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К олишній мер Ірпеня, а  нині кандидат-самовисуванець в  народні де-
путати від 95-го округу із центром в  цьому  ж містечку — Володимир 
Карплюк — може сісти на 7 років до в’язниці за підкуп виборців. Саме 

такою є максимальна санкція за  ч.  4  ст. 160  Кримінального кодексу, за  оз-
наками якої проти Карплюка було відкрито кримінальне провадження 
№ 12019110200003245  і здійснюється досудове розслідування. Провадження 

відкрили за  те, чим Карплюк особливо пишається  — «агітацію справами». 
Згідно із Кримінальним кодексом, підкупом виборця вважається роздача і на-
віть обіцянка (!) будь-яких коштів чи іншого майна, переваг, пільг, послуг або 
нематеріальних активів, вартість яких перевищує 60 грн. Як колишній мер по-

рівняно невеликого міста, Володимир Карплюк мислить примітивними катего-
ріями «господарника». Він очевидно не досить високої думки про виборців, і 
тому вважає, що найкраща і найдієвіша агітація — це прямий підкуп. На пар-
ламентських виборах, аби досягнути бажаної недоторканості і уникнути кримі-
нальної відповідальності за численні справи, де він є фігурантом — Карплюк 
обрав тактику «краще одне велике для всіх, ніж дрібне для кожного».

«Творець» сумнівного «добра»
Найяскравіші приклади такого «добра»  — облаштування набережних і 

скверів у Вишневому і Боярці, де ще поки не дуже добре знають про кримі-
нальне минуле, теперішнє і майбутнє Володимира Карплюка і його «Нових 
облич». До слова, попри те, що Карплюк очолює цю партію і постійно ви-
користовує її символіку для агітації, на вибори він пішов самовисуванцем. 
Оце й увесь сквер ім. Карплюка На перший погляд все нібито нормально: но-
вий громадський простір з’являється, комфорт і якість життя підвищуються, 
люди повинні бути задоволені, і голосувати за турботливого кандидата. Утім, 
є кілька критичних «але». Дійсно, на відміну від багатьох депутатів і чиновни-
ків, які технічно «примазуються» до  уже виділених на  благоустрій коштів 
платників податків і називають це «своїми досягненнями», Карплюк чесно 
каже, що реконструкції набережних і будівництво скверів у Вишневому і Бо-
ярці здійснюються його коштом і коштом «Нових облич». Це вам не Ірпінь, 
де всі бюджетні потоки давно і тотально контролюються Карплюком і його 
оточенням. На відкритті набережної у Вишневому за Карплюка агітував се-
кретар міської ради Очевидно, що парк чи чистка озера (із якого за словами 
Карплюка, витягнули 600  тон мулу)  — задо-
волення не з дешевих. Але чому тоді витрати 
особистих коштів не відображені в електро-
нному реєстрі декларацій? 
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У БОЯРЦІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ ОКСИДУ АЗОТУ
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Виявляється, спорт — це 
постійна боротьба не лише 
із собою та спортсменами, 
а і... з тренерами. За правду 
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«Я вбачаю своє завдання як 
парламентарія — ініціювати 
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Кандидат від політичної партії 
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Раптові стрибки діоксиду та оксиду азоту у Боярці приходяться на 16-17 годину.

П ро це стало відомо з результатів замірів ав-
томатизованої системи моніторингу, розта-
шованої по вулиці Соборності, 49.

Так впродовж тижня з 19  по  26  червня кілька 
разів у атмосферному повітрі Боярки спостеріга-
лось підвищення азотів, яке припадало на 16 го-
дину дня.

Найвища концентрація діоксиду азоту була 
21 червня о 16 годині і становила 0,16 мг на метр 
кубічний. При цьому гранично допустима концен-
трація складає 0,9 мг. Оксид азоту також різко під-
вищувався кілька разів на  тиждень, але найбіль-
ше  — теж 21  червня о  16  годині, склавши 0,74  мг 
(норма — 0,40).

Впродовж тижня два рази стрибав озон: 20 черв-
ня о 12 годині (0,31 мг при нормі 0,16 мг) та 23 черв-
ня о 16 годині (0,28 мг).

Мешканці Боярки вже давно скаржаться на  не-
приємний задушливий запах, який виникає під 
вечір. Журналісти «Погляду» дізнались, що багато 
мешканців звинувачують роботу заводів «ВЕНТС», 
«Еліт Декор» та «ЕргоПак», які розташовані на те-
риторії колишнього заводу «Іскра».

Жителька міста Тетяна Притула розповіла, що 
витяжка заводу «ВЕНТС» виходить прямо на її по-
двір’я. «З того часу, як вона там з’явилась, відчува‑
ється постійний гул — і вдень і вночі, а також дуже 
їдкий запах пластмаси», — жаліється Тетяна. На по-

гіршення стану здоров’я скаржится і Олена Самой-
ленко, яка зазначає, що у неї почалась алергія.

Ще минулого року мешканці писали листи до міської 
ради, де вимагали вирішити проблему забруднення 
повітря. Однак міськрада відповідей так і не надала. 
Заступник міського голови Валерій Шульга зазна-
чив, що Боярка — місто районного підпорядкування, і 
на рівні міста щось вирішити — проблематично.

