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ЧОГО ОЧІКУВАТИ В ДРУГОМУ ТУРІ?
На відміну від Києва, де президент Петро Порошенко отримав майже рівний результат у першому турі
виборів із переможцем Володимиром Зеленським, у передмістях столиці він перегони програв.
Попри те, що кампанією в обласних округах керували люди, які давали гарантії на результат, на виході виявилось, що ані обіцяний адмінресурс, ані мотиваційні сітки — не працюють.
Чого очікувати в другому турі?
стор.

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

ІРПІНЬ-БУЧА-КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

У ЦЕНТРІ УВАГИ
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ВІЙНА З ДУБАМИ:
в Ірпені триває тотальна
вирубка дерев на догоду
забудовникам
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ПРОВАЛ ІРПІНСЬКОЇ «МЕРЕЖІ»
ПІДКУПУ ВИБОРЦІВ

ПЕРШІ ДОБРІ СПРАВИ
БУЧАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ГРОМАДИ

стор.

Т

ериторіальний виборчий округ № 95, куди входять Ірпінь та части‑
на Києво‑Святошинського району, ще задовго до першого туру го‑
лосування на виборах Президента України «трусило» від скандалів
та різних халеп. Серед найпомітніших і найгучніших — використання
приміщення Ірпінської міської ради як тіньового штабу одного з кан‑
дидатів, факти застосування адміністративного ресурсу із боку міських
чиновників, звільнення з роботи вагітної директорки стадіону, котра
не виявила прихильності і відмовилась агітувати за кандидата, котро‑
го екс-мер Ірпеня Карплюк підтримав разом із своєю «новообличчів‑
ською» депутатською більшісю в ІМР. Ну, а вишенькою на тортику оцього
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«передвиборчого марафону» стала виявлена громадськими активіста‑
ми ціла підпільна «мережа» підкупу виборців, яку організували всі ті ж
«обличчя». Хоча й «нові», але добре знайомі. Що ж, не вийшло — «схе‑
ми» не спрацювали, а «мережа» з тріском провалилася. Обіцяний Кар‑
плюком на найвищому рівні «позитивний» результат виявився пшиком.
Ірпінський люд проголосував так, як вважав за потрібне.
Зрештою на виборчому окрузі № 95, який, до речі, у підрахунку голосів
був одним із найповільніших, у першому турі впевнено переміг Володи‑
мир Зеленський. Другим фінішував чинний Гарант — Петро Порошенко,
а третьою — Юлія Тимошенко.

ВЕЛИКДЕНЬ
НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ПОГОДА
НІЧ

ДЕНЬ

СЕРГІЙ ГЛИНЯНИЙ:
«Свавілля і злочини проти громади характеризують
депутатське угруповання, яке перетворює Ірпінь на гетто»

стор.
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11 квітня в Ірпені пройшла
66‑та сесія, на якій депутати
ухвалили цілу низку незаконних
рішень, спрямованих на дерибан
комунальної власності міста.
Представник фракції
«Свобода» Сергій Глиняний
знову звинуватив поки ще
чинну місцеву владу в свавіллі
та прийнятті злочинних рішень
проти громади.

*За даними сайта GISMETEO.UA
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 ІРПІНЬ

СЕРГІЙ ГЛИНЯНИЙ:
«Свавілля і злочини проти громади характеризують депутатське угруповання,
яке перетворює Ірпінь на гетто»
 Закінчення. Початок на стор. 1

Щ

 Ігор ШВЕЦЬ
ПОГЛЯД

е до його виступу головуюча на за‑
сіданні в. о. міського голови — се‑
кретар ради Анастасія Попсуй
натякнула, що не обов’язково виступати
у залі — можна зайти і домовитися.
Мовляв, двері кабінету № 38 завжди від‑
криті, влада у нас така публічна. Саме на за‑
критості ірпінських чиновників від громади
й наголосив Глиняний.
Депутатам невчасно надаються необхідні
документи, за які пропонують голосувати
вважай «втемну». Адже часу на вивчення
питань фізично не вистачає.
По дерибанних питаннях не надаються
проекти рішень. Їх також узагалі не опри‑
люднюють і на широкий загал на офіцій‑
ному сайті Ірпінської міської ради.
За словами Глиня‑
ного, чергова сесія
знову відбувається
з кричущими пору‑
шеннями. Переви‑
щення депутатами
своїх повноважень,
відсутність відкри‑
того обговорення
важливих для міста
питань, що призво‑
дить до фактичного
відсікання від цього
громади.
«Ми не збираємося разом з небайдужими громадянами
бігати
навперейми, намагаючись

розібратися в усіх
дерибанних рішеннях: що ще вкрадуть з комунальної
власності, де ще
знищать природу?
Яким чином набудують у межах приватного
сектора
багатоповерхівки,
які, як по вул. Гагаріна, із 2‑поверхових
перетворюються на 6‑поверхові?
Свавілля і злочини
проти міста, громади — ось що характеризує це депутатське угруповання
цього скликання, яке перетворює Ірпінь
на гетто. Інакше вас назвати не можу», —
звернувся до новообличчівців Глиняний.
Так, одне із сесійних питань стосувалося

змін до рішення ІМР 2013 року, щоб штучно
збільшити межі Ірпеня із 1724 до 3705,01 га
за рахунок заплавних та лісових земель, які
вже пустили під майбутню забудову.
Загалом, це засідання сміливо можна наз‑
вати «ржачним», бо голосування прохо‑
дило під постійний сміх з боку «народних
обранців».
Унаслідок цього навіть «завалили» одне
з простих питань, що стосувалося пересіч‑

них громадян. Тому довелося переголосо‑
вувати.
Спочатку на сесію спізнилася депутат Ма‑
рія Шевченко. Ще пізніше прийшов Олек‑
сандр Бурчак, який пояснив це пробками
у місті. Попсуй обізвала його Григорови‑
чем замість Володимировича, натякнула
на його енергійність.
Коли її виправили, що це її перший заступ‑
ник Олександр Маркушин — Григорович,
то під сміх у залі зазначила, що у нього теж
багато енергії.
Традиційно тривіальну сесію, де депута‑
ти голосують, часом навіть не знаючи суті
питань, розбавили нагородженням юних
спортсменів, учасників художньої самоді‑
яльності, які відзначилися на змаганнях та
конкурсах.
Так, навіть представники дерибанної но‑
вообличчівської більшості під час голосу‑
вання перепитували про зміну цільового
призначення землі по вул. Шевченка для
ТОВ «ТРЕЙДФУД». Мовляв, це бургерна, яку
звели?

 ОТАКОЇ!

ВІЙНА З ДУБАМИ:

в Ірпені забудовник Оверко робитиме проїзд до
будинку, заради якого знищено 150-річне дерево

5 квітня забудовник Ігор Оверко зустрівся з жителями міста, які захищають
від знищення сторічні дуби по вул. Ново-Оскольській. Незважаючи на протести
громади, депутат ІМР наголосив, що робитиме проїзд.

Я

к відомо, Оверко зводить ЖК «Синер‑
гія‑2+». 2 квітня заради проїзду
до цього житлового комплексу було
викорчувано 150‑річний дуб.
Поліція відмовила у відкритті криміналь‑
ного провадження за фактом знищення де‑
рева, мотивуючи це тим, що він ріс на тери‑
торії приватної садиби.
Мовляв, її господар задля знесення
дуба звернувся до КП «Ірпіньзелен‑
буд», де оформив належні документи
та сплатив відновлювальну вартість.
Жителі прилеглих житлових комп‑
лексів переконані, що ця земля нале‑
жить до комунальної власності міста.
Вони надали документи з Публічної
кадастрової карти.
«Для правомірного видалення зелених насаджень потрібне відповідне рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради та ордер,
виписаний комунальним підприємством», — роз’яснює юрист Дмитро
Шапочкін.
Керівник «Ірпіньзеленбуду» Ольга
Олійнич запевняє, що виконували
на дереві санітарну чистку. Але міс‑
цеві жителі були проти, тому роботи
припинили.
Про зустріч 5 квітня захисникам
дуба стало відомо незадовго до її по‑
чатку. Тому людей зібралося замало —
у кого справи, у кого робота.
Зате представники забудовника
привели групу підтримки з новоселів
«Синергії-2+». Також вони не хотіли,
щоб на заході були присутні журна‑
лісти ІА «Погляд», намагалися закри‑
вати камеру.
Незабаром приїхав і сам Оверко. Він
теж не хотів спілкуватися при журна‑
лістах. Але люди наполягли на відкри‑

тості. Тому депутату довелося з цим змири‑
тися.
Забудовник показував різні документи,
запевняючи, що до його новобудови пе‑
редбачено проїзд вул. Західною. Водночас
люди запевняють, що до 2012 року її тут
не було.

