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У НОМЕРІ:

«СИНУ, ТИ ЖИВИЙ?! МИ 
Ж ТЕБЕ ПОХОВАЛИ!». 
У лютому 1989-го з 
Афганістану було 
виведено радянські 
війська

НАСТРОЇ ІРПЕНЯ: останні 
соціологічні дослідження, 
що стосуються довіри до 
місцевої влади

стор. 4

МЕШКАНЕЦЬ ПРИІРПІННЯ 
ЇДЕ ДО АНТАРКТИДИ

стор. 5

стор. 6

ПОГОДА
 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ 
ЗАПРОВАДИТИ 
ЕЛЕКТРОННИЙ 
ЛІКАРНЯНИЙ

стор. 7
«ПАЛИЦІ В КОЛЕСА» БЮДЖЕТНОМУ ДОНОРУ: 
ІРПІНЬ ПЕРЕКОНУЄ, ЩО ГОСТОМЕЛЬ БЕЗ НЬОГО НЕ ВИЖИВЕ

Ірпінь вчергове ставить Гостомелю «палиці в 
колеса» на шляху до створення власної об’єдна-
ної територіальної громади. Це й не дивно, адже 
селище є вагомим фінансовим донором для ір-
пінського міського бюджету, що допомагає місту 
залишатися на плаву інституційної спроможності.

ОЛЕКСІЙ ЗІНЕВИЧ: «Влада в Ірпені не має 
бути «кланом». Вона повинна працювати 
виключно на громаду»

ІА «Погляд» підбила політичні та соціально-
еко номічні підсумки минулого  року для Приір-
піння разом з громадським діячем, засновником 
«Погляду» Олексієм Зіневичем.

— Пане Олексію, 2019 рік був наповнений полі-
тичними подіями як для країни, так і для Приір-
піння. Які з них ви вважаєте знаковими?

— Безумовно, такими були вибори Президента 
України, оновлення центральної влади та ви-
бори до Верховної Ради. Стосовно загальнона-
ціональних подій, то, беззаперечно, знаковим 
стало повернення українських моряків з поло-
ну — воно викликало у суспільстві величезний 
резонанс.стор. 2

ДО 8 РОКІВ ЗА ГРАТАМИ: 
КОЛИШНЬОГО МЕРА ІРПЕНЯ КАРПЛЮКА 
СУДИТИМУТЬ ЗА РОЗТРАТУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Завершено досудове 
розслідування стосовно 
колишнього голови однієї 
з міських рад Київщини 
за підозрою у розтраті понад 
250 тис. грн. Про це 28 січня 
повідомила пресслужба Офісу 
Генерального прокурора України.

стор. 3

стор. 2

З а даними слідства, зазначена особа розтратила кошти 
місцевого бюджету на розробку проєктно-кошторисної 
документації будівництва парку, розуміючи, що парк 

вже функціонує. Зазначені дії завдали міській раді збитки 
на суму 252 тис. грн. 

«Спеціалізація» — знищення природи
Над Ірпенем нависла загроза існування міста як повноцінної само-

стійної громади. Адже сателіти, підпорядковані йому адміністративно, 
зробили свій вибір не на користь Ірпінського регіону. Повідомлялося, 
що до складу Ірпінської ОТГ увійшли Михайлівка-Рубежівка та Козинці. 
А громада Бузової — дала відкоша. 

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ: «розлучення» Гостомеля з Ірпенем 
вилилося у грандіозний скандал
Селище, яке вирішило створити власну ОТГ, 
місто не бажає випускати зі своїх хижих 
пазурів. Це ще один красномовний приклад 
узурпації влади новообличчівською командою 
в Ірпінському регіоні, незважаючи на зміну 
маріонеток.

  Ігор ЗАЛІЗНЯК 
ПОГЛЯД

стор. 4
Розплатилися «хлібною» посадою
Градус напруги на  початку 77-ї сесії Ірпінської міської ради 

підвищив керівник муніципальної варти Микола Ковальчук. 
Він пожалівся на  депутата ІМР (фракція партії «Свобода») 
Лаврентія Кухалейшвілі. 
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ОЛЕКСІЙ ЗІНЕВИЧ: «ВЛАДА В ІРПЕНІ НЕ МАЄ БУТИ «КЛАНОМ». ВОНА 
ПОВИННА ПРАЦЮВАТИ ВИКЛЮЧНО НА ГРОМАДУ»

 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

— Які наслідки названих подій для міста, для регіону?
— Вони відчуватимуться наступного року. Наразі оно-

вилися центральні органи влади, але оновлення очікує 
і на місцеві. Та система влади, вибудувана Петром Поро-
шенком, потроху відходить у минуле. Політичні сили, які 
були лідерами ще рік-півтора тому, втрачають підтримку 
людей. Наших громадян не влаштовує той темп реформ, 
я б сказав — імітація реформ, і люди очікують змін від но-
вих політиків.

— Децентралізація, на вашу думку, затягнулася?
— Насправді процес децентралізації триває вже 4  роки. 

Сподіваюсь, він завершиться в жовтні наступного року пла-
новими виборами. На них об’єднані територіальні громади, 
які до  того часу вже будуть сформовані, отримають своїх 
голів і свої ради. От тоді цей процес і буде закінчено. Він 
планово триває і зараз — близько 60 % громад сформовано. 
Ірпінська громада, на превеликий жаль, через систематичні 
конфлікти втрачає Гостомель та Ворзель — населені пунк-
ти, котрі завжди були з Ірпенем. Все це — через недолугу 
політику ірпінських чиновників. В тому числі, через неспра-
ведливе бюджетування, коли гроші забирають в  одному 
населеному пункті, а витрачають в іншому. Тому Гостомель 
з Ворзелем не хочуть залишатися з Ірпенем. І Коцюбинське 
має намір приєднатись до  Києва. Відтак, по  факту зали-
шиться сам Ірпінь, Михайлівка-Рубежівка і кілька сіл…

— Ірпінь чекає на  вибори міського голови вже другий 
рік. Відтак, кардинальним для міста може стати 2020?

— Ірпінь чекав на позачергові вибори цього року впро-
довж 3  місяців. З моменту, коли міський голова пішов 
у  відставку, мали бути проведені вибори. Керівники ІМР 
їх штучно затягували. Вони не подавали документи, потім 
проходили профільні комітети, потім загальнонаціональні 
вибори, а отже — це питання відкрите. Ми бачили на поса-
ді Попсуй, вона рік трималася за свого стільця. Тепер при-
йшов Літвинов. Нещодавні опитування, які проводила зо-
крема група «Рейтинг», показали, що підтримка Літвинова 
зараз складає всього 3 %, а  от  несприйняття або гостре 
засудження його дій висловило 66 % містян. Отже, Ірпінь 
однозначно потребує кардинального оновлення влади.

— Чому Верховна Рада не сприяла проведенню місцевих 
виборів у Ірпені?

— Тут існує багато нюансів. Є відповідні процедурні мо-
менти. Щодо посади міського голови, то  постанова про-
фільного комітету ВР про вибори вже пройшла. Що стосу-
ється виборів міської ради, то документ зараз перебуває 
на розгляді в комітеті. Є великі шанси, що скоро ці питання 
зрушать з місця. Але це буде залежати і від накалу, який 
у Верховній Раді буде — депутати працюють в досить жва-
вому режимі. Пріоритетними є питання загальнодержавні, 
а регіональні просуваються повільніше.Так само, до речі, 
чекає рішення і гостомельська громада. Вони пройшли 
процедуру погодження, але досі вибори не оголошені.

— Впродовж року громадськість в судах шукала правди 
щодо незаконного нищівного для Ірпеня Генерального 
плану. Як би ви оцінили здобутки громади в  цьому на-
прямку та перспективи її перемоги?

— А ви бачили цей Генеральний план? Ні? Я теж! Його ніхто 
до цієї пори не бачив. І самі депутати ухвалювали рішення 

по  ньому наосліп. Навіть розробники Генплану до  кінця 
не надали інформацію, що саме вони там приймають. Гро-
мадські слухання відбувалися з грубими порушення зако-
нодавства, а тому відрито кримінальне провадження. Крім 
того, ми знаємо, що оскарження цього Генерального плану 
ініціювала сама громада, потім долучилася прокуратура, 
зараз до позову приєдналася громада Бучі, з якою не по-
годжені були межі. Свої зауваження висловила і громада 
Гостомеля — вона теж не погоджувала цей Генплан. Окрім 
того, не пройшли відповідні погодження майже по жодно-
му органу  — ні лісове господарство, ні водне, ні охоро-
на культурної спадщини. Але коли мова йде про суди, це 
завжди тривалі процеси. Однак ми з оптимізмом дивимось 
на результати оскарження. Я впевнений, що цей Генплан 
буде скасовано, а  громада зрештою переможе свавілля 
чиновників та забудовників.

— Як ви вважаєте, чи стала громада 
за цей рік сильнішою та вимогливішою 
до влади?

— Я в  цьому переконаний. Соціологія 
показує що люди більше стали цікавитися 
новинами, менше купуються на «красиву 
обгортку», розуміють для чого і в чиїх ін-
тересах вона створюється. А ще містяни 
усвідомили, що останні кілька років їхні 
запити до влади лишилися без відповіді, 
чиновники їх просто проігнорували. Про-
блем в місті багато, вони загострюються 
з кожним днем, але чомусь ті, хто мав би 
їх вирішувати займаються «своїми» спра-
вами. Люди це вже розуміють.

— І як вони можуть реально впливати 
на рішення влади?

