших містах України. 

Місцева поліція не проти будь-
якої допомоги з боку цивільного 
населення, але є декілька фак-
торів, які насторожують. Так, 
міська влада впродовж кількох 
днів не знала про встановлення 
стаціонарних пунктів охорони, 
а відповідні документи отри-
мала лише 3 травня, коли  вони 
працювали на повну. А жителі 
міста були занепокоєні: звідки у 
Бучі взявся озброєний патруль 
без розпізнавальних знаків?

Із цього приводу місцеві члени 
Спілок ветеранів АТО та Афга-
ністану, а також учасники бо-

йових дій 4 травня зібрали віче, 
на якому обговорили  закон-
ність перебування на вулицях 
міста озбройних людей, які на-
зивають себе представниками 
громадської організації. Голова 
бучанської Спілки АТО Олек-
сандр Буйволюк поінформував 
присутніх про те, що вже були 
направлені запити до СБУ та 
прокуратури з проханням ро-
зібратися у сітуації.  Він запро-
понував винести це питання на 
чергове засідання виконавчого 
комітету, а додаткове патрулю-
вання бучанських вулиць до-
ручити місцевим жителям, які 
мають військове минуле. “При-

чому це має відбуватись ви-
ключно спільно з національною 
поліцією”, - наголосив  Олек-
сандр Буйволюк.

Разом із тим мер Бучі Анатолій 
Федорук висловив побоюван-
ня, що, можливо за шляхетною 
метою — реабілітацією воїнів 
АТО —, стоять політичні та еко-
номічні амбіції деяких столич-
них бізнесменів. Мовляв, вони 
таким чином намагаються зму-
сити міську владу фінансувати 
цей проект на території Бучі. А 
простіше кажучи — «повернути 
лихі 90-ті» та вивести на вулиці 
міста «кишенькову» армію.

Звідки в Бучі “зелені чоловічки”?

3 травня Ірпінський місь-
кий суд прийняв рішення 
відпустили під домашній 
арешт підозрюваного у кри-
вавій різанині, яка нещодав-
но сталася в Ірпені. Як пові-
домили  ІА “Погляд” в Ірпін-
ському МВ ГУМВС України 
в Київській області, 1 трав-
ня 27-річний чоловік зав-
дав ножових поранень своїй 
співмешканці та її сестрі.

За інформацією ірпінської 
поліції, підозрюваний позна-
йомився із постраждалою в ін-
тернеті, під час перебування у 
місцях позбавлення волі. Після 
звільнення він протягом 2-х 
тижнів проживав разом із нею, 
а згодом вони вирішили припи-
нити відносини. Але через 5 днів 
— 1 травня — чоловік з’явився 
до жінки знову. Вирішивши роз-
правитися з нею, він наніс їй 
декілька проникаючих ножових 
поранень в живіт і у спину. Крім 
того, він завдав  численних порі-

зів рук її сестрі.
На крики жінок збіглися сусіди 

і викликали поліцію. Співробіт-
ники правоохоронних органів 
затримали підозрюваного по 
гарячих слідах. Ним виявився 
раніше судимий чоловік, який 
лише 3 тижні тому вийшов із 
в’язниці і не мав постійного міс-
ця проживання. Чоловік знахо-
дився у стані сильного алкоголь-
ного сп’яніння, вів себе неадек-
ватно, неодноразово погрожував 
потерпілій фізичною розправою.

Під час судового засідання 
підозрюваний заявив, що  вони 
з постраждалою вже “помири-
лися”. Його відпустили під до-
машній арешт, після чого він   
зник у невідомому напрямку.

Постраждалу в тяжкому стані 
госпіталізували до реанімацій-
ного відділення Ірпінської цен-
тральної міської лікарні. У тій 
же лікарні із численними порі-
зами рук перебуває її сестра.

В Ірпені відкрили парк “Героїв АТО”

2 гектари цієї рекреацій-
ної землі вже давно виді-
лили під багатоквартир-
ну забудову відомим пред-
ставникам мерії. Але люди 
не віддали заповітний ліс 
під сруб.   

На відкритття парку, яке 
відбулося 6 травня, при-

йшло більше 200 людей. 
Організоване своїми си-
лами свято було гучним 
та водночас простим. Тут 
варили справжній укра-
їнський куліш, виконував 
пісні знаний у Приірпінні 
гурт “Перевал”, а діти роз-
важалися на батуті та ла-

сували солодкою ватою. 
“Відкриття громадсько-

го парку — це справжнє 
диво для Ірпеня. Адже в 
ньому немає тротуарної 
плитки, яка сковує землю, 
в цьому парку все нату-
ральне та живе”, - зазна-
чає депутат міської ради 
Марія Шевченко.

Тим часом активісти 
стверджують, що зовсім 
нещодавно представники 
відомого забудовника на-
магалися серед ночі виру-
бати цей клаптик лісу та 
почати будівництво. Було 
знищено 26 живих дерев. 
Але жителі сусідніх  бу-
динків викликали поліцію 
та зупинили цей злочин.

Чи визнає діюча влада 
відкриття цього парку за-
конним — покаже час, але 
активісти наголошують на 
тому, що будуть боротися 
за правду до кінця.

Більше 6-ти років тривало протистояння між 
владою та громадою за зелену зону на вул. 
Котляревського, яке завершилося відкриттям 
в Ірпені громадського парку “Героїв АТО”. 

За день до цього набра-
ла чинності постанова 
НКРЕКП про встановлен-
ня нових тарифів на во-
допостачання та водо-
відведення для багатьох 
підприємств України. Не 
виключенням стало і КП 
“Ірпіньводоканал”.
Згідно із даною постановою, 

яка набрала чинності після 
опублікування у газеті «Урядо-
вий кур’єр», тарифи на воду у 
Приірпінні будуть наступними:

• на централізоване водо-
постачання — 5,71 грн за 1 
куб. м (без податку на дода-

ну вартість);
• на централізоване водо-

відведення — 9,19 грн за 
1 куб. м (без податку на 
додану вартість).

Нагадаємо, 22 березня була 
оприлюднена  постанова «Про 

внесення змін до поста-
нови Національної комі-
сії, що здійснює держав-
не регулювання у сфе-

рах енергетики та комуналь-
них послуг, від 16.06.2016 р. за 
№ 1141 та постанови за № 2868 
від 26.11.2015 р.». Саме на її ос-
нові було визначено тарифи на 
воду для жителів Приірпіння.
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Арена для баталій Судний день 
заплави

Закінчення. Початок на сторінці 1. 

Депутати закликали усіх небайдужих зверта-
тись до правоохоронних органів, щоб запобігти 
незаконному знищенню лісового масиву. 

Від лісу плавно перейшли до звірів. Начальник 
КП «Служба захисту та лікування тварин» Ірина 
Мурга розповіла про шокуючі факти життя тва-
рин, яких використовували для заробітку в пе-
ресувних цирках Приірпіння, та підкреслила на-
ступне: «Ми не маємо права показувати нашим 
дітям, що страждання тварин — це нормально. 
Не може бути розвиненою та країна, де знуща-
ються з них». Депутати більшістю голосів під-
тримали заборону подібних цирків в Ірпінсько-
му регіоні.  Це можна вважати справжнім про-
ривом, адже серед інших міст Київщини Ірпінь 
зробив такий крок першим. 

Резонансні питання
Наступними питаннями, з якими працювали 

депутати, стали заборона тютюнопаління у пар-
ках та на центральній площі під час масових за-
ходів, а також виділення 40 тис. грн фінансової 
підтримки Раді учасників АТО до 2020 року. 

Проблеми введення обмежень на куріння в 
громадських місцях та підтримки військових 
знайшли відгук у серцях слуг народу, і відповід-
ні рішення були прийняті.

Але, мабуть, не буває в Ірпені сесії, на якій би 
не розглядали резонансні питання. Цього разу 
одним із них стало затвердження договору про 
співпрацю між Ірпінською міськрадою та Наці-
ональною спілкою письменників України. В ре-
зультаті роботи сесії 24 депутати проголосували 
за те, щоб міська влада могла практично безпе-
решкодно використовувати територію Будинку 
письменників взамін на зменшення ставки по-
датку для Спілки письменників України.