Діоксид та оксид азоту  — речовини, які можуть 
виникати при спалюванні пального в автомобілях. 
Підвищення рівню цих газів може послабляти зір 
людини в  нічний час, викликати задуху та сухість 
у горлі. При тривалому вдиханні речовин у людини 
виникає підвищений опір дихальних шляхів.

 ЕКОЛОГІЯ
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 ОТАКОЇ!

ОКРУГ 95: ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК ПІДКУПОВУЄ ВИБОРЦІВ. 
ЙОМУ СВІТИТЬ 7 РОКІВ ТЮРМИ

7

7

3

4

8

10

6

8

4

8

8

9

8

8

12

20

2

7

8

25

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

Важко вiдповiсти
Не знаю такого

5

6

4

4

6

6

9

7

6

11

7

37

7

8

12

12

14

14

13

15

17

13

18

28

Цiлком довiряю
Скорiше довiряю

МЕДВЕДЧУК Віктор

ПОРОШЕНКО Петро

ЛЯШКО Олег

САДОВИЙ Андрій

СМЕШКО Ігор

ГРОЙСМАН Володимир

БОЙКО Юрій

ТИМОШЕНКО Юлія

ГРИЦЕНКО Анатолій

РАЗУМКОВ Дмитро

ВАКАРЧУК Святослав

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир

63

73

66

52

41

57

52

59

47

37

46

21

11

10

14

12

10

15

12

14

15

8

15

6

Зовсiм не довiряю
Скорiше не довiряю

Наскільки Ви довіряєте таким політикам? 
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— Якими деталями зі своєї біографії Ви хоті
ли б поділитись з виборцями?

Г. О.: Усе своє життя мешкаю на Київщині. На-
родився у м. Біла Церква, потім переїхав у м. Ви-
шневе, наразі мешкаю у Софіївській Борщагівці.

Дитинство провів у  Білій Церкві, там добре 
закінчив школу, займався спортом, грав у во-
лейбол, є срібним призером чемпіонату Укра-
їни серед юнаків. Входив до  складу збірної 
Київської області, яка базувалась в Ірпені, тому 
дуже часто приїздив сюди як в спортивний та-
бір. В 1995 році вступив до Міжнародного нау-
ково-технічного університету на  спеціальність 
«Економіка».

— Чому обрали саме економічну спеціаль
ність?

Г. О.: Мене це приваблювало ще зі школи. 
Я «дружив» з цифрами, любив математику, по-
глиблено вивчав її перед вступом до універси-
тету. Економіка була затребуваною на той час, 
і, маючи певні здібності до цього, можу сказати, 
що мій вибір спеціальності був 
цілком свідомий.

— Розкажіть про свою родину.
Г. О.: Мої батьки мешкають в  Бі-

лій Церкві. Мати фактично все 
життя — 38 років — працює в ме-
дичній сфері, наразі  вона стар-
ша медсестра у Білоцерківському 
хірургічному відділенні. Батько 
працював на  Білоцерківському 
механічному заводі в  термоцеху. 
Оскільки виробництво було шкідливим, він 
рано пішов на  пенсію і почав займатися під-
приємницькою діяльністю.

Маю молодшу сестру. Вона, як і я, закінчила 
юридичний факультет Чернівецького націо-
нального університету. Працювала юристом 
в  сільській раді, згодом пройшла конкурс 
на посаду виконавця в виконавчу службу міста 
Біла Церква і за  три роки стала заступником 
начальника.

В Білій Церкві мешкає з родиною і моя донька. 
Я щасливий тато і дідусь півторарічного малюка.

— Поділіться власним першим трудовим до
свідом.

Г. О.: Після отримання ступеня магістра з фі-
нансового менеджменту в КНЕУ пішов працю-
вати на Державне підприємство «Інформацій-
ний центр» Міністерства юстиції України. Для 
мене як молодого фахівця це був надзвичайно 
цікавий період. Бо саме розпочиналась робо-
та над створенням єдиних державних реєстрів. 
Вже був Реєстр нотаріусів, Реєстр доручень і Ре-
єстр заборон та арештів на нерухоме майно. І 
щоб оптимізувати їх роботу, я мав багато їздити 
по області, пояснюючи, допомагаючи впрова-
джувати нову систему. З 2000  по  2005  роки з 
оператора 3-ї категорії я  виріс до  директора 
Київської регіональної філії, яку тоді створи-
ли. І мені в 26 років довірили керівництво нею. 
Мені підпорядковувалось 160 людей.

— Звідки у  Вас рішення здобути вищу освіту 
ще у  двох сферах: юридичній та державного 
управління?

Г. О.: З часом відчув, що потрібно отримати 
юридичну освіту, бо пропрацював в Міністер-
стві юстиції 5 років, потім в земельному када-
стрі. Так само моєї роботи стосувалось і дер-
жавне управління. Тому у  2009  році закінчив 
Національну академію державного управління 
при Президентові України, а пізніше захистив 
докторську дисертацію і став доктором філосо-
фії в галузі державного управління. Тема моєї 
наукової роботи якраз була пов’язана з тим, з 
чим я  працював  — проблематикою реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Пізні-
ше так само здобув повну вищу освіту за спеці-
альністю «Правознавство».

