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Квартира вартістю у кар’єру?
Згадаємо судові перипетії. На 5 жовтня було перенесено 

розгляд у Ірпінському міському суді протоколу про вчи-
нення корупційного адміністративного правопорушення, 
складеного відносно першого заступника ірпінського місь-
кого голови Дмитра Христюка. Посадовець невчасно вніс 
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до Єди-
ного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування. Це 
квартира у Бучі вартістю 270 тис. грн.

Спочатку думали, що Христюк не з’явиться до суду, 
оскільки перебуває на лікарняному. До того ж у прокурора 
Тараса Возняковського, задіяного у цій справі, виникла не-
обхідність у проведенні невідкладних слідчих дій у кримі-
нальному провадженні. 

Цілковитою несподіванкою стала поява у суді самого 
мера — Володимира Карплюка. Він наголосив, що прибув 
на засідання як свідок у справі. Поки була вільна хвилина, 
на вулиці міський голова видав нам чергову порцію зви-
нувачень у необ’єктивності, назвавши телеканал “Погляд” 
поганим словом. 

Прикре падіння мера
Суддя Яна Шестопалова, яка вела цю справу, назвала прихід 

мера — уже подією. Розуміючи, що до перших осіб міста при-
кута велика увага, вона зазначила, що у ЗМІ висвітлюється 
робота суду. Це саме стосується і даної справи, хід якої обіця-
ють оприлюднювати на сторінці у ФБ та сайті суду. Суддя на-
голосила, що будемо співпрацювати в інформаційному полі, 
сподіваючись на об’єктивне та повне висвітлення.

Але розгляд цієї справи Яна Шестопалова перенесла на 
10 жовтня. Причина — уже згадана зайнятість прокурора.

Коли уже Христюк та його група підтримки вийшли із 
зали суду, сталася прикра подія: міський голова Володи-
мир Карплюк чи то зачепився за ногу нашого телеоперато-
ра, чи оступився на краю доріжки, умощеної плиткою. При 
падінні мер як досвідчений спортсмен-волейболіст вдало 
згрупувався, що допомогло уникнути можливих травм. Ми 
перелякалися та уже були готові кинутися йому на допомо-
гу, але він сам хутко підвівся та обтрусив одяг. 

Пощастило, що упав не на плитку, а в траву. На жаль, наші 
благі наміри Карплюк не оцінив, звинувативши оператора 
у своєму падінні. 

Ірпінський Корупціонер звинувачує
у своїх порушеннях Президента

Продовження на сторінці 3.
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Продовження на сторінці 3.

Міський голова Ірпеня Володимир Карплюк вирі-
шив влаштувати власне шоу під обласною проку-
ратурою. Спонукало до цього відчуття, що навколо 
нього поступово звужується зашморг відповідаль-
ності за свої діяння. Тому мер пішов на популістсь-
кі кроки — встановити намети та нагнати “підтан-
цівку” з лав місцевих “одобрямсів”.

Закиди про “політичний шантаж”
3 жовтня ірпінський міський голова Володимир Кар-

плюк, як і обіцяв, вийшов під прокуратуру Київської об-
ласті, де разом зі своїми прихильниками встановив на-
мети. За словами посадовця, до цього його підштовхнув 
“політичний шантаж” з боку правоохоронців. Для цьо-
го він узяв відпустку за власний рахунок. Причина мер-
ського рішення — бути доступним співробітникам про-
куратури, які “ніяк не можуть його допитати”.

Якщо справа не матиме розв’язки, то чудо-мер за “під-
тримки громади” пообіцяв, що зуміє донести до вищо-
го керівництва держави факти упередженості та коруп-
ційності прокурора Київської області. І Дмитру Чібісо-

ву доведеться піти з посади. Або свій кабінет назавжди 
залишить сам Карплюк. 

Запальні танці депутатів
Тільки-но було встановлено перший намет, пожалівся 

мер, як у десятків людей з Ірпеня та на підприємствах, де 
він раніше працював, по команді обласного прокурора 
розпочалися обшуки.

Мовляв, працівники прокуратури не допускають адво-
катів, тиснуть на людей, не зважають на маленьких дітей 
та вибивають покази на нього та членів його команди. 
Зокрема, обшуки почалися вдома у заступника голови 
політичної партії “Нові Обличчя” Володимира Співака. 

Карплюк звернувся до Президента України Петра По-
рошенка з проханням “невідкладно запобігти розправі 
з людьми, яка послідувала після початку мирного про-
тесту”. Він сподівався, що керівництво держави не допу-
стить політичного тиску.

Але не встиг мер як слід обжитися у наметах, а його 
“підтанцівка” (зокрема й депутати міськради) — на-
танцюватися на порозі прокуратури під запальні піс-

ні, як того ж дня згорнув свою акцію. Він пояснив це 
тим, що досяг своєї мети — нарешті прокурори “впер-
ше за два роки” його допитали. До того ж вони при-
йняли його заяву “щодо необхідності активізації не-
упередженого слідства”.

На будівництві загинула людина
Натомість правоохоронці наголосили, що надумані, 

безпідставні та голослівні спроби підозрюваного мера 
Ірпеня Володимира Карплюка дискредитувати органи 
прокуратури Київської області не завадять завершити 
досудове розслідування та довести його провину. 

Так, “наметний мер” підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 
(порушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою на виробництві або будь-яко-
му підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, 
якщо це порушення спричинило загибель людей або інші 
тяжкі наслідки) КК України. Тоді на незаконному будів-
ництві одна людина загинула, а інша отримала тяжкі ті-
лесні ушкодження.

10 жовтня Ірпінський міський суд визнав 
першого заступника ірпінського міського 
голови Дмитра Христюка винним у вчи-
ненні корупційного адміністративного 
правопорушення. Посадовець невчасно 
задекларував квартиру вартістю 270 тис. 
грн. Таким чином чиновник потрапив до 
чорної когорти корупціонерів. 

Грип насувається
стор. 5

Mercedes за 
ціною Lanos

“Наметний мер ”
влаштував цирк під прокуратурою

стор. 8
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5 жовтня Верховна Рада ухва-
лила законопроект про основні 
засади забезпечення кібер-
безпеки України у повторному 
другому читанні з правками. 
Про це повідомляє прес-служ-
ба Верховної Ради.

За відповідне рішення проголо-
сували   257 народних депутатів.

Згідно з документом, коор-
динацію діяльності в сфері кі-
бербезпеки, як складової наці-
ональної безпеки України, буде 
здійснювати президент України 
через очолювану ним Раду наці-

ональної безпеки та оборони.
У Законі прописаний перелік 

підприємств, установ та органі-
зацій, які можуть бути віднесені 
до об’єктів критичної інфра-
структури.

Верховна Рада прийняла 
Закон про кібербезпеку

Жодні спроби будь-яких осіб 
перешкодити розслідуван-
ням або вплинути на 
прокуратуру Київської 
області не матимуть успіху.

Усі розпочаті справи, що сто-
суються, зокрема, Приірпіння, 
будуть доведені до законного 
вирішення, а винні — покарані.

Незаконне надання земель 
лісового фонду, зокрема най-
ближчому оточенню, має зупи-
нитися. Так, на даний час у суді 
перебуває позов прокуратури 
Київщини щодо скасування рі-
шення Ірпінської міської ради 
про зміну цільового призначен-
ня земель лісового фонду за-
гальною площею 1450 га ірпін-
ської лісової дачі на землі жит-
лової забудови.

Серед іншого, прокуратурою 
області оскаржується в суді й рі-
шення державного реєстратора, 
яким у 2015 році за ініціативи Ір-
пінської міської ради безпідстав-
но зареєстровано право кому-
нальної власності на 15 га земель 
лісогосподарського призначення 
державної власності, які перебу-
вають у користуванні Державно-

го підприємства «Київське лісове 
господарство». Вони неоднора-
зово незаконно передавались у 
комунальну власність.

Загалом, упродовж 2016-2017 
років пред’явлено 456 позовів 
на загальну площу понад 119,6 
га земель лісогосподарського 
призначення, які рішеннями Ір-
пінської та Бучанської міських, 
Коцюбинської, Гостомельської 
та Ворзельської селищних рад 
відведено у приватну власність 
громадян під забудову.

На даний час прокуратурою 
Київської області повідомлено 
про підозри першому заступни-
ку ірпінського міського голови 
Д. Христюку, заступнику ірпін-
ського міського голови Л. Ми-
хальченко, директору КП «Ір-
піньжитлоінвестбуд» І. Дворні-
кову та іншим особам.

Їх підозрюють в участі у зло-
чинній організації з метою вчи-
нення тяжких та особливо тяж-
ких злочинів. А саме — у заво-
лодінні чужим майном шляхом 
зловживання своїм службовим 
становищем, вчиненому в осо-
бливо великому розмірі; при-
дбанні суб’єкта підприємницької 
діяльності (юридичної особи) з 
метою прикриття незаконної ді-
яльності; підроблені документів; 
службовому підробленні, а саме 
у внесенні службовою особою до 
офіційних документів завідомо 
неправдивих відомостей.

Разом з цим, Д. Христюку пові-
домлено про підозру ще й у збе-
ріганні, придбанні бойових при-
пасів без передбаченого законом 
дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Також прокуратура Київщини 
повідомила про підозру колиш-
ньому начальнику управління 
Держкомзему в м. Ірпені, який 
незаконно передав у власність 
громадян землі лісового фонду 
природного парку «Голосіїв-
ський» вартістю понад 26 млн 
грн, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 364 КК України.

Розпочаті справи, що стосуються Приірпіння, будуть 
доведені до законного вирішення, а винні — покарані

Працівники поліції Житомир-
щини разом з поліцейськими 
столичної області та бійцями 
КОРДу затримали групу рані-
ше судимих нападників-га-
стролерів, які скоїли в нашо-
му місті розбійний напад на 
родину.
Нападниками виявилися гро-

мадяни Грузії 37 та 42 років, а 
також 33-річний уродженець 
Донеччини, всі вони мають кри-
мінальне минуле. Того ж дня 
оперативники затримали в Ір-

пені ще одного чоловіка, який 
підозрюється у пособництві 
розбійного нападу.

Посеред ночі злочинці прони-
кли до будинку ірпінської роди-
ни, відтиснувши вікно. Спочатку 
напали на 58-річного чоловіка, а 
потім на його 83-річного батька, 
жорстоко їх побили. Погрожую-
чи ножем, нападники вимагали 
у них гроші. Потім, прихопивши 
чималу суму коштів, зникли у 
невідомому напрямку.

Розбійників затримали у Жи-

томирі, коли вони святкували 
вдалу «справу». Зловмисникам 
загрожує ув’язнення від восьми 
до п’ятнадцяти років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна.

Затримано злочинців, які напали 
на ірпінську родину

6 жовтня відійшла у вічність Почесний грома-
дянин міста Ірпеня Правда Якуніна — один із 
засновників та багаторічний керівник Київської 
обласної організації інвалідів війни, Збройних 
сил та учасників бойових дій. Її поховали 9 жовт-
ня на ірпінському цвинтарі.

7 жовтня у Варшаві (Польщі) 
пройшов фінал першого сві-
тового конкурсу краси серед 
дівчат, які пересуваються 
на інвалідних візках — Miss 
Wheelchair World. Цей титул 
відстоювали 24 представниці із 
15-ти країн світу.

Україну на ньому представля-
ли жителька Бучі — телеведуча 
каналу NewsOne і громадський 
діяч Уляна Пчолкіна, а також 
модель Оксана Кононець.

Перемогу в цьому конкурсі 
святкувала Олександра Чічікова 
— 23-річна студентка з Білорусі. 

Варто нагадати, що Уляна 
Пчолкіна веде активну громад-
ську діяльність — є організато-
ром таборів активної реабіліта-
ції, інструктором із загальнофі-
зичної підготовки, перебуває у 
правлінні Міжнародного бла-
годійного фонду “Волонтер-

ське об’єднання “Крила”, очо-
лює правозахисну організацію 
“Права людини”. Також житель-
ка Бучі — чемпіонка світу з ка-
рате у категорії ката.

Жителька Бучі Уляна Пчолкіна
взяла участь у фіналі конкурсу 

“Міс світу на візку”

9 жовтня в Ірпінському іс-
торико-краєзнавчому музеї 
відомий філателіст Олександр 
Канівець експонував унікаль-
ну філателістичну виставку, 
що віддзеркалює національ-
но-визвольний рух україн-
ського народу.
Експозиція складалася з двох 

розділів — «Перші марки Укра-
їнської держави 1918-1923 ро-
ків» та «75 років Української 
Повстанської Армії (УПА)».

Олександр Канівець є справж-
нім сподвижником філателістич-
ної справи, якій присвятив усе 

своє життя. Він постійно подоро-
жує з різними своїми виставками 
безкрайніми просторами Укра-
їни. І організовує експозиції не 
лише у великих містах, а й навіть 
у маленьких селах. 

В Ірпені експонували унікальну 
філателістичну виставку

Деснянський районний суд 
Києва виніс вирок місцевому 
жителю — позбавлення волі 
на два роки з випробувальним 
терміном за росповсюдження 
посту сепаратистського харак-
теру в соціальній мережі.

Про це свідчить інформація, 
оприлюднена в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень.

Чоловік писав провокаційний 
пост під іменем Олександра Ду-
гіна. В ньому він закликав до за-
хоплення влади в Україні, пере-
конуючи, що ситуація настільки 
складна, що вирішити її інакшим 
шляхом аж ніяк не можна. Також 
в своєму зверненні він наполягав, 
що США змусили Україну зни-
щувати мирних жителів Донбасу. 
Окрім того, він розповідав про те, 

що «тепер починається війна за 
незалежність Малоросії».

