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Розповсюджується
безкоштовно
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У ЦЕНТРІ   УВАГИсто
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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!

ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ!
Нова акція від компаній «BEST» 
та «MINT TRAVEL»

МІСІЯ:  ЗІБРАТИ МАЛЮКА ДО ШКОЛИ…
Скільки коштує «шкільний кошик»  
в окремих містах області?
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ЧОМУ ВТІК КАРПЛЮК?
Причини «добровільної» відставки 
очільника Ірпеня

ЧЕРГОВА ІРПІНСЬКА

В Ірпені йде жвавий поголос про нову 
комунальну нібито школу. Точніше, 
говорять, що оте будівництво, котре 

НЕЗАКОННО і з численними порушення-
ми ведеться на арештованій ділянці у за-
плаві за адресою: провулок Озерний, 21-б, 
і буде новою alma mater для сотень ірпінсь-
ких школяриків. Розповідають про це пе-
реважно засоби масової інформації — або 
комунальні, або ж наближені до міськви-
конкому. А владні небожителі, відводячи в 
бік очі, у телесюжетах та інтерв’ю показу-
ють на пальцях, якою вона буде та школа 
— гарною і неординарною…

«ГЛЯНЦЕВИЙ ПРОЕКТ» НА СМАК… 
ТЮРЕМНОЇ БАЛАНДИ

Ірпінські очільники традиційно 
обожнюють «глянець». Мер-втікач лю-
бив буклети, постери, звернення до 
громади, надруковані на гладенькому 
до лоску крейдяному папері, — ніжно 
«відфотошоплені» і ретельно зарету-
шовані. І містом управляв приблизно у 
той же спосіб — натхненно «полірував» 
центр, перетворюючи його на щемли-
во-«няшну» для гостей, забудовників та 
потенційних інвесторів яскраву і доро-
гу «обгорточку». А далі, скажімо, за 200 
метрів від будівлі міськради, а тим паче 
на околицях міста, особливо по той бік 
залізничної колії, його ентузіазм почи-
нав шкутильгати, а натхнен-
ня випаровувалося так само 
швидко, як газ із необачно 
пошкодженої недавно труби 
на вул. Чехова.

Продовження
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В ІРПЕНІ БУДУЄТЬСЯ, ЗА СЛОВАМИ 
МІСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ, НІБИТО 
НОВА ШКОЛА. ОДНАК ВЖЕ 
ЗАРАЗ МОЖНА СТВЕРДЖУВАТИ, 
ЩО НЕЗАКОННЕ БУДІВНИЦТВО 
НА ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЛЯХ ВЖЕ 
НЕЗАБАРОМ ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ 
НА НОВИЙ  ЖИТЛОВИЙ 
МІКРОРАЙОН
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 АФЕРА Борислав БЕРИНДА, «Погляд»
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Жителі Гостомеля і Ворзеля 
занепокоєні закриттям з 1 ве-

ресня  поштових відділень у  мі-
крорайонах Військового містечка 
та Кичеєво, розташованих у дово-
лі людних місцях, де десятки бага-
топоверхівок, школа, садочки. 

Відтепер людям похилого віку 
вкрай незручно буде діставатися 
до центру Гостомеля чи Ворзе-
ля, долаючи чималі відстані.

Отже, не тільки в селах про-
водиться так звана оптимізація, 
процес ліквідації відділень «Укр-
пошти» вже дістався і до селищ.

Інформацію підтверджує 
прес-служба «Укрпошти»: від-
ділення  закриваються через 
незначні обсяги кореспонденції 

поштових  та фінансових послуг, 
що не дозволяє утримувати їх. 
Але в «Укрпошті» запевняють, 
що кореспонденцію та пенсії ли-
стоноші й  надалі розноситимуть  
мешканцям мікрорайонів. Крім 
того, через працівників «Укрпо-
шти» люди зможуть сплачувати 
комунальні платежі.

Та попри це, у Ворзелі вже роз-
почали збір підписів, ініційова-
ний Ворзельською  селищною 
радою, під зверненням до ДП 
«Укрпошта», у зв’язку з намі-
рами закрити Кичеєвське відді-
лення зв’язку. Наразі уже зібра-
но понад 200 підписів.

У Гостомелі далі розмов спра-
ва поки що не пішла.

Вихованці СК «Спарта» з  
Гостомеля вміють не лише 

плідно працювати, а й відпочива-
ти. Тренер клубу Сурен Саргсян, за 
спонсорської підтримки, влашту-
вав для своїх вихованців особливі 
канікули: відпочинок і тренування 
у  Міжнародному спортивному 
таборі Mistral-2 у невеликому ку-
рортному болгарському містечку 
Святий Влас, розташованому між 
Еленіте та Сонячним берегом, із 
затишними та комфортними комп-
лексами апартаментів.

Унебезпечивши юних спортс-
менів від зайвої батьківської 
опіки, тренер структурував 
«болгарські канікули» у такий 
спосіб, що в них знайшлося міс-
це і для тренувань, і для відпо-
чинку, і для виступів, і для зна-
йомств, і для розваг.

«Ми настільки вдячні Сурену 
Саргсяну за його тренерську 
фаховість і такт, за неабияку 
відповідальність за наших непо-
внолітніх дітей. Він майстерно 

поєднав дисципліну з турботою, 
відпочинок із заняттями, опіку 
старших над молодшими, що 
наші батьківські хвилювання не 
виправдали себе», – в захоплен-
ні коментує мама одного з юних 
гостомельських спортсменів. — 
«За лічені тижні  він згуртував 
дітей, навчив їх плавати, тур-
буватися одне про одного, під-
тримувати, допомагати. Ми в 

захваті, а діти сповнені неймо-
вірних емоцій, незабутніх спога-
дів і окрилені мріями про новий 
візит до Болгарії».

Окрім активного відпочинку, 
гостомельські спортсмени пока-
зали, що таке  справжній спар-
танський дух, взявши участь у 
показовому виступі з хортингу, 
за що були відзначені Кубком та 
іменними статуетками.

Холі ― всесвітній фестиваль сонця, 
молодості й веселощів (родом з Ін-

дії) завітав у переддень Міжнародного 
дня молоді до Бучі. 

Бучанський міський парк, осяяний 
сотнями щасливих посмішок, пере-
творився на Країну кольорового літа. 
Традиційно фестиваль фарб Холі су-
проводжується масовими гуляннями, 
обсипанням фарбами із трав і нату-
ральних барвників (Гулал), обливан-
ням водою, пригощанням смаколика-
ми та ін.

Бучанці та гості міста взяли у 
HoliFest-2018 активну участь. І дорослі, 

й діти розважалися, випробовували свої 
сили у конкурсах.

Основна подія на фестивалі — це об-
сипання фарбами. Прикметно, що чим 
більше фарб на тобі до кінця свята, 
тим щасливішим буде твій рік. Судячи 
зі святкового дійства, щасливих людей 
цьогоріч, принаймні у Бучі, буде чимало.

Після відповідальної битви фарбами, всі 
дружно танцювали на святковій дискоте-
ці під запальну музику МС SkuratOff.

Весело і кольорово пройшов парад 
фарб у Бучі. Він був неймовірним за 
своєю енергетикою і зарядом позитив-
них емоцій.

9 вересня у Бучі відбудеться ІІІ 
міжнародний бучанський на-

півмарафон з роликового спорту. 
До участі у змаганнях допуска-
ються всі бажаючі спортсмени 
спортивних клубів та любителі 
роликового спорту, які мають до-
відку про допуск за станом здо-
ров’я, завірену підписом і печат-
кою лікаря або фізкультурно-лі-
карського диспансеру. Кількість 
учасників не обмежена.

Дистанції та вікові категорії 
учасників змагань:

• 20 800 м  (9  кіл) – 2004 р.н. і 
старше –  чоловіки та жінки;

•  4 910 м  (2  кола) – 2006 р.н. і 
старше –  чоловіки та жінки;

• 2 640 м  (1  коло) – 2007-
2008 р.н.  –  хлопці та дівчата;

• 1000 м – 2000-2010 р.н.  –  
хлопці та дівчата;

• 500 м – 2011-2012 р.н.  –  хлоп-
ці та дівчата;

• 200 м – 2013-2014 р.н.  – хлопці 
та дівчата;

• 100 м – 2015 р.н. і молодші – 
хлопці та дівчата;

• 50 м  –  особливі діти, що ма-
ють різноманітні відхилення у 
розвитку.

Форма одягу, екіпірування та 
захисне спорядження учасни-
ків змагань – згідно з вимогами 
Правил проведення змагань з 
роликового спорту.

Відповіді на всі питання мож-
на отримати за телефоном:  
093 6466567. 

