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Теплові баталії у Коцюбинському
Люди опинилися заручниками 
політичних ігрищ, розгорнутих 
можновладцями.

Опалювальна епопея у Коцюбинському мало не до-
сягла катастрофи на кшталт алчевської, де заморози-
ли системи теплопостачання. Громада мужньо від-
стоювала право на отримання тепла в свої оселі. На 
заваді стали комерсанти, які намагалися захопити ко-
мунальні котельні, ірпінська влада та її коцюбинські 
прибічники, які палають бажанням прибрати з поса-
ди селищну голову, численні судові засідання. Незва-
жаючи на труднощі, люди вистояли у ситуації, коли 
вони опинилися заручниками політичних ігрищ, роз-
горнутих можновладцями. Нарешті батареї у помеш-
каннях коцюбинців стали теплими.

Гіркий досвід
Початок протистояння було закладено фактично ще 

10 років тому, коли Коцюбинська селищна рада спільно 
з ТОВ “УкрОпт “Мастер-Енерго” створила ЗАТ “Коцю-
бинські теплові мережі”. Частиною статутного фонду 
останнього стали котельні, розташовані по вул. Поно-
марьова та Меблева. За їх допомогою здійснюється те-
плопостачання більшості багатоквартирних житлових 
будинків, комунальних та державних установ Коцю-
бинського (лікарня, поліклініка, школа, Будинок куль-
тури, селищна рада).

У 2015-му товариство припинило сплачувати за газ, 
який отримало від НАК “Нафтогаз України”. Тому 
узимку минулого року селище мало не зазнало техно-
генної катастрофи. Активісти, налякані загрозою від-
ключення опалення, організували на морозі чергуван-
ня під газорозподільчими пунктами. 

Судові рішення
Для вирішення проблеми змушена була втрутитися 

обласна прокуратура. На підставі розслідування пору-

шили дві кримінальні справи. Одну з них — за фактом 
привласнення теплопостачальним підприємством ко-
штів, які сплачували користувачі послуг. Інша стосу-
валася неправомірного привласнення об’єктів інфра-
структури, зокрема цілісного майнового комплексу, до 
складу якого увійшли згадані вище котельні.

Потім за цією справою розпочалися тривалі судо-
ві баталії. У господарському суді прокуратура вима-
гала визнати договір оренди майна, укладений між 
“Мастер-Енерго” і ЗАТ “Коцюбинські теплові мережі”, 
недійсним, та повернути котельні у власність селища. 
Правоохоронці оскаржують законність підстав набут-
тя останнім права власності на спірне нерухоме майно.

Суд підтримав вимоги прокуратури та постановив 
повернути котельні у власність селища. У судовому 
порядку фактично було доведено, що ці енергетичні 
об’єкти, які перебували в експлуатації “Мастер-Енер-
го”, відчужено незаконно.

23 листопада відбулася 31 сесія Ворзельської се-
лищної ради, на порядок денний якої було вине-
сено 19 актуальних для життєдіяльності селища 
питань. Особливо жвава дискусія розгорнула-
ся навколо питань щодо розроблення містобудів-
ної документації — генерального плану селища; 
про повернення на баланс Ворзельської селищної 
ради будівель і споруд закладів освіти та культу-
ри, які є власністю територіальної громади сели-
ща; щодо відмови  виділення земельних ділянок 
учасникам АТО.

Генеральний план як довгострокова
стратегія створення повноцінного
життєвого середовища
У процесі полеміки дійшли висновку про розроблен-

ня  нової містобудівної  документації. Виконавчому 
комітету доручено виступити замовником на розро-
блення генерального плану селища Ворзель та в уста-

новленому порядку визначити 
проектну організацію — роз-
робника містобудівної доку-
ментації.  Депутатський кор-
пус одноголосно проголосував 
про передбачення коштів на 
проведення топографо-геоде-
зичної зйомки, про замовлен-
ня розроблення плану черво-
них ліній. 

Після завершення розро-
блення проекту будуть прове-
дені громадські слухання щодо 
врахування  інтересів та пропозицій жителів Ворзеля. 

Крім того, Ворзельська селищна рада звернулася до 
Київської облдержадміністрації з тим, щоб передба-
чити кошти в обласному бюджеті на проведення до-
сліджень Одеським інститутом курортології, який 
має визначити, чи бути Ворзелю курортом і якого 
напрямку. Хоча, за словами мешканців, для розвит-
ку Ворзеля як зони рекреації не потрібні ніякі ста-
туси, натомість вкрай необхідний добре продуманий 
бізнес-план на кілька десятків років вперед  і пошук 
фінансів.

Культурно-освітні заклади Ворзеля  є 
власністю територіальної громади селища
Одноголосно місцеві депутати проголосували про 

повернення на баланс  Ворзельської селищної ради 
будівель та споруд закладів освіти та культури, у тому 
числі й бібліотеки, які є власністю територіальної гро-
мади селища. 

Із виступу начальника відділу обліку та звітності 
Наталії Пилипенко присутні почули сумну статис-
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Перипетії 31-ї сесії Ворзельської 
селищної ради
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Верховна Рада схвалила 
законопроект щодо
оголошення 25 грудня 
(Різдво Христове за
григоріанським календа-
рем) вихідним днем.
За схвалення законопроек-

ту  №5496  «Про внесення змін 
до статті 73 Кодексу законів про 
працю України щодо святкових 
і неробочих днів» проголосува-
ли 238 народних депутатів за мі-
німально необхідних 226.

Крім того, документом скасо-
вано вихідний день 2 травня, 
святковим вважається 1 травня 
— День праці.

В Україні вихідним є й 7 січня, 
коли відзначають Різдво Хри-
стове за юліанським календа-
рем  (святкують Українська, Ро-

сійська, Грузинська, Сербська і 
Польська, Єрусалимська право-
славні церкви, а також Греко-ка-
толицька церква в Україні).

Водночас католицьке Різдво, 
яке відзначають не лише ри-
мо-католики, але й протестанти 
і представники низки помісних 
православних церков 25 грудня, 
було в Україні робочим днем.

25 грудня в Україні —
офіційний вихідний

В Ірпені співробітники Служби безпеки Укра-
їни блокували контрабанду та збут особливо 
небезпечного синтетичного наркотика – ЛСД.

Правоохоронці встановили, що організатор нар-
кобізнесу, мешканець Ірпеня, замовляв наркотик з 
Північної Америки та отримував його через пошто-
ві відправлення.

Зловмисник реалізовував «товар» через так звані «за-
кладки», оплата від клієнтів надходила на банківську 
картку. Для «оптовиків» діяла гнучка система знижок. 

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в 
одному з поштових відділень Ірпеня під час отримання 
чергової посилки з ЛСД. Під час обшуків його помеш-
кання правоохоронці вилучили ще майже 1300 «марок» 
та записник з «клієнтською» базою. За цінами «чорно-
го ринку» вартість вилученого наркотику становить 
понад 750 тис. грн. Слідчими СБУ відкрито криміналь-
не провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу 
України. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні 
злочину та обрано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою. 

Триває досудове слідство.
Прес-центр СБ України

В Ірпені затримали 
наркодИлера

за контрабанду ЛСД

На будівництві 
ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” 

впав кран

Громадський рух “Чесно” 
провів розслідування 
щодо власності ірпін-
ського міського голови 
Володимира Карплюка за 
кордоном.
Мер задекларував у Польщі 

три квартири. Але виявилося, 
що він причетний і до іншої 
нерухомості, що знаходиться у 
цій країні.

Журналістам вдалося відшу-
кати будинки його партнерів по 
бізнесу та соратників по партії 
“Нові обличчя”, розташовані в 
містечку Маркі, що у передмісті 
Варшави. На відміну від Ірпеня, 
там громада заборонила нищи-
ти ліс та вести багатоповерхову 
забудову.

Тому напрошується простий 

висновок: чудо-мер, макси-
мально спустошивши місцеві 
природні ресурси під спору-
дження висоток, підготував 
собі на майбутнє затишний ку-
точок за межами України.

А ірпінці житимуть у щільно 
забудованому бетонному гет-
то, де не вистачатиме ні шкіл, 
ні садочків, ні робочих місць, з 
вічними пробками на дорогах 
та високим рівнем злочинності.

Нові штрафи за порушення
правил дорожнього руху

У Міністерстві внутрішніх 
справ озвучили нові суми штра-
фів за порушення правил до-
рожнього руху. Про це під час 
засідання уряду розповів очіль-
ник міністерства Арсен Аваков, 
— інформує прес-служба МВС.

Окрім цього, Кабінет Міні-
стрів 10 листопада погодив по-
силення покарання за порушен-
ня правил дорожнього руху. За 
словами Авакова, необхідно 
внести зміни до ст. 286 ККУ про 
порушення ПДР — збільшити 
покарання за подібні злочини.

Наприклад, за порушення ПДР 
особами у нетверезому стані, 
що спричинило середню ступінь 
тяжкості аварії, пропонується 
позбавляти волі строком до 3 ро-
ків з позбавленням права керува-
ти авто на строк від 3 до 5 років.

За порушення ПДР особами у 
нетверезому стані, що спричи-
нило смерть особи або тяжке 
ушкодження, позбавляти волі 

на строк від 7 до 12 років з поз-
бавленням права керувати авто 
на строк від 5 до 10 років.

У свою чергу, за перевищення 
максимально дозволеної швид-
кості руху більше, ніж на 50 км/
год., МВС пропонує встанови-

ти штраф у  3,4 тис. грн  (зараз 
– 510  грн). За залишення міс-
ця ДТП пропонується встано-
вити штраф також у  3,4  тис. 
грн та передбачити можливість 
позбавлення права керуван-
ня транспортним засобом на 
строк до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір 
штрафу за управління транспор-
том без права керування — він 
становитиме 10,2  тис. грн, а за 
повторне порушення — 40,8 тис. 
грн. Особи, позбавлені права 
керування, порушивши закон, 
сплачуватимуть штраф у розмірі 
20,4 тис. грн, а за повторне вчи-
нення цього порушення протя-
гом року — 40,8 тис. грн.

В Ірпені активісти 
підрахували дерева, які 
ростуть на території ДСО

Ірпінські активісти поставили відповідні від-
мітки на дерева, що ростуть на території  скан-
дально відомого місцевого підрозділу Державної 
служби охорони, яку намагалися забудувати ба-
гатоквартирними будинками.

На своїй сторінці у мережі Facebook депутат Ір-
пінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі по-
відомив: “19 листопада ми разом з представника-
ми ініціативної групи захисту зеленої зони ДСО 
порахували кількість дерев, які там ростуть, та 
поставили на них відповідні відмітки. Живі помі-
чали зеленою фарбою, сухостійні — жовтою.

Тепер ми знаємо, що там 88 зелених і 38 сухих 
сосен. Дуби, клени, акації, берези та інші дере-
ва ще не рахували. За результатами підрахун-
ку складемо відповідний акт, у якому зазначимо 
кількість дерев та їх стан.

Щодо фарби — можете не хвилюватися: вона 
водоемульсійна і жодним чином не шкодить де-
ревам. Нагадую, що всі ці рослини перебувають 
під загрозою знищення.

Ми не заперечуємо, щоб сухостої зрізали, бо 

шість із них знаходяться якраз навпроти школи 
№1. Також з боку вул. Тургенівська є похилена зе-
лена сосна, яка теж в аварійному стані.

Зробимо все можливе, щоб зберегти на території 
ДСО зелені насадження і влаштувати там сквер. 
Усі пораховані дерева сфотографовані, щоб потім 
не виникало питань: живі вони чи сухі”.

Польський куточок живої природи
пана Карплюка?

У Господарському суді Київ-
ської області розпочали слуха-
ти по суті справу про визнання 
недійсним аукціону з продажу 
майна ВАТ «Ірпінський комбі-
нат «Перемога». Представник 
ліквідатора цього непрацюючого 
підприємства нарахував 6 пору-
шень при проведенні торгів. 

Натомість представник біржі, 
яка проводила аукціон, ствер-
джує, що торги відбувалися за 
законом. Тоді майно комбіна-
ту на аукціоні придбала фірма 
«Астролябія». А згодом — пе-
репродала його. Серед кінцевих 
покупців також значиться Ірпін-

ська міська рада. Свого часу за-
будовниця Ільницька отримала 
від «Астролябії» Будинок куль-
тури комбінату вартістю близь-
ко 15 млн грн. А потім передала 
його місту у зарахування пайо-
вої участі. Проте, у разі визнання 
торгів недійсними, майно повер-
неться до комбінату.

22 листопада на слухання 
справи по суті представник Ір-
пінської міськради не з’явився. 
Якщо так триватиме й далі, ри-
зики втратити відремонтований 
і помпезно відкритий об’єкт інф-
раструктури збільшаться.

Ірпінська 
громада
може втратити 
будинок 
культури

15 листопада у Вишневому на будмай-
данчику ЖК “Атмосфера” впав кран. Ін-
формація про це з’явилася в соцмережах.

Натомість у відділі продажу “ОРЛАН-ІНВЕСТ 
ГРУП”, який розташований безспосередньо біля 
будівництва, журналістів “Погляду” перекону-
вали, що про аварію навіть не чули, а на будмай-
данчику давати роз’яснення відмовились. Проте 
з невеликої висоти неозброєним оком було вид-
но, що кран таки впав. За інформацією з соцме-
реж, падіння крана минулося без жертв.