— По-перше, активною позицією. По-друге, мають зрозу-
міти, що можуть самі йти у владу. Тобто, влада — не якась 
каста обраних. Це — звичайні люди, такі як і ми, котрі від-
чувають, що можуть застосувати свої вміння, досвід та на-
вички у  місцевому самоврядуванні. Для того, щоб реалі-
зовуватися треба, щоб була довіра. У  тих, хто зараз при 
владі, її немає. Те, що створено в Ірпені під вивіскою ІМР — 
це «клан», який всіляко захищає свого «вождя», а той — 
керує за лаштунками так званим місцевим самоврядуван-
ням. І працює цей «клан» не  на  громаду, а  на  приватні 
інтереси. Так бути не може! І я впевнений, що цього року 
все зміниться. Чому? Люди перестали довіряти «Новим об-
личчям», цій партії забудовників. Те, що вони обіцяють і 

те, що вони роблять — дві великі різниці. Прикладів можна 
навести величезну кількість. Вони і сьогодні нас намага-
ються дурити. Однак ми вже НЕ ВІРИМО.

— Яким, на ваш погляд, має бути соціально-економічний 
розвиток регіону впродовж поточного року, щоб громаді 
нарешті стало комфортніше жити? Чи є такий план в Олек-
сія Зіневича?

— Все дуже просто. Влада має опікуватись не бізнес-ін-
тересами, а інтересами людей. Вона має чути людей. Дру-
ге — це залучення зовнішнього фінансування на вирішен-
ня проблем, які є в  місті. Тобто, якщо ми говоримо про 
побудову лікарні чи школи, то маючи бюджет 1,2 млрд грн, 
а бюджет розвитку в районі 400 млн грн, ми не можемо 
виділити 150–200 млн, щоб побудувати за 2 роки, напри-
клад, лікарню. Але ж ми можемо розраховувати на співфі-
нансування цих об’єктів з обласного бюджету, з держав-
ного. За 5 років наша громада майже не отримала ніяких 
коштів. Лише один приклад: є садочок на Курортній, який 
почали будувати і зараз його передали, щоб дофінансо-
вувала ірпінська міська влада. Чому не відбувається спів-
фінансування, чому нам не дають коштів з центрального 
бюджету? Тому, що не довіряють ірпінським чиновникам. 
Занадто багато вони вже вкрали, багато різних «схем» за-
провадили, чимало коштів вивели незаконно, в тому числі 
навіть через покійників. Нам ніхто не дасть грошей, поки 
не  відновиться довіра між місцевою і центральною вла-
дою. Від цього страждають люди і питання їхні не вирішу-
ються. Ну хто нам при здоровому глузді дасть кошти, коли 
в Ірпені «вкладають» 50 мільйонів у набережну, яка не є 

чимсь архіважливим і пріоритетним для міста? Люди на-
впаки обурені: набережна світиться, витрачаються вели-
чезні гроші на це, а в той час у мікрорайонах відключають 
світло через перевантаження енергосистеми.

Усі питання вирішувати можна. Ірпінь має розвиватися і 
ставати комфортним для своїх мешканців. Але для цього 
потрібна розумна і мудра влада, котра вміє чути свою гро-
маду і реагує на її запити. Таку владу мають обрати люди. 
Свідомо обрати. Це питання номер один. І від нього зале-
жить майбутнє міста.

Я сподіваюсь, що цей рік нам принесе набагато більше 
приємного і позитивного, ніж минулий. І бажаю саме цьо‑
го усім мешканцям Приірпіння. Все у наших руках! 

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Спілкувалася Світлана ГУРЕНКО 
ПОГЛЯД

 ГАРЯЧА ТЕМА

«ПАЛИЦІ В КОЛЕСА» БЮДЖЕТНОМУ ДОНОРУ: ІРПІНЬ ПЕРЕКОНУЄ, ЩО ГОСТОМЕЛЬ 
БЕЗ НЬОГО НЕ ВИЖИВЕ

Як відомо, Гостомель створює власну 
ОТГ, Ворзель — за підсумками відповідних 
процедур приєднали до Бучі, а в Коцюбин-
ському 61 % учасників громадських слухань 
виступили за приєднання до Києва.

Загалом, Ірпінь в основному «спеціалізу-
ється» на  винищенні невідновлювальних 
природних ресурсів переважно під висотну 
забудову. Звісно, він боїться втратити Госто-
мель — свого великого фінансового доно-
ра, який традиційно наповнював ірпінську 
міську скарбничку суттєвими коштами.

А ось назад на  розвиток селища повер-
талися суми, катастрофічно непропорційні 
його внеску до спільного бюджету — за за-
лишковим принципом. Ситуація з неспра-
ведливим перерозподілом коштів не  змі-
нювалася десятки років, навіть незважаючи 
на обурення його очільників.

Фінансовий аргумент
Процес децентралізації підштовхнув 

гостомельську громаду обрати власний 
шлях подальшого розвитку. Одним з аргу-
ментів такого вибору є фінансовий чинник.

Інформаційна довідка свідчить, що 
у  2018  році з Гостомеля до  бюджету м. Ір-
пеня надійшло 131,6 млн грн (повернулося 
15,2 млн грн), у 2019-му — 165 млн грн (7,2 млн 
грн). На  території селища працюють ПрАТ 
«Ветропак Гостомельський склозавод», ДП 

«Антонов», TOB «Кюне+Нагель», TOB «Юні-
лівер», аграрна компанія «Зелена гільдія» 
та інші. Ці підприємства є серед найбільших 
платників податків Приірпіння.

Звісно, ірпінські чиновники поширюють 
власні розрахунки та обіцянки. Проте в до-
кументі гостомельська сторона надає свої 
відповідні пояснення.

Водночас у  2019  році до  загального та 
спеціального фондів міського бюджету 
надійшло понад 1,094  млрд грн, а  видат-
ки становили більше 1,093 млрд грн. А без 
офіційних трансфертів доходи суто Ірпеня 
перевищили 586 млн грн.

«Нагнуті» депутати та «Ганьба» Карплюку
Нагадаємо, що у 2018 році на 46-ій позачер-

говій сесії Ірпінської міської ради депутати 
відмовилися відпустити Гостомель у  вільне 
політичне, соціальне та економічне «плаван-
ня». Щоб не втратити селище, придумали лист 

до Верховної Ради. Тоді у сесійній залі мало 
не  спалахнув скандал: колишній ірпінський 
мер Карплюк двічі ставив питання на голосу-
вання, але депутати його не приймали.

Щоб їх «нагнути», довелося навіть ого-
лошувати перерву в  засіданні. І з третьої 
спроби питання протягли. Обурена госто-
мельська делегація залишила сесійну залу 
з вигуками «Ганьба» на  адресу Карплюка 
та ірпінських «парламентарів».

Схоже, що ситуація повторюється на 77-ій 
сесії ІМР, яка відбулася 30 січня. На її роз-
гляд знову винесли аналогічні звернення 
депутатів до  ВР, щоб не  допустити від’єд-
нання Гостомеля.

«Інфраструктурна неспроможність»?
Ірпінь намагається переконати, що Госто-

мелю без нього не вижити у цьому «бурем-
ному» світі. Мовляв, селище не може бути 
окремою територіальною громадою з ог-

ляду на інфраструктурну неспроможність.
Серед аргументів — концентрація в Ірпені 

органів державної влади — міських служб, 
установ, організацій. Приписали сюди й 
військкомат, прокуратуру, центральну місь-
ку лікарню, які територіально знаходяться 
у Бучі, пологовий будинок, що у Ворзелі.

І начебто водопостачання теж неможливе 
без Ірпеня, хоча Буча в цьому плані не від-
чуває особливих проблем, незважаючи 
на  «розлучення» із сусідом. Навіть навели 
у  проблемному списку й автобусне сполу-
чення між населеними пунктами. Знову  ж 
Буча від цього не страждає. До речі, переві-
зник (ТОВ «Ірпінське АТП 13250») територі-
ально знаходиться у Гостомелі.

Гостомельський «десант»
Зі свого боку, гостомельська влада нага-

дує, що ще з 2015 року громада селища та 
майбутні члени Гостомельської ОТГ (с. Озе-
ра, Горенка і Мощун) борються за  право 
на  самовизначення в  статусі об’єднаної 
територіальної громади.

Керівництво Гостомеля переконане, що це 
спонукатиме до  нового імпульсу розвитку 
територій, завдячуючи впровадженню ре-
форми децентралізації. Обстоюючи еконо-
мічну свободу селища, ГСР спрямувала до ІМР 
власне звернення. А на ірпінську сесію прибув 
чисельний гостомельський «десант» з правом 
дорадчого голосу (детальніше на стор. 4). 

 Закінчення. Початок на стор. 1
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За інформацією, якою володіє ІА «Погляд», 
зазначена особа — колишній міський голо-
ва Ірпеня Володимир Карплюк, а парк, про 
який йдеться — «Центральний».

Вищевказане розслідування проводили 
за фактом розтрати чужого майна у вели-
ких розмірах шляхом зловживання своїм 
службовим становищем (ч.  4  ст. 191  Кри-
мінального Кодексу України). Санкція цієї 
статті передбачає від 5 до 8 років позбав-
лення волі.

Цікаво, що напередодні на  сторінці 
в Facebook місцевого брокера нерухомості 
компанії «Капітал Схід» з’явилася пропо-
зиція придбати торгово-офісний будинок  

загальною площею 1 100  кв. м з вітрин-
ним фасадом і земельною ділянкою 
на 1 000 кв. м з комунікаціями за адресою 
вул. Грибоєдова, 8-а в м. Ірпінь. За даними 
ЗМІ, цей торговий центр належить Ларисі 
Карплюк — колишній дружині Володимира 
Карплюка, на яку він записував своє май-
но, поки був міським головою.

