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6 листопада 2018 року суддя Ірпінського міського суду Оксана 
Пархоменко скасувала арешт заплавних земель р. Ірпінь, на яких 
триває незаконне будівництво, накладений 25 січня 2018 року 
слідчим суддею того ж суду Наталією Карабазою...

Підстави? Вони відомі тільки судді Пархоменко. Дві 
з них (а їх всього ДВІ й існує), які прописані у 174-ій 
статті Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни, а саме, що в застосуванні арешту відпала потреба або ж 
арешт був накладений необгрунтовано, ніяк не кореспонду-
ються з позицією позивачів у цій справі. Потреба в арешті 
— актуальна, нагальна і безкомпромісна. А його необгрунто-
ваність взагалі обговорювати немає сенсу, бо порушена ціла 
низка статей законів та кодексів країни.

Тоді виникає питання: чому ж таки суддя зняла арешт?
Відповідь на нього знає лише ВОНА, Оксана Пархоменко.  І не 

тільки на це питання, а й на інші. Наприклад, ті, що були пов’я-
зані зі зняттям арешту земельної ділянки на ДСО, де також неза-
конно, всупереч волі громади, законодавству та здоровому глуз-
ду ведеться будівництво багатоповерхівки. І так само, як і  цього 
разу, той арешт скасовувався тихцем, аби ніхто не знав. І тоді ух-
вала проголошувалась також від «імені України»...

 Чому в цій країні від її імені (всі судові ухвали починають-
ся словами «Іменем України») після усіх потрясінь, кровопро-
лить, обіцянок «життя по-новому», судових та інших реформ, 
«глобальної боротьби» з корупцією продовжують проголошу-
ватися дивні, безглузді, безпідставні, заангажовані, дурнуваті, 
тупі (синонімічний ряд можна продовжувати — справа смаку 
і красномовства) ухвали? Чому Україна від свого імені проголо-
шує собі те, чого і ворогу не побажаєш?

 Може, тому, що ці ухвали злітають з вуст тих же самих людей 
у чорних мантіях, котрі вже їх проголошували сотнями-тисячами 
і за Кравчука, і за Кучми, і за Ющенка-Януковича  —  вкотре по-
літично перефарбованих, недоторканних, упевне-
них у своїй безкарності і... певно, вмотивованих? 

 ...Рівень довіри до судів в Україні найнижчий 
в Європі. Тільки вдумайтеся у цю цифру — 
лише кожен десятий українець довіряє судам. 
Частково!  Не дивно...
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На сайті Єдиної системи місцевих петицій  
https://e-dem.in.ua/irpin та Кабінету Міністрів 
України https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition 

триває збір підписів на підтримку вимог, які наразі чи не 
найбільше хвилюють людей.

1. Збільшення кількості електропоїздів у «час пік» (маршрут: 
Ворзель — Київ)» (на сайті місцевих петицій) і «Встано-
вити новий графік руху потягів з Києва та до Києва на 
гілці Бородянка – Святошин з частотою руху потягів» 
(на сайті Кабміну). Жителі Київщини вимагають збіль-
шити кількість електропоїздів та вагонів у них.

2. На маршрутах 7-А та 7-Б замінити “Газелі” на більш га-
баритні автобуси. Ірпінці скаржаться на те, що мікрора-
йон БТР щільно забудували, кількість населення зросла 
в рази, а старенькі “Газелі” на маршрутах 7-А та 7-Б, які 
прямують до нього, себе вичерпали. Згадується також ви-
падок з відпаданням колеса однієї з них і нещодавна по-
дія, коли дівчинка випала на повороті та отримала важкі 
травми. Люди вимагають замінити маршрутки.

3. Забезпечити можливість сортування та окремий збір і виве-
зення різних видів сміття. Жителі м. Ірпінь скаржаться на те, 
що у місті на даний момент дуже важко здати сміття, що 

може бути перероблене і виступати вторинною сирови-
ною. Пунктів прийому дуже мало і їх графік роботи нез-
ручний, тому вимагають забезпечити можливість здавати 
сміття, що вже відсортоване (папір, скло, пластик, метал, 
електронні відходи) і проводити окремий його вивіз. 

4. Облаштування тротуару та переходу через колію в зоні 
між ТРЦ “Жираф” та заводом БКЗ. На даний час у пішоходів 
відсутня можливість “без перешкод” дістатись від вулиці 
Соборної до ТРЦ “Жираф”. Щоб це зробити, їм доводить-
ся або виходити на проїжджу частину, або користуватись 
залишками погано облаштованого тротуару. Тож жителі 
міста вимагають від влади облаштування  пішоходного 
переходу і тротуару біля «Жирафу». 

5. Благоустрій прибудинкової території з дитячим майдан-
чиком ЖК “Алфавіт”. Мешканці ЖК, яких обманув забу-
довник, за власні кошти добудовують комплекс на 245 
квартир і виконують всі необхідні роботи. Він уведений 
в експлуатацію та заселений, але для повноцінного функ-
ціонування не вистачає благоустрою. На даний момент у 
дворі та навколо нього відсутнє асфальтове чи будь-яке 
інше покриття, а також дитячий майданчик, у облашту-
ванні яких інвестори просять допомоги.
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«Усі 
незаконні забудови Київщини 
повинні бути зупинені!»
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«КОСМІЧНА ПРОЗОРІСТЬ» 
ІРПІНСЬКИХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКІВ

У се розпочалося з того, що на 43-ій 
сесії Ірпінської міської ради, що 
пройшла 30 листопада 2017 року, 

депутати схвалили зміну цільового при-
значення сільськогосподарських заплав-
них земель на будівництво на них бага-
топоверхівок. Не відомо, як вони нава-

жилися розпоряджатися ділянками, що 
перебувають поза межами Ірпеня. Адже 
за це «світить» кримінальна відповідаль-
ність. 

Однак жага наживи не зупинила ірпін-
ських владоможців на чолі з тодішнім 
мером Володимиром Карплюком та його 
забудовне оточення. І ось з початком 
будівельних робіт у заплаві в провулку 
Озерний, 21-б у місті з’явилися численні 
банери та борди, що фактично анонсува-
ли спорудження в Ірпені нової школи.

Відомо, що такий навчальний заклад 
для нашого регіону — це болюча точка, 
враховуючи нестачу місць у місцевих 
школах, унаслідок чого діти змушені здо-
бувати знання у кілька змін у переповне-
них класах. 