Місцеві мешканці дивуються, чому ніхто не дає 
роз’яснень і взагалі здивовані появі у Вишневому 
ірпінського забудовника. Вони стверджують: бу-
дівельну компанію обрали незаконно, адже нада-
ли перевагу не тому забудовнику, який обіцяв на-
дати учасникам бойових дій 70 квартир, а тому, 
хто лише 40 (“ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”).

Нагадаємо, в листопаді на території будівниц-
тва  ЖК “Синергія — 3”, який зводить будівель-
на фірма депутата “Нових облич” Ігоря Оверка, 
виявили загиблу людину.
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тику щодо виділення Ірпенем фінан-
сування на культурно-освітні осеред-
ки селища. Із бюджету Ірпінської місь-
кради виділялися кошти лише на заро-
бітну плату працівникам, а інші над-
ходження йшли з місцевого бюджету. 
Навіть вкрай необхідних для ворзель-
ців перед початком нового навчально-
го року 400 тис. грн Ірпінь не виділив. 
Ворзельська селищна рада має повне 
право на власний розсуд розпоряджа-
тися коштами для реалізації нагальних 
культурно-освітніх потреб.

Чому АТОвці не можуть
отримати належні за 
Законом земельні ділянки?
Найзапеклішу дискусію викликала від-

мова землевпорядника Наталі Білокінь 
за підтримки частини депутатів учасни-
кам АТО Олександру Мирончуку, Олек-
сандру Попову та Олексію Іванову на 
отримання, передбачених Законом, зе-
мельних ділянок із формулюванням “не-
правильно подане викопіювання”.

За словами Олександра Попова, це вже 
п’ята відмова йому, як учасникові АТО 

та інваліду війни 2 групи. Обурений дія-
ми місцевих чиновників, Олександр По-
пов повернув Ларисі Федорук вручену 
колись нею медаль за заслуги перед Вор-
зельською громадою. Натомість селищ-
на влада запевняє, що хлопці отримають 
землю, але після прийняття генерально-
го плану, оскільки вони є представника-
ми другої черги на отримання земельно-
го наділу.

За результатами усіх розглянутих на се-
сії питань прийнято відповідні рішення.

Ольга АВЕРІНА

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Влада знала про проблему
Загалом судові справи розтяглися на 

чотири місяці. Представникам влади се-
лища довелося відвідувати різні держав-
ні інстанції, навіть Адміністрацію Пре-
зидента, щоб розпочати опалюваль-
ний сезон у Коцюбинському. Так, ві-
це-прем’єр-міністр Геннадій Зубко по-
ставив перед керівництвом Київської об-
лдержадміністрації та НАК “Нафтогаз 
України” завдання розібратися у ситуації 
з теплопостачанням. 

Селищний актив наголошує, що про не-
сплату “Мастер-Енерго” за спожитий газ 
було відомо всім ще взимку. Можна про-
водити безліч нарад, але без грошей газ 
не постачатимуть. Оскільки згадане під-
приємство за договором реструктуриза-
ції у 2017 році не спромоглося ліквідо-
вувати заборгованість за графіком, тому 
“Нафтогаз” не має законних підстав на-
дати блакитне паливо.

Про необхідність виділення коштів вла-
да Коцюбинського ще влітку повідомля-
ла і керівництву Київської ОДА, й Ірпін-
ської міської ради. Тому там знали, що се-
лище матиме проблеми зі входженням в 
опалювальний сезон.

Переживання Горгана
31 жовтня увечері до Ірпеня насподіва-

но завітав губернатор Київщини Олек-
сандр Горган. Ключовим аспектом зустрі-
чі з місцевою виконавчою владою та де-
путатським корпусом було відновлен-
ня теплопостачання Коцюбинського. Він 
звернувся до Ірпінської міської ради з 
проханням розглянути це нагальне пи-
тання та допомогти.

У свою чергу, мер Ірпеня Володимир 
Карплюк пообіцяв, що проблему розгля-
нуть на бюджетній комісії та винесуть на 
розгляд сесії, що мала відбутися 2 листо-
пада. Міський голова говорив, що, мов-
ляв, історія з неправильними управлін-
ськими рішеннями не повинна позначи-
тися на людях. Ми не ділитимемо місто 
на частини, щоб політика не впливала на 
розвиток Коцюбинського.

Але питання щодо виділення необхід-
них коштів (2,7 млн грн) в Ірпені не було 
схвалене. Адже “Мастер-Енерго” — при-
ватне підприємство. Органи місцевого 
самоврядування не мають права погаша-
ти заборгованість комерційних структур. 
Не пройшло й аналогічне голосування в 
Київській обласній раді, оскільки регла-

ментний комітет визнав це назаконним. 
За законом і селищна голова Ольга Ма-
тюшина не могла наполягати про виді-
лення на це коштів з бюджету Коцюбин-
ського, бо за такі дії передбачена кримі-
нальна відповідальність.

Куди поділися гроші?
З іншого боку, виникає безліч запитань 

до “Мастер-Енерго”. По-перше, чому під-
приємство два роки не перераховувало 
кошти за споживання блакитного пали-
ва НАК “Нафтогаз України”? Адже біль-
шість населення сумлінно сплачувала за 
надані послуги — надійшло 17 млн грн. 

Як відомо, “Нафтогаз” виграв щодо за-
боргованості “Мастер-Енерго” два суди. 
Відповідно є два виконавчих проваджен-
ня. Тому не відомо, чому обласна вико-
навча служба не списує борги з рахунків 
згаданого підприємства.

Товариство “Мастер-Енерго” оформило 
компенсацію різниці у тарифах за минулий 
опалювальний період на 1,7 млн грн. Дер-
жава їх перерахувала “Нафтогазу”. Про-
те загальна сума заборгованості підприєм-
ства сягнула 8 млн грн. Постає запитання: 
а де поділася решта коштів — 6,3 млн грн?

По-друге, як комунальні котельні Ко-
цюбинського перейшли у власність за-
критого акціонерного товариства? Право 
власності незаконно оформило КП Київ-
ської обласної ради “Готово”. Судом спо-
чатку було накладено на котельні арешт, 
а згодом повернуто у власність громади 
селища. Активісти та депутати стояли на 
варті, щоб звідти не вивезли обладнання 
та технічну документацію. 

По-третє, чому котельні (зокрема й да-
хові) виявилися у вкрай занедбаному 
стані? У приміщеннях вибите скло на 
вікнах, протікає дах, вода затопила під-
логу, не працює сигналізація для попере-
дження витоку газу тощо. 

Вентилі увімкнуті
На даний час котельні перебувають на 

відповідальному зберіганні в УЖКГ “Бі-
личі”. Остаточно повернути їх грома-
ді можна в апеляційному суді, засідання 
якого призначене на 28 листопада.

18 листопада опалювальний сезон у Ко-
цюбинському все ж розпочався. Обуре-
ні відсутністю тепла люди уже на зважа-
ли на спроби газової служби відключити 
котельні від блакитного палива. Грома-

да увімкнула вентилі подачі газу, задія-
ла для опалення твердотопливний котел, 
організувала чергування, щоб уникнути 
можливих диверсій. 

Керівник “Мастер-Енерго” Валентин Мі-
люков, який опинився у вирі подій, зму-
шений був утікати від народного гніву в 
машині, якою кермував представник по-
ліції. Свідки стверджують, що унаслідок 
його небезпечних маневрів мало не по-
страждали люди. 

Працівникам котелень, яким майже 8 
місяців не виплачували зарплату, запро-
поновано перейти на роботу до УЖКГ 
“Біличі”. Люди від цього не відмовилися. 
Заборгованість по зарплаті вирішувати-
меться у робочому порядку.

На сесії Коцюбинської селищної ради, 
яка пройшла 21 листопада, ухвалено рі-
шення про виділення 1,2 млн грн на за-
купівлю лімітів газу, 1 млн грн — на при-
дбання твердопаливного котла та 400 тис 
грн — на виплату зарплат згаданим пра-
цівникам котелень.

За матеріалами ІА “Погляд”

Теплові баталії у Коцюбинському

Перипетії 31-ї сесії Ворзельської селищної ради

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.
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Після Революції Гідності фокус цілей 
змістився з матеріальних на нематері-
альні. Перш за все, це відбилося у без-
прецедентному волонтерському рухові, 
який вже став частиною культури і сві-
тогляду української нації.

У Приірпінні є  такі волонтерські осе-
редки, про які мало хто знає, однак та 
шляхетна справа, яку вони самовіддано 
й безкорисно роблять, заслуговує на по-
шану. Зокрема, вже 10 років в Ірпінсько-
му регіоні плідно функціонує Рада ліде-
рів учнівського самоврядування, роботу 
якої координує Тетяна Панасюк, спеціа-
ліст управління освіти і науки з питань 
виховної роботи Ірпінської міськради.

Початково «лідерівці» надавали волон-
терську допомогу з метою підтримки ма-
лозабезпечених, безробітних, багатодіт-
них, безпритульних, осіб, що потребува-
ли соціальної реабілітації, здійснювали 
догляд за онкохворими, інвалідами, оди-
нокими, людьми похилого віку та інши-
ми особами, які через свої фізичні, мате-
ріальні чи інші особливості потребували 
підтримки та допомоги. Учні надавали 
волонтерську допомогу й постраждалим 
внаслідок надзвичайних ситуацій техно-
генного чи природного характеру.

З військовими діями на Сході країни 

волонтерська діяльність Ради лідерів по-
силилася. У який тільки спосіб школярі 
не підтримували українських захисників: 
організовували благодійні ярмарки, кон-
церти, плели сітки, робили балаклави, 
малюнки, виготовляли обереги.

Волонтери Приірпіння допомагають 
збирати кошти, одяг, їжу, печиво, цукер-
ки, чай, медикаменти на потреби Зброй-
них сил України, добровольчих загонів, 
переселенців із зони проведення АТО. До 
слова, для Кухарської сотні, яка заготов-

ляла напівфабрикати супових, борщових 
наборів, каш, було закуплено 800 кг круп.

Для міста Соледар, якому бракува-
ло жовто-блакитної кольористики, юні 
волонтери виготовили у національних 
фарбах ялинкові іграшки, плетені бра-
слети, гірлянди, малюнки. Полковник 
Збройних сил Тарас Грень щиро дяку-
вав волонтерам з Приірпіння за потуж-
ну підтримку в такий нелегкий час. Ди-
тячі листи зігріли своїм теплом не одне 
серце захисника України.

Крім того, Тетяна Панасюк ділиться, що 
й учні, й учителі у захваті від скайп-уро-
ків, скайп-зустрічей, які проводяться між 
ірпінськими школами та навчальними 
закладами зі Сходу України. Діти залюб-
ки комунікують, проводять виставки, об-
мінюються подарунками до свят.

Разом з керівником гуртка національ-
но-патріотичного виховання “Ратібор” 
Сергієм Забавським “лідерівці”, крім на-
дання допомоги нашим бійцям, опікують-
ся чотирма інтернатами — Маріуполь-
ським, Селідовським, Сєвєродонецьким 
та Покровським. Допомагають поніве-
ченим долею дітям одягом, солодощами, 
іграшками, книгами, мийними засобами.

Тетяна Василівна може годинами роз-
повідати про незліченну кількість до-

брих справ юних волонтерів: вчасну до-
помогу нужденним, зворушливі випад-
ки, коли онкохворе дитя одужувало; як 
підтримували гуртом дитинку, від якої 
відмовилися батьки, історії про під-
тримку Ірпінською ЗОШ №17 притулку 
для тварин, що в Гостомелі. Навіть ак-
ція “Одну книгу для нацгвардійця” має 
свою цікаву передісторію. 

З нагоди Міжнародного дня волонтера 
Тетяна Василівна Панасюк щиросердно 
вітає усіх своїх колег, однодумців, усіх тих, 
хто за покликом серця своєю добровіль-
ною, самовідданою працею щодня робить 
країну сильнішою, хто сприяє національ-
но-патріотичному вихованню молоді.

“Зичу всім нашим волонтерам, людям 
з добрими і чуйними серцями, які не про-
ходять повз чужу біду, міцного здоров’я, 
непоборного бажання на добрі справи, 
сімейного тепла. Нехай уся ваша робо-
та буде прикладом для інших. Знаю на-
певно, що хоч раз будучи волонтером, 
не чекаючи за це ні подяк, ні винагород, 
дуже важко відмовитися в подальшому 
від цієї діяльності. Тому бажаю вам от-
римувати від волонтерства тільки за-
доволення та радість. Нехай ваші благі 
справи повертаються вам сторицею!” 
– наголошує Тетяна Панасюк.

5 грудня світова громадськість 
відзначає Міжнародний день 
волонтерів.  Рішення про це 
свято було прийнято Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1985 році.

Щороку Асамблея обирає тему Дня, яка 
покликана привертати увагу до соціаль-
ної нерівності, оцінки ходу виконання 
положень Конвенції про права інвалідів 
і роботу із залучення людей з особливим 
потребами в повсякденне життя суспіль-
ства. Минулорічна тема — “Досягнення 
17 цілей в ім’я майбутнього, якого ми 
прагнемо”. Тема 2017 року на момент на-
писання даної публікації була невідомою.

Статистичні дані
За оцінками Всесвітньої організації охо-

рони здоров’я 2011 року, майже 15% на-
селення у всьому світі мають інвалідність 
(раніше ООН озвучувала цифри, відпо-
відні 10%).

Щодо України, то справи теж невтіш-
ні. На початок 1999 року в нашій дер-
жаві налічувалося понад 2,5 млн осіб, 
офіційно визнаних інвалідами, тобто 
близько 5% усього населення країни. 
На початку 1990-х років загальна кіль-
кість інвалідів у країні становила тро-
хи менше 3% населення (близько 1,5 
млн осіб). 