— Як Ви вважаєте, чому Вам в такому молодо
му віці довірили керівну посаду?

Г. О.: Як більшість 
випускників уні-
верситету, я був мо-
лодим та амбітним. 
Прагнув змінити 
весь світ на краще. 
Тому зі щирим енту-
зіазмом долучився 

до  впровадження Реєстру нотаріусів на  тери-
торії населених пунктів Біла Церква  — Скви-
ра  — Фастів  — Васильків. Я  працював з нота-
ріусами, пояснював їм, навіщо потрібен Реєстр 
нотаріусів. Також для нотаріусів з усієї області 
я проводив семінари і підключав до цієї мережі 
для того, щоб запобігти шахрайству. Бо в ті часи 
дуже багато було підроблених доручень, єдиної 
бази обтяжень нерухомого майна не існувало. 
Після ухвалення закону про нотаріат систему 
потрібно було змінювати, над чим я  і працю-
вав. За результатами роботи мені й запропону-
вали очолити цю філію. До речі, на той момент 
працювали вже близько 12 реєстрів. Я входив 
до  робочої групи, яка формувала порядок 
функціонування 9 з них.

Мої функції як фахівця полягали в розробці 
та налагодженні системного комплексу роботи 
Реєстру. Працював я безпосередньо з нотаріу-
сами, тому в мене не було жодних адміністра-
тивних функцій.

— Як Ви потрапили на  роботу до  Центру зе
мельного кадастру?

Г. О.: В  2005  році прийняли закон «Про реє-
страцію прав на нерухоме майно», де зазнача-
лось, що функцію реєстрації буде виконувати 

Державний комітет земельних ресурсів. На той 
момент голова цього комітету вже знав мене як 
директора Київської регіональної філії; часто 
бачив, як я доповідав на нарадах і конференці-
ях по цьому напрямку. Зокрема й на міжнарод-
ній конференції представників Світового банку 
в Україні, який запровадив після прийняття ви-
щезгаданого закону цілу програму розвитку і 
підтримки земельної реформи. Тому він запро-
понував мені перейти працювати в Центр зе-
мельного кадастру, як провідному спеціалісту. 
І оскільки я за 5 років здійснив велику роботу 
над цими базами даних і реєстром нерухомого 
майна, я перейшов в Центральний апарат Цен-
тру Державного земельного кадастру. І там про-
довжив займатись питаннями налагодження 
системи саме по реєстрації нерухомого майна і 
їх обтяжень. Через три місяці керівництво Цен-
тру змінилось. Нові керівники запропонували 
мені очолити регіональну філію Центру зе-
мельного кадастру, бо я працював саме в Київ-
ській області, знав нотаріусів та усі БТІ області.

— Яке у  Вас як в  людини, яка довго працює 
в цій сфері, ставлення до земельної реформи?

Г. О.: Сьогодні існує тіньовий ринок землі, і цим 
користуються великі «латифундисти». Тому що 
нереально визначити ринкову вартість оренди 
землі. Обов’язково потрібен цивілізований зе-
мельний закон. Я вважаю, що це має бути один 
з ключових законів для України, де грамот-
но прописані всі ці механізми. Впровадження 
земельного закону і плюс проведена судова 
реформа принесуть трильйони доларів інвес-
тицій в країну. Бо великі іноземні інвестори че-
кають зрозумілих правил гри.

— Яке Ваше ставлення до  того, що в  регіоні, 
в якому ви балотуєтесь в народні депутати, іс
нує багато спірних земельних питань?

Г. О.: Сьогодні більшість процесів, пов’язаних з 
земельними питаннями, відбуваються не про-
зоро. Всі ці питання варто вирішувати шля-
хом створення прозорої, чіткої системи обліку, 
створення системи містобудівного кадастру, 
яка передбачає вільний доступ будь-якої лю-
дини до  всіх карт, містобудівної документації, 
всіх об’єктів нерухомості, на які видаються мі-
стобудівні умови.

Така система також необхідна для потенційних 
інвесторів, які будуть заходити в  регіон, щоб 

вони могли бачити перспективний план регіо-
ну, наприклад, Києво-Святошинського району, 
на  найближчі 10  років: побудову інфраструк-
тури, планування територій під сільське госпо-
дарство, території, які можуть бути потенційно 
переведені в промзони, в комерційні зони тощо.

На жаль, часто влада на місцях не прагне пу-
блічності та прозорості. Тому необхідно ство-
рити державне підприємство, надавши йому 
лише адміністративні функції. І воно тоді чітко 
розробить для всіх єдиний стандарт. Я вважаю, 
що це унеможливить відсотків на 90 корупцію, 
яка існує в містобудівній сфері.

— Тобто свої ініціативи щодо містобудування, 
інвентаризації фонду землі Ви хочете впро
ваджувати в  Україні як спеціаліст з великим 
досвідом в  сферах економіки та державного 
управління?

