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Ірпінська міськрада —
знову під “прицілом”

Обшуки в стінах міської ради Ірпеня стають звичною картиною місцевого політикуму. Робочий день
7 червня для чиновників розпочався з несподіваного візиту представників прокуратури та поліціянтів. Назвати зустріч теплою не можна аж ніяк: пройшов обшук і відбулася виїмка документів.
У перші години, коли вилучались основні документи, а біля кабінетів стояли озброєні автоматами люди, в кулуарах міської ради здійнялася паніка.
Відсутність на робочих місцях голови міста Володи-

За допомогою ретельно розроблених
схем заради отримання наживи спритники навчилися обходити закони.
З кожним роком ці махінації стають ще
більш досконалими.
Такі явища поширені по всій Україні. Ірпінь у
цьому плані не став несподіваним винятком. У нашому краї між забудовниками точиться жорстока боротьба за землі, які вони якнайшвидше хочуть забудувати. Найстрашніше те, що для реалізації будівельних схем застосовують методи силового впливу. Мерське оточення сіє ворожнечу в
суспільстві між різними прошарками населення,
налаштовує місцевих жителів проти тієї активної
частини, яка намагається контролювати дії влади. Прикро, що у цих процесах задіяні деякі воїни
АТО, які ще вчора боронили рідну землю від ворога, а вже сьогодні, з подачі можновладців, стали
на стежину війни з активістами та деякими ЗМІ.

мира Карплюка та секретаря міської ради Юрія Денисенка нагнітали ситуацію. Однак, через кілька годин Володимир Карплюк з’явився, але не в робочому кабінеті, а на своїй сторінці в соціальній мережі
Facebook. Він заявив, що на даний момент як мер міста перебуває у відрядженні з робочим візитом у місті Мілуокі, штат Вісконсин (США). Дежа вю — за
абсолютної випадковості, ситуація нагадує події річної давнини. Як і минулоріч, при проведенні обшуку, очільник міста, неначе за чиїмось попереджен-

Епопея на
Єсеніна
Багаторічна вільха — під сокиру!

Одна з використаних схем — передача, з метою
уникнення земельного аукціону, через КП “Ірпіньжитлоінвестбуд” земель комунальної власності наближеним, згідно думки громадськості, до
міського голови забудовникам у суборенду. Згодом на цих ділянках виростають окремі будинки
чи житлові комплекси. Про вказане Ірпінський
міський голова не приховуючись говорить в ін-

ням, виїхав за межі країни.
Однак ситуація загострюється: обшуки відбулися на всіх комунальних підприємствах Ірпінської
міськради, вилучені документи у відділі освіти, в
КП “Ірпіньжитлоінвестбуд”, в КП “Ірпіньводоканал”. Слідчі дії проводяться у рамках досудового
розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання
владою або службовим становищем).
Продовження на сторінці 2.

терв’ю Інформаційній агенції ITV.
Схоже ми спостерігаємо по багатоповерхівках по
вул. Єсеніна, де землі в суборенду згадане КП передає забудовнику — ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”.
Забудувавши, той повертає їх громаді, щоб не
сплачувати за суборенду. Забудовник отримав
надприбуток, громада — орендну плату лише за
2,5 роки і безліч проблем: додаткові навантаження на інфраструктуру міста, забруднення території, вирубка зелених насаджень.
Продовження на сторінці 3.
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Ірпінська міськрада — Вартість залізничних квитків може
знову під “прицілом”
підскочити на 25%
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Як відомо, 7 червня на своїй
сторінці у Facebook мер Ірпеня
Володимир Карплюк заявив
про те, що працівники поліції
підозрюють Ірпінську міську
раду в тому, що вона ремонтувала дороги в місті з можливою вигодою для себе.

ши технічну документацію для
будівництва мережі. Олексій
Зіневич наголосив, що після
цього на компанію «Best» посипалися проблеми. Щотижня
пошкоджені кабелі, зафіксовано десятки фактів недобросовісної конкуренції, коли клієн-

Керівництво ПАТ «Укрзалізниця» припускає
зростання на 25% вартості квитків на популярних напрямках. Про це під час одного з інтерв’ю
заявив голова наглядової ради цієї компанії Євген Кравцов.
Але, як запевняють в “Укрзалізниці”, це буде не
просто індексація, приміром, на стільки-то відсотків на всі квитки. Підходитимуть до вирішення
питання зважено та вибірково. Там, де ціни вважаються необгрунтовано низькими, їх підвищать
на 1525%. На тих напрямках, де низький попит
і є потреба залучати пасажирів до перевезення
залізничним транспортом, можливе навіть зни-

ження вартості.
Євген Кравцов запевняє, що зростання цін можливе на напрямках, які користуються суттєвим попитом серед пасажирів, щоб рівномірніше розподілити пасажиропотік за днями. Приміром, це можна
зробити на такому надто завантаженому напрямку
як Київ-Одеса. Але на тих, які завантажені менше,
як-от Одеса-Херсон, можливе й здешевлення.
Також цілком ймовірно, що знизяться цін на
маршрути у Західній Україні, адже тут досить високий рівень конкуренції з іншими видами транспорту.

На Київщині створять Єдину
соціальну картку
У тому ж пості він звинуватив
у всіх бідах телеканал «Погляд»
та інтернет-провайдера «Best»,
власником яких є Олексій Зіневич. Мовляв, він підкупив
депутатів ІМР та поліцію, яка
проводила обшуки.
У відповідь на такі зухвалі заяви того ж дня власник компанії «Best» записав відеозвернення до Володимира Карплюка, в
якому відкрив очі громадськості на справжній стан речей. У
ньому Олексій Зіневич спростував неправдоподібну інформацію. Він пояснив, що бруд на
компанію почали систематично
виливати після його відмови
Володимиру Карплюку у постійних проханнях щодо фінансування партії «Нові обличчя»
та інших сумнівних ініціатив.
І справді: більшості місцевих
мешканців відомо, що бажання
помсти спонукало ірпінського
очільника не просто створити
власний інтернет-провайдер, а
переманити до нього співробітників компанії «Best», викрав-

там нав’язували послуги нового
провайдера. Жителі Приірпіння пам’ятають, що в січні-березні «Best» витримав потужні
DDOS-атаки, а вулиці були заліплені бордами “руйнуємо монополії”.
Олексій Зіневич стверджує,
що насправді монополією є не
«Best», а місцеві ЗМІ, які навипередки хвалять мера, частково
фінансуються з бюджету міста,
а частково — за рахунок внесків
лояльних забудовників. Вони
закривають очі на реальні проблеми людей, а їхня робота — це
суцільне вихваляння влади. На
відміну від них, інформаційна
агенція «Погляд» працює над
висвітленням проблемних нагальних питань, які справді хвилюють мешканців Приірпіння.
Переглянути відеозвернення Олексія Зіневича до Володимира Карплюка можна на
офіційних сайтах «Погляд»,
«Ірпінь онлайн» та в соцмережі Facebook.
ІА «ПОГЛЯД»

В Україні схвалили
безкоштовну приватизацію
житла у гуртожитках

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що
дозволяє громадянам, які через відсутність власного житла
тривалий час (понад 5 років)
на законних підставах проживають у гуртожитках, після передачі цих гуртожитків у власність об’єднаних територіальних громад безкоштовно приватизувати помешкання.
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту
на сайті Верховної Ради.
Однак ця норма не буде поширюватися на гуртожитки,
які побудовані або придбані в
радянські часи приватними чи
колективними власниками за
власні або залучені кошти.