БОЛГАРСЬКІ КАНІКУЛИ ГОСТОМЕЛЬСЬКИХ ХОРТИНГІСТІВ: 
ВІДПОЧИНОК, ТРЕНУВАННЯ, ЗДОБУТКИ 

У ПРИІРПІННІ ЗАКРИВАЮТЬ КІЛЬКА ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕНЬ

У Бучі відбудеться ІІІ міжнародний бучанський 
напівмарафон з роликового спорту

• ЗВІДУСІЛЬ •

РЕМОНТ ШКОЛИ У ВОРЗЕЛІ – В РОЗПАЛІ

БУЧА

БУЧА

ПРИІРПІННЯ

ІРПІНЬ

ГОСТОМЕЛЬ

ВОРЗЕЛЬ

Історію з ремонтом Ірпінського ЗЗСО №5  ІА «Погляд» 
неодноразово висвітлювала у  публікаціях, починаючи 

від рішення 37-ї сесії  Ворзельської селищної ради і ви-
ділення коштів на ремонтні роботи, й до початку робіт з 
капітального ремонту. 

Ремонтна кампанія навчального закладу у селищі на 
сьогодні — в розпалі: вже облаштовується вхідна група 
з новим ґанком, утеплюється фасад будівлі ізолюючим 
матеріалом.

За зовсім короткий термін, до 1 вересня  школа стане 
невпізнанно гарною, сонячною та затишною.

В ІРПЕНІ РОЗПОЧАВСЯ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ СЕРЕД ДІАСПОРНИХ КОМАНД

В Ірпені на міському стадіоні 
«Чемпіон» відбулося уро-

чисте відкриття VII чемпіонату 
світу з футболу серед діаспор-
них команд. На свою історичну 
Батьківщину прибуло 12 команд 
з 11-ти країн, що знаходяться на 
трьох континентах.

Спортсмени, які живуть у різ-
них куточках нашої планети, 
святковим парадом вийшли 
на футбольне поле. З трибуни 
схвальними вигуками та шале-
ними оплесками їх зустрічали 
вболівальники.

До Ірпеня прибули команди з 
Австрії, Білорусі, Болгарії, Ес-
тонії, Ізраїлю, Іспа-
нії, Молдови, Об’єд-
наних Арабських Емі-
ратів, Польщі (дві), 
США та Чехії.

Хоча між гравцями 
й пролягли сотні чи 
тисячі кілометрів, але 
об’єднує їх любов до 
України та футболу, 
якому вони присвячу-
ють свій вільний час. 

У командах є не 
лише аматори, а й 
професійні гравці на 

кшталт Івана Яремчука та Едма-
ра (бразилець українського по-
ходження). Їхні зірки найяскра-
віше спалахнули відповідно у 
київському «Динамо» і харків-
ському «Металісті». А сьогодні 
вони вийшли захищати кольори 
збірної США.

У вітальному слові міністр 
молоді та спорту України Ігор 
Жданов зазначив, що міністер-
ство, яке він очолює, уже три 
роки поспіль підтримує прове-
дення цих змагань. 

Також футболістів та вболі-
вальників з цим чудовим фут-
больним святом привітали інші 

шановані гості, серед яких були 
й справжні легенди українсько-
го та світового футболу — Олек-
сандр Заваров, Олег Протасов. 

Вони побажали спортсменам 
чесної гри та радісних перемог, 
а глядачам — незабутніх вра-
жень від перегляду матчів.

Після урочистостей, що від-
бувалися на стадіоні, у Націо-
нальному університеті держав-
ної фіскальної служби України 
пройшла прес-конференція, яку 
підготували організатори зма-
гань.

Голова оргкомітету VII чемпі-
онату світу з футболу серед діа-

спорних команд, директор 
міжнародного об’єднання 
українських громад «Чет-
верта хвиля» Ігор Бокій 
нагадав, що сьогодні за 
межами України проживає 
близько 20 млн українців. 

За кількістю — це на-
селення досить великої 
країни. Душею і серцем — 
вони зі своєю Батьківщи-
ною.

Сторінку підготували 
Ольга Аверіна та Ігор Швець

ВЕСЕЛО І КОЛЬОРОВО: У БУЧІ ВІДБУВСЯ HOLIFEST-2018

Фото Сурена Саргсяна
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ЧЕРГОВА ІРПІНСЬКА АФЕРА
Словом, у НИХ «Все буде ГЛЯНЕЦЬ!». 

І площа, і фонтан, і творчодухі стели 
з пам’ятниками, і парки (чи сквери?). 
Правда, з водогоном, водовідливами, 
тротуарами та дорогами не все вийш-
ло. І лісів за чотири роки вирубали май-
же стільки ж, як в усій Швейцарії разом 
узятій за рік. Та й ошуканих інвесторів 
не встигли задобрити черговою обіцян-
кою, а незаконні забудови перетворити 
на легальні, але то пусте — в усьому ін-
шому все було у них добре. Навіть у до-
кументах — суцільний глянець. Прав-
да, до тієї пори він був таким, поки його 
не помацали своїми руками відповід-
ні органи, коли меру інкримінували по-
рушення одразу кількох статей Кримі-
нального кодексу України. Але… Поки 
що минулося. Мер від гріха подалі (про-
блем у місті ж щоднини стає тільки біль-
ше через хаотичну забудову!) дав за-
дньої, а повноваження поклав на пле-
чі слабкої статі. Але «слабка» метикова-
ною виявилась. Ні, не в сенсі правдиво-
го заповнення е-декларацій (це ж треба 
було «примудритися» автівку люксово-
го класу купити за ціною десятирічної 
«Таврії»!). У інших питаннях. Напри-
клад, знається слабка, але проворна, на 

піарі та політтехнологіях. А ще так само, 
як і попередник, божествить ГЛЯНЕЦЬ.

Та повернемось до теми школи. Ши-
риться ця новина по всьому Приірпін-
ню. Вже кожен другий знає, що там, на 
Озерній, має бути нібито школа. Спо-
чатку бігборди це втовкмачували, за-
тим місцеве НЯШ-ТV долучилося до 
зомбування з іншими підручними ме-
діа. І це призвело до бажаного — люди 
повірили. Надто ті, які вірять в усіляку 
маячню про триголових свиней та базу 
інопланетних кораблів у Бучанському 
парку. Одначе є й інші. Котрі не «їдять» 
медоточиві меседжі на кшталт «най-
кращий за всю історію», «собі і людям» 
або «крадуть, але ж і роблять щось». 
Таких містян чимало. Вони не залиша-
ються в Ірпені тільки аби переночува-
ти, не навідуються сюди час від часу ли-
шень на вихідні, а ЖИВУТЬ у цьому мі-
сті ЩОДНЯ. А тому мають свої резони 
у конкретиці зі школою, бо знають, що 
вся та оборудка з нею — банальна афе-
ра, від якої тхне ще однією криміналь-
ною стравою. Ой, вибачте, справою...

«КАЗАЛА НАСТЯ — 
ЯК УДАСТЬСЯ»

Анастасія Попсуй, нинішня викону-
вачка обов’язків міського голови Ірпе-
ня, — жінка освічена. Говорить часто, 
гонорово і впевнено. І, до речі, намага-
ється ректи правильні слова. Саме ті, 
котрі приємно чути. Вам потрібна шко-
ла? Не проблема, ми будуємо для Ірпе-
ня нову школу! Однак зверніть увагу — 
це і ВСЯ (!) інформація. Більше ні По-
псуй, ні інші чиновники про деталі бу-
дівництва ні пари з вуст! А людям ціка-

во, хто ж такі «МИ» і що там насправді 
будується, бо за останньою інформаці-
єю ані виконком, ані відділ освіти місь-
кої ради «не є замовниками школи на за-
плаві річки Ірпінь?

От саме в прозорості і є заковика. Її 
просто не існує. Ні, вона десь гіпотетич-
но є, але тільки виключно на вустах чи-
новників — струснули повітря, а далі — 
густий туман. Мо’, документи ще не всі 
«відполірували»? Схоже, що саме так, бо 
та ділянка в районі вулиці Підгірної, на 
котрій будується нібито школа:
 ще з січня 2018 року перебуває ПІД 

АРЕШТОМ, а справи стосовно неї слу-
хаються дотепер у судах різних інстан-
цій;
 приватна (і цікаво, за якими нор-

мативно-правовими актами на приват-
ній землі можна звести комунальний 
об’єкт?);

 знаходиться за межами населеного 
пункту.  

Це факти, цілком відкрита інформа-
ція, яку може переглянути навіть ле-
дачий. А значить, зрозуміти, що всі пе-
рераховані пункти вище, — БЕЗЗАПЕ-
РЕЧНА ПРАВДА, а будівництво нара-
зі є НЕЗАКОННИМ і ЗЛОЧИННИМ.

Ви побачили прозорість у діях влади? 
Ні? А Попсуй сказала, що вона є!

