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Боротьба за Будинок 
культури

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Зникнення забудовних питань
Найбільш ажіотажними питаннями, винесеними на се-

сійне засідання, були незаконна зміна цільового призна-
чення транспортних та сільськогосподарських земель 
під забудову по вул. Ново-Оскольська, 2-б, -в, -д для за-
будовниці Наталії Бойчук. 

Отже, над мешканцями і так перенаселеного мікрора-
йону “Rich Town” нависає загроза отримати тисячі но-
вих сусідів замість залишків зелених зон для відпочинку, 
місць для паркування, освітніх закладів тощо.

Звичайно, людей це не влаштовує, оскільки майбутня за-
будова вчергове ущільнює їхній життєвий простір. Тому 
вони вирішили прийти на сесію та висловити свій протест.

Але на них чекав неприємний “сюрприз” від ірпінських 
можновладців. По-перше, “проблемні” питання, де фігу-
рує Бойчук, зняли з порядку денного, хоча вони й досі 
“висять” на сайті міської ради.

Чиновники тікають від людей
По-друге, на сесійному засіданні представникам гро-

мади слово просто не надали, хоча вони попередньо 
вели перемовини та записалися на виступ. Цей пункт 
під назвою “Різне” ірпінський мер Карплюк не заба-
жав розглядати — і хутко закрив сесію.

Це стосувалося представників мікрорайону “Rich Town” 
та ініціативної групи громадських слухань щодо плану-
вання розвитку території кварталів “Криничка”, “Чорний 
гай”, “БТР” і “Дружний”, яка напрацювала 13 рішень.

Вони відображають реальну думку громади — збере-
ження заповідної зони “Криничка”, заборона багатопо-
верхової забудови у приватному секторі, споруджен-
ня шкіл, садочків, поліпшення транспортного забезпе-
чення тощо. На жаль, це не перший випадок, коли пред-
ставники громади приходять на сесії Ірпінської міської 
ради, щоб захистити свої інтереси та вимагати дотриман-

ня власних прав. Але засідання переносять або змінюють 
порядок денний.

Коли журналісти ІА “Погляд” поцікавилися у секре-
таря міської ради Анастасії Попсуй, чому громаді не 
надали слово, вона просто втекла від відеокамери, від-
мовившись від коментарів, запевняючи, що ті, хто хо-
тів виступити, уже пішли. Хоча вони стояли за декіль-
ка метрів від неї. Хіба це не прояв зневаги до виборців 
та не порушення їхніх прав?

Таємні пільги
Оскільки переважній більшості посадовців, заявле-

них у порядку денному в якості доповідачів, не надаєть-
ся слово, а голосування проходять похапцем, то фактич-
но усі питання, винесені на сесію, залишаються для гро-
мади таємницею. 

Продовження на сторінці 3.
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Ви не байдужі до проблем Приірпіння? Вмієте вчасно зафіксувати 
унікальні кадри, бажаєте поділитися новинами, дати корисні 
поради? Інформаційна агенція “Погляд” допоможе вам 
поділитися своїми історіями, знайти відповіді на болючі
питання, розмістити рекламу на наших ресурсах.

Земельні махінації
мера Ірпеня

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Багатьох власників квартир у цьому ЖК, що склада-
ється з 7-ми будинків, у яких більше 800 квартир, при-
вабили красива реклама та, як виявилося, пусті обіцян-
ки менеджерів з продажу.  “Щасливі” власники квартир 
пригадують, як, показуючи красиві буклети, їх запевня-
ли, що це буде найкращий житловий комплекс у місті. 
На сайті забудовника досі запевняють, що всі квартири 
мають бути під’єднані до міських комунікацій, а інвес-
тори житимуть в екологічно чистому місці. Насправді 
ж поряд знаходиться заплава р. Буча, яку систематич-
но забруднюють каналізаційними стоками, побутови-
ми відходами та сміттям. Цікаво, що тим, хто ще вагав-
ся, купувати чи ні квартиру в цьому ЖК, “по секрету” 
повідомляли, що за ТОВ “САРАФАН” стоїть ірпінський 
міський голова Володимир Карплюк, який зробить все 
для того, щоб у них не було жодних проблем.

Замість школи — чергова багатоповерхівка?
Ще одне здивування власників квартир у ЖК “Rich 

Tоwn” викликав порядок денний 47-ої сесії Ірпінської 
міської ради, з якого люди дізналися, що на земель-
них ділянках, де їм обіцяли збудувати трансформа-
торну підстанцію та облаштувати паркувальні місця, 
директор та власник ТОВ “САРАФАН” Наталія Бой-
чук планує звести чергові багатоповерхівки. І це не-
зважаючи на те що небайдужими громадянами ство-
рено ряд електронних петицій з проханням побуду-
вати у цьому густонаселеному районі школу, облаш-
тувати паркувальні місця тощо. Вони швидко наби-
рають необхідну кількість голосів, але залишаються 
без належного реагування з боку міської влади. 

ЖК “Rich Tоwn”:
життя без газу та світла

Одним із найпроблемніших житлових 
комплексів в Ірпені без перебільшення 
можна назвати ЖК “Rich Tоwn” по вул. 
Західній. Його мешканці вже не один рік 
оббивають пороги забудовника ТОВ “СА-
РАФАН” з проханням виконати взяті на 
себе зобов’язання. А саме: вирішення 
питань з електро- та газопостачанням, 
забезпечення інвесторів необхідною кіль-
кістю паркомісць, працюючими ліфтами 
та облаштування території житлового 
комплексу. Ці проблеми протягом 
2016-2018 років мало цікавлять забудов-
ника, який вже зібрав з людей гроші та, 
напевно, встиг їх витратити. Продовження на сторінці 3.
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Правила Великого
посту
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6 лютого в Ірпені пройшла 47-ма сесія міської ради. З її розгля-
ду в останній момент прибрали скандальні питання незакон-
ного спорудження багатоповерхівок по вул. Ново-Оскольська 
Наталією Бойчук — бізнесовим партнером ірпінського мера 
Володимира Карплюка, а також не надали слова громаді.

Ірпінські можновладці не 
забажали заслухати
на сесії громаду
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Відтоді, як Україна отримала незалеж-
ність, зросло ціле покоління, яке вже не 
пам’ятає радянського минулого. Укра-
їна пережила декілька Майданів, і ко-
жен з них давав нам надію,  залишаю-
чи по собі лише відчуття розчаруван-
ня. Водночас ми усвідомили, що краще 
життя неможливо отримати, співаючи 
пісні, розмахуючи прапорами і навіть 
гинучи під кулями. 

Задля кращого життя громадян у нашій 
державі необхідна щоденна праця, нові 
лідери та нові ідеї. Ідеї, які об’єднають 
людей у потужну силу, а початок всьому 
— свідомі громадяни та сильна громада.

Україна вкотре переживає нелегкі часи. 
З одного боку, триває війна, й імперсь-
ка Росія намагається нав’язати нам свою 
волю. З іншого — корумпована влада та 
чиновники, які відбирають у народу ос-
таннє. Корумпованих чиновників об’єд-
нує ідея особистого збагачення, у них 
відсутня совість і діє принцип кругової 

поруки. Вони мають нерухомість за кор-
доном, тому їм байдуже майбутнє Украї-
ни. Цей внутрішній ворог — не менш не-
безпечний, ніж зовнішній.

Ми українці, і кожен з нас прагне світ-
лого та заможного майбутнього для своїх 
дітей на нашій українській землі. І якщо 
ми прагнемо змін у суспільстві, в яко-
му живемо, то маємо починати їх із себе. 
Свідомі громадяни мають нести ці змі-
ни через порядні вчинки і нетерпимість 
до зла, яке зараз нас оточує. Ця нелегка 
дорога розпочинається з усвідомлення 
того, що окрім нас ніхто не змінить наше 
майбутнє. І якщо ми не почнемо ці зміни 
в нашому суспільстві, їх змушені будуть 
втілювати наші діти. 

Саме тому я закликаю небайдужих лю-
дей до об’єднання зусиль і запрошую до 
співпраці в рамках «Громадської ініціа-
тиви», яка працюватиме задля громади 
Приірпіння і Київщини. 

“ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ОЛЕКСІЯ ЗІНЕВИЧА”

В Україні 6 лютого набув 
чинності Закон про поси-
лення відповідальності для 
неплатників аліментів.

Зокрема, законом встановлю-
ється тимчасове обмеження у 
праві виїзду за межі України не-
платниками аліментів.

Крім того, для них передбача-
ється тимчасове обмеження у 
праві керування транспортни-
ми засобами, тимчасове обме-
ження боржника у праві корис-
тування вогнепальною мислив-
ською, пневматичною зброєю, у 
праві полювання. Документ пе-
редбачає новий вид адміністра-
тивного стягнення – суспіль-

но-корисні роботи, а саме: опла-
чувані роботи, вид яких визна-
чає відповідний орган місцевого 
самоврядування.

Нагадаємо, на початку січня 
Президент України Петро По-
рошенко  підписав Закон  “Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо по-
силення захисту права дитини 
на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборговано-
сті зі сплати аліментів”.

На офіційному сайті Ірпінської місь-
кої ради повідомили, що КП “Служба 
захисту та лікування тварин” розроби-
ло “Правила утримання і поводження з 
тваринами в м. Ірпінь”.

За словами керівника цього підприємства  Іри-
ни Мурги, правила покликані сформувати відпо-
відальне ставлення власника до тварин, попере-
дити жорстоке поводження з ними, не допусти-
ти збільшення кількості безпритульних чотири-
лапих на вулицях міста. Водночас поруч із твари-
нами люди теж мають почуватися безпечно.

Говориться і про реєстрацію та чіпування со-
бак, що допоможе знати їх кількість в Ірпені та 
знайти, якщо чотирилапий друг загубився. А ще 
це контроль над зростанням чисельності безпри-
тульних тварин. Правила викликали дискусію в 
ірпінській громаді. Активісти вказали на числен-
ні неузгодженності з чинним законодавством та 
завуальовані формулювання.

Так, житель Ірпеня  Тарас В’язовченко  звернув 
увагу на п. 4.2, де говориться, що супроводжува-
ти чи вигулювати домашню тварину може особа, 
яка досягла 16-річного віку. Хоча у чинному за-
конодавстві зазначається про 14-річний вік та фі-
зичну спроможність керувати твариною.

Виникли запитання й щодо визначення місць 
для вигулювання тих же собак. Зі свого боку Мур-
га трактувала, що в нашому місті заборона на ви-
гул поширюється лише на територію дитячих са-
дочків, шкіл, медичних установ. У інших місцях, 
зокрема в парках, скверах, на площах, вигулюва-
ти можна при дотриманні відповідних правил.

Загалом, зі згаданим документом можна озна-
йомитися на сайті ІМР у розділі “Регуляторна по-
літика” — “Оприлюднення проектів регулятор-
них актів”. Влада протягом місяця прийматиме 
пропозиції та зауваження, а Мурга обіцяє про-
вести круглий стіл на дану тему. Потім правила 
розглядатиме Ірпінська міська рада.

Ігор ШВЕЦЬ

В Україні 6 лютого старту-
вала реєстрація для участі 
у зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні.  Трива-
тиме вона до 19 березня.
Про це йдеться в повідомлен-

ні на сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти.

Охочим взяти участь необхід-
но за допомогою сервісу “За-
реєструватися” на сайті УЦО-
ЯО сформувати і роздрукува-
ти реєстраційну картку, зібра-
ти комплект реєстраційних до-
кументів та подати їх до устано-
ви освіти (для учнів) або надіс-
лати рекомендованим листом 
до регіонального  центру УЦО-
ЯО (для інших охочих).