Згідно з новим законом, не мають права приватизувати житло громадяни, які:
- проживають у гуртожитках,
призначених для тимчасового
проживання у зв’язку з навчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у
зв’язку з роботою (службою)
за контрактом;
- проживають у гуртожитку,
але не перебували (перебувають) у трудових відносинах з
підприємством (організацією),
яке надало їм право проживати
в гуртожитку;
- проживають у гуртожитку
без правових підстав, визначених цим законом.

Київською обласною радою ухвалено програму,
згідно з якою впровадять Єдину соціальну картку Київщини. Вона допоможе пільговикам отримувати всі види соціальних виплат, безкоштовні
ліки, знижки у торгівельних мережах, оплачувати
комунальні послуги, нею можна буде користуватися у громадському транспорті тощо. Створять
відповідну базу персональних даних, подбають
про їх надійний захист.
За виконання цієї програми відповідатиме КП
«Інститут соціально-економічного розвитку Київської області». На її фінансування передбачено
40,272 млн грн, з них у 2017 році планують витратити 20,026 млн грн, у 2018-му – 14,631 млн грн,
у 2019-му – 5,615 млн грн. Відбуватиметься воно
за рахунок поповнення статутного капіталу зга-

даного комунального підприємства.
Водночас фахівців беруть сумніви, чи вистачатиме на реалізацію програми тих коштів, які
заплановано виділяти. Адже спочатку ще треба
створити відповідні реєстри в усьому столичному регіоні та виготовити самі картки.

В Ірпені обгоріли могили героїв АТО:
випадковість чи вандалізм?
Ірпінську громаду сколихнуло повідомлення
про те, що на міському цвинтарі обгоріли могили
героїв АТО — Олега Цапка та Василя Панасенка, які загинули, захищаючи незалежність нашої
країни на східних рубежах.
Думки з приводу причини загоряння розділилися. Одні переконують, що на красиво прибраних
та прикрашених могилах прапори спалахнули
внаслідок незагашених пластикових лампадок.
Інша частина громади вбачає у цьому акт вандалізму, спрямований на плюндрування пам’яті
тих, хто мужньо боровся з ворогами та знайшов
свій останній притулок на Алеї героїв АТО, створеній на кладовищі. За дивним збігом обставин,
обгоріли одночасно дві могили. Та й ніхто з місцевих жителів не може пригадати, чи взагалі траплялися у нас такі випадки.

Депутат Лаврентій Кухалейшвілі: “Результати
голосувань на 33-й сесії були сфальшовані!”
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат Ірпінської
міської ради Лаврентій Кухалейшвілі
заявив, що результати поіменних голосувань на останній 33-й сесії були
сфальшовані. Ще під час її проведення деякі з народних обранців помітили, що навіть коли вони витягали
картки з пристроїв для голосувань,
система враховувала їхні голоси на
користь ухвалення певного питання.
Лаврентій Кухалейшвілі пише: “Ми
казали про те, що 33 сесія була сфальшована! А ось і докази. Мені скинули
скрин поіменного голосування. Питання про зміну цільового призначення
землі по вул. 8 Березня, де забудовник
з прізвищем О. Пікулик нищить приватний сектор, я точно не голосував ЗА,
але, як бачите, моє прізвище стоїть із
тими, хто проголосував за цей дерибан!
Карплюк ледь на тій сесії «назбирав»
потрібну кількість голосів, але там, де не
пролазило, вирішили опуститися до фальшування!
Нехай тепер прокуратура вивчає це питання, адже
якщо в систему голосування, яка, до речі, коштувала
бюджету 600000 грн, є можливість безперешкодно
влазити, то так можна протягнути будь-яке питання! Тоді навіщо нам та система?!
P.S. Зверніть увагу на скрін. Депутат Калічка аж
два рази не проголосував — і його двічі зарахува-

ли! У когось ще є питання?».
Наше видання уже попереджало представників міської влади та депутатського корпусу про
відповідальність за ухвалення незаконних рішень (https://www.irpin.online/vidpovidalnist-zapryjnyattya-nezakonnyh-rishen).
Тому питання залишається відкритим: свідома
маніпуляція депутатськими голосами чи прикрий збій електронної системи голосувань?
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Збереження рекреаційного
статусу території колишнього
дитячого табору «Дружба»,
робота електронної системи
підрахунку депутатських голосів, суперечка про майно
ветлікарні — основні емоційні сплески
на 34-ій сесії Ірпінської
міської ради.

Зберегти куточок живої
природи для нащадків

На минулій сесії уже порушувалося питання, щоб територія у районі табору
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Перша літня сесія: мер піклується про
рекреацію та звинувачує депутатів у підкупі
грудня 2017 року, коли розглядатиметься цей містобудівний документ.

Скандальна місцина Ірпеня

Три “грації” з плакатами

Розпочалося сесійне засідання не
лише з традиційного Державного гімну, а й з плакатів, які у руках тримали три жіночки. На цих імпровізованих
агітках висувалася вимога від імені “громади”, щоб депутати ІМР Святослав Куценко та Володимир Молчанов оприлюднили свої доходи, що вони мали зробити
до 1 травня. Правда, самих народних обранців у сесійній залі не було.
Не обійшлося й без приємних миттєвостей — вітань та нагороджень. Так, депутата Петра Короля привітали з днем народження, а студію “Жардін де ля данс” —
з присвоєнням звання зразкової. За плідну співпрацю нагородили фахівців Центру щелепно-лицьової хірургії та стоматології Київської обласної лікарні на чолі
з керівником Василем Рибаком.

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

“Дружба”, яку хочуть забудувати висотками, була збережена як це визначено Генпланом міста: зона садибної забудови та
рекреаційного призначення, де має бути
створено дитячий екологічний лісопарк,
дитсадок оздоровчого призначення. Стріли критики полетіли у бік ТОВ “Розбудова”, що мало реконструювати будівлі житлово-оздоровчого комплексу, а натомість
— довело до аварійного стану. До того ж
було змінено цільове призначення землі
з рекреації на забудову. Заклик місцевих
жителів зберегти цей куточок живої природи для нащадків присутні у залі зустріли аплодисментами.
За словами міського голови Володимира Карплюка, щодо факту зміни цільового призначення направлено відповідні документи до правоохоронних органів та позов до суду. Мовляв, влада притримуватиметься вимог Генплану щодо
рекреаційної зони. Але треба чекати до

У своєму виступі депутат Богдан Мельничук (“Свобода”) запропонував зняти
з порядку денного питання щодо надання дозволу КП «УЖКГ “Ірпінь”» на передачу нежитлових приміщень по вул.
Пушкінська, 53. Проблема полягає в
тому, кому належить майно ветеринарної лікарні як цілісного комплексу: державі чи міській громаді, це державна чи
комунальна власність?
Представники цієї організації запевнили,
що внаслідок підробки підписів у них забрали землю, а тепер відбирають і приміщення. Карплюк наполягає, що є відповідні архівні документи: споруди будувалися
за кошт міста, земля — власність громади,
влада не дозволить їх вкрасти через схеми,
коли майно держпідприємств реалізується
за безцінь. Як стало зрозуміло, тут хочуть
влаштувати притулок для безхатніх тварин.
З одного боку — турбота про братів наших
менших, а з іншого — там живуть люди,
тому це порушення санітарних норм.
Доречно нагадати, що ця місцина Ірпеня
уже засвітилася завдяки громадянам Гуріним — батьку та сину, яких поліція затримувала за вирубування дерев під майбутню забудову. Незважаючи на те, що суд
наклав арешт на земельну ділянку, знову
відбулася спроба її забудувати. Але вже
вкотре на заваді стали місцеві активісти.

