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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Місцевий бюджет
стор. 4
26 квітня, на роковини Чорнобильської
трагедії, в Ірпені відбулася ювілейна
50-та сесія Ірпінської міської ради.
Влада вдалася до чергового політичного
піруету — несподівано перенесла її
початок із 10-ї та 9-ту годину,
вчасно не повідомивши громаду.

Напевне, можновладці злякалися, що
на засідання прийдуть мешканці ЖК
“Суворов”, обурені відключенням електроенергії, які збиралися перекривати трасу Ірпінь-Київ та делегувати своїх представників на сесію.
Серед скандальних рішень — зарахування чергових сум пайової участі забудовникам, надання дозволу окремим
особам на видобуток торфу в заплаві р. Ірпінь, розробка детального плану територій земельних ділянок з перспективою
можливої багатоповерхової забудови.
У сесійній залі розповсюдили “бойовий
листок” — “Зірка Приірпіння-горбатий”.
Папірець вийшов друком без “опізнавальних знаків”. У ньому невідомі намагалися дискредитувати редактора газети “Зоря
Приірпіння” Олександра Наказненка та
власника ІА “Погляд” Олексія Зіневича.
Це вже не перша спроба використати
секс-скандали у політичному протистоянні влади та конструктивної опозиції.
Якщо раніше брудні маніпуляції карплюківські блазні виставляли навіть
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50-та сесія в Ірпені: “бойовий секс-листок”,
зарахування більше 21 мільйона гривень пайової
участі та незаконний дозвіл на видобуток торфу

на власних сайтах, то тепер це робиться інкогніто.
Адже і досі розглядаються у суді справи
про захист честі та гідності від пасквілів,
але фігуранти, до яких подано позови, на
засідання не з’являються.
Смішно, що мер Ірпеня Володимир Карплюк, побачивши ці “бойові листки”, назвав їх “порнографією”, яку, мовляв, можна розповсюджувати, де завгодно, але не
в стінах міської ради.
Найбільш активним опонентом Карплюка на сесії був депутат-свободівець
Богдан Мельничук. Мер та його депутатське оточення із “Нових облич” повсякчас перебивали виступаючого, намагалися дискредитувати, звинувачували у некомпетентності, глузували.
І це все — на звичайне прохання депутата пояснити певне питання. Не відомо,
навіщо у порядку денному записані доповідачі-посадовці, якщо вони не виступають на широкий загал. А голосування
відбуваються наче в автоматичному режимі: питання озвучили та ухвалили.

Фактично громадян, які приходять на
сесії, позбавляють права на отримання інформації. Тому складається враження, що
влада вирішує питання кулуарно, тихцем.
Так, лише з проектів рішень, оприлюднених свободівцями, стало відомо, що забудовникам вчергове зараховано пайову
участь на суму більше 20 млн грн виконаними роботами.
Деякі об’єкти, зокрема парки та сквери,
у цьому плані перетворюються на “золоте
дно”, адже через них “пропускають” десятки мільйонів гривень “живих” коштів, які
мали б потрапити до міського бюджету.
Влада налаштована зносити об’єкти комунальної власності, які визнають непридатними до подальшої експлуатації, на ці
земельні ділянки розробляється детальних план території. Є реальна загроза, що
на їх місці можуть вирости висотки.
Це стосується приміщень паспортного
столу, будівель по вул. Слов’янська. А по
вул. Підгірній начебто хочуть облаштувати ринок поблизу залізничного мосту.
Більшістю голосів мовчки схвалено й

Громадські слухання на БКЗ:
громада проти забудови і
знищення зелених зон
28 квітня в Ірпені у Центральному будинку культури відбулися громадські слухання,
на яких обговорювали проблеми розвитку району БКЗ. А точніше — вулиць Алієвої,
Попова, Кірічека (в мин. К. Лібкнехта), Нігояна (в мин. Московська), Садова,
Тургенівська, Центральна, 8-го Березня, Курортна, пров. Нахімова.

Їх організатором виступив голова квартального
комітету даних вулиць Микола Степанюк. Слухання відбулися за підтримки “Громадської ініціативи
Олексія Зіневича”.
Одними з найбільш болючих питань, які обговорювали на слуханнях, стали щільна забудова вказаного кварталу і знищення в ньому зелених зон. Зокрема, на території колишнього Управління Державної служби охорони Київської області (ДСО).
У доволі прохолодному залі будинку культури зібралися небайдужі жителі Ірпеня, зокрема вказаних вулиць. Був присутнім і один депутат Ірпін-

ської міської ради по даному району — Ігор Панасюк. Інші депутати цього району — Олександр
Маркушин та Олександр Пащинський — з невідомих причин не з’явилися (перший був запрошений
ще й як начальник КП “Ірпіньводоканал”, адже одним з важливих питань громадських слухань було
прокладання каналізації на декількох вулицях).
Крім того, слухання оминули своєю увагою директор КП “Контроль благоустрою міста” Євгенія
Алєксєєва і тодішній очільник місцевої поліції Володимир Барабаш (напередодні він залишив свою
Продовження на сторінці 2.

питання про погодження видобування
торфу Олександрі Романюк і Тамарі Сташенко на земельних ділянках, які знаходяться у власності громадян. А це площа
понад 33 га.
Абстрактне формулювання приховує,
що ці землі — у заплаві р. Ірпінь. Вони
перебувають за межами нашого міста,
тому міська рада не має права ними розпоряджатися.
У своєму коментарі депутат Київської
облради Ігор Домбровський наголосив,
що Карплюк використовує ресурси міста
на догоду свого оточення та себе особисто. Стихійна забудова поглинає усі вільні землі, знищується приватний сектор.
Натомість зростає навантаження на
інфраструктуру, катастрофічно не вистачає шкіл, садочків. Соціальна напруга у місті зростає, що може стати міною
сповільненої дії. Мер несе повну персональну відповідальність за дерибан, що
відбувається в Ірпені.
Ігор ШВЕЦЬ
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В Ірпені новий очільник поліції —
Дмитро Литвин
28 квітня заступник начальника ГУ НП у Київській області полковник поліції Павло
Панфьоров представив особовому складу нового очільника ірпінської поліції — підполковника поліції Дмитра Литвина та заступника начальника — начальника слідчого відділу Ірпінського ВП старшого лейтенанта поліції Анатолія Тишкевича. На цій посаді Литвин змінив Володимира
Барабаша, який з лютого цього року тимчасово виконував
обов’язки керівника відділу.

На фото зліва: Дмитро Литвин

За фактом незаконного будівництва
у Бучі асфальтного заводу
розпочато кримінальні провадження

За результатом спільного робочого виїзду прокурора Київської
області, голови Київської облдержадміністрації, народних депутатів України та інших посадовців розпочато кримінальні провадження за фактом незаконного будівництва у Бучі асфальтного заводу.
Під час робочого виїзду прокурор Київщини виявив порушення
при спорудженні згаданого підприємства між Бучею та Ворзелем. За
даними контролюючих органів, товариство, яке його будує, не має
жодних дозвільних документів, щоб зводити об’єкти з підвищеною
небезпекою. Окрім цього, конструкція, яка має висоту 23 м, узагалі
ніяк не закріплена.
Враховуючи штормові попередження в нашій країні та відстань до
найближчої громадської забудови лише 285 м, горе-забудовники наражали на небезпеку сотні людей.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Прокурор Київщини Дмитро Чібісов наголосив,
що вражає бездіяльність місцевої влади та контролюючих органів,
які з жовтня 2017-го до лютого поточного року робили вигляд, що в
місті нічого не будується.
Навіть після того, як громадськість почала виходити на мирні акції протесту і звертати увагу, що будівництво межує із житловими
будинками, ворзельським озером та іншими зонами відпочинку курортного селища, — ні від керівництва місцевої влади, ні від контролюючих органів не було жодної заяви до органів прокуратури.
Також за результатом робочого виїзду до ЄРДР внесені відомості
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367
(службова недбалість) та за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Київської області