Тепер щодо «прозорості» самого про-
екту. Тут є ціла низка запитань. І всі 
вони стануть актуальними, якщо ді-
лянка якимось фантастичним(!) робом 
виявиться легальною. Отже:
 проект школи майбутнього: хтось 

його бачив на власні очі, оприлюдню-
вав, обговорював, хтось радився з цьо-
го приводу із громадою?;
 комусь на власні очі пощастило по-

бачити кошторис новобудови, його 
офіційно затвердили, а головне — 
скільки цей проект коштуватиме для 
гаманців платників податків?;
 хто є підрядником будівельних ро-

біт (щось говорили про «Синергію»?) 
і чи взагалі оголошувалися тендери 
на будівництво, якщо школа все ж ви-
явиться комунальною?

Запитань насправді дуже багато. Від-
повідей на них, на жаль, немає. Зрозу-
міло, що, окрім запитань, є ще бажан-
ня подивитися на документи — потри-
мати у руках бодай копії рішень, ухвал, 
угод та контрактів. Проте їх теж немає. 
Принаймні, чиновники не поспішають 
відповідати і щось оприлюднювати.

Де тут прозорість? Вам нічого при-
ховувати, Анастасіє Вікторівно? Чи ви 
взяли на озброєння методи капітана, 

який першим залишив свій візуально 
глянцевий «Титанік», — йдемо наосліп, 
а далі — буде ранок?

«ОРГАНІЧНА» 
АРХІТЕКТУРА ЯК ОДИН ІЗ 
ЗАСОБІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ?

Пару тижнів тому в Ірпінь запросили 
відомого архітектора… Подію зніма-
ли і описували тільки комунальні ЗМІ 
(певно, щоби відчуття глянцю ніхто ін-
ший не зіпсував). Прізвище шановно-
го гостя чомусь у титрах написали з по-
милкою і… змінили його громадянство 
— зі швейцарського на італійське. Це — 
про достовірність інформації. Але то — 
дрібниці.

Луїджі Фьюмара у професійних колах 
і справді відома людина — таланови-
тий архітектор італійського походжен-
ня, викладач швейцарської Вищої шко-
ли гуманітарних наук Гететауна, член 
національної асоціації архітекторів та 
інженерів і один із найбільших пропа-
гандистів «органічної» архітектури. Це 
стиль, де домінують будівлі, форма ко-
трих витікає з їхнього призначення та 
конкретних умов середовища і нагадує 
живі організми.

Так от. Фьюмара побував у Ірпені. Зу-
стрівся з Попсуй. Дав інтерв’ю кому-
нальним медіа. Шанобливе. Від запро-
шених гостей не варто чекати об’єк-
тивної оцінки, нарікань і критики — 
це моветон. Швейцарцю організували 
екскурсію на Озерну, 21-б. І що? Нічо-
го. Тепер у місті точаться розмови, що 
нову ірпінську нібито школу проекту-
ватиме «італійський» архітектор.

Українці віддавна шанували архітек-
торів з італійським походженням. У 
нас будували Бенедетто Моллі, Джа-
комо Бріано, Карло Мадерно, Барто-
ломео Растреллі, Паоло Фонтана… 
Багато їх було. Видатні пам’ятки вони 
по собі залишили. Працювали, звіс-
но, не задарма. Зводили будівлі не на 
арештованих ділянках і не утаємниче-
но, аби ніхто не здогадувався, що там 
буде. Роботу починали з ескізів, а за-
кінчували… Інколи навіть не встига-
ли закінчити.

У нашій історії ескізи Фьюмари ір-
пінським можновладцям вже не по-
трібні. Проект нібито школи вже іс-
нує. Ба, більше — вона ударними тем-
пами будується. На будмайданчику 
динамічно працює баштовий кран, 
чомусь розрахований під зведення бу-
дівлі десяти поверхів і вище, а на фун-
дамент, який витримає навіть 16-по-
верхівку (ви впевнені, що це зводять 
саме ШКОЛУ, пані Анастасіє?), вже 
лаштують стіни другого поверху. Дос-
відчені будівельники, впевнені, що як 
для звичайної школи масштаби робіт 
аж занадто великі. Є ще кілька особли-
востей, котрі ставлять під сумнів ці-
льове призначення об’єкта. Але трагі-
комічність ситуації у тому, що на пар-
кані, який блокує усі погляди допитли-
вих очей, немає ані графічного проек-
ту, ані елементарного паспорта ново-
будови.

Гадаємо, Фьюмара це також помітив. 
Як і те, що об’єкт «ваяють» у заплаві 
на торф’яних покладах. У небезпеч-
ній близькості до залізничної колії. 
Вбиваючи екосистему і все живе дов-
кола, що нестиме пряму загрозу під-
топлень та інших негараздів. Нехту-
ючи санітарними, правовими та люд-
ськими нормам. І аж занадто дале-
ко (як для школи) від велелюдних ву-
лиць із численними житловими комп-
лексами, а отже і з потенційними уч-
нями нової нібито школи. Вірогідно, 
швейцарський архітектор, народже-
ний в Італії, вже й згадав крилатий 
вислів італійською Non è tutto oro quel 
che luccica (не все те золото, що бли-
щить). Можливо, пізніше він запитає 
сам у себе: Луїджі, а ти до чого тут? І 
навряд чи знайде відповідь.

А от міські очільники, впевнений, її 
вже знають. І задля легалізації своєї 
чергової афери під назвою #нованіби-
тошкола запросять ще чимало поваж-
них та іменитих консультантів і поміч-
ників. Аби протягнути до ранку…

• СОЦІУМ •

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Маріель СЛАВСЬКА: 
«Для молодих Рух залишається 
дороговказом»

У ці дні, напередодні Дня Незалежності, до-
речно згадати слова В’ячеслава Чорновола. 

«І все ж... кожен новий рік утверджує 
нашу незалежність не тільки в політиці й еко-
номіці, а й — що важливіше — в людській психо-
логії,  — казав славний борець за Незалежність. 
— Руйнуються старі стереотипи мислення. Під-
ростає молодь, що не відчула на собі мертвотного 
впливу комуністичного режиму. Усією державою 
і кожен сам по собі вчимося покладатися тіль-
ки на себе. Якщо навіть при не найкращій владі 
з’явилися проблиски світла в кінці тунелю, то це 
свідчить, що Україна вистоїть, що її чекає світле 
майбутнє».

Оптиміст. Ми ж, нині сущі, майже зневірилися. 
Майже відмовилися від боротьби за те саме світ-
ле майбутнє. Бо як не старайся, а результат завше 
одинаковий. Революції творять романтики, а ре-
зультатами користуються, самі знаєте хто…

Втім  чорноволівські оптимісти ще не перевели-
ся. Не здалися. Взялися відродити колись леген-
дарний Народний Рух. Чимало ірпінчан пам’я-
тають, як на початках 90-х до першої Верховної 
Ради незалежної України обрали саме депутата- 
рухівця Євгена Жовтяка. А тепер уже діти ру-
хівців вирішили продовжити справу батьків. По 
усій країні відроджуються рухівські організації. 
Тепер уже рухається Одеса, Луганськ, Вінниця, 
Полтава, Черкаси, в кожній обасті є Рух. Зоста-
лося національним оптимістам зробити так, щоб 
вся країна РУХАЛАСЯ. Тоді ми не знатимемо 
бідності, зневаги, а житимемо достойно.

Активно відновлюються організації і на Київ-
щині. Напередодні дня Незалежності відбулося 
унікальне засідання Політради НРУ. На ньому 
розглянуто заяви і прийнято до лав Руху 109 
нових членів. З них 94 — з Білої Церкви.  Після 

конференції члени НРУ посадили символічного 
дуба, якого буде пересаджено у знаковому місці 
після приходу рухівців до влади у місті та районі.

Дещо раніше відновлено організацію в Ірпені. 
Ядром осередку стали молоді ірпінці, яким не 
байдужа доля міста і країни. Тож не дивно, що 
своїм лідером обрали відому і шановану в нашо-
му місті громадську активістку Маріель Славську. 

«Ще рік тому не могла уявити себе частиною 
політичного життя, — каже Маріель. — Але у 
липні мене обрано головою організації політичної 
партії Народний Рух України в місті Ірпені.

Коли я зрозуміла, що політика — це мій шлях, 
доля почала знайомити із різними партіями. 
Були, навіть, «слизькі пропозиції». Але потім в 
моєму житті сталося знакове знайомство із го-
ловою Нарадного Руху України Віктором Кривен-
ком, який вразив своєю порядністю, патріотиз-
мом та розумом. Це було першим поштовхом для 
того, щоб уважніше придивитися до Руху.

