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Розповсюджується
безкоштовно

Буремні події в Ірпені навколо ДСО 
10 липня досягли свого апогею — 
мало не пролилася кров. Проти 
громади на охорону паркану, зве-
деного навколо незаконної забу-
дови, стали найняті забудовником 
тітушки та правоохоронці. Але зав-
дяки згуртованості місцеві жителі 
припинили це будівництво. Постало 
запитання: хто з керівництва поліції 
“кришує” забудовника?

“Антикорупційний 
марафон”, розпоча-
тий 12 липня громад-
ським рухом “Ірпінь 
проти Карплюка і 
Нових облич”, покли-
каний відкрити містя-
нам очі на наші сумні 
реалії.

Головний поліцмен Київщини 
“кришує” незаконну забудову ДСО?

“Антикорупційний марафон”
по болючих точках Ірпеня
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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

На Київщині вже кілька років поспіль «системно» розправляються над акти-
вістами та журналістами опозиційних ЗМІ. Жодну особу не притягнуто до відпо-
відальності. Цього разу стався напад на журналістку ІА “Погляд”, на яку неві-
домий вилив розчин зеленки просто біля офісу інформагенції. Кому заважають 
ірпінські активісти, чому в місті відбувається розправа над свободою слова і хто 
винен у тому, що процвітає така безкарність? Читайте на стор. 3

«Українське Чикаго”: резонансний напад
на журналістку ІА “Погляд”

сто
р. 5

Про рішення 2 серпня 2018 року залишити поса-
ду Ірпінського міського голови він написав на сво-
їй офіційній сторінці у Facebook. Додавши, що ро-
бить це, аби балотуватися до Верховної Ради Укра-
їни. Згодом дана інформація з’явилася і на офіцій-
ному сайті Ірпінської міської ради. 

Ірпінський міський голова став загальновідомим 
після того, як задекларував у своїй власності 67 
квартир. Крім того, його діяльність постійно супро-
воджували   скандали, пов’язані з розкраданням зе-
мель, незаконною забудовою тощо.

Нагадаємо, 20 грудня прокурор Київської області   
Дмитро Чібісов повідомив про підозру  Ірпінському 
міському голові, який, діючи у злочинній організації 
разом зі своїм першим заступником та заступником, 
а також іншими особами, вчинив низку криміналь-
них правопорушень.

Зокрема, мер Ірпеня підозрюється у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 
(створення, керівництво злочинною організацією з 
метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочи-
нів), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим май-
ном шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем, вчинене в особливо вели-
кому розмірі у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 
28 ч. 1 ст. 205 (придбання суб’єкта підприємниць-
кої діяльності (юридичної особи) з метою прикрит-
тя незаконної діяльності, вчинене в складі злочин-
ної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблен-
ня документа, який видається установою, яка має 
право видавати такі документи і який надає пра-
во та звільняє від обов’язків, з метою вико-
ристання його підроблювачем, вчинене в 
складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 
ст. 366 (службове підроблення, а саме внесен-
ня службовою особою до офіційних докумен-
тів завідомо неправдивих відомостей, вчинене 
у складі злочинної організації) КК України.

Продовження на сторінці 2.
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П Р И Ї Х А Л И ?
МЕР ІРПЕНЯ В. КАРПЛЮК, ПІДОЗРЮВАНИЙ У ВЧИНЕННІ ТЯЖКИХ І ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ, СКЛАДАЄ ПОВНОВАЖЕННЯ, АБИ... БАЛОТУВАТИСЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ.

Юлія ГАПОН, «Погляд»
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Біля Національного агент-
ства з питань запобігання ко-
рупції активісти встановили 
пам’ятник корупціонеру. Про 
це  повідомляє  Укрінформ.
Так, біля будівлі Національного 

агентства з питань запобігання 
корупції активісти   встановили 
скульптуру, яку присвятили «всім 

хабарникам і корупціонерам».
Інсталяція виконана у вигляді 

золотої клітки, всередині якої 
знаходиться чоловічий манекен 
з табличкою «хабарник». На 
підлозі клітки – мішки з «готів-
кою», а поряд розкидані доларо-
ві купюри.

Це нагадування антикорупцій-
ним органам про добросовісне 
виконання своїх обов’язків.

Як зазначив виконавчий дирек-
тор антикорупційної платфор-
ми «Інтегріті ЮА» Володимир 
Крейденко, таким чином активі-
сти хотіли нагадати антикоруп-
ційним органам, що їм потрібно 
активізуватися в боротьбі з ко-
рупцією.

«Цей пам’ятник – це показ 
того, як має виглядати реальна 
боротьба з корупцією, з вирока-
ми, з правовим обгрунтуванням 
тих справ, які зробив цей коруп-
ціонер», – зазначив він.

Ольга АВЕРІНА
Фото Володимира Тарасова

Прокурором Київської області, 
за рекомендацією Ради прокуро-
рів, призначений Максим Кири-
чук, державний радник юстиції 
3 класу, який до 20 липня обі-
ймав посаду прокурора Волин-
ської обласної прокуратури.

Про це  повідомляється   на 
офіційному сайті Генеральної 
прокуратури України.

Дмитро Олегович Чібісов,  не-
втомний борець  з “ірпінським 
Чикаго”,  переведений на посаду 
прокурора Полтавської області.

Що відомо про нового проку-
рора Київщини?

Киричук Максим Юрійович  
народився 9 травня 1980 року у 
Львові. Одружений, батько двох 
дітей.

Від 2002 по 2011 роки пра-
цював в органах прокуратури 
Львівщини.

З квітня 2011 року почав пра-
цювати в прокуратурі Київської 
області. Обіймав посаду началь-
ника слідчого відділу, прокуро-
ра слідчого відділу, начальника 
слідчого управління.

Згодом був переведений в про-
куратуру Закарпатської області, 
де працював начальником мілі-
цейського відділу, природоохо-
ронним прокурором, а також 
прокурором Тячівського району.

З 2015 до 2016 року обіймав 
посади в Генеральній прокура-
турі України.

З 2016 і до липня 2018 року – 
прокурор Волинської області.

Ольга АВЕРІНА
Фото: www.gp.gov.ua

Прокуратуру Київщини
очолив Максим Киричук

Нагадаємо, нещодавно в одній із найчи-
сельніших Facebook-груп міста – “Ірпінь+” 
– було проведено голосування стосовно 
того, як місцеві жителі ставляться до звіль-
нення Карплюка.

За його результатами станом на 24 липня 
168 людей проголосували за звільнення 
нинішнього мера, 118 – проти. Це ще раз 
доводить той факт, що довіра до Карплюка 
останнім часом знизилася. Адже з кожним 
днем все більше людей розуміють, що за 
красивою обгорткою міста ховається без-
ліч кричущих  проблем. 

Серед них:
• катастрофічна нестача місць у садочках та школах;
• затягування строків добудови освітніх закладів 

і нестача нових;
• знищення зелених зон – джерела кисню і місця 

відпочинку з дітьми;
• низька якість питної води;
• забудова заплав річок Ірпінь та Буча (знищення 

екосистеми);
• збільшення кількості недобудов, пов’язаних із 

будівельними аферами осіб, наближених до мера 
міста;

• затягування строків заміни старих комунікацій;
• періодичне відключення світла через постійно 

зростаючу навантаженість мереж тощо.
Стрімке зменшення довіри до Карплюка підтвер-

джували і багато інших опитувань та обговорень 
в ірпінських групах. Адже більшість місцевих 
жителів розуміє, що саме може приховуватися під 
“благородними”, як нам намагається довести ко-
манда мера, намірами (наприклад, нецільове вико-
ристання бюджету, який наповнюється за рахунок 
місцевих жителів, заробіток на знищенні зелених 
зон і подальшій забудові тощо).

Ще 4 роки тому Ірпінь можна було називати 
зеленим або рекреаційним містом. 
Так, тільки на території району БТР площі рекре-

ації сягали більше 30 га. Наразі залишилося тільки 
2 га і ще є шанс врятувати біля 4 га — це частина 
ландшафтного заказника «Мужеловський», який ще 
не забудовано, але вже є плани щодо його знищення.

У районі БТР знаходилися такі рекреаційні зеле-
ні зони як лісовий заказник «Ново-Оскольський 
горішник» площею 4,2 га; гідрологічний заказник 
Криничка площею в 14,8 га; ландшафтний заказ-
ник «Мужеловський» площею 13,7 га та інші не-
виокремлені зелені зони без назв.