Про спорудження «школи» розповідали 
деякі з ірпінських чиновників, зокрема 
й колишній перший заступник місько-
го голови Дмитро Христюк, який не так 
давно вийшов у відставку.

Водночас жодних відповідних докумен-
тів на будівництво так і не було опри-
люднено, а чиновники від архітектури та 
будівельного контролю «відморожували-
ся», мовляв, не володіємо інформацією. 
На офіційному сайті ДАБІ України теж 
відсутні відомості про початок будівель-
них робіт. Не знають про цю «школу» 
і в Департаменті освіти і науки Київської 
облдержадміністрації. 

Свідома громада вважає нонсенсом, що 
на заплавних землях зводитимуть на-
вчальний заклад. Адже торф’яні покла-
ди, які тут зосереджені, час від часу го-
рять, виділяючи характерний сморід, до 
речі, надзвичайно шкідливий для люд-
ського організму. А поряд знаходяться 

швидкісна траса, залізниця, АЗС.
До того ж дана земля знаходиться поза 

межами Ірпеня. Депутати Ірпінської 
міської ради, перевищивши свої повно-
важення, змінили її цільове призначен-
ня на будівництво багатоквартирного 
будинку. Оскільки ділянка перебуває у 
приватній власності, то законодавство не 
дозволяє споруджувати на ній комуналь-
ний навчальний заклад.

Судом було накладено арешт на цю зем-
лю, який заборонив вести на ній будь-які 
роботи. Проте це не зупиняло забудов-
ника — і з кожним днем поверховість 
будівлі зростала. Не завадили цьому ні 
протести громади, ні втручання пра-
воохоронців, які приїздили на виклики 
людей та заповнювали відповідні прото-
коли. 

Черговим плювком в обличчя небай-
дужих місцевих жителів стало фактично 
кулуарне рішення Ірпінського міського 
суду про скасування  арешту заплавних 
земель річки Ірпінь, накладеного 25 січ-
ня 2018 року слідчим суддею Ірпінського 
міського суду Наталією Карабазою. І зро-
била це чомусь суддя Оксана Пархомен-

ко. Інформація про це міститься у Єди-
ному держреєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що згаданий арешт був на-
кладений у вигляді заборони відчужен-
ня, користування та розпорядження 
земельними ділянками на заплаві — у 
рамках кримінального провадження за 
фактом вчинення посадовими особами 
Ірпінської міської ради кримінального 
правопорушення (злочину), передбаче-

ного ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або 
службовим становищем) Кримінального 
кодексу України.

Отже, суддя Пархоменко зняла забо-
рону на користування земельними ді-
лянками у заплаві, будівельні роботи, 
їх продаж, дарування та відчужування 
іншим чином. І зробила вона це «прихо-
вано» (як і у випадку з аналогічним ска-
суванням арешту в справі по ДСО). Адже 
13  листопада в Ірпінському міському 
суді мала лише розглядатися справа про 
зняття арешту, на який суддя Карабаза не 
з’явилася у зв’язку з відпусткою.

Цікаво, що її також фактично «прихо-
вали» від людей у переліку засідань на 
сайті суду. Адже в ньому було зазначено 
лише її номер, а от колонки «сторони по 
справі» та «суть позову» виявилися пу-
стими. 

Цього дня свідома громада вийшла 
до суду на акцію протесту. Люди ви-
ступили проти ведення будівництва на 
заплавних землях, адже під ними розта-
шовано канали меліоративної системи, 
існує ризик підтоплення і руйнування 
будинків. Вони намагалися попереди-

ти потенційних новоселів 
про капкан ірпінських за-
будовників, в який вони 
можуть потрапити, купив-
ши там квартири, що вони 
не зможуть там нормально 
жити. Увечері та вранці 
там густий туман, підви-
щена вологість, періодич-
но горять торф’яники, а 
навесні та після рясних 
дощів річка Ірпінь може 
подарувати сюрприз у ви-
гляді підтоплень.

Прикро, що Пархомен-
ко стала в один ряд з ві-
домими представниками 
системи, які заплямували 
суддівську мантію бруд-
ними справами. Такими 
собі вовками, зваричами, 
чванкіними, татьковими, 
чаусами, саніними, кі-
зюнами...

Свого часу «відзначила-
ся» й колега Пархоменко 
по суддівському «цеху» 
Світлана Оладько, яка при-
тягала до відповідальності 
учасників масових акцій 

протестів під час подій на Євромайдані. 
Суддя відбулася дисциплінарною відпо-
відальністю та продовжує працювати в 
Ірпінському міському суді.

Але свідома громада Ірпеня вірить у 
справедливе покарання спритників, які 
нехтують нормами закону та моралі, 
нищать природні ресурси рідного краю 
заради власного збагачення, залучивши 
різні корупційні схеми.

Спорудження «школи» на 
заплавних землях річки Ірпінь 
стало черговим міфом, який 
створили ірпінські можновладці. 
До цього їх підштовхнуло 
бажання якнайшвидше 
забудувати природну оазу, яка, 
по суті, є рекреаційною зоною. 
Шокує і те, що до знищення 
рекреації долучилася і суддівська 
система.

ІРПІНСЬКУ ЗАПЛАВУ НИЩАТЬ 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ У «чорних дірах» пайової участі 

забудовників зникають мільйонні кошти, 
які мали б надходити до міського бюджету.

15 листопада пройшла 59-та сесія 
Ірпінської міської ради. Основні 
питання — чергові висотки та 

списання пайової участі забудовникам, 
активи «Ірпінського вісника» та «цільове» 
Міського будинку культури.

На крильцях «Бджілки»
Сесійні засідання ІМР занадто нудні для 

присутніх — зачитування формулювання 
питання і голосування без коментарів та об-
говорень. Тому їх періодично розбавляють 
різними нагородженнями. Ось і цього разу 
«кращі з кращих» отримали відзнаки, гра-
моти та подяки.

Переважно до цього переліку увійшли пред-
ставники юного покоління, які мають вагомі 
досягнення на спортивній, митецькій ниві, 
займаються громадською діяльністю тощо. 

Особливу цікавість традиційно виклика-
ють питання пайової участі забудовників та 
затвердження чергових висоток і торговель-
них об’єктів, які, зокрема, активно ліплять у 
приватному секторі, змінивши цільове при-
значення землі.