Сюрпризи продовжилися, коли порядок ден-
ний перейшов до питань інфраструктурного 
розвитку та інвестій. Каменем спотикання тра-

диційно стали земельні питання. Голосували де-
путати вибірково, по одному і тому ж пункту — 
по кілька разів. З чим пов’язана необхідність пе-
реголосування з одного і того самого питання 
— зрозуміти складно. Можливо, з відсутністю 
більшості доповідачів, заявлених у порядку ден-
ному сесії, адже при вивченні проектів рішень 
депутати хотіли б заслухати висновки профіль-
них комітетів. Своєрідним орієнтиром у при-
йнятті депутатами «правильних» рішень спро-
бував стати секретар ради Юрій Денисенко. Він 
наполегливо просив депутатів утриматися від 
голосування за одні питання і наполегливо ре-
комендував підтримати інші. Але деякі депута-
ти підказки з боку Юрія Денисенка щодо голо-
сування з питань розподілу ірпінської землі не 
оцінили. На адресу секретаря міської ради про-
лунали навіть звинувачення в тиску на депутат-
ський корпус. 

Атмосфера загострюється...
Атмосфера у сесійній залі ставала все більш на-

пруженою. Вибухом можна назвати питання про 
передачу Ірпінського будинку культури по вул. 
Соборна 183 до комунальної власності. До речі, 
і тут Юрій Денисенко наполегливо рекоменду-
вав проголосувати «за». Натомість депутат Марія 
Шевченко звернула увагу присутніх на те, що таке 
важливе і «дороге» для місцевого бюджету питан-
ня було внесено до порядку денного лише напере-
додні ввечері.  Більш того, попереднє вивчення та 
аналіз ринку нерухомості показав, що Ірпінський 
будинок культури, який місцева влада наполег-
ливо рекомендує придбати за 530 тис. доларів, на 
торгових майданчиках продається за 270-300 тис. 
доларів. З чим пов’язане бажання придбати об’єкт 
нерухомості за вартістю, завищеною майже в два 
рази, — незрозуміло. Не оцінили такий щедрий 
жест з боку місцевої влади за рахунок бюджету і 
депутати. Проект рішення не підтримали, відпра-
вивши його на доопрацювання і вивчення.

Людмила СКВОРЦОВА

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Але, як показав хід розгляду, судді Пархоменко наведені аргумен-
ти здалися не зовсім повними і недостатньо вагомими. Її більше 
переконала в правоті сторона відповідача. Головним аргументом 
з боку міської влади стало гостре соціальне питання — будівниц-
тво дитячих садків і школи. Відповідач підкреслив, що в результаті 
забудови меліоративних земель місто Ірпінь заробить більше 100 
млн грн за рахунок пайової участі. Складно без експертної оцін-
ки судити, скільки насправді можна побудувати за наведену вище 
суму. За словами представника відповідача, мова йде про 5 дитя-
чих садків та 1 школу. Але виникають сумніви, що ця сума буде 
дійсно спрямована на саме будівництво об’єктів соціальної інфра-
структури. Адже нових багатоповерхівок з кожним роком стає все 
більше, а нових садочків та шкіл — одиниці.  

Відповідач протягом всього засідання наполягав на тому, що дана 
земельна ділянка відноситься до території житлової та громад-
ської забудови відповідно до Генерального плану Ірпеня, затвер-
дженого 20 грудня 2012 року. Його позиція більше сподобалися 
судді, і тому було винесено рішення частково задовольнити заяву 
про скасування запобіжного заходу, і дозволити міській раді розо-
ряти родючі землі заплави. Таким чином, суд в Ірпені вкотре проіг-
норував законні вимоги громади і підтримав міську владу. 

Активісти не збираються здаватися і готуються до нового судово-
го засідання. Адже на кону стоїть питання  не просто протидії не-
законній забудові. Руйнування меліоративних земель заплави річ-
ки Ірпінь може обернуться екологічною катастрофою не лише для 
Ірпеня, а й для всієї Київщини. Чи стане Феміда на сторону гро-
мадських активістів, покаже наступне судове засідання.

Людмила СКВОРЦОВА

Жителів Ірпеня очікує непри-
ємний сюрпиз.  У травневих 
платіжках змінюється ціна 
на газ. Причиною стала 
Постанова КМУ №187 від 
22.03.2017 р., в якій встанов-
лено, що з 1 квітня 2017 р. 
ціна газу як товару для побутового споживача з 
ПДВ становить 6957,90 грн за 1000 куб. м.

Назвати «травневе підвищення ціни остаточним не можна. Спра-
ва в тому, що в цій Постанові також передбачено наступне: у разі 
зростання більш ніж на 10% ціни газу на рівні імпортного парите-
ту (визначається формулою у п. 13 постанови), ціну на період з 1 
жовтня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. буде збільшено до паритетної. 
Іншими словами, якщо ціна газу на ринку підніметься, то звичай-
ного споживача чекає черговий удар по гаманцю.

Ціна за газ зросла

Попередня ціна - 6 879,00 грн за 1000 куб. м, 
тобто різниця виходить у 78 грн.
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В Україні мають намір повні-
стю відмовитися від аналого-
вого телебачення.
В Україні за 7 місяців планують повністю 

відключити аналогове телебачення і замі-
нити його на цифрове: план заходів в кін-
ці жовтня прийняв Кабмін. Та чи всі укра-
їнці зможуть після відключення дивитися 
улюблені канали, тим паче безкоштовно? 
Адже в багатьох куточках України цифро-
вого покриття немає до сих пір, а телевізор 
із антеною досі дивиться більшість жителів 
нашої країни.

Залишити «цифру» єдиною чиновники 
планували ще до кінця 2015 року. Але не 
встигли і продовжили термін до 2017. На 
цей раз держава вже придумала застосуван-

ня частотного ресурсу, який звільниться — 
використати його для 4G.

Однак разом з відключенням “аналога” ча-
стина українців може залишитися і без ін-
тернету, і без телебачення взагалі. Тому що 
зараз до “цифри” більшість глядачів не гото-
ві. В основному, це жителі сільської місцево-
сті, малих міст, пенсіонери і бідні сім’ї. Теле-
візійники пропонують вихід для таких райо-
нів. Там, де “цифри” немає — тимчасово за-
лишати “аналог”. Але продовжувати будува-
ти нові комплекси з передачі сигналу і попу-
ляризувати “цифру”. 

Чи встигне Україна перейти на цифру до 
кінця червня, у Мінінформполітики не бе-
руться прогнозувати. Але кажуть, що поси-
лено готуються до цього. Там сподіваються, 
що держава буде допомагати соціально неза-

хищеним українцям купувати декодери для 
цифрового телебачення, як це було раніше. І 
визнають: наявність телебачення в кожному 
куточку України — необхідність. 

Те, що держава впорається сама, викликає 

сумніви. Саме тому компанія «BEST» розро-
била і вже цілий рік пропонує пенсіонерам 
безкоштовне підключення на спеціальний 
Соціальний тариф — 52 аналогових канали 
всього за 9 грн/міс.

Дещо про ірпінські школи

ЮРИДИЧНА 
ПРАКТИКА

Олексій КРИВОШІЙ, юрист:

Які закони треба знати 
мешканцям будинків, 
які вирішили створити ОСББ?
Їх кілька: «Про об’єднання співвлас-

ників багатоквартирного будинку» від 
29.11.2001 р.; «Про особливості здійс-
нення права власності у багатоквар-
тирному будинку» від 14.05.2015 р.; 
«Про житлово-комунальні послуги» 
від 24.06.2004 р. А також «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб — підприємців».

Чи має право компанія-забу-
довник при продажу квартири 
вносити в договір пункт про 
те, що функцію ЖЕКу в будин-
ку буде виконувати приватний 
ЖЕК компанії забудовника? 
Як у таких випадках діяти 
покупцям, якщо вони хочуть 
створити ОСББ? 
За умовами Цивільного кодексу України 

від 16.01.2003 р. в нашій державі діє прин-
цип свободи договору, тобто забудовник 
може додавати в нього що завгодно, але 
покупець має право під час укладання до-
говору скористатися своїм правом на об-
говорення та редагування його умов та 
виключити пункти, які можуть обмежити  
його право на вибір обслуговуючої ком-
панії. Крім цього, будь-який договір мож-

на розірвати пізніше, але попередньо ви-
вчивши умови існуючих договорів та дія-
ти згідно з обставинами випадку. 