Раніше це ж агентство виставило на про-
даж земельну ділянку площею 9 000  кв. 
м біля житлового комплексу Rich Town з 
цільовим призначенням «будівництво 
багатоквартирного будинку». За  даними 
ЗМІ, до цієї ділянки також мав відношен-
ня Володимир Карплюк, оскільки на його 
території повинна була будуватися ще 
одна секція комплексу.

Компанія також виставила на  продаж 
ділянку на  вулиці Підгірній під офісне 
або адміністративне приміщення, яке 
виходить на набережну Ірпеня і теж має 
відношення до колишнього мера Ірпеня 
Карплюка, повідомляють «Українські но-
вини».

 Закінчення. Початок на стор. 1

 ПРИГОДИ

 ОТАКОЇ!

 17 січня. Близько 16:50 в Ірпені 
по вул. Ново-Оскольській, 8 сталася 
аварія. Водій Volkswagen Caddy врізався 
у Hyundai та зник з місця ДТП. Під час 
патрулювання міста поліцейські групи ре-
агування патрульної поліції помітили ав-
томобіль, схожий, за описом потерпілого, 
на машину порушника. Вони спробували 
зупинити водія, однак той не реагував 
на проблискові маячки патрульного ав-
томобіля. А за декілька метрів потрапив 
до кювета. Загалом порушник не постраж-
дав. Виявилося, що це місцевий житель 
М. (1988 р. н.). За допомогою «Драгера» 
встановили, що вміст алкоголю в крові 
водія становив 2,18 проміле. Стосовно 
чоловіка поліція склала адміністративний 
протокол за ст. 130 (керування транспорт-
ними засобами у стані сп’яніння) КупАП.
 20 січня. Поліція Київщини повідомила 
про інцидент у Коцюбинському. Місцевий 
житель зробив зауваження 2 особам, 
які на дитячому майданчику пиячили та 
справляли природні потреби. Вони стали 
йому погрожувати. Тоді чоловік попере-
див хуліганів, що в нього є травматичний 
пістолет — і зробив постріл угору. Але це 
їх не зупинило. Вони накинулися на чо-
ловіка й почали бити. Обороняючись, той 
здійснив декілька пострілів у бік напад-
ників. І поранив одного з них у ногу, а ін-
ший — утік. На місці події правоохоронці 
вилучили пристрій для відстрілу гумови-
ми кулями «Форт», дозвільні документи.
 25 січня. Близько 01:00 ночі на околиці 
Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів 
з дороги, яка йде у напрямку траси для 
мотокросу, і впав у річку Буча. У салоні 
знаходилися водій і 9-річна дитина, які 
разом з автомобілем почали йти на дно. 
На щастя, водій зумів вибратись з авто-
мобіля і витягти хлопчика, повідомляє 
«Інформатор». Дитину направили до реа-
німації. Водій повідомив патрульним, що 
на порожню дорогу під колеса вискочив 
собака. Щоб зберегти життя тварині, 
водій різко смикнув кермо в бік — і тран-
спортний засіб занесло, після чого авто-
мобіль злетів у річку і потонув.
 27 січня. На спецлінію «102» надійшло 
повідомлення від перехожого про те, що 
в місті Ірпінь по вул. Центральній біля 
магазину «Новус» невідомий чоловік 
ходить з гранатою в руках. На місце події 
негайно направили екіпаж патрульної 
поліції та автомобіль слідчо-оперативної 
групи. Прибувши на місце події, поліцей-
ські затримали громадянина У. 1977 р. н., 
який виявилося місцевим жителем. На-
разі правоохоронцями зібрані всі відпо-
відні матеріали, а також вилучено у ви-
щевказаного громадянина муляж ручної 
гранати, схожої на Ф-1.
 28 січня. О 03:40 ночі в місті Ірпінь 
водій автомобіля Toyota Camry з явними 
ознаками алкогольного сп’яніння не впо-
рався з керуванням та допустив наїзд 
на три припарковані автомобілі. Про це 
ІА «Погляд» повідомили в пресслужбі 
Ірпінського відділу поліції. На медич-
ний огляд для підтвердження вживання 
спиртних напоїв водій в присутності 
свідків їхати відмовився. На порушника 
було складено відповідні адміністратив-
ні протоколи, які в подальшому будуть 
направлені до Ірпінського міського суду 
для прийняття рішення.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

МАНСАРДА ТА ЛІТНЯ КУХНЯ 
— У ВОГНІ: В ІРПЕНІ ГОРІВ 
БУДИНОК

БОЙОВИК ПО-ІРПІНСЬКИ: 
ТІКАЮЧИ ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, 
ЧОЛОВІКИ РОЗГРОМИЛИ ТРИ 
АВТІВКИ І МАФ15  січня в Ірпені по вул. Хмельницького загорівся будинок. 

З офіційних джерел стали відомі деякі подробиці цієї 
надзвичайної ситуації.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспет-
черської служби о 10:32.

На місце події вирушили рятувальники 36-ДПРЧ м. Ірпінь, 
35-ДПРЧ м. Буча, 53-ДПРП смт Гостомель, 52-ДПРП смт Ворзель.

З’ясувалося, що горіло мансардне приміщення на площі 48 кв. м 
над першим поверхом житлового будинку та господарча спору-
да, розташована поруч (літня кухня). Пожежу локалізували о 11:25, 
а повністю ліквідували о 12:50.

У гасінні задіяли 22 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Вогонь знищив мансардний поверх, пошкодив перекриття жит-

лового будинку, речі домашнього та побутового вжитку.
Загиблих на  місці пригоди не  виявили. Фахівці встановлюють 

причину загорання та завдані збитки.

В суботу вночі, 25  січня в  Ірпені сталася гучна ДТП: троє чоло-
віків на  Mercedes  Vito розгромили три припарковані легкові 
автомобілі і врізалися у кіоск. Такий собі бойовик по-ірпінськи 

трапився по вулиці Соборній. Горе-водій утік, а двоє пасажирів по-
трапили до лікарні Бучі, повідомляє Інформатор.

Першим небезпечну компанію зустрів один із жителів Ірпеня, 
на  якого чоловіки намагалися напасти. Однак він поїхав геть і 
по дорозі сповістив про це правоохоронців. Побачивши зазначе-
ний Mercedes  Vito з підозрюваними, поліцейські намагалися його 
зупинити, однак водій набрав швидкість і почав тікати.

У центрі Ірпеня гонитва завершилась масштабною ДТП: Mercedes 
влетів у  Seat, відкинувши того в  Lanos, а  після продовжив рух і 
зім’яв навпіл Ford. Загальмувала автівка об кіоск біля зупинки, який 
від удару розвернуло вглиб тротуару.

ДО 8 РОКІВ ЗА ГРАТАМИ: КОЛИШНЬОГО 
МЕРА ІРПЕНЯ КАРПЛЮКА СУДИТИМУТЬ 
ЗА РОЗТРАТУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ



4 ПРИІРПІННЯ1 лютого 2020 року • №1 (42)

 Дві третини 
опитаних зазначи-
ли, що однознач-
но готові взяти 
участь у найближ-
чих виборах місь-
кого голови та 
міської ради Ірпе-
ня. Серед партій, 
які могли  б взяти 
участь у  місцевих 
виборах, лідером 
є партія «Слуга на-
роду», за яку гото-
ві віддати свої го-
лоси 38,5 % тих, хто 
визначився і має 
намір проголосу-
вати. 13,6 % підтри-
мали б партію «Європейська солідарність», 
9,9 % — партію «Нові обличчя», 6,4 % — пар-
тію «Батьківщина», 5,9 % — партію «Опози-
ційна платформа — За життя», 4,6 % — пар-
тію «Голос», 3,1 % — партію «Сила і честь». 
Рейтинг інших політичних сил — менше 3 %. 
Не визначилися із вибором близько чверті 
респондентів.
 58 % опитаних вважають корупцію 

серйозною проблемою у  міській владі, 
17 %  — вважають цю проблему несуттє-
вою. 25 % — не змогли оцінити. У динаміці 
з березня 2019 року кількість тих, хто під-
тримує тезу про несерйозність проблеми 
хабарництва, зменшилася.
 Оцінюючи відставку міського голови Ір-

пеня В. Карплюка, 37 % зазначили, що такі 
дії колишнього мера були пов’язані із його 
намаганням уникнути відповідальності 
за корупційні зловживання. Натомість 25 % 
переконані, що це було швидше реакцією 
на політичний тиск правоохоронних орга-
нів на нього як мера та його команду. Тре-
тина нічого не змогла відповісти. За більше 
ніж рік кількість тих, котрі вважають, що 
В. Карплюк подав у відставку через нама-
гання уникнути відповідальності за хабар-
ництво, зросла майже удвічі.
 Нестача дитячих садків (37 %), мала 

кількість місць у школах (34 %) та вирубка 
лісу під забудову (30 %)  — проблеми, які 

найбільше турбують мешканців регіону. 
Чверть опитаних вважають значимими 
проблемами території наркоманію та ал-
коголізм, або  ж вартість комунальних по-
слуг. Для 10–16 % важливими проблемами є 
забудова міста багатоповерхівками, коруп-
ція у міській владі, завантаженість вулиць 
транспортом, відсутність роботи в  місті, 
збір та вивіз сміття, незадовільна якість ме-
дичного обслуговування. По 9 % хвилюють-
ся через поганий стан доріг міста, вартість 
проїзду у  транспорті, транспортне сполу-
чення із Києвом, зростання рівня злочин-
ності та проблеми з водопостачанням.
 Серед ключових національних полі-

тиків в  Ірпені та Приірпінні найбільше 
довіряють В. Зеленському (довіра  — 48 %, 
недовіра — 34 %). Іншим — швидше не до-
віряють, аніж довіряють. Так, С. Вакарчуку 
довіряють  — 20 %, не  довіряють  — 58 %, 
П. Порошенку довіряють  — 13 %, не  дові-
ряють — 70 %, Ю. Бойку — 12 % та 56 % від-
повідно, Ю. Тимошенко — 11 % та 71 %.