Їх обурює, що з ними ніхто
не узгоджував облаштування те‑
риторії, яка є комунальною. Вони
проти, щоб тут був проїзд між бу‑
динками. Для його створення є
декілька під’їзних шляхів.
Оверко намагався переклас‑
ти
відповідальність
і на забудовника ЖК
«Затишний» Юрія Ан‑
тонюка, і на Генплан
2012 року, де, мовляв,
за ДПТ був і проїзд, і
його будинок.
Але люди говорять, що їхній за‑
будовник показував документи,
де визначався міжквартальний
проїзд, який був тупиковим. І ЖК
«Синергії-2+» на плані не було.
Зайшла мова й про знищен‑
ня зелених насаджень. Новосе‑
ли-синергійці переконували, що
дуби, які хочуть знищити, сухі.
Проте їхні опоненти говорять, що
є екологічна експертиза, якою
вони визнані живими.
«Я буду далі робити проїзд, підпірну стіну, використовуватиму
його, як передбачено ДПТ. Обіцяю, що будь-яких дерев не чіпатиму. Якщо буде судове рішення,
яке забороняє робити проїзд —
поговоримо знову», — наголосив
Оверко.
Звісно, судові справи можуть
розтягнутися на роки. І за цей час
забудовник робитиме, що захоче.
Люди звертатимуться до право‑
охоронців.
Вони жаліються, що затишну
прибудинкову територію, де гу‑
ляють батьки з дітьми, відпочива‑

ють люди похилого віку, Оверко хоче зро‑
бити проїзною.
А це загроза виникнення нещасних ви‑
падків, підвищення рівня загазованості.
До того ж навряд чи новоселам «Синер‑
гії-2+» вистачатиме паркувальних місць.
Тому вони залишатимуть авто і поблизу
ЖК «Затишний». Уже й зараз пересування
цією тупиковою вуличкою ускладнене, зо‑
крема й для спецтранспорту: пожежного,
медичного та іншого.
Звичайно, забудовнику хочеться якнайш‑
видше продати тут квартири та отримати
прибуток. А проблеми потім ляжуть на пле‑
чі жителів цього щільно заселеного мікро‑
району, де, до речі, не побудовано ні шкіл,
ні садочків.
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ЧОГО ОЧІКУВАТИ В ДРУГОМУ ТУРІ?

На відміну від Києва, де президент Петро Порошенко отримав майже рівний результат у першому турі
виборів із переможцем Володимиром Зеленським, у передмістях столиці він перегони програв.
Попри те, що кампанією в обласних округах керували люди, які давали гарантії на результат, на виході
виявилось, що ані обіцяний адмінресурс, ані мотиваційні сітки — не працюють. Чого очікувати в другому турі?

П

 Олексій ЗИНЕВИЧ
ПОГЛЯД

ередмістя столиці завжди було особли‑
вим регіоном для кандидатів у прези‑
денти і до парламенту. Близько до Киє‑
ва, зручна логістика для агітаційних поїздок,
ці округи також приваблюють політиків ве‑
ликим земельним ресурсом, компактністю
проживання великої кількості «майже киян»
і зговірливістю місцевих «еліт».
Один із прикладів такої стратегічно важ‑
ливої території — 95‑й округ із центром
в Ірпені. Ще з часів, коли тут обирався
в парламент покійний нині Петро Мельник,
а згодом прогриміли розслідування про де‑
рибан Біличанського лісу, за цим округом
закріпилась слава важливого форпосту,
який владі конче потрібно утримувати.
Утім, незважаючи на обіцянки локальних
«авторитетів», бажаних захмарних резуль‑
татів вдається досягти не завжди.
Яскравий приклад — результати першого
туру голосування на виборах президента
31 березня.
Ще минулого літа, подаючи під тиском
громади у відставку, колишній мер Ірпеня
Володимир Карплюк заявив, що балотува‑
тиметься до парламенту.
Саме тоді він, за нашою інформацією, і по‑
чав шукати можливість отримати підтримку
впливової політсили.

Це було потрібно, аби нівелювати переду‑
сім шлейф низки кримінальних справ, які
роками тягнуться за ним. А також конвер‑
тувати підтримку місцевими своєї нішової
квазі-політсили «Нові обличчя» в голоси
за списки парламентської партії некишень‑
кового формату.
У листопаді 2018 року ці пошуки вилились
у появу Карплюка на координаційному
з’їзді БПП, де розподілялися кандидатури
на округи для парламентської кампанії.
Екс-мера «призначили» на 95‑й округ.
Очевидно, координацію передвиборчої
кампанії кандидата в президенти на цій те‑
риторії теж було доручено Карплюку і його
команді.
Серед опосередкованих підтверджень —
всіяна агітацією БПП міська рада за місяць
до виборів і «злиті» в мережу списки учас‑
ників «сітки», серед яких чимало керівни‑
ків комунальних підприємств, депутатів і
просто наближених до Карплюка людей, які
мали брати участь в скупці голосів і гаран‑
тувати прихід прихильників.
Спроби самої міської ради виправдатися
за агітки (стоси поліграфії обсягом із дві
середні вантажівки) заявами про провока‑
ції — ніщо інше як фактичне підтвердження,
що «рильце» таки «в пушку».
Більше того, визнання винною у появі агі‑
ток в державному органі, завгоспа міської
ради — лише підкреслює цинізм і абсурд‑

ність ситуації.
Що ж стосується «сітки», то її справжність
легко було перевірити усім бажаючим про‑
стим телефонним опитуванням друзів та
знайомих (файл на 15 сторінок містив те‑
лефони і адреси, реальність яких мешкан‑
ці міста успішно перевіряли в хаотичному
порядку).
Ще одним потужним підтвердженням на‑
явності механізмів тиску на користь чинної
влади став скандал із директоркою стадіону
Анжелою Макеєвою в Ірпені.
Її звільнили від виконання обов’язків бу‑
квально напередодні першого туру голосу‑
вання нібито за відмову агітувати за чин‑
ного президента і брати участь в акціях
на його підтримку.
Негативний ефект тут мав не тільки і
не стільки факт звільнення з порушенням
закону (жінка вагітна і не може бути в цей
час звільнена), скільки медійний резонанс,
який ця історія отримала.
Тільки звернення самої жінки в Facebook
набрало близько 50 тисяч переглядів,
а ефіри на загальнонаціональних каналах
«розігнали» її набагато ширше. І це була
цілковита «зрада» для виборців регіону.
Адже в новинах прізвище Порошенка зву‑
чало в рази частіше, ніж прізвище Карплю‑
ка.
Що в кінцевому підсумку отримав Петро
Порошенко в Ірпені? Результати, які фак‑

 ВИБОРИ 2019: АНАЛІТИКА

ХТО ЗА КОГО?

Перший тур виборів Президента України подарував кілька неочікуваних сюрпризів. Перший і
найбільший — величезний відрив абсолютного переможця Володимира Зеленського від кандидата,
який посів друге місце. Наступний і не менш неочікуваний — невдача Юлії Тимошенко, котра за про‑
гнозами багатьох політологів і соціологів мала бути у другому турі перегонів, але не потрапила туди,
поступившись місцем своєму непримиренному супернику — чинному Президенту України.
«Хто за них голосував?» — таке питання найчастіше звучало в різних куточках країни після оголо‑
шення перших результатів голосування 31 березня. Зосередимо нашу увагу на трійці лідерів.
ВИБОРЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Електоральна опора Во‑
лодимира Зеленського —
це виборці півдня і цен‑
тру країни. Якщо умовно
означити загальну кіль‑
кість його голосів як 100 %,
то голоси південних регіо‑
нів складають 35,3 %, цен‑
тральних — 34 %.
Ще 18,5 % у виборчу
скарбничку Зеленського вклали прихильники із
заходу, і найменше — 12,1 % — виборців зі східних
регіонів.
Як не дивно, але більше 29 % прихильників ак‑
тора і шоумена живуть в селах, ще 22,3 % — у се‑
лищах міського типу та невеликих містах з чи‑
сельністю населення до 50 тисяч осіб.
Тобто більше половини виборців Зеленського,
якого називали кандидатом великих міст і моло‑
ді, насправді мешкає у провінції. У великих мі‑
стах з населенням 50 тисяч і більше та обласних
центрах живе 45 % Зе-виборців.
55,5 % усіх виборців Володимира Олександро‑
вича — жінки, 44,5 % — чоловіки.
Що стосується вікового зрізу електорату Зе‑
ленського, то він теж виявився несподіваним.
«Ядерними» виявились одразу три вікові гру‑
пи: 18–29 років (24,6 % виборців), 30–39 років
(майже 28 %) та 40–49 років (21 %). Люди з групи
50–59 років складають 14,5 % електорату Зелен‑
ського, а старші за 60 років — всього 11,8 %. Сим‑
патики актора в основному достатньо освічені
люди: 32,5 % мають середню спеціальну освіту,
46,2 % — незакінчену або повну вищу. Ще майже
17 % отримали повну середню освіту.
ВИБОРЕЦЬ ПОРОШЕНКА
Прихильники чинного Пре‑
зидента Петра Порошенка
мають іншу географічну
розкладку. 37 % із них скон‑
центровані на заході, 40 % —
у центрі. Південь і схід для
Порошенка стали «чорними
електоральними дірами» —
16,5 % та 6,4 % відповідно.