Інформація була опублікова-
на 15 квітня 2014 року, а от суд 
по справі відбувся 2 жовтня 
2017 року. Згідно з ч. 2 ст. 109 
КК України було винесено ви-
рок про позбавлення волі на два 
роки, але так як чоловік визнав 
свою провину, йому дали випро-
бувальний термін, відповідно до 
якого він має виконувати вирок 
суду, і тоді на підставі ст. 75, 76 
КК України особу буде звільнено 
від покарання. Відомо, що сепе-
ратист-агітатор утримує мало-
літню дитину.

Киянина покарали
за сепаратизм 
в мережі

12 жовтня у Коцюбинському 
відбулася позачергова сесія, 
ініційована частиною депута-
тів чомусь саме під час хворо-
би селищного голови Ольги 
Матюшиної.
На сесію з’явилося 17 народ-

них обранців. Ключове питан-
ня, яким вони були одержимі, – 
висловити меру недовіру. Якесь 
дежавю по-коцюбинському.

Тож на сесії без участі Оль-
ги Володимирівни депутати 
затвердили Регламент роботи 
Коцюбинської селищної ради 

VIII скликання, положен-
ня про роботу постійних 
комісій, обрали Мико-
лу Єременка секретарем 
ради, прийняли рішення 
про надання матеріальної 
допомоги онкохворим, ін-
валідам, учасникам АТО 
та жителям селища, які 
потребують термінового 
лікування.

Опозиційні до селищного го-
лови депутати вимагатимуть 
звіту Ольги Матюшиної про її 
діяльність на посаді голови та 

про підготовку до опалюваль-
ного сезону.

Сподіваємося, що обом сторо-
нам вистачить здорового глузду 
працювати на користь громади.

Вічна пам’ять!
2 жовтня віддав своє життя за захист Бать-

ківщини житель Ворзеля, боєць 72-ї брига-
ди ЗСУ Віктор Мельник. Поховання Героя 
відбулося 4 жовтня у його рідному селищі.

Позачергова сесія в Коцюбинському: 
протистояння тривають
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Прокуратура Київської області у своє-
му клопотанні до суду вимагала обрати 
підозрюваному цілодобовий домашній 
арешт. Але судом обрано інший, більш 
м’який запобіжний захід — особисте зо-
бов’язання. На даний час правоохорон-
цями оскаржено це судове рішення.

Карплюк ігнорував виклики до 
правоохоронців
Окрім того, після оголошення про підоз-

ру Карплюку, він, користуючись права-
ми підозрюваного, на підставі ст. 63 Кон-
ституції України, відмовився від надан-

ня будь-яких свідчень. Після цього слід-
чі прокуратури Київщини неодноразо-
во надсилали йому повістки з викликом 
для проведення слідчих та процесуаль-
них дій. Але він проігнорував виклики 
органу досудового розслідування. На-
томість вирішив перешкоджати робо-
ті прокуратури, залучивши сторонніх 
осіб. Завдяки цій масовці й влаштували 
наметове шоу.

3 жовтня слідчий вчергове вручив по-
вістку про виклик підозрюваному Кар-
плюку для проведення слідчих та проце-
суальних дій. Після цього мера, за участі 

його захисника, допитали.
“За три роки ми перетворили Ірпінь на 

справжнє європейське місто” — обража-
ється на розслідування його діянь Кар-
плюк. Але ми бачимо химерний мегапо-
ліс із заплиточеними площами, парками 
та скверами, з мінімальною кількістю 
зелені, із численними соціальними про-

блемами. Ці кам’яно-бетонні джунглі з 
“курниками” — новий спальний регіон 
столиці України, де люди просто ночу-
ють, а працюють та залишають свої по-
датки в інших населених пунктах.

Ігор ШВЕЦЬ

“Наметний мер” влаштував цирк під прокуратурою

В Ірпені кивають на 
“Нафтогаз України”

В.о. ірпінського міського голови Ната-
лія Семко видала розпорядження про по-
чаток опалювального сезону в дитячих, 
навчальних, лікувальних закладах м. Ір-
пінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцю-
бинське у 2017 році з 4 жовтня. З цього 
документа випливало, що ірпінська діль-
ниця газової служби здійснює перевірку 
їх готовності до опалювального сезону. 

Зазначається, що при погодженні лімі-
тів на газопостачання надавачами послуг 
соціальні заклади будуть підключені до 
теплопостачання. Оскільки селищні са-
дочки, школи та поліклініки підпорядко-
вані структурним підрозділам Ірпінської 
міської ради, то дане питання вирішуєть-
ся ними спільно з газовою службою. 

Натомість начальник управління інф-
раструктурного розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального господарства 
Андрій Літвинов пожалівся, що місцева 
влада почала підготовку до зими та опа-
лювального сезону ще з весни, працюва-
ла все літо. В Ірпені готові вмикнути опа-
лення на соціальних об’єктах, але нам не 
включають газ та не знімають пломби. 
Дана проблема спостерігається і в бага-
тьох інших містах України. Питання за-
тягується у НАК «Нафтогаз України».

У Бучі виручила 
“альтернатива”

Відповідно до розпорядження міського 
голови Анатолія Федорука про початок 

опалювального сезону в м. Буча у 2017-
2018 році розпочати опалення об’єк-
тів соціального призначення, зокрема й 
тих, де використовуються альтернатив-
ні види палива, планували з 9 жовтня. У 
житловому секторі — з 15 жовтня.

5 жовтня уже у двох школах (№№5, 2) 
міста потеплішали батареї у класах. Те-
пло надійшло у ті заклади, що обігріва-
ються з використанням альтернативних 
джерел опалення. Для цього заготовле-

но достатньо дров. Решта закладів обі-
грівається традиційним методом, тому 
вирішується питання розпломбування 
газових котелень і подачі до них тепла.

9 жовтня почали опалювати дитсадки та 
школи, що обладнані індивідуальними ко-
тельнями — “Яблунька”, “Козачок”, “Пролі-
сок”, “Берізка”. Теплими були батареї у ЗШ 
№1, 2, 3 та СЗШ№5. Вирішувалося питання 
подачі тепла у заклади, що отримують його 
від цетралізованих котелень.

Коцюбинське: зона 
відповідальності міста

На початку жовтня селищний голо-
ва Коцюбинського Ольга Матюшина за-
значала: “Два дитсадки мають свої авто-
номні котельні. Акти та доповідні запис-
ки про готовність до опалювального се-
зону подані до селищної ради. 

Ліцей опалює “Київенерго”. У них по-
тужна котельня по вул. Робітничій. Як 
правило, вони подають тепло до на-
вчального закладу тоді, коли почина-
ють опалювати житловий фонд Києва та 
осередок у Коцюбинському. 

Щодо ЗШ №18 та поліклініки, які опа-
лює «Мастер-Енерго». Теплопункти го-
тові до опалювального сезону. Доповід-
ні про готовність від керівників установ 
отримані. «Мастер-Енерго», як і торік, 
має запустити в роботу твердопаливні 
котли, які опалюють пелетами. 

По вул. Пономарьова готують до опалю-
вального сезону теплотрасу. Там дві гілки 
опалення — стара і нова. Тепло в школу 
та поліклініку можна запустити по ста-
рій гілці. На новій після тестувань вияв-
лені пориви, тому довелося ремонтувати.

З кожним керівником обговорено пи-
тання опалювального сезону. Розрахун-
ки за опалення освітніх закладів та ме-
дустанов, як і правовідносини з тепло-
постачальниками, — це пряма зона від-
повідальності Ірпеня. Ми маємо підго-
тувати мережі, чим і займаємося”.

За матеріалами інтернет-видань

Зі зниженням температури повітря постала потреба розпочати 
опалювальний сезон хоча б в освітянських та лікувальних закла-
дах Приірпіння. На жаль, на заваді стали різні перепони, що зава-
жають комфортно почуватися у теплі.

Приірпіння чекає на тепло

Роз’яснення від НАЗК
На засіданні 10 жовтня Дмитро 

Христюк намагався пояснити у суді, 
чому протягом 10 днів не задекларував 
згадану квартиру. Мовляв, хотів її за-
фіксувати у декларації за 2017 рік, адже 
придбав на початку поточного року — 
в січні. Коли правоохоронці склали на 
нього протокол про порушення закону 
— відразу задекларував. 

Чиновник неодноразово підкреслював, 
що у його діях не було умислу приховати 
своє майно. Адже він — посадова особа, 
на яку спрямована особлива увага гро-
мадськості. Просто на той час така си-
туація склалася у країні, що важко було 
розібратися у процедурі декларування. 

Тому по допомогу Христюк звернувся 
до свого шефа — міського голови. Кар-
плюк надіслав відповідний запит до На-
ціонального агентства з питань запобі-
гання корупції. Його керівник Наталія 

Корчак надіслала роз’яснення. Але, як 
виявилося, у цьому документі не змог-
ли розібратися ні мер, ні його перший 
заступник, ні юрист ІМР, який, за сло-
вами Христюка, допомагав йому запов-
нювати декларацію. 

Власне трактування законів
Карплюк як свідок затято захищав сво-

го підлеглого. У своєму виступі він зви-
нуватив самого Президента України, 
який, мовляв, теж не подав достовір-
ні дані до своєї декларації за певний пе-
ріод. На це суддя Яна Шестопалова по-
радила йому з фактами звернутися до 
правоохоронців. 

Також Володимир Андрійович про-
вів філологічний лікбез для присутніх у 
залі. У роз’ясненні від НАЗК фігурувала 
назва системи е-декларування. Мер пе-
реконував, що назви в українській мові 
беруться у лапки. А оскільки Корчак у 
листі їх не поставила, то ірпінські чино-
вники не змогли розібратися, тому трак-
тували по-своєму. При цьому Карплюк 

чомусь називав керівника НАЗК Ната-
лію Миколаївну паном, хоча більш до-
речно — пані. Не відомо, чи це обмовка, 
чи власна інтерпретація статі людини.

Постає закономірне запитання: чому 
міський голова та його підлеглі керува-
лися листом, зміст якого вони навіть не 
зрозуміли, а не законодавством  Укра-
їни, де чітко визначено хто, коли та у 
який строк повинен звітувати про май-
но, доходи та видатки?

Посадовця визнано винним
Після слухань суддя вийшла до нарад-

чої кімнати для ухвалення рішення і пе-
ребувала там три години. Його оголо-
шення мужньо дочекався Карплюк уже 
без свого першого заступника. 

Отже, суд постановив визнати винним 
Дмитра Христюка у вчинені згадано-
го адміністративного правопорушення. 
При цьому штраф не накладено, оскіль-
ки збіг термін давності. На даний час не 
відомо, чи буде посадовець оскаржувати 
рішення суду.

Проте, за словами директора юридич-
ної компанії “ПравоЕксперт” Сергія Га-
пона, після набрання судовим рішенням 
законної сили копія цього документа 
надходить до НАЗК. Відомості про по-
садовця протягом 3-х робочих днів ма-
ють внести до Єдиного державного ре-
єстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення 
(він є загальнодоступним).

Юрій ГОНТА

Ірпінський Корупціонер звинувачує у своїх порушеннях Президента
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.



4 Київщина • 13-26 жовтня 2017 року • №13РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА • СОЦІУМ •

На сьогоднішній день в Україні функ-
ціонує понад 20 аеропортів з міжна-
родним сполученням. Кожен із них 
оснащений високоякісною технікою 
та професійними кадрами. Серед тих, 
хто забезпечує комфортний і без-
печний переліт пасажирів, особлива 
каста — авіадиспетчери. Пропонуємо 
вашій увазі кілька цікавих фактів про  
представників цієї професії.
■ Заробітна плата працівників аеропорту 

сплачується в іноземній валюті. Досвідче-
ний диспетчер може отримувати близько 
1600$, а от новачки починають свою кар`єру 
з 645$. Але, незважаючи на престижність і 
високу оплату, робота керівника авіаліній 
надзвичайно відповідальна, адже від неї за-
лежить життя тисяч людей. 

■ Іноді найбільші авіакатастрофи в 
світі стаються через помилку диспетче-
рів. Так, 27 березня 1977 року в резуль-
таті аварії загинули 583 людини. Того 
дня на іспанському острові Тенеріфе  на 
злітно-посадковій смузі зіткнулися два 
Boeing-747. В аеропорту Лос-Родеос була 
погана погода, сильний туман, види-
мість — не більше 300 м. Через погану 
погоду і неправильну інтерпретацію ко-
манд диспетчерів два гігантських лайне-
ри Boeing-747 опинилися на одній зліт-
но-посадковій смузі.

■ Перелік катастроф, які ста-
лися через помилку працівни-
ків аеропорту, доповнює і випадок в 
Україні. Так, біля Дніпродзержинська у 
1979 році загинули футболісти ташкент-
ської команди “Пахтакор”, які летіли на 
матч до Мінська. Літак Ту-134 зіткнувся 
в повітрі з іншим Ту-134, що прямував з 
Челябінська до Кишинева. У всьому вин-
ними визнали диспетчерів, які в той день 
тримали на зв’язку 12 бортів. 21-річний 
диспетчер скерував два Ту-134 назустріч 
один одному під кутом в 90 градусів. Не-
безпеку зауважив інший диспетчер і дав 

команду зни-
жуватися, але її 
почув не Ту-134, а 
Іл-72. Усього в катастро-
фі загинули 94 людини.

■ Незважаючи на сумну статистику, 
трапляються випадки, коли швидкою 
реакцією і чіткими діями людей, які спо-
стерігають за роботою аеропорту  у ко-

мандно-диспетчерському пункті, можна 
захоплюватися. Справа в тому, що коли 
стається авіакатастрофа, за нею слідує 
розслідування, а за ним — покарання 
винних, про яких знають всі. А от коли 
була усунена помилка, яка лише загрожу-
вала перерости в катастрофу — авіаком-
панії стараються замовчувати це, щоб не 
втрачати репутації, тому іменна героїв 
так і залишаються не оголошеними. 