Закон «Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку» 
відкладався на рік, щоб люди  
визначилися, яку форму до-
моуправління обрати. Невже з 
6 липня ЖЕКи все ж припинять 
своє існування? У чому прин-
ципові відмінності керуючих 
компаній (КК) від ЖЕКів?  
Маю впевненість, що припинять, і За-

кон запрацює, оскільки, по-перше, він є 
частиною політики держави щодо децен-
тралізації – він ставить крапку на моно-
польній діяльності ЖЕКів і сприятиме 
розвитку вільного ринку ЖКХ. По-дру-

ге, терміни означені у Законі: «У разі, 
якщо протягом року з дня набрання чин-
ності цього Закону (з 06.07.2016 р.) спів-
власники багатоквартирного будинку не 
створили ОСББ або не обрали іншу фор-
му управління багатоквартирним будин-
ком, управління будинком буде здійсню-
ватися управителем, який визначатимет-
ся на конкурсних засадах». Навколо КК 
поширюється багато «жахалок», але по-
боювання перебільшені. КК - це приватні  
організації-посередники між будинком 
та іншими сервісними компаніями, що 
надають послуги з прибирання території, 
постачання води, електроенергії, опален-
ня та ін. На відміну від ЖЕКу, КК, якщо 
вона погано виконує свої зобов’язання, 
можна змінити, але після припинення дії 
угоди, яка укладається на 1–5 років.  

Підготувала Євгенія РУДЕНКО

Життя 
після ЖЕКів

КОМУ ДОРУЧИТИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ
На визначення долі власних осель у їх мешканців залишило-
ся трохи менше, ніж два місяці. 6 липня в дію має вступити 
Закон «Про особливості здійснення права власності у бага-
токвартирному будинку». ЖЕКи за планом буде ліквідовано 
як клас, а справи будинку вестимуть або самі мешканці через 
створені ОСББ, або так звані керуючі компанії. «Погляд» вирі-
шив визначити плюси та мінуси обох форм домоуправління.

8 кроків
до створення

  ОСББ
Насправді ОСББ вар-
те того, щоб його 
створити. Як реалізу-
вати це бажання, роз-
повіла експерт з пи-
тань ОСББ, голова 
правління ОСББ 
«Тарасівський».

1. Важливим є бажання більшості та 
наявність ініціативної групи з власни-
ків квартир. Варто провести попередню 
роз’яснювальну роботу та опитування 
серед майбутніх сусідів. Якщо більшість 
людей проти ОСББ – не варто витрача-
ти свій час. 

2. Зібрати інформацію про будинок. 
Базу власників помешкань можна взя-
ти або у забудовника, або в ЖЕКу, або у 
регіональному ЦНАП. Інформацію про 
стан будинку передає або забудовник, 
або ЖЕК.

3. Придумати назву ОСББ та перевірити 
її у Держреєстрі на предмет унікальності. 

4. Підготувати Статут ОСББ, прорахува-
ти тарифи, які дуже залежать від стану бу-
динку, визначити місце проведення зборів. 

5. За 14 днів розіслати всім запрошен-
ня на збори: або поштою рекомендова-
ним листом, або вручити під розписку 
особисто.

6. Провести збори і підрахувати голоси. 
За новим законом «Про об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку», 
заснувати ОСББ можна, якщо за ньо-
го проголосують 2/3 мешканців. Відсо-
ток права голосу мешканця залежить від 
площі квартири, яку він має: чим більше 
квадратів – тим вагоміший його голос. 
Обрати правління та голову ОСББ (кан-
дидатури продумати заздалегідь), реві-
зійну комісію, затвердити тарифи. 

7. Зареєструвати ОСББ у Держреєстрі 
як юридичну особу. 

8.  Розпочати діяльність: відкрити ра-
хунки, стати на облік в ДПІ та інше.

Наш будинок 8-А, що у Бучі на Тарасів-
ській, забудовник у 2009-му здав з такою 
кількістю недоліків, що місто відмовило-
ся брати його на баланс. Ніхто не хотів ма-
рудитися з підключенням газопостачання, 
електрики, ремонтом насосів, ліфтів та ін-
шими недоробками. 

Мешканцям не залишалося іншого, як ство-
рити ОСББ і вирішувати власні проблеми са-
мотужки. З того часу минуло сім років, і те-
пер місцева влада при нагоді вихваляється 
нашим будинком як прикладом вдалого са-
моврядування. Так, ми власними силами 
підключили будинок до газопостачання, за-
пустили котельну, заасфальтували пожежну 
дорогу навколо будинку та позалатували інші 
дірки, які залишилися після забудовника. 

А потім почали розвиватися: побудува-
ли паркінг навколо дому, впровадили еко-
логічну систему збору сміття, придбали те-
нісний стіл, гойдалки для дитячого майдан-
чика, створили сайт, встановили антипар-
ковачні стовпчики у дворі, посадили квіти, 
дерева,  навіть новорічну ялинку і ще бага-
то чого зробили. Раз на рік ми зустрічаємося 
на зборах, переобираємо правління, голосу-
ємо за найвигідніші тарифи, вирішуємо, де 
зекономимо та на що витратимо накопиче-
ні кошти. Приклад нашого ОСББ «Тарасів-
ське» вдалий, але насправді не кожна спро-
ба створити ОСББ виявляється успішною, 
адже у цієї системи є і переваги, і недоліки. 

Історія одного 
будинку

МІНУСИ ОСББ 
• Брак матеріально-технічної бази. 
Якщо у ЖЕКів є свої лопати—комп’ю-

тери—газонокосилки, то при створен-
ні ОСББ доведеться або всім скидатися 
на їх придбання, або у перший рік за-
вищувати тарифи для купівлі необхід-
ного мінімуму. 

• Відсутність офісу. 
Винаймати приміщення – зайві ви-

трати, вести громадську роботу вдома 
незручно. 

• Відсутність заступників. 
Якщо ЖЕКівський двірник пішов у від-

пустку, є інший, який тимчасово вико-
нуватиме його роботу. В ОСББ під час 
відпусток  співробітників будинку дове-
деться існувати без них. 

• Занадто дорого для старих або
 невеличких будинків. 
Якщо будинок потребує капремонту 

або в ньому 10 квартир, в яких мешка-
ють переважно похилі люди, ОСББ з його 
витратами на зарплатню персоналу та 
технічну базу він просто не потягне.

 ПЛЮСИ ОСББ
• Пріоритетність витрат. 
Мешканці самі визначають, що тре-

ба зробити/придбати зараз і негайно, 
на відміну від ЖЕКу, у якого спільний га-
манець на всі будинки: він буде у першу 
чергу лагодити те, що десь горить, а коли 
зверне увагу на ваш будинок – невідомо.

• Оперативність вирішення питань. 
Є необхідність – відразу зробили. 
• Моніторинг ринку продуктів 
   та послуг. 
ОСББ може і має вивчати ринок і оби-

рати найкращих за ціною та якістю то-
вар або підрядника.

• Тарифи, нижчі за ЖЕКівські. 
І ЖЕКи, і керуючи компанії є прибутко-

вими організаціями, тому ПДВ та податок 
на прибуток вони закладають у тарифи на 
комуналку, які автоматично збільшують-
ся. ОСББ – неприбуткова структура, звіль-
нена від податків (крім зарплатні праців-
ників), її завдання – тримати баланс між 
надходженнями та витратами. 

• Початок опалювального сезону.
Якщо у будинку є своя котельня і її об-

слуговує ОСББ (а не, наприклад, Ірпінь-
газ), будинок сам вирішує, коли вмикати 
опалення. До того ж сплата за нього ви-
ходить майже удвічі дешевше.