Живуть прихильники Петра Олексійовича в ос‑
новному в обласних центрах та великих містах —
сумарно майже 47 виборців зі 100. Ще 33,2 % —
селяни, а 20 % — жителі невеликих містечок та
селищ міського типу.
Серед виборців Порошенка дещо більше чоло‑
віків, ніж у Зеленського (47,1 % проти 44,5 %), та,
відповідно, менше жінок (52,9 % проти 55,5 %).
В електоральному полі Петра Олексійовича
простежується пряма залежність: чим старші ви‑
борці, тим більше серед них прихильників По‑
рошенка.
У чинного Президента всього 10,8 % виборців
входять до вікової групи 18–29 років, 18,3 % ма‑
ють від 30 до 39 років, 19,1 % — від 40 до 49 ро‑
ків, 21,9 % — від 50 до 59 років. Найчисельніша
група прихильників Порошенка є одночасно і
найстаршою — 29,9 % його прихильників мають
60+ років.
Серед виборців Порошенка число людей з ви‑
щою освітою вище, ніж у виборців Зе — більше
52 % або закінчили, або закінчують виші. Ще
30 % мають середню спеціальну освіту.
ВИБОРЕЦЬ ТИМОШЕНКО
Виборці Тимошенко —
мешканці заходу і центру.
На заході живе 32,7 % її при‑
хильників, а в центральних
областях — 44,1 %.
Південь дав Тимошенко
17 % голосів, схід — 6,1 %.
Щодо підтримки у різних
типах поселень. Величезну
підтримку Юлія Володи‑
мирівна мала на селі, і куди меншу в містах. Зі
100 виборців Тимошенко 43 мешкає у сільській
місцевості, майже 22 — у невеличких містах, ще
35 у великому місті чи обласному центрі.
За Тимошенко відчутно частіше голосують
жінки — 59 %. Майже 65 % виборців ЮВТ стар‑
ші за 50 років. За кількістю найменш освічених
прихильників: 26,6 % виборців Тимошенко ма‑
ють лише середню освіту, ще близько 40 % сим‑
патиків кандидатки зупинились на рівні училищ
і ПТУ.
За матеріалами сайту «Українська правда»

тично збігаються з даними соціологічного
дослідження групи «Рейтинг», проведеного
в останні тижні перед голосуванням.
Після голосування 31 березня у місті та пе‑
редмісті (95 округ) лідер перегонів, Володи‑
мир Зеленський, отримав 32,68 % (соціоло‑
гія показувала 32,5 %), Порошенко — 23,47 %
(соціологи давали 21,9 %). Різницю в межах
статистичної похибки навряд чи можна вва‑
жати результатом роботи «потужної сітки».
Плюс, на відміну від Києва, де десятки
дільниць віддали перевагу чинному гаран‑
ту, на низці виборчих дільниць у дрібних
населених пунктах Порошенко програв на‑
віть Юлії Тимошенко.
Показник же в 23,5 % за Порошенка — ціл‑
ком співмірний з показниками в середньо‑
му по Києву, до мешканців якого, за ве‑
ликим рахунком, можуть відносити себе
жителі передмість типу Ірпеня.
Тобто, попри зусилля і обіцянки, можемо
стверджувати, що «сітка» як така — не спра‑
цювала.
Звичайно, оточенню колишнього мера це
теж на руку: можна говорити, що жодної
«сітки» і не існувало. Проте такий аргумент
спрацює лише для публіки.
А от як вигравати вибори в парламент
восени і чи можна гарантувати тепер пе‑
ремогу для кандидата від БПП, чи будуть
виконані обіцянки про підтримку, мережу і
здобутки — велике питання.
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ДО КОГО ТА ЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ ВІДІЙДЕ
В ДРУГОМУ ТУРІ ВИБОРІВ

О

тже, у другому турі перего‑
нів за крісло Президента су‑
перничатимуть Володимир
Зеленський і Петро Порошенко.
Наразі існує одне питання, яке
цікавить більшість. І лежить воно
в площині того, до кого відійде
електорат усіх кандидатів і хто
в результаті переможе?
Фактично перед другим туром
Порошенко мусить десь відшука‑
ти майже таку ж кількість нових (!)
прихильників, яку він з усіма поту‑
гами зумів зібрати у першому турі:
відставання від Зеленського скла‑
дає 14 %, а підтримка Петра Олек‑
сійовича у першому турі — менше
16 %.
Сумарно на першому етапі голо‑
сування Порошенко і Зеленський
зібрали голоси 8,7 мільйона вибор‑
ців. Тобто решта 10 мільйонів лю‑
дей, які взяли участь у голосуванні,
теоретично мусять знайти собі но‑
вого фаворита.
Точних цифр такої переорієнта‑
ції, зрозуміло, немає. Однак при‑
близні її показники можна вирахувати, скориставшись даними останніх соціологічних дослі‑
джень, проведених ще перед виборами.
За основу УП взяла дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Частина виборців кожного із кандидатів, які не пройшли у другий тур, «перетече» до Зелен‑
ського і Порошенка.
Щоб визначити, скільки сумарно складе цей перетік, ми вирахували, яка частина підтримки
кожного непрохідного відійде кожному із учасників другого туру.
За підрахунками УП, до свого результату після першого туру Зеленський зможе додати ще
близько 17,4 % голосів, а Порошенко — близько 5,7 %.
Тобто, сумарно розрив між кандидатами може збільшитись ще на майже 12 %. За умови, що
нічого екстраординарного не відбудеться.
Проте, мабуть, ключовою у цій ситуації стане цифра тих, хто за умови участі Порошенка і
Зеленського у другому турі або не хочуть голосувати, або не знають за кого.
За матеріалами сайту «Українська правда»
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Андрій Магера, юрист, екс-заступник голови ЦВК:
«…Що стосується Порошенка, то я не уявляю, як він виграє повторне голосування, якщо
не зробить хоча б двох речей: 1) не покаже суспільству, як у країні працюватимуть суспільні
ліфти, за допомогою яких до влади потраплятимуть не лише вчорашні; 2) не позбудеться
частини свого оточення, яке давно стало токсичним для багатьох адекватних людей. А для
цього треба докласти чимало зусиль, бо просто так нічого не трапляється».
Микола Спиридонов, політолог, експерт Українського інституту аналізу і менеджменту полі‑
тики:
«Моя точка зору така: у другому турі співвідношення сил зараз приблизно 80 на 20 на користь Зеленського, і це очевидно. До того ж я не можу пригадати в історії виборів такої ситуації, коли б розрив у 14,5 % в першому турі було ліквідовано. Тому достатньо ясно, що після
першого туру фаворитом все одно залишається Зеленський».
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ЗМІНЮЮТЬ СВІТ ТА ОКРИЛЯЮТЬ:
жителька Бучі Уляна Пчолкіна —
«Жінка України-2019»

У ГОСТОМЕЛІ КРОНУЮТЬ ДЕРЕВА:
рятування від шкідників може
призвести до загибелі рослин

ідбулося урочисте нагородження но‑
мінантів щорічної Всеукраїнської пре‑
мії «Жінка України — 2019». Одним із
її переможців стала жителька Бучі Уляна
Пчолкіна.
Премія відзначає жінок, які дійсно творять
життя, змінюють світ навколо себе та окри‑
ляють інших своїм прикладом.
Уляна Пчолкіна — телеведуча, громад‑
ський діяч, чемпіонка світу з пара-карате,
яка є членом правління, організатором та
інструктором Таборів активної реабілітації.
Понад 10 років жінка займається захистом
прав людей з інвалідністю, зокрема й жі‑
нок, які отримали складні травми спинного
мозку та змушені унаслідок цього пересува‑
тися в колісному кріслі.
Пчолкіна названа кращою у номінації «Со‑
ціальний внесок». Номінантами були жінки,
які змінюють нашу країну добрими справа‑
ми, інноваційними соціальними ідеями та

селищі активно кронують дерева, мо‑
тивуючи це знищенням омели, яка
є алергенним збудником легеневих
хвороб, та деревних кліщів. Водночас ради‑
кальна чистка може призвести до всихання
рослин.
Для знешкодження паразитів, зокрема
омели, яка є алергенним збудником легене‑
вих хвороб, особливо серед дітей, у Госто‑
мелі активно кронують та впорядковують
зелені насадження.
11 квітня омелу видалили зі старих берез
поблизу РАГСу та меморіалу воїнам Другої
світової війни по вул. Ярова.
Раніше почистили каштанову алею у вій‑
ськовому містечку. Деякі жителі цим дуже
стурбовані, адже вигляд дерева після кро‑
нування став незвичним.

В

У

розвитком благодійного та неприбуткового
сектора країни.

5 НОВИХ АВТОМОБІЛІВ
ПОДАРУВАЛИ НАСЕЛЕНИМ ПУНКТАМ
БУЧАНСЬКОЇ ОТГ

К

лючі від п’яти новеньких автомобілів
PEUGEOT урочисто передали в. о. ста‑
рост Блиставиці, Гаврилівки та Луб’ян‑
ки, а також головам селищної і сільської рад
Ворзеля та Мироцького. Про це на своїй
офіційній сторінці у Facebook повідомляє
Бучанська міська рада.
Крім того, прес-служба ради нагадує, що
ці села та селища відповідно до розпоря‑

дження голови Київської обласної дер‑
жавної адміністрації Олександра Терещука
увійшли до Бучанської об’єднаної територі‑
альної громади.
«Відтепер працівники соціальної сфери, в. о. старост зможуть вчасно у будьяку погоду приїхати у Бучу для вирішення питань», — повідомляє прес-служба
БМР.

Як пояснили фахівці селищної ради з озе‑
ленення, на каштанах розмножується бага‑
то деревних кліщів, які несуть загрозу зни‑
щення дерева.
Знешкодити їх, мовляв, можна лише ме‑
тодом повного кронування. Це допоможе
врятувати стовбур та одержати молоді па‑
гони, а згодом відросте і густа крона.
Загалом кронування зелених насаджень
ведуть і на інших меморіалах Гостомеля, в
громадських місцях.
Також висаджують молоді саджанці на те‑
риторії навчальних закладів, місць масово‑
го зібрання жителів, у зонах відпочинку.
Водночас люди переймаються, що ради‑
кальні чистки можуть призвести до загибе‑
лі рослинності.
Так, жителька Гостомеля Лариса Богдано‑
ва зазначає, що омела проростає у сере‑
дину деревини. Тому обрізками навряд чи
врятувати, можливо, варто замінювати на
нові рослини.
До того ж, як вважають фахівці, деякі з по‑
рід не переносять кронування і гинуть зго‑
дом чи протягом 1-2 років. Це береза, клен,
біла тополя, дуб, каштан, ясен.
Більш живучі — тополя пірамідальна,
липа, акація, в’яз, верба. Після «екзекуції»
вони покриваються пагонами-вовчками,
які мають досить неестетичний вигляд й ак‑
тивно тягнуть соки зі стовбура.
Протягом 5-10 років вони теж можуть за‑
гинути. Адже через зрізи у дерево проника‑
ють шкідливі бактерії та грибки, виникають
дупла. Поступово стовбур гниє і трухлявіє.