Взаємні підозри у маніпуляціях

У своєму депутатському запиті Сергій Глиняний (“Свобода”) звернув увагу на роботу системи електронного голосування на минулій сесії. Оскільки ірпінська влада нарешті оприлюднила підсумки, то серед деяких народних обранців виникли підозри у маніпулюванні їхніми голосами. Тому свободівець пропонує відмінити результати голосувань 33-ї
сесії, вважати, що це засідання не відбулося. Роботу електронної системи повинна перевірити поліція.
У відповідь мер почав розповідати, що
втрутитися у її роботу неможливо. А відеокамера у залі зафіксувала, що це деякі депутати, яких підкупив один відомий
забудовник, захотіли зірвати сесію. Вони
намагалися “одну картку всунути у два
пульти”, передавали картки один одному, кидали їх на підлогу. Мовляв, ми самі
написали заяву до поліції, бо зацікавлені,
щоб там в усьому розібралися.
Фраза, кинута Карплюком про те, що
він заветував пайову участь Ліневича на
6 млн грн, потрапила у “благодатну землю”. Одне із питань сесії — про подолання його вето на звернення цього забудовника «щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». Але депутати це голосування “завалили”.

Ігор ШВЕЦЬ

Епопея на Єсеніна
Закінчення. Початок на сторінці 1.

За уже сталим перебігом подій, у згаданій місцині міста розпочалася вирубка зелених насаджень. Тут у червні 2015
року було зрізано 297 дерев (177 — по
вул. Єсеніна, 30 і 120 — по вул. Єсеніна,
31). На акцію протесту вийшла активна
громада, збурена такими нахабними діями з боку забудовника. Його представники не змогли надати присутнім відповідні дозвільні документи.

Початок епопеї

За словами учасника тих подій Богдана
Мельничука, того дня коли на земельній
ділянці по вул. Єсеніна розпочали вирубувати зелені насадження, представниками забудовника — ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” — було надано наприкінці
дня лише містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, жодних
інших дозвільних документів, у тому числі на видалення зелених насаджень, надано не було. Але це не завадило забудовнику продовжити підготовку земельної ділянки під забудову. Декларація про початок будівельних робіт на спірній земельній ділянці, яка згідно з Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є єдиним дозвільним документом на початок будівництва, Інспекцією
ДАБК Ірпінської міської ради зареєстрована лише 20 листопада 2015 року.
А ще 30 липня 2015 року охороною ТОВ
“ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” було нанесено
тілесні ушкодження активісту та учаснику АТО Вадиму Маштабею. За “дивним”
збігом обставин за короткий проміжок
часу від рук невідомих осіб постраждали
й інші активісти, які виступали проти вирубки зелених насаджень по вул. Єсеніна
— Євген Мельничук, Олександр Кулібабчук, Віктор Бархоленко, а також Інна Грищенко. Незважаючи на наявність відеозаписів та покази очевидців, дані справи
до цього часу розслідуються дуже мляво.
Хоча серед захисників новобудови, які
вступали у силовий конфлікт із громадою, фігурували молодики кремезної статури, яких неодноразово фільмували як
до цих подій, так і після. І деякі з цих “тітушок”, за словами очевидців, мали посвідчення журналу «Пульсар Приірпіння» (засновник — Володимир Карплюк).
А 6 серпня 2015 року рішуче налаштовані
представники громади вийшли під стіни

приміщення виконкому Ірпінської міської ради на мітинг, вимагаючи припинити
хаотичну забудову та винищення зелених
насаджень. Налякані такою активністю
влада та депутати навіть скасували проведення чергового сесійного засідання.

“Орлану” плювати на закони?

Зупинимося на деяких порушеннях допущених ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”
при будівництві ЖК “Єсенін”.
Так, ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 30 березня 2016 року вжито заходів до забезпечення адміністративного позову шляхом
заборони КП “Ірпіньжитлоінвестбуд”,
ТОВ “Орлан-Інвест Груп” та іншим юридичним і фізичним особам до вирішення
справи по суті проводити будівельні роботи на земельній ділянці по вул. Єсеніна, 30. Незважаючи на наявність судового рішення, яке набрало законної сили,
порушуючи вимоги законодавства України, ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” продовжило будівельні роботи.
26 жовтня 2016 року інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради зареєстровано
Декларацію про готовність даного об’єкта до експлуатації, яку підписав Антон
Мирончук. Тож у період з 18 травня по 26
жовтня 2016 року ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ
ГРУП” виконувало роботи з будівництва
багатоквартирного житлового будинку
без права на їх виконання.
Розпочалися тривалі судові процеси, які
затягувалися з різних причин. На судових
засіданнях виносилися заборони на проведення будівельних робіт, але забудовників це не зупиняло — вони добудовували житло. Із їхніми незаконними діями
ні владі, ні правоохоронцям, ні виконавчим органам впоратися було не до снаги.
У свою чергу, забудовник звинувачував
депутатів та активістів (Марія Шевченко,
Богдан Мельничук, Лаврентій Кухалейшвілі, Євген Мельничук), а також журналістів “Порталу Ірпеня” (Костянтин Хафізов, Зореслав Замойський).

Христюк — політичний
хамелеон?

До того ж ситуація з новобудовами по
вул. Єсеніна ускладнена тим, що ці землі,

де зведено житло, можуть бути визнані через суд як такі, що знаходяться поза межами Ірпеня (триває слухання ряду судових
справ). Тому Ірпінська міська рада узагалі
не мала права ними розпоряджатися.
Варто нагадати, що спочатку комісію очолював тодішній заступник голови Київської
облдержадміністрації Дмитро Христюк.
Посадовець запевнив, що не бачить жодних порушень у роботі міського голови Володимира Карплюка. Згодом він опинився
у лавах команди партії «Нові обличчя», а на
даний час обіймає посаду першого заступника Ірпінського міського голови.
Новим головою комісії призначили начальника управління з протидії корупції Київської облдержадміністрації Богдана Кавулича. Саме під його головуванням комісія і зробила висновок про
грубі порушення з боку влади: передача
під забудову спірних земель, не враховування зонінгу, незаконні виділення земель та видача містобудівних умов, порушення порядку зміни цільового призначення ділянок тощо. Акти перевірки
було направлено до прокуратури. За результатами його розгляду зареєстровано
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364
Кримінального кодексу України.