■ В нашій країні для того, щоб освої-
ти професію авіадиспетчера, необхідно 
закінчити вищий навчальний заклад. 
В Україні є два виші, які мають право 
здійснювати таку підготовку: Кірово-
градська льотна академія Національно-
го авіаційного університету (КЛА НАУ) 
у м. Кропивницькому та Національний 
авіаційний університет (НАУ) в м. Ки-
єві. Окрім того, людина, яка хоче по-
єднати свій життєвий шлях із небом, 
повинна бути надзвичайно стресостій-
ка і витривала. Обов`язкове володіння 
англійською мовою — одна з головних 
умов компаній-роботодавців, адже аві-
адиспетчери всього світу розмовляють 
єдиною мовою зі своїми професійними 
сленгами і корективами.

Сторінку підготувала 
Марія КУЧЕРЕНКО

У третю неділю жовтня Україна відзначає День харчової 
промисловості. Як працює саме ця галузь в Приірпінні, ми 
вирішили з’ясувати на прикладі декількох місцевих закладів. Жити зі смаком

Без права на помилку
20 жовтня у світі святкують Міжнародний день 
авіадиспетчера. Саме цього дня півстоліття тому 
в Амстердамі створили Міжнародну федерацію 
представників даної професії. 

Паб «Штопор» (м. Ірпінь)
Інтер’єр. Якщо ви — любитель оригінального декору з 

дерев’яними деталями, стиль лофт, в якому оформлений 
паб, вам неодмінно сподобається. Вашу увагу привернуть 
різноманітні світильники, банери, а також написи, що за-
карбовуються в пам’яті. 

Ціни і кухня. Ціни в “Штопорі” коливаються від 19 грн 
за морозиво і до 139 грн за сирну пательню. Поласувати 
можна не тільки ситними наїдками, але й гарячими шота-
ми і відмінними сортами  фірмового пива, рецепти якого 
тримають в секреті.

Атмосфера. В закладі панує “френдлі-формат“: як у сто-
сунках керівництва з персоналом, так і в ставленні офіці-
антів до гостей. На бейджиках офіціантів ви не прочитаєте 
суворо написані імена, тут поширені прізвиська, які  роз-
веселять і допоможуть швидше встановити контакт між 

співрозмовниками. Тож ви зможете познайомитися з та-
кими як Кучерява, Рапунцель, Тяп-Ляп, Кнопа та  інші.

Особливість. Приємним бонусом для закладу і гостей є 
проведення акустичних вечорів. На вихідних тут можна 
почути баси, ударні, клавіші й живий голос солістів. Крім 
того, після тяжкого, напруженого дня в пабі можна дозво-
лити собі розслабитися, пускаючи дим кальяну, який міс-
цеві жителі відзначають хорошою якістю. Варто зазначи-
ти, що заклад існує вже 2 роки і за цей час встиг напрацю-
вати собі добру репутацію, ставши зіркою місцевих і за-
гальноукраїнських каналів. Але персонал “Штопора” не 
“зазнається” і продовжує сумлінно виконувати свою ро-
боту. А ще — нагадувати про себе на сторінці  у Facebook: 
та ж сама Кучерява або Кнопа разом із власником Ана-
толієм через відеозвернення закликають не нудьгувати, а 
створювати позитивний настрій з їхньою допомогою.

Ресторанний комплекс “Ёлка” (м. Буча)
Інтер’єр.  Заклад розміщується на великій території се-

ред соснового лісу і має зали на будь-який смак. Сьогодні 
футбол і вам би хотілося переглянути його в затишній ат-
мосфері з друзями? “Мисливська зала” ресторану створена 
саме для таких подій — зручні крісла і високоякісні екра-
ни телевізорів допоможуть вам налаштуватись на перег-
ляд. Бажаєте усамітнитись? До ваших послуг — окремі ка-
бінети для святкування міні-банкетів. На першому поверсі  
розташована зала з казковим інтер`єром, що за стилісти-
кою нагадує зимовий сад. Влітку захисне скло прибираєть-
ся і зала перетворюється на літню терасу, з якої видніється 
дитячий майданчик. Головна родзинка ресторану — кон-
церт-хол, де літніми вечорами гостей розважають музи-

канти. На зиму ж  всі переходять грітися до “Зимової зали”.
Персонал. Незважаючи на масштабність комплексу, че-

кати на появу офіціанта не доводиться. Кількість персо-
налу розрахована так, щоб приділити увагу всім і забезпе-
чити найкомфортніше перебування всередині ресторану. 

Їжа. Кухню “Ёлки” відкривав Олександр Непоп — відо-
мий учасник кулінарних шоу. Тому саме тут ви можете за-
довольнити свої гастрономічні смаки, спробувавши все 
— від українських страв до делікатесів з морепродуктами.

Особливість. Заклад має власну пивоварню, на якій ва-
рять чотири традиційні сорти пива. Головне для власни-
ків закладу – це натуральність, вона стосується всього: 
інтер’єру, спілкування, їжі.

Заміський комплекс “Шкіпер” (смт Ворзель)
Інтер’єр та екстер’єр. Якщо вам набридла суша — запро-

шуємо вас на палубу справжнісінького корабля на березі 
озера, що у Ворзелі. Двопалубне судно є унікальним в усьо-
му — від інтер’єру до колекції вин. У закладі облаштовано 
затишні тематичні зали. Одна з них — «Зимова», родзин-
ка якої — “морське” дно на столах гостей (звісно, під за-
хисним склом). Піднявшись на «Палубу» (саме так імену-
ють наступну залу), можна насолодитись пейзажним ви-
глядом озера з фонтаном, що відкривається з широких па-
норамних вікон. Таку ж картину можна споглядати з дру-
гого поверху — “Адмірал-зали”, де вас не покидатиме від-
чуття  перебування в кабіні штурмана. Щоправда, за роз-
мірами вона поступається банкетній.  У теплу пору року 
“втекти від цивілізації” вам дозволить острів “Барбекю” з 

унікальним гриль-меню та затишними альтанками. 
Особливість. Відчуваєте в собі амбіції капітана? Тоді вам 

припаде до душі пропозиція вечері на плоту. А для малечі 
тут облаштовано не лише дитячий майданчик, а й живий 
куточок. У ньому проживають кролики, курочки, качина 
родина і велетенська черепаха. 

Кухня. Незважаючи на те, що ресторан знаходиться на 
кораблі, харчуватися лише морськими жителями тут не 
доведеться, хоча їх також можна знайти в меню. У «далеко-
му плаванні» для вас приготують і заморські суші, і домаш-
ні українські, й навіть вишукані італійські страви. 

Персонал. Працівники закладу із задоволенням допомо-
жуть організувати весілля закоханій парі, провести пере-
говори заклопотаному бізнесмену і навіть влаштувати фе-
єрверк на честь дня народження ваших близьких.
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Інна Коміс

Допомогти в такій делікатній справі 
як збереження зору можуть висококва-
ліфіковані працівники. Серед них — лі-
кар-офтальмолог, мікрохірург, член Єв-
ропейської асоціації катарактальних і 
рефракційних хірургів ESCRS Сергій 
Гаврилюк. Спеціаліст першої категорії з 
13-річним стажем допомагає пацієнтам 
в Ірпінській міській поліклініці. Засто-
совуючи інноваційні методики лікуван-
ня,  він провів понад 3000 успішних опе-
рацій з видалення катаракт, новоутво-
рень кон’юктив, хірургічного лікування 
косоокості у дорослих тощо. В перерві 
між прийомом пацієнтів лікар розповів 
про проблеми, пов’язані із зором, а та-
кож способи їх вирішення.

— Від чого найчастіше порушується зір?
— На сьогоднішній день палітра — різно-

манітна, для кожного це суто індивідуаль-
но. Звісно, що у сучасної молоді і не тіль-
ки — від роботи за моніторами, також — 
вік. Як не крути, ми не підвладні силі часу і 
тому рано, але все-таки краще пізно, дово-
диться одягати окуляри, а більш сором’яз-
ливим — лінзи. До слова, я  б надавав пе-
ревагу першому способу поліпшення зору, 
адже, одягаючи лінзи, людина може інфі-
куватися. Та й в сучасній естетиці дизай-
ну окулярів проблем немає — це навіть 
стильно. Сучасні модниці вміло підкрес-
люють свій образ стильними оправами.

— А чи можна обирати окуляри само-
стійно? 

— Ні в якому разі — я противник таких 

необдуманих рішень. А ще ці “вічні”, без-
глузді витрачання коштів на дешеві “што-
ри для очей” в переходах... Потрібно, щоб 
люди зрозуміли, що таким чином лише 
погіршують стан зору і звернення до ліка-
ря після носіння таких аксесуарів — без-
поворотне. 

— У кого, за статистикою звернень, ча-
стіше погіршується зір — у чоловіків чи 
жінок? 

— Ну, тут так: кому першому заболить. 
Жінки зазвичай більш уважні до сво-
го здоров’я. Вони частіше намагають-
ся проходити профілактичну перевірку, 
аніж чоловіки. Попри те, рано чи пізно 
чоловіки вирівнюють цю противагу, але 
їхні проблеми в такому випадку більш 

серйозні і не завжди ми як лікарі може-
мо їх “ліквідувати”. 

— Чи є у вас топ-лист проблем, з якими 
звертаються до вас пацієнти? 

— Ні, як такого немає, але точно можу 
стверджувати, що, наприклад, війну і до 
нас чути. Звернення бійців АТО до ліка-
ря-офтальмолога почастішали втричі. 
Хлопці, повертаючись зі Сходу, привозять 
із собою не лише надію на мир, але й за-
хворювання, які в подальшому стають для 
них хронічними.  Що ще обурює, так це 
безвідповідальне ставлення до правил без-
пеки на виробництвах і будівництві. Ми 
майже кожного дня дістаємо з очей робіт-
ників чи то залізо, чи то речі, які повин-
ні допомагати їм в роботі, а не порушувати 
зір. Не потрібно забувати про елементарні 
захисні окуляри, які в потрібний час завж-
ди стануть вам в нагоді. 

— Одне з найпоширеніших захворю-
вань очей — катаракта. Чи можливо її 
попередити і які існують методи ліку-
вання цього захворювання? 

— Попередити її неможливо, вік 45 ро-
ків — поріг ризику, і від нього ще ніхто не 
ухилявся. Часто люди приходять з таким 
поясненням: “Споглядаю світ, неначе че-
рез брудне скло”. Це і є ознака захворю-
вання на катаракту. Ми проводимо опера-
ції з ліквідації цього недугу. Це не є чимось 
“смертельним”, просто потрібно вчасно 
звернутися за допомогою до спеціаліста. 

— Як же все-таки зберегти повноцін-
ний зір?

— В першу чергу — приймати прості ві-
таміни, які можна придбати в аптеці. Не до 
вподоби ліки — ягоди і корисні овочі  вам 
в допомогу. Ще можна виконувати вправи, 
які допоможуть вашим очам звільнитись 
від напруги і трішки заспокоїтись.

Спілкувалася Марія КУЧЕРЕНКО

Зір втратити легко, 
складніше — зберегти

12 жовтня в усьому світі відзначали
День зору. В цей день лікарі вирішили на-
гадати нам, а ми — вам, наскільки важли-
во мати «свіжий погляд» і сприймати світ 
в усіх його різнокольорових барвах.

У листопаді
очікують на

епідемію грипу
Медики наполегливо радять підго-
туватися до сезонного наступу грипу. 
Прогнозують, що епідемія стартує в 
листопаді, а піку сягне у січні.

Це гостре вірусне захворювання може 
призвести до тяжких ускладнень, тож 
щойно у вас з’являються підозри на грип, 
варто негайно звернутися до лікаря.

«На початку захворювання вас можуть 
турбувати біль: у м’язах спини, голо-
ві, очних яблуках. Також — висока тем-
пература, яка дуже погано збивається і 
тримається від 3 до 4 днів”, — зазначає 
лікар загальної практики сімейної меди-
цини Вікторія Чижова.

Щоб вберегтися від грипу, лікарі радять 
проводити профілактику: загартовува-
ти організм, виконувати фізичні впра-

ви та вживати здорову їжу й вітаміни. А 
ефективним способом запобігти пошесті 
є вакцинація. Найсприятливіший час для 
щеплень проти грипу — саме в жовтні.

Втім більшість ірпінців прививати-
ся від грипу не поспішає. Люди зазви-
чай більше довіряють народним засо-
бам профілактики та лікування хворо-
би. Але фахівці наполегливо радять до-
дати до них щеплення. Бо вакцинація, 
якщо і не дає стовідсоткового захисту 
від хвороби, то принаймні значно по-
легшує її перебіг.

Марія МАРЧУК

Вправи для очей
Робіть собі легкий масаж очей за допо-
могою кругових рухів, використовуючи 
середній і вказівний пальці. При вико-
нанні вправ ви повинні відчувати неве-
ликий тиск, але не біль. Переміщуйтеся 
за напрямками точок, які вказані нижче.

20 жовтня у всьому світі відзначають 
День боротьби з остеопорозом — 
захворюванням  хребта, внаслідок 
якого підвищується  крихкість  кісток 
і збільшується ризик  переломів.
Якщо ви помітили в себе ознаки цієї хво-

роби — зміни в поставі (сутулість), крихкі 
нігті, болі в кістках при зміні погоди, руй-
нування зубів — обов’язково зверніться 
до лікаря. А ще — намагайтеся носити 
стійке, зручне взуття та уникайте падінь, 
щоб захистити себе від переломів. 

Профілактика остеоПорозу
• Фізичні вправи і свіже повітря
Займайтеся помірними фізичними впра-

вами на розтяжку (дуже корисні — танці), 
частіше гуляйте на свіжому повітрі — це 
сприяє виробленню вітаміну D.

• Кальцій
Слідкуйте за його кількістю у своєму 

раціоні харчування. Дуже багато каль-

цію (600 мг) знаходиться у 100 г твердо-
го сиру. Включайте в свій раціон молоко, 
кефір, фрукти, сухофрукти, овочі, горіхи, 
рибу, капусту, квасолю — вони набагато 
корисніші за «аптечний» кальцій.