Аудиторія: мешканці міста Ірпінь та 
Приірпіння від 18 років і старші. Вибірка 
репрезентативна за  віком, статтю. Ви-
біркова сукупність: 1000  респондентів. 
Особисте формалізоване інтерв’ю (face-
to-face). Помилка репрезентативності до-
слідження: не більше 3,1 %. Терміни про-
ведення: 2–8 грудня 2019 р.

 РЕЙТИНГИ СЕСІЯ

НАСТРОЇ ІРПЕНЯ: «Нові обличчя» 
Карплюка за півроку втратили дві 
третини своїх прихильників

Антирекорди Приірпіння: довіра до міської ради 
Ірпеня різко впала, а рейтинг виконуючого 
обов’язки міського голови Андрія Літвинова скоро 
досягне дна

С оціологічні дослідження групи 
«Рейтинг», проведені в  грудні 
цього року, показали, що міська 

рада Ірпеня має всього 34 % підтримки 
містян. Це якщо брати до уваги тих, хто 
цілком задоволений її роботою (7 %) та 
скоріше задоволений (27 %). Категорич-
но незадоволених роботою ірпінських 
чиновників, за  даними опитування, аж 
38 %, і скоріше незадоволених 17 %. 12 % 
опитаних не  визначилися у  своєму ви-
борі. Однак ці цифри, попри свою крас-
номовність, навіть близько не  стоять з 
результатами опитування про роботу 
виконуючого обов’язки міського голови 
Андрія Літвинова. Тут рейтингові по-
казники можуть вже незабаром досягти 
дна — 66 % ірпінців зовсім незадоволені 
роботою в. о., ще 11 %  — скоріше неза-

доволені результатами його діяльності. 
Щодо симпатиків Літвинова, то  їх, наче 
кіт наплакав — 3 % повністю задоволе-
них, 12 %  — швидше завдоволених. Ще 
7 % опитаних не  визначились із відпо-
віддю.

Дивного в цьому нічого немає, бо за ос-
танні кілька місяців роботи міська рада 
так і не спромоглася на якісь продуктивні 
ухвали, котрі йшли б на користь місту та 
його мешканцям. Як і раніше чиновники 
продукували рішення, що були спрямо-
вані виключно на  «рекламну привабли-
вість» Ірпеня в  очах потенційних інвес-
торів. А  також відзначилися кількома 
«нестандартними» ухвалами, серед яких 
особливо виділявся відомий усім містя-
нам одноденний «бойкот» працівників 
міськради.

Наскільки ви задоволені роботою?

УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ: «розлучення» 
Гостомеля з Ірпенем вилилося 
у грандіозний скандал

Мовляв, той «безпідставно» звинувачує 
у  соціальних мережах його підлеглих, які 
«нейтралізували» ірпінця Олександра Ти-
щенка під час інциденту поблизу парку 
«Покровський». Як відомо, учаснику АТО, 
який заперечував проти облаштування 
«ялинкового смітника» поруч з його будин-
ком, мунвартівці зламали руку та завдали 
побоїв.

Ковальчук дуже зацікавився статками Ку-
халейшвілі, відображеними у  його декла-
рації, натякаючи чи на  низьку професійну 
кваліфікацію, чи на  гонорари у  «конвер-
тах». Свого часу Ковальчук був громадським 
екологом у регіоні, переймався проблема-
ми винищення природних ресурсів. А потім 
просто продався місцевій владі, зрадивши 
інтересам громади.

Простіше кажучи, з ним розплатилися 
«хлібною» посадою керівника муніципаль-
ної варти, яку ще називають «бандформу-
ванням» чи «мініармією» відставного мера 
Ірпеня Володимира Карплюка. Отримуючи 
15-мільйонне фінансування з міського бю-
джету, славні бійці в  основному активно 
борються із курцями та пияками на площах 
міста, взаємодіють із тітушками, як це спо-
стерігалося під час ухвалення фейкового 
Генплану м. Ірпеня.

Неповага до гостомельської громади
Депутати дозволили Ковальчуку перебра-

ти ліміт часу на промову та не надали мож-
ливості виступити депутату Ірпінської місь-
кої ради Сергію Глиняному.

Згодом перейшли до  звернення ІМР 
до  Верховної Ради, в  якому депутати фак-
тично просять не  відпускати Гостомель зі 
сфери свого впливу, переконуючи, що з Ір-
пенем селищу житиметься краще.

Але, як кажуть, на  милування нема силу-
вання. Як наголосив гостомельський се-
лищний голова Юрій Прилипко, громада, 
відчуваючи свою спроможність, зробила 
вибір ще у  2015  році. Додавало впевнено-
сті й відсутність порозуміння із ірпінською 
владою на чолі з Карплюком.

Відбувалося фактично «видоювання» ко-
штів платників податків Гостомеля до  бю-
джету Ірпеня. Натомість на розвиток селища 
поверталися копійки, якщо порівнювати із 
загальним внеском. Замість цього ірпінські 
демагоги сипали обіцянками.

«Дії Ірпінської міської ради суперечать 
принципам децентралізації. Це неповага 
до  громади Гостомеля, Озер, Горенки та 

Мощуна, які вирішили утворити власну 
ОТГ», — підкреслив Прилипко.

Але табло у  залі засвідчило, що ірпінські 
депутати не  бажають відпускати селище. 
Обурення представників Гостомельської 
ОТГ сягнуло апогею.

Розпач маріонетки Літвинова
Головуючий на  сесії новоспечений 

в. о.  міського голови  — секретар ради Ан-
дрій Літвинов, якого вважають маріонет-
кою Карплюка, намагався на це не звертати 
уваги, продовжуючи засідання. Проте під 
натиском людей був змушений оголосити 
перерву. Це мало чим допомогло, пристра-
сті наростали. З плачем у голосі ірпінський 
очільник просив громаду не зривати сесію, 
а депутатів — зайти до зали.

До того  ж Літвинов проігнорував вимогу 
присутніх оприлюднити на табло прізвища 
тих, хто брав участь у голосуванні. Пізніше 
він виправдовувався, що нема такої техніч-
ної можливості.

У цьому плані Гостомельська селищна 
рада переводитиме стосунки з ІМР у судову 
площину. А звернення ірпінських депутатів 
до ВР розглянуть на її профільному комітеті.

Іншим скандальним питанням було за-
твердження Положення про органи само-
організації населення Ірпінської міської 
територіальної громади.

Заздалегідь виступила секретар вулич-
ного комітету Тамара Буренко, яка від іме-
ні ОСНів Ірпеня закликала депутатів зняти 
його з голосування. Підстава — порушення 
закону про органи самоорганізації насе-
лення, самоврядування та Конституції.

Злякавшись нового сплеску обурення, го-
ловуючий поспішно запропонував більш 
детально довивчити це питання.

Небезпечна підстанція
Третій сплеск обурення прийшовся на пи-

тання, дотичні до Михайла Ковальчука — ко-
лишнього депутата Ірпінської міської ради. 
Уже не вперше на сесію виносять питання 
його дружини щодо відведення земельних 
ділянок, цільове призначення яких змі-
нюється з будівництва житлового будинку 
на  багатоквартирний по  вул. Пушкінська, 
25-б та Чехова, 6-е.

Але емоції людей стосувалися тран-
сформаторної підстанції ЖК «Сяйво». 
Вони запевняють, що вона несе загрозу 
здоров’ю та безпеці мешканців навколи-
шніх будинків.

Говорилося, що підстанція створює сере-
довище для виникнення онкологічних за-
хворювань, насамперед раку крові, від під-
вищеного рівня електромагнітного поля. 
Але депутати не  перейнялися цією про-
блемою, воліючи якнайшвидше закінчити 
скандальну сесію. 

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 ПОДІЇ ПЕРПЕКТИВИ

МЕШКАНЕЦЬ ПРИІРПІННЯ ЇДЕ ДО АНТАРКТИДИ

 ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 НАКАЗ

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА 
ІРПІНСЬКО-БУЧАНСЬКОГО ОБ′ЄДНАНОГО 
МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

 (з адміністративно-господарської діяльності) 

“18”  грудня    2019   року              м. Буча                            № 137

Про приписку громадян 2003 року 

народження до призовної дільниці 

З  метою  забезпечення  виконання  Закону  України  “Про

військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 21.03.2002 року №352 “Про затвер-

дження Положення про підготовку і проведення призову гро-

мадян України  на  строкову військову службу та  прийняття

призовників на військову службу за контрактом ”, Розпоря-

дження голови Київської обласної державної адміністрації №

435 від 17 липня 2019 року, рішення виконавчого комітету Ір-

пінської міської ради № 131/2 від 29 серпня 2019року, рішен-

ня  виконавчого комітету Бучанської міської ради №546  від

17 вересня 2019року. 

НАКАЗУЮ:

1. З 02 вересня по  30 грудня 2019  року провести підго-

товчий  період  приписки  громадян  України  до  призовної

дільниці.

2. З 09 січня по 29 березня 2020 року провести приписку

до призовної  дільниці  Ірпінсько –  Бучанського об’єднаного

міського військового комісаріату Київської області громадян

2003 року народження.

3.  Явці  для  приписки  підлягають  усі  громадяни,  які

народилися з 1 січня по 31 грудня 2003 року включно,  по-

стійно або тимчасово проживають на території м. Ірпінь, м.

Буча, смт. Ворзель, смт. Гостомель, смт. Коцюбинське, с. Бли-

ставиця,  с.Гаврилівка,  с.Луб’янівка,  а  також  громадяни

старшого віку, які не були приписані раніше.

4. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки

до  призовної  дільниці,  зобов’язані  прибути  за  адресою  м.

Буча,  вулиця  Яблунська,  129 у  визначений час,  маючи при

собі  документи,  що зазначені  в  повістці.  Громадяни,  які  не

отримали  повістку,  зобов’язані  прибути  за  зазначеною

адресою до 30 березня 2020 року, маючи при собі документи,

які посвідчують особу.

5. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і

військову службу” керівники підприємств, установ, організа-

цій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким

необхідно  прибути  для  приписки  до  призовної  дільниці

Ірпінсько  –  Бучанського  об’єднаного  міського  військового

комісаріату, на час, необхідний для проходження приписки, і

забезпечити  їх  своєчасну  явку  до  Ірпінсько  –  Бучанського

об’єднаного міського військового комісаріату.

6.Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю  за

собою.

Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського 

об’єднаного міського військового комісаріату,

майор                    В.К.КОНДРАТЕНКО

Д о складу 25-ї Української антарктичної експеди-
ції увійшов бучанець Євгеній Прокопчук, який 
працюватиме там системним адміністратором 

зв’язку.
На відкритий конкурс загалом надійшло 88 заявок: 

66 — від чоловіків та 22 — від жінок. Процедура відбо-
ру відбувалася у декілька етапів.

Визначальними критеріями ретельного відбору 
до  команди з 12  фахівців були професійні навички, 
досвід роботи, фізична і психологічна готовність.

За всі роки існування експедиції — це наймолодший 
колектив. Наполовину загін складається з новачків, 
серед яких і дві жінки.

Список основного складу 25‑ої УАЕ:
Салганський Олександр Олексійович  — біологічні 

дослідження, Київ, третя зимівка, 1987 р. н.
Прекрасна Євгенія Петрівна — біологічні досліджен-

ня, Київ, перша зимівка, 1989 р. н.
Отруба Юрій Сергійович — геолого-геофізичні дослі-

дження, Київ, шоста зимівка, 1986 р. н. (керівник експе-
диції).

Артеменко Ігор Геннадійович — гідрометеорологічні 
та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка, 
1981 р. н.

Жуковський Вадим Кирилович  — гідрометеорологіч-
ні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка, 
1981 р. н.

Соіна Анна Вікторівна — гідрометеорологічні та океано-
графічні дослідження, Харків, перша зимівка, 1982 р. н.

Сопін Андрій Олександрович — геокосмічні дослідження, 

Харків, друга зимівка, 1982 р. н.
Омельянович Василь Миколайович — кухар, Малин (Жи-

томирська обл.), п’ята зимівка, 1985 р. н.
Білоус Максим Вікторович  — системний механік, Шепе-

тівка (Хмельницька обл.), перша зимівка, 1982 р. н.
Лішенко Юрій Юрійович  — дизеліст-електрик, Харків, 

третя зимівка, 1973 р. н.

Прокопчук Євгеній Володимирович  — 
системний адміністратор зв’язку, Буча (Київ-
ська обл.), перша зимівка, 1984 р. н.

Дейнека Ігор Вікторович — лікар, Рівне, пер-
ша зимівка, 1982 р. н.

У Прокопчука є досвід налагодження радіозв’язку в зоні 
АТО упродовж двох років, виготовлення столярних виро-
бів для відкриття ветеринарної клініки, годівниць для пта-
хів тощо.

Цілком ймовірно, що це також допоможе під час перебу-
вання на станції «Академік Вернадський».

Євгеній Прокопчук потрапив до складу 25‑ї Української антарктичної експедиції

ЗВИНУВАЧУЮТЬ МЕХАНІКА: У СУДІ РОЗГЛЯДАЛИ ІНЦИДЕНТ 
З ІРПІНСЬКОЮ ШКОЛЯРКОЮ, ЯКА ВИПАЛА З МАРШРУТКИ
Наприкінці жовтня 2018‑го в Ірпені 15‑річна школярка Олена Сивак випала із маршрутного таксі під час руху транспортного 
засобу. Дівчина з важкими травмами потрапила до лікарні. Справу, пов’язану з цим випадком, розглядали у суді.

Ц я надзвичайна подія сталася 31  жовт-
ня. Учениця 10 класу Олена Сивак їхала 
до Ірпінської школи № 12. Під час руху 

вона випала із маршрутного таксі №  7 (ТОВ 
«Ірпінське АТП 13250»). Унаслідок цього дівчи-
на потрапила до  нейрохірургічного центру 
Київської обласної клінічної лікарні. Медики 
констатували множинні забої головного моз-
ку. А згодом виявили і перелом кісток черепа.

За даним фактом поліція проводила досу-
дове розслідування. І наприкінці 2019 року 
до  Ірпінського міського суду було скерова-
но обвинувальний акт. У  підсумку визна-
чено, що причиною падіння дитини стала 
несправність пасажирських дверей.

Звинуватили не водія, а механіка контроль-
но-транспортного пункту АТП  — за  ст. 287 
(випуск в  експлуатацію технічно несправних 
транспортних засобів або інше порушення їх 
експлуатації) ККУ.

23 січня у суді відбулося підготовче судове 

засідання під головування-
ми судді Яни Шестопалової.

Оскільки, за  словами пред-
ставника потерпілої сторони 
Євгена Парубця, школярці зав-
дано моральних і матеріаль-
них збитків, вони звернулися 

із цивільним 
п о з о в о м 
до  перевізни-
ка та страхо-

вої компанії. Через отримані травми дівчина 
потребувала лікування та реабілітації. А також 
за  станом здоров’я була змушена проходити 

індивідуальне нав-
чання за  шкільною 
програмою.

Під час судового 
засідання захист об-
винуваченого подав 
клопотання про по-
вернення обвину-
вального акту, що 
пов’язано з недолі-
ками в  процедурних 
питаннях, оформленні 
документації. А  також 
говорили про перене-

сення засідання у зв’язку з необхідністю отри-
мання результатів експертизи, щоб встановити 
певні факти. Сам обвинувачений винним себе 
не вважає.

На судовому засідання вирішено поверну-
ти обвинувальний акт прокуратурі для усу-
нення зазначених недоліків.

ЗМІНИ НА КИЇВЩИНІ: 
ГОСТОМЕЛЬ — ОКРЕМО, 
ТЕРИТОРІЯ ІРПІНСЬКОЇ 
РАДИ — ЗМЕНШЕНА

П лощу Ірпінської міської ради пла-
нують зменшити за рахунок того, 
що Гостомель виводять в  окрему 

територіальну громаду та відносять її 
до  Києво-Святошинського району. Про 
це ІА «Погляд» стало відомо з проек-
ту постанови на  сайті Верховної Ради 
України.

Проект Постанови про зміни в  адмі-
ністративно-територіальному устрої 
Київської області, зміну і встановлення 
меж Києво-Святошинського, Бородян-
ського районів, міста Ірпінь та селища 
Гостомель Київської області знаходить-
ся на  розгляді у  профільних комітетах 
Верховної Ради України.

Зміни в адміністративно-територіаль-
ному устрої повинні відбутися у зв’язку 
зі створенням Гостомельської селищної 
об’єднаної територіальної громади.

Зазначається, що вона була однією 
з перших в  Україні, яка ще 22  червня 
2015  року отримала висновок, затвер-
джений головою Київської обласної 
державної адміністрації щодо відпо-
відності Конституції та законам Укра-
їни проєкту рішення про добровільне 
об’єднання територіальних громад.

Основною перешкодою на  шляху до-
бровільного об’єднання територіаль-
них громад стала необхідність зміни 
меж суміжних районів або міст облас-
ного значення, на яких розташовані те-
риторіальні громади, що об’єднуються.

Проектом передбачено:
1. віднести селище Гостомель, яке зна-

ходиться у  віданні Ірпінської місь-
кої ради та с. Озера Бородянського 
району, до  Києво-Святошинського 
району;

2. змінити межі Києво-Святошинсько-
го району, збільшивши його тери-
торію на 5500 га земель за рахунок 
передачі до його складу 3799,2 га зе-
мель Гостомельської селищної ради 
та 1700,8  га земель Бородянського 
району Озерської сільської ради;

3. затвердити територію Києво-Свято-
шинського району загальною пло-
щею 78000 га;

4. затвердити територію Бородян-
ського району загальною площею 
91699,2  га та територію Ірпінської 
міської ради 9000,82 га;

5. встановити межі Києво-Святошин-
ського, Бородянського району, міста 
Ірпінь та селища Гостомель згідно 
з Планом умовної зовнішньої межі 
Києво-Святошинського району Ки-
ївської області.
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АНАТОЛІЙ БУЗІНОВСЬКИЙ:  
«Як же помилялися ті, хто запевняв мене та моїх 
товаришів, що в Афгані ми просто “відмітимось”...»

«СИНУ, ТИ ЖИВИЙ?! МИ Ж 
ТЕБЕ ПОХОВАЛИ!»

15  лютого 1989-го партійне керівництво СРСР заявило, що територію Афганістану залишив останній радянський солдат. Так 
закінчилася майже дев’ятирічна військова операція Радянського Союзу в сусідній державі. Понад 150 тисяч українців брали в ній 
участь — більше трьох тисяч віддали свої життя, близько семи тисяч повернулися інвалідами, майже дві тисячі й донині вважаються 
полоненими та зниклими, а понад 5 тисяч українських «афганців» померли вже вдома. Через рани, хвороби та самогубства, які 
спричинила та війна...