Однак із 2014 року район БТР почав надшвид-
кими темпами хаотично забудовуватися, тобто із 
порушенням будівельних норм та законодавства 
України. Саме це стало причиною того, що у ра-
йоні, який розрахований на 18 тис. мешканців (із 
них 16 тис. — це мешканці новобудов, які заселені 
переважно молодими сім’ями із дітьми), наявний 
лише один садочок на 140 місць, де проходять нав-
чання 300 діток (замість 4-х садочків за нормами); 
відсутня жодна школа (за нормами має бути 2); 
відсутні позашкільні заклади; наявний один за-
клад охорони здоров’я, який виконавчий комітет 
ІМР хоче перенести до переповненого автомобіль-
ними заторами та загазованого центру Ірпеня. Всі 
знають про надзвичайне скупчення машин, через 
яке просто неможливо припаркуватися біля місь-

кої лікарні.  А замість 18га озеленених територій 
загального користування наявні лише 2га!

Наразі виконавчим комітетом Ірпінської міської 
ради планується забудова останнього зеленого 
клаптика в серці району БТР, який може слугувати 
озелененою територією загального користування 
—  лісова територія площею біля 4 га — залишки 
ландшафтного заказника Мужеловський, який ще 
незабудований і який можна врятувати, щоб він і 
продовжував слугував рекреаційною зоною відпо-
чинку людей, що мешкають у всьому районі БТР. 

Тому нам, громаді міста, які є безпосереднім 
власником м.Ірпінь, потрібно згуртуватися для 
збереження унікального ландшафтного заказника 
«Мужеловський» — це волевиявлення місцевої 
громади, що науково обґрунтоване профільними 
науковими організаціями та Київською обласною 
державною адміністрацією! Разом ми сила!

Андрій ПОЛІЩУК

З 11 червня 2017 року триває 
боротьба ірпінської громади 
із забудовником Михайлом 
Ковальчуком. 
За словами активістів, він на-

магається вирубати сосни на 
площі 0,3 га по вул. Лісова, 4-в 
та на суміжних ділянках.

Жителі цієї вулиці неодноразово 
зверталися до поліції, перешкод-
жаючи незаконній вирубці дерев. 
Проте, незважаючи на їх зусилля 
(скарги до прокуратури, запити 
до поліції, публікації у ЗМІ, листи 
на ім’я ірпінського мера Володи-
мира Карплюка), суттєвих зру-
шень не спостерігалося.

Так, 12 червня місцеві жителі 
повідомили АІ “Погляд” про чер-
гове вирубування дерев цим забу-
довником по вул. Лісова, 6-г. Жур-
налісти виїхали на місце події та 
зафіксували наслідки цих дій.

А 12 липня громада отримала 

рішення Ірпінського міського 
суду, в якому є вимога зобов’я-
зати уповноважених слідчих 
поліції внести інформацію про 
згадане правопорушення до 
єдиного реєстру досудових роз-
слідувань.

За інформацією активістів, зу-
силлями громади на даний мо-
мент вирубка дерев зупинена. 
Також демонтовані огорожі, не-
законно встановлені на ділянці.

Ігор ШВЕЦЬ

У Києві встановили
пам’ятник корупціонеру

Суд зобов’язав поліцію внести 
інформацію про вирубування дерев 
забудовником Михайлом Ковальчуком 
в Ірпені по вулиці Лісовій до ЄРДР

Юні ірпінські спортивні орієнтувальники 
Анастасія Маглич, Іван Драч і Тетяна Петру-
няк стали призерами міжнародних змагань 
“EYOC TOUR 2018”, що пройшли у м. Вели-
ке Тирново (Болгарія). 
Молодші учні  відділення спортивного орієнту-

вання Ірпінської ДЮСШ  узяли участь у міжна-
родних змаганнях “EYOC TOUR 2018”, які прово-
дилися у болгарському місті Велике Тирново. 

На цей турнір зібралися спортсмени із 14-ти 
країн. За програмою передбачалася участь у 

трьох стартах (спринтерська та довга дистанції, 
масстарт). Переможців визначали за сумою ре-
зультатів на усіх етапах. 

До речі, спринтерська дистанція проходила у 
фортеці “Царевец”, яка є перлиною Великого Тир-
ново. А довга і масстарт — у гірській місцевості. 

Отже, вітаємо наших спортсменів з чудовим ви-
ступом: Анастасія Маглич та Іван Драч здобули 
срібні нагороди, а Тетяна Петруняк — бронзову. 

Ігор ЗАЛІЗНЯК

Ірпінці повернулися зі «сріблом» та «бронзою» із Болгарії

На БТР мерія планує знищити останній клаптик зеленої 
зони — ландшафтний заказник «Мужеловський»

Закінчення. Початок на сторінці 1.
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У нашого регіону  намагають-
ся вкрасти дитячу стаціонар-
ну лікарню, котра  обслуговує 
не лише Ірпінь, а й Бучу, Ко-
цюбинське, Гостомель і Вор-
зель. Тих, хто цей хитрий план 
вигадав, цікавить не будів-
ля, бо вона була пристосована 
під медичний заклад за попе-
редників, а саме земля довкола 
лікарні. Тут ліс – сосни, дуби, 
кущі, білки, їжаки, зайці та 
птаство – хто був, знає. Так от - 
лікарню вирішили виселити. У 
мерії кажуть, задля комуналь-
ного садочка, якого, виявля-
ється, бракує не в районі ком-
пактної забудови висоткаим на 
Ново–Оскольській чи на Чехо-
ва, а тут – в зоні суцільних са-
наторіїв з ріденьким вкраплен-
ням приватного сектору. 

А ще – переконують, що від-
новлюють історичну справед-
ливість – повертають місту са-
дочок Машторфу. Оскільки за 
темою стежу давно, то знаю, 
що в 2015 році міський голо-
ва Володимир Карплюк обі-
цяв місту іншу справедливість 
– найкращу в Київській облас-
ті дитячу лікарню з палатами 
для матері і дитини, реаніма-
цією та всім необхідним. Нато-
мість – за 3 роки довів будівлю 
до занепаду: під час ремонту 
2015-2016 років навіть відкоси 
на вікнах не заштукатурили та 
водостоки під дахом не зроби-
ли, тому дощ затікає всередину 
і стіни вкриває грибок.

По суті, все нижче написане, то -  
покрокова інструкція, як зароби-
ти від 3 млн доларів на землях ко-
мунального медзакладу, перепро-
фільовувати який начебто заборо-
няє стаття 49 Конституції України.

Риторика Карплюка і К з при-
воду питання  щодо дитячої лі-
карні від початку каденції і до 
цього часу кардинально зміню-
валася впродовж трьох років. По-
чалося все з райдужно-мрійли-
вого «медзакладу майбутнього». 
Володимир Карплюк обіцяв бу-
дівлі капітальний ремонт і зреш-
тою майбутнє, котре «…карди-
нально змінює підхід до обслуго-
вування пацієнтів як у питаннях 
лікувально-профілактичної робо-
ти, так і у питаннях комфорту. 
80% палат розраховані на 2 особи 
– дитина з матір’ю, 20% розрахо-
вані на 4 особи – 2 дитини і 2 ма-
тері. Всі палати будуть з туале-
том і душем…». 

Пізніше градус мерської ак-
тивності почав різко падати до-
долу. Риторика і вчинки Кар-
плюка та його підлеглих щодо 
лікарні, починаючи з 2015 року, 
вперто наштовхують на думку, 
що ймовірна причина пристра-
стей довкола медзакладу – май-
же 3,2 гектари землі по периме-
тру лікарні. Ринкова ціна ділян-
ки перевищує 3 млн доларів. 

2015 рік
Володимир Карплюк анонсує 

капітальну реконструкцію ди-
тячої лікарні, яку обіцяє завер-
шити до кінця 2016 року.  

2016 рік
Карплюк обіцяє нову дитячу 

лікарню та пологове відділення 

на вул. Садовій, 38, тобто поруч 
з дорослою поліклінікою. Про 
плани-2015 щодо масштабної 
реконструкції лікарні на Давид-
чука більше ніколи не згадує. 

Пряма мова: “У цьому році до 
грудня місяця заплановано спо-
рудження дитячої лікарні, а 
також пологового відділення по 
вулиці Садовій. Такий заклад 
споруджуватиметься за най-
кращим проектом, аналогів ко-
трого немає в Україні”.

Цей проект влади «помер» в 
акурат із останньою пригорщею 
землі, виритою начебто в кот-
ловані під начебто фундамент 
майбутньої лікарні. 