• Здоровий спосіб життя
Куріння, вживання алкоголю, переїдан-

ня, надмірний прийом ліків, особливо 
антибіотиків — причини, внаслідок яких 
може виникнути остеопороз.
• Пам’ятайте
Для засвоєння кальцію потрібен віта-

мін D, виробленню якого сприяє хоча б 
20-хвилинне щоденне перебування на ву-
лиці в світлий час доби.

Підготувала Юлія ГАПОН

Подбайте
про свою спину

Останнім часом світ особливо актив-
но говорить про найпоширеніше  жі-
ноче захворювання — рак молочної 
залози. Всесвітній день боротьби з 
раком грудей проводиться щорічно 
15 жовтня. В Україні з 2005 року та-
ким днем є 20 жовтня.
З осені 2016 року в Ірпені працює єди-

ний мамологічний діагностичний центр, 
який знаходиться в медичному закладі 
неонкологічного профілю. Завідує цен-
тром Олександр Коваленко, лікар-ма-
молог із 20-річним стажем, який володіє 
багатьма методами обстеження. Його 
заслугою, за підтримки керівництва 
медичного закладу,  є впровадження у 
Приірпінні профілактичних оглядів жі-
нок із одночасною УЗД, мамографією, за 
потреби — прицільною біопсією та дук-
тографією. 

Олександр Володимирович під час роз-
мови констатував, що в Приірпінні, на 
жаль, висока захворюваність на рак грудей. 
Лише у 2016 році було виявлено 44 жінки 
з раком молочної залози, серед них 40% 
— в занедбаних стадіях. За 9 місяців 2017 
року виявлено вже 50 жінок із цим захво-
рюванням. Із них лише у 20% — занедба-
на стадія, а у 80% жінок, захворювання у 
яких виявлено на ранніх стадіях, є шан-
си на порятунок жіночих грудей і жит-
тя. Найчастіше хворіють жінки у віці 50-
60 років.

На І стадії захворювання проводиться 
хірургічне органозберігаюче лікування, 
після — курс променевої терапії. Ліку-

вальна стратегія на ІІ та ІІІ стадії полягає 
в проведенні розширеного хірургічного 
лікування, хіміотерапії, в деяких випад-
ках — променевої терапії. IV — передба-
чає комбінацію хірургії, променевої те-
рапії та хіміотерапії.

Найкраща профілактика, за словами 
Олександра Коваленка, — систематичне 
самообстеження, збалансоване вітаміна-
ми харчування, рентгенографія молочної 
залози, яка  виявляє пухлини до їхньо-
го клінічного прояву. Першу мамографію 
жінки повинні робити у 40 років. Після 
40 — кожний другий рік,  після 50 — що-
річно. Жінкам до 40 років рекомендуєть-
ся робити УЗД молочних залоз.

Виявлення захворювання на ранніх 
стадіях дає надію на збереження молоч-
ної залози та одужання. На ранній ста-
дії хвороба проявляється щільним утво-
ренням в молочній залозі або збільше-
ними пахвинними  лімфовузлами. Для 
підтвердження діагнозу проводиться ді-
агностика.

З метою привернення уваги суспіль-
ства до хвороби, покращення обізнано-
сті в методах діагностування та належ-
ного лікування щорічно проводиться 
чимало профілактичних заходів, про які 
ми інформуватимемо у наших подаль-
ших публікаціях.

“Пам’ятайте, що діагноз «рак молоч-
ної залози» не є вироком. Рятуючи жіно-
чі життя, ми даруємо сім’ям щастя!” —
наголошує Олександр Коваленко.

Спілкувалася Ольга АВЕРІНА

“Рятуючи жіночі
 життя, даруємо
 сім’ям щастя!”

Серед факторів, які спричиняють хворобу 
— аборти, відсутність пологів та вигодовуван-
ня груддю, фізичні травми молочної залози, 
паління, вживання алкоголю, стреси та 
нездорова екологія. В 5-10% випадків — 
спадковість та мутації в генах.
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Ціни на низку товарів протягом 
останніх тижнів в Україні стрімко 
зросли у зв’язку зі щоденним зне-
ціненням гривні.
Здорожчення стосується як імпортних 

харчових продуктів, так і побутових ре-
чей та ліків.   Це спричиняє паніку не 
лише на валютному ринку, а й серед на-
селення. Українці бідкаються, що грошей 
зовсім немає.

Наразі один долар коштує 26 грн 65-70 
коп. Прогнозів щодо вартості американ-
ської валюти щодо гривні сьогодні чима-
ло  — 28, 29 і навіть 30 грн за один долар 
до Нового року.  Українців  така перспек-
тива лякає.

Загалом, упродовж минулого тижня до-
лар здорожчав майже на 30 коп і досяг 
свого максимуму, починаючи від травня 
минулого року. Економісти кажуть, що    
нинішнє знецінення гривні  — штучне.

“Уряд продемонтрував бюджет на на-
ступний рік – очікує середній курс 30 грн 
за долар. Сьогодні трохи більше 26, а  очі-
кують 30. Усім зрозуміло, що наступного 
року  буде девальвація”,    – зазначає еконо-
міст Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Але панікувати й бігти до обмінників 
купувати американську валюту зараз не 
радять, бо саме паніка серед населення й 
масове скуповування долара є головною 
причиною його здорожчання.

Підготувала Ляна ЗАГРЕБЕЛЬНА

За прогнозами синоптиків, осінь 
програє в протистоянні із зимою і 
перші сніги випадуть вже в листо-
паді. Тож сподіватись на неочіку-
ване потепління марно та й без-
глуздо: більш важливо підготу-
вати себе і свою оселю до змін 
температури. А, крім того, за-
ощадити на опаленні і зберегти 
тепло в своєму домі, користую-
чись нашими порадами.

1. Стіни теж хочуть грітись. 
Тому частину тепла, яку від-

дають батареї, забирають собі. 
Прикріпіть до стіни шматок 
фольги в 2-3 рази більший за 
розмір радіатора. Такі дії дода-
дуть 2-3 градуси до температури 
в приміщенні.

2. Старі методи — теж дієві. 

Якщо з певних причин ви не 
встигли замінити зношені де-
рев’яні рами на вікнах, докладіть 
максимально зусиль, щоб їх гер-
метизувати. Щілини закрийте 
поролоном або ганчірками, мо-
жете заклеїти паперовою стріч-
кою. А стики між рамою і склом 
проклейте герметиком на силі-
коновій основі.

3. Сучасне  — не завжди надійне. 
Часом навіть нещодавно вста-

новлені склопакети можуть про-
пускати мінус до оселі. Перевір-
те, чи відрегульована фурнітура 
і чи правильно встановлений ре-
жим притискання вікна (робочі 
інколи встановлюють літній). Та-
кож зверніть увагу на стан резин-
ки, якщо вона почала відігравати 

вже суто естетичну роль — замі-
ніть. Така робота дозволить збе-
регти 1-2 градуси.

4. Холодам немає волі. 
Скручена в’язана кофтина чи 

самостійно створена підклад-
ка під дверну щілину — ще один 
спосіб утеплення оселі.

5. Смачно і тепло. 
Після приготування смачної 

вечері в духовці залишайте її 
дверці відчиненими — разом із 
ароматами по кімнатах буде роз-
повсюджуватись і тепло. 

6. Впускайте сонечко в дім. 
Відкривайте фіранки в яскра-

ві, теплі дні і потурбуйтесь, щоб 
вони були з цупкої, темної тка-
нини. Адже сонце восени хова-
ється рано і вікна перестають 
пропускати тепло. 

7. Більше простору.
Зробіть невеличку перестанов-

ку: громіздкі дивани перешкод-
жають розповсюдженню тепла, а 
от холодні стіни можна заховати 
за шафами.

8. Завжди актуально.
Килим з густою вовною на під-

лозі подарує +1 градус тепла.
9. Комфорт для тіла і оселі.
Не зачиняйте двері до ванної 

після прийняття душу — тепла 
пара трішки обігріє вашу кімнату. 

10. Чим вище — тим холодніше. 
А от жителям останніх повер-

хів рекомендовано частково 
прикрити вентиляцію, щоб збе-
регти 0,5-1 градус тепла.

Підготувала
Марія КУЧЕРЕНКО

4 жовтня, Кабмін вніс зміни до 
“Порядку використання коштів, 
передбачених у держбюдже-
ті для виплати соціальних сти-
пендій студентам  (курсантам)  
вищих навчальних закладів”.
Перш за все, передбачено вдосконален-

ня переліку документів, що подаються 
для отримання соціальних стипендій, а 
саме можливість подання:

• довідки вищого навчального закладу 
про навчання студента  – у разі відсутно-
сті в нього студентського квитка;

• довідки з Пенсійного фонду України 
про стаж роботи   – у разі неможливості 
подання відповідної довідки з гірничого 
підприємства;

• копії довідки встановленого зразка, 
виданої неповнолітній дитині померло-
го громадянина, віднесеного до катего-
рії 1, 2 або 3, із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
у разі неможливості подання студентом 
посвідчення особи, яка потерпіла внаслі-
док Чорнобильської катастрофи.

Для спрощення процесу звіряння внесе-
них до Єдиного державного автоматизо-
ваного реєстру осіб, які мають право на 
пільги, відомостей про студентів зі спис-
ками студентів  (курсантів), яким призна-
чено соціальну стипендію, пропонується 
вищим навчальним закладам з 01.01.2018 
при поданні зазначених списків до орга-
нів соціального захисту населення засто-
совувати електронний цифровий підпис.

За відповідне рішення 3 жовтня  про-
голосували 288 народних депутатів. До-
кумент ухвалено у другому читанні та 
в цілому.

За період між першим та другим читан-
ням народні депутати запропонували по-
над 2 тис. поправок до документа, біль-
шість з них були розглянуті під час засі-
дань Комітету Верховної Ради України з 
питань соціальної політики.

Представляючи остаточну редакцію 
проекту закону, голова Комітету Людми-

ла Денісова зазначала, що цей документ    
дозволить осучаснити пенсії, підвищи-
ти мінімальну пенсію до рівня  1452 грн, 
а також скасувати оподаткування пенсій 
працюючим пенсіонерам.

«Середнє збільшення пенсій станови-
тиме 700 грн. А далі ми передбачаємо 
автоматичну індексацію пенсії – це ви-
писано у законі. Пенсії зростатимуть з 
урахуванням росту середньої зарплати 
та інфляції,  – сказала Людмила Денісо-
ва.  – Завдяки цьому законопроекту май-

же 10 мільйонів громадян отримають 
підвищені пенсії».

Прем’єр-міністр України Володимир   
Гройсман   у свою чергу зазначав, що на-
разі завдання Кабінету Міністрів й парла-
менту – встановити справедливу пенсійну 
систему в Україні та покласти край залеж-
ності пенсіонерів від політичних рішень.

«Все дається дуже нелегко, але з жовт-
ня в Україні буде встановлена справедли-
ва пенсійна система, ліквідована зрівня-
лівка та оподаткування пенсій», – наго-

лосив Глава Уряду і подякував за співпра-
цю   керівництву Парламенту, Президен-
ту, фракціям коаліції, Радикальній пар-
тії Олега Ляшка та представникам інших 
фракцій, які віддали свої голоси за «важ-
ливе для держави рішення».

Окремим рішенням парламент схвалив 
проект закону про внесення змін до Бю-
джетного кодексу в частині передачі до 
держбюджету видатків Пенсійного фон-
ду (№6617). Як сказано в пояснюваль-
ній записці до документа, його ухвален-
ня дозволить поступово уніфікувати об-
числення спеціальних пенсій в єдино-
му законі та звільнити солідарну систе-
му від невластивих для неї видатків. Рі-
шення прийнято за основу та в цілому 
255 голосами «за».

Рада ухвалила урядовий 
проект закону
про підвищення пенсій

Верховна Рада України в рам-
ках розгляду запропонованої 
Урядом пенсійної реформи 
ухвалила проект закону про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій (№6614).

В Україні триває осінній призов на строкову 
службу до Збройних сил України та інших 
військових формувань. Триватиме він до 
28 листопада. 

У межах осінньої призовної кам-
панії планується призвати 10460 
юнаків, яким виповнилося 20 років 
та які не досягли 27-річного віку. 
Із них службу у Збройних силах 
проходитимуть 6360 осіб, у Наці-
ональній гвардії  — 3500 юнаків, 
у Державній спеціальній служ-
бі транспорту   — 600 українців. У 
Генштабі запевнюють, що до участі 
в АТО призовники строкової служ-
би залучатися не будуть.

Рішення про те, в яких військових 
формуваннях служитимуть при-
зовники, приймає призовна комі-
сія на основі даних про освіту, тех-
нічну підготовку й кваліфікацію, 
придатність до служби за станом 
здоров’я, фізичного розвитку та 
морально-ділових якостей.

На час служби призовникам на-
дається грошова допомога (призов, 
звільнення), повне утримання на 
час проходження служби та 10-ден-
на відпустка. Крім того, за “стро-

ковиком” залишається місце його 
роботи, посада й середня зарплатня 
(за умови офіційного працевлашту-
вання). Час служби зараховується 
до страхового і трудового стажу.

Термін служби   — 18 місяців, для 
тих, хто має ступінь спеціаліста, 
магістра чи науковий ступінь,   — 
до 12 місяців.

Відтермінування від призову ма-
ють ті, на чиєму утриманні непра-
цездатні батьки чи родичі, у кого 
є одинока мати/батько, на чиєму 
утриманні двоє та більше людей, 
хто має дитину віком до 3-х років 
чи самостійно (без матері) виховує 
дитину, у кого двоє та більше дітей 
чи дитина з особливими потреба-
ми, вагітна жінка чи жінка-інвалід 
або чий брат покликаний на вій-
ськову службу у той самий час.