Депутати фракції «Свобода» поскаржили-
ся, що їм вчергове не надали додатки до про-
ектів рішень. Головуюча на сесії в.о. міського 
голови Анастасія Попсуй різко заперечила, 
що ці документи є. 

А де? Відповіла, що в апараті. А чому не оп-
рилюднено на сайті Ірпінської міської ради? 
У відповідній категорії ще з березня, як ка-
жуть, і собака не валялася.

Депутат Богдан Мельничук прокоменту-
вав: «Сьогодні зарахували пайову участь 
забудовникам на 3 млн грн, зокрема й за ро-
боти з реконструкції площі поблизу ІМР, а 
257 тис. грн — за ремонт в Ірпінській цен-
тральній міській лікарні. 

Також влада коригує вартість дитсадка 
“Бджілка”, який працює уже 3 роки. Ця сума 
уже зросла до 17,8 млн грн».

Обкрадений «Ірпінський вісник»?
У ракурсі роздержавлення ЗМІ мають за-

твердити передавальний акт балансових 
рахунків, матеріальних цінностей та активів 
КП «Редакція газети “Ірпінський вісник”». 

Депутат Лаврентій Кухалейшвілі висло-
вив своє обурення у коментарі журналіс-
там ІА «Погляд»: «Грубо кажучи, комуналь-
ну газету, якій виповнилося 30 років, про-
сто цинічно обікрали. 

Вона фінансувалася з міського бюджету, 
дотації лише останні роки сягали мільйо-
нів гривень, а з роздержавленням це стає 
неможливим. Тому ці посіпаки ірпінської 
влади списали матеріальні цінності, які у 
редакції накопичувалися. 

В Ірпені достатньо комунальних закладів, 
до яких можна було передати це майно. А 
депутат Сергій Глиняний узагалі пропону-
вав продати ці речі з аукціону, а кошти за-
рахувати до бюджету». 

Територія МБК — ласий шматок
На голосування вчергове виносили питан-

ня зміни цільового призначення ділянки по 
вул. 74 Стрілецької дивізії, 1 — з будівництва 
та обслуговування будівель закладів куль-
турно-просвітницького обслуговування на 
спорудження багатоквартирного житлового 
будинку. Проти цього виступає громада, яка 
бачить там сквер.

І знову депутати від фракції «Свобода» за-
явили категоричну незгоду. Попсуй хутко за-
значила, що на депутатській комісії вирішили 
утриматися з цього питання. 

Тоді не зрозуміло, навіщо його було ви-
носити на порядок денний? Задля власного 
піару чи сподівалися, що вдасться тихцем 
протягти? На кону — ласий шматок кому-
нальної землі площею 0,18 га.

Подальші намагання незаангажованих де-
путатів отримати коментарі щодо питань, 
які розглядалися, наражалися на пропозиції 
ходити на депутатські комісії. Проте на них 
«чужих» не запрошують.

З іншого боку, в залі присутні пересічні 
громадяни, яким теж цікаво, як новооблич-
чівська більшість у раді розпоряджається 
бюджетом, майном громади. Навіщо тоді за 
кожним питанням закріплений доповідач, 
якщо все одно не інформує?
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Ірпінські чиновники (вони ж — 
«Нові обличчя» і партія забудовни-
ків, вони ж — інноватори, рушійна 

сила ірпінських покращень та пере-
творень, меценати і філантропи  — 
останні сім слів, як на мене, можна 
писати в лапках) дуже люблять хизу-
ватися ірпінськими парками. Їхньою 
мімішністю, вишуканістю, ландшаф-
тними  родзинками, мангалами-оле-
нями та іншими дрібничками. Так їх 
гордість обкутує від «сотвореного», 
що вони залюбки там знімкуються, 
дріботять перед об’єктивами те-
лекамер, туди ж і усіх гостей міста 
екскортують на оглядини. А куди ще 
їх поведеш? На заплаву, котра більше 
скидається на смердюче болото? Чи 
на якусь із вулиць котроїсь із ірпін-
ських Ліній, де подекуди ні тротуарів, 
ні люків каналізаційних, ні  асфальту 
немає?  А може на «Синергію»? Не смі-
шіть. Там, аби прогулятися, потріб-
но всіх місцевих розігнати — занадто 
щільно заселена територія...

ПАРКИ, КАЖЕТЕ?
Насамперед, що таке парк?
Всезнаючий Інтеренет тлумачить це 

поняття так: парк – озеленена відкрита 
територія, призначена для відпочинку.

Нібито все сходиться. Однак не поспі-
шайте, є ще одне поняття. Йменується 
воно «сквер». Так от, все те ж розумне 
всесвітнє павутиння дає таке визначен-
ня: сквер — озеленена упорядкована 
територія всередині промислової або 
житлової забудови.

Тепер зрозуміли різницю? Якщо ні, то 
ще раз погляньте  на нібито Центральний 
парк в Ірпені. Наліво. Направо. Фрон-
тально. Спробуйте озирнутися. Окину-
ли поглядом масштаби будівництв? То у 
вас ще залишилась переконаність, що то 
парк? Парк??? 

КАЖЕТЕ, ПАРК?
Ви взагалі парки бачили? Про закор-

донні не йдеться. Можете подивитися 
на світлини. Мова про українські парки. 
Справжні і розкішні. У Білій Церкві. Або 
в Умані. У Харкові. Або ж навіть поряд, у 
Києві. Той же Голосіївський імені Риль-
ського (так, саме того Максима Риль-
ського, чий будиночок у Ірпені навіть 
фашисти під час окупації не зруйнували, 
зате у липні 2015-го на його місці з’явив-
ся черговий супермаркет). Ви знаєте, 
яка площа цього парку? 130 гектарів! А 
«Олександрія» у Білій Церкві займає аж 
405 га. В Умані «Софіївка» — 179. В Яго-
тині — 131. В Броварах — 32. А в сусідній 
Бучі народ аж на 42 гектарах відпочиває.

А тепер спробуйте вгадати, яка ж площа 
головного парку Ірпеня. Ніколи не вгада-
єте. І не дивіться у Вікіпедію. Вона, м’яко 
кажучи, перебільшує інформацію про 
площу в 10 га. Немає там уже тих десяти 
гектарів. І ніхто не знає, скільки там їх за-
лишилося після чергового перерозподілу 

комунальних земель між забудовниками. 
Якщо 6-7 назбирається, то буде добре...