У відбірковому турі чемпіонату України
з регбі ірпінці посіли перше місце

29 квітня у Києві на стадіоні «Спартак» пройшов відбірковий
тур чемпіонату України з регбі серед команд Центрального регіону (2005-2006 р. н.). Команда «Росомахи», яка представляє Ірпінську
ДЮСШ, посіла у змаганнях перше місце.
Спочатку перемогу на турнірі наші земляки здобули над бориспільськими регбістами — 30:0, потім — над клавдіївським «Антаресом» (30:5) і київським «Пегасом» (35:0). У фіналі ірпінці здолали
столичну команду «Політехнік» з рахунком 35:0.
У підсумку наші регбісти посіли перше місце, на другому — «Політехнік», третьому — команда з Борисполя, четвертому — «Антарес»,
п’ятому — «Пегас», шостому — «Дарниця».
Юрій ГОНТА
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Громадські слухання на БКЗ: громада проти
забудови і знищення зелених зон

Закінчення.
Початок на сторінці 1.
посаду, проте могли б направити на слухання іншу
довірену особу). Не говорячи вже про мера Ірпеня
Володимира Карплюка та його першого заступника Дмитра Христюка (останній, до речі, мав бути
присутнім на громадських слуханнях за законом).
Висновок щодо зацікавленості влади в обговоренні з громадою її проблем та сприяння їх вирішенню можете зробити самі.
Загалом для участі в обговореннях зареєструвалися 105 учасників, з-поміж яких право голосу
мали 100 осіб (адже проживають на вказаній території). Голосування чергувалось з обговореннями
та виступами активних громадян.
Розпочали з питання “Закріплення зони житлової забудови “Ж-1” – існуючої зони садибної забудови”. Мешканці вулиць, закріплених за нею, нарікали на те, що забудовники, які споруджують висотки поряд з їхніми приватними будинками, буквально “виживають” їх з особистих помешкань.
“Я живу по вул. Садова, 8, а два будинки споруджують по Садовій, 6. У двір летить пінопласт, цегла, захисних стрічок немає. Мою дитину мало не вбило цеглиною. Будують впритул до моєї огорожі, будівельні ліси ставлять на
моїй території, проходу взагалі немає. Хотіли
мою ділянку забрати”, – бідкається місцева жителька Анжеліка Дмитрівна.
Стурбовані жителі цієї вулиці, а також мешканці
8-го Березня, 11-а почали активно звертати увагу
на їхній “крик душі” і просити присутніх підтримати їх у вимозі до міської ради — провести обстеження відповідності будівництва об’єктів, які
споруджують поряд із ними, нормам ДБН. Учасники слухань підтримали їх, але внесли уточнення — будуть вимагати обстеження всього кварталу, адже подібних будинків багато.

“

Після цього мешканці кварталу запропонували
внести до порядку денного питання будівництва
каналізації по вул. Алієвої та Садова, але за кількістю голосів воно не пройшло, тож вирішили обговорити його іншого разу.
Наступним етапом слухань стала презентація
громадського активіста Володимира Маркіна, в
якій він порушив проблеми забудови ДСО: “Багатоквартирний будинок по вул. 8 Березня, 23 (450
квартир). Чому громада проти?”
Під час презентації Володимир озвучив досить цікаві цифри: “В Києві щільність населення — 34 особи на 100 кв. м, в Ірпені — 160! Біля ДСО — 1 школа
У Бучі 42-річна квартирантка
зарізала власника помешкання.
Причиною стало те, що він розбудив її посеред ночі. Щоб уникнути
покарання, зловмисниця разом зі
своїм співмешканцем намагалася
заплутати поліцейських.

на 452 учні. Населення цього району вже понад 7 тис.
осіб, а скоро стане — 7, 5 тис. (коли люди заселяться
до 360 збудованих квартир в одному ЖК і 180 — в іншому). Жителям цих квартир потрібні будуть школи, садочки, місця для паркування тощо”.
Далі перейшли до питання “Облаштування пішохідних переходів та підходів від них до ЗОШ №1 на
перехресті вул. Тургенівської та 8-го Березня, а також по вул. 8-го Березня від вул. Нігояна”. Мешканці району вирішили внести до вимоги міській раді
уточнення: там мають бути не просто “зебри”, а лежачі поліцейські, які більш ефективні з точки зору
безпеки дітей. “Оскільки це питання доповнюється по суті, то пропоную уточнити рішення: облаштувавши безбар’єрні переходи, які виконуватимуть
функцію лежачих поліцейських”, – зауважила головуюча зборів Тамара Буренко.
Обговорили і таке важливе питання як “Підключення споживачів до води по вул. Нігояна до новопрокладеного водогону та постановка їх на баланс “Ірпіньводоканалу”. За словами мешканців
даної вулиці, водопровід на ній застарілий, ще
70-х років, і потребує негайного оновлення, інакше лиха не уникнути.
Одним із найбільш болючих питань стало останнє — “Питання протистояння незаконному будівництву за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-го Березня,
23”. Місцеві жителі вирішили будь-що домогтися
визнання дозволу на будівництво на цій ділянці
як незаконної діяльності Ірпінської міської ради.
“Законного там просто немає взагалі нічого. Це
порушення за порушенням, повне свавілля з боку
місцевої влади”, – зауважила колишній мер Ірпеня
Мирослава Свистович. Адже невідомо, кому належить ця земельна ділянка, яким чином вона стала
власністю Ірпінської міської ради.
“Як і коли — невідомо. В Держгеокадастрі ця
земельна ділянка значиться як державна власність. Зміна цільового призначення була здійснена державним реєстратором на підставі рішення Ірпінської міської ради, яке тільки давало
дозвіл на розробку проекту землеустрою. Тобто повинна була бути і наступна стадія — затвердження цього проекту, а цього не було”, –
доповнила Мирослава Богданівна.
Цікаво й те, що, згідно з діючим Генеральним
планом, ця ділянка належить до садибної житлової забудови, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав — вже до багатоповерхової. А,
згідно з діючим законодавством, вона може бути
лише у державній власності.
Тож, оцінивши ситуацію, учасники зборів вирішили звернутися до правоохоронних органів (поліції, прокуратури) із заявами про порушення Ірпінською міською радою низки законів, вимогою
перевірки законності набуття нею власності на зазначену земельну ділянку тощо.
Незважаючи на те, що ірпінська влада вкотре
проігнорувала громадські слухання, присутні віддали голоси “за” всі питання і вирішили передати до ради відповідний протокол та рішення, які
в подальшому, за законом, мають розглянути на
найближчій сесії Ірпінської міської ради.

“

Юлія ГАПОН

Квартирантка у Бучі зарізала
господаря помешкання

За версією орендаторів житла, 38-річний господар
нібито посеред ночі з останніх сил дістався додому з тяжким пораненням. А вони намагалися його
врятувати, навіть одразу викликали карету медичної допомоги.
Проте їх свідчення викликали у працівників поліції сумніви. Місцеві патрульні неодноразово виїздили за цією адресою через п’яні сварки мешканців
квартири. Окрім того, на сходах у під’їзді правоохоронці не виявили жодної краплі крові.
Інтуїція оперативників не підвела. Винуватицю
трагедії затримали, не залишивши їй можливості
втекти. Винаймачка кімнати, яка через дві години
протверезіла, зізналася у скоєнні злочину.
За її свідченнями, близько третьої ночі після розпиття алкогольних напоїв вона та її співмешканець уже спали. Жінку розбудив власник квартири, який щойно прийшов та намагався потрапити
всередину.
Це жінку розлютило — і вона схопила зі столу
ніж. Після скоєного зловмисниця розбудила свого
співмешканця, який і зателефонував до лікарні.
Прикро, але потерпілого врятувати не вдалося.