Станом на 1 січня 2002 року вона ста-
новила 2 млн 659 тис., що дорівнюва-
ло 5,5% населення України. Станом на 
2008 рік в Україні працювало понад 500 
тис. осіб з обмеженими можливостями, 
що становить 20% загальної чисельно-
сті інвалідів або 38% чисельності інва-
лідів працездатного віку. 

У зв’язку з військовими діями на те-
риторії нашої держави кількість людей 
з інвалідністю збільшилася втричі, тоб-
то, за даними 2016 року маємо такі ре-
зультати: 2614 осіб, серед яких 153 тис. 
— діти. 

Інклюзивна освіта
Силами волонтерів та державних 

установ намагаються підняти рівень 
соціального захисту людей з обмежени-
ми можливостями. Вирішенням даної 
проблеми займаються і в нашому регі-
оні. Зокрема, у листопаді в Ірпені про-
ходив практичний семінар з розвитку 
інклюзивної освіти. 

«Під час семінару було прийнято рі-
шення про створення інклюзивно-ре-
сурсних центрів, яке вже давно має дію 
в міжнародній практиці. Це установи, 
які будуть надавати підтримку дітям 
в інклюзивній освіті. В них буде працю-
вати багато фахівців, зокрема корек-
ційні педагоги, які начатимуть дітей 
віком від 2 років, що потребують до-

помоги спеціалістів і надаватимуть її 
як до вступу до школи, так і після», — 
розповідає начальник відділу спеціль-
ної освіти МОН Україні Тетяна Симо-
ненко.

За допомогою цих курсів діти з інва-
лідністю, які навчаються в загальноос-
вітніх навчальних закладах, зможуть 
паралельно отримувати допомогу від 
спеціалістів. Вони будуть легше адапту-
ватися до загальних вимог навчання та 
знатимуть, що підтримка завжди поруч. 

Особистий приклад
Найяскравішими прикладами людей, 

які змогли не просто змиритися, а по-
бороти хворобу, є українські спортс-
мени-параолімпійці. Вони можуть 
стати прикладом не лише для молоді, 
яка втратила надію у світле майбутнє, 
а й навіть для здорових, цілком пов-
ноцінних особистостей, яким потріб-
ний життєвий стимул. Одним із них є 
фехтувальник XV літньої Паралімпіади 
Андрій Демчук. Після перемоги він на 
повні груди виконав національний гімн 
і присвятив свою медаль українським 
воїнам, зокрема двом друзям, які заги-
нули на Сході.

«Від народження в мене одна стопа 
була більшою за іншу. З часом це поча-

ло впливати на здоров’я — через те, що 
з одного боку тіла була більша потре-
ба в крові, неправильно працювало сер-
це, — каже спортсмен. — Хвороба мене 
«їла», і в 19 років ногу довелося ампуту-
вати. Ампутації уникнути, мабуть, 
було можна. Але я вже не міг повноцінно 
жити. За два роки до ампутації я пере-
сувався лише в шльопанцях. Це звучить 
жорстко, але, втративши ногу, я зажив 
краще», — зізнається Андрій Демчук. 

Хлопець є багаторазовим чемпіоном 
ігор на світовому рівні і не збирається 
зупинятися на досягнутому. Змагання 
дали йому не лише поштовх для пошу-
ку нових цілей, але й нових знайомих 
та друзів: 

«Мав там багато розмов, — зітхає 
Андрій. — Чув з уст хлопців, які втра-
тили руки чи ноги, мовляв, ліпше б мене 
там вбили. Але виглядає, що їх турбує 
не стільки те, що трапилося, що дове-
деться жити іншим життям, скільки 
той факт, що не завжди відчувається 
підтримка держави. Особливо це стосу-
ється бійців добровольчих батальйонів. 
Також хлопців пригнічує контраст — 
поки там триває війна і гинуть люди, 
тут веселяться і ходять на концерти».

Підготувала Марія КУЧЕРЕНКО

3 грудня відзначається Міжнародний 
день людей з інвалідністю. Ініціатором 
його заснування є Генеральна Асамб-
лея ООН. Головна мета цього свята 
— привернути увагу суспільства до тих 
людей, які не нарікають на складні 
обставини свого життя, а живуть у зви-
чайному світі — з високими сходами та 
незручним транспортом.

Необмежені можливостями

Андрій ДЕМЧУК

Тетяна СИМОНЕНКО

З теплом у серці, з вірою в добро!

Тетяна ПАНАСЮК
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Інна Коміс

Корупція
як кримінальний злочин

Інформаційний телеканал «Погляд» 
з’явився на екранах українських спожи-
вачів навесні 2017 року. На даний час він 
транслюється для жителів Києво-Свято-
шинського регіону та має гарні перспек-
тиви зайняти передові позиції мовлення 
на Київщині. Власник ідеї та засновник 
каналу — Олексій Зіневич, директор ін-
тернет-провайдеру Компанії «Бест».

Щоб дізнатися історію створення теле-
каналу, потрібно зазирнути в минуле. Все 
телебачення Києва стало загальнонаціо-
нальним. У жителів Києво-Святошинсько-
го регіону не було власного каналу, з якого 
вони могли б дізнаватися місцеві новини, 
включно з тим, що сталося на сусідній ву-
лиці. Зараз ця ситуація змінюється, оскіль-
ки «Погляд» має на меті заповнення ніші 
новин саме передмістя, розповідає своє-

му глядачеві про те, що відбувається в його 
регіоні, місті та в сусідньому дворі. 

Головною темою телеканалу «Погляд» є 
висвітлення актуальних подій, які відбу-
ваються на Київщині. Адже ще нещодавно 
більше 1 млн жителів регіону не мали змо-
ги дізнаватися про головні події сьогоден-
ня, питання благоустрою та політично-е-
кономічної ситуації саме в їхньому рідному 
місті. Цю проблему поставив за мету вирі-
шити інформаційний телеканал «Погляд». 

Телеканал «Погляд» спрямований на ак-
тивне населення, на тих, кому не байдужий 
розвиток міста, селища або села, де вони 
проживають. Канал пропагує чесну та ак-
тивну життєву позицію. Крім інформацій-
них проектів, на ньому представлено й ба-
гато інших — історичні, розважальні, полі-
тико-економічні. Зокрема, телеглядачі ма-

ють змогу переглянути програми власного 
створення — «Право знати», «Власний по-
гляд», «Актуальне інтерв’ю», «Lookbook», 
«Понаїхали», «Гостра тема» та інші. Навіть 
найвибагливіший глядач має змогу обрати 
проект собі до смаку.

Інформаційний телеканал «Погляд» має 
амбітні плани. В першу чергу — розгор-
нути мовлення з Києво-Святошинського 
регіону до Київського. На порядку ден-
ному — отримання супутникової ліцен-
зії та реалізація можливості стати до-
ступним глядачам зі всієї України. У пла-
нах — надавати сигнал київському регі-
ону через DVB-T, щоб транслюватися на 
будь-якому телевізорі з вбудованим циф-
ровим приймачем та на найпростіший 
сет-топ-бокс, транслюватися у провай-
дерів IPTV і ОТТ, на мобільних пристро-
ях та кабельних операторах, з якими ве-
дуться розмови про ретрансляцію.

Висвітлення місцевих подій передмістя 
Києва, розробка та створення власних те-
лепрограм, вплив на ситуації в якості пра-
вового регулятора СМІ — далеко не вся 
діяльність, яка щоденно відбувається за 
лаштунками каналу. Телеканал «Погляд» 
— це, в першу чергу, жителі Києво-Свято-
шинського регіону, а також професіонали 
своєї справи, які створюють гарячі сюже-
ти й цікаві програми.    На даний момент 
на каналі працює понад 20 спеціалістів 
своєї галузі, проте він відкритий для усіх 
талановитих та цілеспрямованих людей.

Олена СТЕЦЬ

Щорічно 9 грудня відмічається 
міжнародний день боротьби з ко-
рупцією. Саме у цей день в 2003 
році була відкрита для підписання 
Конвенція ООН проти корупції. 
Документ зобов’язує держави, які 
його підписали, оголосити кримі-
нальним злочином хабарі, розкра-
дання бюджетних коштів і відми-
вання корупційних доходів.

Історична практика
Як свідчить історія, боротьба з корупці-

єю розпочалася не сьогодні і не вчора. У 
всі часи, незважаючи на країну, за коруп-
ційні вчинки покарання було дуже жор-
стоке, а хабарництво вважалося ганебним 
вчинком, не тільки для чиновника, а й для 
його родичів та членів сім’ї. До корупці-
онерів у різні віки застосовувалися пока-
рання у вигляді: штрафу; конфіскації май-
на; вигнання; позбавлення доброго іме-
ні (позбавлення громадської честі “і сам, 
і діти, і все багатство”); заборони займати 
певні посади; відрубування кінцівок, від-
різання носів або інші тілесні ушкоджен-
ня; засилання на каторгу; а також витон-
чена та болісна смертельна кара (спалю-
вання заживо, втоплення, підвішення на 
дибу, четвертування, варіння корупціоне-
рів у киплячому маслі тощо).

На сьогоднішній день законодавством 
України за вчинення корупційних право-
порушень передбачено покарання у ви-
гляді: штрафу; позбавлення права обій-

мати певні посади чи займатися певною 
діяльністю; конфіскація майна; позбав-
лення волі.

Корупціонери Ірпеня
Події останніх років свідчать, що Ір-

пінський регіон за рівнем корупції за-
ймає, мабуть, одну з лідируючих пози-
цій в області.

Проаналізувавши інформацію та наяв-
ні документи, можна встановити, що по-
садовими особами ірпінської міськради 
вчиняються як адміністративні право-
порушення з ознаками корупції, так і ко-
рупційні злочини.

Зокрема, 10 жовтня цього року Ірпін-
ським міським судом визнано винним у 
вчиненні корупційного адміністратив-
ного правопорушення першого заступ-
ника міського голови Дмитра Христюка, 
який, придбавши на початку року квар-
тиру, чомусь “забув” повідомити про сут-
тєві зміни у майновому стані. 

Проаналізувавши Єдиний державний 

реєстр декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та співставив-
ши з даними Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, Єдиного 
державного реєстру МВС та інших від-
критих реєстрів, встановлено, що радник 
міського голови та депутат міської ради 
Анастасія Попсуй “забула” повідомити 
про придбаний на початку року автомо-
біль ринковою вартістю 350-400 тис. грн.

Крім того, ні Дмитро Христюк, ні Анас-
тасія Попсуй не пояснили, за які кошти 
було придбано цінне майно. Адже видат-
ки першого заступника міського голови 
перевищили офіційний дохід на суму по-
над 757 тис. грн, а видатки радника місь-
кого голови — на 320 тис. грн.

Секретар міської ради Юрій Денисенко 
та депутат Олександр Маркушин “забули” 
у щорічній декларації вказати об’єкти не-
рухомості, які перебувають у користуван-
ні їх або членів їх сімей та де вони фактич-
но проживають. Правоохоронними орга-
нами області на сьогодні проводиться до-

судове розслідування у ряді криміналь-
них проваджень (понад 10), які місять оз-
наки корупційних, а саме: розпорядження 
комунальними землями з використанням 
корупційних схем; незаконна видача доз-
вільних документів наближеним до місь-
кого голови забудовникам; привласнення 
та розтрата бюджетних коштів та інші.

У зв’язку із вказаним, постає питання: 
коли міський очільник та його коман-
да нарешті забудуть думати тільки про 
власне збагачення і почнуть працювати 
на користь громади?

Директор юридичної компанії 
“ПРАВОЕКСПЕРТ” Сергій ГАПОН

Телеканал «Погляд» — у центрі уваги!

• ПЕРСОНАЛІЇ •
1 листопада 2017 року на посаду 
начальника Ірпінського відділу 
Києво-Святошинської місцевої 
прокуратури призначений  Воло-
димир Пономаренко.

Новий очільник прокуратури Ірпін-
ського регіону у царині своєї професій-
ної діяльності —  людина не нова. По-
чинаючи з 2013 року, працював в апара-
ті Переяслав-Хмельницької міжрайон-
ної прокуратури Київської області (спо-
чатку стажером, потім — прокурором), 
у Бориспільській місцевій прокуратурі 
— начальником Згурівського, а згодом 
Баришівського відділів. Остання поса-
да, яку обіймав до нинішнього призна-
чення, – начальник Іванківського відді-
лу Броварської місцевої прокуратури.

Володимир Володимирович з теплом і 
вдячністю згадує всіх, із ким йому дове-
лося працювати, а також наголошує, що 
кожен регіон має свою специфіку. Так, у 
складі Баришівського відділу перебували 
і Баришівка, і Березань з її виправною ко-

лонією №95 суворого режиму. До обслуго-
вування Іванківського відділу прокурату-
ри входив і Поліський район із 3-ма при-
кордонними пунктами – «Вільча», «Семи-
ходи», «Млачівка», на яких траплялося 
всіляке. Але ж не місце красить людину: 
головне — чесно виконувати свою роботу.