Після успішної реєстрації 
учасник отримає сертифікат 
ЗНО, інформаційний бюлетень 
та реєстраційне повідомлення. 
Для кожного зареєстрованого 

учасника на веб-сайті УЦОЯО 
буде створена інформаційна 
сторінка, доступ до якої мож-
ливий за номером і пін-кодом 
сертифіката. На сторінці буде 
розміщена інформація про ви-
брані предмети для проход-
ження тестування, а згодом та-
кож адреси пунктів проведення 
ЗНО та результати проходжен-
ня тестування.

Аналогом інформаційної сто-
рінки є мобільний додаток “Моє 
ЗНО”, який  надає можливість 
учасникам тестування отрима-
ти інформацію про проведен-
ня ЗНО на свій мобільний при-
стрій. Раніше повідомлялося, що 
з цього року розширили коло 
учасників ЗНО. Зокрема, з 2018 
року іспити в технікумах поч-
нуть здавати у формі зовніш-
нього незалежного оцінювання.

ВР посилила відповідальність
для неплатників аліментів

3 березня о 16:00 роз-
почнеться процедура 
громадських слухань 
щодо приєднання Коцю-
бинського до Києва. За-
хід пройде у місцевому 
Будинку культури.
Коцюбинський селищний го-

лова  Ольга Матюшина  зазна-
чила, що підписала розпоря-
дження про ці громадські слу-
хання, оскільки надійшло звер-
нення від мешканців з прохан-
ням провести цю процедуру.

Звернення коцюбинці підкрі-
пили своїми підписами, яких 
нараховується понад 500. Згідно 
зі Статутом селища така кіль-

кість громадян надає можли-
вість ініціювати згаданий захід.

Про слухання традиційно 
громаді повідомляється за мі-
сяць, щоб коцюбинці могли об-
говорити це питання і вивчити 
відповідну інформацію. Право 
голосу на цьому заході є у тих 
мешканців, які мають реєстра-
цію в селищі. Тому на слухання 
необхідно прийти з паспортом.

У Коцюбинському пройдуть громадські 
слухання щодо приєднання до Києва

В Україні триває реєстрація
на ЗНО-2018

В Ірпені з тваринами поводитимуться
за правилами

Так, на сьогодні вже створена та пра-
цює низка незалежних регіональних 
засобів масової інформації, а саме:

Регіональна газета “Погляд” — регіо-
нальна газета “Погляд” — суспільно-по-
літичне видання накладом 75 000 при-
мірників, виходить двічі на місяць, має 
широку аудиторію, розповсюджуєть-
ся безкоштовно через власну мережу 
кур’єрів у кожну поштову скриньку Ір-
пінського регіону;

Телеканал «Погляд» — єдиний регіо-
нальний телеканал в медіапросторі Ір-
пінського регіону, що транслює програ-
ми власного виробництва, широко та 
об’єктивно висвітлює всі сторони жит-
тя Київського регіону;

Інформаційні портали в мережі Інтер-
нет та на Facebook;

Телеканалом «ПравдаТут Київ» — 
24 години цифрового аналогового та 
цифрового ефірного мовлення на добу, 
завжди цікавий інформаційно-розва-
жальний контент.  

Створено юридичну компанію
“Правоексперт”. 
Спільно з громадськими активістами в 

інтересах громади подано десятки позо-
вів, завдяки яким збережено десятки гек-
тарів лісу, продовжується боротьба про-
ти хаотичної забудови та незаконного зба-
гачення чиновників. Сотням малозабезпе-
чених людей надається кваліфікована пра-
вова допомога. Спільно з телеканалом “По-

гляд” започатковано програму “Право зна-
ти”, яка підвищує правову грамотність се-
ред широких верств населення.

Створені й працюють програми пільго-
вого підключення та обслуговування ма-
лозабезпечених верств населення групою 
компаній, що функціонують під брендом 
“Бест”. Це дозволяє пенсіонерам та людям 
з обмеженими можливостями суттєво еко-
номити на разових і щомісячних платежах.

У рамках “Громадської ініціативи” нада-
ється допомога громадським та релігій-
ним організаціям, незалежним ЗМІ та 
громадським активістам, проводяться 
спільні соціальні заходи.

Ми створюємо “Громадську ініціати-
ву” з метою об’єднання патріотів, ро-
зумних та щирих людей. Давайте єдна-
тися, дискутувати і працювати на грома-
ду. Ми здолаємо непорозуміння заради 
спільної мети — кращого життя в нашо-
му Приірпінні та на Київщині!

Якщо ви маєте активну громадянську 
позицію, ідеї, бажання і сили змінювати 
життя в Приірпінні та на Київщині — ста-
вайте поруч, будемо працювати разом.

Телефонуйте:
 (097) 111-91-91, (063) 111-91-91

Сторінка Олексія Зіневича 
у соціальній мережі 

www.facebook.com/zinevych.oleksii

У рамках діяльності “Громадської 
ініціативи” ми надаємо

інформаційну підтримку та 
кваліфіковану юридичну допомогу.
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Варто зазначити, що, згідно з 
Генеральним планом міста, за-
значені ділянки відносяться до 
зелених насаджень спеціально-
го призначення, а Планом зо-
нування території (зонінгом) їх 
віднесено до  санітарної зони, 

яка має створювати “захисні 
бар’єри” від виробничих та ко-
мунальних об’єктів. Тож меш-
канці ЖК “Rich Tоwn” без ва-
гань прийшли на сесію заяви-
ти свій протест проти чергової 
незаконної забудови. Але тут на 
них чекало ще два сюрпризи – 
питання, які стосувалися її, рап-
тово зняли з порядку денного, а 
самим жителям слова не надали, 
незважаючи на попередні пере-
мовини та записи на виступи.

Інвестори збираються 
судитися із забудовником
Якщо до недавнього часу люди 

сподівалися на добросовіс-

ність забудовни-
ка та на впливово-
го “лобіста” їх інте-
ресів, то на сьогод-
нішній день тер-
пець у них увірвав-
ся. На зборах меш-
канців житлово-
го комплексу, які 
відбулися 3 люто-
го, вони одностай-
но  вирішили на-

правити забудовнику у відпо-
відності до вимог Цивільного 
процесуального кодексу Украї-
ни офіційну колективну претен-
зію з вимогою протягом місяця 
вжити заходів, направлених на 
виконання договірних зобов’я-
зань. Якщо їх вимоги будуть і 
надалі ігноруватися, то вони на-
лаштовані звертатися до суду за 
захистом своїх законних прав.

ТОВ “САРАФАН” продає 
квартири у ЖК “Авіатор”
Замість того, щоб вирішувати 

проблеми мешканців комплек-
су, забудовник вдався до черго-
вої афери. Для багатьох стало не-
очікуваністю те, що відділ про-
дажів, який розташований у Бучі 
по вул. Шевченка, 1-а, дивним 
чином “перефарбувався” і тепер 

там реалізують квартири у ново-
му ЖК – “Авіатор”. Квартири у 
ЖК “Rich Tоwn” там також про-
дають – попри запевнення пред-
ставника забудовника, що всі 
вони реалізовані. Крім відділу 
продажу, ці, на перший погляд, 
різні житлові комплекси поєднує 
одна людина — ірпінський місь-
кий голова Володимир Карплюк. 

Сергій ГАПОН

Суддя Карабаза має 
намір подати позов 

до Ірпінської міської ради про захист 
честі та гідності за поширення 

неправдивої інформації
23 січня на сіті-лайті поблизу будівлі Ірпінського місь-

кого суду з’явився рекламний банер, на якому вказува-
лися «розцінки» судді Наталії Карабази. 

До правоохоронних органів направили відповідні за-
яви. У них висувалися вимоги встановити осіб, які роз-
містили неправдиву інформацію, та притягнути їх до 
кримінальної відповідальності.

Цікаво, що того ж дня зображення сіті-лайта опри-
люднили на офіційному сайті Ірпінської міської ради. 
Незважаючи на неодноразові звернення видалити ком-
прометуючу інформацію, чиновники не поспішали це 
робити. На зборах судді установи також підтримали 
свою колегу. Вони визнали, що дії замовників цієї ре-
клами є втручанням у здійснення правосуддя, непова-
гою до суду і суддів. 

А зберігання, використання і поширення інформації, 
що дискредитує суд, можна розцінювати як вплив на 
безсторонність цієї установи та конкретного суддю.

Судді домоглися, щоб прокуратура Київської області вне-
сла до ЄРДР відомості про скоєння злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинен-
ня злочину) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Правоохоронці мають встановити, хто задіяний у цій 
справі. До речі, свідки бачили, як встановлювали згаданий 
сіті-лайт. Та й власник рекламного носія навряд чи захоче 
самотужки нести за це кримінальну відповідальність.

Зі свого боку, Карабаза направила повідомлення до 
Вищої ради правосуддя (№450/0/6-18), щоб там відреа-
гували та вжили заходів відповідно до чинного законо-
давства. Загалом ірпінські судді показали колегам чу-
довий приклад, як потрібно реагувати на такі спроби 
тиску. За словами судді-спікера установи Яни Шестопа-
лової, згаданий знімок прибрали із сайту лише 2 люто-
го. Суддя Карабаза має намір подати до Ірпінської місь-
кради позов про захист честі та гідності за поширення 
неправдивої інформації.

Джерело: zib.com.ua

Приміром, питання “Про роз-
гляд звернення замовників бу-
дівництва об’єктів архітектури 
щодо пайового внеску на роз-
виток інженерно-транспорт-
ної та соціальної інфраструк-
тури м. Ірпінь”, що “людською 
мовою” означало зарахування 7 
забудовникам пайової участі на 
майже 5 млн грн.

Ці кошти вони буцімто ви-
тратили на реконструкцію пар-
ку “Центральний”. Але депутат-
ських голосів не вистачило для 
ухвалення.

Депутат міської ради Богдан 
Мельничук розповів про незро-
зумілі пільги з бюджету. Так, для 

пенсіонерів-спеціалістів із за-
хисту рослин у минулому році 
вони становили майже 550 тис. 

грн, з оплати послуг зв’язку та ін-
ших пільг — більше 1,4 млн грн.

Кому “бджоли” 
носять “мед”?

Крім того, чиновники пообіця-
ли, що ТОВ “Інвестиційна група 
“ТІС”, яка зверталася щодо про-
довження оренди землі по вул. 
8 Березня, отримає її в іншому 
місці. Адже тепер тут облашту-
вали сквер Миру з бюветом. 

Водночас деяким родинам вчер-
гове не затвердили дозволи на бу-
дівництво приватних будинків, 
гаражів. Серед тих, кому відмови-
ли надати в користування земель-
ну ділянку (площею 1 га) — Спіл-
ка пасічників Приірпіння. Напев-
не, інші “бджоли” носять “мед” ір-
пінським чиновникам.

Ігор ШВЕЦЬ

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Ірпінські можновладці не забажали 
заслухати на сесії громаду

ЖК “Rich Tоwn”: житття без газу та світла

Проблеми мешканців 
комплексу

Тетяна
Враховуючи те, що буди-

нок довго не міг ввестися в 
експлуатацію, ми не змогли 
вчасно розпочати ремонт. 
Потім не було газу, далі – 

світла. Потім світло стало за 
комерційним тарифом. Це 

все ускладнює процес ремонту. Особливо 
відсутність газу. Ми з маленькою дитиною 
в цьому році не змогли заселитися. Повин-
ні винаймати квартиру, а в Ірпені це не дуже 
дешеве “задоволення”.