Він помер у реанімаційному відділенні під час надання медичної допомоги.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що спричинило смерть потерпілого.
Ігор ЗАЛІЗНЯК
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• АКТУАЛЬНО •
3-го квітня цього року
прийнято зміни до Закону
України “Про добровільне
об’єднання територіальних
громад”, внаслідок чого міста
обласного підпорядкування
отримують можливість
приєднання навколишніх сіл
та селищ без проведення
виборів — простим голосуванням депутатської більшості.

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА
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Київська агломерація:
«гра престолів»
у передмісті столиці

Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч,
директор ІА “Погляд”
В існуючій системі координат місцевого самоврядування домінуюча роль
сьогодні належить голові міської ради.
Фактично мер міста отримує всі важелі впливу: адміністративні, фінансові,
дозвільні, доступ до земельних ресурсів
громади. Зазвичай голова міської ради
створює виконком із осіб, що складають контрольовану більшість. Відтак,
будь-яке ініційоване головою питання
“проштовхується” легко, не зважаючи
на опір громади і місцевих активістів.
По суті, існуюча сьогодні викривлена
система стимулює утворення окремих
містечкових “князівств” на чолі з чиновниками, у яких амбіції “монарха”, непідконтрольного центральній владі.
Об’єднуючи навколо себе декілька
населених пунктів, він може на свій
розсуд використовувати бюджетні
кошти, землю та інші ресурси громади. В результаті реформи прокуратура
втратила функції загального нагляду
та має все менше повноважень для перешкоджання прийняттю незаконних
рішень. Ухвалення протизаконних рішень міськими радами стало вже буденністю. Депутати, приймаючи їх, не
несуть жодної відповідальності. Цими
діями, як правило, диригує міський
голова. Яскравим прикладом є місто
Ірпінь, де діє більшість від кишенькової партії «Нові обличчя», подекуди займаючись відвертим дерибаном.
Входження населеного пункту в Київську агломерацію подібне до укладання
договору про спільну діяльність між
двома підприємствами, коли ставиться спільна мета, виділяються ресурси
та спільно вирішуються важливі задачі. Створення агломерації може частково обмежити сьогоднішню “монархію” очільників міст, чому вони, звісно
,опиратимуться до останнього. Згідно з
проектом закону України від 17.07.2017
№ 6743 органи виконавчої влади та їх
посадові особи не мають права вирішувати питання, віднесені цим та іншими законами до повноважень органів управління міської агломерації.
До повноважень Ради агломерації, яка
є вищим органом управління в цій системі, належить: затвердження та подання проектів розвитку агломерації для
фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Держава здійснює організаційну, методичну підтримку міських агломерацій,
а також фінансово стимулює діяльність
міських агломерацій.
З іншого боку — громади, які долучились до Київської агломерації, отримують значно більше можливостей
для реалізації складних та фінансово
затратних питань. Крім місцевих бюджетів, учасників агломерації, фінансування діяльності міської агломерації
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та міжнародної технічної та фінансової допомоги, кредитних ресурсів та інших джерел. Зауважу,
що згідно з проектом закону, що пропонується на затвердження народним депутатам, рада агломерації формується з
представників територіальних громад
– учасників міської агломерації на засадах рівного представництва – не менш
двох осіб від територіальної громади.

Що являє собою
«європейське місто»
у передмісті Києва?
Сьогодні гостро постають питання визначення пріоритетів та цільового використання бюджетних коштів міських
бюджетів чиновниками у передмісті Києва. Як показав час, чиновники не в змозі вирішити серйозні і важливі питання
— як, приміром, побудова нової автомагістралі, яка вирішила б питання заторів
на в’їзді в столицю, побудова очисних
споруд, вирішення питання якості води,
побудова шкіл, лікарень тощо.
Об’єднання таких населених пунктів
в Київську агломерацію дозволяє сподіватись на вирішення багатьох життєво необхідних для громади питань — і,
перш за все, тих, від яких сьогодні потерпають жителі передмістя.
Так, мер Києва Віталій Кличко у контексті формування Київської агломерації
пообіцяв налагодити співробітництво
для вирішення спільних проблем. Зокрема, основних: проблему доріг та інженерних комунікацій, питання координації
громадського транспорту міста та приміських населених пунктів і узгодженого
планування розвитку територій.
Сьогодні в місцевому бюджеті
залишається 100% єдиного податку,
податку на прибуток підприємств
та установ комунальної власності
та податку на нерухомість. Також в
громадах залишається 60% податку
на прибуток фізичних осіб, 25% екологічного, 5% акцизного податку.
Крім того, суттєвим джерелом наповнення бюджету є пайові внески
забудовників, стягнення яких виконується не прозоро, шляхом процедури зарахування на сесії, а не
сплати в бюджет грошовими коштами. Крім цього, всі кошти, отримані за надання адміністративних
послуг, також йдуть до місцевого
бюджету.

Але, незважаючи на це, серйозні інф-

раструктурні об’єкти – такі, як школи і
лікарні, не будуються, а дитячих садків
катастрофічно не вистачає. Одна з причин цього в тому, що механізм “повернення-перерозподілу коштів” в рамках
обласного бюджету в існуючих реаліях
не працює. Крім того, ми не бачимо ефективного розподілу бюджетних субвенцій,
який гальмується конфліктом між ОДА та
Київською обласною радою. Цей конфлікт
знаходиться в політичній площині і жодна із сторін не готова йти на поступки, а
страждають від цього жителі області.
Наведу приклад: в Ірпені сьогодні населення збільшилось з 40 до 90 тис. осіб,
в черзі на дитсадок майже 5 тис. осіб, і
це при тому, що лише 35-40% квартир
в новобудовах заселено. Таку ж картину наразі ми спостерігаємо і у місцевих
школах. Школярі молодших класів займаються у другу зміну у переповнених
класах. На сьогодні існує потреба як мінімум у трьох нових школах в Ірпені. У
місті відсутня лікарня, будівництво якої
планувалось ще у 2016 році. Отже міська
влада Ірпеня не здатна вирішити самостійно ці нагальні питання – жоден значний інфраструктурний об’єкт «з нуля»
за останній час в Ірпені не збудований.
Дуже гострим для жителів передмістя
сьогодні є питання працевлаштування,
погіршується якість питної води, зношені інженерні мережі тощо.
Створення міської агломерації має
забезпечити сталий розвиток населених пунктів, розвиток виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури з’єднання
зі столицею.

Як зауважив мер Києва, столиця докладає сьогодні величезних зусиль, а
міський бюджет несе непомірні витрати, аби закінчити будівництво дублюючої гілки водовідведення: «Київводоканал» приймає стічні води не лише
Києва, а й приміських підприємств та
міст-супутників – Вишневого, Ірпеня,
Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Вишгорода
та навколишніх селищ. Варто об’єдна-

ти зусилля, аби вирішити цю проблему, щоб «Київводоканал» не відключив
Київщину від води та каналізації.
За інформацією Віталія Кличка, кожен
день майже півмільйона людей з міст і
селищ приїжджають до Києва на роботу
і користуються інфраструктурою столиці та установами соціальної сфери.
А з іншого боку, це податки, які жителі
передмістя лишають в столиці.

«Нав’язана» столицею
необхідність чи спосіб
виживання?