На правах реклами Кінець безкоштовного телебачення
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Будь-який ртутний термометр
містить до 2 грамів ртуті - цього  
цілком достатньо для отруєння 
атмосфери у радіусі 20 м2

Навесні наш організм від-
чуває нестачу вітамінів і 
сонця, тому потребує додат-
кової підтримки. Головне 
джерело корисних речовин, 
в тому числі й вітамінів, - 
здорова їжа.

“Щоб до організму надходили необхідні 
вітаміни, важливо харчуватися правиль-
но і різноманітно”, - розповідає дієтолог 
Олександра Жицька. Вона наголошує 
на тому, що вітаміни з продуктів засвою-
ються легше, ніж штучні, тому варто за-
думатися, як отримувати їх із їжею. 

“Для якісного і здорового харчуван-
ня необхідно щодня з’їдати 400 г сві-
жих овочів і 200 г фруктів. Крім цього, 
мінімум два рази на тиждень потрібно 
їсти рибу, цільнозернові каші, молочні і 
кисломолочні продукти, нежирне м’ясо. 
А при перших ознаках застуди корисно 
включати до раціону більше петрушки, бі-
локачанної капусти і цитрусових, а також 
пити відвар шипшини”, - радить дієтолог.

“Збагачені” продукти
Наявність вітамінів у їжі напряму за-

лежить від технології її обробки. Для 
збільшення терміну зберігання магазин-

ні продукти можуть 
заморожувати або за-
стосовувати консер-
ванти, які “вбивають” 
корисні речовини. 
Але деякі з них мають 
і додатковий плюс – в 
них можуть додава-
ти штучні вітаміни. Це 
стосується перш за все 
збагачених соків, злакових 
пластівців і різноманітних молоч-
них продуктів. Звертайте увагу на упаков-
ку: наприклад, на деяких соках зазначено, 
скільки вітамінів міститься в 1 л напою.

Парниковий ефект
Ні для кого не секрет, що більшість 

овочів і фруктів, що продаються в мага-
зинах, а нерідко і на ринках, доставля-
ють до нас із теплиць. Такі плоди містять 
значно менше вітамінів в порівнянні з 
тими, що дозріли у відкритому грунті. А 
ще рослини нерідко обробляють хіміка-

тами, які не лише завдають шкоди орга-
нізму, але й руйнують вітаміни (в кращо-
му випадку їх кількість скорочується на 
30%). Тому краще вирощувати овочі та 
фрукти на власному городі або купувати 
у перевірених продавців. 

Штучні вітаміни
Дієтологи рекомендують два рази на рік 

приймати курс вітамінно-мінеральних 
комплексів. 

Найчастіше їх потрібно 
пити в першій половині 
дня, інколи – ввечері (на-
приклад, вітаміни групи 
В). Докладні рекомендації 
з прийому даються в ін-

струкції. Але які віта-
міни кращі – вітчизняні 
чи імпортні? Особли-
вої   різниці в технології 
їх виробництва немає, 
щоправда вітчизняні бі-

ологічно активні добавки 
(БАД) перевіряють лише 
на відсутність важких ме-
талів, але не на наявність 
діючої речовини.

• Галина КАМІНСЬКА

ЗДОРОВ`Я

“
РТУТНІ СУСІДИ

Найстаріший мешканець будь якої ап-
течки — ртутний термометр. Мешкан-
ці країн ЄС від них відмовилися ще вісім 
років тому і тепер вимірюють температу-
ру електронними  та інфрачервоними при-
строями. Щоправда, вони дають похибку 
в межах до півградуса, але це дрібні нез-
ручності у порівнянні з небезпечністю їх 
ртутних «колег». 

На жаль, вік будь-якого скляного термо-
метра не дуже тривалий: рано чи пізно він 
розбивається, ртутні кульки закочуються 
в щілини паркету, потроху випаровуються 
звідти та отруюють домашню атмосферу.

Схожі неприємності чекають на тих, хто 
примудрився розбити вдома енергозбері-
гаючу лампу. Пари ртуті знаходяться все-
редині трубки лампи, коли вона розбива-
ється, шкідливі речовини потрапляють у 
повітря. Щоправда, у порівнянні з граду-
сником ртуті у лампі міститься лише до 
400 мг, але і цього у замкнутому просто-
рі приміщення вистачить для погіршення 
самопочуття його мешканців. 

«У першу чергу токсичні ртутні випа-
ровування впливають на роботу систе-
ми травлення, знижують імунітет, от-
руюють легені, нирки, впливають на очі 
та шкіру. Та найгірше те, що симптоми 
отруєння ртуттю: нудота, головний біль, 
біль у шлунку, тремтіння рук – можуть 
проявитися лише з часом, коли в організ-
мі накопичиться критична кількість цьо-
го рідкого металу. Тоді доведеться прово-
дити курс детоксикації у стаціонарі».

СУСІД
З ПЕРФОРАТОРОМ

Звукоізоляція своєї квартири у багатопо-
верховому будинку – передбачливе вкла-
дення у здоров’я власної нервової систе-
ми, адже коли звуки чужого життя щодня 
втручаються у ваш приватний простір – 
ніяких нервів надовго не вистачить.

Між іншим, істеричний жіночий крик вхо-
дить до сімки найбільш дратівливих для 
людського вуха звуків, як заявляє британ-
ський журнал Neuroscience. Випереджають 
його хіба що звуки виделки, що дряпає скло, 
та шкрябання крейди і нігтів по дошці. У 
топ-7 також увійшли вереск гальм велосипе-
да, плач дитини та трелі електродрелі. Най-
приємнішими виявилися звуки оплесків, 
дитячого сміху та дзюрчання води. 

Ольга Пльотка, 
психолог
«Увечері людині вкрай 

важливо побути у спо-
кої і тиші, розслабити-
ся, відновитися після 
робочого дня. Навіть під 
час сну мозок продовжує 
сканувати простір на предмет небезпеки, і 
якщо за стіною лаються або голосно вмика-
ють телевізор – сон буде тривожним, а нер-
ви після такої ночі натягнутими з ранку. 
Якщо ситуація повторюється регулярно, 
ризикуєте отримати невроз».

ШКІДЛИВІ ЗАПАХИ
Попри те, що кілька років тому Амери-

канське агентство з захисту навколишньо-
го середовища включило нафталін до спис-
ку канцерогенних речовин і заборонило 
до застосування у побуті, в деяких домаш-
ніх шафах досі висить нафталінове амбре – 
умовний захист від ненажерливої молі. Здо-
хне моль від нафталіну чи ні – ще невідо-
мо, а ось те, що людина, надихавшись цого 
парами, ризикує отримати алергію, напад 
астми, нудоту і головний біль – факт. До 
речі, нові синтетичні килимові покриття 
пахнуть не краще. Токсична клейова осно-
ва нового килима виділяє їдкий, отруйний 
запах – провокатор безсоння, дратівливо-
сті і алергічних реакцій. Прикраса кварти-
ри – вінілові та тканинні шпалери теж мо-

жуть нести приховану небезпеку, адже по-
требують особливого клею з вмістом шкід-
ливих хімічних речовин, які виділяються у 
повітря у спекотні дні.

ОТРУЄННЯ СВІТЛОМ
Нешкідлива, «снодійна» звичка – почи-

тати перед сном нудну книгу – після втор-
гнення в наше життя iPad і електронних 
книг стала не такою вже й безпечною.

Вплив на самопочуття короткохвильо-
вого світла синіх світлодіодів, яке випро-
мінюють екрани гаджетів, вивчала група 
американських вчених Гарвардського уні-
верситету, а потім опублікувала свої дослі-
дження в науковому журналі PNAS. Ось 
що вони з’ясували: швидко заснути після 
читання книги на електронних носіях на-
вряд чи вдасться, оскільки синє світло (по 
ньому орієнтується біологічний годин-
ник мозку) порушує циркадні біоритми і 
знижує вироблення мелатоніну – гормо-
ну, що регулює сон і пригнічує виробни-
цтво ракових клітин. Керівник досліджен-
ня невролог Анна-Марія Чан вважає, що 
штучне зниження вироблення мелатоні-
ну у перспективі може порушувати мета-
болізм, підвищувати ризик раку молочних 
залоз у жінок, аденоми простати у чолові-
ків та онкології кишечника в обох статей. 