МІСЦЕ ОБВАЛУ НА ДИТМАЙДАНЧИКУ
В ГОСТОМЕЛІ ЗАСИПАЛИ
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ТОЛОКА У «БЕРЕЗОВОМУ ГАЇ»:
у Ворзелі прибирали заказник, де
масово гинуть дерева

6

квітня у Ворзелі в заказнику «Березо‑
вий гай» (мікрорайон Кичеєве) відбу‑
лася толока, під час якої наводили лад
у цьому куточку живої природи.
Захід ініційовано Ворзельською селищ‑
ною радою. В основному прибиранням за‑
ймалися її працівники, також підключилися
місцеві жителі (10-15 осіб).
Не відомо, чому зібралося так мало людей.
Ворзелець В’ячеслав Преподобний стверджує,
що оголошення про толоку були опубліковані
у мережі Фейсбук і розміщені на зупинках.
Можливо, місцеві жителі просто не поба‑
чили чи не звернули уваги на них. А може
стороняться заходів, що проводить влада,
або їм байдуже, в якому стані перебувають
зелені зони.

Учасники толоки почистили від чагарів
узбіччя доріг, назбирали декілька мішків
різних пляшок, пластмасових пакетів, яки‑
ми щедро засмітили територію люди, які тут
відпочивають.
Жителька Ворзеля Данута Костура зазна‑
чає, що «Березовий гай» справляє гнітюче
враження через тотальне всихання берези.
Тут багато повалених дерев.
Вона пише, що береза гине по всій Укра‑
їні. Фахівці говорять, що ця біда унаслідок
агресивної бактерії, яка поширилася в
українських лісах ще у 2013-му.
Найбільше вона розповсюджується на бе‑
резах, яким більше 40 років. Уражені дере‑
ва гинуть упродовж 1-2 років.
Фото з пабілку «Ворзель сьогодні»

квітня у Гостомелі загорнули місце об‑
валу грунту, яке утворилося на дитячо‑
му майданчику. Раніше тут знаходилася
вигрібна яма багатоквартирного будинку.
Як відомо, просідання сталося вночі, ні‑
хто унаслідок цього не постраждав. Але ще
вдень до цього там гралися діти.
На місце події виїздила комісія Гостомель‑
ської селищної ради. Офіційна влада пові‑
домляє, що обвал засипали та убезпечили
перебування на цьому об’єкті.
Обіцяють, що після вирівнювання майдан‑
чика та його облаштування територія знову
відповідатиме всім нормам благоустрою.
Проте місцеві жителі запевняють, що про‑
сідання стається вже не вперше.
На сесії ГСР говорили, що є потреба залу‑
чити фахівців, зокрема ДСНС, щоб провести
відповідну експертизу стану цього небез‑
печного місця, дати оцінку щодо розміщен‑
ня тут дитячого майданчика.

ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ІРПІНСЬКОГО МОРГУ,
РОЗТАШОВАНОГО У БУЧІ, МОЖУТЬ
ЗНАЧНО ЗРОСТИ

В

ідтепер ціни на послуги комунального
ірпінського моргу, який знаходиться
у Бучі, можуть значно зрости.
Як повідомляє інсайдерське джерело, нові
тарифи має встановити новий «орендар»
моргу — колишній регіонал, екс-депутат Ір‑
пінської міської ради Петро Король.
Сім’я Королів відома в Ірпені, як моно‑
полісти на ринку ритуальних послуг. Бать‑
ко, Петро Юліанович, є власником бюро
ритуальних послуг. Син, Петро Петрович, є
діючим депутатом Ірпінської міської ради і
за сумісництвом — наглядачем Ірпінського
кладовища.
Раніше Петро Король-старший був керів‑
ником приватного підприємства, що на‑
дає ритуальні послуги, а відтепер отримав
у власне «розпорядження» ще й комуналь‑
ний морг. Це означає, що місцеві мешканці
позбавлені альтернативи за комунальними
розцінками поховати померлих.
Рішення про передачу комунального май‑
на, яке є власністю громади, підприємцю
Петру Королю, було прийнято на 64‑ій се‑
сії Ірпінської міської ради. Майно, про яке
йде мова, — морг, що знаходиться в м. Буча.

Відповідний документ за підписом в. о. мера
Анастасіїю Попсуй вже вступив в силу.
Це не перший прецедент, коли депутати Ір‑
пінської міської ради, зокрема «новооблич‑
чівської» більшості, збагачуються, цинічно
використовуючи у своїх схемах покійників.
В Ірпені в 2016 році мільйони бюджетних
коштів виділили фірмі ТОВ «Буденергосо‑
юз», товариству, яке зареєстрували на Віта‑
лія Дасюка, який помер у 2012 році.
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квітня чергова сесія Тарасівської
сільської ради закінчилась крахом
надій голови протягнути Генплан із
багатоповерхівками.
Дізнавшись від місцевих опозиційних де‑
путатів про Генеральний план села, який
містить величезну кількість помилок і на‑
впаки — не містить ні медзакладів, ні шкіл,
громада села прийшла за поясненнями.
Близько п’ятдесяти чоловік змушені були
тулитися в коридорі біля зали, адже за Си‑
зоновським регламентом у сесійній залі мо‑
жуть знаходитись тільки депутати.
На недоліки Генплану вказали троє депу‑
татів, запрошений депутат районної ради та
голова земельної комісії Леонід Юрченко.
«Чотири роки ми не можемо прийняти
Генплан, дев’ять місяців він знаходиться

на доопрацюванні. Нічого не зробили — і
купа помилок! Розрахунки я подав кожному
депутату, чітко показано, що населення
становить 24 тисячі. Чому у цьому Генплані — 17 800? На основі кількості жителів
розраховується кількість місць у садочках, вода, каналізація, поліклініка. До речі,
поліклініки у Генеральному плані взагалі
немає», — сказав Леонід Юрченко.
Своє «фе» Генплану висловив і депутат
Юрій Середа. «Проектанти, які розраховували нові документи згідно із ДБН, робили це за новими ДБН, які не відповідають
дійсності. Також закон зобов’язує проводити окрему процедуру стратегічно-еко
логічної оцінки. Цієї норми до 2018 року
не було», — заявив Середа.
Під час виступів голова сільської ради
весь час сидів нишком, опустивши голову,
а «його» депутати «втикали» у смартфони.
Після виступу гостя з районної ради, який

ВИШНЕВЕ ТА КРЮКІВЩИНА:
меморандум про ОТГ

М
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іський голова м. Вишневого Ілля
Діков та сільський голова с. Крю‑
ківщини Андрій Кріпак підписали
Меморандум про добровільне об’єднання
територіальних громад.

Розмови про об’єднання точилися давно.
Була сформована робоча група, яка обгово‑
рювала всі «за» і «проти», відпрацьовувала
шляхи розвитку населених пунктів та розро‑
била документ про співпрацю. На чергових
сесіях у Вишневому та Крюківщині, 4 квітня,
депутати проголосували за Меморандум,
а вже сьогодні на офіційному сайті Вишневої
міської ради був оприлюднений текст Мемо‑
рандуму про створення ОТГ.

«Рішення по даному питанню було
прийнято та погоджено з депутатами
Крюківщини ще в минулому році. Проте час не стоїть на місці. Громади, які
до жовтня не об’єднаються, втрачають
шанс у наступному бюджетному році
отримати нові повноваження та суттєві ресурси для свого розвитку. Для нас
створення спроможної об’єднаної територіальної громади внаслідок передачі значних повноважень та ресурсів від
державних органів влади нашому органу
місцевого самоврядування є вкрай важливим питанням, кінцевою метою процесу
децентралізації в Україні», — зазначив
мер міста.
Як зазначається на сайті, документ ви‑
значає напрями роботи щодо будівництва
та реконструкції шкіл, дитячих садочків і
закладів медицини, як в місті Вишневому,
так і в селі Крюківщина. Також одним з прі‑
оритетів об’єднаної громади є будівництво
шляхів для кращої логістики між грома‑
дами та Києвом. Об’єднана територіальна
громада отримає такі фінансові ресурси:
60 % податку на доходи фізичних осіб; 5 %
акцизного податку з реалізації підакциз‑
них товарів; податок на прибуток підпри‑
ємств та фінансових установ комунальної
власності; податок на майно (нерухомість,
земля, транспорт); єдиний податок; 25 %
екологічного податку; трансферти з дер‑
жавного бюджету (базова дотація, освітня
та медична субвенції).
Нагадаємо, ІА «Погляд» повідомляла, що
у квітні Віто-Поштова сільська рада дала
згоду на об’єднання з с. Гатне, а також заго‑
ворили про ОТГ і у Хотові.

ЛАЙФХАК ВІД ВІТИ-ПОШТОВОЇ:

утилізація батарейок за переробку
кришечок

Г

ромадська організація «Єдина грома‑
да — заможне село» запустила чергову
екологічну акцію.
Активісти збирають батарейки, щоб здати їх
на переробку. Однак не все так просто: щоб
утилізувати 10 кілограмів зарядних пристроїв
у Німеччині, необхідно віддати 115 гривень.
Громадська організація пропонує жите‑
лям зібрати і продати для переробки плас‑
тикові кришечки, а за виручені кошти утилі‑
зувати батарейки.
«Поки що ми ставимо локальну задачу —
привчити мешканців наших двох сіл раціонально поводитись з відходами: компостувати те, що компостується, і здавати
в переробку те, що переробляється», —
говорить голова ГО «Єдина громада — за‑
можне село» Алла Соловйова.
«Вартість здачі кришечок по Києву —
приблизно 6 грн за кг. Точок прийому — багато, поки що не зупинялись на конкретних точках, ще аналізуємо», — зазначила
Алла. Тож щоб зібрати необхідну суму на ви‑
везення батарейок, жителям доведеться
назбирати близько 20 кг кришечок.
Контейнери для збору батарейок та кри‑
шечок домовились розмістити у сільраді

Віти-Поштової, у двох бібліотеках та Юрів‑
ській ЗОШ.