2017 рік
Володимир Карплюк разом з 

народним депутатом Іриною 
Сисоєнко відкривають у лікар-
ні на Давидчука пункт “екстре-
ної допомоги”, якого «досі не 
було в Ірпені».

І справді, такої ганьби в Ірпе-
ні ще не бачили. Пункт не про-
працював і кількох місяців, по-
вернувшись назад, у Бучу, бо на-
лежних умов лікарі швидкої на 
Давидчука не отримали. 

2018 рік
Ірпінська міська рада вносить 

зміни до бюджету міста, в яких 
передбачає проектування пере-
профілювання лікарні на Давид-
чука, 63-ж в дитячий садок. 16 
лютого Володимир Карплюк осо-
бисто підписує договір на 499,9 
тис. грн з ТОВ «Акант-проект» 
на розробку проектно-кошто-
рисної документації по “об’єкту 
реконструкції будівлі за адресою 
вул. Давидчука, 63-ж з перепро-
філюванням під дошкільний на-
вчальний заклад”.

І вже 19 лютого той же Володи-
мир Карплюк підписує договір з 
ПП “Ладопроект” на прибудову 
дитячої лікарні до будівлі дитячої 
поліклініки на вул. Садовій, 29  
вартістю 464,9 тис. гривень.

23 лютого міський голова пу-
блічно заперечує наміри забу-
дувати територію лікарні на Да-
видчука, однак зізнається, що 
справді збирається її виселити 
в прибудову на вул. Садову, 29. 
При цьому він заявив: після пе-
репрофілювання за садочком 
залишиться лише 1 га землі.

Пряма мова: “Там більше гек-
тара територія – вона обов’яз-
ково залишиться за садочком, 
тому що того вимагають дер-
жавно-будівельні норми”. 

Що станеться з іншими гектара-
ми земель медзакладу, які явно не 
потрібні садочку, ні мер, ні його 
команда вперто говорити не ба-
жають. А тому – нескладно здо-
гадатися,  чому вони так натхнен-
но хочуть позбавитися від лікар-
ні в цілющому лісі.  Плани згур-
тувати медиків на Садовій задля 
звільнення понад 3 гектарів зем-
лі може й чудово виглядають з 
погляду влади забудовників, але 
абсолютно незаконні і недореч-
ні для міста, яке стрімко ущіль-
нюється висотками.  Саме тому 
мешканці прилеглих вулиць на 
громадських слуханнях 27 трав-
ня 2018 року висловилися проти 
переміщення дитячої лікарні і бу-
дуть на цьому наполягати, адже 
цей клаптик лісу чудово підхо-
дить для побудови повноцінного 
дитячого медичного містечка. Де-
путати Ірпінської міської ради 
взяли це рішення громади “до ві-
дома”, тому жителі району БТР 
стежитимуть, щоб дитяча лікар-
ня залишилася саме там, де цього 
хочуть люди, а не забудовники, – 
на вулиці Давидчука, 63-ж.

Пристрасті навколо дитячої 
лікарні на Давидчука: 

влада та її діагноз

— Євгене Васильовичу, 5 серпня 2018 року від-
будуться проміжні вибори депутата Гостомель-
ської селищної ради по одномандатному вибор-
чому округу №19, думаю, що виборцям буде ціка-
во дізнатися про Вас, як кандидата в депутати: де 
ви народилися, де навчалися, хто ви за фахом? 

- Народився я 24 жовтня 1982 року. З дитинства 
й дотепер проживаю у Гостомелі. Всі найяскравіші 
дитячі спогади пов’язані з рідним селищем. Вихо-
вувався у гостомельському  дошкільному закладі  
№17 «Веселка», згодом, у загальноосвітній шко-
лі №14. Пам’ятаю, як влітку з друзями купалися в 
озері, гралися в різні ігри в баланівських дворах, 
ходили в походи, висаджували дерева, допома-
гали людям похилого віку та багато чого іншого, 
що гріє серце й душу.  Та й усі рідні моєму серцю 
люди родом зі славетного  Гостомеля. Батько, Ва-
силь Іванович, проходив строкову службу у  вій-
ськовій частині А-0565, що у Військовому містеч-
ку. Він - ветеран військової служби, інвалід війни, 
ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС першої групи.

—  Чому ви вирішили висувати на депутатство 
свою кандидатуру?

— Йду на вибори, бо небайдужий до майбутньо-
го рідного селища. Гостомель — мій рідний дім, я 
хочу допомагати громаді у вирішенні її питань та 
просуванні ініціатив. Обізнаний зі всіма пробле-
мами мікрорайону Баланівка: від доріг, довгобуду 
дитячого садочка, стікання нечистот й забруднен-
ня навколишнього середовища, непрацюючого 
бювету,  до проблем з приватизацією землі під са-
раями, проблем з освітленням та багатьох інших.

 Я людина принципів, цьому все життя мене вчив 
батько, а тому вірю, що громада має  потужну силу 
і важелі впливу на владу. Задля покращення жит-
тя ми мусимо бути активними, а не жалітися чи ко-
гось звинувачувати. Необхідно брати відповідаль-
ність на себе і за сьогодення, і за майбутнє Гостоме-
ля. Якщо ми хочемо змінити країну, то повинні по-
чинати з маленьких кроків – зі свого двору, вулиці, 

селища. На жаль, влада не завжди рахується з ін-
тересами людей. Це  потрібно змінювати!

— Чи відчуваєте Ви в собі сили й готовність до 
такої відповідальної діяльності?

— Безперечно. Усвідомлюю, що робота не з лег-
ких. Депутат — це проміжна ланка у комунікації 
громади та влади. І за умови ефективної роботи 
цієї ланки — влада  чутиме й реагуватиме на голос 
народу. Мене не лякають заржавілі бюрократич-
ні механізми. Сам не раз стикався з проблемами 
байдужості влади до вимог громади, активно від-
стоював інтереси своїх земляків, тому й надалі го-
товий активно працювати на благо гостомельчан.

— Що скажете про конкурентів за виборчими 
перегонами?

— Зі своїми конкурентами особисто незнайо-
мий, більшість із них далекі від життєдіяльнос-
ті округу №19. Глибоко переконаний, що люди-
на, яка не проживає постійно на окрузі, не може 
ефективно представляти його у селищній раді. 
Людина зі сторони не знається на специфіці ок-
ругу, далека від проблем його жителів. Про яку 
ефективну співпрацю громади і депутата можна 
говорити, якщо кандидат не ходить цими доро-
гами, не цікавиться у місцевих  наболілим?! Я хо-
джу, бачу, спілкуюся, чую проблематику і зважую 
всеможливі шляхи задля їх вирішення... 

Окрім того, я не є власником бізнесу, інтереси 
якого  міг би лобіювати, знаходячись при владі. 
На жаль, на сьогодні  бізнес і влада тісно перепле-
лися і багато хто  прагне стати депутатом, щоб ви-
рішувати свої бізнес-питання, а не проблеми гро-
мади, яка їх обрала й делегувала. 

— На вашу думку, яким має бути депутат?
— Перш за все, відповідальним перед виборця-

ми, відкритим до співпраці, чесним і совісним. 
Депутат — це інструмент у руках громади, його 
роль — захист інтересів простих людей. Я готовий 
ПРАЦЮВАТИ прозоро на БЛАГО, готовий до ак-
тивних дій, бачу шляхи вирішення проблем і по-
кращення життя на окрузі №19.

16 липня приблизно о 17:15, у 
кількох метрах від офісу інфор-
маційної агенції «Погляд» стався 
випадок, котрий просто шокував 
усіх нас своїм цинізмом та бру-
тальністю. Мова йде про напад 
на журналістку ІА, яку серед бі-
лого дня знахабнілий молодик 
облив зеленкою, хлюпнувши ре-
човину в обличчя. В результаті 
– наша колега отримала серйоз-
ний хімічний опік роговиці ока. 
Нападник, зробивши свою чорну 
справу, з місця інциденту зник. 
При цьому,  навіть особливо не 
прикривав свого обличчя.

Ми, працівники інформацій-
ної агенції «Погляд», вимушені 
констатувати факт, що впродовж 
останніх років через безкарність, 
а також через одверту бездіяль-
ність правоохоронних органів, 
в Приірпінні та інших регіонах 
Київщини, де працюють журна-
лісти нашої інформаційної аген-
ції, почастішали випадки  обме-
ження прав журналістів. Ми вже 
звикли до системного перешкод-
жання нашій професійній діяль-
ності з боку органів місцевого 
самоврядування та спеціально 
вишколених для цього найман-
ців. Нас вже не дивують і непоо-
динокі погрози – як під час збору 
інформації на різних подіях, так 
і в соціальних мережах. Ми, як 
незалежне джерело правдивої та 
незручної для влади інформації, 
щодня стикаємося з масою різ-
номанітних перешкод – від зви-
чайного чиновницького форма-
лізму до  відкритого нахабства та 
грубості.