Г. О.: Саме так. В мене є певний досвід, особи-
сті напрацювання: досвід роботи в Міністерстві 
юстиції, земельному кадастрі, досвід роботи за-

ступником директора департаменту мі-
стобудування та архітектури Київської 
області, де я  був заступником-керів-
ником містобудівного кадастру і почи-
нав створювати містобудівний кадастр. 
Ідей вистачає, і вони ґрунтуються саме 
на досвіді, а не на теорії.

— Як Ви прокоментуєте те, що в соц
мережах Вас називають забудовни
ком із Білої Церкви?

Г. О.: Зараз поняття «забудовник» 
стало токсичним через велику кількість неза-
конного будівництва з численними порушен-
нями будівельних містобудівних норм. Тому 
я  вбачаю своє завдання як парламентарія  — 
ініціювати жорсткий контроль забудови насе-
лених пунктів. Всі етапи мають бути прозорими, 
з дотриманням всіх нормативів, починаючи з 
виділення землі, затвердження містобудівної 
документації тощо. Тоді стануть зрозумілими 
прибутковість, правила гри, роль контролюю-
чих органів, унеможливиться корупція.

Я ніколи не був ні засновником, ні співвлас-
ником в  жодній з компаній будь-якої форми 
власності. На  сьогоднішній день я  є просто 
найманим працівником і вже майже два роки 
працюю на посаді топ-менеджера в ТОВ «Сфе-
ра житлобуд». Ця компанія займається інвес-
тиціями не лише в будівництво, а й в сільське 
господарство. А  з Білої Церкви я  поїхав ще 
в 1995 році. Зараз в місто свого дитинства при-
їжджаю тільки в  гості до сім’ї. Ніякого бізнесу 
в Білій Церкві не маю.

— Маєте нерухомість за кордоном?
Г. О.: Ні. В мене є земельна ділянка в Україні, 

отримана мною в  2012  році, і була квартира 
трикімнатна в новобудові у Вишневому, в якій 
я жив до лютого минулого року. Я її продав і за-
раз живу в службовій квартирі.

— Певний час Ви працювали в органах місце
вого самоврядування?

Г. О.: Так, мені запропонували роботу в місце-
вому самоврядуванні, а  саме штатним радни-
ком з юридичних питань голови Макарівського 
району Київської області. Я  там пропрацював 
півтора роки. Курував питання генплану, пра-
вової допомоги земельних спорів та архітек-
турно-будівельного контролю.

Макарівський район не схожий на Ірпінь. В Ма-
карові за 12 років всього дві дев’ятиповерхівки 
побудували. Район переважно сільськогоспо-
дарський, і проблеми в  людей були пов’язані 
з визначенням межі ділянки, наприклад. Я був 
на боці людей, які звертались зі своїми питання-
ми. І селяни звертались до мене за юридичною 
допомогою, щоб зрозуміти, як краще розірвати 
і заключити договори з орендарями на вигідні-
ших умовах. А по будівництву, то це, наприклад, 
питання реконструкції будинків. Люди не зовсім 
розуміли, як правильно заповнювати докумен-

ти. Також я допомагав створити нормальну схе-
му планування району, бо районна рада була 
основним розпорядником коштів.

— Як Ви опинились в «Укрспирті»?
Г. О.: На той час «Укрспирт» був у стані реор-

ганізації: масштабне виробництво, великий 
концерн переходив у  державну форму влас-
ності. Треба було навести порядок у питаннях 
інвентаризації земель і правильної юридичної 
передачі. У  Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України знали про мій великий 
досвід у юриспруденції, і мені запропонували 
посаду радника. Через три тижні моєї робо-
ти, за  свідченням членів комісії міністерства, 
нам вдалось зробити більше, ніж за  10  років. 
За результатами мені запропонували стати за-
ступником директора, щоб я  міг більш актив-
но зануритись в  управлінську роботу. На  цій 
посаді були цікаві і перспективні для держави 
проекти. Зокрема, перепрофілювання і випуск 
біоетанолу — біопалива.

Моє нове призначення  — в. о. директора  — 
співпало у  часі з рейдерським захопленням 
підприємства. Про що я зробив офіційну заяву 
на ім’я генпрокурора України, СБУ, з описом всіх 
подій, що відбувались на підприємстві, з додат-
ком всіх наказів. Але, на жаль, належної реакції 
на цю проблему немає й досі.

— Враховуючи весь Ваш досвід, і оскільки Ви 
балотуєтесь по 95 округу, Ви вивчали пробле
матику регіону. Якими ви бачите основні про
блеми округу і шляхи їх вирішення?

Г. О.: Об’їздив всі «поля і околиці» 95-го окру-
гу, добре знаю місцеві проблеми. В мене є ко-
рисний досвід, особисті напрацювання: досвід 
роботи в міністерстві юстиції, земельному када-
стрі, досвід роботи заступником директора де-
партаменту містобудування та архітектури Київ-
ської області, де я був заступником-керівником 
містобудівного кадастру і починав створювати 
містобудівний кадастр. Ідей вистачає, і вони 
ґрунтуються саме на досвіді, а не на теорії.