Приірпіння, за словами Володимира 

Пономаренка, непростий регіон із доро-
гим земельним фондом, на якому часто 
спекулюють недобросовісні чиновни-
ки. На запитання журналіста «Погляду» 
про основні напрямки роботи та першо-
черговість завдань, які він ставить перед 
собою і своєю командою, новий очіль-
ник ірпінської прокуратури відповів:

«Основні пріоритети прокурорської 
діяльності визначені Генеральною про-
куратурою України та прокуратурою 
Київської області. Ними і займати-
мусь. А до першочергових завдань ро-
боти прокуратури я б відніс роботу у 
напрямку незаконної вирубки лісових 
насаджень, незаконних забудов, виді-
лення земельних ділянок у незаконний 
спосіб. Крім іншого, насторожує кри-
міногенна ситуація, з якою ми теж 
будемо вести запеклу боротьбу». 
Така принципова позиція новопри-

значеного прокурора до снаги всім, хто 
втратив віру у справедливість і дієвість 
закону в Приірпінні. Тож побажаємо 
Володимиру Володимировичу терпіння, 
сил, міцного здоров’я, стояти впевнено і 
несхибно на стражі правопорядку і вер-
ховенства Закону, безкомпромісності у 
створенні надійного захисту для приір-
пінців від злочинності та беззаконня, 
професійних успіхів у служінні Україні!

Ольга АВЕРІНА

Знайомтесь: новий 
очільник ірпінської 
прокуратури
• Вік: 27 років.
• Місце народження: 
   м. Володарка Київської обл.
• Освіта: Одеська національна 
   юридичну академія (з відзнакою), 
   Національна академія прокуратури 
   України. 
• Сімейний стан: одружений, 
   батько двох доньок.

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •

https://www.facebook.com/poglyadtv/



6 Київщина • 24 листопада 2017 року • №15РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА • СПОЖИВЧИЙ КОШИК •

Мета даного посту — очи-
щення до Різдва Христового — 
як духовне, так і тілесне. За со-
рок днів Різдвяного посту лю-
дина очищається повністю за 
допомогою молитов, покаян-
ня і відмови від скоромної їжі. 
За правилами, перша части-
на його проведення вважаєть-
ся не надто суворою, тоді як 
до самого Свят-вечора бажано 
готуватися згідно всіх канонів.

Головне — помірність
Основою посту є  боротьба 

з гріхом через утримання від 
їжі. Саме помірність, а не вис-
наження тіла, тому правила 
дотримання посту кожен по-
винен порівняти зі своїми си-
лами, зі ступенем своєї підго-
товки до посту. Змушувати лю-
дину до постування не мож-
на в жодному разі. Є ті, хто не 
може дозволити собі подібно-
го через проблеми зі здоров’ям 
або якісь серйозні  порушення 
в організмі. У такому випадку 
церква не вважає правильним 
дотримуватися посту, порушу-
ючи при цьому загальний стан 
здоров’я: їжа повинна залиша-
тися живильною.

Варто зазначити, що піст 
може бути духовно шкідли-
вим — якщо людина, утриму-
ючись від їжі, вважає що є кра-
щою від тих, що не постять, 
впадає у гордість. Справжній 
піст пов’язаний з молитвою, 
покаянням, зі стриманістю від 
пристрастей і пороків, викорі-

ненням злих справ, прощен-
ням образ, з помірністю у по-
дружньому житті, з уникнен-
ням розважальних і видовищ-
них заходів. Без молитви і по-
каяння піст — це дієта. 

Загальноприйняті норми
Зрозуміло, що під час посту 

заборонені м’ясо, вершко-
ве масло, молоко, яйця, сир. 
Крім того, у понеділок, середу 
і п’ятницю Різдвяного посту 
за уставом забороняються 
риба, вино та олія, і дозво-
ляється вживати їжу без олії 
(сухоїдіння) тільки після ве-
чірньої служби. В інші ж дні 
— вівторок, четвер, субота і 
неділя — дозволено прийма-
ти їжу з рослинною олією. 
Риба під час Різдвяного посту 
дозволяється в суботні та не-
дільні дні й великі свята, на-
приклад, на свято Введення в 
храм Пресвятої Богородиці, в 
храмові свята і в дні великих 
святих, якщо ці дні припада-
ють на вівторок або четвер. 
Якщо ж вони припадають на 
середу або п’ятницю, то по-
слаблення посту поширюєть-
ся тільки на вино та олію. Із 
2 по 6 січня піст посилюєть-

ся, і в ці дні навіть в суботу та 
неділю риба не благословля-
ється. 

Понеділок — можна вжива-
ти варену рослинну їжу, яка 
готувалася без масла (кисіль, 
вареники, рис тощо).

Вівторок — можна вжива-
ти рослинну їжу з додаван-
ням олії, а також рибу і вино 
(минтай, риба під маринадом, 
юшка, а також яблучне, вино-
градне та горобинове вино).

Середа — впродовж дня 
можна використовувати лише 
сухоїдіння (фрукти, сирі овочі, 
мед, горіхи, хліб, сухофрукти).

Четвер — можна вжива-
ти рослинну їжу з додаван-
ням олії, а також рибу і вино 
(минтай, риба під маринадом, 
юшка, а також яблучне, вино-
градне та горобинове вино).

П’ятниця — лише сухоїдін-
ня (фрукти, сирі овочі, мед, 
горіхи, хліб, сухофрукти).

Субота — можна вживати 
рослинну їжу з додаванням 
олії, а також рибу і вино).

Неділя — можна вживати 
рослинну їжу з додаванням 
олії, а також рибу і вино.

6 січня — найсуворіший день 
усього Різдвяного посту, тому 
не можна їсти доти, доки на 
небі не з’явиться перша зірка.

Та найголовніше, за словами 
Блаженнійшого Митрополи-
та Київського та всієї України 
Володимира: “Головне в піст 
— не їсти один одного!”
Підготувала Ольга АВЕРІНА

Різдвяний піст: основні правила

Зекономити на свіжому м’ясі, рибі, 
овочах і фруктах навряд чи вийде, 
але запастися іншими складовими 
новорічного столу, які можна збе-
рігати в холодильнику протягом 
кількох тижнів, до подорожчання 
цілком реально.

Продукти
Аби визначитися, що саме потрібно ку-

пувати, продумайте меню. Для цього по-
діліть аркуш паперу на дві частини: злі-
ва напишіть назви страв, а справа — не-
обхідні продукти для їх приготування. 
Визначіться, що краще придбати за пару 
днів до свята (свіжа риба та м’ясо, яйця, 
ветчина, сир, ковбаса, вершкове масло 
тощо), а що — вже зараз.

Бакалея
Якщо у вашому новорічному меню є до-

машні торти та інші десерти, то вам на-
певно знадобляться цукор і мука. Крім 
того, можна придбати олію, каву, чай, 
консерви (шпроти, сардини, ікра).

Овочі
Картоплю, моркву, буряк, цибулю, час-

ник та капусту краще купити заздале-
гідь, щоб перед Новим роком не стояти в 
черзі і не носити важкі сумки. А ось сві-
жі фрукти, овочі, гриби та зелень краще 
придбати напередодні свята.

«Заморозка»
М’ясо, фарш, морепродукти, крабо-

ві палички, морозиво, овочі та фрукти з 
таким же успіхом, як у магазині, можуть 
зберігатися й у вашій морозильці. Крім 
того, якщо у вашому меню — запечена 
гуска чи фарширована щука, купити їх 
можна за пару тижнів, доки є вибір і ціни 
не піднялися до небес.

Соуси та приправи
Кетчуп, майонез, гірчиця можуть збері-

гатися 2-3 місяці, а різноманітні прянощі 
— півроку.

Напої
Можна спокійно відправлятися до ма-

газину за мінеральною водою, соками, 
іншими газованими та негазованими 

напоями. Досить довго збері-
гається й алкоголь: шампан-
ське, горілка, лікер, коньяк, 
вино.

Солодощі
Придбати заздалегідь можна й 

цукерки. Сьогодні на розвіс про-
дають будь-які солодощі, навіть ті, які 
раніше були представлені лише в короб-
ках. Купивши їх, ви істотно зекономите, 
до того ж, зможете взяти на “пробу” кіль-
ка цукерок потрібного вам сорту перед 
тим, як купувати їх кілограмами.

Юлія ГАПОН

Новорічний стіл: 
що купити вже зараз?

До Нового року залишилося менше місяця, а це означає, 
що настав час запасатися продуктами до святкового столу. 

Купувати більшість з них краще саме зараз, доки вони
 не піднялися в ціні в кілька разів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
• За два-три тижні до Нового 

року супермаркети починають 
робити святкові пропозиції: шам-
панське, ікра, торти та цукерки 
продають за акційною ціною. 
Радимо вам ознайомитися із ре-
кламними брошюрами: обравши 
правильне місце для покупки, ви 
зможете зекономити “круглень-
ку” суму.
• Перш ніж придбати товар, 

уточніть умови акції, звернувши 
увагу на “зірочки”. Іноді знижка 
розповсюджується не на весь 
асортиментний ряд або для її 
отримання потрібно придбати до-
даткові товари.

• Обов’язково читайте етикетку, 
особливу увагу звертаючи на текст 
дрібним шрифтом. Часто за низь-
кою ціною пропонують товари з 
більш дешевої категорії: сирний 
продукт замість справжнього сиру, 
ковбаса другого сорту під деліка-
тесною маркою тощо.
• Звертайте увагу на масу про-

дукту — замість традиційної кіло-
грамової упаковки легко можна 
натрапити на 800-грамову.

• Перевірте вартість одиниці 
продукту: часто підприємці розра-
ховують на елементарне незнан-
ня математики, і покупка трьох 
банок кави або чотирьох пляшок 
пива в акційних пакетах може 
обійтися дорожче, ніж придбання 
цих товарів без акції.
• Якщо на Новий рік ви збирає-

тесь в гості, святкові акції — те, 
що вам потрібно! З їх допомогою 
ви зможете зовсім дешево при-
дбати для подарунку пляшку 
хорошого алкоголю, коробку 
цукерок, корзинку  фруктів, та 
ще й отримати шоколадку в по-
дарунок.
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7 листопада відбулося по-
зачергове засідання комісії 
у сфері соціального захисту 
населення, освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізич-
ної культури.
У роботі комісії взяли участь 

селищний голова Л. Федорук, 
секретар ради Л. Риженко, в.о. 
завідувача Ворзельської бібліо-
теки Г. Суратова, директор ЦК 
“Уваровський дім” О. Соколен-
ко, директор КП “ВУЖКГ” О. Ба-
бієнко, депутати В. Хрокало, В. 
Малиновський, ж. Радченко.

На засіданні розглянули лист 
Ірпінської міської ради щодо пе-
ренесення Ворзельської бібліоте-
ки ім.  Д.  Бедзика до приміщення 
ЦК “Уваровський дім”   (на дру-
гий поверх) і передачі книжко-
вого фонду, який збирався ціли-
ми поколіннями ворзельців, на 
зберігання до бібліотек Ірпеня. 
Ворзельська бібліотека є куль-
турним осередком, яка розміщу-
ється в існуючій будівлі з 1921 
року. Її книжковий фонд складає 
близько 35 тис. книг, вона облад-
нана безкоштовним інтернетом 
і на сьогодні її читачами є понад 

600 дітей, а також молодь, люди 
середнього та похилого віку, 
з-поміж яких є й ті, хто має об-
межені можливості.

Лише за минулий рік Світлані 
Сич, тодішній завідувачці, вда-
лося виграти всеукраїнський 
конкурс з призовим фондом - 
новинками української літерату-
ри, реалізувати Програму лояль-
ності, Паркову буккросинг-бі-
бліотеку, зони буккросингу, Літ-
ню читальну залу, внести інте-
рактив в бібліотечне життя, від-
новити викрадене комп’ютерне 
обладнання, вирішити питання 
охоронної сигналізації. А скіль-
ки культурних заходів було про-
ведено у стінах цього закладу!

За роки існування бібліотеки у 
складі Ірпеня жодного ремонту 
не проводилося. Все робилося і 
робиться силами місцевої вла-
ди та за кошти меценатів.

Сторінку підготувала 
Ольга АВЕРІНА

16 листопада, напередодні 
Всесвітнього дня дитини, у бу-
чанському ДНЗ №4 “Пролісок” 
стався неприпустимий інци-
дент: помічник вихователя на-
гримала на напівсонного хлоп-
чика за те, що він ледь не роз-
бив її мобільного телефона, 
який та поставила на піджив-
лення поблизу його ліжечка.

Ось як описує ситуацію мама 
дитини на своїй сторінці у ме-
режі Facebook: її дитина вно-
чі не спала, що на нервовому 
фоні обличчя хлопчика вкри-
лося червоними плямами. На 
ранок батьки відвели мало-
го до лікаря, який встановив 
одразу кілька психоневроло-
гічних діагнозів. 

Крім того, звернулися до 
психолога ювенальної служ-
би, яка констатувала факт 

морального насилля над ди-
тиною, та підтвердила, що    
хлопчика дійсно ображали не-
приємними словами.

Мама дитини звернулася до 
Олега Цимбала, начальни-
ка відділу освіти Бучанської 
міськради, до Миколи Куле-
би, уповноваженого Президен-
та України з прав дитини, до за-
відувачки садочку, до Бучан-
ської міської ради дати оцін-
ку діям і некоректній поведінці 
працівника дитячого навчаль-
ного закладу.

Як стало відомо, відділ осві-
ти провів службове розсліду-
вання, в результаті чого з по-
сад звільнили помічника вихо-
вателя, яка завдала моральних 
страждань дитині, та завідува-
ча ДНЗ №4 “Пролісок”.

Недитячі пристрасті у
бучанському дитячому закладі

21 листопада село Озера Боро-
дянського району, яке неза-
баром увійде до складу Госто-
мельської ОТГ, відсвяткувало 
День села — храмове свято на 
честь Архистратига Михаїла.
З цієї нагоди відбулися святкові бо-

гослужіння, урочиста зустріч Ар-
хієрея, хресний хід, освячення води, 
святковий обід та урочистості, на які 
у місцевому Будинку культури зібра-
лася велика родина озерян — від не-
мовлят до людей похилого віку.