Воїн‑інтернаціоналіст Сергій Єгоров їхав у відпустку до рідної 
Бучі. На календарі — переддень новорічних свят. Нагоду 
зустріти їх у колі близьких та рідних в Афгані мав далеко 
не кожен. Ось і його триповерховий будинок, що на вулиці 21‑го 
партз’їзду (тепер — Енергетиків). Швидко піднявся на другий 
поверх, подзвонив до своєї квартири. Секунди очікування 
здавалися вічністю. За дверима почув неспішні кроки. Клацнув 
замок, у дверному прорізі — мама. Чомусь вся в чорному, і за рік 
постарішала щонайменше років на десять. Сергій отетерів: 
хто з рідних помер?! А мати, побачивши сина, відсахнулася, наче 
побачила привида. А потім лишень вигукнула «Сину, ти живий!? 
Ми ж тебе поховали!». І втратила свідомість… З квартири вибігли 
батько та брат. Обійми, сльози. Пізніше вони розповіли, що лише 
тиждень тому отримали на Сергія «похоронку»...

Д о лікувально-трудового профі-
лакторію Ірпінського регіону 
автор цих рядків приїхав напи-

сати репортаж.
— У нас від преси таємниць немає, — 

сказав при зустрічі начальник коло-
нії, — зустрічайтесь, з ким хочете, 
тільки пишіть об’єктивно.

Цілий день я провів у закладі. По-
спілкуватися зі мною було чимало 
охочих: і працівників, і «колоністів». 
На  відвертість останні йшли важко. 
Здебільшого висловлювали образи, 
винуватцями робили всіх оточуючих, 
окрім себе. І лише один з них не по-
спішав йти на  контакт, знаходився 
неподалік. Тільки після того, як з ка-
бінету вийшов останній відвідувач, 
зайшов до приміщення. Сів навпро-
ти. Пауза тривала хвилину, а може й 
більше. Поки я думав, з чого почати 
розмову, він раптом запитав:

— Не впізнаєш? Чи я так змінився?
— Щось не пригадую…
Він помовчав, а потім з якоюсь гір-

котою в голосі промовив:
— А ми з тобою навчалися в одній 

школі, навіть в одному класі. І навча-
лися ми з тобою в третьому класі ці-
лий рік…

Я почав пригадувати.
— А потім я перейшов в іншу школу…
— Стривай, ти ж Єгоров? Сергій Єго-

ров?
— Нарешті впізнав…
Ні, в ньому мало що нагадувало ко-

лишнього Сергія, того, яким він за-
лишився у моїй пам’яті з дитинства. 
І лише погляд…

— Скільки ти вже тут?
— За місяць буде два роки і… 

«дємбєль». Тут всього не  розповіси. 
Заходь краще до  мене, коли вийду. 
Запиши адресу…

З якимсь болісним відчуттям за-
лишав я колонію. Сергій проводжав 
мене. Прощання було небагатослів-
ним…

Через місяць я знайшов його адресу.
— Думав, не  зайдеш… Кому зараз 

потрібен зек і колишній «афга-
нець»?  — посміхнувся Сергій, коли 
побачив мене на порозі своєї квар-
тири. — Заходь. Тільки вибач — у мене 
розгардіяш.

У кімнаті дійсно було неприбрано. 
На кухонному столі — недопалки. Се-
ред цього сміття лежали нарізаний 
оселедець, цибуля. Поруч — порожня 
пляшка з-під горілки. Сергій стомле-
но сів на  канапу, відсунув убік сіру 
пожмакану постільну білизну. Коли 

спробував запалити цигарку, це йому 
не одразу вдалося, руки тремтіли. За-
тягнувшись нею, почав розповідати:

— До армії я  майже зовсім не  вжи-
вав спиртного. Після школи закінчив 
ПТУ, вчився на слюсаря. Потім армія, 
потрапив до  Афганістану. Прибув 
до  своєї частини. Пам’ятаю веселі 
безтурботні обличчя хлопців. Здава-
лося, що нічого тут серйозного не ді-
ється. Але як я помилявся! На почат-
ку знайомства став розповідати їм 
анекдоти. Сміються. Курять. Запро-
понували і мені цигарку. Затягнувся 
один раз. Потім почав без зупинки 
кашляти, а  бійці регочуть і втіша-
ють: незабаром звикнеш, хороший 
засіб для забуття, особливо перед 
боєм з духами. Потім вже зрозумів, що 
за «зілля».

Про службу у горах згадувати не хо-
четься. Особливо після одного випад-
ку. Якось перед дембелем викликав 
мене комбат і каже: «Тут невелич-
ка помилка вийшла. І твоїм рідним 
телеграму відіслали, що ти загинув 
смертю героя». Їдь додому, заспо-
коюй рідних…

Я почав пригадувати події, чому 
так могло трапитися. Наш коман-
дир роти їхав у  відпустку. Сам він 
родом з Києва. Попросив, щоб я його 
відвіз до аеродрому. Поки я був у до-
розі, мою роту підняли по тривозі. З 
того рейду майже ніхто не повернув-
ся. Кажуть, «вертушки» прийняли на-
ших за душманів і накрили шквальним 
вогнем. Хто тепер скаже правду…

Після повернення додому три роки 
все було гаразд. Потім мати померла, 
за  нею  — батько. Все пішло шкере-
берть. Брат одержав квартиру і пе-
реїхав туди зі своєю сім’єю. З дружи-
ною я розлучився через горілку. Вона 
написала заяву дільничному, а  той 
мене і відправив у спецзаклад. Часто 
думаю: краще  б я  в  Афгані загинув… 
Я там звик до «дурі», спочатку кури-
ли «план», потім вживали більш «діє-
ве»… У Союзі був на голодному пайку. 
Мені цього так не  вистачало. Щоб 
це якось притупити, почав вживати 
оковиту. Проте спиртне не допома-
гало…

…Спливають роки. Вже нема в живих 
мого однокласника. За цей час я чув 
десятки життєвих історій від колишніх 
воїнів-інтернаціоналістів. Деякі з них 
були схожі на Сергієву. Деякі суттєво 
відрізнялись. Часто замислююсь: а як 
би склалася доля цих людей, якби 
у їхньому житті не було Афганістану?

Б іографія Анатолія схожа 
на  життєпис багатьох його 
ровесників. Закінчив Ірпін-

ську середню школу № 17. Став 
токарем. З 15  років почав свою 
трудову біографію на  відомому 
в Україні і за її межами заводі «Ар-
сенал». У 18 років від військомату 
його направили на  курси водіїв 
у  Катюжанку. Закінчив автошко-
лу на  місяць раніше  — трапилася 
Чорнобильська трагедія. Першим 
випробуванням для Анатолія та 
його товаришів було відрядження 
у квітні 1986 року до зони, ураженої 
радіацією, у Поліське, де вивозили 
шкільний інвентар. Ніхто з тих, хто 
відряджав молодих курсантів-во-
діїв, не попереджав про небезпеку 
радіації і можливі її наслідки.

Другим випробуванням стала 
служба в  Афганістані. Перед при-
зовом до  військкомату на  спів-
бесіду запросили його батьків. 
Їх запевняли, що син неодмінно 
служитиме в  Союзі. Його команда 
на  місяць потрапила до  м. Лубен, 
що на Полтавщині. Молодих бійців 
батьки-командири переконува-
ли, що ті служитимуть на кордоні. 
Спочатку відправили до  Ашхаба-
да. Звідти поїздом в  навчальну 
частину в Ілотань. І лише тут вони 
дізналися від «старослужбовців», 
що виконуватимуть свій інтернаці-
ональний обов’язок у Афганістані. 
Щоправда, ті запевняли, що нічого 
страшного «за  річкою» не  відбу-
вається, а  невдовзі наші війська 
будуть виведені взагалі з Афганіс-
тану. Однак, як показало саме жит-
тя, це були лише оптимістичні про-
гнози. У дійсності все відбувалося 
інакше. Тоді рядовий Бузіновський 
та його товариші навіть не здога-
дувалися, що їх очікує..

Анатолій потрапив служити в ав-
тобатальйон, що дислокувався 
у м. Шинданді. Йому пощастило — 
у  взводі, до  якого прикомандиру-
вали, переважно служили хлоп-
ці з України. Отримавши новий 
ГАЗ-66, він почав супроводжувати 
автоколони. Дорога від Шинданда 
до Кандагара, по якій перевозили 
вантажі, завдовжки 500 кілометрів. 
Практично весь шлях перебував 
під постійним прицілом душманів. 
Слід віддати їм належне, влаштову-
вати засідки і мінувати дороги вони 
вміли професійно. Нападали завж-
ди зненацька, в так званій «зелен-
ці», іншими словами — на місцево-
сті, що вкрита рослинністю. Перед 
проходом нашої автоколони арти-
леристи здійснювали артобстріл 
цієї території. Проте духи знали 
місцевість, підземні кірізи і навіть 
під обстрілом чинили відчайдуш-
ний опір нашим військовим.

Всіх, хто був у  складі автоко-

лони, називали смертниками. 
У  90 % випадках при проход-
женні завантажених колон наші 
бійці зазнавали нападу. Раніше 

порожні колони, які поверталися 
назад, «духи» не  обстрілювали. 
А ось коли стало відомо про ви-
ведення наших військ, моджахе-
ди намагалися не  випускати з 
Кандагара живим жодного нашо-
го військовослужбовця.

Методи бойових дій у  душма-
нів були прості. Зазвичай вони 
влаштовували завали на дорогах, 
де розчищати їх було вкрай важ-
ко. Місця завалів мінували. В  ос-
танні роки широко застосовува-
лося мінування дільниці дороги 
на  відрізку 100–150  метрів, куди 
закладали до 8–10 фугасів, їх під-
ривали одночасно. Саме за таких 
обставин загинув найкращий друг 
Анатолія — Петро Петренко зі Ста-
вища, що на  Київщині. У  свій ос-
танній рейс Петренко відправився 
у складі ротної колони. При виїзді 
з Кандагара в полотно дороги за-
клали радіокерований фугас. Від 
вантажівки Петра взагалі нічо-
го не  залишилося. Це трапилося 
16 травня 1988 року. А днем раніше 
вже розпочалося виведення ра-
дянських військ з Афганістану.