Ви і далі будете говорити, що Ірпінь — 
місто парків?

УКРАЇНСЬКА ШВЕЙЦАРІЯ? ВИ 
СЕРЙОЗНО?

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.

А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я...»  

Т. Шевченко.
Якщо всі аргументи, наведені вище, вас 

не переконали, то, можливо, наступні 
зможуть. Останнім часом по всій нашій 
великій країні ширяться агітки з Ірпеня. 
Їх знаходять у своїх поштових скриньках 
мешканці Івано-Франківська, Тернополя, 
Києва, Полтави, Львова, Черкас, Луцька, 
Вишневого, Вишгорода... На них — гарні, 
глянцеві краєвиди Ірпеня та Приірпіння 
із закликом переїздити в... «українську 
Швейцарію». Круто? Саме так забудов-
ники з «Нових облич» вирішили месе-
джувати потенційним інвесторам, щоби 
ті купували квадратні метри у цьому вже 
100 000-му місті.

Не буду знову нагадувати про інфра-
структуру, яка навіть для 50 тисяч меш-
канців наразі надто замала і застаріла. І 
про дитячі садки зі школами нічого не 
говоритиму. Якщо маленькі тернополя-
ни чи франківці хочуть чекати  своєї чер-
ги у дитячі шкільні та дошкільні заклади 
роками — милості просимо до нас.

Єдине, про що хочу сказати — про 
Швейцарію. Чи є спільність у неї та Ір-
пеня? Мабуть, якась і є. Але не в якості 

життя та комфорті. І не в мальовничих 
краєвидах. І тим паче, не в парках та 
скверах. Власне, хотілося б запитати ір-
пінських піарників: а з якою швейцар-
ською територією ви порівнювали Ір-
пінь? З Берном? Цюріхом? Чи Женевою? 
І зрештою — звідки висновок, що це саме 
«українська Швейцарія»? 

Якщо порівнювали з Женевою, то мали 
б знати, що всі либонь парки зі скверами 
Ірпеня легко помістяться на території 
Женевського гольф-клубу, котрий за-
ймає площу понад 60 га. А парків і скве-

рів у 200 000-му місті на березі мальов-
ничого озера більше двох десятків. Їхня 
площа — майже 200 га. Це якщо не ра-
хувати сотні гектарів навколишніх лісів.

Якщо ж брати Цюріх (це місто має сьо-
годні мешканців близько 400 тисяч), то 
рекреаційні зони цього населеного пунк-
ту, котрий двічі був першим у номінації 
«Найкраща якість життя у світі», станов-
лять близько 300 га. 

До вселенської забудови в Ірпені було 
приблизно 400  га зелених зон. Так ка-
жуть старожили. Зараз їх залишилось 
разів у 8 менше. І всі вони «турботливо» 
порізані за останні чотири роки (а це 
саме мерська каденція Карплюка і  «Но-
вих облич») на «парки та сквери». Не 
дивно — парк з лісу зробити легше. А 
що тут хитрого? Був собі ліс. Не дикий. 
Його посадили чиїсь руки, вирощували, 
доглядали. Стояв він 40-50 років. При-
йшли молоді та кмітливі, нарізали там 
десяток сквериків, котрі обізвали пар-

Лос-Анжелес,
Griffith Park

Лондон,
Richmond Park

Мюнхен,
парк

Англійський
сад

Біла Церква,
парк

«Олександрія»

1740 га 955 га 417 га 405 га

Центральний Парк Нью-Йорка 
реконструювався 15 років

Посаджено понад 4 млн дерев
На території парку

• розташовано 14 кафе та ресторанів
• 9 000 лавок для відпочинку

• щодня працює близько  1000 осіб персоналу

?
КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 18 жовтня породілля з Ірпеня вчи-
нила самогубство, стрибнувши з 7-го 
поверху пологового будинку в Києві. За 
словами медиків, 32-річна жінка була 
щасливою, а її діти (двійня) — довго-
очікуваними. 1 жовтня медики ірпін-
ської жіночої консультації вирішили 
направити її до обласного пологового, 
щоб перестрахуватися, адже двійня — 
це завжди ризик. За словами лікарів, 
ймовірно, причиною самогубства став 
гострий стан, який неможливо було 
спрогнозувати.

20 жовтня о 5.55 на Житомирській 
трасі біля с. Мила в результаті ДТП за-
гинула комедійна актриса «Дизель шоу» 
Марина Поплавська. За попередніми да-
ними, водій автобуса «Неоплан», в якому 
їхали актори, не впорався з керуванням. 
Ще четверо пасажирів автобуса отрима-
ли травми різного ступеня тяжкості. 

26 жовтня близько 23:00 в Ірпені 
по вул. Університетській 2/1 (ЖК «Київ-
ський») намагалися вбити забудовника, 
колишнього депутата Ірпінської міської 
ради Валерія Пєшого. За словами очевид-
ців, зловмисники почали підпалювати 
машину Пєшого, а коли він підійшов до 
них – отримав два ножових поранення в 
живіт. Наразі він вийшов з лікарні і його 
життю нічого не загрожує.

31 жовтня в Ірпені близько 9:00 ста-
лася надзвичайна подія — 15-річна уче-
ниця 10 класу Олена Сивак, яка їхала 
до школи №12, випала із маршрутного 
таксі №7 під час руху транспортного за-
собу. Дівчину одразу доставили до ней-
рохірургічного центру Київської облас-
ної клінічної лікарні. За словами в.о. за-
відуючого центру Сергія Дяченка, стан 
дитини середнього ступеня важкості. 
Дівчина має множинні забої головно-

го мозку, які можуть перетворюватися 
на гематоми. Наразі фахівці встанов-
люють, чи випустили транспортний 
засіб із ТОВ «Ірпінське АТП 13250» у 
несправному стані, чи це неправильна 
експлуатація маршрутки водієм. По-
карання передбачене від накладання 
штрафу до обмеження чи позбавлення 
волі до 5 років, а також позбавлення 
АТП ліцензії.

31 жовтня уночі в Ірпені  у жителя 
вул. Лермонтова Олега Горопая та його 
сусіда украли два велосипеди для дорос-
лих. Камери спостереження зафіксували 
обличчя одного із підозрюваних у кра-
діжці. Поліція розслідує справу за фак-
том скоєння злочинів. 