Зрозуміло, ми одразу забили на 
сполох і викликали наряд поліці-

янтів, котрий прибув хвилин за 
40. Взяли свідчення, оформили 
відповідні папери. Однак у нас 
є великі сумніви, що  цей напад 
буде розкрито, а винуватець по-
несе покарання. Так само,  і зло-
чин, який стався рік тому на цьо-
му ж самому місці. Тоді  невідомі  
побили юриста Коцюбинської 
селищної ради, який відстоював 
права мешканців селища у про-
тистоянні з провладною більші-
стю Ірпінської міськради. Тоді 
нападників не знайшли. І ніхто 
не  відповів за скоєне.

Ми здогадуємося, хто є замов-
ником нападу на журналістку ІА 
«Погляд». На нашу думку, цей 
випадок –  лише одна маленька 
ланка в довгому ланцюгу до-
бре спланованої війни місцевої 
влади проти опозиційного ЗМІ, 
його журналістів та активістів,  
фізична розправа та знущання 
над якими у Приірпінні вже ста-
ли звичною справою. Мета цієї 
війни – залякати, затулити рота, 
і, таким чином, завадити розго-
лосу про корупційні схеми та од-
вертий дерибан грошей грома-
ди.  І замовники–організатори, 
переконані, що це буде зробити 
нескладно. Принаймні з «По-
глядом, адже переважна  біль-
шість наших журналістів – саме 

жінки. І  на редакційні завдання 
– на мітинги та акції протесту 
активістів, в місця незаконної 
забудови та вирубки лісів, на ло-
кації для зйомок інших гострих 
тем – вони виїздять без охорони. 
Не тіште себе ілюзіями, панове! 
Ми не зупинимось! Наш погляд 
залишиться незалежним, об’єк-
тивним та неупередженим.

Ми обурені тим, що відбуло-
ся. Хочемо ще  раз акцентувати 
увагу суспільства на тому,  що зі 
свободою слова в Україні не все 
гаразд. Професія журналіста, 
як і раніше, входить у перелік 
найнебезпечніших.  Особливо в 
Україні. 

А тому звертаємось до Прези-
дента України, Міністра внутріш-
ніх справ, Генерального прокуро-
ра. Ми не просимо. Ми вимагає-
мо – забезпечити виконання кон-
ституційних прав і свобод. Ви для 
цього існуєте і найняті на роботу 
НАРОДОМ України. І у вас є усі 
важелі та інструменти, аби жур-
налістика в Україні була дійсно 
незалежною та безпечною. 

Журналісти України!
Єднайтеся!
Не мовчіть! 

У єдності – наша сила!

Заява трудового колективу ІА «Погляд»
з приводу нападу на журналіста

Коваль Євген Васильович 
– кандидат, який готовий 
працювати для людей!

Михайлина СКОРИК, мешканка
Ірпеня - спеціально для «Погляду»

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»
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Ірпінська міська рада хизується будів-
ництвом нової комунальної школи. Що-
правда, на приватній арештованій ділян-
ці у заплаві. Але цей факт ретельно за-
мовчується. У провулку Озерний, 21-б 
тривають будівельні роботи. Вантажів-
ки з бетономішалками метушаться ту-
ди-сюди. Проте, крім мальовничих бор-
дів про спорудження школи, нічого офі-
ційно затвердженого 
не існує. Ні проекту 
будівництва, ні про-
ектно-кошто-

рисної документації. 
Тим часом на медійних ресурсах, під-

контрольних міській владі, вихваляють 
начебто будівництво нової школи. На-
приклад, у сюжеті інформаційної аген-
ції ITV стверджують: «В Ірпені поруч з 

вулицею Підгірною почали будувати нову 
комунальну школу. Це буде сучасний євро-
пейського зразка освітній заклад, на який 
у місті  давно чекають».

Перший заступник міського голови 
Дмитро Христюк поширив цей сюжет у 
Facebook, підтвердив його своїм дописом і...  
пішов у відпустку. Тож хоч якісь подробиці 
ми намагалися дізнатися безпосередньо на 

будівництві. Та виявилося, що за цей паркан 
пускають лише обраних журналістів. 

Відтак, побачити проекти та будь-які до-
кументи на проведення робіт на місці, як 
і потрапити на територію, нам не вдалося. 
Адже від «Погляду» цю територію оборо-
няють, як надважливий секретний об’єкт. 

Цікаво, що на офіційному сайті ДАБІ 
України інформація про будівництво 
школи відсутня. У департаменті освіти 
і науки Київської облдержадміністрації, 
куди надають дані про розширення ос-
вітньої мережі, повідомлень від Ірпін-
ської міськради про будівництво нової 
школи також не було. 

У профільних відділах Ірпінської міськра-
ди про спорудження нової школи за цією 
адресою теж нічого не пригадують. На-
чальник відділу містобудування та архі-
тектури Ірпінської міськради Михайло 
Сапон заявив, що не готовий сказати про 
те, що будують на даній території. 

Ані пари з вуст про нове будівництво і на-
чальник Державно-будівельного контролю 
Ірпінської міськради Ярослав Комишан.

А голова Київської обласної державної 
адміністрації Олександр Горган 24 липня 
у коментарі «Погляду» заявив про те, що  
зможе прокоментувати ситуацію лише 
після відповідної перевірки, термін якої 
збігає в кінці липня. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року 
Ірпінська міська рада змінила цільове 
призначення цієї території під будівниц-
тво та обслуговування багатоквартир-

Мерія хизується будівництвом школи
на арештованій ділянці

Тітушки стріляли по людях?
27 червня небайдужі громадяни пова-

лили бетонний паркан, яким було обне-
сено територію Ірпінського відділення 
Державної служби охорони, де намагали-
ся незаконно звести висотку. Суд наклав 
арешт на дану земельну ділянку. За цією 
ухвалою на території заборонялося вести 
будь-які будівельні роботи. Але забудов-
ника це не зупинило — огорожу віднови-
ли начебто заради безпеки людей.

Увечері 10 липня обурена громада зі-
бралася на збори, щоб припинити цю за-
будовну вакханалію. Народний гнів був 
спрямований на відновлений паркан. На 
його захист стали самі правоохоронці та 
тітушки, найняті забудовником.

Захищаючи свої права, люди змушені 
були викликати на місце події поліцію. 
Звісно, це виглядає як нонсенс. Адже 
правоохоронці не збиралися арештову-

вати ні тітушок, ні, тим паче, своїх колег.
Навпроти пересічних громадян виши-

кувалися невідомі особи у формі пра-
цівників поліції у повній екіпіровці, у 
шоломах та зі щитами. Вони не гребу-
вали застосовувати спецзасоби проти 
мирного населення. А тітушки, яких на-
везли десь 20-30 осіб, шалено боронили 
паркан, вдаючись до рукоприкладства. 
Того вечора навіть пролунали постріли. 
На щастя, ніхто не постраждав.

На кону — мільйон доларів!
11 липня місцеві жителі знову зібра-

лися на чергові збори поблизу ДСО. 
Люди обурювалися, як поліція, яка от-
римує зарплати з наших податків, ре-
тельно охороняє незаконне огороджен-
ня. При цьому забуваючи, що її безпо-
середнє завдання — боротьба зі злочин-

ністю, забезпечення правопорядку, па-
трулювання міста.

У цьому районі Ірпеня спостерігається 
велике забудовне ущільнення. Його на-
слідки — нестача місць у дитсадках, пе-
реповнені класи у школах, навантажен-
ня на застарілу інфраструктуру, обмаль 
зелених зон для відпочинку тощо.

Як зазначив у своєму виступі громад-
ський активіст Олексій Зіневич, зем-
ля є товаром, має відповідну вартість. 
Ці кошти непокоять можновладців, які 
обіймають певні посади у нашому мі-
сті. Ринкова вартість ділянки на тери-
торії ДСО сягає приблизно 1 млн дол. А 
її віддають забудовнику безкоштовно. 
Забудувавши цю землю, він заробить 
шалені гроші.