Інна
Вдень збої електрики мо-

жуть бути до 5-ти, 10-ти, 
15-ти разів. Бережеш тех-
ніку вже, як можеш, вими-
каєш все з розеток. Дуже 

багато вже всього погоріло 
— і у мене, й у сусідів. 

Володимир
Газ вдалося отримати для 

5-ти будинків із 7-ми, і тіль-
ки шляхом розвішування 
банерів на балконах будин-
ків. Через два тижні піс-
ля їх розміщення він таки 

з’явився, проте з технічни-
ми порушеннями. Неодно-
разово “вибивало” електри-

ку, були “феєрверки” на підстанціях. Відповід-
но я та інші люди сиділи взимку в холоді.

Володимир
Тимчасова підстан-

ція, яка стоїть на тери-
торії комплексу, вже за-
раз не витримує наван-
таження. З кожним днем 
до комплексу заселяється 
все більше людей, які по-

чинають робити все біль-
ше ремонтів. Відповідно, 

навантаження на цю підстанцію все більше і 
більше. Ще трошки – і вона, мабуть, згорить. 
Коли ми спілкувалися із забудовником, нам 
сказали, що поставлять електрогенератор. 
Але на сьогоднішній день його так і немає. 

Суддя-спікер установи Яна Шестопалова
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Сучасне життя неможливо уяви-
ти без постійного та якісного досту-
пу до Інтернету. Він охоплює май-
же усі  його сфери: сплата послуг 
за допомогою банківських карток 
або спеціальних мобільних додат-
ків, фінансові операції в online-бан-
кінгу, спілкування з близькими та 
друзями з різних куточках планети,  
online-навчання, -конференції та ба-
гато іншого. 

Якщо для фізичних осіб Інтернет – 
це спосіб приємного дозвілля та по-
легшення повсякденного життя, то 
для підприємств, виробництв та ін-
ших юридичних осіб – це можливість 
створювати товари та послуги. «Ніч-
ний жах» будь-якого офісного праців-
ника – це раптове відключення Інтер-
нету. Тому перший крок, який робить 
компанія, купуючи чи орендуючи 
нову будівлю – проведення Інтернету.

До вибору Інтернет-провайдеру 
необхідно підійти зважено: зверта-
ти увагу не тільки на ціну, технічні 
особливості підключення, але й на 
інші додаткові послуги, які він надає 
(білу IP, VoIP, внутрішню корпора-
тивну пошту та ін.). 

Інтернет-провайдер – надійний 
партнер у бізнесі!

У першу чергу різниця тарифів на-
віть не у самій ціні за Інтернет, а в 
його якості. Якість та швидкість Ін-
тернету для юридичних осіб визна-
чається багатьма факторами, які не-
помітні на перший погляд. Крім ви-
сокої швидкості реагування ремонт-
них бригад і висококваліфікованих 
фахівців цілодобової технічної під-
тримки, існує ряд інших факторів.

• Дороге та якісне обладнання. Фі-
зичним особам у квартиру підключа-
ють Інтернет від багатопортового ко-

мутатора, що стоїть на горищі або в 
підвалі будинку. Наприклад, від од-
ного комутатора можуть працювати 
24 квартири одночасно. Для підпри-
ємства Інтернет підключають в біль-
шості випадків від окремого облад-
нання, встановленого безпосередньо 
для цієї організації.

• Монтаж волоконно-оптичної 
лінії. До житлового будинку підво-
диться один оптоволоконний кабель, 
встановлюється кілька комплектів 
обладнання та Інтернет під’єднуєть-

ся до 1000 квартир по 115 грн. Для 
підключення організації або підпри-
ємства провайдеру також потрібно 
завести оптичне волокно у примі-
щення і поставити обладнання, але 
тільки для одного клієнта. Витра-
ти на будівництво волоконної лінії 
дуже високі, а вартість підключення 
клієнта становить близько 10% від 
вартості витрат провайдера (іноді 
вона навіть безкоштовна). Щоб оку-
пити свої витрати, тарифи для орга-
нізацій повинні бути вищими, ніж 
для квартир.

• Комерційна складова послуг. 
Зрозуміло, що Інтернет, який ви-

користовується в комерційних ці-
лях, дозволяє заробляти гроші. Най-
частіше зробити це без нього і зов-
сім неможливо – наприклад, не мож-
на розплатитися банківською кар-
тою у кафе, ресторані або на касі ма-
газину, зв’язатися з філіалом для кон-
ференції або відправити важливий 
лист. Також Інтернет використову-
ється для підвищення комфорту клі-
єнтів, наприклад, в салонах краси або 
готелях надається Wi-Fi. Зрештою, 
він допомагає бізнесу заробляти гро-
ші. Тож чому комерційний тариф має 
коштувати, як домашній?

Звичайно, важливу роль в ці-
ноутворенні відіграє і фактор попи-
ту. Чи зможе прожити без Інтерне-
ту приватний абонент? Нехай із нез-
ручностями, але зможе. А ось вели-
кій кількості фірм глобальна мережа 
життєво необхідна для повноцінної 
повсякденної роботи. 

Якщо корпоративний Інтернет кош-
тує дорожче, то чому ж тоді не скори-
статися всіма перевагами, які він надає 
компанії? До того ж із огляду на деякі 
фактори, які вказують на відмінність 
надання Інтернету для корпоративних 
клієнтів від послуги, яку надають фі-
зичним особам, можна зрозуміти, що 
обумовлюють відміну тарифу Інтерне-
ту підприємств від тарифу для побуто-
вих потреб більш висока якість облад-
нання і технологічні особливості.

Олена СТЕЦЬ

Чому тарифи для юридичних 
осіб вищі, ніж для фізичних?

Поради та коментарі юриста стосовно
актуальних новин і подій у законодавчій, 
судовій та адміністративній сферах. Ми 
підкажемо вам вихід з будь-якої ситуації. 
Вивчайте закони разом із нами!

У вас переїзд? Як оселитися та влаштувати-
ся? Де перекусити, навести красу, прогуля-
тися, відпочити та розважитися? Про це все 
та багато іншого — в проекті «Понаїхали».

«ПРАВО ЗНАТИ»

Передача про моду, стиль та актуальні 
тренди, які допоможуть вам залиша-
тися привабливою і чарівною в будь-
яку пору року.

«LOOKBOOK» «ПОНАЇХАЛИ»

У  центрі  уваги

Вам бракує об’єктивної інформації? 
Вам здається, що від вас щось прихову-
ють? Ви хочете знати правду? Екологія, 
медицина, політика та багато інших со-
ціальних тем без грифу “таємно”.

Телеканал “Погляд” — це цікаві новини та проекти різного напрямку. 
Ми працюємо для тих, кому не байдужий розвиток Київщини.

У  центрі  уваги

У вас перерва? Проведіть її з ко-
ристю! Наприклад, переглядаючи 
наш новий проект. Драйв, динамі-
ку та гумор обіцяємо!

«ПЕРЕРВА»
Проблеми медицини, освіти, корупція. 
Розслідування та пошуки вирішення. 
Власний погляд ведучої Маріель Слав-
ської на те, що відбувається насправді.

«ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД»

Шановні читачі!
З приводу розміщення реклами та іміджевих

матеріалів на шпальтах газети «Погляд»
звертайтеся за телефоном: (096) 256-13-96

Розміри та розцінки на блокову рекламу:

85 х 55 мм  
800 грн

175 х 115 мм  
2500 грн

85 х 115 мм  
1300 грн

264 х 115 мм  
3650 грн
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Захоплюючі бесіди з публічними
людьми Приірпіння. Неформальне 
спілкування з політиками, бізнесмена-
ми, підприємцями та іншими жителя-
ми регіону.

Відкриваємо потаємну завісу історичного 
минулого Ірпінського регіону. Відомі імена, 
неймовірні факти та містичні легенди. Доле-
носні зустрічі з тими, кого возвеличує історія 
та з тими, хто невиправдано нею забутий.

«Розслідування
Приірпіння»«ІРПІНЬ - ТВІЙ ДІМ»
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«Актуальне інтерв’ю»

Ціна за Інтернет-послуги у «до-
машньому» тарифі може силь-
но відрізнятися від тієї, яку ви 
сплачуєте за послуги для фірми. 
Чому ж тарифи для юридичних 
осіб вищі, ніж для фізичних?
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Інна Коміс

Суд підтвердив
незаконність будівництва 
ЖК “CHEHOV ПАРК КВАРТАЛ”, 
яке здійснює
ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”

Будівництво за цією адресою розпочало-
ся попри протест громади у 2017 році.  Вка-
заний ЖК будує наближена до ірпінського 
міського голови будівельна компанія ТОВ 
“ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” (засновник та 
директор — Антон Мирончук). Збудовані 
споруди знаходяться на відстані кілька ме-
трів від центрального парку.

Вже ні для кого не секрет, що багато ба-
гатоквартирних житлових будинків у 
Приірпінні будуються з  порушеннями 
містобудівного та земельного законодав-
ства, у зв’язку з чим інвестори ризику-
ють залишитися і без квартир, і без гро-
шей, або жити у недобудовах, де відсутні 
електро- та газопостачання, паркувальні 
місця, не виконано благоустрій території 
тощо (ЖК “Rich Town”, забудовник ТОВ 
“Сарафан” та ЖК “Алфавіт”, забудовник 
ТОВ “БГМ”).

Пропонуємо детальніше розглянути 
саме ЖК “Chehov Парк Квартал”, будів-
ництво якого розпочалося у 2017 році 
наближеною до ірпінського міського го-
лови будівельною компанією ТОВ “ОР-
ЛАН-ІНВЕСТ ГРУП”.

Згідно інформації з відкритих джерел, 
відділом продажу ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ 
ГРУП” квартири у зазначеному житлово-
му комплексі до цього часу реалізуються 
за ціною від 10 500 грн за 1 м2.

При цьому, реалізовуючи квартири у 
ЖК “Chehov Парк Квартал”, ТОВ “ОР-
ЛАН-ІНВЕТ ГРУП” приховує від інвес-
торів інформацію, що будівництво ве-
деться із порушенням вимог містобудів-
ного та земельного законодавства.

Так, право будівництва на зазначеній 
земельні ділянці набуто з порушенням 
вимог Земельного кодексу України та За-
кону України “Про оренду землі”. По-пер-
ше, земельна ділянка незаконно передана 
у користування, без проведення земель-
них торгів; по-друге, незаконно змінено її 
цільове призначення.

Як наслідок, громадськими організаціями 
та окремими мешканцями Ірпеня до суду 
подано позовні заяви про визнання неза-
конним та скасування договору оренди зе-
мельної ділянки. Судові справи тривають.

Цікаво, що вказана ділянка відносить-

ся до земель лісогосподарського призна-
чення, на яких до 2017 року росли дере-
ва. ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” зелені 
насадження віком від 50 років на терито-
рії площею 1,5 га знищили за день.

Більш того, будівництво вказаного ба-
гатоквартирного житлового будинку, як 
неодноразово наголошувалося громадсь-
кістю, суперечить діючому Генеральному 
плану м. Ірпінь та Плану зонування тери-
торії (зонінгу) м. Ірпінь.