Відірвали 25 квартир від гаманця

На даний час не відомо, чи епопея з будинками по вул. Єсеніна добігає кінця,
чи виходить на нову орбіту. Адже житло
збудоване та готове до експлуатації, але
над ним навис дамоклів меч правосуддя.
Щоб “розрулити” ситуацію, міська влада
вирішила підключити деяких із атошників та волонтерів, поманивши їх квадратними метрами, на які вони і так мають
право як учасники бойових дій на сході
України. Таким чином забудову намагаються узаконити, відірвавши від серця
(точніше — гаманця) частину квартир —
25. Водночас воїнів просто натравлюють
на активістів та невгодних журналістів,
мовляв, це вони будуть винні, якщо ви
не отримаєте житло. Виникає запитан-

ня: в Ірпені збудовано тільки на останному етапі тисячі квартир, то чому їх не
виділяють для ветеранів АТО в інших
новобудовах, а лише у проблемному будинку? Відповідь проста: за їх рахунок
намагаються сховати свої порушення та
уникнути відповідальності.

Мирна акція атовців

На стежину війни з активістами та
журналістами вийшли члени ГО «Ірпінська міська спілка ветеранів та інвалідів антитерористичної операції». Нещодавно представники цієї організації
провели “мирну” акцію поряд з редакцією “Порталу Ірпеня”. Вони підпалили
шини та спалили опудала свої “ворогів”,
намагалися закласти двері видання цеглою. При цьому люди подейкують, що на
атовців могли тиснути. Мовляв, якщо не
бажаєш брати участі в акції — навряд чи
отримаєш квартиру.
Варто нагадати, що в.о. керівника цього осередку фігурує Антон Головенко. Не
будемо судити про його бойовий шлях в
АТО, але ця особа свого часу була засуджена за хуліганство. А після повернення з місць позбавлення волі Антон показує свій неспокійний норов, про що свідчать зареєстровані відносно нього численні кримінальні провадження за вчинення хуліганських дій, нанесення тілесних ушкоджень, вимагання. Цікаво,
чому організацію учасників АТО очолює
людина з такою репутацією?
Загалом, суто теоретично усі ланки такого злочинного ланцюга, який було окреслено вище, мають опинитися на лаві
підсудних. Проте на практиці тюремні
грати для них залишаються лише віртуальними, оскільки на заваді — недосконалість чинного законодавства. Тому тут
можна говорити хіба-що про моральні
аспекти на кшталт докорів сумління, ніж
про реальне покарання.
Микола ЧОРНОСЛИВ
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Куди вирушити за продуктами?

Журналісти ІА “Погляд” провели дослідження вартості продуктів у нашому регіоні,
щоб визначити, які з них краще купувати у Бучі, Ворзелі, Гостомелі,
Ірпені та Коцюбинському.
У більшості розвинених країн світу рівень
життя громадян визначається вартістю їхнього споживчого кошика, до якого входять найнеобхідніші продукти для задоволення наших першочергових потреб. Прикметно, що за вартістю цього набору має
визначається прожитковий мінімум, і як
наслідок — мінімальна зарплатня та пенсія.

Без кави, цукру та чаю

Формує споживчий кошик українців уряд.
На переконання чиновників, його склад дозволяє не голодувати, стежити за зовнішнім
виглядом, більш-менш пристойно одягатися і
навіть дозволити собі один раз на рік долучитися до прекрасного — відвідати театр, кіно,
концерт. Утім найбільш актуальним, як для
українців в цілому, так і для приірпінців зокрема, є вартість продуктового кошика (ПК),
адже без хліба насущного — аж нікуди і ніяк.
Вміст ПК вже давно свідчить про те, що уряд
тримає нас на суворій дієті. Наш денний раціон, приміром, повинен складатися зі 173 г
хліба, склянки молока, половинки яйця, двох
картоплин, 7 г рису і близько 100 г м’яса. До
речі, кава, чай і цукор, а також сіль зі спеціями в раціоні українця не передбачені взагалі.

Примусове голодування

Задля задоволення елементарних потреб людини сьогоднішніх зарплат катастрофічно замало. Середньостатичний мешканець Приірпіння в місяць витрачає на харчування, як
мінімум, приблизно 60-65% своїх доходів. А
це вже навіть не сувора дієта, а примусове голодування і явно не лікувального характеру.
Але що робити — купувати продукти необхідно. Тому пропонуємо вам ознайомитися із цінами в різних населених пунктах нашого регіону, і обрати, де саме здійснювати покупки.
Так, за 1 кг м’яса (свинини) у Бучі доведеться віддати 95-120 грн, Ворзелі — 95 грн, Гостомелі — 89-110 грн, Ірпені — 85-100 грн, Коцюбинському — 85-90 грн.
Десяток яєць обійдеться бучанцям у 18-25
грн, жителям Ворзеля — 20 грн, Ірпеня — 1830 грн, Коцюбинського — 18-25 грн, Гостомеля — від 18 грн і вище. А от за 1 л соняшникової олії доведеться заплатити від 25 грн (Коцюбинське, Ворзель та Гостомель) до 40 грн (Ірпінь та Буча). Стосовно цін на овочі та фрукти, то ознайомитися з ними вам допоможе
наша графіка.

Довідка
Офіційно повний список складових
кошика розраховується згідно з Постановою КМУ вiд 11 жовтня 2016 № 780
(раніше — Постановою Кaбінету Міністрів України № 656 вiд 14 квітня 2000)
«Пpо затвердження наборів продуктів харчування, нaборів непродовольчих товарів тa наборів послуг для оcновних соціальних i дeмографічних
груп населення».
На виконання цієї Постанови Мінсоцполітики видало Наказ №178/147/31 вiд
3.02.2017. «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму» (раніше діяв Наказ № 109/95/157
вiд 17.05.2000 «Пpо затвердження Методики визнaчення прожиткового мінімуму на oдну особу та для oсіб, які відносяться до oсновних соціальних i демографічних гpуп населення»), де надало
не лише методику, але і умовні приклади і розрахунки вартості.
Саме ця методика і використовується для визначення прожиткового мінімуму на рік (а відповідно і мінімальній пенсії).

Важливі аспекти, від яких залежить
якість телевізійного сигналу
Якість телевізійного сигналу залежить від кількох важливих чинників, зокрема від самої
антени, від її віддаленості відносно телевізійної вишки та ін. Ні для кого не є секретом, що
незабаром ефірне аналогове ТБ у Київській та
Житомирській областях буде відключене, тому
радимо усім охочим під’єднатися до кабельного
телебачення, до якого долучені усі багатоквартирні будинки у зоні покриття компанії «Best».
Однак, щоб отримати якісний сигнал, слід звернути увагу на наступні аспекти.