Агломерація як територіальне об’єднання населених пунктів могла б стати
вирішенням низки проблем людей, які
об’єктивно об’єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему) економічними, трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та екологічними зв’язками.
Насамкінець зазначу, що меседж «столичні заберуть у нас останнє», за допомогою якого місцеві «князьки» намагаються маніпулювати думкою громади,
не має жодних підстав. Згідно закону,
повноваження суб’єктів агломерації визначаються договором про її створення, а агломерація створюється з метою
спільної реалізації окремих функцій
місцевого самоврядування.
Жоден з голів міст досі не дав відповіді на питання: дозволяючи забудову,
як він збирається вирішувати нагальні
питання інфраструктури? Поки можновладці воюють за зони впливу, вирішуючи бути чи не бути агломерації,
масштаб проблем у передмісті зростає,
а соціальна ситуація загострюється.
Запрошую усіх свідомих та небайдужих громадян
долучатися до співпраці, об’єднувати зусилля та
брати майбутнє міста у свої руки. Разом ми зробимо наші міста комфортними для життя.
Ставайте поруч —
будемо працювати разом.
Телефонуйте:
097-111-91-91,
063-111-91-91.
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Місцевий бюджет — це кошти, які використовуються для забезпечення потреб місцевих мешканців та реалізації завдань
самоврядування на 1 рік. Державний бюджет України та місцеві
бюджети є самостійними (формуються окремо один від одного).
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Місцевий бюджет — це кошти кожного із нас. Якщо ви отримуєте
офіційну зарплату, працюючи “на місці” або сплачуєте її
найманим працівникам, то ви безпосередньо впливаєте на
кількість коштів у вашому населеному пункті.

Як розподіляється місцевий бюджет?
Зверніть увагу! Невеликі населені пункти останнім часом стали стрімко
розвиватися, але це заслуга не стільки місцевих голів, скільки реформи
децентралізації, завдяки якій вони отримали значні надбавки до бюджету.

Як він формується?
Фінансовими органами на підставі Закону “Про Державний
бюджет України”.
На основі аналізу виконання бюджету за останні 3 роки.
На основі рішень сесій місцевої ради, за які голосують депутати.
Здебільшого з податків та зборів, які сплачують люди,
працюючи “на місцях”.
В наш час для того, щоб прийняти місцевий бюджет, не потрібно
чекати, доки приймуть державний.

Заплановані видатки без бюджету розвитку на 2018 рік
(на прикладі Ірпінської міської ради)
соціальний захист

понад 230 млн грн (з них за рахунок субвенцій
з держбюджету понад 224 млн грн);
освіта

майже 190 млн грн;

На що його розподіляють?

охорона здоров’я понад 87 млн грн (у т.ч. за рахунок
субвенції з міста Буча на виконання делегованих повноважень
в галузі охорона здоров’я — понад 12 млн грн);

Місцевим бюджетом розпоряджається виконком у вигляді різних
управлінь. Вони проводять тендери та укладають договори, складають
звіти про виконані роботи. Зокрема, його розподіляють на:

житлово-комунальне господарство

понад 34 млн грн;

житлово-комунальне господарство
(ремонти та утримання доріг, будівель, прибирання вулиць тощо);

культура і мистецтво
охорону здоров’я (закупівля ліків, зарплати лікарям,
ремонти поліклінік тощо);
управління соціального захисту (фінансова допомога інвалідам,
малозабезпеченим, багатодітним сім’ям тощо);

понад 10 млн грн;

фізична культура і спорт

понад 5 млн грн.

* Кожна місцева рада самостійно формує видатки зі свого бюджету.

управління освіти (ремонт шкіл, побудова нових навчальних
закладів тощо);
управління у справах сім’ї, молоді і спорту (гроші на
проведення культурно-масових заходів тощо).

З чого складається?
Доходи, витрати (мають бути збалансовані).

Доходи — податкові,
неподаткові та інші
надходження.
Поділяються на власні
надходження та трансферти
(з інших бюджетів).

Витрати — поділяються на
витрати із загального фонду та
спеціального. Велику частину
спеціального фонду становить бюджет
розвитку — кошти на капітальні вкладення,
поточні ремонти, придбання обладнання.

Як контролювати бюджет?
Щоб бюджету вистачало населенню, контролювати
його розподіл та виконання мають депутати. Через
депутата вашого округу бюджет можете контролювати і
ви — звертаючись до нього. А ще — шляхом
ознайомлення з документами, що публікуються на
сайті місцевої ради і подальших звернень та петицій.
Відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації” проекти рішень, які стосуються бюджету та змін до нього,
мають оприлюднюватися за 20 робочих днів до сесії. Якщо цього не
роблять, ви можете поскаржитися до місцевої ради на те, що бюджет готується неякісно, можливо, і без урахування потреб виборців.
Після затвердження бюджету депутати мають вислуховувати звіт
про його виконання 1 раз на квартал, а також контролювати виконання помісячного розпису доходів і видатків загального, спеціального фондів, а також бюджету розвитку.

Хочете змінювати життя на Київщині на краще?
Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91;
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

Куди йдуть залишки?
Якщо під час виконання бюджету у місцевої ради залишаються вільні
фінанси, вона має розумно ними розпоряджатися. У Бюджетному кодексі
України їм дали визначення “вільний залишок коштів”. Він використовується
на здійснення витрат бюджету згідно рішення про зміни до нього.
Щоб дізнатися суму залишку коштів на кінець року або за підсумками
6 місяців, поцікавтеся її наявністю у вашого депутата, який може отримати
її від фінансових органів та казначейства довідку про надходження власних
доходів до загального фонду місцевих бюджетів за певний період.
Цей залишок коштів підлягає розподілу при внесенні змін до бюджету
і депутати мають брати активну участь у формуванні видатків за
дорученнями виборців.

Коментар

Бюджети шкіл: чому не вистачає коштів?
Всі школи за формою власності
поділяються на державні, комунальні та приватні. Наприклад, у
місті Ірпінь переважна більшість
— комунальні.

Комунальна, або муніципальна, власність — це колективна власність певної
громади, в нашому випадку — мешканців Ірпеня. За законом, саме ми, громада, і є первинними власниками та розпорядниками цього майна, а місцевим
радам лише делегуємо це право.
Освіта в комунальних закладах має
бути безоплатною. Тоді чому ж батьки
постійно здають кошти на всілякі ремонти та обладнання для класів? Їм часто
розповідають про те, що країна в кризі,
тому кошти відсутні… Насправді ж виявляється, що за нестачею коштів у школах
може критися діяльність їх директорів.
Як відомо, саме вони складають кошторис витрат школи. І нерідко, плануючи
його на майбутній рік, просто не включають у витратну частину вартість ремонту
приміщень і закупівлю нової техніки. А
якщо така витратна частина відсутня у
бюджетному запиті, то, відповідно, кошти і не будуть виділятися з бюджету.
Яскравий приклад — Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа №1 художнього профілю ім. А.С. Макаренка,