Так, згідно зазначених документів зе-
мельна ділянка по вул. Чехова, 27 перед-
бачена для розміщення виключно ліка-
рень, поліклінік, амбулаторій — аж ніяк 
не багатоквартирних житлових будинків. 
Чому вона віддана під багатоповерхову 
забудову — питання до мера Ірпеня.

Вказані порушення змусили рішуче дія-
ти органи прокуратури Київської області.

Ще у 2016 році Києво-Святошинська 
місцева прокуратура звернулася до Ки-
ївського окружного адміністративного 
суду з позовом про визнання незакон-
ними та скасування містобудівних умов 
та обмежень забудови зазначеної земель-
ної ділянки. Позов за даною заявою було 
задоволено, іншими словами — визна-
но незаконним факт будівництва ЖК 
“Chehov Парк Квартал”.

У відділі продажу ТОВ “ОРЛАН-ІН-
ВЕСТ ГРУП” від інвесторів, які вклали 
кошти у будівництво зазначеного жит-
лового комплексу, умисно приховали ін-
формацію про наявність судового спору 
з приводу будівництва та не попереджа-
ли про можливі негативні наслідки.

Скасування містобудівних умов та об-
межень забудови земельної ділянки уне-
можливлює   подальше введення житло-
вого комплексу в експлуатацію та під-
ключення необхідних для належного 
життєзабезпечення комунікацій.

Таким чином, інвестори стали заруч-
никами безвідповідальних дій ірпінсько-
го міського голови Володимира Карплю-
ка, який дозволив це будівництво, адже 
саме він затвердив незаконну документа-
цію. Забудовник вже отримав від інвесто-
рів кошти за частину квартир, і навряд чи 
захоче повертати їх інвесторам.

Натомість громада переконана, що най-
більш нагальна проблема — це неста-
ча місць у школах м. Ірпеня, а на зазна-
ченій земельні ділянці необхідно термі-
ново припинити розпочате будівництво 
багатоповерхівок та побудувати школу. З 
цією метою навіть створено  електронну 
петицію, яка в короткий строк набрала 
необхідну кількість підписів.

На превеликий жаль, на петицію з боку 
Ірпінської міської ради ніякої реакції не 
було, чиновники обмежились черговою 
відпискою. Зазначене свідчить, що бага-
топоверхова забудова для керівництва 
міста більш вагома, ніж інтереси терито-
ріальної громади.

Це не єдина земельна ділянка, яку ТОВ 
“ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” намагається не-
законно забудувати на території Ірпеня.

Так, у 2017 році громада міста завдя-
ки своєчасному реагуванню та активній 
громадській позиції попередила незакон-
ну забудову земельних ділянок по  вул. 
Гостомельське шосе, 8-а  та вул. 8 Берез-
ня, 27 у м. Ірпені.

Як свідчить практика, вказаного забу-

довника не зупиняє навіть наявність су-
дової заборони на будівництво. Так, не-
зважаючи на наявність судового рішен-
ня, яким заборонено будівництво на зе-
мельній ділянці площею 0,5 га по вул. 
Єсеніна, 30 у м. Ірпінь, ТОВ “ОРЛАН-ІН-
ВЕСТ ГРУП” побудувало та навіть ввело 
в експлуатацію багатоквартирний жит-
ловий будинок в  ЖК “Єсенін”. Нагадає-
мо, в цьому незаконно зведеному будин-
ку видано квартири учасникам АТО, які, 
отримавши ордери на них, завзято захи-
щають мера і вказаного забудовника.

За фактом незаконної забудови правоохо-
ронними органами здійснюється досудове 
розслідування кримінального проваджен-
ня за ознаками кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 382 
Кримінального кодексу України.

Посадовим особам ТОВ “ОРЛАН-ІН-
ВЕСТ ГРУП” загрожує, згідно санкції 
статті, покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк до 5 років.

Директор юридичної компанії 
“ПравоЕксперт” Сергій ГАПОН

Юридична служба Збройних Сил України наголо-
шує: за безпідставну відмову від пільгового пере-
везення учасників бойових дій водії відповідати-
муть за Законом.

Будь-яка відмова у безкоштовному проїзді учасникові 
бойових дій є протизаконною, зокрема у випадку, коли 
водій автобусного маршруту загального користування 
відмовляє громадянину із посвідченням учасника бойо-
вих дій (УБД), обґрунтовуючи заперечення тим, що при-
пинив перевезення пільгових категорій у зв’язку з від-
сутністю компенсацій чи не підписанням з ним догово-
ру про пільгові перевезення. Такі дії є неправомірними 
та будь-яка відмова від перевезення пільгових категорій 
є незаконною.

“Якщо ви стали учасником зазначеної вище ситуації, 
пам’ятайте, що незалежно від компенсацій чи наявно-
сті договорів про пільгові перевезення з перевізником, 
закони України про пільгове перевезення окремих ка-
тегорій громадян продовжують діяти, право пільгови-
ків на безкоштовний проїзд не зникає, не може бути об-

межене і має бути забезпечене перевізником” — наголо-
шують юристи.

Крім того, наводять уточнення від Вищого спеціалізо-
ваного суду України:  “Безпідставна відмова від пільго-
вого перевезення тягне за собою відповідальність згід-
но із Законом”.

Відповідно до ст. 133-1 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, безпідставна відмова від 
передбаченого законом пільгового перевезення грома-
дян тягне за собою накладення штрафу на водіїв тран-
спортних засобів, громадян — суб’єктів підприємниць-
кої діяльності в розмірі восьми неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян.

У випадку порушення права на пільговий проїзд мож-
на звернутися за захистом свого права із заявою або 
скаргою  до працівників поліції або до територіально-
го управління Державної служби України з безпеки на 
транспорті для відновлення порушеного права.

При цьому юристи радять запам’ятати: маршрут; но-
мер маршруту; державний номер автобуса; інформацію 
про перевізника. 

Водії зобов’язані безкоштовно
перевозити учасників бойових дій

16 січня Київський окружний адміністративний суд прийняв рішення, 
яким визнав незаконними та скасував містобудівні умови та обмеження 
забудови земельної ділянки у м. Ірпені, на якій будується ЖК “Chehov 
Парк Квартал” (вул. Чехова, 27).
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2 лютого Господарський суд Ки-
ївської області завершив розгляд 
заяви ліквідатора ВАТ “Ірпін-
ський комбінат “Перемога” про 
визнання недійсними результа-
тів аукціону з продажу його май-
на. Вона розглядалася в межах 
справи про банкрутство цьо-
го товариства. Одним із предме-
тів позову був Будинок культури 
(БК), розташований за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183. 

Для громади Ірпеня цікавою 
буде позиція Ірпінської місь-
кої ради щодо Будинку культу-
ри, який у 2017 році вона вчер-
гове прийняла до комунальної 
власності. 

Нагадаю, що на 33-ій сесії ІМР, 
яка відбулася 18 травня 2017 року, 
ухвалили рішення “Про при-
йняття до комунальної власно-
сті територіальної громади мі-
ста Ірпінь від Ільницької Я.Л. бу-
дівель і споруд за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Соборна, 183”.

Цим рішенням від Яни Іль-
ницької до комунальної власно-
сті територіальної громади мі-
ста Ірпінь прийнято ці об’єк-
ти нерухомості вартістю понад 
14,1 млн грн.

Раніше рішенням 32-ї се-
сії міської ради, яка відбулася 27 
квітня 2017 року, Ільницькій в об-
мін на передачу Будинку куль-

тури до комунальної власності 
зменшили розмір пайової участі 
у розвитку інфраструктури на-
селеного пункту (до речі, з по-
рушенням вимог ст. ст. 30, 40 За-
кону України “Про місцеве само-
врядування”) на розмір вартості 
об’єкта нерухомості, тобто на по-
над 14,1 млн грн. А тому фактич-
но придбали вказану будівлю 
за більш ніж удвічі завищеною 
вартістю. Тобто цей об’єкт влас-
ник реалізував за 6,9 млн грн.

До речі, це вже не перший випа-
док, коли міська рада “купує” за-
значений Будинок культури. Так, 
ще рішенням ІМР від 27 квітня 
2001 року №272-22-XXIII ВАТ 
“Ірпінський комбінат “Перемо-
га” було звільнено від сплати 
50% заборгованості із земельно-
го податку на 1 січня 2001 року 
(за умови передачі БК і стадіону 
в комунальну власність міста). 

Згідно з інформацією міської 
ради, цією податковою пільгою 
ВАТ “Ірпінський комбінат “Пе-
ремога” скористався. Як наслі-
док, замість надходження до бю-
джету земельного податку ІМР 
отримала Будинок культури. 

Отже, територіальна громада 
набула права власності на БК ще 
у 2001 році, про що було добре 
відомо керівництву міста.

Це свідчить про те, що у 2017 році 

міська рада, приховавши інфор-
мацію, що Будинок культури 
вже є комунальною власністю, 
незаконно зарахувала Ільниць-
кій пайову участь на понад 14,1 
млн грн. У зв’язку з неправомір-
ними діями керівництва міста 
місцевий бюджет недоотримав 
кошти на таку суму.

Але це не зупинило міську раду. 
І ось 10 січня до Господарського 
суду Київської області надіслали 
лист, згідно з яким ІМР не запе-

речує проти задово-
лення вимог ліквіда-
тора ВАТ “Ірпінський 
комбінат “Перемо-
га” про визнання не-
дійсними результатів 

аукціону з продажу майна това-
риства. У випадку задоволення 
цієї заяви Будинок культури по-
вернувся б у власність згаданого 
товариства. 

При цьому не міська рада, а 
суд став на захист інтересів те-
риторіальної громади, і в задо-
воленні вимог ліквідатора ком-
бінату відмовив. А в ухвалі від 
2 лютого цього року чітко зазна-
чив: позиція Ірпінської міської 

ради суперечить інтересам гро-
мади міста, у власності якої пе-
ребуває цей Будинок культу-
ри, який опосередковано також 
є предметом судового розгля-
ду. Оскільки, як свідчить з ли-
ста, депутати ІМР проголосува-
ли за його прийняття до кому-
нальної власності з метою уник-
нення втрати важливого для мі-
ста та мешканців об’єкта.

Тож постає цілком закономір-
не питання: чиї інтереси захи-
щає міська рада — територіаль-
ної громади чи забудовників? 
І чи потрібна місту така влада? 
Висновки робіть самі. 

Сергій ГАПОН

“Щедра” ірпінська влада вже вдруге “придбала” для громади Центральний будинок куль-
тури, який свого часу звів для своїх працівників комбінат “Перемога”. Сама будівля за борги 
у 2001 році вже перейшла до комунальної власності міста. А потім її повторно “повернули” 
у 2017-му — за рахунок зарахування пайової участі забудовниці Яни Ільницької.

Ірпінська міськрада вдруге купила будинок 
культури за вдвічі завищеною ціною

Також на засіданні було ухвалене рі-
шення про запуск процедури виборів 
голови партії. Очільника політсили буде 
обрано під час 14-го з’їзду 3 березня. 
Тоді ж буде затверджено положення про 
обрання кандидата на вибори президен-
та України від УКРОПу.

«Українське об’єднання патріотів» як 
зріла політична партія, опозиційна до 

влади, максимально використовувати-
ме процедуру праймеріз. Ми вимагаємо 
глибинних змін у країні та в системі вла-
ди», – зазначив Тарас Батенко.

Упродовж місяця охочі позмагатися за 
пост глави держави зможуть надсилати 
свої заяви для участі у праймеріз на ад-
ресу секретаріату партії.