Різновид кабелю

Телевізійний кабель — одна із найважливіших складових частин будь-якої телевізійної системи. Його використовують при передачі телевізійного сигналу на віддалені відстані — від супутникової антени і до подачі від
провайдера. Якісний телевізійний кабель
може передавати сигнал без втрати якості
на сотні метрів. Найчастіше в побутових
умовах застосовуються такі марки телевізійних кабелів, як: RG-6 U, SAT-50, SAT-703,
SAT-752 та інші.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Телебачення:

як отримати якісний сигнал
додатковий графітовий шар та інші елементи, які залежать від фірми-виробника. Однакова складова всіх кабелів одна: ізоляція складається зі спіненого поліетилену з різними додаваннями для міцності і кольору. Звичайно ж, як у будь-якому електронному з’єднанні, важливе значення мають контакти та роз’єми. Ми застосовуємо найсучасніші комплектуючі для довгої і надійної
служби з’єднань.

Правила безпеки

Будь-який телевізійний кабель можна перетворити на
неробочий, якщо неодноразово згинати його під час
його протягування. У будь-якому випадку, при прокладанні кабелю необхідно бути обережним, дотримувати-

ся усіх правил безпеки, а ще краще — довірити цю справу досвідченим фахівцям компанії «Best».
Крім всього іншого, якщо у вас є домашні тварини —
не забувайте ховати кабель до спеціального каналу чи в
стіну — інакше вони можуть погризти його, внаслідок
чого якість сигналу погіршиться.
Завжди цілодобово ви можете зробити заявку на
виїзд майстра з монтажу та налагодження кабельного ТБ або отримати консультацію щодо роботи з вашим телевізійним приймачем в компанії
«Best» за телефоном (044) 377-7-377. Ми пропонуємо кілька пакетів програм, спеціально розрахованих на різні типи споживачів.

Сталевий чи мідний?

При виробництві кабелю використовують різні матеріали — в залежності від його
марки і подальшого застосування. Наприклад, центральна жила кабелю RG-6 U сталево-обміднена, а ось у марки SAT-50 вона
зроблена з міді. Обплетення в обох марках
виготовлено з фольги та алюмінію. Кабель
може мати всередині себе мідну оплетку,

Телевізійний кабель
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Медична реформа: чи станемо ми здоровішими?
Згідно з проектом медичної реформи, держава буде покривати 100% вартості отриманої пацієнтом екстреної
медичної допомоги. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що депутати можуть розглянути
законопроекти щодо медичної реформи у першому читанні найближчим часом.

2 червня, Національна Рада реформ підтримала реформу медицини і рекомендувала Верховній
Раді України визначити пацієнтські законопроекти МОЗ як невідкладні.
Законопроекти, що запускають
медичну реформу, парламент мав
розглянути ще 18 травня, але тоді
Рада проігнорувала їх — у сесійній залі не вистачило голосів для
їх включення до порядку денного.
У чому ж полягає суть медичної
реформи, запуску якої очікують у
найближчі роки?

Принцип “гроші ходять
за пацієнтом”

Медична реформа передбачає запровадження принципу “гроші ходять за
пацієнтом”, тобто держава буде платити
лікарням та лікарям за надані конкретним пацієнтам медичні послуги, а не за
“утримання ліжок”. Так, за кожного пацієнта, який підписав договір, сімейний
лікар отримуватиме 210 грн на рік.

Введення тарифу
спільної оплати

Якщо держава частково покриває витрати на медичну допомогу, вводиться
тариф спільної оплати, який буде встановлюватися Кабміном, і за межами якого стягнення коштів буде заборонено.
У разі спільної оплати медичні послуги
можуть частково оплачуватися самими

ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВНОГО
ГАРАНТОВАНОГО ПАКЕТУ”
Медична реформа передбачає запровадження поняття “державного
гарантованого пакету”
— певного обсягу медичних послуг та лікарських
засобів, які держава зобов’язується оплачувати
за заздалегідь встановленими тарифами. Тарифи
кожного року буде затверджувати уряд.
Причому 100% покриття
вартості медичних послуг
та ліків держава гарантує:
• у разі отримання пацієнтом
екстреної медичної допомоги,
наприклад, у випадках серцевого нападу, перелому, якої-небудь загрози для життя;
• у разі отримання пацієнтом
первинної медичної допомоги у
сімейного лікаря;
• у разі отримання невиліковними пацієнтами паліативної допомоги (держава зобов’язується
оплачувати необхідну кількість
знеболювальних препаратів).

Нові зуби
безкоштовно
– для
учасників
бойових дій
Шановні друзі!

Повідомляємо вас
про те, що
телевізійний канал
«ПОГЛЯД »
почав своє мовлення
у тестовому
режимі в кабельній
мережі
компанії “ BEST ”.

Актуальні новини Приірпіння, гострі теми, аналітичні матеріали, соціальні проекти — все це доступно для вас на телевізійному каналі “Погляд” в аналоговому (19 канал), цифровому SD
(69 канал) та цифровому HD форматі (160 канал).

пацієнтами, або за рахунок інших джерел,
таких як обов’язкове соціальне медичне
страхування, добровільне медичне страхування чи кошти місцевих бюджетів.
Причому деякі медичні послуги пацієнти повинні будуть оплачувати самостійно (скажімо, пластичні операції для
омолодження).

Створення Національної
служби здоров’я

МОЗ пропонує, щоб новий орган виконавчої влади — Національна служба
здоров’я одноосібно виконувала функції
оплати, контролю та вибору медичних
послуг. Ця служба повинна також буде
укладати договори про медичне обслуговування населення в рамках гарантованого державою пакету з установами охорони здоров’я будь-якої форми власності
та фізичними особами-підприємцями.

Поступове впровадження
державних фінансових гарантій

Передбачається, що державні фінансові гарантії будуть впроваджуватися
поступово: від січня 2018 року на первинному рівні і до 2020 року – на інших
рівнях.

Додаткові фінансові гарантії
для учасників АТО

Медична реформа передбачає додаткові фінансові гарантії держави на медичне обслуговування для учасників
антитерористичної операції на Донбасі.
Держава зобов’язується повністю оплачувати їхнє лікування.

Збереження існуючих пільг

Медична реформа передбачає збереження вже існуючих пільг у сфері медичного обслуговування.
Крім пакету законопроектів у МОЗ є
й альтернативний пакет, який був підготовлений комітетом Верховної Ради
з питань охорони здоров’я. Існує низка
відмінностей між ними:
– На відміну від МОЗ, у профільному
комітеті пропонують не передавати Національній службі здоров’я функції як
оплати, так і контролю якості послуг, а
розділити їх.
– Комітет Ради пропонує, щоб реструктуризацію системи медустанов провела держава, тоді як МОЗ вважає, що регулятором
формування мережі медичних установ повинен виступати виключно ринок.
– Проект реформи запропонований
парламентським комітетом суворо деталізує права та обов’язки пацієнтів (зокрема, згідно з цим проектом, пацієнти
повинні проходити профілактичні огляди за індивідуальним графіком). Згідно з проектом реформи МОЗ, пацієнт
практично ні за що не відповідає.
Законопроект, запропонований комітетом Ради, поділяє медичні послуги на
платні та безкоштовні згідно із запропонованою номенклатурою. МОЗ пропонує, щоб послуги поділялися на платні
та безкоштовні за ознакою необхідності
та обґрунтованості.
P.S. Про втілення медичної реформи в
Приірпінні читайте в наступних випусках газети «Погляд».