6 листопада близько 17:00 в Ірпені 
на вул. Університетській, 2-ф автомобіль 
збив двох людей — чоловіка та жінку. 
Чоловіка доправили до лікарні, наразі 

обидва пішоходи перебувають у задо-
вільному стані. За словами керівника 
прес-служби ГУНП в  Київській області 
Миколи Жуковича, кримінальна відпові-
дальність нікому не загрожує — лише ад-
міністративна або цивільна, а точніше 
зі справою будуть розбиратися страхові 
компанії.

13 листопада відділ комунікації по-
ліції в Київській області повідомив, що 
Ірпінська поліція затримали двох нет-
верезих молодиків (16 та 17 років), які 
в лісосмузі на березі місцевої водойми 
забили ногами 49-річного безпритуль-
ного. Від травм чоловік помер. За цим 
фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке 
тілесне ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого) КК України. За це 
їм загрожує від 7 до 10 років позбавлен-
ня волі.
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ками, «закатали» у «модерновий ланд-
шафтний дизайн» (з якогось дива дуже 
дорогий) десятки мільйонів бюджетних 
гривень, зареєстрували це як рекорд у 
Національному реєстрі, а... решту лісу 
пустили «під ніж», забудувавши звіль-
нену землю висотками-сотами — без 
належної інфраструктури. І нічого, що 
ви тепер дитину у школу через півміста 
в переповненій маршрутці щоранку во-
зите, байдуже, що у вашому будинку пе-
ребої з електро- та газопостачанням або 
ліфти працюють тільки у святкові дні. І 
не страшно, що паркувати автівку немає 
де і лікуватися їздите в Бучу або й у Київ. 
Начхати! У вас же є ПАРКИ! Точніше, 
нібито парки...

Але в Швейцарії, з якою порівнюють 
наразі Ірпінь колишні стипендіати та 
випускники літніх шкіл та курсів Гар-
варда, Сорбонни й Кембріджа, так не 
роблять. Про це знають ті, хто на літніх 
студіях уважно слухав, наприклад, лек-

ції з курсу збереження та управління 
лісовими ландшафтами або інші еколо-
гічні основи. А тим, котрі штудіювали 
інші курси, не відомо, що швейцарські 
рекреаційні зони зростають і догляда-
ються десятиліттями. А ліси — велика 
недоторканна цінність країни. У Швей-
царії 80% лісу, за свідченням телеканалу 
ICTV, в приватних руках, але власник 
не має права без спеціального дозволу 
зрубати жодне дерево. Якщо вже йому 
це дозволять, то лишень раз у 10 ро-
ків. Навіть на вирубку одного дерева 
потрібен спеціальний дозвіл лісника і 
переконливі аргументи. 

Це тільки про зелені зони. Про швей-
царську питну воду, чисте повітря, со-
ціальну сферу, про тротуари, котрі ми-
ються спеціальною технікою, прозорість 
влади краще не говорити, бо це інфікує 
вірусом когнітивного дисонансу навіть 
свідків покращень.

Так схожі ми на Швейцарію?

ОСТАННІЙ АРГУМЕНТ...
Тут тільки цифри. Скільки коштують 

парки та сквери Ірпеня? Прошу зазна-
чити, що їх «штампують» не за кошти 
«філантропів» та «меценатів», а за гроші 
з міського бюджету, тобто кожен житель 
міста інвестує в них якусь частку своїх 
фінансів. Так скільки вони коштують? З 
того, що останнім часом з’явилося у від-
критих джерелах: Парк письменників — 
15 000 000 гривень, Парк «Незнайко» (чи 
як його назвати правильно?) — близько 
30 000 000 гривень... 

А тепер — увага: реконструкція пар-
ку «Перемога» у Броварах (площа 32 га) 
коштувала 8 мільйонів бюджетних гри-
вень. Там теж є доріжки, скульптури, 
лави для відпочинку, мангали...

А ось ще один  приклад. Бучанський місь-
кий парк. Площа 42 гектари. Він міському 
бюджету  вартував  12 мільйонів гривень...

Різницю відчули? 
А ніколи у вас не виникало питання, 

чому у місті, де вкрай бракує насампе-
ред дитсадків і шкіл, понад усе люблять 
облаштовувати парки? Ну, все насправ-
ді на поверхні. Парко-сквери — красива 
картинка для продажу того, що навколо 
них (а саме новобудов). Це по-перше. 
Друге — бездонна яма, аби закопати туди 
купу грошей, щоб ніяка ревізійна комі-
сія кінців не знайшла. Третє — знахідка 
для підприємливих (в сенсі розміщення 
у комунальних зонах рекреації різних 
приватних стоколісних, мотузкових та 
кав’ярних бізнесів). А що візьмеш з того 
дитсадка? Нічого! 

Ще є питання?

• ОТАКОЇ! •

ЕНЯ КРІЗЬ РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ

42 га 32 га
6 га

Умань,
парк 

Софіївка

Київ,
Голосіївський

Буча Бровари
Незнайко

Центральний

Правика

Перемога

Покровський

парки Ірпеня

179 га 126 га

І де тут парк?

Лондон, Великобританія,
 Richmond Park

площа 955 га
Мюнхен, Німеччина,

   парк Англійський сад

площа 417 га
Умань, парк «Софіївка»

площа 179 га
Київ, Голосіївський парк

площа 126 га

Ось якими 
мають бути 
справжні 
парки:

Буча, 
Бучанський міський парк

площа 42 га

Вартість хліба в містах Київщини (грн)
Сорт хліба Бориспіль Бородянка Васильків Бровари

Біла 
Церква

Фастів Обухів Ірпінь Вишгород

Пшеничний, 
вищий сорт 11.60 9.60 10.00 10.60 9.60 9.60 11.00 9.35 10.00

Пшеничний, 
перший сорт 13.10 11.70 11.65 12.00 10.40 11.70 12.40 11.99 11.00

Житній хліб 17.30 14.00 14.00 14.60 15.40 14.00 15.70 15.99 15.00

ЗА РІК ЦІНИ НА ХЛІБ В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА ТРЕТИНУ
Українське зерно останнім часом користу-

ється неабияким попитом за кордоном. І 
саме зростання ціни на зовнішніх ринках ав-

томатично спричиняє подорожчання зерно-
вих. А отже — піднімається ціна борошна і на 
українському ринку. Це одна з основних при-

чин. А інші — підвищення заробітних плат 
працівників у вітчизняній пекарській галузі, 
підвищення цін на паливно-мастильні мате-

ріали. Вочевидь, озвучене урядовцями при-
йдешнє підвищення ціни на газ також зали-
шить свій «відбиток» на хлібному ціннику...