в якій зараз гостро відчувається нестача
комп’ютерів. Так, із 19 ПК (відповідно до
балансу школи) 5 — 1996-1998 років випуску (робочі, але непридатні до використання – Pentium-III ), 10 – 2008-го (6
з них — непрацюючі) і 4 — 2014-го (3 із
них знаходяться в адміністрації школи).
Постає питання, чому директор школи,
знаючи про такий стан справ із комп’ютерною технікою, не подавала відповідний
бюджетний кошторис до управління освіти? Адже якщо вона не заклала у кошторис відповідної суми коштів, то школі ці
кошти просто не виділять, що і спричиняє
подальшу потребу збирати їх із батьків.
Коли ми запитали у начальника управління освіти влітку 2017 року про оновлення та ремонт комп’ютерної техніки
в школі №1, то відповідь була проста:
директор школи навіть не говорила на
цю тему з керівництвом відділу освіти,
вже не говорячи про оформлення відповідного бюджетного запиту у кошторисі,
починаючи з 2014 року.
Тому перш ніж скидатися коштами на
ремонт школи, спочатку поцікавтесь,
чому дані витрати не були включені у
витратну частину її кошторису в поточному році.
Андрій ПОЛІЩУК,
громадський активіст
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Славнозвісна будівельна афера
«Еліта-Центр» у 2006 році, в результаті якої постраждало понад
півтори тисячі осіб, стала однією з
резонансних справ, як у Києві, так
і в Україні в цілому, привернувши
увагу уряду і президента України.
На сьогодні в інвесторів ЖК “Forest
Land” є занепокоєння щодо повторення
цієї афери на теренах міста Буча.
Потрапивши кілька років тому на гачок
реклами про європейський рівень комфорту, інвестори замість обіцяних шкіл,
садочків, торговельних центрів тощо отримали низку проблем й головного болю.
Заплямована репутація забудовника, невиконання обіцянок й термінів здачі будинків, фактично “замороженість” впродовж кількох років об’єкту будівництва,
відсутність належних технічних умов та
зовнішньої інженерії на момент вводу в
експлуатацію — ось далеко не весь перелік проблем, з яким віч-на-віч зіткнулися
обмануті інвестори. Відсутність електропостачання, належної якості води, каналізації та газу — це не найстрашніше, про
що можна тільки подумати.
До всього вищезгаданого додаються ще
й проблеми із землею, 10 га якої знаходиться в іпотеці. За словами підприємця
Юрія Кінзерського, борг за неї на сьогодні становить 80 млн грн.
Рясні звинувачення на адресу інвесторів, відсутність елементарного діалогу,
конфлікти, що переросли у шантаж, грубість або ж відверте ігнорування — такий шлях “комунікування” керівництва

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Чи не стане бучанський
“Forest Land” другим “Еліта-Центром”?

ЖК “Forest Land” привів сторони конфлікту до Бучанської міської ради. Ошукані інвестори звернулися за допомогою
до очільника міста Анатолія Федорука.
2 травня у міськраді на розширеній нараді за участі інвесторів, юристів, адво-

Ремонту школи у Ворзелі — бути!
Заклади освіти потребують значної допомоги, оскільки
державного забезпечення їм катастрофічно не вистачає.

Ірпінська ЗЗСО №5, що територіально знаходиться в селищі Ворзель, - одна з найстаріших у Приірпінні, не є винятком у браці коштів. З казни Ірпеня вона фінансується недостатньо.
Навчальний заклад вже давно потребує капітального ремонту. Однак особливо гостро впродовж кількох років поставало питання
утеплення ворзельської школи.
Минулоріч її планували відремонтувати за рахунок співфінансування з областю. Ціна питання у 2017 році — понад 5 мільйонів гривень.
Не дочекавшись грошей з обласного бюджету, Ворзельська селищна рада на останній 37-й сесії прийняла рішення лагодити школу
№5 власними силами.
Тож відновні роботи заплановано виконати вже до початку нового
навчального року. Щоправда, цьогоріч на ремонт школи знадобиться вже 7 мільйонів 600 тисяч гривень.

«Пізнай свій край з бібліотекою!»
Нинішній рік Президентом України оголошено роком
охорони культурної спадщини.

катів, представників місцевої влади, “Ірпіньводоканалу”, Ірпінської філії ПАТ
“Київоблгаз”, прокуратури в особі Максима Роговенка, забудовника Андрія Немерюка з’ясовували ситуацію довкола стану будівництва, здачі в експлуата-
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цію, підключення будинку до комунікацій, оскільки в експлуатацію він введений лише частково.
Ситуація критична: постійної схеми
підключення води немає, є лише шляхи її
вирішення, з газопостачанням ідентична
історія. Головний інженер КП “Ірпіньводоканал” В’ячеслав Герасименко попередив, що з 1 червня існує ризик вимкнення усіх секцій будинку від каналізування. Та найскладніша ситуація з електропостачанням, що визнав у процесі дискусії й сам забудовник.
Поведінка Андрія Немерюка та його
юриста, за сумісництвом голови ЖБК “Буча-Житлобуд №1” Олегом Войналовичем (саме з цим ЖБК більшість інвесторів
уклали угоди про сплату пайових внесків),
неприємно вражала. Відсутність конструктивного діалогу, невизнання невиконаних
обіцянок, хамські випади не лише на адресу інвесторів, а й представників прокуратури, безапеляційна відповідь юриста ЖК
“Forest Land” Олега Войналовича: “а потому что!” – не роблять честі й без того заплямованій репутації компанії.
Наразі Бучанський міський голова дав
доручення першому заступнику Тарасу
Шаправському звернутися за роз’ясненнями до контролюючих органів для отримання повної інформації щодо реальної ситуації довкола інженерних мереж
на будівництві ЖК “Forest Land”, з’ясувати, як вводилися в експлуатацію ці секції . По тому відбудеться чергова зустріч
з обманутими інвесторами, яких Анатолій Петрович обіцяв підтримати у вирішенні їхніх проблем.

Котельні Коцюбинського повернуто громаді
Котельні селища Коцюбинське за принципової позиції прокуратури Київської області та
рішення Верховного Суду України повернуто
на баланс Коцюбинської селищної ради.
Прес-служба прокуратури Київщини повідомила, що об’єкти соціальної інфраструктури селища Коцюбинське, а саме котельні по вул. Меблева,
1 та вул. Доківська, 14, загальною площею понад
1700 м², які забезпечували теплопостачання більшості багатоквартирних житлових будинків та комунальних, державних установ селища, ще у 2006
році, на підставі угоди про створення акціонерного товариства Коцюбинською селищною радою
без реєстрації права власності за територіальною
громадою та з порушенням господарської компетенції було передано до статутного фонду акціонерного товариства.
Зазначену угоду посадовці селищної ради уклали
на умовах, які призвели до зосередження впливу
на всю господарську діяльність товариства у приватної фірми, яка мала відсоток в статутному капіталі товариства, достатній для одноособового
управління його діяльністю.
Впродовж 2016 року комерційна фірма, отримуючи кошти від населення та з бюджету селища
за послуги теплопостачання, безкоштовно використовувала котельні територіальної громади, не
сплативши жодної гривні НАК «Нафтогаз України», у зв’язку з чим постало питання відключення
більшої частини селища від опалення.
Зрив опалювального сезону в Коцюбинському
викликав неабиякий суспільний резонанс. Прокуратура Київської області вжила заходи представницького характеру на захист інтересів держави та територіальної громади шляхом оскар-

ження в судовому порядку вищевказаної незаконної угоди.
Верховний Суд України визнав угоду між Коцюбинською селищною радою та ЗАТ “Коцюбинські
тепломережі” як таку, що порушила Закон та суперечить інтересам держави й суспільства, оскільки укладалася сторонами з наміром використання комунальної власності приватним суб’єктом
господарювання й усунення органу місцевого самоврядування від будь-якого впливу на господарську діяльність створеного акціонерного товариства щодо використання комунального майна.
За зверненням прокуратури Київської області органом державної реєстрації 19 квітня скасовано
право приватної власності ЗАТ “Коцюбинські тепломережі” на котельні, в результаті чого об’єкти
комунального майна повернуто її дійсному власнику – територіальній громаді селища Коцюбинське.

У дусі патріотизму і власноруч
Діти – майбутнє будь-якої нації та
держави, адже саме з них починається
усе на світі.

Київською обласною бібліотекою для дітей з 1 травня по 1 листопада 2018 року оголошується обласний краєзнавчий фестиваль відеопрезентацій «Пізнай свій край з бібліотекою», мета якого – сприяння вивченню історії рідного краю, привернення уваги читачів-дітей
до читання краєзнавчої літератури, патріотичного виховання, стимулювання їх творчої та пізнавальної активності.
Якщо ви любите знімати відео на свій телефон чи камеру, не пропустіть нагоду. Долучайтеся до участі у фестивалі!