А далі розпочалося моє захоплення вивченням 
історії цієї партії, яка і сама є частиною укра-
їнської історії, та що там говорити, якби не 
«батько» Руху, В’ячеслав Чорновіл, ми б могли і 
не мати незалежну Україну і сьогодні. В’ячеслав 
Чорновіл — людина, яка боролася за незалеж-
ність України, яка мріяла про її самостійність. 
Людина, яка завжди виборювала права людей, їх 
рівність. Тому для нас, молодих, які хочуть  щось 
змінити у цій країні, уроки Чорновола та Руху є 
наглядним посібником, як можна зрушити країну 
з мертвої точки. Тож  рухаймось друзі!».

«Наш пріоритет — 
прозорість, нам 

нічого приховувати» 
(Анастасія Попсуй)

Станіслав ГУЦУЛ, «Погляд»
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5 серпня біля останньої зеленої зони в ірпінському ра-
йоні БКЗ, яку влада планує забудувати, відбулася зу-
стріч мешканців мікрорайону з новим першим заступ-

ником міського голови Олександром Маркушиним (повне 
відео можна знайти на YouTube за запитом «Війна на ДСО»).

Основне питання, яке обговорювали на зустрічі — забудо-
ва земельної ділянки по вул. 8-го Березня, 23, яка перебуває 
у постійному користуванні Управління поліції охорони в 
Київській області (у народі її називають ДСО — Державна 
служба охорони).

Жодних документів щодо будівництва багатоповерхового 
житлового будинку та скверу на зустрічі керівник не пока-
зав і шляхів вирішення ситуації не запропонував. Обме-
жився лише загальними фразами: «вони передадуть», «візь-
мемо всі документи», «буде проголосовано» тощо.

«МИ ВАМ СКВЕР, А ВИ — ЗАЛИШТЕ В СПОКОЇ 
БУДІВНИЦТВО»

Щоб якось заспокоїти людей, Олександр Маркушин заву-
альовано запропонував схему: ми вам сквер на площі 0,4 га, 
а ви взамін — не чіпаєте будівництво.

«Вони (Управління поліції охорони в Київській області — 
прим. авт.) документально передають в міську раду… І ця 

територія буде проголосована, як паркова зона, як сквер… 
І цю територію, кусок, від якої ДСО відмовляється… Воно 
буде на сквер», — повідомив Маркушин.

На цілком закономірне питання присутніх: «Яким чином 
юридично пройде процес відчуження цієї земельної ділянки 
на користь громади міста?», Маркушин відповів: «Це зем-
ля, ДСО саме буде відмовлятися, воно відмовляється від ча-
стини землі в пользу міста».

Але присутні продовжували обурюватся, запитуючи: 
«Коли?». На що отримали відповідь без жодної конкрети-
ки: «На цій неділі ми продовжимо переговори. В найближчий 
час вони відмовляються… Коли вони відмовляться, я гото-
вий письмово надати вам ці документи…  За місяць вони 
повинні подати цю заяву. Від цього куска землі… В цьому 
місяці я планую, щоб почалися роботи…».

Варто нагадати, що процедура добровіль-
ної відмови від права постійного користу-
вання ділянкою здійснюється  за заявою 
до власника ділянки  (тобто  держави  в 
особі КОДА). Таким чином, після відмо-
ви від спірної ділянки вона залишиться 
у державній власності і твердження по-
садовця, що «ця територія буде прого-
лосована, як паркова зона, як сквер», 
можна назвати пустою балаканиною.

Зверніть увагу:  тільки потім,  якщо 
Київська облдержадміністрація ма-
тиме бажання, вона може, відповідно 
до положень ст. 117 Земельного ко-
дексу України, передати цю земельну 
ділянку до комунальної власності  Ір-
пінської міської ради.

• ТОЧКА КИПІННЯ •

Піар — ефективна зброя. Дякуючи йому, 
Карплюк та його команда створили міф 
про «все буде Ірпінь». Однак жителям 
інших міст та селищ області не варто 
цьому заздрити. Насправді — це всього 
лише яскрава обгортка. А в середині — 
кричущі буденні реалії: зі смердючою та 
каламутною питною водою, що тече 
з кранів, із перевантаженою енерго-во-
до-каналізаційною системами міста, 
з гострим дефіцитом місць у дитячих 
садочках та школах, з вулицями із вкра-
пленням асфальту та без пішохідних 
доріжок, з новозбудованими житловими 
комплексами (в окремих випадках — не-
законно), з «ущільненими» дитячими 
майданчиками, але без достатньої кіль-
кості паркомісць і, власне, без… зелені. 
Це тільки маленький перелік. І саме 
ось цим буденним ніхто не займався, 
бо всі потуги очільників-«зодчих» були 
потоком направлені на «полірування» 
центру та скверів із парками. Точніше, 
того, що від них залишилося після гло-
бальної «стаханівської» забудови.

Втеча від відповідальності?
Рішення про відставку ірпінський 

міський голова Карплюк начебто при-
йняв добровільно. Але це можна роз-

цінити й інакше, а назва-
ти дуже просто — втеча. 
По-перше, під тиском гро-
мади містом прокотилася 
ціла низка резонансних 
антикорупційних мітингів, 
пікетів обманутих інвес-

торів, які необачно вклали кошти у 
майбутнє житло, повіривши мерським 
«друзям-забудовникам». По-друге, від 
відповідальності за діяння. Міський 
голова та його прихильники із команди 
партії «Нові обличчя», які «окупували» 
керівні посади у міській раді, службах, 
організаціях і на комунальних під-
приємствах, впродовж тривалого часу 
управляли Ірпенем у «ручному» режи-
мі. Сформована «Новими обличчями» 
депутатська більшість у місцевому пар-
ламенті «підім’яла» під себе інші пар-
тійні осередки, окрім «Свободи». Зав-
дяки цьому в провладних обранців є 
можливість «протягувати» через місь-
ку раду численні дерибанні питання, 
що пов’язані із забудовою комунальних 
та рекреаційних земель, нераціональ-
ною витратою і відмиванням бюджет-
них коштів тощо. А звідси — і низка 
кримінальних проваджень проти Кар-
плюка та його оточення. Колишнього 
мера Ірпеня зокрема підозрюють у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, за 
які йому загрожує покарання у вигляді 
позбавлення волі строком до 12 років.  

Ірпінців годують обіцянками
Проблеми Ірпеня Карплюк та його ко-

манда прикрили привабливою яскравою 
картинкою. Екс-очільник хизується, що, 
мовляв, вдалося якісно змінити місто та 
регіон, показавши на загальнодержав-
ний рівень, що зміни в Україні можливі.

Насправді ми бачимо, як Ірпінь пере-
творився на бетонно-плиткове пекло з 
незначними парково-скверовими резер-
ваціями для відпочинку його численних 
мешканців. Унаслідок шаленої забудови 
замість зелених зон, які знищили, вини-
кли величезні житлові комплекси з ви-
соток. Кількість жителів міста штучно 
збільшилася удвічі. Як наслідок — неста-
ча місць у школах та садочках для дітей, 
рекреацій, парковок, транспортні затори 
та інше.

Через відсутність роботи в регіоні люди 
змушені шукати її в Києві. Тому за Ірпе-
нем уже давно закріпився статус «спаль-
ного району» столиці. Це призводить до 
того, що ірпінці сплачують податки до 
чужої скарбнички, а не наповнюють бю-
джет свого міста.

Соціальна сфера не встигає за стрім-
кими темпами наближених до Карплю-
ка ірпінських забудовників. А тому вла-
да ущільнює освітянські заклади, унаслі-

док чого дитячі групи та класи перепов-
нені, діти навчаються у кілька змін. До-
будови приміщень, які здійснюють в ок-
ремих школах, не здатні суттєво змінити 
ситуацію на краще. І, зрештою, як вона 
може поліпшитись, якщо продаж жит-
лових квадратних метрів у місті щомі-
сяця б’є рекорди, а шкільні та дошкільні 
приміщення зводяться 1 раз на 3-4 роки? 
Розмови про нові дитсад-
ки і школи з вуст міських 
очільників уже нагадують 
мантри. І, схоже, вони в 
них уже й самі вірують. 
Хоча… Дефіцит місць у 
дитсадках створюється 
штучно, насамперед че-
рез те, що гроші міська 
влада витрачає на що зав-
годно, але тільки не на бу-
дівництво дошкільних 
закладів. При цьому ціна 
за позачергове «влаштування» дитини у 
комунальний дитсадок автоматично під-
німається. А поряд з державними дуже 
швидко з’являються комерційні садоч-
ки і центри розвитку дитини, для яких 
підприємливі забудовники завбачливо 
проектують приміщення у своїх житло-
вих комплексах. Вигода і для будівничих, 
і для міста очевидна. В програші — лише 
батьки, яким доводиться щомісяця із сі-
мейного бюджету виділяти додатково 
від 2000 до 8000 тис. гривень. Одразу за-
значимо, що інформація щодо штучного 

створення дефіциту місць у дитсадках — 
не вище рівня чуток. І довіряти їй немає 
сенсу, бо виглядатиме все, як казав один 
із лідерів колишньої провладної партії і 

зрештою колишній однопартієць екс-ме-
ра Ірпеня, «якось по-дебільному»…

Вражаюча архітектоніка
А от те, що чутками ніяк не назвеш: у 

місті постійно тривають капітальні ре-
монти та реконструкції з фантастичною 
перевитратою бюджетних коштів. Це 
оновлена центральна площа, архітекто-

ніка якої вражає не лише 
відсутністю художнього 
смаку та здорового глуз-
ду, а й вартістю, що сягає 
не одну сотню мільйонів 
гривень.