Право на відтермінування служби 
мають також сироти, особи, тим-
часово непридатні за станом здо-
ров’я, студенти денної форми нав-

чання, молодші 21 року, підозрюва-
ні у скоєнні кримінальних злочинів 
чи підсудні.

На період роботи за спеціальніс-
тю від призову на строкову службу 
звільняються педагоги, медики, по-
ліцейські, сільські, селищні та місь-
кі голови, резервісти та священики.

Після отримання повістки укра-
їнець зобов’язаний прибути до 
пункту збору, зазначеного в доку-
менті. У разі нез’явлення за повіст-
кою чи в замовчуванні про зміну 
місця проживання, йому загрожує 
штраф у розмірі 85-119 грн.

За повторне порушення  — від 
170 до 225 грн. У разі ухилення від 
служби призовник може бути при-
тягнутий до кримінальної відпо-
відальності у вигляді позбавлення 
волі терміном до 3-х років (ст. 335 
КК України).

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Особливості осіннього
призову на строкову службу

З чим пов’язане стрімке 
зростання цін на продукти?

Кабмін змінив порядок
надання студентських стипендій

Осіння погода вже не 
радує нас багряним 
сонечком, не дочекались 
ми й бабиного літа. Попе-
реду зима зі всіма своїми 
“холодними наслідками”.

Поради для збереження 
тепла в оселі
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• ПРИІРПІННЯ •

Село Озера: найбільше
багатство — люди!

Село Озера Бородянського 
району незабаром увійде 
до складу Гостомельської 
об’єднаної територіальної 
громади разом із Горенкою 
та Мощуном. Наш візит до 
цього мальовничого насе-
леного пункту справив не-
забутнє враження.
Свою назву поселення здобуло 

від великої кількості навколиш-
ніх озер, що в минулому  тішили 
око, а згодом заболотилися.

Час заснування села невідо-
мий. За народними переказами, 
церква в Озерах існувала ще за 
доби України-Руси, а в 1240 році 
село  було розорене монголо-та-
тарами, церковні дзвони  пере-
несені до Межигірського монас-
тиря. Відтоді мешканці склада-
ли парафію Покровської церкви 
у Гостомелі, а саме село входило 
до Гостомельської волості і було 
власністю Фелікса Березовсько-
го. Про історичні віхи цього на-
селеного пункту можна говори-
ти довго. Колективізація, голо-
домор, Велика Вітчизняна війна, 
відродження господарств, неза-
лежність, працьовиті, віруючі й 
талановиті мешканці — здобут-
ки і втрати озерян.

Сьогоднішні Озера, за слова-
ми їхніх жителів, вже не такі, 
як раніше, утім зачаровують 
своєю особливою атмосферою. 
Нині там проживає понад 800 
озерян, працює кілька підпри-
ємств з вітчизняними та інозем-
ними інвестиціями, відновлено 
духовний центр   –  Михайлів-
ську церкву, оновлено Зал уро-
чистих подій, Будинок культу-
ри, бібліотеку, яку нещодавно 
комп’ютеризовано за сприян-
ня німецького фонду. Затишна, 
комфортна аптека, кілька мага-
зинів, ошатні будиночки, кри-
нички, лелечі гнізда...

Але найбільшою гордістю 
Озер є люди  –  прості,  роботя-
щі,  співочі, майстровиті, тала-
новиті.

Однією з когорти талантів Озе-
рянщини є Ольга Фурсенко, за-
відувач сільської бібліотеки, кра-
єзнавець, одна з авторів  Літопи-
су рідного краю та Національної 
книги пам’яті жертв голодомору 
на Київщині, майстриня-виши-
вальниця, а найголовніше  –  ма-
туся двох синів-орлів.

Ольга Григорівна   –  цікава 
особистість, приємний співроз-
мовник, вона годинами може го-
ворити про рідне село, про його 
історичні віхи, про улюблену 

роботу, про насолоду від спіл-
кування з читачами,  про жіно-
че захоплення вишивкою про 
дорогих її серцю односельчан. 

 Ольга Фурсенко запросила 
журналістів “Погляду” на хра-
мове свято, яке відзначатиметь-
ся в Озерах у листопаді. Тож у 
подальших публікаціях ми буде-
мо знайомити вас, шановні чи-
тачі, із цікавими людьми та фак-
тами з життя населених пунк-
тів, які прийняли рішення ста-
ти єдиною потужною громадою.

7 жовтня відбулися відкриті 
районні змагання Бровар-
ського району з пейнтболу 
«Захисник-2017».
Пейнтбол  – командна техніч-

на спортивна гра з розряду екс-
тремальних,   що імітує швид-
коплинні вогневі контакти на 
обмеженому просторі. Для такої 
імітації використовується спе-
ціальний ручний пневматичний 
пристрій (маркер), який стріляє 
капсулами з фарбою, що розби-
ваються при ударі об  мішень, 
фарбуючи її. 

У відкритих змаганнях впер-
ше взяла участь команда Бучан-
ського центру позашкільної ро-
боти, у складі вихованців гуртка 
спортивного туризму: Владис-
лава Гедзя, Олександра Мала-
ховського, Дениса Литюка (Бу-
чанська Українська гімназія) і 
Віктора Желудкова (Бучанська 
СЗОШ І-ІІІ ст. № 5). Тренери ко-

манди — Володимир Осипенко 
і Андрій Куцевалов.

Змагання проводилися за 
олімпійською системою. Після 
двох «запеклих боїв» бучанська 
команда вийшла до вирішаль-
ного випробування.

У фінальному поєдинку з жа-

гою перемоги змагалися “Бу-
чанські ятагани” та команда с. 
Плоске, за результатами якого 
перемогли юні бучанці.

Вітаємо переможців та їхніх 
наставників і бажаємо подаль-
ших здобутків!

8 жовтня у музичному салоні 
Ворзельського центру культури 
“Уваровський дім” кожен охо-
чий міг по-справжньому насо-
лодитися концертом із симво-
лічною назвою «Подорож Іта-
лією» за участю солістів Наці-
ональної філармонії України, 
народної артистки України Те-
тяни Андрієвської-Боденчук 
(фортепіано), лауреатів міжна-
родних конкурсів Сергія Борт-
ника (тенор) та Ольги Єре-
менко  (художнє слово).

Прекрасна Італія не залишає 
байдужим нікого, вона не лише 
зачаровує своєю красою і ве-
личчю, а й надихає на творчий 
неспокій.

У концертній програмі зву-
чали твори Ф. Ліста З циклу 
«Роки мандрів. Італія» «Зару-
чини» (за картиною Рафаеля), 
«Сонет Петрарки»№ 123 ля бе-
моль мажор, «Гондольєра», 
«Тарантела», Ф. Мендельсона 
«Пісня венеціанського гондо-
льєра» соль мінор, Р. Леонка-

валло «Світанок», Е.   Ді   Кап-
пуа, сл. Дж. Капурро «О, моє 
сонце», Дж. Россіні «Неаполі-
танська тарантела», Г.   М. Фе-
ріллі, сл. А.   Маджіо «Таке ве-
лике кохання», Ф. Петрарки 
«Сонет» №123, М. Гоголя  - вір-
ші про Італію, І.  Буніна «Вене-

ція», Ю.   Кіма «О, Венеція…», 
М.  Горького Казки про Італію: 
«Про музику».

Шанувальникам музичного 
мистецтва подарували незабут-
ній вечір у Ворзелі,  сповнений 
яскравих вражень. 

Юні бучанці — чемпіони з пейнтболу

Справжня насолода від 
“Подорожі Італією”

5 жовтня, в смт Коцю-
бинське сталася дорож-
ньо-транспортна пригода, у 
результаті якої троє людей 
загинуло, ще шестеро з різ-
ними травмами доправлені 
до лікарні. 
Попередньо встановлено, що 

близько 16-ї години водій легко-
вого автомобіля «Opel» з номе-
рами іноземної реєстрації, ру-
хаючись вулицею Пономарьо-
ва у Коцюбинському, з невідо-
мих причин виїхав на зустрічну 

смугу дороги, де скоїв зіткнення 
з маршрутним таксі.

Троє людей, які їхали у легко-
вику від отриманих травм, не-
сумісних з життям, померли 
одразу. У маршрутці травми от-
римали шестеро осіб.

 Встановлюються всі обстави-
ни, причини ДТП та опитують-
ся свідки.

Сторінку підготувала
Ольга АВЕРІНА

У той час, коли 4 жовтня сві-
това спільнота відзначила Всес-
вітній день захисту тварин і на-
передодні Всеукраїнського мар-
шу за права братів наших мен-
ших, який відбудеться в столи-
ці 15 жовтня, не можемо не зга-
дати про гірку долю мешканців 
гостомельського притулку для 
тварин. Найболючіше питання: 
«Чи залишаться чотирилапі з 
дахом над головою?»

Ця проблема виникла не вчо-
ра: ще в 2004 році будівлю для 
тварин придбали в СП «Бучан-
ське», землі якого з часом захо-
пили рейдерські фірми. На сьо-
годні земля, на якій знаходиться 
приватний притулок для тварин, 
належить фірмі Брік-траст, яка із 
прийняттям генерального плану 
селища готова віддати ці землі 
під багатоповерхову забудову.

Не лише людям зараз тяжко 
виживати в Гостомелі без са-
дочків, без елементарної тран-
спортної розв’язки (селище по-
над рік живе в режимі тран-
спортного колапсу), без каналі-

зацій, без доріг тощо. Прикро, 
але в ньому навіть для беззахис-
них  тварин немає місця.

На сьогодні у гостомельсько-
му притулку тварин утриму-
ється тисяча чотирилапих, 800 
– собак та 200 котів. Усіма тва-
ринами опікується Ася Серпін-
ська. Вона власними силами та 
безмежною турботою про бра-
тів наших молодших створила  
справжній дім для безпритуль-
них, більшість із яких були ки-
нуті людьми, збиті машинами, 
покалічені чи просто хворі.

У притулку всім тваринам, хто 

того потребував, надали фахову 
медичну допомогу, тут навіть є 
окрема операційна кімната для 
чотирилапих.

Їх непогано годують, в холодну 
пору року приміщення опалю-
ються грубкою на дровах. Тва-
рини – бадьорі, активні, грай-
ливі та галасливі. Дуже люблять 
свою дбайливу господиню.

Кожна з них  вже пройшла ви-
пробування нелегкою долею, то 
невже місцева влада дозволить 
залишити їх ще й без даху над 
головою?!

Доля 
гостомельського притулку

Смертельна ДТП у Коцюбинському
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

• ПРАВО ЗНАТИ •

Останнім часом на україн-
ських вулицях можна поба-
чити велику кількість авто-
мобілів з литовськими, поль-
ськими, німецькими номер-
ними знаками. На сьогодні 
ввезення автомобілів з країн 
Євросоюзу для їх подальшого 
продажу набуло масового 
характеру, а бажання купити 
Mercedes за ціною Lanos
стало значно сильнішим за 
страх перед проблемами.
Три шляхи
Придбання автомобілів з інозем-

ними номерами можливе за допо-
могою трьох основних схем.

I. Автомобіль з іноземною
реєстрацією ввозиться на 
територію країни як 
транзитний.
Громадянин України може про-

їхати на автомобілі з іноземною 
реєстрацією лише за умови, що він 
поверне його через 5 днів, якщо 
буде проїжджати у тому ж митному 
пункті, або через 10 днів — якщо 
буде проїжджати через інший пункт 
(зазначена схема в більшості випад-
ків використовується жителями 
прикордонних регіонів країни).   

II. Автомобіль ввозиться 
іноземним громадянином для
особистого використання 
(найбільш розповсюджена схема).
Іноземець може ввезти на тери-

торію України автомобіль для осо-
бистого користування терміном на 
один рік. Зверніть увагу, що при 
цьому відповідно до ч. 4 ст. 380 
Митного кодексу України тимча-
сово ввезені транспортні засоби 
особистого користування можуть 
використовуватися на митній те-
риторії України виключно грома-
дянами, які ввезли зазначені тран-
спортні засоби в Україну, для їхніх 
особистих потреб. Транспортні 
засоби особистого користування 
можуть використовуватися грома-
дянами, які ввезли їх в Україну, а 
також громадянами-резидентами 
та громадянами-нерезидентами, які 
мають належний дозвіл користува-
ча права на тимчасове ввезення, за 
умови використання транспорт-
ного засобу від імені і згідно з ін-
струкціями користувача права на 
тимчасове ввезення. Вони не 
можуть використовуватися 
для цілей підприємниць-
кої діяльності в Україні, 
бути розкомплектовані 
чи передані у володіння, 
користування або розпо-
рядження іншим особам.

Обидва варіанти є законними, 
доки ви дотримуєтеся 
вищевказаних вимог. Але ні 
в першому, ні в другому випадку 
громадянин не може набути
права власності на автомобіль
з іноземною реєстрацією.
III. Автомобіль реєструється 
на іноземну фірму.
У такому випадку громадянин 

України формально працевлашто-

вується на іноземну фірму, і для 
службового використання отримує 
вказаний автомобіль. Але на тери-
торії України він може перебувати 
лише 1 рік, після чого повинен бути 
вивезений. У даному випадку існує 
додатковий ризик, що фірма, на яку 
зареєстровано автомобіль, може 
збанкрутувати. Як ліквідатор, так 
колектори, яким можуть передати 
борги фірми, будуть намагатися по-
вернути машину, адже формально 
вона є майном фірми. 

В усіх випадках після закінчення 
терміну дії режиму тимчасового 
ввезення транспортний засіб пови-
нен (на вибір):

– бути вивезеним за межі митної 
території України;

– поміщений в митний режим від-
мови на користь держави, знищен-
ня або руйнування;

– оформлений для вільного обігу 
на митній території України зі спла-
тою всіх передбачених законодав-
ством при імпорті митних платежів.