Нещодавно у нашому місті почала діяти перша на теренах
Київщини Програма зі встановлення дентальних імплантів та
протезування для учасників АТО
та воїнів-інтернаціоналістів. Її
започатковано завдяки плідній
співпраці між Ірпінською центральною міською лікарнею та
Центром щелепно-лицьової хірургії та стоматології Київської
обласної лікарні.
Протезування, яке проводять
фахівці згаданого центру, відбувається під пильним контролем
Василя Рибака — головного щелепно-лицьового хірурга Києва
та Київської області. За слова-

Ляна ЗАГРЕБЕЛЬНА
ми заступника міського голови
Наталії Семко, цей проект — не
лише перший крок у забезпеченні якісного і безкоштовного стоматологічного обслуговування
учасників бойових дій. На даний
час облаштовується повноцінний
операційний блок, де проводитимуть щелепно-лицьові операції.
Столичні фахівці робитимуть у
нас операції особисто та навчатимуть місцевих лікарів.
Для отримання безкоштовної
стоматологічної допомоги за згаданою програмою ветерани АТО
та воїни-інтернаціоналісти мають
звертатися до своїх міських осередків і записуватися на прийом.

Відбулася акція “Година смерті”
на підтримку медичної реформи
6 червня 2017 року в Києві активісти біля стін
Верховної Ради провели акцію під моторошною
назвою “Година смерті”. Вони лягли на асфальт
під Радою і прикрилися білою тканиною на знак
того, що вимагають проведення вкрай необхідної медичної реформи.
У флешмобі взяли участь небайдужі з плакатами “Ви нам обіцяли нову медицину”, “Я проти хабарів лікарям”, “Хочу доступну медицину”,
“67 українців помирають щогодини”, “Вимагаємо проведення медичної реформи!”
У такий спосіб активісти намагалися привер-

нути увагу до високої смертності.
Сотні людей розповідали власні історії про
сумний досвід лікування, про те, як на їхніх
очах вмирали їхні діти, батьки, родичі, друзі.
Вони заявляють, що систему потрібно змінювати, щоб такі ситуації більше не повторювалися.
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Шкільні жнива — 2017
«Літо, зачекай,
здаємо ДПА…»

«Урааа!!! Канікули!!!»

Відлуння останнього дзвоника, кольорові кульки, букети весняних квітів, випущені в небо білі голуби миру – це все
вже відійшло в історію шкільного літописання. У приірпінських школах завершився черговий навчальний рік. Учні,
які здобули початкову освіту, вже успішно склали свою першу державну підсумкову атестацію: написали контрольні роботи з української мови та математики,
склали, літературне читання, і разом з
молодшими школярами радісно зустріли пору літніх довгоочікуваних канікул.

Учні основної школи ще
в навчальному процесі. У
когось проходять практики, а дев’ятикласники від 1
червня складають ДПА.
Цьогоріч, у відповідності до вимог
МОН, вона складається з 3-х предметів: української мови, математики і одного за вибором (зарубіжної літератури, іноземної мови, історії України,
всесвітньої історії, правознавства, географії, біології, хімії, мови нацменшин, фізики чи інформатики).
А вже 15 червня дев’ятикласники закружляють у випускному танку. Хтось
із них продовжить навчання у рідних
школах, а для когось зі вступом до коледжів та училищ пора дитинства закінчиться.

Про ЗНО і не лише
про нього…

ДПА для 11-класників відбувається у
форматі ЗНО. Учні складають 3 предмети: обов’язково — українську мову, на
вибір — історію України або математику, ще 1 предмет на вибір з переліку: біологія, хімія, фізика, географія, а також
англійська, французька, німецька, іспанська, російська мови. Стартувала основна сесія ДПА і ЗНО 23 травня іспитом з
української мови та літератури і триватиме до 15 липня. Іноземна мова, на відміну від попереднього року, не обов’язкова для складання, це лише один предмет із переліку на вибір.
«Для зарахування оцінок державної підсумкової атестації... вибір предметів
залежить від самого учасника та його
планів щодо подальшого навчання. Адміністрації шкіл не можуть впливати на
вибір предметів ДПА», – наголосив ди-

ректор Українського центру оцінювання
якості освіти Вадим Карандій.
Тож учні старших класів на повну занурилися у складання зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО — найважливіша освітня реформа, яка була започаткована в Україні з 2004 року. Ця програма запозичена у європейських країн
і являє собою підсумкові екзаменаційні
тести, що підтверджують певний рівень
знань, отриманих випускниками з профільних предметів. З 2008 року складання тестів стало обов’язковою умовою
вступу до вишів.
За словами Вадима Анатолійовича,
«така система оцінювання знань дозволила звести нанівець практику перевищення службових повноважень у школах,
фальсифікацію результатів, перебороти
ще радянську практику та привести систему української освіти до повної відповідності з системою освіти розвинутих європейських країн».

У 2017 році ЗНО має свої особливості

Час дії сертифіката

Перш за все зміни у специфіці зовнішнього оцінювання торкнулись часу дії
сертифікату. У минулі роки за одноразово зданим тестом можна було вступити
до ВУЗу упродовж п’яти років, тепер же
результати оцінювання діють лише рік.
Тобто, якщо абітурієнт склав іспити і не
вступив цьогоріч до навчального закладу, йому доведеться перескладати кожен
із предметів наступного року, щоб повторно підтвердити свій рівень знань.

Шанси вступити на
безкоштовне навчання
мінімізуються

Щороку конкурс на ті чи інші спеціальності зростає, а державне замовлення, яке забезпечує кількість бюджетних місць на факультетах, зменшується,
а значить, шанс вступити на безоплатне
навчання теж мінімізується.

ЗНО складають й учні
9-х класів

Раніше плани стосовно того, що ЗНО
має стати необхідним для випускників
усіх років, були визнані недоцільними,
проте наразі вже підтверджено, що складають його навіть випускники дев’ятого класу, які мають в планах подальший
вступ до навчальних закладів середньо-

го рівня. Минулоріч не було необхідності
складати тестовий екзамен випускникам
цього рівня, оскільки вони мали право
вступу до навчального закладу за результатами складання внутрішніх екзаменів
школи. Ця практика визнана корисною і
саме тому введена в дію з 2017 року.

Що залишилося від
старої системи?

Як і раніше, документи можна подавати
до п’яти вищих навчальних закладів на
три спеціальності. Також надається можливість розподілити свої шанси іншим
чином: подати документи на одну спецальність, проте у п’ятнадцять різних навчальних закладів. Ця система є дуже
складною і поки що не випробуваною, і випускникам 2017
року доведеться тестувати її на
собі. Всі бали будуть внесені до
загального реєстру централізованої бази через особисті кабінети
абітурієнта. Шляхом автоматичного аналізу майбутній студент
отримає перелік навчальних закладів та спеціальностей, на які він
може пройти згідно з загальними балами свого атестату та сертифікатів ЗНО.
Вже виходячи з цього переліку, абітурієнт може відправляти документи в ті чи
інші виші. Ця електронна система визнана вкрай коректною та зручною не тільки в Україні, але й в інших країнах світу.