Також у десятки мільйо-
нів обходяться облашту-
вання кожного з парків 
чи скверів, які створюють 
в Ірпені не так для відпо-
чинку населення, як для 
інвестиційної привабли-

вості — щоб люди краще купували квар-
тири у нових житлових комплексах. Були 
випадки, коли зелені зони, на які «вели-
ся» покупці та інвестори, якимось дивом 
згодом зникали і перетворювались на 
черговий будівельний майданчик.

Останнім недоречним архітектурним 
«творінням» владних будівничих  ста-
ло створення так званої стели Творчо-
го духу, проект якої заявлено на рівні 
1,5 млн грн. Додатком до цієї скульптур-
ної композиції було перетворення пло-
щі поблизу ЕКО-маркету на парк та замі-

«Красиво» накивати п’ятами у Карплюка 

НЕ ВИЙШЛО 

Колишній очільник Ірпеня під тиском 
антикорупційних мітингів, пікетів 
ошуканих інвесторів та низки по-
рушених проти нього кримінальних 
справ залишив своє крісло. Намагався 
утекти «красиво» і помпезно, однак… 
не склалося. Наразі лише сліпі та за-
лучені у «бізнес-схеми» навколо місь-
кого бюджету продовжують просто-
рікувати про «європейське місто», а 
всі інші — або розуміють, або здогаду-
ються, що «ірпінське диво» дуже нага-
дує сумнозвісні «потьомкінські села». 
І вже дуже скоро соціальна бомба, 
закладена під місто метикованими і 
моторними парубками та дівчатами 
із «Нових облич», вибухне…

Наразі у чергах 
до дитячих 
дошкільних 

закладів Ірпеня 
перебуває близько 

5000 дітей.

Кримінальні злочини, в яких підозрюється екс-мер Ірпеня
 ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою 

вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо ве-
ликому розмірі у складі злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності 

(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в 
складі злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення документа, який видається установою, 

яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє від 
обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому в складі 
злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, а саме внесення службовою 

особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчине-
ному у складі злочинної організації) КК України.

Микола ЧОРНОСЛИВ, «Погляд»

Сергій ГАПОН, «ПравоЕксперт»

ЯЗИКОМ МОЛОТИ — НЕ МІШКИ ВОРОЧАТИ або ЯК ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ О. МАРКУШИН ЗАБУВАЄ ПРО СВОЇ ОБІЦЯНКИ
НОВОПРИЗНАЧЕНИЙ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ОЛЕКСАНДР МАРКУШИН ІГНОРУЄ ВИМОГИ ЛЮДЕЙ ТА ЗАБУВАЄ ПРО СВОЇ ОБІЦЯНКИ
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Чомусь Маркушин (умисно або через незнан-
ня законодавства) замість логічного ланцюжка 

ДСО — КОДА — Ірпінська міськрада, вибу-
дував логічний ланцюжок ДСО — Ір-

пінська міськрада,  проігнорувавши 
думку КОДА, та намагається пока-

зати, що це істина останньої ін-
станції та все вже вирішено.

Яким чином це вирішено, 
він сказати не зміг, як і надати 
документи на підтвердження 
своїх слів. Але при цьому про-

говорився:  «На цій неділі ми 
продовжимо переговори».
Варто наголосити, що процедура 

створення зазначенного скверу за-
йме набагато більше часу, ніж запев-

няє Маркушин. І тут без згоди КОДА 
аж ніяк не обійтися...

Тому слова першого заступника місь-

кого голови  Маркушина  «В цьому місяці я планую, щоб 
почалися роботи», виглядають звичайною маніпуляцією та 
елементарним «окозамилюванням».

«ПРИХОДЬТЕ В ГОСТІ, КОЛИ МЕНЕ НЕ БУДЕ ВДОМА»
Щоб якось заспокоїти громаду, діючий перший 

заступник сказав наступне:  «Я буду з понеділка вже в 
міській раді  максимально працювати. Давайте на четвер 
декілька людей. Я викличу забудовника, я викличу ДСО… 
Візьмемо всі документи, які в них є, всі повністю на 100 % і 
будемо дивитись. По документації. В четвер ми вирішимо, 
на який час, я запрошую їх усіх, сядемо в кабінеті і 
подивимось всі наявність, як кажуть, від нуля до кінця 
документи».

Але все ж люди вирішили провести зустріч не в четвер, а 
14 серпня, на що отримали згоду Маркушина. Яким же було 
здивування громади, коли вже в понеділок, 13 серпня, на-
передодні зустрічі Маркушин перестав виходити на з’язок!

Як і очікувалося, зустріч не відбулася, натомість посадо-
вець на особистому прийомі запевнив, що все ж організує 

зустріч в п’ятницю, 17 серпня, о 10:00, але з обов’язковою 
реєстрацією учасників до переговорів.

14 серпня  посадовцю  під особистий підпис  уповнова-
женим квартальним комітетом було  передано пропози-
ції  щодо учасників зустрічі та питань, які пропонувалося 
обговорити.

І знову напередодні новий/старий посадовець перестав 
виходити на зв’язок!

Тому напрошується єдиний висновок: Маркушин просто за-
тягує час та відволікає увагу громадськості, даючи можливість 
забудовнику спокійно продовжувати будівельні роботи.

Підтвердженням цього стало те, що 17 серпня посадовець 
повідомив  представнику громадськості, що з понеділка з 
очільницею міста їде у відрядження та запропонував самим 
домовлятися про зустріч із забудовником та ДСО.

Що говорити,  Олександр Маркушин виявився «достой-
ним» продовжувачем беззаконня, початок якого було по-
кладено колишнім очільником міста  Володимиром Кар-
плюком та його командою (членами партії «Нові обличчя» і 
деяких інших політичних сил).

Детальніше читайте на сайті ІА «Погляд» за посилан-
ням:  https://www.poglyad.tv/markushyn/.

• ТОЧКА КИПІННЯ •

на комунальних мереж по вул. 
Соборна. Активісти, які ви-
вчали кошториси, прийшли до 
висновку, що витрати на це пе-
ревищують 15 млн грн. Швид-
ше за все, ця цифра не є оста-
точною.

Практика зарахування па-
йової участі забудовникам не 
«живими» коштами, а виконани- ми ро-
ботами, широко запроваджена Карплю-
ком і К в Ірпені, створює механізми для 
відмивання грошей. Такими привілеями 
користуються особи, наближені до «за-
будовного кола» мера-втікача.

«Ірпінське диво» — винищення 
ресурсів
Екс-мер та його команда «Нових об-

лич» — скандального і неоднозначного 
політпроекту, який став синергією «мла-
дорегіоналів» на кшталт Карплюка, ко-
трі дуже швидко поміняли партквитки з 
риторикою, та дерибанників-забудовни-
ків із оточення «космічного» мера Чорно-
вецького — свого часу поширили міф про 
«ірпінське економічне диво». Мовляв, їм 
вдалося вивести із «тіні» бюджетні пото-
ки і за три роки офіційно збільшити бю-
джет розвитку міста у 32 рази.

Необізнані цю локшину знімають з вух 
і залюбки «їдять». А ті, котрі вміють ана-
лізувати факти з цифрами, розуміють, що 
на сучасному етапі найперше, що сприяє 
зростанню надходжень до місцевих бю-

джетів, є децентралізація. До того 
ж слід врахувати й катастрофічне падін-
ня курсу гривні, яке відбулося у цей пе-
ріод, що знецінило національну валюту та 
підштовхнуло до стрибка цін і, відповід-
но, збільшення рівня зарплат, пенсій, со-
ціальних виплат.

За офіційною інформацією міської ради, 
бюджет розвитку Ірпеня формується за 
рахунок надходження коштів пайової 
участі забудовників та продажу земель-
них ділянок. Отже, чим більше здадуть в 
експлуатацію житла, тим більше знищать 
зелених зон — ділянок, що йдуть під забу-
дову. За три роки, поки при владі був Кар-
плюк, збудовано більше 1,2 млн м2!