Що робити? 
Не користуватися гаджетами 
за дві години до сну, почитати 
у ліжку стару добру книгу у 
твердій обкладинці.

Євгенія РУДЕНКО

Домашні вороги: 
як убезпечити 
свій простір Мій дім – моя фортеця. Але деякі речі, звички, обставини

здатні перетворювати наші квартири на досить небезпечні місця.
Варто знати про них, щоб вчасно нейтралізувати.

Що робити?

З розбитою лампою 
клопоту трохи менше, ніж 
з градусником. Достатньо 
щільно причинити двері та 
добряче провітрити кімнату 
(дві години – мінімум). Але 
спочатку треба одягнути 
гумові рукавички, зібрати 
залишки лампи, покласти їх 
у банку з холодним розчином 
марганцівки і відвезти до 
найближчого пункту прийому 
ртутних відходів (м. Київ, вул. 
Вишгородська, 21). Кульки 
ртуті з градусника обережно 
збирають спринцівкою і 
також складають у розчин 
марганцівки, місце аварії 
обробляють концентрованим 
розчином марганцівки 
або хлорки, приміщення 
провітрюють. Альтернативний 
варіант – викликати для 
знешкодження ртуті службу 
демеркуризації з спеціальним 
«ртутним» пилососом. 

Олег Назар, 
кандидат
медичних наук, 
головний імунолог 
м. Києва:

“

“

Що робити?
Спробуйте мирно домовитися 
з сусідами, нагадати їм, 
що дотримання тиші після 
22.00. і до 8.00 в нашій країні 
закріплено в Законі «Про 
забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя 
населення». Тобто голосно 
співати, включати музику, 
музикувати, кричати та 
влаштовувати дискотеки в 
цей час – незаконно. Можливо, 
переговори спрацюють, і до 
заяви в поліцію та фінансових 
санкцій справа не дійде.

Що робити?
Нафталін у шафі замінити 
на ароматизований мішечок 
з содою, просочений 
кількома краплями ефірного 
масла лимону, новий 
килим з тиждень потримати 
розгорнутим на свіжому повітрі. 
Найбільш екологічні матеріали 
для стін – водоемульсійна фарба 
та склошпалери.

Де взяти 
вітаміни?

Пам’ятайте!
• Після трьох днів у 
холодильнику їжа втрачає 
близько 30% вітаміну С, а при 
кімнатній температурі – до 50%.
• Найбільш «здоровий» салат – із 
зелені є овочів, щойно зірваних 
зі свого городу або принесених з 
ринку.
• При термічній обробці 
продукти втрачають від 25% до 
100% вітамінів.



6      ІРПІНЬ • 12 - 25 ТРАВНЯ 2017 РОКУ • №4РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

18 і 25 травня українці відзначати-
муть два нових, але доволі цікавих 
свята — День вишиванки та День руш-
ника. У ці дні прийнято вшановувати 
традиції нашого народу, зокрема, сим-
воліку, якою прикрашали одяг та інші 
предмети ужитку. Особливе значення 
серед них займали рушники, які, по-
при свою схожість, мали неповторні 
орнаменти, характерні для того чи ін-
шого регіону України.

Західна
Традиційно на західній Україні кожен 

рушник прикрашали симетричним візе-
рунком. Великою популярністю тут ко-
ристувалися наступні орнаменти.

Рівнобічний хрест — символ життя, єд-
нання чоловічої і жіночої енергії. 

Ламана лінія — покровительство ви-
щих сил над людиною. 

Пташина символіка — соловейко, зозу-
ля, півні, голуби, лебеді, жар-птиця сим-
волізували кохання, продовження роду, 
сімейне щастя.  

Центральна
На відміну від західної України, тут 

великою популярність користувалися 
орнаменти рослинних форм. Найпоши-
реніший у шитві рушників мотив — Де-
рево Життя, яке символізує осмислен-
ня минулого, сучасного та майбутнього 
(підземного, земного та небесного цар-

ства). Рушники центральної України 
прості й чіткі за композицією і завжди 
неширокі — 25-30 см, але довгі — до 6-8 
м. У кольоровій гамі переважають черво-
но-чорні тони, які мають своє сакраль-
не значення. Рушники з червоними нит-
камим вишивали на весілля, адже вони 
символізували любов. А от чорний спо-
кон віків був символом родючої землі.

Східна
На сході найбільш поширеним вважа-

ється кролевецький рушник. Для нього 
характерне поєднання білого і червоно-
го кольорів. На білому фоні між густими 
червоними паралельними смугами ткав-
ся багатий орнамент, яким ткачі переда-
вали навколишній світ умовними знака-
ми. Пряма горизонталь означала землю, 
хвиляста — воду, хрест — вогонь. Кро-
левецькі рушники мали свою особли-
вість — на них вишивали переважно ге-
ометричні фігури: ромб, квадрат чи три-
кутник. Ще один обов’язковий атрибут 
— квітки або розетки — символ мате-
ринства. На рушниках також зображали 
сніжинки (поєднання прямого та косого 

хреста). Прямий хрест — символ чолові-
чої енергії, косий — жіночої. 

На всі випадки життя
Життя людини розпочиналось з руш-

никами, коли новонародженого клали на 
покуття під образами, і закінчувалося з 
ними (труну в могилу опускали на руш-
никах). Рушниками пов’язували сватів, 
рушником молода пов’язувала молодого 
при сватанні, на рушник клали хліб-сіль. 
Рушник, як і грудочку землі, давали в до-
рогу, щоб не загубилась в душі пам’ять 
роду. Та навіть придбану корівчину го-
сподар заводив у хлів через рушник. 
Він був показником вміння і дбайливо-
сті господині: чим більше надбає моло-
да рушників, чим з тоншого вони будуть 
полотна і чим вибагливішою буде на них 
вишивка — тим стараннішою та хазяй-
новитішою вважалася наречена. До речі, 
на весільному обряді рушник використо-
вувався понад 20 разів.

Цікаво знати
• Наші предки вірили, що символи на 

полотні тісно пов’язані з долею та щасли-

вим майбутнім. 
• Спочатку рушники в Україні вишива-

ли лише чорними та білими нитками. Пі-
зніше почали вплітати червоний, зеле-
ний та інші яскраві кольори. 

• Особливе місце відводилося для руш-
ників, вишитих червоним та чорним. За-
звичай їх давали в далеку дорогу військо-
вим та чоловікам, які їхали на заробітки. 

• Існували рушники спеціально для ді-
тей. Для дівчаток їх прикрашали квіточ-
ками, а для хлопчиків — смерічками. Ма-
тір, вишиваючи їх, вплітала туди нитки на 
щастя, на долю та здоров’я для своїх дітей.

• Для виготовлення рушників вико-
ристовували льон, коноплі, вовну та 
крамні бавовняні нитки.

• У давнину рушники завжди вишива-
ли нитками природних кольорів — білим 
по білому, білим по сірому тощо. Пізніше 
почали застосовувати природні барвни-
ки — кору та гілки дуба, ягоди бузини й 
брусниці, лушпиння цибулі та ін.

• Відвар шишок вільхи, дубових жолу-
дів та бузини давав чорний колір, кора 
дуба і вільхи — темно-коричневий, 
каштана — світло-коричневий. З квіток 
нагідок і лушпиння цибулі виходив зо-
лотисто-жовтий колір, а з гречаної луски 
— темно-жовтий. Для червонястих тонів 
використовували ягоди брусниці, для си-
нього — кору крушини.

Марія МАРЧУК

Чиста дорога 
на всі 
сторони світу

Історія успіху срібної призерки 
Чемпіонату Європи з кіокушин-
кай карате — гостомельчанки 
Анни Лімонт.
Минулого місяця у м. Демарк (Данія) 

відбувся Чемпіонат Європи з кіокушин-
кай карате.

25 країн світу на ньому представляли 
339 учасників — кращих бійців, які оволо-
діли древнім видом бойового мистецтва. 
До складу української делегації увійшли 
три представники ірпінського спортивно-
го клубу «Санчін». Загалом на цих змаган-
нях українська збірна виборола 11 призо-
вих нагород. Серед переможців — шіст-
надцятирічна гостомельчанка Анна Лі-
монт, яка привезла до Ірпеня срібло. 