АКТУАЛЬНО
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАМ НЕ ДАЮТЬ БАЧИТИСЯ З ДИТИНОЮ?
КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«Плачу аліменти справно вже 2 роки, 
але колишня дружина не дає бачитись 
із сином. Що мені робити?»

Іван Луцюк

Захист прав найменших українців є 
пріоритетом як Міністерства юс-
тиції, так і всього Уряду. Умовами 

повноцінного виховання дитини є по-
стійний контакт з батьками та контакт з 
іншими родичами.

Тому під час підготовки другого пакету 
законів #ЧужихДітейНеБуває ми пішли 
на безпрецедентний для нашої держави 
крок. Ми урівняли можливості для вихо-
вання й спілкування з дитиною як того з 
батьків, з ким вона проживає, так і того 
з батьків, хто мешкає окремо від дитини.

— Чи впливає на можливість спілку-
вання з дитиною те, з ким вона прожи-
ває?

Мати і батько мають рівні права та 
обов’язки щодо дитини, незалежно від 
того, чи перебували вони у шлюбі між 
собою. 

Розірвання шлюбу між батьками та про-
живання їх окремо від дитини жодним 
чином не впливає на обсяг їхніх прав. Так 
само, як і не звільняє від обов’язків щодо 
дитини. Це саме той баланс, якого ми на-
магалися досягти в новаціях у рамках іні-
ціативи Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. 

— Чи є порушником той з батьків, хто 
обмежує можливість для спілкування з 
дитиною  другого з батьків?

Той із батьків, з ким проживає дитина, 
не має права перешкоджати тому з бать-
ків, хто проживає окремо, спілкуватися з 
дитиною та брати участь у її вихованні, 
якщо таке спілкування не перешкоджає 
нормальному розвиткові дитини.

— Чи є випадки, коли право на спіл-
кування може бути обмежене?

Мати, батько та дитина мають право на 
безперешкодне спілкування між собою, 
крім випадків, коли таке право обмежене 
законом та здійснюється всупереч інтер-
есам дитини.

— Куди звернутися, якщо вам не да-
ють спілкуватися з дитиною?

Якщо все ж таки склалася така ситуа-
ція, коли один із батьків забороняє іншо-
му бачитися з дитиною, особа має право 
на попереднє звернення за захистом сво-
їх сімейних прав та інтересів до органу 
опіки та піклування. 

За відповідною заявою орган опіки та 
піклування визначає способи участі у ви-
хованні дитини та спілкуванні з нею того 
з батьків, хто проживає окремо від неї. 

Рішення про це орган опіки та піклу-
вання постановляє на підставі вивчення 
умов життя батьків, їхнього ставлення до 
дитини, інших обставин, що мають іс-
тотне значення. Таке рішення є обов’яз-
ковим до виконання.

У свою чергу, якщо той із батьків, з 
ким проживає дитина, й надалі чинить 
перешкоди та ухиляється від виконан-
ня рішення органу опіки та піклування, 
другий із батьків має право звернутися 
до суду з позовом про усунення цих пе-
решкод.

Суд визначає періодичність чи систе-
матичність побачень з дитиною, можли-

вість спільного відпочинку, можливість 
дитини залишатися у другого з батьків на 
певний строк, місце та час їхнього спіл-
кування. 

— Що буде у разі невиконання судо-
вого рішення?

У разі ухилення від виконання рішення 
суду особою, з якою проживає дитина, 
суд за заявою того з батьків, хто прожи-
ває окремо, може передати дитину для 
проживання з ним.

Особа, яка ухиляється від виконання 
рішення суду, зобов’язана відшкодувати 
матеріальну та моральну шкоду, завдану 
тому з батьків, хто проживає окремо від 
дитини.

— Куди звернутися за допомогою в під-
готовці відповідних звернень чи позовів?

Підготувати усі документи вам залюбки 
допоможуть у наших центрах та бюро бе-
зоплатної правової допомоги.

Дізнатись, де розташований най-
ближчий Центр, можна на сайті http://
legalaid.gov.ua або за телефоном гарячої 
лінії 0 (800) 213-103.

pravo.minjust.gov.ua

*

 

 
 

 

ОБЕРЕЖНО, БУЛІНГ!

Матеріали надані Ірпінським міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області

В УКРАЇНІ КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПОДОРОЖЧАЄ НА 15-40%

Із 1 січня 2019 року значно подорожча-
ють послуги платних телевізійних серві-
сів, зокрема кабельне телебачення, IPTV, 

телебачення інших технологій. Абонентська 
плата може зрости на 15-40%, залежно від 
регіональних особливостей, набору теле-
візійних телеканалів, різних економічних 
показників діяльності провайдерів. Про 
це повідомила голова правління Асоціації 
правовласників та постачальників контен-
ту Наталія Клітна на конференції «Телеком. 
Інтернет. Медіа» (скорочено «ТІМ»), яка від-
булася у Києві 7-8 листопада 2018 року.

Відповідно до даних  Державної служби 
статистики України за І півріччя 2018 року, 
середній об'єм реалізованих послуг на од-
ного абонента кабельного телебачення, у 
тому числі цифрового, в Україні вже складає 
близько 72 грн. Однак тарифи продовжують 
зростати через суттєве підвищення плати за 
використання прав на інтелектуальну влас-
ність виробниками українського контенту, 
необхідність збільшення заробітної плати 
працівникам галузі, плати за електроенер-
гію тощо. Так, мінімальні тарифи за доступ 
до пакетів лише з українськими телеканала-
ми можуть складати приблизно 56-70  грн, 

залежно від благополуччя регіону. Але, 
скоріше за все, тарифи можуть бути і вищи-
ми, оскільки 
провайдерам 
доводиться та-
кож витрачати 
значні кошти 
на закупівлю 
прав на ре-
т р а н с л я ц і ю 
розважальних 
іноземних те-
леканалів для 
того,  щоб за-
цікавити або-
нента і створи-
ти додаткову 
цінність теле-
візійної послу-
ги у порівнянні з безкоштовною ефірною 
цифрою.