Тобто розвиток Ірпеня — реконструк-
ція, капремонт інфраструктури — трима-
ється на винищенні природних ресурсів. 
От, власне, і вся суть «ірпінського еконо-
мічного дива».

Удар по рейтингу
Ще одна з причин, що спонукала екс-очіль-

ника до «задньої», — перевищення місце-
вою владою своїх повноважень, зокрема за-

зіхання на заплавні зем-
лі, лісові ділянки, що знаходяться поза 
межами нашого міста. На річці Ірпінь уже 
практично закінчується будівництво набе-
режної, міфічної школи та інших об’єктів.

Окрім цього, під житлову забудову пу-
стили й залишки комунальних земель, на 
території яких знаходяться паспортний 
стіл, військкомат, Міський будинок куль-
тури. У мікрорайоні БКЗ триває бороть-
ба громади за ділянку Ірпінського відділу 
Державної служби охорони, на якій забу-
довник за домовленістю з правоохорон-
цями хоче звести висотку. Також завдяки 
«каламутним» схемам загро-
за житлової забудови навис-
ла над промисловою зоною 
колишнього комбінату «Пе-
ремога».

Значно зіпсували рейтинг 
диво-мера мітинги інвесто-
рів проблемних недобудов 
(наприклад – ЖК «Благо-
датний»), яких забудовники 
«кинули» на гроші. А серед 
них є і чимало «друзів» Кар-
плюка, за котрих він особи-
сто «поручався» і яких усіма 
правдами-неправдами «від-
мазував» від народного гні-
ву. Кажуть, в одного з втіка-
чів колишній очільник Ірпе-
ня сам знайшов притулок, 
коли переховувався від ор-
ганів правосуддя. Але остан-
нє — це чутки. А ми чуткам 
не довіряємо.

Також прискорив «відхід» 
Карплюка й цілий вал анти-
корупційних мітингів, що 
прокотився Ірпенем. Мітин-
гарі на широкий загал пока-
зали усі ці проблеми, які за-
мовчував «відставний» мер та 
його оточення. Люди намага-
лися відкрити очі навіть Ген-
прокурору України Юрію Лу-
ценку на діяння ірпінських 
«чудотворців».

Напевно саме усе написа-
не вище зрештою і примусило 
Володимира Карплюка встати 
і піти з насидженого теплого 

місця, яке останнім часом більше нагадува-
ло електричний стілець. Однак «красивий 
фінт» у лідера «Нових облич» не вийшов. І 
не міг вийти. Бо народ не такий простий і 
довірливий, як здавалося Карплюку — обо-
рудки влади громада вже наскрізь бачить на 
кілька кроків уперед. Та й «обличчя» вияви-
лися не такими вже й новими, як це нама-
галися щербато донести «піплу» майстро-
виті піарники «від Бога». А деякі з тих «об-
лич» — навіть з яскравим негативним полі-
тичним шлейфом з минулого…

«Красиво» накивати п’ятами у Карплюка 

НЕ ВИЙШЛО 

P.S. На жаль, ірпінці ще не раз почують про міфіч-
ні звершення «талановитих та ефективних» управлін-
ців з «Нових облич». Багато нових «легенд» про них 
знайде своє місце на шпальтах передвиборчих агі-
ток вже зовсім скоро. Гіперболізуватиметься усе. На-
віть забитий у дощечку цвях, що прикриватиме соба-
чу буду, змальовуватиметься як зведення надважли-
вого інфраструктурного (і дуже вартісного!) об’єкта. 
Тож запасайтеся виделками, щоби... знімати локши-
ну з вух. Не варто вірити у вихваляння та обіцянки. 
Ірпінці вже одного разу повірили. Тепер мають купу 
проблем. Не повторюйте помилок. Якщо ж засумніва-
єтесь, то ще раз подивіться на ось цю світлину і зрозу-
мієте, звідки росте коріння «Нових облич»...

На фото: звітно-виборна конференція Партії регіонів у 
Київській області. У президії серед інших — Володимир 
Карплюк

ЯЗИКОМ МОЛОТИ — НЕ МІШКИ ВОРОЧАТИ або ЯК ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ О. МАРКУШИН ЗАБУВАЄ ПРО СВОЇ ОБІЦЯНКИ
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• Галина КАМІНСЬКА

ВПЕРЕД, ДО ШКОЛИ!

Скільки цьогоріч коштує придбати все необхідне для 
першачка на Київщині?

• СОЦІУМ •

Найбільші витрати 
перед навчальним роком 
очікують на батьків 
першокласників, адже 
їм майже все потрібно 
купувати «з нуля»: від 
ручки до шкільної форми. 
Радує, що ціни на кан-
целярське приладдя на 
Київщині у порівнянні з 
минулим роком майже 
не змінилися, хоча на 
одяг та взуття підросли.  
Щоб з’ясувати,  в яку 
суму обійдеться збір пер-
шокласників до школи 
для їхніх батьків, журна-
лісти «Погляду» проана-
лізували ціни на ринках 
та в магазинах різних 
міст Київської області.

Поради батькам
 Досвідченні батьки радять «колегам» не відвідувати шкільні ярмарки. На можливості ку-

пити все в одному місці переваги цих торгівельних майданчиків закінчуються. Адже нерідко на 
таких «розпродажах» продавці спочатку роблять націнку 50%, а вже потім знижку на 30%.
 Економити краще на канцелярії, натомість більш прискіпливо обирати для майбутнього 

школяра дві речі — пенал (від 50 до 150 грн) і рюкзак (від 280 до 1200 грн). Вони мають бути міц-
ними та якісними.
 Щоб заощадити, канцелярію краще купувати в кінці навчального року — за старими цінами. 

Якщо ви не встигли це зробити, ще один варіант зекономити — замовити її в інтернеті.
 Загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з приладдям, не 

враховуючи вагу ранця, не має перевищувати:
 I–II клас — 1,5–2,0 кг;  III–IV клас — 2,0–2,3 кг; V–VI клас — 2,3–3,0 кг; 
VII–VIII клас — 3,0–3,5 кг;  IХ–ХII клас — 3,5–4,5 кг.

ВАРТІСТЬ КАНЦТОВАРІВ ДЛЯ ПЕРШАЧКА
Канцтовари Кількість Прибл. ціна, грн Сума, грн
Зошити в клітинку (12 арк.) 20 шт. 4 80
Зошити в косу (12 арк.) 20 шт. 5 100
Папка для зошитів 1 шт. 40 40
Обкладинки на зошити 1 уп. 25 25
Обкладинки на підручники 1 уп. 40 40
Підставка під книги 1 шт. 50 50
Щоденник 1 шт. 50 50
Прості олівці 3 шт. 5 15
Кольорові олівці 1 уп. 35 35
Фломастери 1 уп. 45 45
Гумка 1 шт. 5 5
Стругалка 1 шт. 10 10
Пенал 1 шт. 50 50
Фіолетові ручки 3 шт. 6 18
Лінійка 1 шт. 15 15
Пластилін 1 уп. 35 35
Гуаш 1 уп. 50 50
Пензлики 2 шт. 20 40
Баночка для води 1 шт. 10 10
Папір кольоровий 2 уп. 5 10
Картон білий 1 уп. 15 15
Картон кольоровий 1 уп. 20 20
Альбом для малювання 1 шт. 15 15
Ножиці 1 шт. 40 40
Клей-олівець 1 шт. 10 10

              Разом: 863грн

ПОРІВНЯННЯ ЦІН
 Жителям Ірпеня на канцтовари 

для майбутніх школярів доведеться 
витратити в середньому 800 грн, на 
одяг та взуття — 4-5 тис. грн.
 Для того, щоб придбати канцеляр-

ські товари для дітей, які навчаються 
у Бородянці, знадобиться приблизно 
700 грн, форму та взуття — 3-4 тис. грн.
 Щоб зібрати кошик канцтоварів в 

Обухові, знадобиться понад 600 грн. 
Стосовно одягу, то тут, звичайно, ціни 
вищі — 3-4 тис. грн.
 Шкільне приладдя для першачків 

у Вишгороді обійдеться приблизно у 
900 грн. Стандартний набір речей для шко-
лярів обійдеться приблизно у 3-4 тис. грн.
 Батьки школярів з Борисполя, Яго-

тина, Василькова та Вишневого можуть 
придбати канцелярію для першачків за 
600 грн, одяг та взуття — за 3-4 тис. грн.