Гостомельські діти неодноразово доводили, що
вони талановиті у всьому: у музиці, в танцях, в науці, у спорті тощо.
Нещодавно учні та педагоги Ірпінського ЗЗСО
№13 вкотре довели, що таланти і фантазія – невичерпні. У дусі патріотизму і власноруч творчі генії зі звичайних шкільних коридорів створили
справжні художні шедеври в національному етнічному стилі, а це й історична тематика, і літературна
мапа, яка спонукатиме учнів до ретельного вивчення творчості українських майстрів слова тощо.
Майстри пензля — учні Анастасія Овчаренко, Олександр Власенко, Кіра Нагорна, Оксана Полякова, Дарина Хаміна, педагоги М.І. Чернюк, І.Ф. Козак, Г.І. Журавель, С.П. Прокопенко,
О.В. Коваленко та багато інших назавжди залишать по собі добрий слід у стінах альма-матер, по-

давши гідний приклад для наслідування іншим.
Завдяки їхнім талантам і любові до рідної Батьківщини навіть у шкільних коридорах панує атмосфера патріотизму, краси та затишку.
Сторінку підготувала
Ольга АВЕРІНА
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Мікрорайон “Благодатний”:

чи стане Ірпінь містом недобудов?
21 квітня в Ірпені відбулися збори
ошуканих інвесторів аж 7 (!) житлових
комплексів: «Панорамний»,
«Панорамний-2», «Fresh City»,
«Алфавіт», «Княжий двір», «Южний»
та «Sherwood Park».

Усі проблемні будинки знаходяться в
мікрорайоні «Благодатний» і не введені в експлуатацію з різних причин. Люди,
обмануті фірмами-забудовниками ТОВ
«BGM» і ТОВ «ФРЕШ ЛТД», зібралися для
того, аби надати розголосу масштабній
будівельній афері серед ЗМІ, довести її до
відома ірпінського міського голови, міської і державної влади, поліції, прокуратури, а також знайти шляхи її вирішення.
Спочатку невдоволені покупці квартир
зібралися на території мікрорайону «Благодатний», неподалік Центрального парку (вул. Виговського). Ошукані інвестори
тримали у руках і клеїли на фасад відділу
продажу плакати з написами «Карплюк
кришує будівельну аферу Ірпеня?!», «Ірпінь стає містом недобудов?!», «Достройте наши дома у Центрального парка Ирпеня!!!», «БГМ = МММ», «Хватит врать и
воровать, стройте!». Люди, які прийшли
цілими сім’ями, висловлювали претензії своїм забудовникам, а також міській
владі, яка «посприяла» виникненню цієї

важкої ситуації.
За словами інвесторів, сума вкладених ними в новобудови коштів перевищує 30 млн доларів. Підрахувати її повністю досить непросто, адже багато людей, йдучи на умови забудовників, давали їм чи їхнім представникам готівку
без належних документальних підтверджень щодо наданих сум.
Розробивши план подальших дій, інвестори з надією на допомогу влади вирушили до Ірпінської міської ради. На
центральній площі вони зустрілися з
мером Ірпеня Володимиром Карплюком, озвучили йому свої вимоги та передали заяву, де вони прописані. Серед
них — письмове підтвердження готовності місцевої влади допомагати їм у добудові всіх вказаних ЖК (зокрема, й у

пошуку нових забудовників), внесення
цих 7-ми недобудов із прізвищами забудовників та адресами в спеціальний
розділ на сайті Ірпінської міської ради,
звернення до правоохоронних органів
для притягнення забудовників до кримінальної відповідальності тощо.
Після пошуку винних у цій ситуації перейшли до обговорення шляхів її вирішення. Міський голова розповів, що
«вже 5 разів приймав ініціативні групи і
радив усім їм звернутися до прокуратури та поліції, щоб була підстава для відкриття кримінальної справи». Мовляв,
без цього міська рада не має права реагувати на подібні речі.
«До тих пір, поки це не визнано шахрайством, це ваші господарські відносини з забудовником, в які влада не має

права по закону втручатися. Ініціативні групи жодного разу не приносили
мені скарги в прокуратуру чи поліцію»,
– заявив мер Ірпеня.
Наостанок Володимир Карплюк порадив інвесторам об’єднатися в громадську
організацію, запевнивши, що буде разом
з її представниками писати скарги в прокуратуру та поліцію. Щоправда, багатьом
місцевим мешканцям відомо, чого можуть бути варті обіцянки мера…
Скільки часу триматиме пошук порятунку у владних коридорах — невідомо.
Залишається лише сподіватися, що люди,
які вклали немалі кошти у придбання
квартир у проблемних недобудовах, все
ж таки отримають омріяне житло.
Юлія ГАПОН

Прибутковий мезальянс: бідний депутат у папасі та заможна велопринцеса
вав? Можна було б порадіти її минулорічним
статкам, якби декларант
вказав джерела доходів
своєї другої половини.
Подавання недостовірних даних тягне за собою відповідальність за
ст. 45, 46 Закону України
“Про запобігання корупції”, ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), ст. 3661 ККУ (декларування недостовірної інформації),

Безробітний депутат Ірпінської міської ради та радник
мера Ірпеня Володимира
Карплюка на громадських
засадах, очільник фракції партії “Нові обличчя”
Максим Плешко за уточненою
декларацією за 2017 рік —
бідний, як церковна миша.
Проте має досить заможну
дружину Марію — велопринцесу Приірпіння.

Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції провела власне розслідування та виявила, що Максим
Плешко подав у своїй декларації
недостовірну інформацію.
У цьому документі, датованому 31 березня 2018 року, вказано,
що його дружина володіє нежитловим приміщенням (41,3 м²),
двома машиномісцями (17,9 та
17,1 м²), двома квартирами (38,2
та 76,6 м²) і земельною ділянкою
(600 м²). До речі, у щорічній декларації за 2017-й фігурувала ще
одна ділянка такою ж площею.
У декларації за 2016 рік вказано, що дружина Плешка володіла
лише 1% квартири в Ірпені площею 42,3 м². За 2017-й декларант
її не вказав. Проте відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно свідчать, що власник
цього житла — дружина Плешка, частка власності — 1/1.
Згадане вище майно знаходиться у Бучі, вартість його у декларації не вказана. Цікаво, що
Марії Плешко належить лише
30% цієї нерухомості, а решта
— Максиму Петровичу Семку.
Схоже, що цим “щасливчиком”
є син заступника мера Ірпеня
Наталії Семко.
Водночас донька Плешків
Марта у Ворзелі має квартиру
(204,1 м²): їй належить 85%, Євгену Огороднікову — 10%, Олексію Копилову — 5%. Вартість нерухомості становить 603299 грн.

Проте державний майновий реєстр свідчить, що власником є
Марія Плешко, сумісна часткова
власність 17/20.
Окрім того, у Марії Плешко є
мотоцикл BAJAJ Pulsar (2013 рік
випуску, 50 тис. грн). Так, зрозуміло, що родина пересувається по довіреності на автомобілі Mitsubishi Outlander XL (2008
рік, вартість не вказана), власником якого є її батько Володимир Кармазенко.
Схоже на те, що у 2017-му дру-

жина Плешка була у сім’ї “годувальницею”. Дохід від її заняття підприємницькою діяльністю становив 550518 грн, а від відчуження нерухомого майна —
698800 грн. У порівнянні із декларацією за 2016 рік прибутки
суттєво зросли: відповідно 14070
та 149268 грн. На банківських рахунках у неї 8352 доларів США.
Постає запитання: яке майно
було відчужено, якщо за 2016
рік Максим Плешко на свою
дружину нічого не деклару-

що передбачає штрафні санкції.
Перебування на шиї у дружини зовсім не гнітить Плешка —
він активно займається громадською роботою та депутатською
діяльністю, очолюючи провладну фракцію партії “Нові обличчя”. Мерський радник є засновником та керівником ГО
“Об’єднання власників квартир
Ірпеня” та благодійного фонду
“Ірпінська допомога”.
Як турботливий чоловік, він
дбає про свою другу половинку,
захищаючи її велобізнес. В Ірпені справи йдуть досить вдало. А
ось в Бучі нещодавно спалахнув
скандал: у міському парку закрили салон прокату “100 коліс”.
Дійшло до акції велопротесту.
Марія Плешко переконує, що її
намагаються позбавити частини бізнесу, в який вона вклала
власні кошти. За її словами, вона
вчасно сплачувала всі рахунки та
відповідально ставилася до своєї
роботи. Тому позиватиметься до
Бучанської міської ради.