Свого часу мер Ірпеня Володимир 
Карплюк обіцяв, що ніякої забудови 

тут не вестиметься. Але згодом 
міська рада на підставі свого 
ж рішення надала забудовни-
ку містобудівні умови. Відчув-
ши, що доведеться відповідати 
за перевищення свої повнова-
ження, останнє було скасоване. 

Прокуратура 
підтримала громаду
Проте завдяки шахрайським 

схемам на території ДСО про-
довжилися роботи зі спору-

дження висотки. Якби її звели та прода-
ли житло новоселам, нувориші повер-
нули б землю до комунальної власності 
міста, отримавши надприбутки. Одним 
— гроші до кишені, іншим — загострен-
ня соціальних проблем.

Забудовник планував спорудити 9-по-
верховий будинок на 9 під’їздів, де пе-
редбачено більше 450 квартир. Хоча є 
рішення міськради, що в Ірпені повер-
ховість обмежується 5 поверхами.

Зі свого боку, Ірпінський відділ про-
куратури у цьому питанні підтримав 
громаду, зокрема й щодо рішення суду 
про накладення арешту на ділянку ДСО. 
Тому дії, які протягом тижня коїв забу-
довник, були незаконними: від встанов-
лення паркану до заливання бетону з 
використанням арматури.

“Казки” від місцевої поліції
Виявилося, що громада — єдина сила, 

яка реально протистояла діям забу-
довника. Ініціатива людей — фактич-
но контроль за виконанням законного 
судового рішення. Проте слідкувати за 
цим начебто мала поліція. Ще увечері 
27 червня, коли була прийнята ухвала 
суду, її донесли до правоохоронців.

Тобто із 3 липня вони повинні були 
виконувати рішення. Але до 11 лип-
ня цього не відбувалося. Місцеві жи-
телі запросили керівника Ірпінського 

відділу поліції Дмитра Лит-
вина надати відповідь, чому 
правоохоронці наражали на 
небезпеку людей, які само-
тужки “виконували рішен-
ня суду”.

Він переконував, що це 
мала зробити виконав-
ча служба. А в ухвалі суду, 
мовляв, не вказана заборона 
будівництва. Слідчий суд-
дя при ухваленні арешту на 
майно повинен окремо про-
писати заборону. Олексій 
Зіневич нагадав йому, що 

більше трьох місяців тому вже був на-
кладений арешт на цю ділянку на під-
ставі такої ж ухвали суду. Однак остан-
ня була скасована, оскільки поліція на-
віть не провела огляд місця події.

З виправдань начальника поліції 
стало зрозуміло, що він не володіє ін-
формацією, хто накидався на грома-
дян, стріляв по них, застосовував вог-
негасники, звідки взялися тітушки на 
території ДСО, чому перебували в ав-
тобусах поблизу приміщення відділу 
поліції.

Така позиція поліції наштовхує на 
думку, що її обласне керівництво на 
чолі з Дмитром Ценовим займається 
“кришуванням” незаконної забудови 
ДСО, використовуючи своїх підлеглих 
для тиску на місцевих жителів. 

Головний поліцмен Київщини Дмитро
Ценов “кришує” незаконну забудову ДСО?

Світлана ГУРЕНКО, «Погляд»

Юрій ГОНТА, «Погляд»

ного житлового будинку. Проте з 25 січ-
ня цього року ділянка перебуває в ареш-
ті. Відтак будь-які роботи по провулку 
Озерному, 21-б заборонені. 
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Зовнішній фасад Ірпеня постає чудовою 
ілюстрацією корумпованості міської вла-
ди. Красива картинка з оновленими пло-
щами, облаштованими парками та скве-
рами, на які з бюджету викинуто шалені 
кошти, перекриває нагальні проблеми, 
які турбують ірпінців. “Антикорупційний 
марафон”, розпочатий 12 липня громад-
ським рухом “Ірпінь проти Карплюка і 
Нових облич”, покликаний відкрити міс-
тянам очі на наші сумні реалії.

Злочинний синдикат
Метою даної акції є привернення уваги 

місцевих можновладців до тих болючих 
проблем, які непокоять ірпінців. Серед 
вимог громади — припинити знищен-
ня зелених зон та забудову заплави р. Ір-
пінь, притягнути до відповідальності бу-
дівельних аферистів, вирішити питання 
нестачі місць у садочках і школах тощо.

Як відомо, правоохоронними органа-
ми встановлено, що мер Ірпеня Володи-
мир Карплюк спільно зі своїми заступни-
ками створив злочинну організацію. До 
цих осіб висунуто звинувачення у скоє-
ні тяжких та особливо тяжких злочинів 
— зловживання службовим становищем, 
привласнення, розтрата майна та інше. 
Завдяки злочинним схемам розкрада-
ються бюджетні кошти і комунальні зем-
лі Ірпеня. Суми завданих державі збитків 
сягають десятків мільйонів гривень.

12 перевірок від мунварти
У перший день марафон отаборився на 

центральній площі міста. Було розгор-
нуто агітаційний намет та облаштовано 
банери, роздавали свіжі випуски газет 
“Погляд” та “Зоря Приірпіння”.

Звісно, що ірпінська влада з реакцією не 
забарилася. За словами одного з учасни-
ків акції — місцевого журналіста Олек-
сандра Наказненка — за майже 5 годин 
марафону до намету 12 разів підходили 
представники КП “Муніципальна варта” 
та 5 разів поліція, яку вони викликали, 
перевіряла дозвільні документи. 

Мунвартівці намагалися “чесно” від-
працювати ті величезні кошти, що виді-
ляються з міського бюджету на їх утри-
мання. Але документи, що надавали 
дозвіл на проведення акції, були оформ-
лені відповідно до закону. 

Звитяга громади на ДСО
Географія антикорупційного марафону 

поширилася різними куточками нашо-
го міста. І кожна з локацій — це болюча 
точка на карті Ірпеня, яка характеризує 
ставлення влади до містян. 

Так, 16 липня активна громада у рам-
ках акції пікетувала місцеве відділен-
ня Державної служби охорони (ДСО) та 
збирала підписи проти спроби незакон-
ної забудови цієї території. 

Незважаючи на методи, завдяки яким 
“проштовхували” будівництво, — махі-
нації з документами, фактичне усунення 
влади від вирішення цієї проблеми, залу-
чення тітушок та самих правоохоронців 
— тут не вдалося приборкати громаду. 
Рішуче налаштовані місцеві жителі зу-
пинили спорудження висотки, вигнали 
з території ДСО продажних тітушок, які 
вчиняли насильницькі дії проти ірпінців.

Відстоювання 
Новооскольського скверу
А наступного дня намет розгорнули у 

сквері, що по вул. Ново-Оскольській. За 
словами Олени Фатєєвої — керівника 
громадської організації, яка займається 
його збереженням, у цьому величезно-
му мікрорайоні сконцентровано трети-
ну населення міста.

Проте, незважаючи на шалену щіль-
ність забудови, ні забудовники цього 
району, серед яких найбільший — Ігор 
Оверко (“Синергія”), ні місцева влада 
не потурбувалися про резервування зон 

відпочинку, визначених відповідними 
нормами. Згаданий сквер та гідрологіч-
ний заказник “Криничка” — це два з ос-
танніх живих куточків природи, які тут 
залишилися посеред кам’яних джунглів.

Тому місцеві жителі захищають свій 
сквер від спроб його забудувати. Вони 
не втрачають надію знайти компроміс із 
власником цієї землі — депутатом Ірпін-
ської міської ради Віталієм Нелюбіним. 
Проте він пропонує власні умови — або 
місцеві жителі викуповують у нього те-
риторію за 500 тис. дол., або нехай вла-
да шукає можливості, щоб надати йому 
рівноцінну земельну площу.

Звичайно, таку колосальну суму лю-
дям зібрати не під силу. Та й ірпінські 
можновладці не поспішають вирішува-
ти проблему нестачі життєвого просто-
ру для мешканців мікрорайону, годуючи 
їх обіцянками. 

“Ключовим фактором було те, що люди 
вирішили об’єднатися. Там, де громада 
об’єднується, — вона добивається сво-
го. Активні, організовані громадяни до-
сягнуть того, що хочуть. Головне — не 
бути пасивним”, — переконана Олена 
Фатєєва. 

Викиди з “мебельки” 
та знищення заплави
19 липня марафон дістався до мікро-

району меблевої фабрики, що поряд із 
р. Ірпінь. На заплавних землях річки ве-
дуться будівельні роботи, які нищать 
цю мальовничу місцину. Бездумне втру-

чання в екосистему може призвести до 
екологічної катастрофи.