Вітання, нагороди, побажання, почесні грамоти, 
подарунки, квіти, мудре слово настоятеля Михай-
лівського храму о. Михайла, концертна програ-

ма за участі хористів із “Джере-
ла” і “Джерельця”, виступ госто-
мельського колективу “Хвиля 
танцю” — ось далеко не весь пе-
релік святкових заходів до Дня 
села Озера. Та головне, що від-
значили День рідної домівки 
дружно, із оптимізмом дивля-
чись у майбуття, будуючи пла-

ни та плекаючи надії. Тож Озерам — благополуч-
чя і процвітання, а його працьовитим жителям — 
многая літа, добробуту, мира та злагоди!

Ноу-хау на гостомельський лад
Тема технічної справності 
того, що в Гостомелі нази-
вають бюветами, та якості 
й придатності води у них 
мусується впродовж кіль-
кох років.
27 квітня на 22 сесії VII скли-

кання Гостомельської селищ-
ної ради було налічено 12 та-
ких гідротехнічних споруд у се-
лищі, по факту — кількісно їх 
більше, а в робочому стані — 
одиниці.

На офіційному сайті ради  за-
значено:  «Розглянуто (на сесії – 
прим. автора) й проект рішен-
ня про створення комісії з пи-
тань прийняття-передачі на ба-
ланс селищної ради безгоспо-
дарських об’єктів (артсвердло-
вин), бюветів. З цього приво-
ду селищний голова зажадав ..., 
щоб всі 12 бюветів селища були 
відремонтовані   до кінця трав-
ня  (виділ. автора)».

Один-єдиний 13-й бювет, що у 
військовому містечку, відпові-
дає усім вимогам, а відтак пере-
буває на обслуговуванні УЖКГ.

У спекотні дні липня й серпня 
жителі вулиць Свято-Покров-
ської та Ювілейної скаржилися 
редакції «Погляду» на несправ-
ність або й цілковиту відсут-
ність так званих бюветів. Після 
численних скарг гостомельчан 
у жовтні на Ювілейній, на міс-
ці глибокометрової ями й роз-
валеного перекриття, яке стано-
вило небезпеку, в першу чергу, 
для дітей, й на чому неодноразо-
во наголошував депутат округу, 
врешті-решт з’явився бювет.

Хоча депутати Гостомельської 
селищної ради пригадують, як 
на початку лютого 2017 року з 
кожним із них індивідуально 
проводили бесіди і обіцяли на-
віть півмільйонні суми на окру-
ги після того, як вони завали-
ли розподіл бюджетних коштів. 
Врешті бюджет селища було 
прийнято   ЗА УМОВИ   реані-

мації бюветів, прийняття їх на 
баланс, виготовлення паспор-
тів на ці об’єкти та повного тех-
нічного обслуговування.

Що ж бачимо на листопад, 
майже кінець бюджетного року:

1. Бювети на баланс не при-
йняли.

2. Паспортизація та сертифі-
кація артсвердловин відсутня.

3. Немає ані лічильників води, 
ані лічильників світла.

4. Більшість об’єктів у неробо-
чому стані.

5. Невідомо, чи відповідає са-
нітарно-гігієнічним нормам    
вода   у цих бюветах і чи взагалі 
вона придатна до споживання. 
Аналізи, які необхідно робити 
бодай раз на квартал, ніхто не 
проводив.

6. Ці об’єкти до зими ані уте-
плені, ані законсервовані.

Тож куди пішли великі суми з 
бюджету селища, призначені на 
реставрацію бюветів, – невідомо.

Мешканці селища подають 
свої варіанти бачення, на що 
витратилися бюджетні кош-
ти. Так, жителі вулиці Свя-
то-Покровської вважають, що 
бюджетні кошти сплатили за 
справжнє ноу-хау, щоправда, 
на гостомельський лад.

Про естетичний вигляд навіть 
не йдеться. Відлив для   залиш-
ків води зроблений зовсім в ін-
ший бік, внаслідок чого вона 
не стікає по ньому, а розриває 
плитку. Потрібно або колонку 
повернути на 90 градусів, або 
переробляти відлив.

Цікаво, а як же приймав акти 
виконаних робіт заступник се-
лищного голови Василь Саєнко? І 
чи взагалі він бачив це горе-ноу-
хау? А морози – не за горами, а 
бюджетний рік добігає кінця…

Тож як звітуватиме селищний 
голова перед депутатським кор-
пусом за реанімацію того, що 
має бути схожим на бювети і чи 
повірять вони йому, прийма-
ючи чи не приймаючи бюджет 
2018 – ці питання залишаються 
відкритими.

11 листопада у Блиставиці святкували День 
села. Традиційно місцеві жителі та гості зі-
бралися у центрі населеного пункту, де зна-
ходяться сільська рада та Будинок культури.

Ще зранку організатори заходу влаштували для 
малечі цікаві ігри з аніматорами та виставку-яр-
марок поробок, виготовлених вправними рука-
ми блиставчан. 

Згодом площею почали розлітатися фантастич-
ні аромати кулінарних шедеврів, що творилися 
прямо на вулиці — на відкритому вогні у вели-
чезних казанах. І діти, і дорослі із задоволенням 
смакували юшкою, пловом, козацьким кулешем, 
картоплею, варениками та іншими стравами.

На урочисту части-
ну зібралися шано-
вані гості із сусідніх 
громад, які щиро ві-
тали блиставчан зі 
святом, бажали їм 
статків та процвітан-
ня на довгі роки, а го-
ловне — веселих ди-
тячів голосів. Адже 
саме в них — продов-
ження славного ро-
доводу, поступ при-
йдешніх поколінь. За добрі слова дякувала Бли-
ставицький сільський голова Світлана Микиша.

Велично пролунав у залі Будинку культури гімн 
Блиставиці, який присутні заслухали стоячи та під-
співуючи. Пам’ять мужніх жителів села, які навічно 
залишилися на полях брані Другої світової війни, 
вшанували хвилиною мовчання. А до пам’ятника 
Невідомому солдатові, де поряд на меморіальних 
плитах увічнено імена героїв, поклали квіти.

Як заведено, того дня нагороджували кращих 

із кращих жителів села, які роблять свій посиль-
ний внесок у його розвиток та розбудову, своєю 
сумлінною працею примножують добрі справи. 
Не забули й про молоде покоління та учасників 
АТО, подружжя Войтенків, яке відзначило діа-
мантове весілля. 

Оскільки Блиставиця увійшла до лав Бучанської 
об’єднаної територіальної громади, то багато гра-
мот, подяк та подарунків звитяжці праці отрима-
ли з рук мера Бучі Анатолія Федорука. Особливо 
запам’ятався сертифікат на розвиток місцевого 
хору “Блиставчанка” на суму 25 тис. грн. 

До речі, для колективу цей день можна вважа-
ти справжнім бенефісом — майстрині співу не 
лише виступали, а й отримували нагороди. Так, 

керівник обласного Центру народної творчос-
ті Олена Завальська вручила їхньому очільнику 
сертифікат про присвоєння аматорському хору 
звання народного. 

Також розважали присутніх у залі й інші худож-
ні колективи — “Сузір’я”, “Інтервал”, бучанські 
“Фантазія” та “Лілея”, київський “Гетьман”, виступ 
якого викликав неймовірний шквал аплодисмен-
тів. А закінчилося свято народними гуляннями.

Ігор ШВЕЦЬ

“Блиставиця — пам’яті віків криниця”

Доля Ворзельської
бібліотеки — на совісті
ірпінських чиновників

Озеряни відсвяткували День села
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Насправді 14 жовтня — свято усіх, хто 
захищає нашу країну, незалежно від 
професії. А от 6 грудня — тих, хто має 
військовий чин, служить чи служив в 
армії, тобто суто для військовослуж-
бовців. Свято визначено як державне 
ще в 1993 році, а в 2017-му ЗСУ святку-
ють свій 26-й день народження. Врахо-
вуючи це, ми підготували декілька ці-
кавих фактів про українську армію: 

• Станом на  2017 рік у Збройних силах 
України проходять військову службу та 
працюють більше 20 тис. жінок. 

• За час АТО понад 35 тис. військовос-
лужбовців отримали державні нагороди 
та відзнаки: 22 воїнам присвоєно звання 
«Герой України». Наразі статус учасни-
ка бойових дій отримали 174,5 тис. вій-
ськовослужбовців і працівників.

• У 2016 році було створено Сили спе-
ціальних операцій (ССО) — комплекс 

особливих заходів із залученням всіх 
видів розвідки та проведенням інфор-
маційно-психологічних операцій задля 
досягнення єдиної мети — знищення 
ворога держави.

• Минулого року в ЗСУ з’явилися нові 
звання сержантського і старшинського 
складу, що стало важливим кроком у ре-
формуванні армії. Були введені нові по-
сади — «головний сержант роти», «го-
ловний старшина батальйону», «голов-
ний старшина полку», «головний стар-
шина бригади».

• Капелани духовно підтримують вої-
нів, проте, їм заборонено брати безпо-
середню участь у бойових діях та мати 
зброю. У складі батальйону може утри-
муватися лише одна посада військово-
го священика.

Підготувала Марія КУЧЕРЕНКО

Здавалося б, ми вітаємо військових 14 жовтня, адже саме в цей день
святкують День захисника України. Кого ж тоді потрібно вітати 6 грудня?

6 грудня — День
Збройних сил України

Народився митець у с. Глибочок, що на 
Вінниччині. Після громадянської вій-
ни, як він розповідав, поміщицьку зем-
лю розподілили по їдоках, провели 
усуспільнення майна. Обробляти її було 
нічим, бо тяглову силу винищили. Тре-
тина ділянок — непридатні для сільго-
спробіт перелоги. У колгоспі вирішили 
їх засіяти. Тому на одній площі вродить, 
на іншій — зась. А податки доводилося 
сплачувати за все. За «викачкою» продо-
вольства прийшов голод. 

— Мені тоді було років 14-15, — згаду-
вав Федір Захарович. — Я ходив до шко-
ли у сусідньому с. Тростянчику, переби-
раючись через р. Південний Буг. 

Коли розпочався голодомор, то не 
знаю, як мені пощастило вижити. Люди 
пухли, падали знесилені. У нашому селі 
нараховувалося майже 1700 жителів на 
700 дворів. З них 1200 померли від го-
лоду та тифу. 

Я у колгоспі взимку возив на поля гній. 
Тих, хто працював, годували: вранці й 
увечері давали шмат хліба та якусь юшку. 
Якось привезли насіння, схоже на сочеви-
цю, але крупніше і чорне. З нього готува-
ли суп. Молоді ще могли його розжувати, 
а що вже говорити про літніх людей? Ви-
живали, як могли. Коли після повені річка 
поверталася у свої береги, ловили дрібну 

рибу. Також варили м’ясо черепашок. 
Діти, які ще мали сили, відвідували 

школу. А в мене за навчальний рік на-
копичилося 99 прогулів. Але учителі все 
чудово розуміли. Із 45-ти учнів наш клас 
скінчили 10. Хтось помер, інші — не ви-
тримували далекої дороги. Згадую, як 
один хлопчина навчався до останнього 
— помер від голоду…

У 1933-му Федір скінчив семирічку. По-
тім вступив до педагогічного технікуму, 
що знаходився у Тульчині. Учителів тоді 
не вистачало. Тому з першого курсу Ко-
лесніченка відправили на практику. Ря-
туючись від захворювання на туберку-
льоз, він поїхав на Кавказ, а згодом — до 
Киргизії. У тих краях люди теж пухли та 
помирали від голоду. Проте майбутньому 
художнику пощастило вижити.

Ігор ШВЕЦЬ

Майбутній художник 
пережив голодомор

25 листопада — День пам’яті 
жертв голодоморів в Україні. 
Одним із найстрашніших випро-
бувань для українського народу 
став голодомор 30-х років, який 
забрав мільйони людських жит-
тів. Заслужений художник України 
Федір Колесніченко (1917-2006) 
залишив нащадкам спогади про ті 
трагічні події. 

Депутата Ірпінської міської 
ради Святослава Куценка
діюча влада міста і керівництво 
“Нових облич” захотіли неза-
конно позбавити депутатського 
мандата.

Цей депутат не порушував діюче за-
конодавство, постійно брав участь у 
засіданнях сесій міської ради, активно 
працював у постійних депутатських ко-
місіях. Не було нарікань на його роботу  
у виборців. Чому ж так сталось, що ді-
юча влада зажадала позбутись одного з 
найактивніших депутатів? 

А сталось це через принципову пози-
цію Святослава Куценка з питань забу-
дови міста близькими до влади забудов-
никами та розподілу бюджетних коштів 
«потрібним» людям. На сесіях міської 
ради він постійно порушує і вирішує 
важливі для розвитку міста питання. 
При цьому — виступає категорично 
проти «розбазарювання» владою ресур-
сів громади, незаконного будівництва 
та непрозорого розподілу бюджетних 
коштів. 

У зв’язку з цим чинна влада, відчува-
ючи загрозу для своїх «схем», вирішила 
прибрати незручного депутата. А, як 
відомо, у своїх методах ірпінські чино-
вники не цураються нічого. Але не пар-
тійні функіонери та політичні «вожді» у 
високих кабінетах повинні вирішувати, 
хто буде депутатом, як йому голосувати 
на сесіях, а в разі потреби — призначати 
«зручну» людину. Останнє слово повин-
не бути за мешканцями Ірпеня та вибор-
цями ірпінської влади.