Натомість мер Бучі Анатолій
Федорук розповів, що у “100-колісників” просто 5 місяців тому
збіг термін дії договору оренди
приміщення, який вони не продовжили, на завчасне попередження не відреагували. Тому
накопичилася заборгованість.
Міська рада створила комісію,
яка мала обстежити пункт прокату. Але в день перевірки там
несподівано з’явилися молодики спортивної статури. Вони заблокували вхід до приміщення,
погрожували членам комісії та
правоохоронцям.
Наразі приміщення опечатане, а міська рада шукає сумлінних орендарів. Плешки не хочуть втрачати свої прибутки в
бучанській царині, тому звинувачують її керівництво у рейдерстві. Активна громада вбачає у цьому кланові кумівські
війни між мерами Бучі та Ірпеня Федоруком та Карплюком.
Дмитро КАРПЕНКО
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Відпочинок на Кіпрі —це насолода сонячними днями триста шістдесят п’ять днів на рік.

Чарівний острів Кіпр
Острів Кіпр, який розташований в Середземному морі — це не лише популярний
туристичний напрямок, це ще й справжня скарбниця пам’яток стародавньої
культури. Чого тут тільки немає — і катакомби, і руїни римських палаців, і
велична спадщина античної Греції… Одним словом, Кіпр однозначно вартий того,
щоб його відвідати хоча б раз у житті.

Чим привабливий

Туризм є основним джерелом
доходу держави, тому сюди щорічно приїздить більше двох
мільйонів туристів з усіх країн.
Це викликано високим та якісним сервісом, розвиненою інфраструктурою острова, за станом якої спостерігають державні органи. На острові ревно стежать за чистотою пляжів і багато
з них отримали заслужену нагороду — Блакитний прапор ООН.
Пляжний сезон на острові триває з квітня по листопад включно, а найбільш популярний від-

Курорти Кіпру
• Айя-Напа — дуже популярний серед молоді курорт. Вдень
він схожий на місто серед плантацій овочів і фруктів з тихим
розміреним життям. У центрі
поселення – монастир XV століття. Ну чим не умиротворена атмосфера? Але із настанням
сутінок все навколо спалахує
неоном: дискотеки, нічні клуби, паби і ресторани — для молоді всі умови. Серед місць, які

починок на Кіпрі — від липня
по вересень. І хоча готелів на острові достатньо, краще забронювати місця заздалегідь, щоб
повністю виключити неприємні
сюрпризи. Тому саме зараз час
придбати гарячі тури на Кіпр
від турагенції Mint Travel.

Кухня — особлива
частина культури

В основі кіпрської кухні лежать
кращі традиції грецької і турецької, вельми відчутно вплив також вірменської та арабської;
вважають візитівкою Айя-Напи — парк скульптур, який знаходиться на окраїні міста. Пляжів тут хоч їх і небагато, утім всі
вони широкі, з золотим піском,
а море мілке та безпечне.
• Протарас — невелике курортне селище зі спокійним ритмом
життя, прекрасне місце для тихого сімейного відпочинку. Уночі, за бажанням, можна вдосталь
повеселитися на одній із численних місцевих дискотек або погуляти біля співочого фонтану, що

25% населення на сьогоднішній
день обирають спосіб оплати послуг
через термінали самообслуговування (на кшталт Платіжка, 24Nonstop
та ін.). Ще 33% користуються послугами платіжних карток (Visa,
MasterCard) та online-банкінгом.
З кожним днем таких користувачів
стає усе більше, оскільки такі способи оплати зручні та швидкі.
Сплата за телекомунікаційні послуги
є обов’язковим розділом бюджету пересічного громадянина. Розуміючи це,
власники терміналів самообслуговування та банки, встановлюють комісію на

внесли свій внесок, звичайно ж,
і англійські кухарі. Тут популярні м’ясні та овочеві страви. Мезе,
мусака, сувлакі, кебаб, долмадес,
тавас — ці та інші наїдки здивують вас своєю смакотою. Їжа
здорова та легка. Морепродуктів в раціоні небагато, оскільки
риба біля берегів Кіпру практично не ловиться. Солодощі в кіпрській кухні, в основному, східного походження. Особливо славлятьс халвас, кадайф, лукумі, баклавас (пахлава) і кіпрський мед.
А ще тут можна спробувати найсмачніші вина.
радує всіх перехожих своїм незвичайним барвистим виступом.
Найпопулярніші пляжі Прoтараса розташовані в районі Фігової бухти, навколо якої око радує
старовинний гай фігових дерев.
• Пафос — найтихіший курорт
Кіпру. Він не з дешевих, із категорії «елітних». Саме тут найбільший вибір готелів VIP-рівня. Один з найкращих піщаних
пляжів містечка розташований у
бухті Кoрал-Бей. На Пафосі багато різних археологічних об’єктів,

Телефонуйте безкоштовно:

0800 301 771

які мають величезну цінність, а
тому все місто повністю внесене
до списку культурної спадщини
ЮНЕСКО.
• Ларнака — найприйнятніший курорт для сімейного відпочинку з маленькими дітьми, бо
море тут неглибоке, а дно піщане. Серед відпочивальників Лaрнаки чимало літніх людей, які бажають відпочити з комфортом,
далеко від шуму великих міст.
• Лімассол — великий економічний, культурний і фінансо-

Заощаджуйте час при сплаті за «Бест»!
транзакції від 0,5%-5% в залежності від обраного постачальника. Збільшення популярності на
самообслуговування збільшує
кількість таких пунктів прийому
платежів. Зростає попит — зростає пропозиція, тому власники
мають боротися за своїх клієнтів,
встановлюючи мінімально-граничну комісію. У будь-якому
разі, клієнт переплачує.
Компанія «Бест» пропонує заощаджувати кошти при сплаті

вий центр на півдні Кіпру. Це
улюблений курорт сімейних
пар, спортсменів і респектабельної публіки, який славиться розвагами, дискотеками, магазинами, тавернами, ресторанами. Для сімей із дітьми тут
працюють три веселих аквапарки, один луна-парк і єдиний у
своєму роді унікальний зоосад,
розташований у міському парку
атракціонів.
Ольга АВЕРІНА

за свої телекомунікаційні послуги. Тому
розвиває власну мережу терміналів самообслуговування без комісії, щоб кожний користувач Інтернету та кабельного
телебачення мав змогу сплатити за послуги та не переплачувати комісію.
Запитайте у операторів компанії адреси таких терміналів у вашому місті (або
скористайтеся сайтом www.best.net.ua).
Якщо такі термінали знаходяться далеко від вашого будинку, або ви знаєте
кращі місця їх розташування повідомте нас про це.
Ми раді бути корисними для вас!
Олена СТЕЦЬ

Місячний посівний календар. Травень Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культур
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П’ятниця

Місяць у знаку
Козерога

10

Спадаючий

16

Середа

Неділя

Місяць у знаку
Риб, Овена

Спадаючий

Рекомендуються посадки селери,
редиски, цибулинних, щеплення
дерев і ягідних кущів. Заготівля варення і солінь. Сприятливий день
для культивації, поливу і внесення
органічних та мінеральних добрив.
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Місяць у знаку
Водолія

Субота

Не рекомендується пересадка кімнатних та садових квітів. Сприятливий день для посадки картоплі, редиски, брукви, ріпи, щеплення, поливу, внесення добрив, розпушування
ґрунту, обрізки і щеплення дерев.