Основні ризики
Фактично закон не забороняє ко-

ристуватися автомобілями з іно-
земною реєстрацією, хоча всі схеми 
ввезення вказаних транспортних 
засобів є “сірими”. Але, якщо ви 
все-таки вирішили зекономити і 
придбати автомобіль з іноземною 
реєстрацією, необхідно бути гото-
вим до наступного:

1. Вказаним автомобілем ви змо-
жете користуватися лише на під-
ставі довіреності. Право власно-
сті зможе оформити лише після 
оформлення для вільного обігу на 
митній території України.

2. У випадку ДТП ви несете повну 
цивільну відповідальність, адже не 
зможете його застрахувати.

3. У разі викрадення такого авто-

мобіля ви не зможете звернутися до 
поліції та розраховувати на подаль-
ше належне розслідування справи.

4. На вас може бути накладено 
штраф, який у 300 разів перевищу-
ватиме розмір митного платежу при 
оформленні транспортного засобу 
для вільного обігу на митній тери-
торії України.

Правова відповідальність
У зв’язку з масовим ввезенням на 

територію України іноземних авто-
мобілів за зазначеними схемами на 
сьогодні почала формуватися судо-
ва практика щодо цивільно-право-
вої відповідальності власників та-
ких авто. Зокрема, 17 травня 2017 
року Вищий адміністративний суд 
України виніс перше остаточне 
рішення щодо водія автомобіля 
з іноземними номерами. Згідно з 
матеріалами справи, 17 березня 
2015 року громадянин Азербай-
джану ввіз на територію України 
автомобіль “Ford Tourneo” в ре-
жимі тимчасового ввезення до 
одного року. Через рік було вста-
новлено, що вказаним автомобі-
лем керував громадянин України. 
При цьому була довіреність на 
право використання транспорт-
ного засобу на території України. 
У даному випадку суд ухвалив, що 
громадянин України зобов’язаний 
сплатити 420 тис. грн — 300% від 
несплаченої суми митних плате-
жів, а транспортний засіб було 
конфісковано. Вказане рішення 
цікаве тим, що суди у вказаній 
справі пройшли всі судові інстан-
ції, а значить зазначене рішення 
можна вважати прецедентом, на 
який при розгляді аналогічних та 
подібних спорів будуть орієнтува-
тися й інші суди.

Mercedes за ціною Lanos

Декларація про початок виконання 
будівельних робіт: КС 083162780608

Що таке система IVR, як вона застосовується 
в контакт-центрах та які питання дозволяє 
вирішити?

Інтерактивне голосове меню (IVR) — це 
система попередньо записаних голосових 
повідомлень, за допомогою яких абоненти 
можуть знайти відповіді на більшість запи-
тань. З урахуванням того, що інформацію 
така система може надавати протягом 24 го-
дин без перерви на обід і сон, то вона має без-
заперечну перевагу в порівнянні з людськими 
ресурсами.
• IVR перерозподіляє виклики на потрібного фахів-

ця всередині контакт-центру. Так, якщо клієнт планує 
під’єднати інтернет та кабельне телебачення, то, на-
тиснувши потрібну кнопку в меню, він може зверну-
тися до необхідного відділу. Крім того, IVR використо-
вують для обробки запитів клієнтів з приводу інфор-
мації про стан поточного балансу, активації додат-
кових послуг та ін. 

• Дана система тісно взаємодіє з контактним номе-
ром телефону клієнта. Після оформлення послуг або-
нент отримує персональний логін та пароль для досту-
пу в особистий кабінет. У розділі «Налаштування» 
особистого кабінету можна підв’язати актуальний но-
мер мобільного телефону для інформування sms-роз-
силки, автоматичного відкриття картки послуги при 
спілкуванні з менеджером, а також номер, який буде 
автоматично використовуватися у системі IVR.

• Дзвінок у Компанію «БЕСТ» супроводжується ві-
танням, яке реагує на час доби. Зранку можна почути 
«Доброго ранку, вас вітає інтернет-провайдер Компа-
нія «БЕСТ», увечері – «Доброго вечора…». 

• Наступним кроком голосового меню пропонуєть-
ся відправити sms-повідомлення із залишком балан-
су. Для цього необхідно натиснути «#». Система IVR 
запропонує ввести номер угоди, після цього для під-
твердження необхідно знову натиснути «#». Голосо-
вий помічник прочитає номер угоди, щоб не поми-
литися при отриманні запиту. Після остаточного під-
твердження sms-повідомлення буде відправлено на 
мобільний клієнта. Важливо підв’язати актуальний 
номер телефону, оскільки система порівнює номер, з 
якого телефонує клієнт, із зареєстрованим в угоді.

• Якщо знати залишок на рахунку не потрібно, IVR 
запропонує можливість під’єднати послугу «Кредит 
довіри». Для цього необхідно натиснути «0». Далі си-
стема запропонує ввести номер угоди та підтвердити 
його «#». 

У Компанії «БЕСТ» передбачена вірогідність дзвінків 
зі старих міських телефонів, де не підтримується мож-
ливість натискання необхідних номерів. У такому ви-
падку потрібно прослухати усе голосове меню та за-
лишатися на лінії — вас переведуть на найближчого 
вільного оператора.

Якщо у компанії трапляється форс-мажорні обста-
вини, IVR вже на початку дзвінка може сповістити 
про технічні проблеми за адресою клієнта, який теле-
фонує. Це скоротить час виклику та дозволить автома-
тизувати процес дзвінків у пікові навантаження.

Додатковим помічником клієнта у момент заванта-
ження вхідних ліній є функція “Зворотнього дзвін-
ка”. У ситуації, коли всі оператори зайняті, очікувати 
з’єднання інколи доводиться довго. Для зручності клі-
єнта розроблена відповідна функція, яка дозволяє на-
тиском однієї клавіші відправити запит, щоб вам пе-
ретелефонував перший оператор, який звільниться.

Дізнатися необхідну інформацію про послуги
Компанії “БЕСТ” та скористатися IVR можна

за телефоном:  (044) 377-7-377.

Як користуватися IVR 
Компанії «БЕСТ»

Купуємо нерозмитнене авто 
з мінімальним ризиком

Директор юридичної компанії 
“ПРАВОЕКСПЕРТ” Сергій ГАПОН
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Верховна Рада України скасувала пільговий трудовий стаж 
для педагогів та чорнобильців. Відтепер достроковий вихід 
на пенсію для них є неможливим. Такі інновації запрова-
джені пенсійною реформою, яка 3 жовтня 2017 року про-
йшла в Раді друге читання.
Парадоксально, але в “Законі про освіту” пільга для вчителів зали-

шена, а в пенсійному законі – скасована. Тобто доля педагогів одно-
значно на сьогодні ще не визначена. 

Під скасування “пільгового стажу” потрапили також медики, 
шахтарі, хіміки, соціальні працівники, льотчики та інші категорії. 
Виняток зробили лише для військовослужбовців та співробітників 
правоохоронних органів.

За ці нововведення проголосувало 288 депутатів.

Рада скасувала достроковий
вихід на пенсію для вчителів

В Ірпінському відділі поліції, у 
приймальній кімнаті громадян, 
створено дитячий куточок. Те-
пер у кожної дитини є можли-
вість знайти розваги для себе 
та з користю провести час, поки 
батьки вирішуватимуть свої на-
гальні справи.

У цьому куточку є іграшки для 
дітей різного віку, а також дитя-
чі розмальовки для дошкільнят, 
ребуси та книжки.

Керівництво відділу переко-

нене, що такий ігровий куто-
чок формуватиме у дитини та її 
батьків позитивне враження про 
співробітників поліції, їх відкри-
тість у співпраці з громадою.

В Ірпінському відділі поліції 
з’явився дитячий ігровий куточок

На базі дитячого закладу оздо-
ровлення та відпочинку «Зоря-
ний» (с. Карапиші Миронівсько-
го району) відбувся обласний 
збір лідерів органів учнівського 
самоврядування міст і районів 
Київщини.

Захід був присвячений 10-ій 
річниці створення обласної ради 
дітей Київщини. Бучанську Асо-
ціацію лідерів представляли уче-
ниці СЗОШ №5 Марина Они-
щенко та Софія Верещинська.

На дітей та координаторів че-
кала насичена програма, розра-
хована на три дні роботи. Со-
фія Верещинська стала головою 
комісії партнерства та зв’язків з 
громадськістю Обласної ради ді-
тей Київщини.

Діти взяли участь у патріотич-
ній акції «Рушник єдності» та 
«Лідерській тусовці», а також 
стали учасниками тренінгів, по-
працювали у комісіях та відвіда-
ли справжній лідерський бал.

Юні бучанці взяли участь в
обласному зборі лідерів

Дитячий садочок “Колібрі”, урочисто від-
критий 24 вересня в Ірпені під час святку-
вання Дня Київщини заради піару місцевої 
влади, відразу закрив свої двері. Як вия-
вилося, заклад не здали в експлуатацію, 
оскільки він не був підключений до усіх 
міських комунікацій, не всі приміщення 
були готові прийняти відвідувачів. Наразі 
малеча уже “обживає” садочок, проте не-
обхідно вирішити проблему з харчуванням.

Комунально-комерційний проект
Засоби масової інформації, підконтрольні чин-

ній владі на чолі з Володимиром Карплюком, по-
стійно трубили про роботи зі спорудження кому-
нального дошкільного навчального закладу комбі-
нованого типу (ясла-садочок) «Колібрі», які велися 
по вул. Григорія Сковороди будівельною компані-
єю “Синергія” (очолює Ігор Оверко). Неодноразо-
во наголошувалося, що це надсучасний інновацій-
ний проект, який буде втілений у нашому місті.

За словами Ігоря Оверка, ідея створення “Колі-
брі” народжувалася досить довго. Вивчалися різ-
ні проектні реалізації аналогічних об’єктів у на-
шій країні й навіть за кордоном. 

Як інвестор, він поставив керівництву нового 
дитячого садочка завдання, що цей проект по-
винен бути комерційно успішним. Батьки дітей 
сплачуватимуть за додаткові послуги, що нада-
ватимуться у його стінах. Це і різні заняття, зо-
крема й спортивні, гурткова робота, вивчення 
іноземних мов, танці, арт-студія тощо. За раху-
нок грошових надходжень планують заохочува-
ти персонал. Зрозуміло, що тут будуть більше за-
цікавлені в клієнтах з тугим гаманцем.

Витрачене повернуть преференціями?
Загалом, Ігор Оверко зізнався, що після від-

криття садочка “Колібрі” продовжують доробля-
ти та обладнувати заклад. На його споруджен-
ня пішли кошти резерву будівельної компанії 
“Синергія”. Орієнтовно він обійшовся у майже 
26 млн грн. Проте кошторис, напевне, зростати-
ме у результаті додаткових робіт та встановлення 
обладнання. Швидше за все, витрачене потім по-
вернеться компанії у вигляді різних преференцій 
від влади для забудовника.

Батьків, діти яких потрапили до “Колібрі”, попе-
реджали про те, що заклад урочисто відкриють 
24 вересня, а свою роботу він розпочне пізніше. 
Штучне “підганяння” під візит губернатора Київ-
щини Олександра Горгана та пафосні урочисто-
сті стали чудовою картинкою для багатьох ЗМІ, 
які про це не знали.

Проблема з харчуванням
Головний спеціаліст з дошкільного виховання 

управління освіти та науки Ірпінської міської 
ради Галина Заєць 11 жовтня повідомила, що 
вісім дитячих груп (переважно старшого віку) 
відвідують “Колібрі”. Але перебувають у садоч-
ку лише чотири години, оскільки ще не орга-
нізовано повноцінне гаряче харчування дітей. 
Наразі ця проблема вирішується, випробову-
ється відповідне обладнання, що тут установ-
лене. Оскільки проводиться перевірка систе-
ми опалення, то температурний режим підтри-
мується за рахунок обігрівачів. Міські комуні-
кації до садочка підключені. Словом, діти уже 
обживають “Колібрі”.

Ігор ЗАЛІЗНЯК

“Колібрі”: відкриття
з доробками

Кращого педaгогa цієї премії цьогоріч в Укрaїні 
обирaли вперше: усі охочі шкільні вчителі могли 
долучитися до конкурсу, який стартував у серп-
ні. Куратором конкурсу виступив канал 1+1 та 
його ведуча  Наталія Мосейчук. Оргaнізaтори от-
римaли понaд 600 заявок. Обирaло крaщого ви-
клaдaчa журі: до нього увійшли учні тa освітяни.

Кращим з-поміж 5 педагогів України став 71-річ-
ний вчитель фізики та астрономії з Чернівецько-
го ліцею №1 Паул Пшенічка. Ще у 1991 році він 
створив для обдарованих учнів наукове товари-
ство “Квазар”, члени якого реалізували понад 150 
дослідницьких проектів.

Переможець отримав народне визнання, приз у 
100 тис. грн, рік безкоштовного підвищення ква-
ліфікації та поїздку на Global Education and Skills 
Forum 2018 до міста Дубай. За словами пана Пау-
ла, премію він витратить «на власний проект “Ква-
зар”, на комуналку та добрі посиденьки з друзями».

Серед п’ятірки лідерів також були:
Наталя Гладких, яка працює з дітьми, які мають 

вади зору, у київській спеціалізованій школі “На-
дія”. З 2009 року займається соціально-психологіч-
ною реабілітацією дітей з особливостями розвитку.

Вікторія Биркович, вчителька початкових класів 
з Ужгородського економічного ліцею, яка впрова-
джує інтегрований курс “Культура добросусідства”.

Владислав Качур, учитель англійської та німець-

кої мов з Вінницької гімназії №6. Розробив елек-
тронні посібники з країнознавства та використо-
вує елементи гейміфікації на уроках англійської.

Тетяна Веркалець, вчителька історії з полтав-
ського навчально-виховного комплексу №16. Пе-
ретворила кабінет історії на творчу лабораторію і 
заснувала клуб “Дебати”.