Депутата ІМР хочуть
незаконно позбавити мандата

Громадський рух захисту зеле-
них зон Київщини провів роз-
слідування щодо того, хто сто-
їть за забудовою території Дер-
жавної служби охорони (ДСО), 
що знаходиться на перехресті 
вул. Тургенівська та 8 Березня.

Його результати оприлюднив депутат 
ІМР Лаврентій Кухалейшвілі. Вдало-
ся зібрати докази, що з цим будівни-
цтвом пов’язані люди, наближені до 
чинного мера-забудовника Володими-
ра Карплюка.

Як відомо, земельну ділянку ДСО на-
дано «для обслуговування адміністра-
тивних будівель», а не під забудову. Ак-
тивна боротьба за цю зелену зону розпо-
чалася на початку літа, коли її обнесли 
капітальним бетонним парканом.

Тоді місцеві жителі провели збори, на 
які зібралося майже 100 осіб з навколи-
шніх будинків. Було прийнято рішення 
не допустити знищення цієї маленької 
зеленої зони і зберегти її як рекреа-
цію. Створили ініціативну групу, яка 
увійшла до складу Київської обласної 
ГО «Громадський рух захисту зелених 
зон міста».

З приходом до влади бізнес-мера у де-
яких забудовників, про яких до цього 
ніхто навіть не чув, справи пішли вгору. 
Один з них — депутат ІМР Ігор Оверко, 
який збудував цілий мікрорайон по вул. 
Новооскольська. За 2016 рік він задекла-
рував рекордні для України 586 квартир. 
Є ще забудовник Антон Мирончук, яко-
му дісталася земеля по вул. Єсеніна, Мі-
неральна, Тургенівська та інших.

Через схеми з КП «Ірпіньжитлоінвест-
буд» їм безкоштовно передавали земель-
ні ділянки, на яких зводилися десятки 
новобудов на тисячі квартир. За три 
роки мерства Карплюка з’явилися цілі 
нові мікрорайони і, за даними статис-
тики, у нашому місті було споруджено 
майже 1 млн квадратних метрів житла!

Цікаво, що в Ірпені за 110 років — із 
1901 до 2010-й — збудували 760 тис. кв. м 
житла, починаючи з приватних будинків 
і закінчуючи багатоповерховими. Вод-
ночас маємо міську інфраструктуру ще 
радянських часів. Чи витримає вона таке 
навантаження?

Повернемося до тих подій. Забудовник 
поставив паркан — і кілька місяців була 
тиша. Зараз розуміємо, чого він вичіку-
вав. Активна фаза протистояння розпо-
чалася 20 жовтня 2017 року, коли на зе-
мельній ділянці почали зрізати дерева.

Місцеві жителі викликали депутата 
свого округу Олександра Маркушина, 
який почав усіх запевняти, що на ділян-
ці не вестимеся будівництво. Просто на 

території ДСО зрізають аварійні дерева 
і впорядковують територію для спор-
тивного майданчика. Це підтвердив і 
керівник цієї служби.

На інтернет-ресурсах, наближених до 
мера, з’явилося відео Карплюка, який 
переконує, що ІМР дозволу на забудову 
території ДСО не надавала.

Але люди бачили, що підготовчі роботи 
там проводила техніка, яку запускали з 
території незаконного будівництва ТОВ 
“ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”. Стало відомо, 
що забудовником є ТОВ “Будівельно-ін-
вестиційна компанія “Альфа-буд”. Саме 
вона підписала угоду з Управлінням по-
ліції охорони у Київській області, якому 
підпорядковано ДСО в Ірпені.

У відкритій базі Міністерства юстиції 
(usr.minjust.gov.ua) вказано, що згадане 
товариство засноване 27 листопада 2013 
року в Миколаєві зі статутним фондом 
аж 10 тис. грн. Це насторожує, адже 
лише кілька секцій бетонного паркану 
навколо ДСО коштує дорожче.

У власниках компанії фігурують Алєксє-
єнко Ірина Валеріївна, яка мешкає в Ірпе-
ні, та Гаркуша Олена Вікторівна, які вне-
сли в статутного капіталу по 5 тис. грн. І 
саме перша з них є керівником цього то-
вариства із 13 липня 2017 року.

Цю фірму можна назвати “мете-
ликом”, адже на сайті odnodata.com/
egrpou/38996130 за адресою її реєстрації 
знаходиться 79 юридичних осіб! До того 
ж у договорі, базі Мінюсту і на сайті 
оdnodata адреси, за якими зареєстрова-
на дана контора, різні.

На своїй сторінці у мережі Фейсбук 
Ірина Алєксєєнко зазначає, що працює 
в компанії “Орлан Інвест” з 2015 року. 
Тут вона фактично рекламує свого боса 
— Антона Мирончука, ділячись публі-
каціями про його діяльність.

Спостерігається стрімке просування 
Ірини Валеріївни кар’єрними сходами: 
випускниця податкового вишу — два 
роки рієлтор “Орлан Інвесту” — керів-
ник і співвласник фірми, яке хоче зни-
щити і забудувати державну землю в 
ДСО. І все це за якихось 5 років!

Але подібні стрімкі злети, як і в Ігоря 
Оверка, можуть зробити тільки люди, 
наближені до мера Карплюка. Для ін-
ших це все залишається фантастикою. 
Вони розповідають, як “чудово” роз-
вивається місто, а самі набивають свої 
бездонні кишені.

Завтра ця гоп-компанія, винищивши 
усі можливі ресурси, залишить місто та 
перебереться до своїх палаців у Європі, 
а ми житимемо у цьому бетонному гет-
то. Час наводити лад в Ірпені!

Джерело: geroiv.at.ua

За будівництвом на території ДСО
стоїть компанія “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”
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Лікарі радять здавати аналіз на 
ВІЛ хоча б раз на рік. Я пере-
вірила, яким чином це можна 
зробити це в Ірпені, і готова поді-
литися результатами свого дослі-
дження з вами.

Для початку давайте з’ясуємо значення 
слів, які із застреженням пишуть вели-
кими літерами на банерах та листівках.

ВІЛ-інфекція — це захворювання, яке 
розвивається внаслідок інфікування ві-
русом імунодефіциту людини (ВІЛ), 
має тривалий перебіг і вражає імунну 
систему. 
СНІД — сукупність захворювань, які 
виникають внаслідок розмноження 
ВІЛ та руйнування імунної системи.

У пошуках лікаря
Зателефонувавши до реєстратури Ір-

пінської міської поліклінки, я запитала, 
де можу здати аналіз на наявність віру-
су імунодефіциту в людини. На що дуже 
швидко отримала відповідь: “Телефонуй-
те в інфекційну”. Мій шлях пошуку про-
довжився інфекційною, приймальною 
головного лікаря, наркологічним кабіне-
том, і нарешті на тій стороні дроту я по-
чула  заповітне “Приходьте на 09:00 в ка-
бінет №300”. Потім я дізналася, що гово-
рила із завідуючою психонаркологічно-
го відділення — Ларисою Ізмайловою — і 
що на вході до поліклініки висить оголо-
шення про те, що в кабінеті №300 можна 
безкоштовно здати аналіз на ВІЛ.

Наступного ранку я прийшла до Ір-
пінської поліклініки і відшукала двері, 
що непримітно сховалися в лівому кри-
лі будівлі. При вході — табличка “Пси-

хіатричний кабінет” і розклад прийому 
пацієнтів. Піднялась на третій поверх і 
знайшла кабінет №300. Двері з таблич-
кою «Прийом з 09:00, кабінет “Довіра”» 
— зачинені... Намагаюсь дізнатися роз-
клад роботи лікаря в сусідніх кабінетах. 
Пам’ятаючи про доброту працівників 
психологічного кабінету, я без остра-
ху стукаю в їхні двері. Але в розгубле-
них очах жіночок-лікарів запитань — 
ще більше. Мені нічого не залишається, 
як чекати на медпрацівника в коридорі.

Під час очікування я ознайомлюю-
сь з інформаційними буклетами.  В од-
ному з них написано, що дізнатись свій 
ВІЛ-статус можна наступним чином:

Швидкий тест:
— безболісний забір крові з пальця;
— результат — через 10-15 хвилин;
— не передбачає обмежень в прийомі 
     їжі перед процедурою.
Стандартний метод:
— забір крові з вени;
— результат — від 3 до 5 днів;
— процедура проходить у
     спеціалізованих лабораторіях.

Катастрофічна нестача кадрів
Від читання мене відволікла Лариса 

Германівна — сказала, що медсестра ка-
бінету “Довіра” захворіла і її сьогодні не 
буде. Але вона як лікар не може лиши-
ти мене в біді. Тож ми вирушили  в при-
ймальню головного лікаря. 

По дорозі вона розповіла, що в лікарні ка-
тастрофічно не вистачає кадрів: “Ось так і 
живемо. Людей дуже не вистачає. Як хтось 
захворіє чи піде у відпустку — робота зу-
пиняється, адже замінити ніким”, — шко-
дувала лікар. А коли я опинилася у при-
ймальні, то знову стала свідком підтвер-
дження факту про нестачу “робочої сили”. 
Пацієнт нервово трусив папірцем перед 
носом лікарки і вимагав негайного обсте-
ження: “Я — інвалід Чорнобиля, у мене за-
палення щитовитної залози, від  заключен-
ня минуло 8 днів, а мені чомусь і досі ніхто 
не може приділити увагу, чи зробити рент-
ген. Невже так тяжко звертати увагу на 
таких, як я?!”, — обурювався чорнобилець.

Виступ хворого зупинив скрип  дверей. 
Мене покликала в коридор моя провід-

ниця, пані Лариса. Повідомила, що лі-
кар зараз у Бучі, у нього дуже складний 
пацієнт. Як тільки звільниться — одра-
зу приїде, але як швидко це буде, вона 
не знає, бо може добиратися до Ірпеня 
“власним ходом”. Ми обмінялись номе-
рами телефонів і вже через 40 хвилин 
мій телефон задзвенів: “Приходьте, лі-
кар вже на місці”. 

Хворих стає все більше
Лікарем виявився молодий приємний чо-

ловік — інфекціоніст Данило Шейкін. Він 
тактовно запитав мене, чи обстежувалась я 

раніше, чи не було в мене зараження кро-
ві, незахищених статевих актів і, звісно, чи 
не приймаю я наркотичні речовини. Отри-
мавши на всі запитання негативні відпо-
віді, лікар поцікавився, як будемо робити 
тест — анонімно чи з отриманням довід-
ки (в останньому випадку необхідно мати 
будь-який документ з фото). Тож я обрала 
другий варіант. Мені робили швидкий тест. 
Для цього лікар взяв у мене кров з пальця і 
попросив почекати 15 хвилин. 

Під час очікування поділився зі мною ста-
тистичними даними: «Коли ми відкривали 
кабінет «Довіра», а це 7 років тому, на облі-
ку було 60 ВІЛ-інфікованих. Я працюю в Ір-
пені та по селах і кожного місяця на облік 
стають 8 нових інфікованих». Цифри ро-
стуть і тепер один лікар на всю поліклініку 
опікується 463-ма пацієнтами, що стоять 
на обліку. «Невтішна річ: 20% хворих — це 
вагітні жінки. Під час вагітності майбут-
ні матусі тричі проходять обстеження на 
виявлення інфекцій. Та навіть якщо так 
сталось, що за третім разом хвороба дала 
про себе знати, мати може народити здо-
рову дитину, якій після народження на пев-
ний період буде призначений курс лікування. 
Шкода, що багато матерів нехтують за-
сторогами і годують дитину грудним мо-
локом, в такому випадку врятувати маля 
від  помилки батьків дуже складно», — роз-
повів лікар. Також я дізналась, що через не-
захищений статевий акт (а він призводить 
до зараження ВІЛ найчастіше) до кабінету 
«Довіра» часто приходять люди, які мають 
успішну кар’єру і статус хорошого сім`яни-
на. На щастя, аналіз моєї крові показав не-
гативний результат. Щоправда, за звичкою 
я сприйняла слово «негатив» занадто бу-
квально. Та насправді це означає, що в моє-
му організму ВІЛ-інфекція — відсутня.

Марія КУЧЕРЕНКО

Переконайся сам: 
тест на ВІЛ в Ірпені

ЦІКАВО ЗНАТИ
Існує декілька видів імунітету. 

Перший серед них — специфіч-
ний. Ті, хто не хворів на краснуху, 
вітрянку тощо, такого захисника 
не мають. 
Специфічний вид імунітету виро-

бляється після того, як людина пе-
рехворіла (зазвичай у дитинстві) на 
перелічені хвороби. Він може збе-
регтись у вашому організмі назавж-
ди або на певний відрізок часу. 
Ще один вид імунітету — вродже-

ний — формується під час перебу-
вання малюка в утробі матері. Він 
залишається з нами впродовж 
усього життя. 
Крім того, лікарі виокремлюють 

ще такі його види як природний 
(встановлюється лише за рахунок 
зусиль організму при контакті із 
збудником захворювання), штуч-
ний  (з’являється після вакцина-
ції) та антимікробний (бореться з 
будь-яким збудником хвороби і в 
результаті знищує його).

1 грудня своє професійне свято 
відзначають невропатологи — 
лікарі, які  спеціалізується на 
діагностиці та лікуванні хвороб 
центральної (головний і спинний 
мозок) і периферичної нервової 
системи (нервові волокна).