27 червня в усіх навчальних закладах Приірпіння пройдуть урочисті шкільні випускні бали. І якщо для випускників — це радісна подія, то для багатьох батьків, за
сьогоднішніх фінансово-економічних українських реалій — відчутний удар по сімейному гаманцю... Якщо раніше середньої зарплати одного члена сім’ї вистачало,
аби забезпечити дитині незабутнє свято, то нині батьки
навіть відмовляються бути співучасниками святкового
дійства, оскільки грошей на ресторани не вистачає.

Випускний у Приірпінні:
ціна останнього свята дитинства

Одним із найважливіших пунктів у переліку довгого списку необхідностей для
випускного вечора є вбрання. Не секрет,
що деякі дівчата йдуть на свято тільки
заради того, щоб похизуватися новою
сукнею, зачіскою і відчути себе королевою. Сукню в Україні можна купити як
на ринку, віддавши близько 700 грн, так
і замовити дизайнерський її варіант, витративши понад 10 тис. грн. У середньому ж у салонах ціна на пристойну сукню
буде варіюватися від 2 до 5 тис. грн.

А на аксесуари — прикраси і клатч для
дівчат — батькам необхідно розкошелитися ще на якихось 800-1500 грн.
Ціни на зачіски в салонах Приірпіння
стартують від 300 грн і вище, тому витрати для середнього сегмента складуть
близько 500 грн. Макіяж буде коштувати близько 400 грн і вище.
Знайти гарний костюм для хлопця
менше, ніж за 2 тис. грн — майже нереально. Якісний обійдеться у 5 тис. грн, з
фірмового магазину 8-10 тис.

У Приірпінні функціонує 3 пункти,
де відбувається перебіг ЗНО: на
базі Ірпінської ЗОШ №3, на базі
Університету державної фіскальної
служби України та на базі економічного коледжу, що на Гагаріна.
У розмові з журналістами незалежної
ІА “Погляд” Олена Ковтун, відповідальна за ЗНО в Ірпінському окрузі, головний спеціаліст управління освіти і науки Ірпінської міськради поінформувала,
що вже складені випускниками тести з
більшості предметів:
23.05 — українську мову та літературу
склало 906 приірпінських учнів.

Щодо взуття, то тут випускники надають перевагу або дешевим, непоганим туфлям вартістю від 500 грн або ж
купують якісне шкіряне взуття, вартістю 2-4 тис. грн.
Загалом, сім’ї з середнім рівнем доходу образ випускника обійдеться у 8 тис.
грн. Звичайно, ця сума може варіюватися в залежності від того, яке вбрання
оберуть винуватці свята для випускного: дешеве чи брендове.
Крім цього, доведеться витратити чималу суму на ресторан, фотографа і
транспорт, який доставить випускників зі школи на місце бенкету.
У ресторанах Приірпіння середня ціна
для одного гостя – 400 грн (без алкоголю).
Оренда автомобіля коштує близько
500 грн на годину, хоча це залежить від
марки автівки.
Ну і як же без фотографа чи відеооператора? Робота фотографа оплачується погодинно і з додатковим обсягом послуг,
тобто із замовленням відео, фільмів, аль-

29.05 — англійську мову — 487 випускників.
31.05 — математику у тестовому режимі здавав 521 випускник.
02.06 — тести з історії України — 688
приірпінських школярів.
08.06 — тести з біології підкорилися
471 учневі.
12.06 — географію складе 431 школяр
із Приірпіння.
А такі предмети як хімія, фізика, російська мова — складалися учнями у позаприірпінському регіоні.
Усього цьогоріч по Україні, за словами директора ЦОЯО Вадима Карандія,
ЗНО складають 240 тис випускників.

бомів, дисків і т. д., буде коштувати дорожче. Здебільшого день роботи фотографа з повним комплектом послуг (починаючи з офіційної частини і закінчуючи бенкетом) обійдеться 8-10 тис. грн.
Але можна знайти і дешевший варіант –
близько 4-5 тис. грн.
Ударять по сімейному бюджету і подарунки школі та вчителям. Хоча й
робляться вони за власним бажанням
учнів, але це вже стало майже традицією, порушувати яку мало хто наважується. Це можуть бути і прикраси, і путівки до теплих країн, килимки, меблі,
посуд чи сувеніри — усе залежить від
фантазії учнів і можливостей батьків.
Однак головне, що враження від випускного залежать не від кількості витрачених грошей, а від отриманих на останньому шкільному святі незабутніх
емоцій.
Сторінку підготував
Ольга АВЕРІНА
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Додатковий заробіток
для пенсіонерів!
Вигідні умови для співпраці!

Ви хочете завжди бути в курсі
головних подій Київщини?
У вас є цікава інформація,
якою ви б хотіли поділитися
з іншими?

У цьому вам допоможе незалежна
інформаційна агенція “Погляд”!

Громадська організація пропонує
вам зайнятися РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ГАЗЕТ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ у вільний час. Для
співпраці необхідно:
• Зареєструватися в нашому офісі за адресою: м. Ірпінь, Привокзальна пл. 3, або за тел.:
(068) 778-75-65 (Олег).
• Пройти співбесіду.
Час прийому:
з пн. по пт. з 9.00 до 18.00.

До ваших послуг наші ресурси:
• телеканал “Погляд”
• Інтернет сайти: poglyad.tv та irpin.online
• газета “Погляд”
• YouTube/Facebook: “Ірпінь онлайн” та “Погляд”

Телефонуйте або пишіть:

+38 (050) 983-18-73; +38 (063) 873-37-96
poglyad.gazeta@gmail.com
poglyad.TV@gmail.com

До ЄС – із біометричним
закордонним паспортом
Як оформити біометричний паспорт, який дозволить
вам без віз потрапити до країн Євросоюзу?

Безвізовий режим відкриває для нас нові можливості.
Тепер, перетинаючи кордон з
країнами, які входять до складу ЄС, достатньо біометричного закордонного паспорта та
підтвердження мети поїздки.

Як отримати
документ

Біометричний документ видає
будь-який підрозділ Міграційної
служби, що оформляє паспорт
громадянина України для виїзду
за кордон, незалежно від місця
реєстрації чи проживання. Попередньо на прийом можна заре-

єструватися на порталі державних послуг (www.igov.org.ua), а
також оформити паспорт за допомогою державного підприємства «Документ». Зовні біометричний закордонний паспорт
не відрізняється від звичайного, лише на обкладинці є відмітка. Проте в саму обкладинку вбудовано електронний
чип, на якому є інформація
про власника (паспортні дані,
фото, електронний підпис, відбитки вказівних пальців).Для
виїзду закордон паспорт громадянина України оформляють дітям на 4 роки, а тим, які
старше 16-ти, – на 10 років.

«Перехрестя Балу»: фільм про
блокпост ім. Ільгара Багірова

На осінь заплановано вихід на екрани документального
фільму «Перехрестя Балу».