На території 95-го округу є проблеми, харак-
терні і для інших округів: незаконна забудова, 
вирубка зелених зон, непродумана і нерозви-
нута інфраструктура. Спочатку треба пропи-
сати чіткий порядок, і дотримуватись законів. 
А  я  буду ініціювати зміни до  законодавства, 
щоб в  нас були чіткіше врегульовані земель-
ні питання, питання розробки і затвердження 
містобудівної документації, яка за собою тягне 
врахування всіх інтересів людей. Взагалі пи-
тання, пов’язані з містобудівною сферою, є 
основою для подальшого розвитку плануван-
ня життєдіяльності в окрузі. В кожного міста і 
села є своя проблематика. В населених пунктах 
в радіусі 10 км від Києва — це хаотична забудо-
ва. Не зрозуміло, як отримуються містобудівні 
умови, це все не  публічно. Ті, які знаходяться 
далі  — справедлива ціна оренди землі, люди 
не можуть ефективно використовувати землю 
сільськогосподарського призначення. Сьогодні 
в  Україні сільське господарство набуває роз-
витку, і якщо подивитись на карту Києво-Свято-
шинського району, з’являються підприємства, 
які почали отримувати сертифікати на, напри-
клад, збір ягід. І сьогодні вже земля сільгосп-
призначення є не менш привабливою, ніж зем-
лі для будівництва.

— Як, на Вашу думку, можна стимулювати міс
цеву владу виділяти землю під будівництво со
ціальної інфраструктури?

Г. О.: Загалом на  певну кількість населення 
має бути певна кількість шкіл. Ми маємо за-
цікавити інвесторів, які побудують соціально 
важливі об’єкти. Є міжнародні гранти. Тому 
я пропоную вводити не колективну, а особисту 
відповідальність за те, що цю землю не виділя-
ють: головного архітектора, поліції тощо. Я як 
народний депутат зможу ініціювати такі зміни 
в законодавстві. 

 ВИБОРИ — 2019

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ:  
«Я вбачаю своє завдання як парламентарія 
— ініціювати жорсткий контроль забудови 
населених пунктів»

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

“ Як більшість випускників 
університету, я був молодим та 
амбітним. Прагнув змінити весь світ 
на краще. Тому зі щирим ентузіазмом 
долучився до впровадження Реєстру 
нотаріусів

“ Я вбачаю своє завдання, як парламентарія — 
ініціювати жорсткий контроль забудови населених 
пунктів. Всі етапи мають бути прозорими, 
з дотриманням всіх нормативів, починаючи 
з виділення землі, затвердження містобудівної 
документації тощо. Тоді стануть зрозумілими 
прибутковість, правила гри, роль контролюючих 
органів, унеможливиться корупція
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БИТВА ЗА 95-ИЙ ОКРУГ:  
ЗРОБИ СВІДОМИЙ ВИБІР!

 ВИБОРИ — 2019

ГОРОБЕЦЬ Олександр Сергійович  
Народився 15 лютого 1978 року в місті Біла Церква 
Київської області, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, заступник генерального 
директора, ТОВ «Сфера житлобуд», безпартійний, 
проживає в селі Cофіївська Борщагівка Києво-Свя-

тошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПО-
ЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

На президентських виборах 2019 року в цьому окрузі найбільшу кількість голосів здобув 
лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський. Від політсили Президента кандиду-
ється Олександр Горобець, який є заступником гендиректора ТОВ «Сфера житлобуд».

У 2016–2017  роках Горобець був радником з юридичних питань у  голови Макарівської 
райради Київської області.

До цього 4 роки був заступником директора департаменту в управлінні містобудівного 
кадастру Київської ОДА.

Також Горобець був помічником-консультантом нардепа ВРУ 6-го скликання від «Нашої 
України» Юрія Бута.

Як зазначено у програмі Горобця, він планує ініціювати залучення коштів на будівниц-
тво лікарень, шкіл, садочків та ремонти доріг. Окрім того, кандидат серйозно налашто-
ваний на  боротьбу з забудовницькою мафією регіону, котру найчастіше звинувачують 
у незаконній вирубці лісів, корупційних схемах, пов’язаних із земельними ділянками, та 
недобросовісному виконанню своїх обов’язків перед інвесторами житлових комплексів.

Горобець почав свою кампанію лише після реєстрації кандидатом, його дочасної агі-
тації не виявлено. Він одразу поїхав в агітаційний тур округом, наразі зустрічається з 
виборцями Ворзеля, Білогородки та інших населених пунктів. ЦВК зареєструвала ще й 
самовисуванця Дмитра Горобця, який виконує технічну роль для відтягування голосів 
у реального кандидата, що має шанси на перемогу. Зазвичай до таких учинків удають-
ся опоненти, які не впевнені у своїх силах під час виборчих перегонів.

ЯНЧЕНКО Андрій Васильович  
Народився 19 серпня 1981 року в місті Києві, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Хайт і 
партнери», безпартійний, проживає в селі Святопетрів-

ське Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — Політична партія «Європейська Солідарність».