Та й загалом Ірпінська міська рада не 
має права розпоряджатися землями за-
плави, оскільки вони знаходяться поза 
межами міста. Перевищивши свої пов-
новаження, ірпінські можновладці роз-
дають їх особам, наближеним до “забу-
довного” мерського кола, незаконно змі-
нюють цільове призначення із сільсько-
господарського, виношуючи у планах 
висотну забудову.

Спритники, які отримали дозвіл на ви-
торфовування ділянок, де люди десят-
ки років вирощували городину, перетво-
рюють цінні землі на сміттєзвалища бу-
дівельного непотребу. Поблизу річки бу-
дується набережна, яка має стати місцем 
для відпочинку майбутніх новоселів.

У планах ірпінських владоможців — 
перенести до заплави міський ринок, що 
знаходиться у центрі Ірпеня. Звісно, що 
пересічним громадянам туди буде нез-
ручно добиратися. Але владу це не ціка-
вить, адже головне — вивільнити землю 
під майбутню забудову.

На території колишньої меблевої фа-
брики працюють підприємства. Під 
час акції люди жалілися, що шкідли-
ві домішки ТОВ “ВНГ “Стандарт” нега-
тивно впливають на їхнє здоров’я. По-
руч із забруднювачем знаходиться парк 
Письменників, облаштовують набереж-
ну, пляж, планують створити ринок. А 
в майбутньому в заплаві можуть звести 
висотки. То про яке оздоровлення тоді 
говорити?

“Антикорупційний марафон” 
по болючих точках Ірпеня

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»



25 липня 2018 року • №10 (26)6 ПРИІРПІННЯ

• Галина КАМІНСЬКА

•  РЕГІОН  •

Гостомель
кримінальний 
Такої криміногенної ситуації у Гостомелі, як за 
головування Юрія Прилипка, не було зроду-віку.
За неповний рік лише на хабарництві затрима-

но трьох депутатів. Численні судові справи про-
ти самого голови - теж ні для кого не секрет…

Будівля державної установи Гостомельської се-
лищної ради перетворилася на «сімейний офіс» 
членів «Агенції розвитку Гостомеля», яку очолює 
донька голови Надія Дудник. Наближений до ро-
дини Ростислав Скуратовський  нищить  залиш-
ки гостомельського лісу.

Серед білого дня нападають на людей, псують 
майно за активну життєву позицію, залякують.

Гостомель за останні тижні заполонили так звані 
тітушки, подейкують, що завезені зі столиці. Біль-
шість із них вже навідувалися до Гостомеля і «пра-
цювали» під час сесійного засідання Гостомель-
ської селищної ради 7 вересня 2017 року, коли за-
тверджували генеральний план селища.

Крім того, з 16 на 17 липня у Гостомелі зухвало 
обстріляли кіоск, який належить депутату Госто-
мельської селищної ради Олегу Мамчуру. За сло-
вами колег-депутатів, сліди цього обстрілу та-
кож ведуть до членів родини Юрія Прилипка.

Чого ще чекати від його «господарювання»? 

Помічник нардепа засудив 
бездіяльність Гостомель-
ського селищного голови на 
ниві боротьби з корупцією
19 липня на 32-ій сесії Гостомельської селищ-

ної ради помічник народного депутата України 
Михайла Гаврилюка Євген Штутман під час сво-
го виступу засудив дії Гостомельського селищно-
го голови Юрія Прилипка щодо його сприяння 
процвітанню хабарництва і корупції на теренах 
Гостомеля.

Зокрема Євген Анатолійович поцікавився, чому 
й досі, впродовж тривалого терміну, радою не на-
дано відповіді на лист СБУ.

Які міри з недопущення подібних корупційних 
випадків (нагадаємо: у Гостомелі менш, ніж за рік, 
затримали на хабарі 3-х депутатів) були прийняті? 
Кого відсторонили від посад? Чому не проводили 
службове розслідування? Чому не замінили чле-
нів виконкому, про яких одна із затриманих депу-
татів стверджувала, що вирішення питання через 
членів виконкому коштує 3 тис. у.о.? Як було по-
карано працівників апарату селищної ради, при-
четних до корупційних схем? Чому депутати-ха-
барники приймають доленосні рішення життєді-
яльності Гостомеля? Чому, як і раніше, обіймають 
свої посади, ніби нічого й не сталося?

Не отримавши слушної відповіді від гостомель-
ського очільника на всі поставлені йому запи-
тання, в коментарі журналістам ІА «Погляд» Єв-
ген Штутман запевнив, що справою честі для 
нього є доведення справи з хабарниками і при-
четними до них особами до кінця. «У правовому 
полі ми змусимо рахуватися і з законодавством 
України, і з честю, і з гідністю, і з дотриманням 
обов’язків депутатів та   дотриманням присяги 
особами місцевого самоврядування».

Євген Штутман пообіцяв найближчим часом 
ІА “Погляд” надати інтерв’ю на тему корупції у 
Гостомелі.

У Коцюбинському підтопило 
стелю Будинку культури

У селищі Коцюбинському через ремонтні роботи 
даху, які розпочалися наприкінці червня, та ряс-
ні цьогорічні зливи затопило стелю Будинку куль-
тури, а відтак і деякі класи, зокрема Школи мис-
тецтв. На сьогодні ці приміщення непридатні для 
занять. Однак, до початку нового навчального 
року лишається трішки більше місяця, а тому від-
новлення стелі до 1 вересня — цілком реальне.

Гостомельського депутата 
затримали на гарячому

Коли верстався попередній номер газети “По-
гляд”, з неофіційних джерел надійшла інформа-
ція про затримання депутата Гостомельської се-
лищної ради Олега Поповичука і причетних до 
нього осіб. Подаємо офіційну інформацію, яка 
надійшла від відділу комунікацій поліції в Київ-
ській області.

Працівники управління захисту економіки Ки-
ївщини під процесуальним керівництвом про-
куратури та спільно зі співробітниками відділу 
розслідування особливо тяжких злочинів слід-
чого управління області задокументували про-
типравну діяльність одного з депутатів Госто-
мельської селищної ради. 

Чоловік вимагав хабар у сумі  1 млн. гривень  за 
виділення  100 земельних ділянок під поховання 
померлих. Правоохоронці задокументували зло-
чинний факт під час отримання частини непра-
вомірної вигоди в сумі  312 500 гривень.

В автомобілі народного обранця, якого затри-
мано в порядку   ст.208 КПК України, вилуче-
ні кошти, отримані злочинним шляхом. Крім 
того, вилучені підроблені акти депутата селищ-
ної ради про факт проживання осіб на території 
селищної ради.

За місцем проживання фігуранта було проведе-
но обшуки.

Триває досудове розслідування кримінального 
провадження, відкритого за   ч.3 ст. 368   Кримі-
нального кодексу України.

У Коцюбинському поліція 
затримала чоловіка, який 
нападав на жінок
У Коцюбинському поліція затримала чоловіка, 

який нападав на жінок. Нападником виявився 
25-річний молодик, раніше судимий уродженець 
Черкащини. Про це повідомили у відділі комуні-
кації поліції в Київській області.

«2013 року за скоєння розбійного нападу моло-
дик за вироком суду був позбавлений волі термі-
ном на 7 років. 

Від 2016 року злочинець перебував в Ірпінсько-
му виправному центрі, де мав право вільно пере-
суватись», – розповіли у відомстві.

Бучанська ОТГ розширює межі
17 липня на сесії Бучанської міської ради депутати одноголосно 

(32 голоси) ухвалили рішення про приєднання до ОТГ за спроще-
ною процедурою таких населених пунктів, як Бабинці, Блистави-
ця, Гаврилівка, Здвижівка та Луб’янка. Тож долучення до Бучан-
ської ОТГ інших населених пунктів є лише питанням часу, бо згід-
но з перспективним планом, всього до об’єднаної громади таких 
має увійти 10. 

Чим значиме для Бучі подібне розширення?
Перш за все, величезний земельний і лісовий фонд, а відтак по-

тужні фінансові надходження. По-друге, блиставицькі водні ре-
сурси, які сприятимуть вирішенню численних бучанських про-
блем із водозабезпеченнями, водовідведеннями і т.п. По-третє, 
перспективи численної забудови нових територій, а відтак знову ж 
таки – мільйонні надходження до бюджету міста.

Проблем на шляху об’єднання вимальовується теж немало, по-
чинаючи від навантаження на комунальну інфраструктуру, яка й 
без того лише по Бучі потребує численних модернізацій. Але біль-
ше все ж таки гріють душу райдужні перспективи, аніж прогнозо-
вані опонентами колапси.