заявив Сизону, що він має послухати гро‑
маду, до зали прорвались жителі села. Го‑
лова все ж милостиво вирішив розповісти,
в чому полягають позитивні сторони Гене‑
рального плану в такій редакції.
«Всі говорять про недостатню кількість
місць для відпочинку. Але ніхто не говорить, що вже очищено ставок від церкви
до великого ставка. Розроблений проект
відновлення водойми між залізницею та
вулицею Ніни Майбороди. Проектом також передбачено будівництво ще трьох
дитсадочків, на один з яких вже завершується розробка проектної документації —
на вулиці Братів Чмилів», — сказав голова.
Жителів Володимир Сизон переконати
не зміг. Вони оточили стіл голови, вимага‑
ючи одне з двох: або відправити Генплан
на доопрацювання, або закрити сесію. Під
тиском громади Сизон закрив сесію.
Нагадаємо, раніше «Погляд» інформував,

що порядок на сесії гарантуватиме наряд
поліції, який викликала сільська рада, аби
не допустити зрив засідання. Цікаво, що по‑
ліція не втримувала громаду, яка, порушую‑
чи регламент, увірвалась у залу.

ЗА ДОБРО – ПІДПАЛ:
у Боярці згоріло авто опозиційного
депутата
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чора у депутата Боярської міської
ради Олександра Семка згоріло авто.
Потерпілий вважає, що інцидент став‑
ся внаслідок підпалу за його діяльність,
а саме — за захист приміщення ГО БХЦМ
«Надія».
Автівка депутата згоріла вщент. Олександр
Семко вважає, що машину підпалили, адже
у багажному відділенні виявив запах горю‑
чої речовини.

«Це не перше залякування представників
команди «Самопоміч» в Боярці. Рік тому
автомобіль депутата Оксани Бойко розбили камінням. Перед цим зазнали пошкодження автомобіль і будинок депутата
Олександра Косяченка», — написали акти‑
вісти об’єднання «Самопоміч», представни‑
ком якого і є Олександр Семко.
Зокрема, нещодавно горів намет учасни‑
ків безстрокової акції атовців проти будів‑
ництва. «Підпалили намет АТО після того,
як радники голови зайшли до нього, нібито погрітися. Самі їздять на автомобілі,
а тут вони ніби-то пішки прогулювались
і зайшли», — додав депутат.
Сам депутат вважає причиною інциденту
свою діяльність щодо захисту приміщення
громадської організації «Надія», яке захо‑
пили рейдери. «Два роки йде судова тяга-

нина. Два роки не реагує поліція на заяви
Вдовіченка (голова ГО «Надія» — «Погляд»),
тому що він найбільше постраждав», — го‑
ворить Семко.
Ми зв’язались з головою Християнського
центру «Надія» Петром Вдовіченком. Він
розповів, що у лютому відбулось рейдер‑
ське захоплення приміщення та майна ор‑
ганізації. Голова центру почав публікувати
викривальні матеріали проти тих, хто ймо‑
вірно до рейдерства причетний.
«Після цього відчув на собі тиск, переслідування. Від мого імені почали фейкові відкривати сторінки з моїми фотографіями. Були
отруєні дві собаки у мене на подвір’ї. Була
спроба підпалу мого автомобіля. Наша одна
прибудинкова споруда згоріла вщент. Мені
були погрози по телефону. Переслідували
на автомобілі мене, чекали біля будинку. Ще
один був розбійний напад вже у присутності
свідків, мене побили четверо чоловіків», —
розповів Петро Вдовіченко.
Олександр Семко всіляко допомагав орга‑
нізації «Надія», адже приміщення, яке «від‑
жали» рейдери, знаходиться в окрузі депу‑
тата. «Ми до нього звертались, коли у нас
в приміщенні жили безхатченки та люди з
інвалідністю. Багато хто не мав документів, не міг поновити собі пенсію чи оформити інвалідність. Він (Семко) допомагав:
давав депутатські підтвердження проживання цих людей на території Боярки», —
зазначає Павло Вдовіченко.
Голова «Надії» та депутат «Самопомічі»
підозрюють у скоєнні злочинів членів релі‑
гійної громади «Храм спасителя». Зокрема,
пастир та очільник громади Роман Скоць
давно намагався захопити центр. Він навіть
підробив документи, щоб директором цен‑
тру стала інша людина — Анатолій Карпо‑
вець. Новий директор майно «Надії» пере‑
дав у власність «Храму спасителя».
Нагадаємо, приміщення громадського
об’єднання БХЦМ «Надія» розташоване
за адресою: провулок Сосновий, 2. Створе‑
ний був центр ще у 1996 році на території
колишнього піонерського табору.

ХОТІВСЬКЕ ОТГ. Які села планують
об’єднатися
 Альона ТКАЧЕНКО
ПОГЛЯД
У Хотові пройшло громадське обговорен‑
ня щодо пропозиції сільського голови про
створення ОТГ з адміністративним цен‑
тром у селі Хотів. Зібралося немало жите‑
лів села, а також мешканців сусідніх насе‑
лених пунктів.
Як повідомляє Київський Центр розвит‑
ку місцевого самоврядування, спікером на
заході став радник з питань місцевих фі‑
нансів Київського ЦРМС Ігор Дорош. Він на‑
дав розрахунок фінансової спроможності
потенційної ОТГ, зроблений за допомогою
«бюджетного калькулятора». Туди увійшли
такі населені пункти як Лісники, Ходосівка,
Іванковичі, Гвоздів і Рославичі.
У розрахунках бралися менші показники
кількості населення, ніж насправді про‑

живає у селах. За словами Ігоря Дороша,
багато мешканців села працюють за його
межами. Отже і податки йдуть туди, де вони
працюють.

Зрештою після врахування всіх «за» і
«проти» громада відгукнулася позитивно
на створення ОТГ.
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 МІСЦЕВІ НОВИНИ

ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА АСФАЛЬТУВАННЯ:

в Ірпені на виконкомі «розписали»
майже 60 мільйонів гривень
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квітня на засіданні Ірпінського місь‑
квиконкому головним питанням були
кошториси, які «розписали» на суму
майже 60 млн. грн.
Цього разу директор КП «Ірпіньжитлоін‑
вестбуд» Ігор Дворніков «добросовісно»
оприлюднив усі кошти, визначені проек‑
тно-кошторисною документацією.
Навіть ті, що зазвичай «ховають» у яки‑
хось додатках, як було на минулому засідан‑
ні. Правда, не відомо, хто конкретно вико‑
нуватиме певні обсяги робіт.

Бо попередньо виставляти на широкий
загал проекти рішень в Ірпені не заведено.
Якщо ці документи і з’являються на офіцій‑
ному сайті ІМР постфактум, то не всі, а суто
вибірково.

Отже, на капітальні ремонти дороги по вул.
Лермонтова (від Київської до Давидчука)
передбачено майже 1,5 млн. грн, приміщен‑
ня харчового блоку школи № 2–1,2 млн. грн.
На будівництво станції знезалізнення пит‑
ної води продуктивністю 15000 куб. м/добу
з резервуаром усереднення 500 куб. м
на майданчику насосної станції другого під‑
йому по вул. Чехова — більше 51,7 млн. грн.
Залишається лише сподіватися, що витра‑
та таких величезних коштів позитивно по‑
значиться на якості води.
А поки люди
часом
продов‑
жують
жалітися
на страшну рідину
з кранів, яку важко
назвати не тільки
живильною, а й
технічною.
Н а ка пре м о н т
зовн ішньої водо‑
провідної мережі
по вул. Лермон‑
това (від Київ‑
ської до Давидчу‑
ка) — 299 тис. грн,
на
будівництво
підвищеного пішо‑
хідного переходу
по вул. Северинів‑
ській — 165 тис. грн.
Також на капремонт по вул. Мінеральній
(від 8 Березня до Центральної) — понад
1,5 млн. грн, по вул. Ломоносова (від 11 лінії
до буд. № 52) — майже 2,3 млн. грн.

ШЕДЕВРИ ШЕКСПІРА: в Ірпені
записали три сонети класика, до
яких безпосередньо причетні наші
земляки
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 Ігор ШВЕЦЬ
ПОГЛЯД

квітня в Ірпені у Центральному бу‑
динку культури відбувся запис трьох
сонетів геніального Вільяма Шекспі‑
ра у перекладі, на музику та у виконанні
наших земляків — видатних українських
поета-перекладача Дмитра Паламарчука,
композитора Юрія Бліннікова і вокалістки
Еліен Мак.
Краєзнавець Олена Плаксіна розповідає,
що виникла цікава ідея: об’єднати творчих
людей нашого рідного краю
в один великий проект — «Ір‑
пінська пісня».
В Ірпені живе композитор
Юрій Блінніков. Він поклав
музику на сонети Вільяма
Шекспіра у перекладі нашого
земляка — українського пое‑
та-перекладача Дмитра Пала‑
марчука.
У вокалістки Еліен Мак в на‑
шому місті живе мама. Тому
вона — частий гість на різних
міських заходах, дарує людям
радість своїми виступами.
Юрій Блінніков через родин‑
ні обставини поки не може

брати участь у даному проекті. Тому на за‑
пис запросили відомого музиканта Ната‑
лію Ткаченко — переможця та лауреата
міжнародних конкурсів.
Цей рік видався ювілейним для трьох
непересічних особистостей, знакових для
світової, вітчизняної культури. Виповню‑
ється 455 років від дня народження Шек‑
спіра, 105 — Паламарчука та 70‑річчя Блін‑
нікова.
Ці записи передадуть до посольства Ве‑
ликобританії в Україні до великого кон‑
церту в домі-музеї Максима Рильського.