Зареєстровані кандидати матимуть 
п’ять місяців на проведення агітації. Го-
лосування за них розпочнеться вже во-
сени на Загальних зборах чи Конферен-
ціях обласних, республіканської в АР 
Крим та міських у Києві та Севастопо-
лі організацій УКРОПу. За результатами 
цих виборів на партійному з’їзді восени 
буде обрано й висунуто єдиного канди-
дата від УКРОПу для участі у президент-
ських виборах.

«УКРОП серйозно готується до цих 
виборів. Партія обере найдостойнішо-
го претендента, якого підтримають усі 
українці. Ми зробимо все для його пе-

ремоги», – підкреслив член президії УК-
РОПу, голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця.

Він також зазначив, що кандидатом у 
президенти від УКРОПу повинна стати 
людина, яка має велику підтримку гро-
мадян і не фігурує в жодних антирей-
тингах. На думку політика, суспільство 
вже змучилося від тих самих облич, які 

творять українську політику останні 
двадцять років.

Зі свого боку народний депутат з 
«Українського об’єднання патріотів» 
Олександр Шевченко наголосив: «Ми 
прийшли для того, щоб змінити полі-
тичну систему України. Ті люди, які за 
26 років нічого не зробили й не змінили, 
мають піти на політичну пенсію».

«Українське об’єднання патріотів» 
першим з-поміж політичних партій 
в Україні розпочинає публічну про-
цедуру президентських праймеріз. 
Кандидата на пост глави держа-
ви від УКРОПу буде визначено в 
результаті внутрішньопартійного 
голосування. Про це на прес-конфе-
ренції за підсумками засідання по-
літради заявив її голова, народний 
депутат Тарас Батенко.

УКРОП обере свого кандидата
в президенти України на праймеріз

Ірпінський відділ Києво-Святошинської 
місцевої прокуратури Київської області 
забезпечив участь у розгляді протоко-
лу про адміністративне правопорушен-
ня, пов’язане із корупцією, передба-
чене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (пору-
шення вимог фінансового контролю).
Виявилося, що головний державний викона-

вець Ірпінського міського відділу державної 
виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Київській області, який 
є суб’єктом відповідальності, на якого поши-

рюється дія Закону України «Про запобігання 
корупції», вчинив правопорушення, пов’язане з 
корупцією у сфері електронного декларування.

Постановою Ірпінського міського суду пра-
вопорушника визнано винним у вчиненні за-
значеного правопорушення.

Джерело: прес-служба прокуратури 
                   Київської області

Ірпінського державного виконавця притягнуто
до адмінвідповідальності за правопорушення, 
пов’язане з корупцією
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• Галина КАМІНСЬКА

• ПРИІРПІННЯ •

Гостомельським школярам
прищеплюють любов до тварин
Неодноразово доводилося чути про жорстокі 
випадки поводження підлітків із тваринами. 
Щоб такого не траплялося, на думку психоло-
гів, людську свідомість слід змінювати ще з 
дитинства. Саме контакт із тваринами сприяє 
турботливості та відповідальності.

В Ірпінській ЗШ №14, що територіально знахо-
диться у військовому містечку селища Гостомель, 
ще змалку пропагують серед школярів відповідаль-
ність за долю братів наших менших, прищеплюють 
любов та гуманно-турботливе ставлення до них.

Днями учні цієї школи провели акцію “Твори 
добро, бо ти — людина!”. Всією дружною шкіль-
ною родиною разом із вчителями та батьками за-
купили корм для тварин та відвідали гостомель-
ський притулок для чотирилапих. 

Побувавши тут хоча б раз, побачивши довірли-
во-віддані очі тварин, усвідомивши, що їхніми 
ворогами є не лише морози, голод, а й людська 
байдужість, гоніння та жорстоке ставлення, вже 
не зможеш бути байдужим до їхньої долі і вже не 
дозволиш скривдити беззахисну істоту.

Колись і кимось зраджені, кинуті напризволяще, 
тут у притулку, організованому людиною з добрим 
та чуйним серцем Асею Серпінською, чотирилапі 
почуваються, щонайперш, захищеними. Понад ти-
сяча тварин утримується у теплі та чистоті.

За словами учениці цього навчального закладу 
Юлі, побачене її вразило.   “Така кількість кину-
тих на вулицях тварин – це, в першу чергу, наша 
провина. Глибоке співчуття до них та внутріш-
ня потреба допомагати їм особисто мені не доз-
воляють пройти повз самотнє голодне кошеня чи 
собаку. Переконана, що люди просто зобов’яза-
ні нести відповідальність та бути чуйними до по-
треб тварин. Вражена самовідданою працею Асі   
Серпінської”, – наголосила дівчина.

З-поміж тисячі інших найбільше школярів вра-
зила історія Блека. Допитливий, лагідний, радий 

гостям песик супроводжував їх упродовж всього 
перебування в притулку, незважаючи на пробле-
ми із пересуванням, і став справжнім улюблен-
цем дітвори.

Щира дяка педагогічному колективу та батькам 
за гуманне виховання сучасної молоді!

Прокуратура Київської об-
ласті звернулась до суду з 
позовними вимогами стягну-
ти із забудовника кошти па-
йової участі у розмірі більше 
11 млн грн на користь місце-
вого бюджету Коцюбинської 
селищної ради.

По це  повідомляє  прес-служба 
прокуратури Київської області.

Установлено, що одному із за-
будовників на території Коцю-
бинської селищної ради Ки-
єво-Святошинського району 
Державною архітектурно-бу-
дівельною інспекцією України 
впродовж 2015-2016 років ви-
дано сертифікати відповідності 
закінчених будівництвом 2 ба-
гатоквартирних житлових бу-
динків загальною площею бу-
дівництва понад 49 тис. м2.

Однак, в порушення вимог бю-
джетного законодавства забудов-
ник не звернувся до Коцюбин-
ської селищної ради із заявою 
про намір укладання договорів 
про пайову участь, внаслідок чого 
вказана селищна рада до бюдже-
ту не отримала коштів, які могли 
бути використані на створення і 
розвиток інженерно-транспорт-
ної та соціальної інфраструкту-
ри селища Коцюбинське на суму 
більше 11 млн грн.

Реагуючи на виявлені пору-
шення прокуратурою Київ-
ської області до суду пред’яв-
лено 2 позови в інтересах дер-
жави в особі Коцюбинської се-
лищної ради про зобов’язан-
ня забудовника укласти із ор-
ганом місцевого самоврядуван-
ня договори про пайову участь 
у розвитку інфраструктури на-
селеного пункту.

Прокуратурою Київської області до 
суду пред’явлено 2 позови в інтересах 

Коцюбинської селищної ради

Робота маршрутного тран-
спорту № 339 (11) Ірпінь 
— Рубежівка  викликає чи-
мало нарікань з боку па-
сажирів і щодо місткості, 
і щодо обслуговування, і 
щодо інтервалу руху.
Тож 31 січня у Ворзельській 

селищній раді відбулася зустріч 
керівництва населеного пунк-
ту із заступником директора із 
безпеки руху та охорони пра-
ці ТОВ «Ірпінське АТП 13250» 
Сергієм Прокопенком.

Ознайомившись із зауваження-
ми й наріканнями, представник 
АТП поінформував ворзельців, 
що заміна маловмістких на авто-
буси з більшою кількістю місць 

для пасажирів відбудеться впро-
довж кількох тижнів. Відтепер 
маршрутом  курсуватимуть два 
більших автобуси й один мен-
ший, а незабаром планується до-
дати ще й четверте авто.

На основних зупинках плану-
ється розміщення графіку руху 
маршруток. Крім іншого, об-
говорювалася перспектива по-
будови «заїздної кишеньки» по 
вул. Шевченка, що поблизу дит-
садка №9, розширення кількості 
заїздів маршруток до Кичеєвого 
у зв’язку зі скороченням елек-
тричок, які там зупинялися.

Сергій Прокопенко наголосив, 
що чекає від мешканців Ворзеля 
пропозицій щодо вдосконален-
ня транспортного сполучення.

Автобусний маршрут №339 (11) 
сполученням Ірпінь — Рубежівка  

вдосконалять

Люди з обмеженими можливостями 
4 лютого показали свої вміння на першо-
му бучанському фестивалі талантів “Та-
ланти без меж”, довівши усім, що інвалід-
ність – не вирок, а стимул працювати над 
собою і розвивати таланти.
Усі присутні змогли насолодитися їхніми ви-

творами і вшанувати мистецтво.
Засновниками фестивалю виступили Світлана 

Стадніченко, голова ГОІ “Відгук” та Ангеліна По-
знякова, голова спілки поетів міста Бучі, а органі-
зували його громадська організація інвалідів “Від-
гук” та виконавчий комітет Бучанської міськради.

“Мистецький по-
літ і особлива атмос-
фера – ось ті головні 
ознаки фестивалю, 
які з перших хвилин 
зробили його важ-
ливим серед решти 
конкурсів і змагань, 
які прижилися у мі-
сті, – наголосив у ві-
тальному слові рад-
ник міського голови 
Петро Холодило.

Участь у фестивалі мали змогу взяти діти ві-
ком до 18 років, молодь (19 — 35 років) і стар-
ші учасники, віком від 36 років у номінаці-
ях:  «Майстри пера», «Співоча душа», «Танок 
серця», «Мальовничий передзвін», «Ниточка до 
ниточки, «Умілі ручки».

За підсумками фестивалю гран-прі і грошо-

ву премію від бучанського міського голови за 
рішенням авторитетного журі отримала  Оль-
га Тимошенко  (номінація «Майстри пера»). 
Ще два сертифікати від ГО «Відгук» — у пере-
можців, яких визначали глядачі: у  Олексан-
дра Ільченка (“Співоча душа”) та Дмитра Яро-
шинського (“Умілі ручки”). 

У Бучі відбувся фестиваль
“Таланти без меж”

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

День відкритих дверей в УДФС

17 лютого в Ірпені в Універ-
ситеті державної фіскальної 
служби України відбудеться 
День відкритих дверей. 
Зокрема пройдуть наступні 
заходи.

Інфоцентр
09:00 — зустріч учасників, ре-

єстрація (корпус А)
10:00-14:00 —  екскурсії
10:30-12:00 —  робота кон-

сультаційно-довідкового цен-
тру з питань прийому до УДФС 

(каб. 108, 109, 110, корпус Р)
10:30-10:45 —  презентація 

спеціальності “Журналістика 
(ауд. 625, корпус С).

Актова зала
11:00-12:40 —  офіційне від-

криття Дня відкритих дверей: 
концерт, зустріч з керівниц-
твом УДФС.

Вулична зона
12:40-13:15 — проводи зими.
Місце проведення: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 31. Тел.: 
(04597) 56-595; (093) 619-31-31.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

• СХЕМИ •

25 січня ірпінський мер Володимир Карплюк на сво-
їй сторінці оприлюднив звернення громади, де звину-
ватив прокуратуру в черговому переслідуванні.

Ірпінський міський голова намагається маніпулювати 
громадською думкою, свідомо викривляючи факти, що 
стосуються незаконного виділення у 2015 році (одра-
зу після обрання на посаду) земельної ділянки лісу під 
багатоповерхову забудову площею 15 га (ділянка зна-
ходиться на в’їзді в Ірпінь між вулицями Соборною 
та Університетською від водоканала до будинків біля 
паспортного столу).

Нагадаємо, що в січні цього року Київським окруж-
ним адміністративним судом прийнято  рішення про 
повернення в державну власність вказаної земельної 
ділянки.