Водіїв військової частини 19920 
(автоколона 1013), в  якій служив 
Анатолій Бузіновський, називали 
«наливняками», «факельниками», 
бо вони розвозили пальне для 
бойової техніки по  всьому Афга-
ністану. Найчастіше саме вони і 
потрапляли у  смертельні пастки. 
Неодноразово побував у  них і 
Анатолій. Щомісяця він виконував 
по 3–4 рейси під нищівним вогнем 
душманів. За  півтора роки війни 
здійснив більше 50 бойових рейсів. 
Траплялося, що по  кілька місяців 
не повертався з рейсу. Під час цих 
відряджень крізь пекло війни йому 
довелося стати свідком найтрагіч-
ніших подій. Як можна забути, коли 
на твоїх очах у водійські двері су-
сіднього КАМАЗу влучив снаряд, і, 
обпаливши ноги водієві, вилетів 
крізь кабіну? Тоді солдату пощасти-
ло, він залишився живим. На влас-
ні очі Анатолій побачив і багато 

трагічних випадків. Однак, навіть 
попри це, жодного разу не  сумні-
вався, коли був шанс врятувати 
життя бойовому побратиму.

Якрсь один з КамАЗів вилетів 
на  узбіччя і перекинувся. Воно 
було практично нашпиговане 
мінами, однак якимсь дивом 
вантажівка не  підірвалася. Якби 
Анатолій не зупинився і не спро-
бував допомогти своєму колезі, 
то, напевно, ніколи не  пробачив 
би собі цього. Не  знаючи схем 
знешкодження мін, наосліп, за-
тамувавши подих, усвідомлюючи, 
що кожен його крок, від якого 
щеміло серце і холола душа, може 
стати останнім, не тільки зміг про-
йти крізь смертельні пастки, а  й 
виніс на руках закривавленого та 
контуженого молодого водія…

«Як же помилялися ті, хто запев-
няв мене та моїх товаришів, що 
в  Афгані ми просто “відмітимось”, 
пробудемо кілька тижнів, максимум 
місяць-два і, як учасники бойових 
дій, з військовими пільгами повер-
немося в Союз. Мій призов не тільки 
відбув усю строкову службу, але й 
кілька місяців переслужив», — з гір-
котою в голосі згадує Анатолій.

Їх зрадили двічі. Перший раз, 
коли приховували, що відправля-
ють в Афганістан саме на криваву 
ВІЙНУ. А вдруге, коли живим, пора-
неним, скаліченим, з надломленою 
психікою від побаченого і пережи-
того, цинічно заявляли: «Ми вас 
туди не посилали!».

…Після повернення з війни 
в Союз, наступного дня із товари-
шами по  службі Анатолій поїхав 
відвідати батьків Петра Петренка. 
Відтепер щороку 15 травня у день 
його пам’яті, вони традиційно 
відвідують могилу фронтового 
побратима. Батьки Петра кажуть: 
війна у нас забрала одного сина, 
але подарувала одразу шістьох 
його однополчан…

Фронтові побратими, обпалені 
афганською війною, й до сьогодні 
тримаються разом. Часто зустрі-
чаються, згадують минуле, всіх 
тих, хто живий, і тих, хто загинув. 
Афганці знають справжню ціну і 
життю, і дружбі. І сподіваються, що 
їхнім дітям та онукам вже ніколи 
не доведеться воювати.

  Володимир ЕННАНОВ, журналіст
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 СПОРТ  УРЯДОВІ ІНІЦІАТИВИ

 ОГОЛОШЕННЯ

Громадська організація «Фронт за реформи» до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Київській області 11.12.2019 року подала рішення засновників (учасників) 
юридичної особи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Реєстра-
ційна дія в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань проведена 13.12.2019 року, почалась процедура ліквідації, що 
триватиме 2 місяці. Ліквідатором призначена Зіневич Наталія Олексіївна. Контакти для 
листування: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Привокзальна Площа, 3, телефон — 
(063) 182-90-30, електронна пошта — frontzareform@gmail.com.

Громадська організація «Сила Молоді» до Головного територіального управління юс-
тиції у Київській області 18.12.2019 року подала рішення засновників (учасників) юри-
дичної особи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Реєстрацій-
на дія в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань проведена 20.12.2019 року, почалась процедура ліквідації, що 
триватиме 2 місяці. Ліквідатором призначений Попов Юрій Віталійович. Контакти для 
листування: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Привокзальна Площа, 3, телефон — 
(068) 371-27-89, електронна пошта — silamolodi@gmail.com.

«БРОНЗА» НА СВІТОВІЙ СЕРІЇ 
ГРАН-ПРІ: ірпінський студент-
фіскал Яків Хаммо посів третє 
місце на турнірі з дзюдо

Туристична агенція «Мінт Тревел» запрошує на роботу: 
 

 менеджера з туризму з досвідом роботи, у м. Ірпінь. 
 

Ми пропонуємо:  
•офіційне оформлення, згідно із КЗпП України;  •графік роботи: пн-пт з 10:00 до 19:00; 

•комфортні умови роботи у сучасному офісі.  
Всі довідки за телефоном: (097) 382-04-26

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ 
 

На роботу 2-ДПРЗ (м. Ірпінь) потрібні  
водії пожежного автомобіля! 

Гідна оплата праці. Графік роботи: 1/3,  
рівень з/п 10 200 грн. 

Контакти (093) 161-67-96.

Інформаційна Агенція «Погляд» — це одне із найбільших та авторитетних джерел актуальної 
інформації в Ірпінському регіоні, що включає в себе телеканал, друковані та інтернет видання. Основний 

принцип нашої роботи — подання виключно актуальної та достовірної інформації.
Інформаційна Агенція «Погляд» — це простір, що об’єднує, таланових творчих, креативних, зав-
зятих і цілеспрямованих Людей, закоханих у свою професію. Якщо ви вважаєте себе таким — запрошуємо 

до нашої команди!
Ми шукаємо:

 режисера монтажу з досконалим знанням програм Adobe Premiere Pro, Edius (додатковою перевагою 
буде знання програми роботи віртуальної редакції Octopus);

 журналістів з досвідом роботи;
 головного режисера, який розуміє процес і технологію створення телепрограм, сучасних технічних 

засобів телебачення;
 літературного редактора з досвідом роботи;

 журналіста спецпроектів, який знається на суспільно-політичних проблемах нашого регіону;
 випускового редактора інтернет- порталу

Ми пропонуємо цікаву творчу роботу, з можливістю кар’єрного зростання та самореалізації у професії. 
Комфортне робоче місце у сучасному офісі, дружній колектив та соціальні гарантії.

Телефонуйте (097) 382-04-26, Відділ управління персоналом АІ «Погляд»

ТЕРМІНОВО!  
Компанія інтернет-провайдер 

«Бест» запрошує на роботу 
 монтажників звязку  

з досвідом роботи. 
Наявність власного авто — обовязкова (ком-

пенсуємо витрати та амортизацію) 
Пропонуємо:

— повну зайнятість на повний робочий день;
— графік: Пн-Пт, 9:00–18:00;

— заробітна плата: ставка + система бонусів, 
від 10 тис/міс

Обов’язки:
монтаж та комутація абонентських ліній;

підключення ПК та ТВ абонента в мережу;
налаштування доступу до Інтернет.

Телефонуйте (097) 382-04-26,  
Відділ по роботі з персоналом

С тудент Університету державної фіскальної служ-
би України (Ірпінь) Яків Хаммо посів 3 місце 
на турнірі з дзюдо світової серії Гран-прі IJF у 

Тель-Авіві (Ізраїль).
Вітаємо члена збірної команди України з дзюдо, сту-

дента-магістра ННІ спеціальної фізичної і бойової під-
готовки та реабілітації ірпінського вишу з бронзовою 
нагородою.

А також сподіватимемося на нові здобутки українця 
на спортивних аренах.

ІЗ 1 КВІТНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ 
ЗАПРОВАДИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ

П ро це заявив заступник міні-
стра соціальної політики Олег 
Коваль на  пресконференції 

в Укрінформі.
«Мінсоцполітики спільно з Міністер-
ством охорони здоров’я планує запу-
скати з 1 квітня електронні лікарня-
ні», — сказав Коваль.

За його словами, процес видачі 
електронного лікарняного буде авто-
матизований. Кожен лікар, який видає 
лікарняний повинен буде підписати 
документ своїм цифровим підписом 
в  електронній системі. Далі інфор-
мація через реєстр в Пенсійному Фо-
нді автоматично передаватиметься 
у Фонд соціального страхування, і там 
одразу знатимуть, що людина захво-
ріла і повинна отримати компенсацію, 
оскільки є платником єдиного соціального внеску.

«Планується, що лікарняний, який буде відкривати лі-
кар, матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють 
протоколи. Кожна хвороба в  середньому має відповідну 
кількість днів для лікування. Наприклад, певною хворобою 
людина хворіє 6  днів. Лікарняний відразу відкривається 
на  6  днів. Він відкривається закритим. Якщо людина по-
правила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб за-
крити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж 
людина потребує ще лікування, вона звертається зно-

ву до  лікаря і в  день закриття попе-
реднього лікарняного відкривається 
новий», — розповів Коваль.

Він також наголосив, що у  випадку, 
коли людина виходить на  роботу ра-
ніше, — до  дня закриття лікарняного, 
«цей механізм також відпрацьований 
і буде прописаний в  окремому наказі 
МОЗ, який до  кінця цього тижня буде 
повністю доопрацьований».