ІРПІНЬ — «МІСТО ЗДОРОВ’Я»?

ІМР голосує за забудову земель
дитячої поліклініки
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квітня на 66‑ій сесії Ірпінської місь‑
кради
депутати
проголосували
за зміну цільового призначення
22,21 соток по вул. Слов’янська, 1 з земель охо‑
рони здоров’я під чергову багатоповерхівку.
Із заявою про зміну цільового призначен‑
ня території колишньої дитячої полікліні‑
ки до міськради звернувся начальник КП
«УЖКГ Ірпінь» Сергій Скрипник.
Порядок денний став відомий напередо‑
дні самої сесії. Це традиційний метод місь‑
кради — замовчувати питання, які можуть
викликати несхвалення громади.
Сама сесія проходить за відпрацьованою
депутатами схемою. 70 % часу витрачається
на штучне створення позитивної атмосфери
в актовій залі: нагородження, вручення по‑
дарунків і різні «смаколики від міськради».
І наостанок в рекордно короткий час з кос‑
мічною швидкістю приймається понад сто
доленосних для міста рішень. Традиційно,
в кінці — гімн, щоб журналісти або грома‑
дяни, присутні на сесії, не мали змоги поста‑
вити «незручні» запитання депутатам.
Нагадаємо,
що
«звільнення»
тери‑
торії на вул. Словян‑
ській, 1 далекоглядні
чиновники
почали
заздалегідь. За згада‑
ною адресою колись
знаходилась
дитяча
поліклініка, яку пере‑
несли в 2015 р. на вул.
Садову. Не зважаю‑
чи на реконструкцію
будівлі і красивий

ремонт, нове приміщення лікувального за‑
кладу досить затісне. На відміну від колиш‑
ньої дитячої поліклініки, яка розміщувалась
в кількох корпусах, наразі в вузьких кори‑
дорах нової — поруч в чергах знаходяться і
ті, що «на прививку», і хворі дітки, і здорові
«за довідкою в школу».
На місці ж, де колись містилась дитяча
поліклініка, облаштували КП «Ірпіньзе‑
ленбуд» та виділили приміщення для КП
«Служба захисту та лікування тварин». Ос‑
таннє зі скандалом ліквідували, утворивши
відповідний відділ при КП «Контроль бла‑
гоустрою міста».
Зоозахисники неодноразово висували
пропозиції щодо створення на базі при‑
міщень по вул. Слов’янська, 1 комунальної
ветеринарної лікарні і центру стерилізації
домашніх та безпритульних тварин.
Проте цю територію спіткала доля всіх ко‑
мунальних закладів Ірпеня — а саме звіль‑
нення під забудову.
Заява директора ЖЕКу, члена партії «Нові
обличчя» Скрипника, у схемі забудови ко‑
мунальних земель є тра‑
диційним
публічним
пояс
н енням: «до нас
звернулись, а ми почули і
виконали». Шкода лише,
що численні петиції містян
про покращення руху гро‑
мадського транспорту, про
підвищення якості води,
про збереження зелених
зон тощо — так і лишились
лише «прийнятими до ві‑
дома».

 СПОРТ

ВОЛОДАР ГОЛОВНОГО ТРОФЕЮ — «ОРЛЯТКО»:

В ІРПЕНІ ВІДБУВСЯ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР ПАМ’ЯТІ
ВОЛОДИМИРА БРЮХОВЕЦЬКОГО
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квітня в Ірпені на центральному місь‑
кому стадіоні «Чемпіон» пройшов IX
Меморіальний турнір пам’яті футболіс‑
та та тренера Володимира Брюховецького.
Цей захід став традиційним для нашого
міста і фактично відкриває новий фут‑
больний сезон. Свого часу його ініціювала
дружина Брюховецького — Світлана.
На стадіоні зібралося багато випускників
Ірпінської ДЮСШ, які займалися у відомих
тренерів — Віктора Удалова та Валентина
Лисова.
У турнірі взяли участь чотири аматорські
команди — «Схід», «Ветерани», «Орлятко»
(Ірпінь) та «Кимерка» (Гостомель).
Володарем головного трофею змагань

стала команда «Орлятко». У фіналі вона
з рахунком 6:1 перемогла «Ветеранів».
Третє місце у «Сходу», яка обіграла госто‑
мельців — 6:2.
Кращим гравцем турніру визначили
В’ячеслава Вашуленка. Також окремо
оголосили і кращих у кожній з команд:
Вадим Пахолюк («Орлятко»), Григорій
Дубко («Кимерка»), Борис Сапоговський
(«Ветерани») та Валентин Брюховецький
(«Схід»).
Наступного року чекаємо на ювілейний
Х Меморіальний турнір пам’яті Володи‑
мира Брюховецького, на який зберуться
не лише випускники ДЮСШ. Обіцяють, що
приїде хтось із зірок українського футболу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

 ФОТОФАКТ

ГРОМАДА РОМАНІВКИ ВПОРЯДКУВАЛА БЕРЕГ РІЧКИ ІРПІНЬ

З

ранку 6 квітня жителі Рома‑
нівки прибрали сміття зі схи‑
лів берегів річки та на узбіч‑
чі лісу. Інціював впорядкування
території та прибирання сміття
вздовж берегів річки Ірпінь ак‑
тив місцевої громади. Працювали
цього теплого дня цілими родина‑
ми. Місцевий депутат забезпечив
учасників толоки рукавичками,
сміттєвими пакетами та пообіцяв
машину для вивезення зібраного
сміття. Допис у фейсбуці однієї із
ініціаторок заходу Світлани Руд‑
ковської про толоку став вірусним
у ірпінських місцевих пабліках.

«СПОСТЕРІГАТИ ЗА ЦИМ СТРАШНО»: ЯК В ІРПЕНІ
ДІТИ-ЗАЧЕПЕРИ КАТАЛИСЬ НА ЕЛЕКТРИЧЦІ
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квітня на одному з місцевих
Facebook-пабліків з’явилося фото та
відео того, як в Ірпені діти каталися
на зовнішній стороні електрички, зачепив‑
шись за її задню частину.
«Гадаю, в цьому віці діти не думають
про безпеку і жахливі наслідки, що можуть
трапитись внаслідок подібних розваг.
Скоріше, мій допис адресується батькам.
Придивіться, можливо це ваші діти катаються на електропотязі в такий спосіб…
Спостерігати за цим було дуже страшно,
а вдіяти щось в цей момент ще страшніше…. Не за себе, а за цих дітей…», — ді‑
литься враженнями автор посту.
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КИЇВЩИНА: в яких населених пунктах

здешевшали та здорожчали квартири
На початку квітня журнал про ново‑
будови 3m2 оприлюднив аналіз цін на
квартири в 176 приміських новобудовах
за березень поточного року.
Згідно з даними журналу, середня
ціна за квадратний метр у новобудовах
передмістя за підсумком березня 2019
року склала 13 100 грн, що дорівнює січ‑
невій та лютневій вартості квартир.
Найбільше зросли в ціні квартири:
• на 700 грн — у Софіївській Борщагів‑
ці (до 14 000 грн/кв. м);
• на 400 грн — у Гостомелі, Бучі та Тара‑
сівці (до 11 300 грн/кв. м, 12 300 грн/кв.
м, 10 800 грн/кв. м відповідно);
• на 200 грн — у Броварах, Вишгороді

та Ворзелі (до 13 500 грн/кв. м, 13 700
грн/кв. м та 11 800 грн/кв. м).
Знизились ціни:
• на 200 грн — у Святопетрівському ( до
11 200 грн/кв. м);
• на 900 грн — у Білогородці (до 10 400
грн/кв. м);
• на 1 300 грн — у Гатному (до 13 000
грн).
Стабільні
• В Ірпені та Вишневому ціни залишилися на колишньому рівні — 13 000 грн/
кв. м і 14 500 грн/кв. м відповідно.
Нагадаємо, згідно з даними журналу
3m2, середня ціна за квадратний метр у
новобудовах передмістя за підсумком

січня 2019 року також склала 13 100 грн,
що на 100 грн дорожче, ніж у грудні 2018
року.

 ВАРТО ЗНАТИ

КОДЕКС ПРО БАНКРУТСТВО

Президент України підписав Кодекс з процедур банкрутства, який
Верховна Рада ухвалила ще минулого року
 Анастасія ЗАНУДА
ВВС NEWS УКРАЇНА
Хто ініціює банкрутство?
Ініціювати процедуру банкрутства фі‑
зичної особи, згідно із Кодексом, може
лише сама ця особа, якщо вважає, що
не може подолати фінансову скруту
у якийсь інший спосіб. Провадження від‑
кривається за заявою боржника. Ніхто з
кредиторів не може ініціювати банкрут‑
ство боржника.
Як стати банкрутом?
Боржник може ініціювати власне бан‑
крутство у таких випадках:
• Якщо заборгованість перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних
зарплат (зараз — 111 690 грн).
• Якщо він припинив погашати борги
у розмірі понад половини місячних платежів за кожним із кредитних зобов’я‑
зань впродовж двох місяців.
• Якщо винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність
у боржника майна, яке можна стягувати
для покриття боргів.
Для цього боржник звертається до гос‑
подарського суду за місцем проживання,
який вестиме його справу. Суд призначає
арбітражного керуючого, який вестиме
справу і спілкуватиметься як із боржни‑
ком, так і з кредиторами.
Як відбувається банкрутство?
Далі події можуть відбуватися за двома
варіантами:
1. Боржник може досягти домовленості
з кредиторами про реструктуризацію
боргу, яка може передбачати зміну стро‑
ків виплат або продаж частини майна
боржника. Проте вона не повинна трива‑
ти понад 10 років.
2. Якщо впродовж 120 днів після відкрит‑
тя провадження в суді боржник і кредито‑

ри не домовилися про реструктуризацію,
суд оголошує про банкрутство боржника.
Після цього починається процедура по‑
гашення боргів. Джерелом є так звана
«ліквідаційна маса» майна боржника.
Проте до неї не належить житло, яке є єди‑
ним для боржника та його родини. Це може
бути квартира не більша за 60 м2 або буди‑
нок не більше 120 м2. При цьому на кожного
члена родини не повинно припадати понад
13,5 м2 житлової площі. Тож побоювання, що
банкрутство може залишити когось «на ву‑
лиці», не повинні справдитися.
До ліквідаційної маси також не зара‑
ховуються кошти боржника на рахунках
у пенсійних фондах та фондах соціально‑
го страхування.
За рішенням суду чи арбітражного ке‑
руючого на час процедури банкрутства
боржнику може бути тимчасово заборо‑
нено виїжджати за кордон.