Хлопчик
Костюм  
(брюки, піджак, жилет) – від 2 тис. грн
Брюки – від 200 грн
Джинси – від 400 грн
Сорочка – від 200 грн
Майка – від 150 грн
Туфлі – від 400 грн
Кросівки – від 350 грн
Футболка – від 200 грн
Спортивний костюм – від 600 грн

Разом: 4500 грн

Дівчинка
Сарафан – від 500 грн

Піджак – від 500 грн
Спідниця – від 250 грн

Блузка – від 200 грн
Колготи (1 пара) – від 80 грн

Туфлі – від 300 грн
Кросівки – від 350 грн

Банти – від 15 грн
Заколки, резинки – від 50 грн

Футболка – від 200 грн
Спортивний костюм – від 600 грн

Разом: 3545 грн

Вартість одягу та взуття для хлопчика і дівчинки в різних містах Київщини схожа

КАНЦЕЛ

ЯР
ІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ

Деякі аналогові ефірні телекана-
ли на Київщині вже вимкнули, а 
остаточне відключення застарілої 
технології в області відбудеться 
31 серпня. Щоб мати змогу дивитися 
улюблені канали і надалі, радимо 
вам підключити кабельне телеба-
чення від Компанії «Бест».

Зверніть увагу!
Для перегляду 50 каналів кабель-

ного телебачення не потрібно ку-
пувати новий телевізор або спеці-
альне обладнання. Просто подзво-
ніть до контакт-центру Компанії 
«Бест» і залиште заявку на підклю-
чення послуги. 

Акція для пільгових категорій громадян
Для пенсіонерів, учасників АТО та 

людей з інвалідністю 1-ої та 2-ої груп 
надається можливість безкоштовно-
го підключення 1 аналогового телеві-
зора та абонплати 9 грн/місяць. 

 
Для кого ще безкоштовно?
Для клієнтів, які вже корисуються 

Інтернетом від Компанії «Бест», по-
слуга аналогового кабельного теле-
бачення входить в оплату за послу-
гу Інтернет, тобто надається безко-
штовно. 
Не гайте часу, телефонуйте до кон-
такт-центру Компанії «Бест», щоб ско-
ристатися найвигіднішими пропозиціями!

На підключення одного телевізора до кабельного телебачення  
від Компанії «Бест» до 20 серпня діє знижка 50%*.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
кабельного телебачення:

За телефонами
(044) 377 - 7 - 377
(067) 011 - 73 - 77
(093) 170 - 03 - 77
(099) 368 - 37 - 77
(099) 768 - 37 - 77

* Послуга кабельного телебачення надається лише в багатоквартирних 
будинках і за наявності технічної можливості підключення.

Зникають улюблені канали? Підключайте телебачення від «Бест»!

ІН
СТ

РУ
КЦ

ІЯ
:
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ЯКІ КРАЇНИ КРАЩЕ ОБРАТИ?
Обираючи незабутню подорож для 
себе та своїх близьких, зверніть 
увагу на те, які 
країни найбільш 
комфортні для 
відпочинку у 
період дії акції 
(із серпня по  
грудень).

• МАНДРИ •

MINT TRAVEL: «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ!»
Інтернет-компанія «Бест» пропонує своїм абонентам у Приірпінні взяти участь 
в акції «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ» та отримати БОНУС 1000 грн* на подорож 
до будь-якої країни від туристичної компанії «Mint Travel».

Взявши участь в акції, ви маєте можливість отримати:
 знижку в 1000 грн на відпочинок у будь-якій країні 
серед усіх туристичних напрямків  компанії «Mint 
Travel»;
 професійну консультацію досвідчених менеджерів.
Ви можете використати бонус впродовж терміну дії акції: 
01.08.2018–31.12.2018.

Щоб взяти участь в акції, достатньо:
 бути абонентом Інтернет-компанії «Бест»;
 звернутися до офісу «Mint Travel» та повідомити, що 
ви є абонентом компанії «Бест»; 
 замовити тур.**

Де отримати БОНУС?
Туристична агенція Mint Travel
м. Ірпінь, Привокзальна площа, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 17
Сайт: https://mint.travel/

* Акція діє за умови бронювання туру від 20 000 грн на двох.
** Бонус не надається на вже придбані тури, не сумується з 
іншими бонусами, знижками та промо-пропозиціями.

Погода на курортах
позначки в таблиці: тепла погода і вода; можлива прохолодна вода; сезон дощів/підвищена вологість або спека
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Сезони
позначки в таблиці:

пляжний сезон 

екскурсійний сезон 

гірськолижний сезон 

сезон шоп-турів 

не сезон

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

Країна

Місяць
року

«Ми ніколи не думали, що таке може 
бути у нас, адже стараємося перевіряти 
кров у діток — у старшого та молодшого. 
Веселенький, красивий хлопчик, рудень-
кий, кучерявенький, наше золоте сонеч-
ко… Він захворів на тяжку недугу — го-
стрий лімфобластний лейкоз», — розпо-
відає бабуся Богданчика Ірина Деміченко.

«Всі друзі, знайомі, рідні об’єдналися і 
допомагають, але коштів все одно недо-

статньо», — доповнює матір хлопчика 
Тетяна Жукова.

Богдасику ще не виповнилося й двох 
рочків, а він вже пройшов 4 курси хіміо-
терапії. Про страшний діагноз батьки діз-
нались нещодавно.

На боротьбу з хворобою потрібно міні-
мум два роки і 50 тис. доларів. Крім того, 
Богдасик потребує донорської крові. Але 
лише від чоловіків від 18 до 50 років (такі 

жорсткі параметри 
потрібні для лікуван-
ня).

Попереду у хлопчи-
ка 5-ий курс хіміотера-
пії — 64 дні лікуван-
ня. За словами бать-
ків, лікарі прогнозів 
не дають.

Допоможіть 
батькам врятувати 

синочка!

� офіційне працевлаштування
� 5-денний робочий тиждень (8 робочих годин)
� своєчасна виплата з/п
� комфортні умови праці
� безкоштовне навчання

Філія "Либідь-АВТО"
АТ "Українська Автомобільна Корпорація"
запрошує на роботу:

год

Слюсарів з ремонту легкових 
та вантажних автомобілів

МИ ПРОПОНУЄМО:

Місце розташування:
м. Київ, 14-й км, Житомирського шосе (поворот на спорткомплекс 
"Чайка"), поруч з метро Житомирська
Тел. (067) 550-07-04, Олег Володимирович

На меблеве виробництво
смт Немешаєво потрібен

СТОЛЯР
З/п від 15 000 грн

(097) 057-51-28

Рекламу в газеті «ПОГЛЯД» 
замовляйте за телефоном:

(096) 256-13-96

РЕКЛАМА

МИЛОСЕРДЯ БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

В Р Я Т У Й М О
МАЛЕНЬКОГО БОГДАНЧИКА З ІРПЕНЯ!

ТОП-18 НАЙКРАЩИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ГІПЕРТОНІКІВ

Гіпертонія — найбільш поширене 
захворювання серцево-судинної 
системи, яким страждає більше 

25% населення земної кулі. Найчас-
тіше гіпертонія діагностується після 
сорока років. Гіпертонічна хвороба з 
однаковою частотою зустрічається як 
у чоловіків, так і у жінок.

Найчастіше провокують виникнен-
ня гіпертонічної хвороби: надмірна 
вага, вживання в їжу солі у великих 
кількостях, малорухливий спосіб жит-
тя, зловживання алкоголем, похилий 
вік, часті стресові ситуації, хроніч-
на ниркова недостатність, генетична 
схильність, захворювання щитовидної 
або надниркової залоз, паління.

 Не всяке харчування є корисним для 
гіпертоніків.

Продукти, які можна їсти і які не 
варто включати до  раціону людям, що 
страждають від гіпертонії.

По-перше,  харчуватися слід  у п’ять-
шість прийомів.

По-друге, калорійність повинна 
бути певним чином розподілена. Так, 
15 відсотків раціону повинно доводи-
тися на білки, 55 відсотків — на вугле-
води, а 30 відсотків — жири. При цьо-
му в останньому випадку слід обирати 
рослинні жири, а не тварини.

По-третє, кількість солі в раціоні 
людини з підвищеним тиском, повин-
на бути обмежена п’ятьма грамами. 
В ідеалі краще від неї відмовитися, 
оскільки вона затримує воду, підви-
щує набряклість і збільшує тиск.

По-четверте, необхідно пити достат-
ньо води. Це важливо для будь-якої лю-
дини, але в першу чергу для гіпертоніка.

Існує ряд продуктів, здатних приве-
сти до стабілізації стану при підвище-
ному тиску. Перерахуємо ряд найваж-
ливіших.

• Часник — один з найкращих на-
туральних засобів при підвищеному 
тиску. У складі цього овочу є анти-
оксиданти і необхідні речовини, щоб 
поліпшити стан. Тому його слід дода-
вати в раціон щодня.

• Кориця — ця добавка буде корисна 
для гіпертоніків. Крім того, кориця до-
помагає знизити рівень цукру в крові і 
збільшити обмін речовин.

• Селера — з її допомогою можна 
зменшити артеріальний тиск. Можна 
вживати як сам овоч, так і сік із селери. 