Четвер

5

Місяць у знаку
Козерога, Водолія

11

П’ятниця

Спадаючий

Спадаючий

Зростаючий

Нічого сіяти і садити не рекомендується, окрім бобових і рослин, що в’ються (плетиста троянда, суниця, виноград).
Не забороняється прополка, підгортання, оранка, внесення добрив, а також обробка рослин проти шкідників і хвороб.

17

Четвер

Місяць у знаку
Близнюків, Рака

Зростаючий

Скористайтеся порадами
минулого дня. Можливий
посів гарбуза, гороху, квасолі
та літніх садових квітів.

8

Місяць у знаку
Водолія, Риб

Спадаючий,
Остання
чверть

Вівторок

Спадаючий

Сьогодні небажано здійснювати посів і посадку будь-яких
культур, оскільки вони не порадують активним ростом і хорошим врожаєм.

Спадаючий
Місяць у знаку
Овена

Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендуються обрізка дерев
і кущів, підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополка
і мульчування.

Місяць у знаку
Близнюків

7

Понеділок

Місяць у знаку
Водолія

12

Субота

Місяць у знаку
Овна, Тільця

13

Місяць у знаку
Тільця

Неділя

Спадаючий

Нічого сіяти і садити не рекомендується. Рекомендуються обрізка дерев і кущів, підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників,
прополка і мульчування.

18

П’ятниця

Місяць у знаку
Рака

Зростаючий

14

Спадаючий,
Остання
чверть

Понеділок

19

Рекомендується посадка і пересадка більшості
культур: баштанних, квасолі, патисонів,
баклажанів, кабачків, посадка розсади у
теплицю та ґрунт, посів теплолюбних овочевих
культур та зелені. Не рекомендується
садити високорослі сорти помідорів.

9

Середа

15

Вівторок
Спадаючий

Місяць у знаку
Рака, Лева

Зростаючий

Спадаючий

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

Місяць у знаку
Тільця, Близнюків

Високопродуктивний день, тому
рекомендується посадка всіх
коренеплодів, бульбових і цибулинних культур. Підстригання
дерев і кущів.

Субота

Місяць у знаку
Риб

Місяць у знаку
Близнюків

Новий Місяць

Не рекомендуються посіви і
посадки.

20
Неділя

Місяць у знаку
Лева

Зростаючий

Не рекомендується посів і пересадка
садово-городніх культур. Рекомендується
посадка плодово-ягідних кущів і дерев,
збір і сушка фруктів і коренеплодів, мульчування, боротьба з шкідниками, збір насіння
соняшнику, заготівля лікарських трав.

8
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Ніч

		

Погода

День

Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Детальніше: https://best.net.ua/vesnavidbest

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

Детальніше: https://best.net.ua/bonus1000

Детальніше: https://best.net.ua/za0grn

Смачного!

ГАЙДА НА ПІКНІК!

ОРИГІНАЛЬНІ РЕЦЕПТИ ШАШЛИКІВ
НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК.

Погода: www.gismeteo.ua

Святковий календар

5 травня — Міжнародний день боротьби за права інвалідів; Міжнародний день акушерки.
7 травня — День радіо.
8 травня — День пам’яті та примирення, присвячений
загиблим у Другій світовій війні; Всесвітній день
Червого Хреста та Червого Півмісяця.
9 травня — День Перемоги.
12 травня — Всесвітній день медичних сестер.
17 травня — Вознесіння Господнє, Всесвітній день інформаційного співтовариства.
18 травня — Міжнародний день музеїв.
19 травня — День науки.
20 травня — Всесвітній день працівників культури, День
банківських працівників, Всесвітній день метролога.
26 травня — День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження.
27 травня — Трійця, День хіміка.

Карикатура

• ЗІ СВИНИНИ
2 кг свинячого ошийка, 1 кг цибулі, по щіпці перцю-горошку та лимонної кислоти, 1 ч.л. солі, 5 лаврових листів, 3 солодких перці різних кольорів.
Цибулю поріжте кружечками і розімніть, щоб виділився сік. Змішайте з нарізаними 5х5 см шматочками
м’яса. Додайте приправи, все добре перемішайте і поставте на добу в холодильник. Нанижіть на шампури,
чергуючи м’ясо з цибулею і порізаним на квадратики
перцем. Лимонну кислоту розведіть в склянці води і
збризкуйте шашлик під час смаження.
• КУРЯЧИЙ
1 кг курячих крилець, 1 апельсин, шматочок імбирного кореня завдовжки 2 см, 2 зубчики часнику, 2 ст.л.
соєвого соусу, 1 ст.л. олії, ½ ч.л. приправи карі.
Вичавіть із апельсина сік, змішайте його з соєвим
соусом, олією і карі. Часник подрібніть, імбир натріть
на дрібній тертці. Всі компоненти маринаду змішайте
і злегка збийте вінчиком. Викладіть крильця в маринад і залиште при кімнатній температурі на 30-40 хв.
Розкладіть їх на решітці і смажте на вугіллі.

• ОВОЧЕВИЙ
Печериці, перець болгарський, невеличкі помідори,
цибуля, кабачки (усього - 1,5 кг), 4 зубчики часнику, 4
ст.л. олії, по 2 ст.л. оцту і гірчиці, суміш спецій для
овочів, 1 ст.л. солі.
У мисці з’єднайте олію, оцет і подрібнений часник,
гірчицю і спеції. Цибулю поріжте кільцями, складіть
окремо. Полийте 2 ст.л. маринаду. Перець і кабачки
поріжте квадратиками, з’єднайте з грибами, помідорами і полийте заправкою. Тримайте 6 годин під
кришкою. Нанижіть на шампури і готуйте на мангалі 15 хвилин.

Кросворд

По горизонталi:
1. Країна Центральної Америки 3. Термічне
пошкодження шкіри 6. Забарвлення, фарба
8. Утворення на зрізі дерев 9. Одиночна камера 10. Бальний танець 14. Нестримний голосний сміх 15. Бар`єр вдовж авансцени
16. Мідна литавра 17. Вид плавання
По вертикалі:
1. Здібний хлібець з ізюмом 2. Частина яйця
4. Той, хто управляє літаком 5. Заплетене
волосся 7. Частина будинку, що виступає за
лінію фасаду 8. Робітник, що обтісує каміння 10. Молода гілка 11. Масова гибель риби
12. Частина площини, обмежена колом
13. Планета сонячної системи

***

— Татку, а чому твій ніс червоний?
— Від томатів, доцю.
— Ти що, весь час їх їси?
— Ні, я ними весь час закушую.

***
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Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ

По горизонталi: 1. Куба 3. опік 6. колір 8. калюс
9. каземат 10. полонез 14. регіт 15. рампа
16. гонг 17. брас.
По вертикалi: 1. кекс 2. білок 4. пілот 5. коса
7. ризаліт 8. каменяр 10. пагін 11. замор 12. круг
13. Марс.

Ір п і н ь

Сидить людина на лавці з жахливо засмученою фізіономією. До неї підходить мужик й говорить:
— Ти чого, браток, сумуєш? В чому справа?
— Сідай поряд, розповім.
Мужик сідає.
— Справа в тому, що лавка пофарбована...
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