Усі вони тепер змагатимуться зa Міжнародну 
премію Global Teacher Prize, за звання кращого 
вчителя світу та приз у мільйон доларів для роз-
витку освітніх прогрaм.

Цю премію у 2014 році заснував арабський мі-
льярдер   Санні Варкі.   Її мета – знайти найкра-
щих учителів-новаторів з усього світу та відзначи-
ти переможця нагородою в 1 000 000 доларів.

Global Teacher Prize – це світовий конкурс учи-
телів, які зробили видатний внесок у профе-
сію. Премію засновано, щоб підкреслити важ-
ливість педагогів та їхній внесок у суспільство. 
Будь-хто міг номінувати свого вчителя на здобут-
тя премії. Лідера визначало журі, а глядачі – пере-
можця глядацьких симпатій. 

Підготувала Ольга АВЕРІНА

7 жовтня у залі театру Івана Франка 
відбулася урочиста церемонія нагоро-
дження переможця народного голо-
сування, найкращого вчителя України 
2017 року за версією премії “Global 
Teacher Prize Ukraine”, відомої у світі як 
“Нобелівська” премія для вчителів.

Переможцем престижного педагогічного 
конкурсу став чернівецький вчитель
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У цей день в Україні 
відзначають одразу 
декілька свят: Покрову 
Пресвятої Богородиці, 
дні захисника України, 
українського козацтва, 
заснування УПА, а також 
День народження сели-
ща Гостомель.

14 жовтня — свято для всіх

Разом зі всією художньою громадою 
України в другу неділю жовтня школа 
мистецтв відзначила своє дворіччя. Гос-
ті мали чудову нагоду насолодитися ви-
ставкою картин, написаних учнями за 
літній період — “Перший штрих”. Оскіль-
ки справжній митець не знає відпочинку 
— школа працювала і під час літніх ка-
нікул. Крім того, учасники свята висло-
вили свою небайдужість і до соціальних 
проблем: на підтримку “Центру захисту 
тварин” (керівник — Ірина Мурга) ство-
рено другу виставку картин «Мистецтво 
жити разом», роботи з якої буде пере-
дано на благодійний аукціон, що відбу-
деться наприкінці жовтня у приміщенні 
школи. На благодійному аукціоні можна 
буде придбати картину, написану худож-
ником-початківцем і таким чином допо-
могти братам нашим меншим. 

“Головне — це віра в себе. Адже кожен з 
нас є автором своєї власної історії жит-
тя як неповторного мистецького твору. 
Є таке поняття – «психологія малюн-
ку». Саме керуючись ним і великим прак-
тичним досвідом у роботі з людьми, за 
характером зображуваних форм можна 
зрозуміти, з яким настроєм створюєть-
ся картина, які емоції і переживання у її 
автора на душі”, — розповідає Євгенія 
Харгрі. “Наприклад, якщо дитина почи-
нає свою роботу знизу вгору або усі її пер-
сонажі і предмети ховаються в один з ку-
тиків аркуша паперу — це говорить про 
деяку невпевненість або невіру у власні 
сили. Та з часом із урахуванням рекомен-
дацій під час проведення кожного занят-
тя: зображені дерева на картині почи-
нають рости життєствердно, хмари 
розсіюються, а сонце заливає світлом усе 

полотно — у цьому і вбачаю щастя. З ін-
дивідуальним підходом до кожного учня, 
враховуючи особистісний ріст кожного, 
творчий результат не потребує три-
валого очікування, і щоразу розумієш, 
що недарма обережно підкрадаєшся до 
маленького генія, щоб розкрити у ньому 
великого митця”, — ділиться секретами 
своєї роботи майстер.

Атмосфера в “будинку художників” 
дійсно надихає: повітряно-білі стіни, 
простора зала, вікна, немов великі скля-
ні очі, через які відкривається панорама 
на зелений Ірпінь. Навіть якщо ти не 
художник, в тому місці ти відчуєш натх-
нення: малювати, писати, говорити або 
просто творити власну справу. “Я щасли-
ва за своїх учнів, адже радію кожному їх-
ньому успіху, намагаюсь відзначати їхні 

творчі досягнення, як заохочувальною 
грамотою/дипломом так і невеличким 
подарунком. А вони навзаєм дарують 
мені свої здобутки: вже четверо наших 
учнів є студентами мистецьких ВНЗ. 
Роботи, що створені у стінах школи, 
стали їхньою візитівкою-портфоліо і 
найкращим візуальним представленням 
перед вступною комісією”, — з гордістю 
розповідає керівник.

Сама ж Євгенія займається улюбленою 
справою з самого дитинства, в хорошому 
сенсі “одержима” малюванням. Ще зма-
лечку, бігаючи після шкільних уроків в 
художню студію при  коледжі культури 
і мистецтв ім. І.П. Котляревського, що в 
м. Гадяч, звідки майстриня родом, вона 
мріяла про створення власного мистець-
кого навчального центру і невпинно вдо-

сконалювала уміння і практичні навички 
вже у Київському державному інституті 
декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну ім. М. Бойчука. І далі, надихнув-
шись розповідями вчителів-наставників 
про місто Санкт-Петербург, ще кілька 
років підвищувала кваліфікацію отри-
маної повної художньої освіти.

“Школу в Ірпені я вирішила відкрити 
практично одразу, щойно познайомилась 
з цим зеленим містом. Мене зачарували 
стрункі сосни, чисте повітря і таке при-
ємне почуття спокою, що характерне 
для рідної домівки. А переїхала жити до 
Ірпеня з Києва буквально кілька тижнів 
тому й тепер присвячую кожен день сво-
го життя улюбленій справі”, — зізнаєть-
ся Євгенія Харгрі.

До речі, Irpen Art School небайдужа до 
проблем суспільного характеру й актив-
но сприяє психологічній реабілітації тих, 
хто її потребує. До слова, серед учнів є 
вихованці, які навчаються абсолютно 
безкоштовно через втрату годувальника 
— сини і доньки татусів, які боролися за 
мир в зоні АТО. Як стверджує керівник 
школи Євгенія, психологічний аспект у 
вихованні молодих художників відіграє 
чи не найголовнішу роль, адже саме до-
рослі мають вселити надію в юні серця. 
Надію на те, що успіх обов’язково прийде, 
що головне — віра в себе, у власні сили.

Марія КУЧЕРЕНКО

“Irpen Art School“ — 2 роки
«Реально опанувати 
будь-яку художню тех-
ніку — мистецтво ж іде 
від душі», — саме з та-
ким життєвим гаслом 
крокує дорогою худож-
ньої майстерності ви-
кладач вищої категорії, 
директор школи акаде-
мічного рисунка і живо-
пису “Irpen Art School“  
— Євгенія Харгрі.

Свята Покрова
Покрова Пресвятої Богородиці або, як 

кажуть в народі, Свята Покрова, Третя 
Пречиста, шанується одночасно і хри-
стиянами, і рідновірами України. Своїми 
коренями вона сягає сивої багатотисячо-
літньої давнини із завершення хлібороб-
ського циклу робіт, засинанням природи 
та «вкриванням» землі на зиму. Справді, 
в жовтні перші дерева втрачають листя, 
всі плоди уже дозріли: «Прийшла Покро-
ва — на дереві голо». 

У християнство Свято Покрови було 
введено в Х столітті і має під собою чи 
то легенду, чи то подію, яка відбулася в 
Царгороді (Константинополі). Коли мі-
сто оточили чужинці, Богоматір помо-
лилася разом із віруючими на всенічній 
службі у Влахерській церкві, після чого 
зняла зі своєї голови блискуче покрива-
ло, яскравіше за сонячні промені, і про-
стягнула над усіма людьми, що перебу-
вали в церкві. Тим самим Покров Бого-
родиці захистив їх від ворогів. Невдов-
зі надійшли воїни-захисники і звільнили 
населення від нападників.

До Покрови завершувався період сва-
тань і приготування до весіль. «Покро-
ва накриває траву листям, землю снігом, 
воду — льодом, а дівчат — шлюбним він-
цем». Крім сприяння створенню нових 
родин, Покрова – ще й старовинне на-
родне свято, пов’язане з культом поми-
нання предків. Цікаво, що в народі збе-
реглося повір’я, що у Пресвятої Діви є 
опікун Покров, якого просили: «Батень-

ку Покров, накрий нашу хату теплом, а 
господаря – добром».

День захисників України,
козацтва та УПА 
У той час, коли жінки просять про 

шлюб, чоловіки святкують День захис-
ників України (з 14 жовтня 2014  р.), а та-
кож День українського козацтва (з серп-
ня 1999 року). 

Цікаво, що козаки настільки щиро й 
урочисто відзначали своє свято, що з ча-
сом воно отримало другу назву  — Ко-
зацька Покрова. В цей день у козаків від-
бувалися вибори нового отамана. Козаки 
вважали Пресвяту Богородицю своєю за-
ступницею і покровителькою. На Запо-
ріжжі в козаків була церква святої Покро-

ви. А після зруйнування Січі в 1775 році 
вони подалися за Дунай, взявши з собою 
образ Покрови Пресвятої Богородиці.

Українська Повстанська Армія (УПА), 
яка постала в час другої світової війни 
на землях Західної України як збройна 
сила проти гітлерівської і більшовицької 
окупації батьківських земель, теж обра-
ла собі свято Покрови за день Зброї, від-
давшись під опіку святої Богородиці.

День Гостомеля
За переказами, Гостомель існує з давніх 

часів, однак перша письмова згадка про 
нього датується лише 1493 р. Це селище 
було свідком численних  історичних по-
дій, пов’язаних з минулим нашої краї-
ни. Так, у 1614-му із отриманням Магде-

бурзького права село Гостомель одержало 
всі міські права  і стало одним із центрів 
ярмаркування. А під час  національно-ви-
звольної війни під проводом Б. Хмель-
ницького Гостомель був козацьким со-
тенним містечком Київського полку.  

1694 р. тут побудували Свято-Покровську 
церкву, а волосний центр містечко перетво-
рилося у 1866 р. У 1962 році його підпоряд-
кували Ірпеню, а в 1972 р. до Гостомеля те-
риторіально увійшло село Мостище.

14 жовтня Гостомель відсвяткує 
523-ю річницю заснування.  Із програ-
мою святкових заходів до Дня селища 
можна ознайомитися на стор. 12.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

Повір’я та прикмети
• 14 жовтня дівчина, яка хоче вийти за-

між, повинна прийти в церкву до почат-
ку святкового богослужіння, постави-
ти свічку біля ікони Покрови Пресвятої 
Богородиці та попросити її про швидке 
заміжжя і щасливе сімейне життя. 

• Якщо зіграти весілля на Покрову — 
молоді будуть жити душа в душу.

• Якщо на Покрову листя з вишень не 
опало, зима буде теплою, а якщо не ви-
пав сніг — його не буде і в листопаді.

• Якщо на Покрову падає сніг, то і на 
Дмитра (8 листопада) піде сніг, а якщо 
снігу не буде, то і на Катерини (7 груд-
ня) снігу не буде.

• Яка погода на Покрову, такою вся 
зима буде.
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Три дні поспіль — із 29 вересня по 
1 жовтня — Ірпінь святкував чер-
гову річницю свого народження. 
Правда, залишилося незрозумі-
лим, яке літочислення узято за ос-
нову. Адже якщо за прийняте “ста-
рою” владою, то точкою відліку 
вибрали 1902 рік, відштовхуючись 
від залізниці.
Минулого року святкували за новим 

“літописом” — від 1956-го, коли Ірпеню 
вдруге надали статус міста. Так і “нама-
лювали” 60-річний ювілей. Тепер пішло 
нове літочислення — “третій рік поспіль 
ми разом святкуємо День нашого слав-
ного міста”. На це звернули увагу місце-
ві активісти, які перечитали офіційне 
звернення міського голови Володими-
ра Карплюка. Та зробили висновок: ви-
ходить, що літопис Ірпеня розпочався з 
приходом до влади чинного мера?

Парк під піар-акції
Головною подією святкувань обрали 

відкриття парку, який облаштували на 
території Будинку творчості письмен-
ників. На урочистості завітали народ-
ні депутати Сергій Тарута та засвічений 
у нас останнім часом Ярослав Моска-
ленко, Почесні громадяни Ірпеня, серед 
яких і Петро Мельник, творча братія.

І якщо більшість ораторів, зокрема й 
письменників, яким надали слово, по-
ливали елеєм “визначні” здобутки мера 
та його команди, то досить оригіналь-
ним та дотепним був виступ літератора 
та політолога Володимира Цибулька. 

Віддаючи Ірпеню лаври літературної 
столиці України, митець переконаний, 
що фестивалі та книжкові ярмарки, які 
тут проводяться, продовжують тради-
ції і ті сакральні дійства, які були прита-
манні нашому місту.

Водночас він пожартував, що парк 
створений для письменників, а політи-

ків сюди можна пускати лише на годи-
ну в тиждень. Від себе можна додати, що 
в кращому випадку вони тут з’являти-
муться лише під якусь піар-акцію.

Сам парк облаштовувався швидкими 
темпами, тому ще потребує додаткових 
робіт по впорядкуванню його території. 
Єдине, що взяло за живе, — пара білос-
ніжних лебедів, які плавали в невелич-
кому озерці, яке розчистили та штуч-
но прикрасили фонтаном. Щоправда, на 
жаль, 4 жовтня один із цих красенів про-
сто зник. Натомість люди помітили, що 
поблизу берега плаває біле пір’я. Припус-
кають, що птаха загризли собаки. Тому не-
вдовзі з озера прибрали й другого птаха. 

“Мерлезонський балет”
та заслужені відзнаки
Друга частина “офіціозу” — “мерлезон-

ський балет” з вітанням новоспечених 
почесних громадян — Михайла Копача, 

Сергія Пащинського і Валерія Косарєва, 
нагородженням кращих із кращих жи-
телів Ірпеня, які своєю сумлінною пра-
цею роблять вагомий внесок у розвиток 
та розбудову міста. 