— Анно, що спонукало тебе серйозно 
зайнятися спортом, тим більше карате?

— Все почалося з того, що мене покли-
кав із собою друг. Мені тоді було десь 
чотири роки. Будемо відверті: що може 
робити дитина в такому віці?.. Помаха-
ла ручками, поприсідала, трохи попла-
кала. Приблизно це виглядало саме так. 
А потім, коли виповнилося 10 років, вже 
почалося дещо серйозніше ставлення до 
тренувань, займалася більше для себе, 
а не для того, щоб порадувати батьків. 
Мені дуже подобається колектив «Сан-
чін» — ми тут друзі.  

— Розкажи про свої враження від 
Чемпіонату Європи?

— Я могла стати першою і привезти до-
дому «золото» — потенціал у мене був, 
але десь недопрацювала. Щодо суддів-
ського оцінювання, то воно було об’єк-
тивним. Загалом, це другий Чемпіонат 
високого рівня, в якому брала участь. 
Перший відбувся у 2015 році в Польщі. 
Порівнювати їх складно, бо абсолютно 
різні враження і досвід. У Данії було на-

багато цікавіше, та й рівень проведення 
змагань — значно вищий.

— Кому ти завдячуєш своєму успіху?
— Усім, кому потрібно, я сказала «дя-

кую». Адже без маминого «люблю»,  та-
тусевого «давай, тримайся, сонце» та на-
станови тренера Ірини Віталіївни «давай 
працюй» результат був би значно скром-
нішим. Звичайно, допомагали і дітки, які 
зі мною займалися. Та й мої власні зусил-
ля, години тренувань далися взнаки.

— Скільки тобі доводиться тренува-
тися?

— Зазвичай вдома я не займаюся спор-
том — бракує часу. Я навчаюся у шко-
лі й уроки також потрібно робити. Але 
приблизно за місяць до Чемпіонату тре-
нувалася майже кожного дня. Фізично, 

та й морально, було важко, але резуль-
тат того вартий.

— Виходячи на поєдинок, відчуваєш 
страх: болю, поразки?

— У кожного є хвилювання, це — нор-
мально. Коли знаєш, що тебе будуть 
бити, складно залишатися абсолютно 
спокійним. Чесно кажучи, більше бою-
ся того, що недопрацюю або не зроблю 
того, що від мене очікують. Зрештою, 
побоююся не виправдати власну віру в 
себе, ніж того, що мені щось можуть по-
ламати. Крім того, в сучасному спорті 
випадки фізичної шкоди зведені до міні-
муму: суддя просто не допустить цього 
і зупинить поєдинок, коли зрозуміє, що 
щось відбувається не так.

— А є щось, чого боїшся?
— Я — звичайна дівчина, а не якась 

там «супервумен». Мені так само страш-
но ходити темними вулицями, як і реш-
ті жінок. Звісно, «азами» самозахисту я 
володію і за потреби ними скористаюся. 
Але не хотілося б, щоб така ситуація ви-
никала в житті.

— Їздити на такі змагання — недеше-
во. Чи не зникає запал від того, що до-
водиться постійно вишукувати фінан-
сові можливості для цього?

— Поїздку на Чемпіонат Європи в Да-
нію оплачували мої батьки. Є діти, які 
майже кожні вихідні їздять на змаган-
ня, і в них є спонсори. У мене сторон-
ньої фінансової підтримки немає — все 
за власний рахунок. Я розумію, що мені 
ніхто нічого не винен, бо спорт — це мій 
особистий вибір. Але якщо допомагати-
муть — буду вдячна. 

— Спорт для тебе — це що?
— Впевненість у собі, своїх можли-

востях. Розширюється коло спілкуван-
ня, світобачення, з’являється щось ці-
каве в житті.

— Як довго ще плануєш займатися 
карате і в чому бачиш своє майбутнє?

— Я хочу стати медиком. Але це не за-
важає мені паралельно займатися карате. 
Вважаю, що за великого бажання я все 
зможу встигнути, а далі — життя покаже. 

КОМЕНТАР 

«Важка була Європа…»
Ірина Петренко, тренер
спортивного клубу «Санчін»:
Змагання проходили два дні. 8 квітня 

з самого ранку у розділі ката (комп-
лекс) збірна команда України вибо-
рола 4 призових: золото, срібло і дві 
бронзи. Трохи пізніше розпочалися 
двобої серед юніорів у різних вагових 
категоріях: 2 золота, 3 срібла, 6 бро-
нзових нагород поїхало в Україну. А 
от 9 квітня було для наших спортс-
менів складним. Далі вісімок до 
чвертьфіналів не вдалося пробитися. 
Але сподіваємося, наступного разу 
підготуємося так, що «виб’ємо» свої 
заслужені нагороди. Важка була Єв-
ропа. Проте теперішні невдачі — це 
поштовх до наступних досягнень. 

Людмила БЕЛЯКОВА

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.

КУЛЬТУРА І СПОРТ

Вишиті рушники для українців — це не просто предмет ужитку.
Це обереги із зашифрованими

в орнаментах давніми магічними символами.

Мистецтво виховання духу

“
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Цікаво й весело провести канікули ваша ди-
тина може недалеко від дому — в оздоров-
чих таборах Ірпінського регіону.

До літніх канікул залишилося зовсім мало часу, 
тому рекомендуємо вам вже зараз задуматися про 
відпочинок та оздоровлення ваших дітей. Звичай-
но, можна відправити їх до дитячих таборів в іншу 
область або навіть іншу країну, але веселий та зміс-
товний відпочинок, поєднаний із оздоровленням, 
ваша дитина може отримати і недалеко від дому. 

Що нам пропонують
На сьогоднішній день у Приірпінні функціо-

нує кілька десятків санаторіїв та інших закладів, 
в яких можна відпочити самим і віддати на оздо-
ровлення дітей. Великою популярністю серед дер-
жавних таборів у регіоні користуються такі оздо-
ровчі дитячі заклади як “Лісний” (смт Ворзель), 
ім. Ю. Гагаріна та “Дружний” (м. Ірпінь). Всі вони 
цього літа набиратимуть по 4 зміни дітей. У дитя-
чому спортивно-оздоровчому комплексі ім. Ю. Га-
гаріна кожна зміна тривамите 21 день, а орієнтов-
на вартість одного дня відпочинку складатиме 340-
350 грн. Зміни дитячого закладу санаторного типу 
“Дружний” триватимуть по 18 днів, а приблизна 
вартість перебування в ньому дитини — така ж, як 
у попередньому закладі. 

Орієнтовна ціна відпочинку в оздоровчому табо-
рі “Лісний” складатиме 330-340 грн на день, а кожна 
зміна триватиме по 18 днів.

Платити чи не платити?
“Путівки до санаторіїв і дитячих таборів Приір-

піння можна придбати у самих закладах або отри-
мати безкоштовно. Право на безоплатний відпочи-
нок мають соціально незахищені діти або ті, які по-
требують оздоровлення за висновком лікаря”, - роз-
повідає начальник Служби у справах дітей та сім’ї 
Ірпінської міської ради Алла Терещенко. Інфор-
мацію про наявність безкоштовних путівок можна 
отримати у Службі у справах дітей та сім’ї, а також у 
місцевих поліклініках. Багато мешканців Приірпін-
ня пам’ятає, що раніше отримати безкоштовні пу-

тівки для дітей можна було також у школах — на-
давши ксерокопію чорнобильського посвідчення. 
Але у зв’язку зі змінами в законодавстві протягом 
кількох останніх років такі путівки не надають.

У кого є пільги
Безкоштовне оздоровлення або відпочинок з 

частковою оплатою за рахунок батьків чи осіб, що 
їх замінюють, можна отримати, написавши заяву 
до Служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської місь-
кої ради. Право на використання бюджетних путі-
вок мають наступні категорії дітей:

– сироти;
– переселенці;
– позбавлені батьківського піклування;
– інваліди;
– із малозабезпечених та багатодітних сімей із се-

редньомісячним сукупним доходом, що не пере-
вищує прожиткового мінімуму;

– діти, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій 
чи збройних конфліктів або помер внаслідок по-
ранень чи захворювань, одержаних в АТО, бойо-
вих дій чи збройних конфліктів;

– діти, один із батьків яких загинув під час ма-
сових акцій громадянського протесту або помер 
внаслідок поранень, одержаних під час них.