Підвищення платежів для абонентів ка-
бельників, зокрема на думку представників 
провідних вітчизняних медіа, обґрунто-
вується необхідністю збільшення обсягів 
фінансування виробництва українського 
контенту, створення українських історій, 

що необхідно для державотворення і що 
цілком слід  підтримувати. Якби не одне 

«але»: доступ 
до лідерів пере-
гляду  —  укра-
їнських телека-
налів  — зали-
шається безко-
штовним для 
глядачів супут-
никового, ефір-
ного цифрового 
телебачення та 
у мережі Інтер-
нет, що створює 
нерівність умов 
для розвитку 
різних підпри-
ємств зв'язку у 

сфері телебачення.
З метою подолання дискримінації абонен-

тів Рay TV 2019 рік може принести «сюрпри-
зи» й глядачам супутникового телебачення. 
Як повідомив на конференції «ТІМ» дирек-
тор напрямку платного ТБ «1+1 медіа» Ярос-
лав Пахольчук, на 31 травня 2019 року пла-
нується припинити безкоштовний доступ 

глядачів супутникового телебачення до про-
відних українських телеканалів кодуванням 
їхнього сигнала надійною системою умов-
ного доступу. Після кодування пакет супут-
никового телебачення з українськими теле-
каналами коштуватиме приблизно 70  грн. 
Не дивлячись на плани медіа кодувати су-
путниковий сигнал, у кулуарах конференції 
«ТІМ» провайдери-практики критично оці-
нювали оптимістичний настрій щодо збіль-
шення глядачів платного ТБ за одночасного 
суттєвого подорожчання послуг, приміром, 
через конкуренцію з єдиним оператором 
цифрового телебачення ТОВ «Зеонбуд», 
яке має у відкритому й безкоштовному до-
ступі близько 30  українських телеканалів. 
За даними   представниці департаменту до-
слідження телеаудиторії Індустріального 
телевізійного комітету  Ірини Гребінської, 
ТОВ «Зеонбуд» після відключення ефірного 
аналогового телебачення отримало майже 
80% аналогових глядачів. І тепер аудиторія 
провайдера – це практично третина всіх те-
леглядачів України. 

Прес-служба Асоціації правовласників 
і постачальників контенту

ТЕХНОЛОГІЇ

-

-

-
-
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Затишне і гостинне Гельсінкі. Це ста-
ровинне місто, засноване 1550 року, 
вражає своєю чистотою, затишком і 

гостинністю. Потрапивши до столиці Фін-
ляндії, обов’язково відвідайте порт, звідки 
щодня відправляються круїзні лайнери. У 
центрі міста дивує все: і величний Кафе-
дральний собор, і Сенатська та Ринкова 
площа, де можна краще пізнати північний 
характер. Обов’язково відвідайте церкву 
в скелі, за сірими кам’яними стінами якої 
струмками стікає вода, звучить органна 
музика, а свічки створюють заспокійливу 
романтичну атмосферу.

Лапландія та Санта-Клаус
Одне з найвідоміших і найулюбленіших 

місць Фінляндії — Лапландія. Саме тут 
розташована резиденція  Санта-Клауса 
(по-фінськи — Joulupukki). Саме сюди 
мріють потрапити ті, хто вірять у казку. 

Живе він на таємничій горі Корватунту-
рі, яка за формою нагадує вухо. Оскільки 
точне місце розташування його будинку 
утаємничене, Санта відкрив офіс і пош-
ту, які працюють цілий рік, в Рованіемі. В 
його апартаментах завжди панує тепла і 
привітна атмосфера. 

Бажаєте здивувати рідних листом із каз-
ки? Чарівна пошта реалізує ваші бажання. 
А ще поринути у казку вам допоможе по-
дорож до Санта-парку та перетин лінії Пів-
нічного Полярного Кола, яка проходить че-
рез поселення-резиденцію Санти. Її можна 
переступити, перестрибнути, переїхати... 
А після цього — отримати оригінальний 
сертифікат, що підтвердить вашу участь в 
цьому унікальному заході. Фото на добру 

згадку зі справж-
нім Сантою не 
залишає байду-
жими ні дітей, ні 
дорослих. 

Сафарі-туризм 
На оленях.  «Екологічно чиста» розвага — 

їзда на оленях — древній спосіб пересуван-
ня саамів. Для туристів  прогулянки на оле-
нях по зісніженій  Лапландії тривають від 
10 хв до кількох годин. Олені зазвичай бі-
жать  повільно, тому такі поїздки підходять 
навіть малечі. До того ж вам запропонують 
навчитися самому керувати упряжкою та 
навіть отримати «водійське посвідчення». 

На собачих упряжках. Пересування 
на  оленях для вас занадто повільні? Тоді 
команда хаскі покаже вам, що таке швид-
кість. Довжина маршруту може бути від 2 
км до 25 км, а пролягає він навколо озер 
по засніженому лісу. Після закінчення са-
фарі ви відвідаєте розплідник, де ближче 
познайомитеся з чарівними сибірськими 
хаскі, їхніми щенятами та вовкодавами. І, 
звісно ж, отримаєте «водійське посвідчен-
ня» вправного керманича упряжок хаскі. 

На снігоходах. Бажаєте справжнього 
екстриму? «Mint Travel» вам допоможе в 

цьому. Відчути зимову прохолоду і пов-
ною мірою насолодитися красою пейза-
жів, якими пишається Фінляндія, вам до-
поможе швидка прогулянка на снігоході. 
Спеціально для вас буде розроблений 
унікальний маршрут, який пролягатиме 
через наймальовничіші ділянки доріг. 

Сани та лижі 
Як щодо того, щоб помилуватися пів-

нічним сяйвом прямо в засніженому лісі? 
Або викупатися в променях сонця в са-
мому серці дикої Арктики? На курортах 
Фінляндії створені всі умови для катан-
ня на бігових та гірських лижах, санках, 
ковзанах і снігоступах. До речі, милува-
тися Північним сяйвом ви зможете в без-
хмарні дні в період з вересня по березень. 

Фінська сауна 
Не лише гарячими напоями вміють грі-

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

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

ни, лапландський сир, лакричні цукерки 
і класичний фінський шоколад.