Ми попросили прокоментувати судове рішення ди-
ректора юридичної компанії “ПравоЕксперт” Сергія 
Гапона, представника Громадської організації “Сила 
молоді”, яка позивається до Управління державної ре-
єстрації Головного територіального управління Ки-
ївськогої області, третіми особами виступають Ірпін-
ська міська рада та ДП “Київське лісове господарство”, 
предмет позову — відмінити незаконне внесення змін 
до державного реєстру та зміну цільового призначення 
землі під багатоповерхову забудову.

Карплюк заявив, що земля виділена і переведена до 
того, як він був обраний на посаду мера м. Ірпінь. У 

свою чергу, Сергій Гапон каже: “Ми маємо докумен-
тальне підтверження, що 24.12.2015 за безпосереднім 
підписом заявника В.А.Карплюка до Державного ре-
єстратора надійшла заява стосовно зміни цільового 
призначення 15 га згаданої земельної ділянки. У доку-
менті мова йде про зміну цільового призначення під 
багатоповерхову забудову, а також про перехід землі з 
державної у комунальну власність. Слід зазначити, що 
вказана земельна ділянка знаходиться поза межами на-
селеного пункту, а рішення щодо зміни меж населено-
го пункту має право приймати Верховна Рада Укра-
їни. Крім того, зміна цільового призначення земель-
ної ділянки державної форми власності лісового фон-
ду може проводитись виключно за рішенням КОДА за 
погодженням з Кабінетом Міністрів України”.

Результатом звернення мера стало незаконне рішен-

ня Управління державної реєстрації Головного те-
риторіального управління юстиції у Київській облас-
ті про внесення відомостей про реєстрацію права влас-
ності на земельну ділянку з кадастровим номером 
3210900000:01:175:0033 за Ірпінською міською радою. 
Таке рішення, за інформацією експерта, прийняте з по-
рушенням вимог Конституції України, Земельного та Лі-
сового кодексів України, Закону України “Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень”, Порядку державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.

Володимир Карплюк свідомо порушує чинне законо-
давство, оскільки як посадова особа він зобов’язаний 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Нагадаємо, що 16 червня 2016 року Прокуратура Ки-
ївської області провела  обшуки  у приміщенні Ірпін-
ської міської ради саме по цій справі та наклала забо-
рону на вказану земельну ділянку, після чого півтора 
роки тривало слідство — спочатку в Генеральній, а по-
тім в обласній прокуратурі. Відбувся суд, який підтвер-
див порушення у галузі земельного законодавства.

Початок боротьби за цю земельну ділянку дійсно, як і 
вказав Карплюк, розпочався у 2005 році, коли ДП “Ки-
ївське лісове господарство” звернулося до Ірпінської 
міської ради з проханням дати дозвіл на зміну цільово-
го призначення вказаної земельної ділянки.

І хоч ця територія ніколи не була у межах міста, а зна-
чить, міська рада не мала юридичного права розпоряд-
жатися землею, тодішній мер В.Д.Скаржинський у 2006 
році погодив зміну цільового призначення ділянки.

Прокурор м. Ірпеня у 2012 році надав новий поштовх 
цій історії, подавши позов на відміну незаконного рішен-
ня. Серед основних причин — територія за межами міста, 
існування мораторію на зміну цільового призначення, 
питання до правомірності проведеної експертизи тощо.

І суд від 18 жовтня 2012 року скасував це рішення, а 
відтак і дію державного акту про володіння землею ДП 
“Київське лісове господарство”. Відтак земля перебува-
ла у державній власності і відносилась до земель лісо-
господарського призначення, поки у місті не з’явився 
новий господар — Володимир Карплюк.

Саме він звернувся до реєстраційної служби з заявою 
про зміну цільового призначення. І тільки активні дії 
громади завадили забудові земельної ділянки лісогос-
подарського призначення. 

Таким чином,   факти у вигляді офіційних докумен-
тів з підписами і печатками свідчать проти емоційного 
посту Карплюка і вчергове підтверджують правомір-
ність дій обласної прокуратури.

Вказані дії Карплюка підпадають під ч. 1 ст. 364 КК 
України і караються арештом на строк до шести міся-
ців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років, із штрафом від 250 
до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, мер Ірпеня отримав другу підозру у низці 
тяжких і особливо тяжких злочинів, пов’язаних з роз-
краданням бюджетних коштів у складі організованої 
злочинної групи і йому загрожує до 12 років позбав-
лення волі.

Уляна КРИНИЦЬКА

Карплюк став фігурантом
нового земельного скандалуМер Ірпеня Володимир 

Карплюк вкотре звинуватив
прокуратуру у переслідуваннях. 
Він, маніпулюючи фактами на своїй сторінці в 
Facebook, намагається уникнути 
відповідальності за черговою кримінальною 
справою, яка стосується незаконного
виділення 15 га лісу.  За земельні махінації 
йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
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Головне призначення імбиру — 
стимулювати процес травлення 
їжі та нейтралізувати дію харчо-
вих токсинів. Під час його при-
йому в організмі прискорюється 
метаболізм, а значить, це — від-
мінний засіб для того, щоб ски-
нути зайві кілограми.

Рецепт для схуднення
• 1 ч.л. подрібненого кореня імбиру 

залийте склянкою окропу, додайте 1 
ч.л. меду і шматочок лимона.

• Найкращого результату вдасться 
досягти, випиваючи три склянки чаю 
в день за 15-30 хвилин до їжі.

• Пити чай для схуднення потрібно 
протягом двох-трьох місяців, потім 
зробити перерву на два місяці і знову 
повторити курс.

• Вага буде зменшуватись хоч і по-
вільно, але впевнено.

Сторінку підготувала Юлія ГАПОН

Схуднути допоможе імбир

• Знайдіть тихе і спокійне місце, де ніхто і ніщо не буде вас відволікати.
• Покладіть долоню на серце і подумки сконцентруйтеся на людині, місці, музиці 

або спогадах, які вам приємні. Суть в тому, щоб відчути любов і зафіксувати це від-
чуття в центрі грудей.

• Уявіть всі свої думки у вигляді хмар, що пливуть небом. Дозвольте їм вільно пари-
ти, розглядайте їх, не оцінюючи і не аналізуючи.

• Зосередьтеся на відчуттях в області серця: тепло, холод, блаженство, співчуття, 
розслабленість.

• Через деякий час, якщо регулярно практикуватися, ви відчуєте, як енергія розливаєть-
ся з центру грудей по всьому тілу.

Якщо ви промочили ноги

Рецепти, які допоможуть вам 
створити захисну броню від віру-
сів та подолати їх.

Протягом останніх двох тижнів учні 
Ірпінського регіону почали все часті-
ше хворіти на грип та ГРВІ. Найбільше 
хворих було зафіксовано у Коцюбин-
ському (15%) та Бучі (20%). Тож у бу-
чанських школах оголосили карантин. 
Згодом до них приєдналися і навчаль-
ні заклади Ірпеня — загальний рівень 
відсутніх по школах сягнув 20%, і в де-
кількох ірпінських школах також при-
зупинили навчання. Тож усі жителі ре-

гіону знову замислилися над тим, як 
уберегти себе та своїх дітей від віру-
сів. Ми підібрали для вас прості та діє-
ві рецепти профілактики та лікування 
грипу і ГРВІ.

Настій із кориці. Ця пряність містить 
безліч антибактеріальних речовин, 
тому відмінно підходить для профі-
лактики грипу. Для приготування ліку-
вального настою заваріть 1/2 ч.л. кори-
ці в чашці окропу. Додайте щіпку чор-
ного перцю і мед за смаком. Пийте кож-
ні 3-4 години. Цей напій допомагає та-
кож при лікуванні кашлю та застуди.

Часник із лимоном. Наріжте на дріб-
ні шматочки середній лимон. Подріб-
ніть 8-10 зубчиків часнику і разом з 
лимоном засипте до півлітрової скля-
ної банки. Залийте її доверху холодною 
кип’яченою водою, закрийте кришкою, 
залиште суміш в теплому місці на чо-
тири дні, а потім поставте в холодиль-
ник. Приймайте цей засіб один раз на 
день після їжі по 1 ст.л. Людям з шлун-
ково-кишковими захворюваннями пе-
ред його прийомом варто порадитися 
з лікарем.

Рецепти з сіллю. Сіль здатна позба-
вити практично від усіх симптомів го-
стрих респіраторних захворювань. На-
приклад, полегшити кашель вам допо-
може напій із 1 л окропу, яким потрібно 
залити 1 ст.л. солі і робити перед сном 
інгаляції над цим розчином, накрив-
шись рушником або ковдрою. Від болю 
в горлі радимо полоскати його 5-6 ра-
зів на день склянкою теплої води, в якій 
розчинена 1 ч.л. солі. Цим самим роз-
чином можна промивати ніс, щоб поз-
бавитися від нежиті. А позбутися від 
головного болю і збити підвищену тем-
пературу допоможуть сольові пов’яз-
ки. Розчиніть в 1 л води кімнатної тем-
ператури 3 ст.л. солі, змочіть в ній скла-
дений в 3-4 рази бинт або полотно, зро-
біть кругову пов’язку через лоб і поти-
лицю, і потримайте її півгодини.

Малиновий напій. Візьміть 1 ст.л. ма-
линового варення, 1 ст.л. горілки та по-
ловинку лимона. Вичавіть з лимона сік, 
все змішайте і залийте склянкою окро-
пу. Випийте і лягайте спати, накрив-
шись теплою ковдрою. На ранок вам 
стане набагато краще.

Грип наступає: профілак-
тика та  лікування

Медитація від стресу

Якщо ви промочили ноги, поспі-
шіть додому і швидко розітріть 
їх спиртом або горілкою. Бажано 
попарити їх у гарячій воді, зро-
бивши одну із запропонованих 
ванночок.

Гаряча. Наповніть глибокий таз або 
відро гарячою водою (38-40°С). Для по-
силення ефекту розчиніть в ній 1-2 ст.л. 
сухої гірчиці. Сядьте, як вам зручно, опу-
стіть ноги в таз і розслабтеся. У міру 
остигання підливайте гарячу воду.

Соляна. Готується так само, як гаряча, 
але температура води в ній трохи менша 
— 37-38°С - і в ній потрібно розчинити 
1 ст.л. кухонної або морської солі. Після 
закінчення процедури облийте ноги те-
плою водою.

Трав’яна. Змішайте по 1 ст.л. квіток ро-
машки, листя м’яти перцевої, кропиви 
дводомної і шавлії. Трави залийте 1 л ок-
ропу, накрийте кришкою і поставте на ма-
ленький вогонь на 20-30 хвилин. Настій 
процідіть, відіжміть і влийте в таз або від-
ро, розбавивши теплою водою до 37-39°С.

Ножні ванни можна приймати не більше 
15-20 хвилин. Після водних процедур ви-
тріть ноги, одягніть шкарпетки і лягайте в 
ліжко, закутавшись в ковдру, а краще — в 
дві, щоб добре пропотіти. Радимо випи-
ти також склянку трав’яного чаю з мали-
ною, медом або прополісом.

П.С. Якщо ви промочили ноги по доро-
зі на роботу, підставте руки під теплий 
струмінь, протягом 10 хвилин поступо-
во збільшуючи температуру, поки вода 
не стане гарячою, і потримайте руки під 
нею ще 5-7 хвилин.
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У Польщі 7 наших юних земляків-кара-
тистів посіли призові місця

З підвищенням температури повітря на 
території Київщини   починається інтен-
сивне танення льоду, разом із цим збіль-
шується небезпека провалитися під лід. У 
цей період найбільш інтенсивно він тане 
біля берегів, де утворюються смуги віль-
ної від льоду води – закраїни.