Однак у цій ситуації треба віддати належне меру Бучі Анатолію Фе-
доруку, який незважаючи на численні перепони, відкриті судові про-
вадження, наполегливо й послідовно крокує до досягнення постав-
леної мети. Попри шалений опір окремих громад, йому вдається на-
віть «приборкувати торнадо» й змінювати ситуації на свою користь.

У Бучі створять музей сім’ї Патонів
17 липня депутатський корпус на 41 сесії Бучанської міськра-

ди своїм рішенням схвалив меморандум про співпрацю у ство-
ренні в місті Буча музею сім’ї Патонів – українських винахід-
ників, науковців, дослідників світового масштабу, один з яких 
– Борис – тривалий час є Президентом Національної Академії 
Наук України.

З такою ініціативою виступив Бучанський міський голова Анато-
лій Федорук задля необхідності відродження культурної спадщи-
ни та з метою реконструкції й реставрації будівлі колишньої дачі 
академіка Євгена Патона, а також впорядкування прилеглої тери-
торії для створення на її базі Музею сім’ї Патона.

На підставі звернення Науково-технічного комплексу «Інститут 
електрозварювання ім. Є.О.Патона» Національної академії наук 
України від 23.06.2018 вих. № К-53/151 щодо підписання Меморан-
думу про співпрацю у створенні музею сім’ї Патонів у м. Буча при-
йнято відповідне рішення, що означає початок відродження істо-
ричної спадщини.

Рішенням сесії уповноважено Анатолія Федорука підписати від 
імені Бучанської міської ради Меморандум про співпрацю у ство-
ренні музею сім’ї Патонів у місті Буча.

Шприци у центрі Ірпеня 
Днями соціальну мережу Facebook сколихнули фотографії 

зі шприцами, які валялися біля бібліотеки, навпроти Ірпін-
ської міської ради.

Нагадаємо, мер Володимир Карплюк і його радник Максим 
Плешко неодноразово наголошували на тому, що ірпінські ліси 
раніше були притулком наркоманів. Мабуть, через те команда 
міського голови протягом кількох років знищує “легені міста”.

Тим часом, з фото, які потрапили до соцмережі, можна зроби-
ти висновок, що наркомани досить затишно «почувають» себе 
й у самому центрі міста — біля Ірпінської центральної міської 
бібліотеки.

Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА
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Компанія Mint Travel пропонує вам від-
правитися у сучасну казку — Об’єднані 
Арабські Емірати. Ця країна — чудовий 
вибір як для бізнес-подорожі, так і для 
сімейної відпустки.
Об’єднані Арабські Емірати — країна 

шейхів, найвищих світових стандартів, 
казкового чистого узбережжя та чарую-
чої природи посеред пустелі, що розта-
шувалася на південно-східному узбереж-
жі Аравійського півострова. Вона скла-
дається з семи Еміратів: Абу-Дабі, Ду-
бай, Шарджа, Аджман, Рас-Ель-Хайма, 
Фуджейра й Умм-Аль-Кувейн. Кожен із 
них унікальний за своїми пам’ятками ар-
хітектури, інфраструктурою та цінами.

Різниця в часі з Україною — 1 година. 
Переліт — 5 годин 30 хвилин. 
Валюта — дірхам.

Шедеври архітектури
Дубай — одне з найпривабливіших 

місць відпочинку туристів з усього сві-
ту, де розташовані безліч об’єктів, які 
займають перші рядки в Книзі рекордів 
Гіннеса: найвищий будинок, найвисотні-
ший готель, найбільші парк атракціонів, 
штучний острів та торговий центр.

Музей під відкритим небом
Це справжнісінький схід, і тому тут 

все, навіть повітря і вода, просякну-
ті екзотикою. Найпопулярніші екскур-
сії тут — до дубайських музеїв, театрів, 
галерей, ринків, бедуїнських поселень. 
Та що тут говорити, всі міста в Еміратах 
можна сміливо назвати великим музе-
єм, хоч куди глянь — скрізь краса!

Різноманітні розваги
Пляжі Еміратів — із пологим дном, мі-

ні-клубами в готелях, ігровими майдан-
чиками і дитячими басейнами. До послуг 
відпочивальників — зоопарки, три вели-
ких аквапарки, різноманітні парки роз-
ваг і атракціонів. Серед популярних роз-
ваг — джип-сафарі пустелею, верблю-
жі перегони, нічне полювання на крабів, 
занурення з аквалангом і навіть гірські 
лижі — в критому спорткомплексі. Вар-
то зазначити, що в будь-якому з готелів 
ОАЕ ви отримаєте бездоганний сервіс (те 

ж саме можна сказати про ресторани і 
будь-які заклади сфери послуг). Додатко-
вим приємним бонусом буде велика кіль-
кість шоу, фестивалів, видовищ.

Прекрасний шопінг
Емірати — зона вільної торгівлі з низь-

ким ввізним митом. Тому тут можна 
придбати безліч першокласних товарів, 
включно з продукцією відомих брендів, 
за прийнятними цінами. У центрі без-
митної торгівлі — Дубаї — навесні та 
влітку проходять торговельні фестивалі 
з лотереями та величезними знижками.

Ця країна здивує будь-кого!
Арабські Емірати — це рай для шопе-

рів і дайверів. Країна, яка із завидною 
регулярністю дивує навіть найбільш 
скептично налаштованих туристів. Тут 
кожен може обрати відпочинок на свій 
смак: любителі екстриму досліджують 
підводні, піщані і, як не парадоксально, 
снігові простори. Замріяні натури про-
гулюються вздовж таємничих закутків 
традиційних базарів, а гурмани насо-
лоджуються смачними стравами наці-

ональної кухні і аристократичним сер-
вісом. Сонячна погода тут тримається 
майже цілий рік, і тому відпочинок в цій 
країні такий популярний.

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Mint Travel пропонує спеціальні тури до ОАЕ з Києва. Придбавши такий тур, ви зможете переконатися, що відпочинок в Еміратах — це можливість 
«скуштувати» абсолютно нову культуру, розширити рамки свого кругозору. Відпочинок в ОАЕ надовго запам’ятається вам і вашим близьким!

ОАЕ
— арабська казка 

серед пустелі

Технології
Модернізація телебачення з аналогового 
на цифрове мовлення є важливою 
ланкою у розвитку телевізійної сфери 
сучасності. Завдяки цифровому телеба-
ченню телеглядач отримає покращену 
якість зображення і звуку, отримає 
доступ до розширеного додаткового 
функціоналу (відкладений перегляд, 
пауза, запис, трансляції каналів в 
HD-форматі). Проте з іншого боку все 
виглядає не так райдужно. Перехід на 
цифрове телебачення потребує заміни 
телевізору або купівлю додаткового 
обладнання (приставок для цифрового 
телебачення). А це додаткові витрати. 
Такі зміни потребують часу.
Вибір кабельного аналогового телебачен-

ня дозволить забути про такі проблеми: 
• купівля антени для підключення;
• постійне регулювання антени на гори-

щі для покращення якості сигналу;
• заходи протидії зловмисникам тощо.
Для перегляду 50 найбільш рейтинго-

вих каналів кабельного аналогового теле-
бачення від Компанії «Бест» не потрібно 
змінювати телевізор, купувати додатко-
ве обладнання (приставки або САМ-мо-
дулі) або встановлювати антени на дахах 
будинків. Необхідно лише зателефону-
вати у контакт-центр компанії та зали-
шити заявку на підключення послуги.

Розуміючи потреби клієнтів в необхід-
ності отримувати якісне телебачення та 
тримати руку на пульсі інформації Ком-

панія «Бест» спростила умови підклю-
чення кабельного аналогового телеба-
чення. Від 20 липня 2018 року ви можете 
скористатися акційною пропозицію для 
підключення аналогового телебачення 
«100/2», яка діє до 20 вересня 2018 року. 
Для підключення акції необхідно: 

• зателефонувати до контакт-центру 
Компанії «Бест» і залишити заявку на 
підключення до аналогового кабельного 
телебачення*;

• сплатити за 1 місяць користування 
КТБ (вартість послуги кабельного анало-
гового телебачення без послуги Інтернет 

становить 25 грн./міс.); 
• сплатити за підключення 1 телевізора 

лише 50 грн. (замість 100 грн, одноразово);
• очікувати на підключення протягом 7 

робочих днів.
Для пенсіонерів, учасників АТО та 

людей з інвалідністю 1-ої та 2-ої груп іс-
нує можливість безкоштовного підклю-
чення 1 аналогового телевізора та абон-
плати 9 грн/місяць. 