«Європейська солідарність» у 95-му окрузі висунула директора ТОВ «Хайт і партнери» 
Андрія Янченка із села Святопетрівське.

Упродовж 2014–2015 років він служив у зоні АТО, був командиром 25-го окремого мотопі-
хотного батальйону «Київська Русь». Указом Президента України нагороджений орденом 
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Після служби в АТО Янченко балотувався до Київської облради від БПП, але його вну-
трішньопартійний рейтинг був занизьким і він не став депутатом. Політика, який не зміг 
здобути підтримку виборців навіть до облради, партія висунула на парламентські вибори 
в окрузі, де, як повідомляли ЗМІ, уже були домовленості про підтримку Карплюка.

Дострокової агітації від Янченка не було. Після реєстрації в ЦВК він опублікував графік 
зустрічей з виборцями та поцікавився, де зручніше їх провести.

Цікаво, що наразі кандидат оминає Приірпіння, адже Ірпінь є центром виборчого округу, 
згідно з даними на сайті ЦВК.

Мешканці округу не бачать білбордів чи агітаційної поліграфічної продукції кандидата. 
Вони навіть не знають, хто це, і покращити впізнаваність за два тижні до виборів для пе-
ремоги буде вкрай складно.

Отже, можна припустити, що кандидат від ЄС, роботу якого в регіоні не знають, просто 
розриває патріотичне поле виборців, тоді як поле Карплюка залишається цілісним і він 
не має жодного клона в окрузі, про що свідчать дані на сайті ЦВК. Хоча сам твердив, що 
для нього готують клонів і кожному з них нібито заплатять $20 000.

КАРПЛЮК Володимир Андрійович  
Народився 2 серпня 1981 року в смт Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області, громадянин України, протягом ос-
танніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 

голова, Політична партія «Нові обличчя», член Політичної партії «Нові обличчя», 
проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Серед кандидатів у парламентарі є й екс-мер Ірпеня, гречкосій та фігурант антикоруп-
ційних розслідувань Володимир Карплюк. Він очолює партію «Нові обличчя», яка останні 
роки декларує практично нульові надходження, що свідчить про те, що ані партійці, ані 
громадяни партію фінансово не підтримують. Попри те, що політик має свою партію, він 
балотується як самовисуванець.

Карплюк розпочинав свою політичну діяльність як протеже регіонала Петра Мельника 
(екс-нардепа від 95-го округу). На посаду мера Ірпеня він висувався тричі. Уперше його 
обрали 2014 року, удруге — 2015-го.

Впродовж перших кількох років перебування на посаді Карплюк повів у відпустці зага-
лом майже півроку. У цей самий період йому нараховували премії до зарплати. Заступники 
мера підписували договори з ФОПом-мерцем, на рахунки якого переказували мільйони 
з бюджету міста.

За мерства Карплюка, активістів, які стали на захист зелених зон та інтересів громади, 
били, палили їхні автівки. До кінця строку на посаді міського голови політик так і не до-
працював, склавши свої повноваження влітку 2018 року. Перед цим прокуратура оголоси-
ла йому про дві підозри, і чиновник тікав із країни.

Згодом у  Володимира Карплюка з’явилися домовленості з обласним осередком БПП, 
що він залишає посаду мера Ірпеня за рік до парламентських виборів. Після цього рух 
у кримінальних справах припинився.

Він першим зареєструвався в  окрузі як кандидат у  нардепи. Уже має агітаційні роли-
ки на телеканалі «1+1» у прайм-таймі, а в Ірпені активно використовує адмінресурс, що 
заборонено законом. Активісти порахували, що лише за два неповні тижні агітації його 
ролики на провідних телеканалах мали коштувати близько 4 млн. грн.

Окрім того, політик вдається до гречкосійства. Він та його команда активно піаряться бюд-
жетним коштом, споруджуючи парки та сквери. З-поміж останнього — реконструйований 
парк у Вишневому, який змило дощем.

Обіцянки кандидата з передвиборчої програми є доволі популістськими й не всі належать 
до повноважень законотворця, а стосуються радше роботи Кабміну або обласної ради.

СМІРНОВА Мирослава Михайлівна  
Народилася 22 сiчня 1984 року в місті Христинівка Черкась-
кої області, громадянка України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, голо-
ва, Києво-Святошинська районна державна адміністрація 
Київської області, безпартійнa, проживає в селі Крюківщина 
Києво-Святошинського району Київської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова зареєстрована на  95-му окрузі 
кандидатом від УДАРу.

Ще не будучи кандидаткою, Мирослава Смірнова вже мала зареєстрованого клона. Ним 
виявилася мешканка Боярки Марина Смірнова, яка є цивільною дружиною однопартійця 
Карплюка — мера Боярки Олександра Зарубіна, про що вона зазначила в декларації. Ціка-
во, що цей самий міський голова Боярки фотографувався з Карплюком, коли той подавав 
документи до ЦВК. Це свідчить про те, що клона Смірнової міг створити саме Карплюк.