Про це повідомляє прес-служба Ірпін-
ського МВ ГУ ДСНС України у Київській 
області.

У зв’язку з цим 2 лютого рятувальники 
провели профілактичний рейд місцями 
підлідного рибальства, під час якого нага-
дали рибалкам та місцевим жителям пра-
вила безпечної поведінки на льоду. 

Крім того, роздали листівки й пам`ятки, 
в яких викладені правила безпеки під час 
зимової риболовлі.

Рятувальники застерігають
рибалок про небезпеку на льоду

Туристичний
гороскоп

Овен (21.03—20.04)
Народжені під знаком Овна — люди 

сміливі й енергійні, любителі проводи-
ти багато часу за містом. Правда, там 
їм обов’язково потрібні супутники, з 
якими можна весело розважитися. Ов-
нам прекрасно підходять всі курорти, 
які знаходяться на природі — будь-то 
білосніжні пляжі на Гаваях, альпійські 
луки Швейцарії або джунглі Індії.

Телець (21.04—21.05)
Представники цього знака — справж-

ні гурмани. Тельці полюбляють неспіш-
ні тури, повні дивних гастрономіч-
них відкриттів, дегустацій вишуканих 
вин і знайомств з екзотичними стра-
вами. Приїхавши в Неаполь, Тельці в 
першу чергу звернуть увагу не на цер-
кви і форти, а на аромат чудової піци. 
Для любителів східної кухні незабутні-
ми стануть поїздки в Таїланд, Індоне-
зію і Японію.

Близнюки (22.05—21.06)
Оскільки спілкування для Близнюків 

стоїть на першому місці, людям цьо-
го знака варто уникати малолюдних 
місць і невеликих міст. Без веселих тан-
ців і інтелектуальних бесід їм і відпочи-
нок не в радість. Ідеальний варіант для 
Близнюків — навколосвітня подорож 
або просто круїз по водах Середземно-
го моря. Крім того, їм до душі мегаполі-
си — Нью-Йорк, Токіо, Лондон.

Рак (22.06—23.07)
Мрійливі Раки прагнуть зробити 

будь-яку поїздку максимально роман-
тичною. Для них виняткове значення 
має природа — Раки схильні до меди-
тації і можуть годинами спостерігати 
за течією річок і химерними хмарами. 
Великі озера Канади, каньйони США, 
гори Непалу — ці місця справлять на 
Раків сильне враження.

Лев (24.07—23.08)
Леви надзвичайно цінують розкіш і 

комфорт, вважаючи за краще відпочи-
вати в добре відомих курортних регіо-
нах і, якщо дозволяє бюджет, зупиня-
тися у фешенебельних готелях. Канни, 
Монте-Карло, Беверлі-Хіллз — Леви 
тягнуться до вечірок на вищому рів-
ні. А коли весь цей гламур приїдаєть-
ся, їм хочеться справжнього екстриму. 
У такі періоди їм прекрасно підійде са-
фарі в ПАР.

Діва (24.08—23.09)
Діви полюбляють культурні розваги 

та вважають поїздку без відвідування 
хоча б десятка музеїв марною тратою 
часу. Відпочиваючи з Дівою, можна смі-
ливо забути про путівник — вона завж-
ди знає наперед всі визначні пам’ятки. 
Європейські столиці — Мадрид, Ам-
стердам, Відень — з незліченними му-
зеями, багатою історією і старовинною 
архітектурою — стануть для неї ідеаль-
ним варіантом.

Терези (24.09—23.10)
Терези часто перекладають пробле-

му вибору відпочинку на близьких, але 
якщо все ж вирішують самі, то купують 
квитки в міста з незабутньою атмосфе-
рою: Венецію, Париж, Рим, Прагу. Те-
рези люблять комфорт, тому навряд чи 
оцінять вражаючі природні види, якщо 
заради них доведеться довго йти з важ-
ким рюкзаком.

Скорпіон (24.10—22.11)
Люди цього знака зодіаку відрізня-

ються неймовірною витривалістю і лю-
бов’ю до гострих відчуттів. Поки їх 
друзі ніжаться на сонечку, Скорпіо-
ни займаються дайвінгом, віндсерфін-
гом, сплавляються по гірських річках і 
стрибають з парашутом. Відпочивати з 
Скорпіонами непросто, адже вони з ве-
ликими труднощами йдуть на компро-
міс: поки поряд є екстремальні розваги, 
вони навряд чи відвідають музей.

Стрілець (23.11—21.12)
Стрільцям не сидиться на місці — це 

для них створені кругосвітні подорожі, 
поїздки з Східного на Західне узбереж-
жя США, автостоп по Європі і роман-
тика Транссибірської магістралі. Чим 
більше міст, незвичайних місць і при-
год буде під час відпочинку, тим вдалі-
шою здасться їм відпустка. Людям цьо-
го знака варто обирати максимально 
екзотичні напрямки: долини і гори Но-
вої Зеландії, Галапагоські острови.

Козеріг (22.12—20.01)
Козероги зазвичай начитані, цікавлять-

ся історією та археологією, тому їх так 
тягне в міста-музеї — Рим, Афіни, Каїр. 
Люди цього знака мріють побачити сво-
їми очима руїни храмів майя і кам’яних 
ідолів на острові Пасхи, не проти прово-
дити цілі дні під палючим сонцем в Пом-
пеях, а зі старовинної частини Баку їх ви-
тягнути взагалі неможливо.

Водолій (21.01—19.02)
Водолії не люблять ходити за екскур-

соводом. Добре освічені і схильні до фі-
лософії, вони вважають за краще роби-
ти відкриття самостійно. Водолії полю-
бляють забрідати в далекі райони і на-
магатися зловити істинний настрій мі-
ста. Найбільше задоволення вони от-
римають від поїздки в унікальні міста 
Лісабон, Будапешт, Загреб, Таллінн або 
Гданськ.

Риби (20.02—20.03)
Риби найбільше люблять відпочива-

ти на узбережжі — в ідеалі, це має бути 
тропічний острів далеко від бездушних 
мегаполісів. Задумливі, схильні до поезії 
і романтики Риби будуть із задоволен-
ням зустрічати світанки і заходи під за-
спокійливий шум хвиль. Якщо все-таки 
хочеться залишатися ближче до цивілі-
зації, то їм напевно припадуть до душі 
знамениті міста з розгалуженою мере-
жею каналів: Венеція та Амстердам.

Якщо вам важко визначитися із тим, куди відправитися на відпочи-
нок у цьому році, радимо вам скористатися порадами астрологів,
які стверджують, що вибір оптимального місця для дозвілля зале-
жить від вашого знаку зодіака. Ну і, звісно ж, експертною думкою 
спеціалістів туристичної агенції «Mint Travel», які розкажуть вам усе 
про особливості відпочинку в тій чи іншій країні.

Чемпіон світу за версіями WBC 
та WBO у важкій вазі Олександр 
Усик  потрапив до топ-10 найкращих 
боксерів світу незалежно від вагової 
категорії, який склало авторитетне 
видання World Boxing News.
При цьому Усик випередив двох лідерів 

суперважкої ваги – Ентоні Джошуа і Де-
онтея Вайлдера.

Усик переміг Брієдіса у видовищному 
півфіналі WBSS та об’єднав чемпіонські 
пояси. Перемога українця у півфіналі 
турніру WBSS над Майрісом Брієдісом 
дозволила українцеві зробити стрибок на 
п’ять позицій і дебютувати в топ-10.

Ще один українець, Василь Ломачен-
ко, продовжує перебувати на 2-й позиції 
цього рейтингу.

ТОП-10 боксерів світу за версією World 
boxing news:

Геннадій Головкін, Василь Ломаченко,
Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес,
Майкі Гарсія, Наоя Іноуе,
Хорхе Лінарес, Кіт Турман,
Срісакет Сор Руінгвісаі,
Олександр Усик.

27 січня у м. Жешув (Польща) пройшли 
змагання “Carpathia Cup”, де більше 600 
спортсменів із 12-ти команд виборювали 
клубну першість. Семеро наших земляків 
посіли призові місця. А перше командне 
місце — за львів’янами.

Як повідомила на своїй сторінці у мере-
жі Facebook тренер СК “Санчін” Анастасія 
Ейсмунт, у турнірі брали участь 11 наших 
юних каратистів, які представляли Ірпінь 
та Бучу, спортивний клуб “Санчін”.

“Золото” здобули Лев Міщенко, Іван 
Усов, Мілана Ощепкова; “срібло” — Ми-
хайло Бєлкін, Валентин Слуцький, Назар 
Шалак; бронзу — Дмитро Стрілець.

Також пройшли три круги поєдинків та 
посіли четверті місця Тимур Богач, Роман 
Андрієвський, Єлизавета Деркач і Олег 
Чухрій-Парфенюк.

Вітаємо тренера Ірину Петренко та ви-
хованців клубу “Санчін” з цими чудовими 
результатами.

Фото зі сторінки Facebook
Анастасії Ейсмунт

Олександр Усик потрапив до рейтингу 
кращих боксерів світу
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Передує Великодньому посту Прощена 
неділя (18 лютого), в яку люди повинні 
просити один в одного пробачення.

У цей день, стоячи на літургії, право-
славні слухають біблійні читання про піст 
і прощення гріхів, щоб у період Великого 
посту, який триває сім тижнів перед Вели-
коднем, увійти з чистою душею і совістю. 

Така традиція прийшла до нас від єги-

петських ченців, які перейняли її у пер-
ших християн. В ті часи, згідно з церков-
ним статутом, прощення просили щодня. 

Напередодні Великого посту єгипетські 
подвижники йшли на 40 днів у пустелю, 
щоб підносити молитву на самоті. Бага-
то гинули там від лап хижаків і, пам’ята-
ючи про це, завчасно просили один в од-
ного вибачення.

Традиції та прикмети
Прощеної неділі 

• Щоб легко перенести Великий піст, в 
Прощену неділю прийнято було багато 
їсти. Вважалося, що за стіл в цей день по-
трібно було сісти сім разів (стільки тиж-
нів у Великий піст). Увечері ж потрібно 
було обов’язково з’їсти їжу тваринного 
походження, щоб не сумувати за нею всі 
сорок днів.

• У багатьох поселеннях в Прощену не-
ділю відвідують могили померлих роди-
чів. Там люди залишають частування і по-
дарунки для близьких людей, які пішли з 
життя, і просять їх про допомогу.

• За традицією Прощеної неділі, ввече-
рі потрібно приносити один одному ви-
бачення. Спочатку слід піти на сповідь 
до храму, а потім відправитися до роди-
чів. При цьому кожна людина повинна 
неодмінно пробачити в душі своїх кривд-
ників. Якщо ви вирішили вибачитися, то 
скажіть такі слова: «Всіх грішних про-
щаю, вибачте і мене, грішного». Не варто 
робити це «для галочки», оскільки ніяко-
го результату не буде. Якщо немає мож-
ливості попросити вибачення особисто, 
можна відправити смс, електронного ли-
ста або зателефонувати, головне, робити 
це щиро. Якщо хтось просить вибачен-
ня у вас, потрібно сказати такі слова: «Бог 
простить, і я прощаю».