«Це дозволить нам повністю відслід-
ковувати всі моменти, пов’язані з ви-
дачею фіктивних лікарняних. Ми зна-
ємо про факти повністю підроблених 
лікарняних, коли один лікар за  день 
видає по 100 лікарняних, ми знаємо де 
у підприємстві немає падіння виробни-
цтва, але 90 % працівників знаходять-
ся на лікарняних», — поінформував за-

ступник міністра.
Він також наголосив, що інформацію про лікарняні сво-

їх працівників роботодавці отримуватимуть з відповідних 
електронних систем.

За його підрахунками, введення електронних лікарняних 
з  тимчасової втраті працездатності дозволить зекономити 
в рік до 5 млрд. грн.

Водночас, наголосив Коваль, всі лікарняні у  паперо-
вій формі, відкриті до  1  квітня 2020  року, прийматимуться 
на відшкодування.
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 ГОРОСКОП  НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ

 СМАЧНОГО!

 УСМІХНІТЬСЯ!

ІДЕЇ НАЧИНОК НА МАСНИЦЮ

Овен. Відкрий теся 
всьому новому, що 
приходить у ваше жит-

тя! Лютий для вас  — один із 
найсприятливіших місяців 
2020  року. Чим би ви не  за-
ймалися, успіх буде на вашо-
му боці. Також в лютому необ-
хідно добре відпочивати.

Телець. Рух планет вка-
зує на те, що в лютому 
певний етап життя ва-

шого підійде до кінця. Для ба-
гатьох Тельців це час настан-
ня визначеності, постановки 
чітких завдань, виходу з кри-
зи (психологічної, фінансо-
вої, кризи ідей або особистих 
відносин).

Близнюки. На вас че-
кає активний і багатий 
на спілкування місяць. 

Проводити його в  чотирьох 
стінах  — значить позбавляти 
себе маси чудових можливо-
стей змінити життя в  кращу 
сторону. Рідні, друзі та при-
ятелі — джерело вашої сили і 
натхнення.

Рак. У вас з’явиться 
можливість зайняти 
краще місце під сон-

цем — не пропустіть її, не під-
давайтесь страху і сумнівам. 
Прагніть більшого, кожен 
день кидайте собі виклики — 
і успіх не змусить себе чекати.

Лев. Слідуйте за  сво-
їми бажаннями! До-
рогі Леви, лютий  — 

місяць, який подарує вам 
сили та енергію для реалі-
зації найсміливіших планів. 
За  що  б ви не  взялися, все 
вдасться!

Діва. Не змушуйте себе 
робити що-небудь че-
рез силу! Уважно при-

слухайтеся до  внутрішнього 
«Я». Якщо воно хоче відпочи-
ти, то поважайте це бажання. 
А ще лютий — найкращий час 
для вашого усамітнення, роз-
думів, саморефлексії.

Терези. Направте фо-
кус уваги на  зовніш-
ній світ! Головна пора-

да зірок на лютий — не будь-
те байдужими! Не  проходь-
те повз тих, хто потребує ва-
шої підтримки. Зараз ви мо-
жете вплинути на життя тих, 
хто поруч, змінивши його 
на краще.

Скорпіон. Заявіть сві-
тові про себе! Най-
гірше, що ви може-

те зробити для себе в  лю-
тому  — це бути скромни-
ми. Несправедливо по  від-
ношенню до  своїх талантів 
приховувати їх від інших. 
Беріть участь в  конкурсах, 
концертах, всіляко рекла-
муйте себе!

Стрілець. Все найці-
кавіше відбуватиметь-
ся з вами далеко від 

дому: має сенс запланувати 
на  лютий поїздку за  кордон 
або в  сусідній регіон. Чекай-
те гостей здалеку — з приєм-
ними подарунками.

Козеріг.  Не  робіть 
будь-що проти власної 
волі! У  лютому важли-

во не ігнорувати власні думки 
і почуття. Роблячи щось через 
«не хочу», ви практично при-
рікаєте себе на невдачу. При-
думайте правильну мотива-
цію для всього.

Водолій. Дорогі Во-
долії, чим простіше 
ви будете ставити-

ся до  всього, що з вами від-
бувається в лютому, тим кра-
ще. Щось не  виходить? По-
сміхніться і продовжуйте йти 
до мети. Ваш оптимізм — клю-
чик до багатьох вершин.

Риби. Останній місяць 
зими виявиться для 
вас «найспекотнішим» 

у  році: справ буде багато, 
а ось часу на їх виконання — 
ні. Не панікуйте! Зробіть гли-
бокий вдих, два коротких ви-
дихи — і приступайте до пла-
нування.

 ОГОЛОШЕННЯ

Перша половина лютого 2020 року відмінно підходить як для по‑
чатку нових справ усіх знаків зодіаку, так і для завершення ста‑
рих. А ось у другій половині місяця варто утриматися від при‑
йняття важливих рішень — з 17 лютого Меркурій входить в ре‑
троградну фазу, де пробуде до 10 березня. Крім того, з 8 лютого 
Венера провокуватиме яскраві, бурхливі романи та інтрижки, 
проте вони не матимуть продовження. А в третій декаді місяця 
Сонце перейде в знак Риб і з’єднається з ретроградним Меркурі‑
єм, що може негативно вплинути на відносини в робочому колек‑
тиві або серед партнерів

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Втрачений військовий квиток, виданий 25 вересня 2019 року 
УН 0989134  на ім’я Оксененка Бориса Михайловича, вважати 
недійсним.

Лютий
В цьому році ми святкуємо Масницю з 24 лютого по 1 березня (закінчується вона Великим постом, який 
триватиме з 2 березня по 18 квітня). У Масляний тиждень прийнято ходити в гості, веселитися і, звичайно 
ж, куштувати багато млинців і вареників з різним наповненням. Пропонуємо вам ідеї таких начинок.

Солоні начинки:
• Лісові гриби або печериці
• Сир з помідорами і зеленню
• Куряча печінка з беконом і яйцем
• Різні види сиру
• Томати з моцарелою
• Білі гриби в сметанному соусі
• Яйце, шинка, сир
• Телятина з цибулею і яйцем
• Баранина з яйцем і овочами
• Куряча грудка з грибами в 

сирному соусі
• Маринована сьомга

• Сир, шпинат, яйце
• Сьомга зі шпинатом.

Солодкі:
• Вишня зі згущеним молоком
• Паста з лісових горіхів
• Банан з шоколадом
• Вишня з шоколадом
• Консервований персик або 

ананас
• Шоколад
• Згущене молоко
• Кленовий сироп.

СВЯТКОВИЙ  
КАЛЕНДАР

2 лютого — День бабака.

4 лютого — Всесвітній 

день боротьби з раковими 

захворюваннями.

6 лютого — Міжнародний 

день бармена.

9 лютого —  Міжнародний 

день стоматолога.

13 лютого —  Всесвітній 

день радіо.      

14 лютого — День Святого 

Валентина; День комп’ю-

терника; Міжнародний 

день дарування книг.

ТЕРТИЙ ЯБЛУЧНИЙ 
ПИРІГ

КАРТОПЛЯНА 
ЗАПІКАНКА З 
БЕКОНОМ4 яйця, 300 г цукру, 150 г вершкового масла, 1ч.л. розпушува-

ча, 300 г борошна, 1 кг яблук.
Відокремте жовтки і збийте їх із 200 г цукру. Додайте 

розм’якшене вершкове масло, просіяне борошно і розпушу-
вач. Замісіть тісто, 1/3 відокремте і загорніть у харчову плівку, 
Покладіть у морозилку, а решту - в холодильник на півгоди-
ни. Яблука наріжте скибочками, білки збийте з 100 г цукру 
в піну. Тісто з холодильника викладіть у форму, сформував-
ши бортики, заповніть яблуками, залийте білковою масою, 
зверху покрийте натертим тестом з морозилки. Випікайте в 
розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин. При подачі 
посипте цукровою пудрою.

1 кг картоплі, 500 г грибів, 2 цибулини, 250 г сиру, 
200 г бекону, 150 г сметани, сіль, перець, зелень за 
смаком.

Бекон подрібніть і обсмажте. Цибулю наріжте, 
обсмажте окремо. Додайте гриби і готуйте, поки 
не випарується рідина. Киньте спеції і готуйте ще 
5 хвилин. Картоплю очистіть, поріжте кружечками, 
половину помістіть в деко. Змастіть олією. Посо-
літь, змастіть сметаною. Викладіть гриби з цибулею, 
зверху покрийте картоплею і посипте спеціями, 
тертим сиром і беконом. Запікайте в розігрітій до 
180 градусів духовці. Подавайте, порізавши на шма-
точки.

ТОВ «Інгер-Град» 11.02.2020 року о 12:00 проводитиме вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Пушкінська, 4/1 землекористувачем якої є Чаївський 
Володимир Іванович. Просимо суміжних землекористу-
вачів Ветькало В.Д.. (3210900000:01:015:0015), Шалаєва З.М. 
(3210900000:01:015:0043), Пашкова А.В. (3210900000:01:015:0067) 
та Піщев С.Л. землекористувач двох земельних ді-
лянок кадастрові номери (3210900000:01:015:0066) та 
(3210900000:01:015:0068) бути присутніми за вказаною адре-
сою для погодження акту прийому-передачі межових знаків. 
У разі неявки акти вважаються погодженими.

***
— Дівчино, а скільки вам років?
— 18 років та кілька місяців!
— «Кілька» — це скільки конкретно?
— 360!

***
Син приходить до батька-бізнесмена:
— Тату, є справа!
— У мене немає часу, давай в двох словах!
— 300 гривень...