Програма Мирослави Смірнової починається з обіцянок будувати школи, дитсадки та доро-
ги. А далі — те, про що зазвичай говорять кандидати на місце в Парламенті — медицина, соціа-
лье забезпечення, захист прав пенсіонерів, дітей, учасників бойових дій, багатодітних родин 
та інвалідів.

Представляти інтереси мешканців Києво-Святошинського 
району та Приірпіння у Верховній Раді виявили бажання 35 
кандидатів. Це другий за кількістю висуванців округ на Київщині. 
За право потрапити до парламенту на 5 років змагаються 16 
представників партій та 19 самовисуванців.

Сторінку підготовлено за  інформацією Руху Чесно та соціальних мереж

САМОВИСУВАНЕЦЬ

САМОВИСУВАНЕЦЬ

ЗА КОГО ВИ 
ПРОГОЛОСУВАЛИ Б, ЯКБИ 
ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ 
НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ?

Слуга 
Народу

Опозиційна 
платформа

Європейська 
солідарність

Голос Батьківщина

Група Рейтинг. Моніторінг електоральних настроїв 
українців 6-10 липня 2019 року

47%

11,6%
8,2% 6,6% 6,4%

За останнім опитуванням  соціологічної 
групи Рейтинг, якби позачергові парла-
ментські вибори проходили у найближчу 
неділю,  до Верховної Ради потрапило б 
5 політичних партій — «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа — За життя», 
«Європейська солідарність», «Голос» та  
ВО «Батьківщина». 
Інші політичні сили опинилися б за ме-
жею проходження до Парламенту
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 ВІДВЕРТО

КАНДИДАТ-САМОВИСУВАНЕЦЬ ПО 95-МУ ОКРУГУ 
ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК

ЩО ОБІЦЯЄ ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК?

П ередвиборча кампанія самовідставленого ірпінсько-
го екс-мера вражає розмахом. Масштаб географії 
передвиборчих обіцянок кандидата вийшов далеко 

за  межі 95-го округу. Близько 10  разів на  день в  прайм-
тайм телеглядачі щодня аж до 20 липня змушені спогля-
дати Карплюка, що крутить педалі велосипеда пустуючим 
100-тисячним містом. Варто зауважити, що це, мабуть, єди-
ний кандидат-мажоританщик, проморолики якого демон-
струють центральні канали щодня. Мінімальний бюджет їх 
складає 200–500 тис. доларів. Чи багато відомо порядних 
людей, спроможних оплати-
ти таку гучну інформаційну 
кампанію на  центральних те-
леканалах та щотижня влаш-
товувати «піар-шоу» для по-
тенційного електорату в містах 
і селах 95-го округу?

Звідки гроші на піар та греч-
косійство? Більша частина з 
них  — це результат підпільних 
схем та махінацій, які відомі і 
представникам правоохорон-
них органів, і пересічним гро-
мадянам далеко за  межами 
Ірпеня.

Перше — це незаконна забу-
дова, яку Володимир Карплюк 
прикривав, перебуваючи 

на посаді мера, і наразі продовжує вже у статусі формаль-
но вигаданого  голови інвестиційної ради. Мова йде на-
самперед про тіньові схеми передачі землі під забудову, 
повне ігнорування законодавства під час прийняття ген-
плану, зокрема щодо забу-
дови заплави річки Ірпінь. 
Карплюку, який прагне 
будь-що потрапити до  ВР, 
байдуже, що забудова за-
плави може обернутись 
екологічною катастрофою 
не  лише для Ірпеня, але й 
для сусідніх міст, зокрема, 
через підтоплення та пору-
шення дренажної системи.

За даними ЗМІ, «подяку» 
від забудовників за  під-
тримку їх інтересів Карплюк 
отримував різними спосо-
бами: готівкою, квартирами 
і через участь в  криміналь-
них схемах із дерибану зем-
лі в Приірпінні. Найбільший 
прибуток майбутньому кан-
дидату в  нардепи Карплюку принесло прийняття скан-

дального генплану Ірпе-
ня в  2018  році, коли він та 
його оточення отримали 
незаконно землю в  різних 
куточках Ірпеня та Приір-
піння.

У серпні минулого року 
Карплюк змушений був 
під тиском громади та кри-
мінальних проваджень 
скласти свої повноважен-
ня, залишивши місто своїм 
маріонеткам, якими успіш-
но керує.

Тепер, накравши вдо-
сталь в  Ірпеня та його жи-
телів, а  також покупців 
нових квартир, які стали 

основним ядром його фінансування, Володимир Карплюк 
балотується в народні депутати України. Очевидно, що ос-
новна його ціль  — уникнення кримінальної відповідаль-
ності по десятку справ, до яких від причетний.