Табори при школах
Хоч якось компенсувати відсутність безкоштов-

них путівок для школярів намагаються за допомо-
гою так званих пришкільних таборів. Їх функціо-
нування при загальноосвітніх закладах передба-

чене Законом України «Про оздоровлення та від-
починок дітей». Пришкільні табори передбачають 
різноманітні екскурсії, культпоходи, виходи на 
природу та ігри для дітей.

КОМЕНТАР
Тетяна Панасюк, спеціаліст І категорії 

з питань виховної роботи та позашкіль-
ної освіти:

“З метою організації змістовного від-
починку дітей влітку традиційно  з 
29 травня  розпочинають роботу ден-
ні пришкільні табори. Працюватимуть 
вони майже у всіх загальноосвітніх закла-
дах Приірпіння у період з 29 травня по 16 
червня.   А саме: при школах №1, 2, 3, 12, 
13, 14 (на базі 13-ї школи), 17, 18, ліцеї (на 
базі 18-ї школи), спортивній школі”.

Юлія ГНІДЕНКО

• Галина КАМІНСЬКА

ДОЗВІЛЛЯ

Туреччина — 
східна казка

Дитячий відпочинок
у Приірпінні

Контактна інформація про дитячі табори 
Назва  Контакти Кількість 

місць
Вартість 

відпочинку
(грн/день)

Графік змін 
(2017 р.)

Оздоровчий табір «Лісний”
смт Ворзель, 

вул. Захисників України, 
буд. 5. (04597) 46-516

240 330-340
02.06.-19.06.
23.06.-10.07.
14.07.-31.07.
04.08.-21.08.

Дитячий
спортивно-оздоровчий 

комплекс ім. Ю. Гагаріна 

м. Ірпінь, 
вул. Ломоносова, 28

(04597) 94-330
300 340-350

02.06.-22.06.
24.06.-14.07.
17.07.-06.08.
08.08.-28.08.

Дитячий
заклад санаторного типу 

«Дружний» 

м. Ірпінь, 
вул. Давидчука, 48

(04597) 57-355
240 340-350

01.06.-18.06.
21.06.-08.07.
12.07.-29.07.
01.08.-18.08.

Сидіти вдома — це немов жити із зав’язаними очи-
ма. Подорожі ж роблять життя яскравим, багато-
гранним і повним вражень. 
Аналіз туристичного ринку показує, що більшість українців 

обирають для відпочинку Туреччину. Спробуємо розібратися, що 
робить популярною цю сонячну країну з дивовижною історією. 
Вибір Туреччини як найпопулярнішого спрямування відпочин-
ку експерти ТК «Mint Travel» пов’язують з кількома моментами. 

Зручний переліт 
Довгий переліт здатний вимотати навіть досвідченого туриста. Але 

в середньому переліт з Києва до Стамбула займає не більше 2 годин. 
Це дозволяє взяти з собою на відпочинок навіть маленьку дитину. 
Вийшовши з трапа літака, у вас залишиться ще багато сил, щоб пер-
ший день відпочинку в Туреччині став наповненим враженнями.

Ціна — якість
Визначальним моментом будь-якої подорожі для багатьох є вар-

тість. І тут Туреччина є істинною королевою. Адже не кожна країна 
може запропонувати доступну вартість дійсно царського відпочин-
ку. Гнучкість цін, як витончений турецький півмісяць, вразить на-
віть найбережливішого туриста. Наприклад, при покупці путівки 
в Туреччину в «Mint Travel» ви заплатите всього від 350 доларів за 
тиждень приголомшливого відпочинку в чудовому готелі. Більш 
того, 350 доларів — це ціна за двох. Таке співвідношення ціни-якості 
рідко можна зустріти в іншій країні.

Різноманітність готелів
Туреччина славиться своєю системою «все включено». Купуєте тур 

в Туреччину? Поцікавтеся у співробітників «Mint Travel» наявністю 
«All inclusive». Їжа і напої для вас стануть доступними в будь-який 
момент. Навіть якщо вночі вам захочеться освіжитися чистим ковт-
ком мінеральної води — це не проблема. Заплативши один раз, ви 
заощадите протягом всього відпочинку в Туреччині. Спів-
робітники «Mint Travel» відзначають, що рівень сервісу в ту-
рецьких готелях категорії 3-5* заслуговує найкращих похвал.

Безвізовий режим 
Ще одним плюсом відпочинку в Туреччині є від-

сутність необхідності довго збира-
ти документи і простоювати черги 
до посольства. Вирішивши їхати 
відпочивати, ви можете хоч завтра 
купити путівку в «Mint Travel», і 
вже через пару днів засмагати під 
ласкавим турецьким сонцем.

Чисті пляжі
Відпочинок у Туреччині для багатьох туристів пов’язаний з ба-

жанням відпочивати на чистих пляжах і купатися у прозорому 
морі. Туреччина займає третє місце в світі за кількістю блакитних 
прапорів, які є візитними картками найкращих умов для відпо-
чинку. Більш того, відсутність промислових підприємств і сприят-
ливі кліматичні умови роблять пляжний відпочинок в Туреччині 
корисним та комфортним.

Розваги для всієї сім’ї
Для сімейного відпочинку в Туреччині створені всі умови. Роз-

ваг тут більш ніж достатньо. Завжди можна відвідати аквапарки, 
зоопарки, кафе, кінотеатри, тематичні екскурсії та майстер-класи, 
зайнятися активними видами спорту. На курортах постійно про-
водяться конкурси, ігрові програми та інші цікаві заходи для дітей 
і дорослих. Задоволеними залишаться всі без винятку! Особлива 
увага приділяється дітям: вам не потрібно буде думати чим зайняти 
малюка. На території більшості готелів працюють аніматори, вихо-
вателі, няні. Для дітей організовують захоплюючі ігри, веселі кон-
курси, міні-клуби, уроки плавання, малювання і навіть кулінарії.

Гідна екскурсійна програма
Подорож в Туреччину — це не просто відпочинок, це можливість 

доторкнутися до багатовікової історії. І побачити збережені моменти 
минулого на свої очі. Ви зможете відвідати легендарну Трою, Аспендос 
з амфітеатром, Ефес і, звичайно ж, Стамбул, який по праву вважають 
одним із символів Туреччини. Туристи приїжджають сюди з усього 
світу, щоб помилуватися розкішними мечетями та іншими древніми 
будівлями. Тому, вирушаючи на відпочинок до Туреччини, обов’язково 
виділіть час для вивчення місцевих красот — тут є на що подивитися!

Активний відпочинок
Ви не любите сидіти на місці, а хочете брати від життя все найяскра-

віше? Тоді Туреччина — це ваш вибір. На місцевих курортах ви мо-
жете зайнятися дайвінгом, рафтингом, яхтингом, верховою їздою, 
альпінізмом, пограти в гольф, теніс, покататися на водних лижах або 
яхті, політати на параплані або повітряній кулі. Так що можна не сум-
ніватися в тому, що відпочинок в Туреччині буде різноманітним.

Рай для шопоголіка
Колоритні ринки, брендові магазини, сувенірні лавки... У Туреч-

чині можно придбати буквально все і на будь-який смак. Одяг, 
взуття, косметика, посуд, прикраси, спеції, тканини, сувеніри... 
Не забудьте, що у Туреччині є можливість торгуватися, при тому, 
що  ціни на все низькі.

Східна турецька казка може стати реальністю вже 
завтра!  Досить просто зайти в «Mint Travel»

і оформити путівку.

З питань направлення дітей соціально 
незахищених категорій на відпочинок та оз-

доровлення звертайтеся до служби у справах 
дітей та сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. Ан-
тонова, 4-а, каб. №2. Тел.: (04597) 63-180.