Основні правила Великого посту
Основне призначення Великого посту – 

нагадати про 40 днів поневірянь Спаси-
теля в пустелі. Кожен з християн пови-
нен у цей період покаятися, щоб пройти 
духовне очищення і підготувати душу й 
серце до свята світлого Христового Во-
скресіння. Особливою суворістю в пе-
ріод посту відзначаються перший і ос-
танній тижні,  нагадуючи про початок 
шляху Спасителя і його страждання в ос-
танні дні.

Головні пра-
вила Великого 
посту наступні:

1. Відречення 
від суєтних по-
дій, уникнення 
всіляких спо-
кус, сорока-
денна  стійкість як в духовному, так і фі-
зичному сенсі, задля очищення душі від 
грішних помислів. 

2. Інтенсивна молитва про спасіння 
душі, яка приносить почуття умиротво-
рення і спокою.

3. Уникнення розважальних заходів 
(гучної музики, перегляду телевізійних 
передач, сміху та гучних розмов) та че-
ревоугіддя.

4. Забороняється таїнство вінчання.
5. При підготовці до посту важливо по-

просити вибачення в оточуючих.

Як харчуватися у Великий піст?
Типікон (богослужбовий звід правил, що 

містить інформацію про церковні тради-
ції та обряди) вказує, що всі 40 днів посту 
повинні проходити без страв, які вклю-
чають продукти тваринного походжен-
ня. Скоромними продуктами вважають-
ся м’ясо, молоко, вершкове масло, тварин-
ний жир, яйця і т. п. До числа заборонених 
напоїв відносяться алкоголь, чай і кава.

Винятки можливі для літніх та хворих 
людей, для маленьких дітей та вагітних 
жінок. Щодо загальних установок, яких 
слід дотримуватися у дні Великого посту, 
то вони такі:

— понеділки, середи і п’ятниці відзнача-
ються найсуворішими правилами – доз-
воляється їсти лише суху їжу у вигляді 
хлібних виробів, овочів, маслин, фруктів, 
меду, сухофруктів, грецьких та інших го-
ріхів. З пиття дозволені компоти з фруктів 
і ягід, а також узвари, в які можна додати 
трохи меду. Прийом їжі дозволено раз на 
добу, в той час, коли заходить сонце;

— по вівторках і четвергах допуска-
ються незначні послаблення суворих 
правил. Православним дозволено їсти га-
рячу їжу, готуючи страви на основі круп, 
бобових і овочів. Маслом приправляти 
їжу не дозволяється. Прийом їжі здійс-
нюється раз на день у вечірній час.

Цьогоріч  Великий піст розпочинаєть-
ся 19 лютого і триватиме до 7 квітня. 
Це найдовший і найсуворіший піст у 
році, що готує нас до найголовнішого 
та найочікуванішого свята — Вели-
кодня. Його мета – як духовне, так і 

фізичне очищення людини. 
В цей період у храмах відбуваються 
богослужіння, що нагадують про 
діяння, події життя і смерть Христа, 
апостолів і святих.

Великий піст — 2018

9 лютого в південнокорейському мі-
стечку Пхьончхан стартувала голов-
на спортивна подія — XXIII Зимові 
Олімпійські ігри. Триватимуть вони 
до 25 лютого.

10 цікавих фактів про олімпіаду — 
2018 та про місце проведення

1. Столицею XXIII Зимових Олімпій-
ських ігор обрано місто Пхьончхан, насе-
лення якого складає близько 44 тис. чо-
ловік, у той час, як Олімпійський стадіон 
у місті розрахований на 35 тис. глядачів.

2. Клімат в Пхьончхані континенталь-
ний. Середня температура взимку стано-
вить + 10,3 °C, а влітку – + 24 °C. Незважаю-
чи на ці показники, Пхьончхан вважається 
найхолоднішим містом у Південній Кореї.

3. Різниця у часі з Києвом становить +7 
годин (GMT + 9).

4. Найвизначнішими пам’ятками міста 

є гірськолижний курорт, який включає 
в себе лижний комплекс Альпензія, біат-
лонний комплекс, гірськолижний центр 
Йонпхен та стадіон Чунбон. Славить-
ся Пхьончхан і своїми природними пей-
зажами: ущелиною Кимдан, водоспадом 
Мечжі Пхокпхо та національним парком 
Одесан, де знаходиться багато історичних 
пам’яток. Головним центром парку є буд-
дистський храм Вольджонса, заснований 
ще у 643 році.

5. У 2013 році у Пхьончхані пройшли 
Спеціальні Всесвітні Зимові Олімпійські 
Ігри (для людей з обмеженими розумови-
ми можливостями).

6. Пхьончхан знаходиться лише за 80 км 
від Північної Кореї. До демілітаризованої 
зони завширшки 4 км, що розділяє дві Ко-
реї, проводять екскурсії. За 45 доларів мож-
на з бінокля подивитися на зловісну кому-
ністичну північ і прориті звідти тунелі.

7. Мінімальна вартість квитка на Олім-

пійські Ігри стартує від $17. Вартість най-
дорожчих починається від $1300.

8. Біле тигреня Сухоран та ведмежа 
Бандабі  — талісмани зимової Олімпіа-
ди-2018. Для корейців тигр — символ до-
віри, сили, захисту, опікун країни та її на-
роду. Символом Паралімпійських ігор 
в Пхьончхані стало гімалайське ведме-
жа Бандабі, яке символізує для корейців 
сильну волю й мужність.

9. Емблема Ігор складається з двох ко-
рейських символів, перший з яких оз-
начає місце, де три елементи філософії 
Чон-Джі-ін збираються в гармонії: небо, 
земля і людина. Також він позначає пер-
ші приголосні кожного складу в слові 
«Пхьончхан», написаного алфавітом хан-
гіль. Другий символ означає сніг і лід. 

10. Збірну України на Олімпіаді пред-
ставляють 33 спортсмени.

Цікаві факти про XXIII Зимові Олімпійські ігри

Ігри Нескорених – міжнародні спортив-
ні змагання серед військовослужбовців 
та ветеранів, які зазнали травм, пора-
нень чи захворювань під час або внас-
лідок виконання службового обов’язку. 
Їх засновник — принц Гаррі.

«Invictus» з латини означає «неперемож-
ний», «незламний» або «нескорений» і уосо-
блює стійкість чоловіків та жінок, які за-
знали поранень, однак знайшли в собі сили 
до нових звершень. Завдяки видовищним 
спортивним змаганням ігри Нескорених 
сприяють реабілітації поранених бійців, 
привертають увагу до проблем їхньої соці-
альної адаптації, а також виховують повагу 
до людей, котрі гідно служать своїй країні.

В Україні вже розпочато збір анкет для 
участі в Іграх Нескорених  – 2018. Цьо-
горіч  15 учасників  національної збірної 

вдруге візьмуть участь у міжнародних 
іграх, які відбудуться 20–27 жовтня в ав-
стралійському Сіднеї.

Учасники української збірної змага-
тимуться  з понад 550 учасниками із 18 
країн світу, з-поміж яких Австралія, Аф-
ганістан, Великобританія, Грузія, Данія, 
Естонія, Італія, Ірак, Йорданія, Канада, 
Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, 
Польща, Румунія, США.

Зареєструватися на відкриті спортив-
ні тестування можуть ветерани та ді-
ючі військовослужбовці Збройних сил 
України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби, Наці-
ональної поліції, Служби безпеки Украї-
ни, а також добровольчих формувань, які 
були поранені, травмовані або захворіли 
під час чи внаслідок виконання службо-

вих обов’язків у зоні бойових дій (АТО) 
або в ході миротворчих операцій за учас-
тю України. Збір заявок на відкриті спор-
тивні тестування триває з 1 січня  по 25 
лютого 2018 року.

Реєстрація заявки на відкриті спортив-
ні тестування є обов’язковою для всіх 
охочих стати членом національної збір-
ної в Іграх Нескорених і є доступною за 

посиланням: https://inviсtusgames.in.ua/
become-a-sportsman.

Контактна особа: 
Оксана Пашкевич, тел. 063-888-11-41, 
o.pashkevich@startcomua.org
Офіційна сторінка Ігор Нескорених   
https://inviсtusgames.in.ua

Стартував відбір до національної збірної України 
Ігор Нескорених — 2018

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА
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Смачного!
ПЕЧИВО “СЕРДЕЧКА”

Тісто: 1 склянка борошна, 100 г вершкового 
масла, 1 ст.л. цукру.

Прикраса: 50 г шоколаду, 1-2 ст.л. вершкового 
масла, горіхи, кондитерська посипка.

• Приготуйте пісочне тісто: борошно просійте в 
миску, додайте цукор і розм’якшене масло, нарі-
зане шматочками. 

• Перетріть інгредієнти руками. Продовжуйте за-
мішувати тісто до того стану, коли крихти зліплять-
ся в один клубок. Якщо воно розсипається — до-
дайте трохи м’якого масла. Якщо навпаки липне до 
рук — підсипте трохи борошна. Готове тісто м’яке, 
не кришиться, але і не прилипає до рук.

• Поставте тісто в холодильник на 15 хв. Тим ча-
сом налущіть горішків для прикраси. Печиво буде 
смачним з будь-якими: волоськими, мигдалем, лі-
совими. 

• Діставши тісто з холодильника, злегка посипте 
стіл і деко для випікання борошном. Розкачайте ті-
сто в корж від 0,5 до 1 см завтовшки. Тонке печиво 
випікається швидше і виходить більш хрустким.

• Виріжте з тіста печиво формочкою у вигляді 
сердечка і акуратно перекладіть його на деко. Ви-

пікайте печиво при 200-210 0С протягом 20-25 хв. 
• Шоколад поламайте на шматочки і поставте на 

водяну баню. Коли розтане, покладіть шматочок 
м’якого вершкового масла (15-25г) і змішайте.

• Нанесіть глазур чайною ложечкою на печиво 
і посипте подрібненими горіхами чи кондитер-
ською посипкою. Щоб глазур застигла швидше, 
поставте печиво в холодильник. 

Кохайте і будьте коханими!

Карикатура

12-18 лютого — Масляна.
15 лютого — Річниця завершення 
виводу радянських військ з Афганіс-
тану. Стрітення. Зустрічаються зима 
і весна. Як на Стрітення капає із 
стріхи — не найдеться з літа потіхи. 
Якщо на Стрітення півень нап’ється 
води, то хлібороб набереться біди.
16 лютого — Новий рік за східним 
календарем.
17 лютого — День спонтанного 
виявлення доброти.
18 лютого — Прощена неділя.
19 лютого — Початок Великого 
посту.

Святковий календар
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Погода

Погода: www.gismeteo.ua

Попри всі закони фізики – чим га-
манець важчий, тим з ним легше…

***На побаченні хлопець запитує 
дівчину:
— Ти, мабуть, малювати любиш?
— Так, а як ти дізнався?
— По бровах видно!

***Зустрічаються чотири студенти, 
один говорить:
— Мужики, давайте сьогодні вве-
чері до мене – є пиво, риба…
— А дівчата будуть?
— З дівчатами я вже домовився. 
Їх не буде!

Дружина пиляє п’яного чоловіка. Той 
страшенно хоче спати:
— Наталочко, мила, ти мені все це напи-
ши… Я вранці прочитаю!

***Діалог моржів:
— А, може, хряпнем перед зануренням?
— Ні в якому разі. А то у нас був один 
випадок: чоловік пірнув п’яним, виринув 
тверезим — пляшка коту під хвіст.

***— Синку, запам’ятай, головний у сім’ї — 
     це я.
— Тату, а мама про це знає?
— Т-с-с, мамі ані слова!

***

Анекдоти