Коли це запрацює?
Кодекс набуде чинності через півро‑
ку після опублікування, тобто восени
2019 року.
Закон також передбачає п’ятирічний
перехідний період, який дозволяє ре‑
структурувати іпотечні валютні кре‑
дити.
Що це дає боржникам?
Подаючи на банкрутство, боржник має
справу лише із судом та арбітражними
уповноваженими, а не з кредиторами чи
колекторами.
Сума боргу фіксується, нарахування
відсотків і штрафів припиняється.
Після завершення процедури банкрут‑
ства усі борги вважаються погашеними
чи списаними, навіть якщо майна борж‑
ника не вистачило для рзрахунків.
Впродовж наступних трьох років бан‑
крут не може вважатися особою із без‑
доганною діловою репутацією, і впро‑
довж п’яти років має повідомляти про
своє банкрутство, якщо хоче укласти
договір позики, застави чи поруки, або
взяти кредит.
Що це дає кредиторам?
За задумом авторів Кодексу, процеду‑
ра банкрутства дає можливість креди‑
торам розв’язати проблему із певною
частиною «непрацюючих кредитів».
«Банки, хоча і можуть щось втрачати
у разі їх погодження на списання ча‑
стини боргу, однак в цілому вони вигра‑
ють завдяки очищенню своїх балансів
від «мертвих» боргів та збереження їх
клієнтів серед активних учасників спо‑
живчого кредитування», — вважають ав‑
тори Кодексу.
Очікується також, що поступове вирі‑
шення проблем «безнадійних позик»
має оздоровити банківську систему і
дати поштовх її розвитку.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
Бородянський районний суд визнав винним у
скоєнні злочину 47-річного жителя Києво-Свято‑
шинського району, який 19 травня минулого року,
перебуваючи за кермом автомобіля у стані алко‑
гольного сп’яніння, в с. Козинці наїхав на жінку-пі‑
шохода, в результаті чого вона загинула. Йому при‑
значено покарання у вигляді 7 років позбавлення
волі з позбавленням права керування транспорт‑
ними засобами строком на 3 роки.
Працівники патрульної поліції Києво-Святошинського району врятували молодого чоловіка
від спроби вистрибнути з вікна. 30-річний уро‑
дженець Донеччини, перебуваючи в одному з бу‑
динків багатоповерхової новобудови Софіївської
Борщагівки, намагався покінчити життя самогуб‑
ством. Про інцидент патрульній поліції сповістив
охоронець житлового комплексу. Молодик свої дії
пояснити не зміг.
Правоохоронці розкрили особи фігурантів у
справі торгівлі наркотиками на Київщині. Як по‑
відомляють правоохоронці, розслідування всіх
нюансів справи тривало майже рік. Організато‑
рами наркобізнесу виявились три жителя Боярки,
які діяли за схемою «організатор – постачаль‑
ник – збувачі». У порушників вилучили метадон,
канабіс, велику кількість банківських карт та
незаконно здобуте майно на суму близько 700
тисяч гривень. Наразі боярчани знаходяться під
арештом, а в суд направлено обвинувальний акт.
Злочинцям загрожує до 10 років за ґратами з кон‑
фіскацією майна.
Поліція розкрила криваве вбивство у Гатному,
яке розслідували 2 роки. Ще у квітні 2016 року чет‑
веро осіб намагались заволодіти автівкою потерпі‑
лого. Злочинець, якого нещодавно затримали, по‑
чав душити жертву, однак чоловік вирвався і почав
тікати. Співучасники злочину наздогнали жертву та
нанесли 40 ножових ударів, при цьому один із зло‑
чинців тримав чоловіка, аби він не вирвався. Потім
злочинці викрали автівку потерпілого. Жертву
госпіталізували, однак через два тижні в лікарні
чоловік помер від отриманих ушкоджень.
13 березня одного зі зловмисників затримали під
час його нападу на працівника поліції у Вінниць‑
кій області, а прокуратура повідомила чоловікові
про підозру.
4 квітня у Крюківщині сталася аварія за учас‑
тю мотоцикліста та водія легковика. Через ДТП
постраждав юнак, який на високій швидкості
зіткнувся «лоб в лоб» з автомобілем Citroen. За
даними «Київ Оперативний», внаслідок аварії
мотоцикліста із серйозними травмами було госпі‑
талізовано.
Наряд поліції Києво-Святошинського району
затримав біля ломбарду у Білогородці підозрілих
осіб на автівці з іноземними номерами. Виявило‑
ся, що вони хотіли здати речі, викрадені з будинку
в с. Шевченкове. Шляхом віджиму металопласти‑
кового вікна зловмисники пробралися до оселі та
забрали вуличний транспортний засіб гіроскутер,
ноутбуки та інші ґаджети.
Поліцейський пес Марат допоміг знайти вбив‑
цю заробітчанина з Миколаївщини, тіло якого
знайшли на будівництві у селі Гатне. Поліцейські
Києво-Святошинського відділку поліції виявили
тіло з численними рубаними ранами. До розсліду‑
вання підключили кінологів та поліцейського пса
Марата. Собака знайшов речові докази та привів
правоохоронців до підозрюваного — робітника
на тому ж будівництві, мешканця Житомирської
області.
Він зізнався у злочині, розповівши, що між чоло‑
віками сталась сварка. Злочинець наніс постраж‑
далому кілька ударів по голові металевим кутком,
через що той помер. У справі відкрили криміналь‑
не провадження, триває слідство.

OTT ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» — ЦЕ:

• перегляд ТБ одночасно на 5-ти окремих пристроях;
• можливість перегляду рейтингових цифрових каналів (пакети налічують від 135 до 223 каналів, включаючи канали в HD якості);
• кінозал якісних фільмів та популярних передач без реклами;
• можливість управління переглядом (мати
можливість перемотувати ефір);
• дивитися не тільки ті фільми і передачі, які
йдуть зараз, але і ті, що йшли у програмі протягом дня);
• можливість одним «кліком» призупиняти та
відновлювати підписку, змінювати обрані пакети.
Як підключити та користуватися?
Використовувати послугу OTT можливо на
Smart TV, на комп’ютерах, планшетах, смартфо‑
нах, за допомогою приставок – на будь-якому
пристрої, де є Інтернет.
Пункти обслуговування абонентів:
м. Ірпінь, пл. Привокзальна, 3;
м. Буча, вул. Жовтнева, 66A (ТЦ Буча-Пасаж, 3-й
поверх);
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86;
м. Боярка, вул. Молодіжна 48.
Багатоканальні телефони: (044) 377-7-377
			
(04596) 91 0 77
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 ГОРОСКОП

 ДОЗВІЛЛЯ

ВЕЛИКДЕНЬ:

Гороскоп на травень
Овен. Як почне травень,
так і проведе. Очікуєть‑
ся багато поїздок, пере‑
говорів та зустрічей з новими
людьми. Але перейматися че‑
рез це не варто, адже саме в до‑
розі ви можете зустріти люди‑
ну, яку колись любили всією ду‑
шею.
Телець. Вам багато до‑
ведеться
спілкуватися
з рідними. Не залишай‑
те своє особисте життя без ува‑
ги. Травень саме той місяць, коли
доречно подумати про вступ до
вишу або підвищення кваліфіка‑
ції. Наприкінці місяця Тільця че‑
кає приємна поїздка за кордон
або подорож до моря.
Близнюки. У травні Близ‑
нюки почнуть всім теле‑
фонувати і розміщува‑
ти резюме на сайтах. Тільки не
перестарайтеся, інакше втрати‑
те більше, аніж шукаєте. Матері‑
альне становище буде на висо‑
кому рівні.
Рак. Гороскоп не ра‑
дить Раку підписувати
контракти у травні та ін‑
вестувати кошти в те, що про‑
понують друзі. Тільки після кон‑
сультації з юристом можна ро‑
бити такі дії. Остерігайтесь сва‑
рок із коханими.
Лев. На вас чекають часті
поїздки. Далеко від дому
ви зможете багато чого
обміркувати, вносячи коректи‑
ви у свої плани. Багатьох в кін‑
ці весни чекатиме клопіт із ро‑
дичами, когось із головою «на‑
криє» ремонт, а комусь захо‑
четься просто втекти від усьо‑
го, щоб на самоті відпочити і за‑
бутися.
Діва. Зірки рекоменду‑
ють Діві бути активною
та ініціативною. Пасив‑
ність зараз не в моді, врахуй‑
те це. Якщо не хочете втрати‑
ти роботу, то нікому не розпо‑
відайте про свої плани. Мож‑
ливо вам запропонують посаду
керівника.