Цей блокпост отримав свою назву на честь нашого земляка — ірпінця Ільгара Багірова. Саме він був його першим командиром. Капітан Багіров під час розвідки в тилу ворога потрапив у оточення.
Щоб не потрапити у полон, Балу підірвав себе гранатами разом із
бойовиками.
Фільм, над яким працює спільна група Інформаційного агентства
Держприкордонслужби та студії «Форпост»,
розповідає про наших
мужніх героїв, долі
яких перетнулися на блокпосту
Балу.
Авангардні позиції,
що перекривали міжнародну
трасу «Харків-Рос тов-на-Дону »,
були ключем до
місця розташування штабу сектора
сил АТО і фактично
усього дебальцевського плацдарму.

У країнах Євросоюзу можна знаходитися
до 90 днів протягом півроку. Для тих, хто вирушає на роботу чи навчання, – знову
потрібна віза.

Необхідні
процедури

Щоб оформити документ, надайте паспорт громадянина
України та ідентифікаційний
код, а для дітей – свідоцтво про
народження. Якщо оформлю-

єте не вперше – потрібен уже
виданий закордонний паспорт
або проїзний документ на дитину. Переселенцям (зона АТО,
Крим) радять надавати додаткові документи з фото (приміром,
водійське або пенсійне посвідчення, військовий квиток, пропуск на роботу тощо). На місці оформлення пишуть заяву
на отримання паспорта, фотографуються і проходять дактилоскопію. Для дітей до 12 років
відбитки пальців не потрібні.

Вартість
документів

Якщо оформлятимете закордонний паспорт протягом 20
робочих (не календарних) днів –
сплатите 557,32 грн. За прискорення процесу (протягом 7 робочих днів) – 810,32 грн. Через
сервіс «Документ» відповідно –
957,32 та 1210,32 грн.
Підготував Юрій ГОНТА

Художня магія Федора
Колесніченка
Нещодавно в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка заслуженого художника України,
нашого земляка Федора Колесніченка.

Саме 2 червня відзначали 100-літній ювілей
справжнього майстра пензля, якого на творчість
завжди надихали неповторна краса ірпінської природи, спілкування з митцями-однодумцями, з якими товаришував Федір Захарович — Матвієм Донцовим, Володимиром Сидоруком, Петром Сабодишем, іншими художниками.
Хоча Федір Колесніченко й народився у селі Глибочок, що на Вінниччині, але Ірпінь став його другою домівкою. До нашого міста митець прикипів
усім серцем, черпаючи тут благодатне натхнення. Його картини експонувалися на численних виставках, зокрема й у Греції під час ХІІ літніх Паралімпійських ігор в Афінах, розходилися по колекціях шанувальників.
Творчу особистість митця формувала його важка життєва дорога — ще у ранньому дитинстві він
втратив матір, пережив голодомор 30-х років, зазнав тяжких поранень на фронті. Але труднощі загартовували його чисту душу, яка яскравими барвами виплескувалася на полотні. Ця позитивна

енергетика й понині струменіє у його картинах,
дарує людям радість та естетичну насолоду. Можна нескінченно довго милуватися пейзажами та
натюрмортами художника, які неначе кличуть нас
із собою за небокрай, захоплюватися його майстерністю передати динаміку образів та самого сюжету, чітко вибудувати композицію.
Широкий творчий діапазон дозволив Федору Колесніченку повною мірою реалізувати себе як самобутнього художника, справжнього митця, який
своїми творами увічнив неповторну красу ірпінської природи.
Ігор ЩВЕЦЬ
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Якщо у вас є зауваження до обслуговування на
залізничному транспорті просимо
повідомити на ГАРЯЧУ ЛІНІЮ 0800-50-3111

Прогноз погоди. Ірпінь

Графік відключення світла
в Приірпінні
8 червня

Буча

Буде проводитися капітальний ремонт,
можливі відключення на вул. Миру, пров.
Садовий, вул. Учительська, Садова, Південна, Лугова, Інститутська, Грибоєдова

Смачного:

Полуничний десерт

Інгредієнти:
500 г полуниці, 0,5 л сметани,
0,5 склянки цукру, 0,5 л води,
10 г желатину.

9 червня

смт Ворзель
вул. Європейська, Кленова, Курортна
смт Гостомель вул. Лугова

12 червня

вул. Тургенівська, Садова, Соборна,
м. Ірпінь
Українська, пров. 1-й Український,
вул. Університетська
смт Гостомель вул. Ярова, Свято-Покровська, Вишнева
смт Ворзель

13 червня

вул. 1-го Травня, Європейська
вул.
Пушкіна, Миру, Гагаріна, Лісова, Носмт Гостомель во-Заводська,
Свято-Покровська, Лугова

Карикатура

м. Ірпінь
м. Буча

14 червня

вул. Северинівська, 11 Лінія
буде проводитися капітальний ремонт,
можливі відключення на вул. Польова

16 червня

вул. Тищенка, Соборна, Українська,
м. Ірпінь
Київська, Університетська
смт Гостомель вул. Лугова
вул. Суворова, Водопровідна, Яблунська

м. Ірпінь

вул. 8-го Березня, Ніжинська, Соборна

свідоцтво: КІ №1658
від 20.02.2017 року

20 червня
21 червня

м. Буча

вул. Тургенівська, Садова, Соборна,
Українська, пров. 1-й Український, Університетська
вул. Інститутська, Грибоєдова

м. Буча

вул. Миру, пров. Садовий, вул. Учительська, Садова, Південна, Лугова

смт Ворзель

вул. Тюльпанова, Композиторів, Кирилова, Білостоцьких, Курортна

м. Ірпінь

вул. Тищенка, Соборна, Українська,
Київська, Університетська

м. Буча

вул. Польова

смт Ворзель

вул. 1-го Травня, Європейська

смт Ворзель

вул. Європейська, Кленова, Курортна

м. Ірпінь

газета

19 червня

м. Буча

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

22 червня
23 червня
26 червня

Приготування:

• Помістіть желатин до ємності і залийте водою.
• Поки желатин розбухає у воді, змішайте та збийте сметану з цукром і дрібкою ваніліну. Сметана має бути нежирною, адже
домашній продукт після збивання може
перетворитися на масло.
• Ємність з набряклим желатином помістіть на плиту і розігрійте на повільному
вогні (головне — не доводити до кипіння).
Як тільки рідина почне закипати, желатин
відставте убік для охолодження.
• Розділіть рідину на 2 частини: одна піде
в сметану, друга (її може бути менше) —
в полуницю. Коли температура стане кімнатною, можна желатин і сметану змішати
між собою.
• Полуницю переберіть, помийте. Частину ягід збийте блендером і з’єднайте з желатином.
• Приготуйте чаші для десерту. У кожну ємність налийте сметану з желатином
і приберіть до холодильника для повного
застигання.
• Як тільки желатин застигне повністю, налийте зверху нього суміш полуниці і желатину. По верху розподіліть полуницю. Поставте все до холодильника для застигання.
• Зверху можна посипати цукровою пудрою, додати трохи кориці і натертого на
дрібній тертці чорного шоколаду.

Анекдот

27 червня
29 червня
30 червня

***

— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, горілка та петрушка.
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