Саркастичний сміх одних та шале-
ні оплески “своїх” викликала, правда, 
лише перша половина дійства, де луна-
ли прізвища відомих провладних поса-
довців та депутатів.

Хтось отримав почесні грамоти облдер-
жадміністрації, інші — відзнаки облра-
ди, серед яких — заступник міського го-
лови Лідія Михальченко (підозрювана у 
скоєнні кримінальних злочинів), депута-
ти міськради Олександр Маркушин, Оль-
га Олійнич, Петро Король і Людмила Бі-
дула, начальник фінуправління Євгенія 
Данилюк та інші.

Відзначено і багаторічну діяльність 
у навчальних закладах, міністерських 
структурах, органах місцевого самовря-

дування Олександра Сластьоненка — 
заслуженого працівника освіти, почес-
ного професора Фіскального універси-
тету, також у цьому виші він обіймав по-
саду вченого секретаря.

Нечисленні присутні щиро раділи за 
простих роботяг комунальних підпри-
ємств, яким теж випали міські грамоти 
чи подяки. А ще “Ірпіньводоканалу” по-
дарували службовий автомобіль “Фіат”.

Шана за сертифікатами
Сім’ям військових, які загинули на 

Сході України у зоні проведення АТО, 
міська влада передала сертифікати на 
одержання матеріальної допомоги. Прав-
да, на сцену вирішила їх не запрошувати, 
щоб, за словами Карплюка, зайвий раз не 
тривожити спогадами про рідних, які не 
повернулися додому.

Можливо, просто треба було надати їм 
право вибору — чи бажають вони, щоб 
привселюдно ми віддавали їм свою шану 
за мужніх героїв. Як вшановують бать-
ків ліквідатора аварії на Чорнобиль-
ській АЕС Володимира Правика. 

Далі було все традиційно — подарунки 
подружнім парам, які відзначили 65 та 
50 років спільного життя, молодятам, які 
цього дня стали на весільний рушник, 
маленьким ірпінцям, яким щойно ви-
повнився перший рік. А також концер-
ти, фестивалі, конкурси — з нагородами 
та щирими оплесками. 

Ігор ШВЕЦЬ

На вулиці осінь, а отже — час по-
говорити про те, без чого не обій-
деться ця прохолодна, але така різ-
нобарвна пора року. Сьогодні ми 
розкажемо про 7 стильних речей 
цього сезону.
Куртка-косуха
Звичайно, така річ вже є чи не кожної 

модниці і вона стала класикою в базово-
му гардеробі дівчат. Зараз косухи шиють 
з різних матеріалів, багатьох кольорів та 
на будь-який смак. Однак найпопулярні-
шою була, є і буде куртка чорного кольо-
ру. Вона найбільш практична та поєдну-
ється майже з усіма предметами жіночо-
го гардеробу: з легкою сукнею та грубими 
черевиками, із джинсами та брюками. З 
косухою можна створити романтичний, 
жіночний і навіть бунтарський лук. 

Порада
Обирайте мінімалістичні куртки, з неве-
ликою кількістю декоративних елементів. 
Таку косуху легше поєднувати з іншим 
одягом. Однак якщо ви хочете трендову, 
а не базову річ — зверніть увагу на курт-
ки з вишивкою або ж бахромою.

Сині джинси
Хіт сезону — джинси синього кольору 

без потертостей, дірок і будь-яких при-
крас. Обирайте мом-джинси або банани. 
Їх характерна особливість — висока та-
лія та трохи вільний крій від стегна. Але 
якщо ви хочете чогось “цікавішого”, ніж 
звичайні мом-джинси, обирайте брюки 
з комбінованого деніму або з вишивкою. 
Такі джинси подовжують ноги та прихо-
вують зайві сантиметри. До того ж, лег-
ко поєднуються з косухами, жакетами, 
пальто і светрами оверсайз.

Светр оверсайз
Такий одяг подарує відчуття комфорту 

та розслабленості. Не переживайте: в ньо-

му ви не будете виглядати більшою, ніж ви 
є! Навпаки — правильно підібраний овер-
сайз допоможе вам зробити свій образ тен-
дітнішим та жіночнішим. Обирайте фак-
турну в’язку і нейтральні або пастельні 
тони: сірий, чорний, білий, молочний. Зби-
раючи образ у такому стилі, грайте факту-
рами, а не кольорами. І пам’ятайте: светр 
оверсайз чудово поєднується з джинсами, 
завуженими брюками, спідницями міді. А 
якщо ваш светр довгий, а ви смілива дівчи-
на — одягайте його замість сукні, з високи-
ми ботфортами або гольфами.

Брючний костюм
Він доречний усюди: на діловій зустрі-

чі чи роботі, в театрі, на вечірці і навіть 
на весіллі. Але варто пам’ятати, що ко-
стюм має ідеально сидіти на вас і поєд-
нуватися із вдало підібраними аксесуа-

рами. Цієї осені нам пропонують безліч 
фактур і тканин будь-якого кольору, а 
також фасонів: піжами, смокінги, діло-
ві костюми, casual. Актульно також під-
креслити стиль великими прикрасами, 
контрастними поясами, яскравими бро-
шками. Під костюм підійде найрізнома-
нітніше взуття: лофери, челсі, дербі, еле-
гантні лодочки, зручні кросівки.

Водолазка
Це практична та зігріваюча части-

на осінніх луків. Вона буде доречною із 
джинсами та спідницями, з брючним ко-
стюмом чи сукнею в білизняному стилі. 
Обирайте однотонні класичні варіанти, 
без декору. Прикраси підбирати можна 
до кожного приводу окремо. Ідеальне 
рішення — мати кілька водолазок: темні 
на кожен день і білі або пастельні — для 
святкових випадків.

Сукня
Сукні актуальні в будь- 

якому сезоні. Все ще в 
моді оксамит, велюр, за-
мша. Але врахуйте: такі 
тканини можуть додава-
ти зайві об’єми. Щоб не 
виглядати більшою, ніж 
ви є, обирайте глибокі 
насичені кольори, прості 
крої і — обережно з аксе-
суарами. А найсміливіші 
можуть приміряти шкі-
ряні сукні, адже шкіра — 
це ще один тренд цього 
сезону. Щоб бути в трен-
ді, одягайте міні-сукні, а 
щоб не мерзли ніжки — 
високі ботфорти. Дов-
жина максі та міді також 
не втрачає своєї акту-
альності.

Пальто та жилетки
Сезон “Осінь-зима 2017-2018” не дає 

чітких рамок і не ставить кордонів — 
актуальні і класичні моделі, і прямі, і 
oversize, і пальто-куртки, і міні-пальто, і 
максі — майже до п’ят. Різноманітність 
і еклектика — ось девіз всіх модних по-
казів “Осінь-зима 2017-2018”. Головне 
правило нового сезону: пальто в жіно-
чому гардеробі має бути декілька, щоб 
максимально повно відобразити багато-
гранність жіночого характеру і власного 
ставлення до моди.

Дізнатися більше про наймодніші речі 
та найсвіжіші тренди можна з 
нового проекту «LOOKBOOK» 
на телеканалі “Погляд”.

Юлія КАСЯН

Будьте в тренді!

День міста святкували за новим літочисленням 
— приходом до влади Карплюка
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

По горизонталі:
Перевищення видаткiв над до-
ходами 4. Кам`яна стiна 6. Тов-
ста мотузка 7. Сiрий заєць 10. 
Питальний лист 11. Настоятель 
католицького монастиря 14. Бо-
йова машина 17. Коштовний мi-
нерал 18. Муза любовної поезiї 
21. Вид бiгу коня 22. Вулкан на 
Фiлiппiнах 23. Порушення рит-
му серця

По вертикалі:
1. Письмова робота 2. Дослiв-
ний уривок з тексту 3. Примi-
щення для стрiльби 4. Крайня 
точка материка 5. Знак зодiа-
ку 8. Притока Печори 9. Вели-
кий папуга 12. Галузь медицини 
13. Тропiчнi вологi лiси 15. Англ. 
одиниця площi землi 16. Мор-
ський ссавець 18. Отруйна змiя 
19. Мiсто в штатi Арiзона 20. 
Хвалебний вiрш

Кросворд

Прогноз погоди. Ірпінь

Смачного!

Карикатура

Страви з гарбуза

Погода

Жовтень — пора стиглих та соковитих яблук. 
Пропонуємо вам приготувати десерти із 
цими солодкими та корисними плодами, які 
стануть прекрасним доповненням до чашки 
ароматного гарячого чаю — такого доречно-
го в прохолодні осінні дні.

Шарлотка “Класична”
4 солодких яблука, 3 яйця, 50 г сметани, 1 склянка 

борошна,1 склянка цукру, сода — на кінчику ножа, 
1 ч. л. лимонного соку, кориця, 80 г родзинок, 10 г 
вершкового масла (для змазування форми).

• Яйця змішайте з цукром та лимонним соком і 
збийте міксером у піну. Додайте сметану і потім плав-
но введіть борошно, продовжуючи збивати. Додайте 
соду на кінчику ножа або розпушувач для тіста. Усе 
ретельно змішайте і дайте тісту постояти 5-10 хв.

• Яблука помийте, очистіть від насіння. У разі не-
обхідності можна очистити і від шкірки.

• Форму для випікання змажте маслом, якщо 
треба — вистеліть папером для випікання.

• У форму викладіть яблука. Тісто ще раз збийте 
міксером. Потім додайте у нього попередньо запа-
рені родзинки і ретельно змішайте.

• Яблука залийте тістом, акуратно розрівняйте і по-
ставте шарлотку в духовку. За бажанням шарлотку 
можна прикрасити шматочками яблук, виклавши їх 
віялом. При випіканні вийде дуже красиво.

• Випікайте 40 хв. при температурі 190-200 0С, 
перевіряючи готовність.

• Готову шарлотку посипте корицею. Подавайте, 
прикрасивши шматочки пирога кульками моро-
зива, гілочками м’яти або горішками.

Пишні оладки
1 яйце, 2-3 ст. л. цукру, 1/4 ч. л. солі, 1 склянка ке-

фіру або кислого молока, 2 склянки борошна, 1/2 ч. л. 
соди, 2 яблука, рослинна олія для смаження.

• Кефір заздалегідь витягніть із холодильника, 
щоб він прогрівся. Розбийте в нього яйця, висип-
те цукор, сіль, змішайте. 

• Висипте борошно і соду (її потрібно додати саме 
в цей момент, не раніше).

• Добре змішайте вінчиком. Тісто має бути гус-
тим: чим густіше, тим пишнішими будуть оладки. 
Але сильно густо теж не робіть, інакше оладки бу-
дуть «гумовими». 

• Яблука потріть на тертці, змішайте. Залиште ті-
сто в спокої на 20 хв.

• Потім ложкою відщипніть тісто з краю і викла-
діть на сковороду. Смажте з двох боків.

Анекдот
— Татку, — питає хлопчик, — чи зумів би ти із за-
плющеними очима написати своє прізвище?
— Звичайно.
— То напиши його, будь ласка, в моєму щоден-
нику.

* * *

По горизонталі: 1) дефiцит, 4) мур, 6) канат, 7) русак, 10) анкета, 11) абат, 
14) танк, 17) сапфiр, 18) ерато, 21) галоп, 22) Апо, 23) аритмiя. По вертика-
лі: 1) диктант, 2) цитата, 3) тир, 4) мис, 5) рак, 8) Уса, 9) ара, 12) терапiя, 13) 
мангри, 15) акр, 16) кит, 18) ефа, 19) Ахо, 20) ода.

Рецепти з яблуками

Святковий календар
14 жовтня 
• Покрова Пресвятої Богородиці;
• День захисника України;
• День українського козацтва;
• День селища Гостомель.
15 жовтня 
• День працівників харчової промис-
ловості;
20 жовтня 
• Всесвітній день боротьби з остеопо-
розом;
• Міжнародний день авіадиспетчера;
• Всесвітній день боротьби з раком 
молочної залози;
• Міжнародний день кухаря і кулінара.

Програма заходів

Селище Гостомель
13 ЖОВТНЯ
12:00 — старт велоперегонів “Гостомель за 
             об’єднання громад” (район Склозаводу, 
             площа біля торгового комплексу та перукарні).
14 ЖОВТНЯ
08:00 — божественна літургія у Свято-Покровському храмі.
14:00 — розважальна програма для дітей: аніматори,
            майстер-класи, смаколики та атракціони.
14:30 — відкриття фотовиставки “Україна — 
            моє серце, Гостомель — моя душа”.
15:00 — урочиста частина та реєстрація рекорду України.
16:00 — виступи місцевих колективів.
17:30 — виступ Київської муніципальної академії 
             естрадного та циркового мистецтва
18:30 — виступ XLDELUXE, а також CHARMLEX, 
             SCSRLETT, гітарист FLAME, АНГЕЛІЯ, VLADA.
19:30 — виступ Київського вогняного театру.
20:00 — особливий гість свята, перша переможниця 
             євробачення від України, народна артистка 
             України РУСЛАНА.
21:00 — танцювальний BATTLE З MC SERGEY
             VELICHANSKY ТА DJ RICHIE.

Місто Буча
13 ЖОВТНЯ
15:00 — Відкриття меморіальної дошки учаснику АТО,
               земляку Пасічнику Віктору Анатолійовичу
15:30 — Урочисті заходи з нагоди Дня захисника 
               України та Дня українського козацтва.
               Запрошуємо всіх у міський будинок культури
               за адресою: вул. Яблунська, 15 (Склозавод)
14 ЖОВТНЯ
10:00 — Покладання квітів до пам’ятних знаків
12:00 — Польова кухня (біля стадіону)

Погода: www.gismeteo.ua

• ВИСЛОВИ •
Якщо тобі риють яму – не заважай! Закінчать – зробиш собі басейн…
Якщо тобі миють кістки – дякуй! Артрозу не буде…