В останньому випадку можна додати 
яблук, щоб смак був більш приємним.

• Цибуля — при серцево-судинних 
захворюваннях і підвищеному тиску 
без цього овоча просто не обійтися. 
В ідеалі його треба вживати в сирому 
вигляді, але головне, не смажений.

• Соєві боби — ці боби дозволять не 
тільки знизити тиск, але і контролюва-
ти цукор в крові.

• Каші — найкраще підійдуть пше-
нична, гречана і ячна.

• Хліб — ідеальним засобом є підсу-
шений хліб грубого помелу. Корисно 
вживати хлібці і борошняні вироби не 
вищого сорту в засушеному вигляді.

• Морепродукти — ідеально підій-
дуть рибні страви, зокрема запечена 
риба. Але від солоних страв необхідно 
відмовитися, щоб не спровокувати за-
йві проблеми з тиском.

• Яйця — два рази на добу необхідно 
їсти курячі яйця у будь-якому вигляді, 
але бажано не смажити.

• Кисломолочні продукти — при 
підвищеному тиску можна їсти сир, 
сметану, кефір, ряжанку.

• Боби — в цьому продукті міститься 
величезна кількість живильних речовин, 
клітковини і інших важливих для організму 
компонентів. Зокрема, боби можуть змен-
шити кров’яний тиск та зміцнити серце.

• М’ясо — лише дієтичне м’ясо у 
відвареному вигляді (курка, індичка, 
яловичина). Можна також включити 
до  раціону кролятину та телятину.

• Овочі —  овочеві салати в різних 
видах із оливковою  олією.

• Чорний шоколад — лише нату-
ральний.

• Зелень і прянощі —  шпинат, який 
сприяє стабілізації артеріального тис-
ку; розмарин, який у народній меди-
цині вважається незамінним помічни-
ком від підвищеного тиску.

• Ягоди і фрукти — найбільш корис-
ні калина, журавлина і брусниця. Та-
кож можна їсти банани, так як в них 
багато заліза. Саме цей компонент 
сприяє приведенню артеріального 
тиску в норму.

• Горіхи і насіння — в них багато 
корисних компонентів, які дозволять 
знизити тиск.

• Мед — крім цієї добавки, дозволено 
їсти навіть джеми і варення.

Підготувала Ольга АВЕРІНА
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Перший місяць осені обіцяє більшо-
сті знаків зодіаку позитивні зміни 
в особистому житті. Існує ризик 
виникнення напружених ситуацій 
на роботі та погіршення здоров’я.
Проте цього можна уникнути, 

якщо дотримуватися всіх реко-
мендацій шефа та звертати ува-
гу на найменше погіршення само-
почуття.

Вогонь (Овен, Лев, Стрі-
лець). Ви будете сповнені 
енергією та свіжими ідея-
ми. Вам буде легше втілюва-

ти в життя нові ініціативи. Якщо ви 
не наважувалися зробити крок впе-
ред, вам буде легше зробити це саме 
зараз.

Вода (Рак, Скорпіон, 
Риби). Ви потребуватиме-
те душевного спокою. Єди-
не, що може змусити вас 

звернути з правильного шляху — 
це ілюзії. Зірки радять вам залиша-
тися реалістами.

Земля (Телець, Діва, Ко-
зеріг).  Ви можете досягти 
успіху в різних сферах жит-
тя, особливо в роботі та ко-

ханні. Стабільність — ваша сильна 
якість. Уникайте непродуманих рі-
шень, і тоді все складеться на вашу 
користь.

Повітря (Близнюки, Тере-
зи, Водолій). Гороскоп обі-
цяє вам зміцнення відно-
син. Якщо є будь-які труд-

нощі, не потрібно забувати, що все 
можна обговорити з дорогими вам 
людьми. Період прекрасно підхо-
дить для спілкування та поїздок.

Головним небесним світилом для 
всіх знаків зодіаку стане Сонце. 
Саме воно буде захищати своїх пі-
допічних від негативного впливу 
планет-антагоністів.

ГОРОСКОП НА ВЕРЕСЕНЬ

АДЖИКА «БАБУСИНА»
3 кг помідорів, 150 г гострого червоного 

перцю, 500 г солодкого червоного перцю, 150 
г часнику, 300 г кореня хріну, 1 склянка оцту, 
сіль, перець — за смаком.

Всі інгредієнти пропустіть через м’ясорубку 
(можна двічі). Аджику розкладіть по банках і 
приберіть в холодне місце.

ПОМІДОРИ З ЧАСНИКОМ
Помідори (червоні, міцні, стиглі, середнього розміру), 1,5 л води, 

3 ст.л. цукру, 1 ст.л. (з гіркою) солі, 15 зубчиків часнику, 1 ч.л. оцту.

Миті помідори проткніть сірником у місці біля плодоніжки. На дно 
стерилізованої 3-літрової банки викладіть часник і помідори. За-
лийте гарячою водою (поступово, щоб не лопнула банка), накрийте 
кришкою і залиште на 5 хв. Воду злийте в каструлю (має бути 1,5 л), 
додайте сіль, цукор, доведіть до кипіння. Помідори залийте гарячим 
маринадом, додайте оцет і одразу закатайте або закрийте стериль-
ною капроновою кришкою. 

Укутайте до охоложення. Зберігайте в прохолодному місці.

• НА КАНАПІ •

МЕДОВИЙ ТА ЯБЛУЧНИЙ
14 серпня ми святкували перший 

Спас  — Медовий (Маковий). Саме від 
Маковія розпочався Успенський піст, 
який триватиме до 28 серпня — до Успiн-
ня Богородиці. За церковними канонами, 
він такий же суворий, як i Великий.

19 серпня ми відзначали другий Спас — 
Яблучний. Вважається, що саме він зна-
менує собою закінчення літа. «Прийшов 
Спас — готуй рукавиці про запас» — так 
віщували наші предки.

За погодою на Яблучний Спас всі мог-
ли зробити прогноз на наступну зиму. У 
народі досі говорять: «Який Яблучний 
Спас, такий і січень буде»; «Яка погода 
на день Другого Спаса, така буде і на По-
крову»; «Якщо 19 серпня сухий день, то 
й осінь буде суха, якщо мокрий — осінь 
буде дощовою, на небі жодної хмарин-
ки — чекай морозної зими».

ТРЕТІЙ СПАС — ХЛІБА ПРИПАС
Третій Спас, який ще називають Хліб-

ним або Горіховим — свято, яке відзнача-
ють 29 серпня. Після Успіння Пресвятої 
Богородиці (28 серпня) закінчувалися 
жнива, а значить, на Третій Спас уже пе-
кли хліб і пироги з борошна нового вро-

жаю. Цей Спас ще називають Горіховим, 
оскільки саме о цій порі достигали лісо-
ві горіхи, які можна було заготовляти і 
освячувати в церкві.

За народними спостереженнями, в один 
і той же рік не могло бути врожаю і на 
горіхи, і на хліб. А тому врожай горіхів 
передвіщав гарний урожай хліба наступ-
ного року. 

У народі говорили: «Перший Спас — на 
воді стоять, Другий Спас — яблука їдять, 
Третій Спас — на горі полотна прода-
ють». Звідси ще одна його назва — «Спас 
на полотні», або Полотняний Спас.

Цього дня випікають хліб із нового 
врожаю, і після освячення він є го-
ловним на столі. Поряд також мають 
бути мед, яблука та горіхи. Як і на Ма-
ковий Спас, цього дня треба освячу-
вати воду.

Підготувала Ольга АВЕРІНА

СВЯТКУЄМО

СМАЧНОГО!

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

ПРИЙШОВ СПАС — ГОТУЙ РУКАВИЦІ ПРО ЗАПАС

ВЕСЕЛА СВІЖИНА
Дзвінок по телефону:
— «Швидку» викликали?
— Так.
— Виходьте, машинка під’їхала!

***
Російський турист ходить із гідом по 
Львову:
— У вас тут усе таке маленьке, затисну-
те. От цей будинок, наприклад, в Москві 
був би разів у десять більшим.
— Звичайно, це ж психіатрична клініка!

***
Дві пенсіонерки сидять на  лавці біля 
будинку:
— Яка ж нині молодь бідна, Тетяно…
— З чого ти взяла, Свєто?
— Та он, дивись: сидять і на п’ятьох одну 
сигарету курять. Але ж молодці — все 
одно сміються. Як ми в молодості…

***
Стоматолог пацієнтові:
— Зуб я вам видалив, дві години не їжте.
— Та я після ваших цін на зуби два міся-
ці ходитиму голодним!

ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
НА РОБОТУ:

• Монтажник зв’язку
• Оператор технічної
  підтримки
• Менеджер з персоналу
• Бухгалтер

Довідки за телефоном:

063 483-80-78

Електронна адреса для резюме:

job@best.net.ua