Найпоширеніші захворювання, з яки-
ми їм доводиться боротися: хвороби 
хребта: остеохондроз і болі в спині різ-
ного походження; хвороби периферич-
ної нервової системи: невралгія трій-
частого нерва, радикуліти, невропатії, 
поліневропатії; хвороби судин головного 
мозку: недостатність мозкового крово-
обігу, вегетативна дистонія, енцефалі-
ти, наслідки інсультів та ін.

Невропатолог — це професія, гідна 
поваги. Щорічно кожен з таких лікарів 
рятує величезну кількість життів і збе-
рігає плин людської життєдіяльності.

У професійне свято невропатологів 
приєднуємося до численних привітань 
на адресу лікарів і бажаємо їм міцного 
здоров’я, успіхів у їхній медичній прак-
тиці, сил, терпіння, сімейного тепла й 
затишку, щастя і довголіття!

Покликання — бути
невропатологом

14 листопада 2017 року Парла-
мент прийняв у другому читанні 
проект  закону №7117, який має 
підвищити доступність та якість 
медичного обслуговування у 
сільській місцевості. За прийнят-
тя закону проголосувало 280 
депутатів. Цей законопроект є 
частиною медичної реформи і 
дає можливість разом з місце-
вою владою вирішити нагальні 
проблеми сільської медицини: 
відсутність лікарів, погано об-
ладнані амбулаторії та ФАПи.

Що маємо сьогодні?
Більше 13 мільйонів українців мешкає 

в селах. Лікарі ж не хочуть туди їхати, 
бо сільська медицина фінансується за 
залишковим принципом, а у сільських 
амбулаторіях та ФАПах немає навіть 
найнеобхідніших умов. Так, наприклад, 
в 71% українських ФАПів взагалі від-
сутнє водопостачання, в 75% – немає 
водовідведення, а в 82% сільських ам-
булаторій відсутні санвузли.

23 тисячі сіл і селищ мають 4 тисячі 
амбулаторій та 12 700 ФАПів. Зараз 
вони, як правило, перенаправляють 
пацієнтів “у район” або “область”, де 
є кваліфікована допомога. Для порів-

няння: в усьому світі первинна ланка 
в сільській місцевості ефективно пра-
цює і вирішує на місці до 80% медич-
них звернень.

Що зміниться?
Передусім, первинна медицина в селі 

мусить стати доступною і якісною. 
Тому медичні практики мають стати 
автономними та самокерованими  (для 
цього вже ухвалено закон про автоно-
мізацію, він вступив в дію).   Не менш 
важливо для медичних практик в селах 
отримати реальне фінансування — і це 
зроблять закони №№6327,6604  (“Гроші 
ходять за пацієнтом”).  Медики в селах 
зможуть заробляти гідні гроші.

Крім того, в селах потрібно перепла-
нувати мережі, побудувати або дооб-
ладнати амбулаторії. Майже всюди 
треба вирішувати питання громад-
ського транспорту та доїзду пацієнтів 
до лікарів. Все це — ресурси. І зако-
нопроект №7117, внесений на розгляд 
Парламенту Президентом, забезпе-
чить 5 мільярдів гривень на підсилен-
ня інфраструктури на селі протягом 
двох років.

Основні можливості
Завдяки цим інвестиціям сільські 

громади зможуть:
– збудувати нові амбулаторії з мож-

ливістю проживання родини лікаря;
– закупити автомобілі, щоб лікарі 

могли пересуватися між селам;
– оновити обладнання амбулаторій;
– забезпечити швидкісний інтернет.
Законопроект №7117 є частиною ме-

дичної реформи і дає можливість разом 
з місцевою владою вирішити нагальні 
питання. Багато громад вже кажуть, що 
вони готові надавати свої будинки ліка-
рям за 1 гривню — тобто лікар не буде 
витрачатися на оренду і його зарплата 
буде ще вищою, ніж у місті.

Його мета — щоб лікар в селі надавав 
первинну медичну допомогу на тому 
ж рівні, що і в місті.

Інформація МОЗ України

Сільська медицина:
реалії та перспективи
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18 листопада у Києві у спорткомплексі 
“Єкономіст” пройшов Кубок України з 
перетягування канату. Жіноча збірна 
команда факультету податкової міліції 
“Легіон” (Універститет державної 
фіскальної служби України, що в Ірпені) 
у запеклій боротьбі серед 10 команд
виборола почесне друге місце. 

Дівчат нагородили кубком, срібними меда-
лями, грамотами, цінними подарунками та 
квітами. Щиро вітаємо наших спортсменів 
та їхнього тренера — старшого викладача ка-
федри СД та ОПП, майора податкової міліції 
Олену Буток! 

Бажаємо нових перемог та успішних виступів!

Ігор ШВЕЦЬ

На Кубку України з перетягування 
канату курсантки-податківці

посіли друге місце

Даний   проект проводиться за підтримки По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні 
і фінансується Державним департаментом США. 
Програма має на меті надання навчальної допо-
моги внутрішньо переміщеним особам   (ВПО), 
які постараждали від російської військової агресії 
у АР Крим і окремих районах Донецької та Луган-
ської областей, і започаткували власну справу чи  
займаються   іншим   видом   самозайнятості (на-
приклад, працюють за договорами цивільно-пра-
вового характеру) з метою вирішення складних 
економічних обставин, у яких вони опинились.

На майбутніх студентів чекатиме 90 годин безко-
штовних тренінгових курсів (60 занять по 1,5 го-
дин),  які включатимуть в себе оволодіння основа-
ми ділової англійської мови, а також опанування 
нормативних вимог у сфері ведення власної спра-
ви,  надання  контролюючими органами електро-
нної звітності і роботи з веб-сайтами у соціальних 
медіа, мобільних і цифрових додатках.

На зустріч прийшли люди, доля яких була вирі-

шена військовими агресорами. Вони залишили на 
захопленій території все: будинок, роботу, бізнес, 
плани на майбутнє, майно і навіть близьких друзів 
та родичів. Переїхавши до Ірпеня, дехто з них зміг 
продовжити займатись підприємницькою діяль-
ністю,  а комусь потрібно залучитися підтримкою 
спеціалістів, які допоможуть організувати свою 
діяльність якнайкраще. Всіх їх об’єднує одне — 
прагнення відкрити власну справу.

Орієнтовний період проведення  занять:  із ли-
стопада 2017 року по травень 2018 року. Заняття 
будуть проходити тричі на тиждень у вечірній 
час. Це дає учасникам можливість працювати у 
денний час.

Організатори сподіваються, що отримані знан-
ня і навички допоможуть учасникам і громадам, 
у яких вони проживають, отримати додаткові пе-
реваги   та   економічні вигоди від діяльності но-
востворених “старт-апів”, здатних ефективно вза-
ємодіяти з іноземними партнерами.

Марія КУЧЕРЕНКО

У Бучі оголосили міський 
конкурс “Новорічна компо-
зиція”, який є відбірковим 

етапом до обласного
етапу Всеукраїнської ново-
річно-різдвяної виставки.

Творчі роботи необхідно по-
дати до 6 грудня 2017 року до 
Центру позашкільної роботи 
(м. Буча, вул. Островського, 36). 
Контактний телефон методиста 
Татарчук Любові Миколаївни: 
097 8025270.

До участі у конкурсі,   йдеть-
ся  на сайті БЦПР, приймають-
ся роботи за номінаціями:

• стилізована ялинка;
• новорічний букет;
• новорічна композиція;
• новорічний вінок;

• сюжетна композиція;
• новорічна картина чи колаж;
• новорічний подарунок.
Обов’язкова умова:  
роботи повинні мати міцно 

прикріплену етикетку, на якій 
мають бути зазначені: прізвище, 
ім’я, по-батькові та вік автора, 
назву роботи, номінацію, твор-
че учнівське об’єднання (гурток 
/ група / клас), прізвище, ініці-
али керівника. Крім того, необ-
хідно надіслати фото роботи та 
фото виконавця зі своєю пороб-
кою  (bcpr@ukr.net).

Творіння переможців будуть 
направлені до Комунально-
го закладу Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» для уча-
сті в обласному етапі виставки 
«Новорічна композиція».

У Бучі оголосили міський конкурс
“Новорічна композиція”

Ділова англійська мова
для молодих підприємців в Ірпені

В Ірпінському громад-
ському центрі по роботі 
з внутрішньо переміще-
ними особами відбулася 
зустріч представників 
неприбуткової організації  
PH International (також ві-
дома, як  Project  Harmony,  
Inc.)  з майбутніми студен-
тами проекту «Приступаю-
чи до справи».

Народний ансамбль 
“Перевесло” відсвяткував 

одинадцятиріччя

Серед гостей, запрошених на 
свято, були представники міс-
цевої влади та очільники гро-
мадських організацій.

На початку святкового кон-
церту запрошеним випала на-
года дізнатися історію ство-
рення колективу. Його прото-
тип створили досить давно, 
та саме “Перевесло” утворив-
ся в 2006 році. Спочатку вока-
лістками були жінки – депута-
ти місцевого самоврядування, 
потім додались інші бажаю-
чі. Завдяки силам старости ко-
лективу – Ольги Файнікової – 
він був забезпечений костюма-
ми та реквізитом, який придба-
ли на кошти спонсорів.

«Я вже 38 років живу і твор-
чо працюю у Ворзелі. Вдома в 
мене всі співають, от я і вирі-
шила створити такий колек-
тив. Для того, щоб дати відсіч 
всім “мінусовкам” і “плюсовкам”, 
адже народна пісня вимирає, її 
чомусь все менше хочуть слуха-
ти, а вона ж така прекрасна», – 
ділиться переживаннями старо-
ста колективу.

Так співпало, що одинадця-
тиріччя колективу святкуєть-
ся в день, важливий для кожно-
го, хто працює в творчій сфері 
– Всеукраїнський день праців-
ника культури та аматорів на-
родного мистецтва. Тому при-
вітання артисти отримували в 
подвійній мірі. Не обмежився 
лише єдиними словами голова 
міської ради міста Бучі – Ана-

толій Федорук. Він нагородив 
всіх трояндами та медалями, а 
на “десерт” залишив сертифікат 
на отримання фінансової допо-
моги для ансамблю в розмірі 25 
тисяч гривень.

Керівник хору Вадим Зеленюк, 
впевнено тримаючи рамку з сер-
тифікатом, ніяково розгубив-
ся, коли запитали, як саме вико-
ристають подарунок: «А то вже 
має староста наша буде розпо-
ряджатись коштами. Можливо, 
ми їх на розвиток ансамблю від-
дамо. То вже, як складеться».

«Зовсім нещодавно аматор-
ський ансамбль отримав звання 
народного. Великою працею та 
наполегливістю було здобуто 
це перетворення. “Займались і 
до ночі, і бувало так, що й сім’ї 
залишали, як потрібно було їха-
ти на виступ в інше місто. Нас 
тримала любов до пісні, ми так 
сильно її любимо, цього не мож-
на навіть передати», – зізна-
ється вокалістка ансамблю Те-
тяна Кушніренко.

Пісні лунали аж до вечора. 
Глядачі не покидали залу до ос-
таннього, бо хотіли ще і ще слу-
хати народні та авторські пісні 
у виконанні чудового колекти-
ву. В той вечір стіни “Уварів-
ського дому” чули безліч слів 
вдячності та вигуків захоплен-
ня. Після виступу на гостей че-
кав святковий фуршет та теплі 
розмови.

Марія КУЧЕРЕНКО

9 листопада в музеї історії та культури
“Уваровський дім” пройшло урочисте святкування

одинадцятиріччя аматорського ансамблю “Перевесло”.

Декларація про початок виконання 
будівельних робіт: КС 083162780608
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Якщо ваші діти мріють про зустріч із 
Санта-Клаусом та чарівними ельфами, 
зробіть їм казковий подарунок — виру-
шайте до Фінляндії. 
Дитинство — найкраща пора в жит-

ті людини. Саме в цей період найбільше 
віриш в казку. І саме в неї час від часу 
так хочеться повернутися дорослим ра-
зом зі своїми дітьми. Організувати каз-
ковий відпочинок у святковий передно-
ворічний час вам допоможе компанія 
“Mint Travel”.

Подорож у казку
Санта-Клаус (по-фінськи — Joulupukki) 

живе на таємничій горі Корватунтурі, 
яка за формою нагадує вухо. Оскільки 
точне місце розташування його будин-
ку є таємницею, яка відома небагатьом, 
Санта відкрив офіс і пошту, які працю-
ють цілий рік, в Рованіемі. В його апар-
таментах завжди панує тепла і привітна 
атмосфера. 

Бажаєте здивувати рідних листом із 
казки? Чарівна пошта реалізує ваші  ба-
жання. А ще поринути у казку вам до-
поможе подорож до Санта-парку та пе-
ретин  лінії Північного Полярного Кола, 
яка проходить через поселення-рези-
денцію Санти. Її можна переступити, 
перестрибнути, переїхати... А після цьо-
го — отримати оригінальний сертифі-
кат, що підтвердить вашу участь в цьо-
му унікальному заході. 

Сафарі-туризм
На оленях. Будучи в наші дні популяр-

ною “екологічно чистою” розвагою, їзда 
на оленях, тим не менш, не чергова ту-

ристична забаганка, а древній спосіб пе-
ресування саамів. Для туристів же про-
гулянки на оленях по зісніженій приро-
ді Лапландії тривають від 10 хв до декіль-
кох годин. Олені зазвичай біжать досить 
повільно, тому такі поїздки підходять на-
віть малечі. До того ж, вам запропонують 
навчитися самому керувати упряжкою та 
навіть отримати “водійське посвідчення”.