Терези. Терезам все буде
вдаватися легко, якщо
не розпорошувати енер‑
гію на дурниці. Бізнес процві‑
татиме, партнери до вас при‑
слухатимуться, начальство по‑
важатиме і цінуватиме. Без тіні
сумніву підписуйте контракти.
Скорпіон. Якщо Скор‑
піони вирішать про‑
демонструвати
кращі
риси характеру, то успіх і при‑
буток їм забезпечені. Началь‑
ник впевниться у вашій відпо‑
відальності і працьовитості, а
це — чудове підҐрунтя для як‑
найшвидшого підвищення по
службі.
Стрілець. Здоров’я і зов‑
нішній вигляд — ось, про
що варто особливо по‑
дбати Стрільцеві. Є сенс відвідати
косметолога, перукаря і стиліста.
Професіонали попрацюють над
вашим зовнішнім виглядом та до‑
дадуть у нього свіжість та оригі‑
нальність.
Козеріг. Гороскоп ра‑
дить Козерогові зайня‑
тися не тільки зовніш‑
ністю, але і змінити свій вну‑
трішній світ. Не варто бути та‑
ким самовпевненим і безприн‑
ципним, особливо, якщо це
стосується нової сфери діяль‑
ності.
Водолій. Водоліям по‑
трібно згадати, що їм
особливо цікаво — ку‑
лінарія, хобі, активний відпо‑
чинок. Навіть, якщо ви люди‑
на нежадібна, однак на цьо‑
му тлі вас можуть переслідува‑
ти непорозуміння з близькими
людьми. Намагайтеся у цей пе‑
ріод не брати і не давати у борг.
Риби. Риби у травні за‑
кохаються. Їм захочеться
зайнятися спортом, ски‑
нути зайві кілограми, омолоди‑
тися і помандрувати. Всі бажан‑
ня виконуватимуться миттєво,
якщо поруч будуть вірні друзі і
взаємна любов. Гороскоп обі‑
цяє Рибам фінансовий успіх.

традиції та повір’я найбільшого свята християн

Великдень або Воскресіння Христове — найдавніше християнське свято,
головне свято богослужбового року,
встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа. Для українців з цим святом
пов’язані не тільки різнокольорові
писанки і смачна паска. Це особливе
свято, коли дотимуються традицій
і вірять у диво. Які ж повір’я і застереження існують на Великдень? Яких
традицій варто дотримуватися, аби
все задумане здійснилося.
Великдень або Воскресіння Христове –
найдавніше християнське свято, голов‑
не свято богослужбового року, встанов‑
лене на честь воскресіння Ісуса Христа.
Для українців з цим святом пов’язані не
тільки різнокольорові писанки і смачна
паска. Які ж повір’я і застереження існу‑
ють на Великдень?
Сьомий тиждень посту — Страсний.
У передвеликодній седмицю віруючі
згадують останні дні земного життя Спа‑
сителя, його страждання і смерть. Піст в
ці дні відповідно до статуту строгий.
Великий або Чистий четвер. З цього
дня починаються приготування до Ве‑
ликодня. Віруючим необхідно прийти
до храмів, сповідатися і причаститися. У
будинку прибирають, печуть паски, фар‑
бують яйця.
Страсна п’ятниця. Це день розп’яття і
смерті Ісуса, тому він не тільки найсуворі‑
ший, а й найсумніший день тижня. Люди
моляться, відвідують церковні служби і
утримуються від їжі. Під суворою заборо‑
ною домашня робота, веселощі і пісні, ка‑
жуть: «хто пісні у Страсну П’ятницю співає
— на Великдень сльози проллє».
Воскресіння Христове. У ніч на неділю,
після опівночі, дзвін сповіщає про Во‑

скресіння Христове і початок великод‑
ньої служби. Богослужіння проводяться
особливо урочисто й тривають вони до
ранку. Кульмінацією служби стає обряд
освячення пасок, яєць, вина та ін.
Святкування тривають тиждень, який на‑
зивають Світлою великодньою седмицею.
«Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!»
Вже більше 2000 років традиційним
привітанням в день Великодня і Світлу
седмицю є слова: «Христос воскрес!». На
що потрібно відповісти: «Воістину во‑
скрес!». Нерідко обмінюються й писан‑
ками. До речі, з цим символом пов’язано
цікаве повір’я. Вважають, що Марія Маг‑
далина, коли вирішила принести радісну
звістку про воскресіння Ісуса римському
імператору Тиверію взяла із собою у
подарунок куряче яйце, яке символізує
життя, адже до правителя не можна було
приходити без дарів. На звістку Марії ім‑
ператор просто розсміявся, зазначивши,
що це можливо тільки в тому випадку,
якщо біле яйце перетвориться на чер‑
воне… і не встиг він закінчити фразу, як
яйце змінило колір.
Вірування в народі
В давні часи вважали, що у Великдень
все стає видимим, тому малеча з чистою
душею може побачити всі земні скарби,
які у цю ніч світяться вогниками.
Також люди раніше завжди з нетер‑
пінням чекали першого удару дзвонів.
Якщо з першим ударом перехрестити‑
ся зі словами: «Христос воскрес, а рабу
(ім’я) здоров’я», то одужає навіть важко
хвора людина.
А ще у Великдень обов’язково встава‑
ли до світанку, щоб не проспати щастя,
а протягом дня дуже важливо бути весе‑

лим та радісним, інакше сумувати дове‑
деться весь рік.
Застереження на Великдень
На свято не можна займатися домаш‑
ньою роботою — з клопотами піде щастя.
В ніякому разі не можна викидати
освячені продукти, їх потрібно з’їсти за
святковим столом, поділитися з рідними
та сусідами або роздати бідним.
За старих часів шкаралупа великодніх
освячених яєць не викидалася на вули‑
цю, аби не потрапити в Ісуса і апостолів,
які весь тиждень ходять по землі.
Їстівні символи Великодня
Сніданок на свято Воскресіння Хри‑
стового завжди починають з освячених
продуктів. Кожен член родини має з’їсти
по яйцю та шматочок паски, принесені з
церкви страви.
Святкова паска — головний символ
свята, символ присутності Бога у житті
всіх людей. Її солодкість, здоба і краса
— співчуття, милосердя і турбота Творця
про кожного.
Сирна паска — це символ солодкості
райського життя, прообраз Царства Не‑
бесного. Її форма у вигляді гори симво‑
лізує новий, небесний Єрусалим.
Крашанки — символ зародження жит‑
тя, знак життя нового, воскресіння та
символ сонця.
М’ясні страви вважаються символом
багатства та матеріального благополуч‑
чя, тому їх прийнято удосталь подавати
на великодній стіл.
Мед — символ чистоти та Слова Божого.
Існує також традиція випікати невеликі
дріжджові булочки у формі різних звіря‑
ток, які нагадують про беззавітну жертву
Христа, а птахи — символ приходу весни
та пробудження природи.

 СМАЧНОГО!
СИРНА ПАСКА
Складові:
• 1 кг сиру
• 100 г сметани
• 4 яйця
• 100 г родзинок
• 100 г вершкового мас‑
ла
• 1 склянка цукру
• цедра 1 лимона
• 100 г цукатів (апельсин,
імбир)
• 2 зернятка кардамону

ВЕЛИКОДНІ СВЯТА НА КИЇВЩИНІ: у скільки
обійдуться наїдки в кошику

Приготування:
Сир протріть через мета‑
леве сито (краще двічі, щоб
не залишилося грудочок),
додайте сметану, яйця, до‑
бре перемішайте.
Додайте промиті і обсу‑
шені родзинки, вершкове
масло (розм’якшене), цукор,
подрібнену лимонну цедру,
нарізані цукати, подрібнені
зерна кардамону (без сухої
оболонки) і ванілін.

Все ретельно перемішай‑
те до отримання однорід‑
ної маси.
Форму змочіть водою, ви‑
кладіть зсередини тонкою
тканиною або марлею.
Помістіть сирну масу,
притисніть вантажем і по‑
ставте в холодне місце на
добу. Рідину, що при цьому
виділяється,
періодично
зливайте.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Національний науковий центр «Інститут аграр‑
ної економіки» порахував вартість «великоднього
кошика» у 2019 році. Ціна святкування Великодня
складає в середньому 711 гривень по Україні.
Експерти порахували загальну вартість продук‑
тів, якими українці харчуються на свято Великод‑
ня: сир, яйця, паска, вершкове масло, м’ясні про‑
дукти, твердий сир, червоне вино, а також огірки,
помідори і яблука.
Вартість великоднього кошика на Київщи‑
ні не надто перевищує середній показник: жи‑
тель Київської області за ці продукти віддасть
721 гривню.
Найдорожчі продукти традиційно у Києві: тут
доведеться заплатити 830 гривень, тоді як жителі
Тернопільської області витратять на наїдки всього
644 гривні.
Тільки 19 квітня купуємо:
• волосся до 70 000 грн за 1 кг від 35 см • ордена, медалі, годинники в жовтому корпусі
Адреса: Ірпінь, вул. Центральна, 24. Перукарня. З 9.00 до 16.00

УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЮТЬ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧЕЛЕНДЖУ
«ВЕЛИКИЙ ПІСТ БЕЗ ПЛАСТИКУ»
До challenge #giveupplasticforlent, що набирає
популярності у США та Великій Британії приєд‑
наються й українці.
У Мінекології пропонують у період із 11 бе‑
резня до 27 квітня, а також 28 квітня під час
святкування Великодня відмовитися або, що
найменше, обмежити використання одноразо‑
вого посуду, пакетів та пластикових упаковок
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у повсякденному житті та заохочувати інших
робити вибір на користь речей, придатних для
багаторазового використання.
«Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо го‑
тові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_
без_пластику», — закликаючи приєднатися до
челенжу, сказав Міністр екології та природних
ресурсів України Остап Семерак.
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