“



8      ІРПІНЬ • 12 - 25 ТРАВНЯ 2017 РОКУ • №4РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Анекдоти

газета 
свідоцтво: СК №1658 
від 20.02.2017 року

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Видавництво:
ТОВ «Мега-Поліграф»
04073 м. Київ
вул. Марка Вовчка, 12/14
тел. (044) 581-68-15
www.mega-poligraf.kiev.ua
Замовлення: № 54200

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

Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ 
Головний редактор: Тетяна РАДЧЕНКО
Телефони редакції:  +380 (50) 983-18-73
                                       +380 (63) 873-37-96
E-mail: poglyad.gazeta@gmail.com
Сайт: www.poglyad.tv          Тираж: 50000
Газета розповсюджується безкоштовно

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Живу бідно: сир — із 
пліснявою, вино — старе, 
автомобіль — без даху, а 
телефон — без кнопок. 

***
Жінку до істерики може 
довести будь-яка дрібниця.   
Чоловіка до істерики може 

довести лише жінка.
***

Знаєте, що постійне в цьому 
світі?   Безлад в моїй кімнаті. 

***
— Петрику, ти уроки зробив?     
— Ні.     
— А чому тоді вже ліг спати?     

— Менше знаєш — краще 
спиш!

***
Немає більш акуратного водія, 
ніж той, хто забув удома 
документи. 

***

Тобі нудно? Сидиш один 
однісінький, і ніхто не 
дзвонить? Набери боргів. 

***
— Опиши себе.     
— Кістки, м’ясо, п’ять літрів 
крові і веселі, сяючі очі!

***

***
Сидять дві блондинки в 
кімнаті. Одна іншій говорить:      
— Хочеш, фокус покажу?      
— Давай!      
— Бачиш світло горить?      
— Ну, бачу!      

Перша підходить до вимикача, 
вимикає світло і говорить:      
— А де воно зараз?      
— Не знаю!      
Перша йде до холодильника, 
відкриває двері і кричить:      
— А ось воно!

***

Посівний календар
13 Сб. Спадаючий

18 день Місяця
Стрілець Рекомендується посадка і пересадка дерев і кущів, розпушування ґрунту, внесення 

добрив, щеплення дерев, покіс трав.

14 Нд. Спадаючий
18-19 день Місяця

Козеріг Сприятливий день для посадки і пересадки декоративних кущів і дерев. 
Рекомендуються мульчування ґрунту, боротьба зі шкідниками, обрізка кущів та дерев.

15 Пн. Спадаючий
19 день Місяця

Козеріг Рекомендується посадка і пересадка дерев та кущів, розпушування ґрунту, внесення 
добрив, щеплення дерев, покіс трав.

16 Вт. Спадаючий
20 день Місяця

Водолій
Скористайтеся порадами двох минулих днів.

17 Ср. Спадаючий
21 день Місяця

Водолій Не рекомендуються посіви, посадки та пересадки. Рекомендується збирати зернові та 
коренеплоди, косити, проводити обприскування та обкурювання, підстригати дерева і 
кущі.

18 Чт. Спадаючий
22 день Місяця

Водолій Несприятливий день для посівних та посадкових робіт. Рекомендуються роботи, 
пов’язані з мульчуванням, боротьбою зі шкідниками, обрізкою кущів та дерев, збором 
трав, прищипуванням рослин і прополюванням.

19 Пт. Спадаючий
23 день Місяця

Риби Рекомендуються посадки селери, редиски, цибулинних, підрізування і щеплення 
дерев та ягідних кущів. Сприятливий день для культивації, поливу і внесення добрив.

20 Сб. Спадаючий
24 день Місяця

Риби Рекомендуються боротьба з бур’янами, щеплення плодових кущів і дерев, полив, 
внесення добрив, посадка селери, редиски, цибулинних.

21 Нд. Спадаючий
25 день Місяця

Овен Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, 
знищення шкідників, прополка і мульчування, збір врожаю.

22 Пн. Спадаючий
26 день Місяця

Овен Неродючий день. Можна зайнятися закупівлею інвентарю, прополкою, мульчуванням 
та підготовкою ґрунту під майбутні посіви, боротьбою зі шкідниками та хворобами 
рослин.

23 Вт. Спадаючий
27 день Місяця

Телець Рекомендується посадка всіх коренеплідних, бульбових і цибулинних культур. 
Сприятливий день для підрізування дерев і кущів.

24 Ср. Спадаючий
28 день Місяця

Телець
Родючий день. Овочеві культури, посаджені чи посіяні сьогодні, порадують великими 
плодами і приємним смаком, а насіння, зібрані з рослин, висаджених у цей день, 
будуть придатні для подальших посівів. Не варто відмовлятися і від щеплень, 
підрізувань, боротьбою зі шкідниками.

25 Чт. Новолуння
29, 1 день Місяця

Близнюки Не рекомендуються посіви та посадки. Ефективними будуть видалення зайвих пагонів, 
покіс трав, прополка, культивація та мульчування ґрунту.

26 Пт. Зростаючий,
2 день Місяця

Близнюки Рекомендується посадка бобових і рослин, що в’ються, прополка, мульчування ґрунту, 
боротьба зі шкідниками.

27 Сб. Зростаюча,
3 день Місяця

Рак Сприятливий день для будь-яких садово-городніх робіт. Можна висівати овочеві, 
зернові, бобові та баштанні, але увагу слід приділити тільки низькорослим рослинам — 
посадку високорослих краще відкласти.

28 Нд. Зростаючий,
4 день Місяця

Рак Рекомендується посадка і пересадка більшості культур: баштанних, квасолі, патисонів, 
баклажанів, кабачків. Добре розвиваються низькорослі рослини, гірше — високі.

29 Пн. Зростаючий,
5 день Місяця

Лев Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур. Варто провести покіс 
з метою уповільнення зростання трав. Сприятливий час для мульчування ґрунту, для 
боротьби зі шкідниками, для обрізки дерев, заготівлі лікарських трав.

30 Вт. Зростаючий,
6 день Місяця

Лев
Несприятливий день для садово-городніх робіт.

31 Ср. Зростаючий,
7 день Місяця

Діва
Скористайтеся порадами двох минулих днів.

Приготування:
• Вимийте і висушіть всі овочі та 

зелень.
• Редис, маслини й огірки наріжте 

тонкими кільцями, помідори — пі-
вкільцями, а бринзу — кубиками.

• Застеліть тарілку листям сала-
ту. Зверху розкладіть овочі, масли-
ни і сир. Прикрасьте гілочками пе-
трушки і кропу.

• Полийте салат оливковою олі-
єю, посоліть і поперчіть. Подавай-
те одразу після приготування.

Салат
“Весняна радість”
Інгредієнти:
Листя салату — 1 пучок, огір-
ки — 3 шт., помідори — 2 шт., 
маслини — 8 шт., редис — 
8 шт., бринза — 100 г, 
петрушка, кріп — кілька гіло-
чок, оливкова олія — 3 ст.л., 
сіль, перець — за смаком.

Народні прикмети
13 травня — Якова
Теплий вечір і зоряна ніч — на 

сухе літо. Ясний схід сонця — на 
погоже літо.

14 травня — Єремії
Якщо на Єрему ясний вечір і зо-

ряна ніч, літо буде сухе і погоже.
15 травня — Бориса і Гліба
Заспівав соловейко — чекай по-

холодання на 
два тижні.

16 травня 
— Тимофія

Якщо соняч-
но й тепло, то 
така погода 
буде і в кінці 
місяця.

18 травня — Ярини
Прийшли Ярини — не прикри-

вай сіни.
19 травня — Іови
Вранці роса, а вдень ясна погода 

— на добрий врожай.
22 травня — Миколи, 
Весняного Миколая
До Миколи не буле літа ніколи.
Від Миколи до літа дванадцять 

приморозків.
23 травня — Семена
Тиха й світла ніч без роси — на-

ступного дня чекай негоди.
24 травня — Мокія
Мокія день мокрий — все літо 

буде мокрим.
Схід сонця багряний — усе літо 

буде грозове.
25 травня — Вознесіння, 
Єпіфана
На Єпіфана ранок у червоному 

тумані — літо буде сухе та спе-
котне.

Смачного!