На собачих упряжках. Їзда на оленях 
для вас занадто повільна? Тоді коман-
да хаскі покаже вам, що таке швидкість. 
Довжина маршруту може бути від 2 км 
до 25 км і пролягає навколо озер  по зи-
мовому засніженому лісу. Після закін-
чення сафарі ви відвідаєте розплідник, де 
ближче познайомитеся з чарівними си-
бірськими хаскі, їх щенятами та вовкода-
вами. І, звісно ж, отримаєте  “водійське 
посвідчення”, яке засвідчить, що ви — 
вправний керманич упряжки хаскі.

На снігоходах. Бажаєте справжнього ек-
стриму? Буде! Але тільки в позитивному 
аспекті, якщо ви, звісно, подорожуєте з 

“Mint Travel”. Відчути зимову прохолоду і  
повною мірою насолодитися красою пей-
зажів, якими пишається Фінляндія, вам 
допоможе швидка прогулянка на снігохо-
ді. Спеціально для вас буде розроблений 
унікальний маршрут, який пролягатиме 
через наймальовничіші ділянки доріг.

Сани та лижі
Як щодо того, щоб помилуватися пів-

нічним сяйвом прямо в засніженому 
лісі? Або викупатися в променях сонця 
в самому серці дикої Арктики? На ку-
рортах Фінляндії створені всі умови для 
катання на бігових та гірських лижах, 
санках, ковзанах і снігоступах. Навіть 
у незвично теплі зими в  Фінляндії сні-
гу буває дуже багато. На всіх курортах 
прокладені траси як для гірських, так 
і для бігових лиж. До речі, милуватися 
Північним сяйвом ви зможете в безхма-
ні дні в період з вересня по березень.

Фінська сауна
Не лише гарячими напоями вміють грі-

тися жителі Фінляндії. Перевірити один із 
методів зігрівання, що зберігся до наших 
днів ще з давніх-давен, ви зможете само-
стійно, і для цього не завжди потрібно по-
кидати апартаменти готелю. Так, ми гово-
римо про справжню фінську сауну, яка є 
навіть у будівлі парламенту Фінляндії. Зи-
мові морози допомагають відчути всю 
красу контрасту температур, коли піс-
ля гарячої сауни ви мужньо потрапляєте 
в ополонку або пірнаєте в сніжний замет. 

Традиційна кухня
Кулінарна культура Фінляндії безпосе-

редньо пов’язана з первозданною приро-
дою цього регіону, і саме тут чудове місце 
для дегустації свіжих продуктів з північ-
них лісів і водойм. Класичні фінські стра-
ви — калакукко (традиційний фінський 
житній пиріг з начинкою з риби), лососе-
вий суп, смажені на грилі ковбаски, жит-
ній хліб, чорничний пиріг, рагу з олени-
ни, лапландський сир, лакричні цукерки 
і класичний фінський шоколад.

Де оселитися?
Готелі у Фінляндії, як правило, розта-

шовані у центрі гірськолижного курор-
ту, ближче до схилів — апартаменти,  бу-
дівлі, що мають кілька входів. Дуже часто 
комплекс такого роду апартаментів яв-
ляє собою ціле невелике містечко зі сво-
єю інфраструктурою: ресторанами, бара-
ми, магазинами, пунктами оренди споря-
дження, фітнесом і басейном.

Новорічне святкування
Новорічна вечеря і спеціальна шоу-про-

грама — неодмінні складові свята на гір-
ськолижних курортах Фінляндії. Навко-
ло святкова ілюмінація, гарно оздобле-
ні ялинки, зимові розпродажі, феєрверки 
і урочисті заходи. Тож не баріться — бро-
нюйте квитки на прямих чартерних рейсах 
на Новий Рік і Різдво з Києва до Фінської 
Лапландії. Обрати комфортні готелі, апар-
таменти або котеджі вам допоможуть про-
фесійні менеджери “Mint Travel”. Всього 2,5 
години перельоту — і ви в казковій країні!

Підготувала Марія КУЧЕРЕНКО

30 листопада відзначається 
Всесвітній день домашніх тва-
рин. З нагоди свята пропонуємо 
вам кілька цікавих фактів про 
наших улюбленців.
• Середньостатистична собака навчаєть-

ся так само легко, як дитина. Ви можете 
навчити її розуміти від 200 до 500 слів і 
дивувати гостей фокусом з вирішенням 
найпростішого математичного прикладу 
чи підрахунку цифр в порядку зростання.

• Собаки не люблять виходити на ву-
лицю під час дощу не тому, що бояться 
промокнути, а тому, що його шум може 
пошкодити чутливі вуха песика.

• Коти, на відміну від собак, вважа-
ються незалежними тваринами. Дикі 
предки кішок — “одиночки”, їм не по-
трібно слідувати за ватажком зграї і 
приймати закони “всіх”.

• Кішці потрібен спокій, адже її чутли-
вість до звуків в три рази більша, аніж у 
людини. А чутливість до запахів сильні-
ша в 14 разів! 

• Особливо унікальним органом у ко-
тів і собак є ніс: його 
відбиток у кожної 
особи різний.

В гостях у Санти

Для того, щоб зустрітися зі 
справжнім чарівником, не 
обов’язково 
їхати до іншої країни. Останнім 
часом в Україні відкривається все 
більше резиденцій Святого 
Миколая, куди можна вирушити 
з дітьми або ж написати листа.
Невдовзі розпочнеться цикл новоріч-

них та різдвяних гулянь. Традиційно 19 
грудня, у День Святого Миколая, в сто-
лиці запалять головну ялинку країни. 
Тож настав час готуватися до новорічних 
свят, писати з дітьми листи Святому Ми-
колаю та навідуватися до нього в гості. 

Приірпіння
Як не дивно, зустріти Святого Миколая 

можна в містах і селищах Приірпіння. 
Так, ваші діти зможуть поспілкуватися з 
новорічним чарівником, повідавши йому 
свої заповітні бажання, у холі Ірпінської 
центральної міської бібліотеки, а також у 
м. Буча — в затишній дерев’яній хатин-
ці серед соснового лісу. Тут працює рези-
денція Святого Миколая, куди можна на-
відатися або ж надіслати листа на адресу:

08292, м. Буча, вул. Інститутська, 22.

Київ
Святий Миколай зустрічатиме гостей 

у багатьох місцях столиці. Наприклад, у 
Національному музеї народної архітек-
тури та побуту в Пирогово або в етно-
графічному комплексі «Мамаєва слобо-
да». Листи з проханнями Святому Мико-
лаю можна надсилати за адресою: 

03061, м. Київ, вул. М. Донця, 2, 
«Мамаєва Слобода», 
Резиденція Святого Миколая.

Львів
Основні заходи на День Святого Мико-

лая у Львові традиційно проходитимуть 
на площі перед Оперним театром і в Му-
зеї народної архітектури і побуту «Шев-
ченківський гай», де й можна буде по-
спілкуватися з чарівником. А згодом на 

площі Ринок встановлять різдвяну шо-
пку (макет ясел з фігурками Святої Роди-
ни, пастухів і всіх, хто прийшов вклони-
тися народженому Ісусу).

Ужгород
Тут кожного року проводять традицій-

ний парад Миколайчиків. У цьому році 
він запланований на 19 грудня. А вже зараз 
в Ужгороді проходить традиційна акція 
«Напиши листа Миколаю». Кожна дити-
на може відправити послання з проханням 
здійснити її заповітну мрію за адресою:

88000, м. Ужгород, Головпоштамт, 
а/с 1А, Святому Миколаю.

Косів
Мабуть, найбільш 

яскраві і по-справжньо-
му казкові враження очі-
кують дітей під час відві-
дування резиденції Ми-
колая в засніжених Кар-
патах. Ошатний старо-
винний будиночок чарів-
ника, мальовничий кра-
євид навколо, незвичний 
дитячий майданчик на 
подвір’ї, велика вистав-
ка новорічних іграшок, і, 

звичайно ж, сам чарівник, який охоче по-
спілкується з кожним малюком — все це 
очікує на дітей у Косові. Сюди ж можна 
надсилати листи Святому Миколаю. 

Адреса: 78600, НПП «Гуцульщи-
на», м. Косів, Косівський р-н, Іва-
но-Франківська обл., вул. Дружби, 
84, Святому Миколаю.

Будьте певні: наскільки б не був заван-
тажений Миколай, він не залишить без 
відповіді жодного листа.

Підготувала Юлія ГАПОН

Вирушаємо до Святого Миколая Вірний пес чи
самостійний кіт?
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По горизонталі:
1. Річка в Росії 4. Відросток нер-
вової клітини 7. Гірське посе-
лення 8. Ароматична смола 
9. Фахівець з правознавства 
10. Залізнична колія 12. Кора 
льоду на снігу 15. Країна в Аф-
риці 17. Окрема людина, інди-
від 18. Хімічний елемент 
20. Наркотична рослина 23. По-
ема Т. Г. Шевченка 25. Сирови-
на для цигарок 26. Живописне 
зображення святих 27. Зарядже-
на частинка 28. Осад на стінках 
посудини 29. Тропічна волокни-
ста рослина

По вертикалі:
1. Жетон, квиток 2. Городній 
овоч 3. Німецький філософ
 4. Вид бігу коня 5. Рідина в ро-
товій порожнині 6. Хащі, важ-
ко прохідні місця 11. Ковкий срі-
блястий метал 13. Одиниця пло-
щі землі 14. Окрема книга твору 
15. Опіумна квітка 16. Холодна 
зброя 18. Хлібо-булочний виріб 
19. Довгий вусик колоска 
21. Підтримує несучі конструк-
ції, пристрої 22. Раптовий стрім-
кий напад 23. Зв’язаний обере-
мок злаків 24. Жіноче ім’я

Прогноз погоди. Ірпінь

Афіша Ірпеня

Карикатура

Страви з гарбуза
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Кросворд

ПогодаАнекдот
Закон шоу-бізнесу: чим гірше голос у співачки, 
тим менше на ній одягу.

***Совість — внутрішній голос, який попереджає, 
що за ним хтось стежить.

***Перед тим, як сказати що-небудь своїй дружині, 
я завжди беру її руки у свої. Щоб мені щось не 
прилетіло.

***Батьки тридцятирічної Катерини так хотіли ону-
ків, що забороняли їй ночувати вдома. 

***Нам завжди замало того, 
чого багато шкідливо.

***Перше місце за рівнем 
корупції не купиш за 
гроші!

***Мужність, честь і відвага — три ознаки алко-
гольного сп’яніння.

***Вчитель хімії сказав, що нас відпустить швидше. 
Але нас не відпустило!

***Ефект від місяця ходіння по спортзалах просто 
потрясний, я з себе скинула всі зайві гроші...

***
Народні прикмети

• Якщо на Катерину (7 грудня) стоїть ясна пого-
да, зима очікується холодна.

• Якщо на день Парамона (12 грудня) буде стоя-
ти цілий день хороша погода, значить, і весь пер-
ший місяць зими буде теплим і ясним. Якщо в цей 
день випав сніг, то до 19 грудня будуть заметілі.

• Снігурі прилетіли в грудні — зима буде суворою.
• Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і 

спекотне літо.
• Якщо в грудні запітніли в будинку вікна, то слід 

чекати потепління. 

Святковий календар
25 листопада — День пам’яті жертв 
        голодоморів в Україні.
30 листопада — Всесвітній 
        день домашніх тварин.
1 грудня — День 
     працівників прокуратури; 
День невролога; Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом.
3 грудня — Міжнародний 
день інвалідів; Всесвітній день комп`ютерної 
графіки (Міжнародний день дизайнерів та ані-
маторів).
4 грудня — Міжнародний день написання
                     листів Діду Морозу.
5 грудня — Всесвітній день волонтерів.
6 грудня — День збройних сил України.
7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації.
9 грудня — Міжнародний день боротьби
                     з корупцією.

Печиво
«Миколайчики»

Скоро до нас прийде світле свято — День свято-
го Миколая. У цей день прийнято випікати медові 
пряники або печиво — миколайчики. Приготуйте 
їх для своїх дітей і рідних.

Інгредієнти: 2 склянки борошна; 1 яйце; 1 ст.л. 
меду; 1 склянка цукру; 2 ст.л. сметани; 1 ч.л. соди, 
погашеної оцтом; 50 г вершкового масла; 1 ч.л. олії. 

Для глазурі: білки 3 яєць; 2 склянки цукру; барв-
ники.

• Змішайте всі інгредієнти для тіста і замісіть 
його. Поставте на 1 годину в холодильник. Потім 
розкачайте тісто в один шар товщиною півсан-
тиметра. За допомогою формочки або трафарету 
виріжте з тіста печиво у вигляді миколайчиків. 
Викладіть печиво на деко, попередньо змащене 
олією. Випікайте в розігрітій духовці 5 хв.

• Приготуйте глазур. Збиваючи білки, поступово 
додайте цукор. Збийте до консистенції сметани. 
Готову глазур розлийте в тарілочки, кількість яких 
повинна дорівнювати кількості кольорів барвни-
ка. У кожну тарілочку додайте харчовий барвник, 
перемішайте.

• За допомогою пензликів розфарбуйте миколай-
чиків глазур’ю різного кольору. Фарбуйте шар за 
шаром, даючи кожному підсохнути, щоб фарби 
не змішувалися. Намалюйте жупан, туфлі, рука-
вички, шапочку, вуса, бороду, брови, очі, рот і ніс 
Миколайчика.

Погода: www.gismeteo.ua