Де оселитися? Готелі у Фінляндії, як 
правило, розташовані у центрі гірсько-
лижного курорту, ближче до схилів — 
апартаменти, будівлі, що мають кілька 
входів. Дуже часто комплекс такого роду 
апартаментів являє собою ціле невелике 
містечко зі своєю інфраструктурою: рес-
торанами, барами, магазинами, пункта-
ми оренди спорядження, фітнесом і ба-
сейном. 

Новорічне святкування 
Новорічна вечеря і спеціальна шоу-про-

грама — неодмінні складові свята на гір-
ськолижних курортах Фінляндії. Навко-
ло святкова ілюмінація, гарно оздоблені 
ялинки, зимові розпродажі, феєрверки 
і урочисті заходи. Тож не баріться — 

бронюйте квитки на прямих чартерних 
рейсах на Новий Рік і Різдво з Києва до 
фінської Лапландії. Обрати комфортні 
готелі, апартаменти або котеджі вам до-
поможуть професійні менеджери «Mint 
Travel». Всього 2,5 години перельоту — 
і ви в казковій країні! 

Гарного вам відпочинку!

Організувати казковий відпочинок напередодні новорічно-різдвяних 
свят вам допоможе компанія «Mint Travel»

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

Туристична агенція Mint Travel
м. Ірпінь, Привокзальна площа, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 17
Сайт: www.mint.travel

30 листопада — Всесвітній день 
домашніх тварин

ІА «Погляд» оголошує конкурс для читачів. 
Надсилайте нам фото своїх домашніх улюблен-
ців  на електронну адресу gazeta@poglyad.tv або 
Facebook-сторінку https://www.facebook.com/
poglyadirpin/. Найкращі з них будуть надруковані у 
газеті «Погляд» та на офіційному сайті інформагенції.

Цікаві факти про наших улюбленців
• Середньостатистична собака навчається так само 

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

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

• Коти, на відміну від собак, вважаються незалежни-
ми тваринами. Дикі предки кішок — «одиночки», їм 
не потрібно слідувати за ватажком зграї і приймати 
закони «всіх». 

• Кішці потрібен спокій, адже її чутливість до звуків 
в три рази більша, аніж у людини. А чутливість до 
запахів сильніша в 14 разів! 

• Особливо унікаль-
ним орга-
ном у котів 
і собак є 
ніс: його 
відбиток 
у кожної 
особи різ-
ний.
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ГОРОСКОП НА ГРУДЕНЬ

• НА КАНАПІ •

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

ВЕСЕЛА СВІЖИНА

■ Який перший день грудня, така і вся зима буде.
■ Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не 

настане до 10 лютого.
■ Снігурі прилетіли в грудні — зима буде суворою.
■ Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла 

й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
■ Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і 

сухе літо.
■ Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.
■ Грудень холодний, сніжний та з вітрами — на вро-

жай.

ВІДПОВІДІ ДО СКАНВОРДУ З №13

Овен. Попереду у вас новий жит-
тєвий етап, сповнений знайом-
ствами і пригодами. Зустрічайте 
його з високо піднятою головою!
Телець. У грудні на Тельців чекає 
велике «генеральне прибиран-
ня» — час підбиття підсумків як у 
справах, так і в особистому житті.
Близнюки. Перед Близнюками 
грудень поставить ряд важливих 
завдань — як і з ким жити, як бу-
дувати свій бізнес і все подальше 

життя.
Рак. Грудень для Раків — місяць 
кар’єри. Як хороша робоча коняч-
ка, ви будете безперервно працю-
вати і брати один бар’єр за іншим.
Лев. Вперше за довгий час ви від-
чуваєте себе впевнено і вільно. Як 
всім цим розпоряджатися, зале-
жить тільки від вас!
Діва. У грудні вам необхідно ви-
значитися у всьому — і в особи-
стому житті, і в професійній ді-
яльності —, щоб у майбутньому 

відчувати себе впевнено і комфортно.
Терези. Грудень принесе Тере-
зам не лише нові можливості, але 
й багато проблем, які потрібно 
уважно розглянути і вирішити.
Скорпіон. У грудні ви нареш-
ті відчуєте твердий грунт під но-
гами, а «золота жила», яку вам 
вдасться «відкопати», буде году-

вати вас довгий час.
Стрілець. Юпітер урочисто руха-
ється по вашому знаку, а це зна-
чить, що дуже скоро у Стрільця 
вийде все те, про що і думалося і 

мріялося.
Козеріг. У грудні Козерогам дове-
деться підбивати підсумки і при-
водити в порядок багато справ, 
оскільки в наступному році доля 

дозволить вам жити так, як хотілося 
завжди.

Водолій. Грудень для Водолія —   
непоганий час для поповнення 
своїх рядів новими союзниками і 
помічниками. Схоже, ви рухаєте-

ся вперед!
Риби. Вплив Юпітера, Меркурія і 
Сонця, які знаходяться у верхній 
частині гороскопу Риб, в грудні 
допоможе вам прорватися крізь 

найвищі перепони і обіцяє успіх, осо-
бливо фінансовий.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ГРУДЕНЬ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ

4 — Введення у храм Пресвятої 
Богородиці

7 — День пам’яті святої Катерини
13 — День пам’яті святого Андрія
19 — День святого Миколая
25 — Спиридон (день пам’яті 

Спиридона Триміфунтського, 
який шанується в лику святи-
телів як чудотворець)

25 — Католицьке Різдво

ПОГОДА

Довідково-інформаційне бюро регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «УЗ»: 

тел. (044) 309-70-05

Магнітні бурі на 
листопад-грудень:
з 17 листопада по 

11 грудня

Магнітосфера спокійна
Магнітосфера збурена
Магнітна буря

— Слухай, куме, поїдь на вокзал і зу-
стрінь там мою тещу. Зустрінеш — по-
ставлю пляшку.
— А якщо вона не приїде?
— Поставлю дві!

***
—Я би хотіла купити у вас автомобіль...
—Модель?
— Ні, бухгалтер. Але за комплімент 
дякую...

***
Баба Гана спеціально зареєструвалася у 
Фейсбуці щоб за кількістю лайків вибра-
ти собі фото на памятник.

***
Двоє поліцейських телефонують у від-
ділення.
— Що у вас?
— Спроба вбивства. Чоловік 38 років, 
його дружина вдарила сковорідкою шість 
разів за те, що він наступив на мокру, 
щойно вимиту підлогу. «Швидка» забра-
ла його до лікарні.
— А дружину затримали?
— Ні, підлога ще мокра.

За даними сайту www.meteo.ua