Для клієнтів, які вже використовують 
Інтернет від Компанії «Бест», послуга 
аналогового кабельного телебачення 
входить в оплату за послугу Інтернет, 
тобто надається безкоштовно. Для під-
ключення 1 телевізору необхідно однора-
зово сплатити 50 грн. та насолоджувати-
ся переглядом 50-ти рейтингових та улю-
блених телеканалів!

Не гайте часу, телефонуйте до кон-
такт-центру Компанії «Бест», щоб скори-
статися найвигіднішими пропозиціями 
щодо підключення телекомунікаційних 
послуг цього літа!
* Послуга кабельного телебачення 

надається лише в багатоквартирних 
будинках і за наявності технічної 
можливості підключення.

Аналогове телебачення 
працюватиме!

Звертаємо вашу увагу на те, 
що відключення послуги телебачення 
стосується лише ефірного формату. 

Якщо ви переглядаєте телеканали за 
допомогою антени або вмонтованого 

радіомодуля у телевізорі – телебачення 
перестане працювати! Якщо ви не бажаєте 

лишитись відірваним від світу і бути 
позбавленими можливості переглядати 

загальнонаціональні канали, 
пропонуємо скористатися перевіреною 

роками технологією кабельного 
телебачення від Компанії “Бест”.

• Усього півстоліття тому на місці, де 
зараз знаходяться ОАЕ, не було нічого, 
крім пустелі. 

• Емірати відрізняються якісною соціаль-
ною підтримкою. Зарплата у державних 
службовців (з числа місцевого населен-
ня) — 10 000 $. На весілля громадянам 
виділяється 9 000 $ і вілла, а за народ-
ження сина сім’ї видається — 50 000 $.

• Автобусні зупинки в Еміратах обладнані 
кондиціонерами.

• У величезних кількостях і всіма верствами 
суспільства тут прийнято купувати золото: 
щорічно на 1 жителя припадає від 38 грам 
купленого дорогоцінного металу. При 
пропозиції руки і серця, в якості весільно-
го подарунка, наречений тут зобов’язаний 
дарувати своїй нареченій від 5 кілограм 
золота. Втім, не все так райдужно з весіл-
лями в мусульманському світі, оскільки 
вибір майбутньої половини за дівчину 
здійснюють її батьки. А за позашлюбні 
зв’язки накладається штраф або 3 місяці 
в’язниці (для жінок покарання суворіше, 
може доходити до смертної кари). Бага-
тоженство дозволено, але обходиться до-
сить дорого, з цієї причини воно змушене 
поступально відживати в суспільстві.

• У транспорті (як і в Індії) прийнятий роз-
дільний проїзд для чоловіків і жінок. 

  Їм надаються різні вагони, якщо поїздка 
здійснюється в метро або поїзді, є під 
дані цілі окремі секції в салонах автобу-
сів, навіть у таксі.

Цікаві факти про Емірати

• ВІДКЛЮЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО 
   ЕФІРНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ

у м. Київ відбудеться 31 липня 2018 року!
• ВІДКЛЮЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО

ЕФІРНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ
у Київській області відбудеться

31 серпня 2018 року!
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Смачного!

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

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

ЛЕЧО З ПОМІДОРІВ І ПЕРЦЮ
Морква (3 частини), цибуля (1 частина), солодкий 

перець (1 частина), помідори (3 частини), олія, пе-
рець горошком, лавровий лист, оцет, цукор, сіль.

Овочі ретельно вимийте і наріжте дрібними куби-
ками. Викладіть їх в каструлю, додайте сіль і цукор 
– по 1 ст.л. на 1 кг овочевої суміші. 

Перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, потім від-
киньте на друшляк і дайте стекти соку. У підготовле-
ні літрові банки викладіть овочі, додайте 2 ст.л. олії, 
2 горошинки перцю, лавровий лист. 

Зверху налийте 2 ст.л. оцту. Банки поставте для 
стерилізації в каструлю, підклавши на дно решітку 
або щільну тканину: вода в каструлі повинна бути 
на рівні овочів або трохи вище, але не потрапля-
ти всередину. Стерилізуйте протягом 20 хвилин на 
слабкому вогні і одразу після цього закрийте.

Анекдоти
***— Тату, вчора в школі я сказав, що 

буду шахтарем. 
— Молодець! Я саме зібрався пода-
рувати тобі шахту.

***— Куме, ви холодцем будете заку-
шувати?
— А з чого холодець?
— З ноги.
— З чиєї ноги?

— Зі свинячої.
— З лівої чи з правої?
— Ой, куме, ви знов за політику.

***Між депутатами: — Ви чому не 
були на вчорашньому засіданні? 
— Учора я вирішив виспатися вдома. 

***Про сучасну політику: “Мене не 
лякає міністр культури, мене лякає 
культура міністра”.

***

Трамп заявив, що обмовився на 
спільній прес-конференції з Во-
лодимиром Путіним, коли сказав, 
що не вірить у втручання Росії у 
вибори. Справжній господар свого 
слова: як дав, так і забрав. 

***— Чому на російському гербі дві 
голови і три корони?
— Одна голова на Захід дивиться, 
інша — на Схід, а своєї немає…

***

Кросворд
По горизонталi: 1. Деталь для повздовжнього 

з’єднання 4. Начерк малюнка 7. Напій піратів 8. 
Фарфоровий ізолятор 9. Сплав заліза з нікелем 
10. Англійська одиниця площі землі 12. Пасмо 
невисоких гір 15. Позитивний електрод 
17. Довгий відросток нерва 18. Риболовне зна-
ряддя 20. Настоятель католицького монастиря 
23. Положення гри в шахах 25. Вид жираф 
26. Адміністративно-територіальна одиниця в 
Росії 27. Молочний продукт 28. Сорт яблук 
29. Атласна шовкова чи бавовняна тканина

По вертикалі: 1. Той, хто служить на флоті 
2. Місцеве відділення установи підприємства 
3. Дугоподібна споруда 4. Титул східного феодала 
5. Велика ягода 6. Кількість вибухівки в снаряді, 
патроні 11. Замкнена суспільна група 13. Частина 
травної системи 14. Розжарене вугілля 15. Місто в 
Іраку 16. Жалка комаха 18. Малина, вишня 
19. Доросла комаха 21. Біло-сірий кристалічний 
мінерал 22. Триніжок для казана 23. Споруда че-
рез річку 24. Тулуб людини

По горизонталi: 1.муфта 4.ескіз 7.ром 8.ролик 9.інвар 
10.акр 12.кряж 15.анод 17.аксон 18.ятір 20.абат 23.мат 
25.окапі 26.округ 27.сир 28.апорт 29.сатин. 

По вертикалi: 1.моряк 2.філія 3.арка 4.емір 5.кавун 6.заряд 
11.каста 13.рот 14.жар 15.Ана 16.оса 18.ягода 19.імаго 21.ба-
рит 22.таган 23.міст 24.торс.

Святковий календар
26 липня — День Архангела Гавриїла.
27 липня — День системного адміністратора.
28 липня — День Хрещення Русі, Всесвітній день 
                       боротьби з гепатитом.
29 липня — День працівників торгівлі в Україні. 
30 липня — Міжнародний день дружби, Всесвітній день 
                       боротьби з торгівлею людьми. 
2 серпня — День високомобільних десантних військ в Україні. 
8 серпня — День альпініста, Всесвітній день котів, 
                      День військ зв’язку України.

Facebook-інфо

Календар риболова
Коли краще ловити рибу в серпні:

• Хороше клювання:
   3-6, 14, 15
• Середнє:
   1, 2, 7-13, 22, 23, 28-31
• Погане:
   16-21

Погода: www.gismeteo.ua
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• НА КАНАПІ •

Втрачене свідоцтво на право власності на житло від 22 жовтня 
1993 року (фірма «Агробудпостач»), яке посвідчує, що квар-
тира знаходиться за адресою: смт Буча, вул. Кірова, №203-Д; 
кв.№7 і дійсно належить на праві приватної, спільної /сумісної 
або часткової/ власності гр. Тихоненко Миколі Миколайовичу 
та членам його сім’ї: Тихоненко Тамарі Федорівні, Тихонен-
ко Наталії Миколаївні, Тихоненко Ірині Миколаївні, вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності Черниш Лідії Іванівни 
/2-660/ 31.03.2009 / Державний нотаріус Ірпінської міської 
державної нотаріальної контори Журавель А.М., вважати 
недійсним.