Так, Карплюк підозрюється 
у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених Кримі-
нальним кодексом України:

  у створенні, керівництві 
зло  чин  ною організацією з ме-
тою вчинення тяжких та особли-
во тяжких злочинів (частиною 
1 статті 255);

  заволодінні чужим 
майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм служ-
бовим становищем, учиненому 
в  особливо великому розмірі 
у  складі злочинної організації 
(частиною 4 статті 28, частиною 
5 статті 191);

  придбанні суб’єкта 
підприємницької діяльності 
(юридичної особи) з метою 

прикриття незаконної діяльності, вчиненому у  складі 
злочинної організації (частиною 4  статті 28, частиною 
1 статті 205);
  підробленні документу, який видається установою, яка 

має право видавати такі документи, і який надає право 
та звільняє від обов’язків, з метою використання його 
підроблювачем, учиненому у складі злочинної органі-
зації (частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 358);

  службовому підробленні, а саме внесення службовою осо-
бою до офіційних документів завідомо неправдивих відо-
мостей, учиненому у  складі злочинної організаціїчасти-
ною 4 статті 28, частиною 1 статті 366).

Крім того, встановлено факт зловживання службо-
вим становищем, що потягло за собою незаконну зміну 
цільо вого призначення 15  га земель лісогосподарсько-
го призначення на землі під багатоповерхову забудову, 
а також зміну форми власності цих земель. Прокуратура 
повернула землю державі, але підозра ініціатору досі 
не висунута.

Кожен народ має саме ту владу, на яку заслуговує. Серед ваших знайомих, напевне, є люди, які у виборі керуються вагою врученої кандидатом гречки 
або віддають свій голос за кілька грошових купюр, а потім щиро обурюються високими цінами на ліки, «грабіжницькими» тарифами на газ чи 
електроенергію. Але ж ми самі голосуємо за того чи іншого кандидата в депутати, довіряючи «обранцю» своє майбутнє. Здоровий глузд підказує, 
що варто оцінювати людину не за обіцянками, а за її реальними діями. Наразі кандидат по 95‑му округу Володимир Карплюк обіцяє в усій Україні 
побудувати «все буде Ірпінь». А що, власне, він зробив в Ірпені за кошти громади, окрім кількох скверів і площі з фонтанами, створеними насамперед 
задля зваби майбутніх покупців нерухомості, з продажу якої він і сам особисто має неабиякий зиск?

 № 1 Невиконана обіцянка: 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

Одним із найскандальніших виявилось бу-
дівництво медичного центру в Ірпені. У місті 
100 тисяч мешканців, а міська лікарня 
знаходиться в Бучі. Тому про нову медичну 
установу, розташовану в Ірпені, мова йшла 
ще до того, як Карплюк зайняв крісло мера. 
Та він вирішив прибрати до рук землю 
медичного призначення. Результатом стало 
будівництво на цій ділянці кількох бага-
топоверхівок компаніями, наближеними 
до Карплюка.

№ 2 Невиконана обіцянка: 
ДИТЯЧИЙ САДОК

Ще однією нездійсненною мрією обернулась для Ірпеня обіцянка Карплюка збудувати 
дитячі садки. Один з них мав розташовуватися по вул. Курортній, про що Карплюк нео-
дноразово заявляв на зустрічах ще перед місцевими виборами у 2015 році. Будівництво 
там ведеться вже п’ятий рік, дуже повільними темпами, а мешканці сусідніх будинків 
спостерігають разом з будівництвом оголені дроти та арматуру.

№ 3 Невиконана  
обіцянка: 

НОВА ШКОЛА
Таку саму долю чекало і бу-
дівництво нової комунальної 
школи на заплаві. Через вісім 
місяців після анонсу будів-
ництва школи на майданчику 
височіє десятиповерхівка 
та зводять ще один будинок 
поруч. Згідно проекту, школа 
має лише три поверхи, тому 
зрозуміло, що на цій ділянці 
її не буде. Виявилось, що 
будівництво школи перенесли в інше місце, далі по вулиці. Та, як з’ясувалось згодом, саме 
на цій ділянці будівництво не може здійснюватись, тому що вона знаходиться вже за ме-
жами міста. Отже, результат — дві нові багатоповерхівки і жодної нової школи.

№ 4 Невиконана обіцянка: 
РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ

Нещодавно в мережі виклали відео 
з підтопленим підземним перехо-
дом, що знаходиться біля ірпінсько-
го залізничного вокзалу. Подібні 
відео викладають після кожної сер-
йозної негоди, тому що цей перехід 
регулярно затоплюється і вже давно 
потребує капітального ремонту. 
Через нього щодня проходять тисячі 
людей, він з’єднує дві частини міста 
і є значно важливішим інфраструк-
турним об’єктом, ніж нові парки та 
пам’ятники. Міська влада на чолі з 
Карплюком обіцяла поремонтувати його до кінця 2016 року, та сьогодні ірпінчанам досі 
доводиться пірнати у воду, щоб перетнути цей перехід.

№ 5 Невиконана обіцянка: 
ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

Окрім вирішення таких надважливих проблем, громада Ірпеня чекала від мера Карплю-
ка і сприяння блогоустрою дрібніших соціальних об’єктів, як от парковка біля міського 
ринку. Обіцянка її облаштувати обернулась в новий торгівельний центр на місці, де 
раніше відвідувачі ринку паркували свої автомобілі. Нова будівля належить соратниці 
Карплюка від «Нових облич» — Наталії Бойчук. Під парковку виділили лише частину 
дороги, через що вулицю довелось звузити та запровадити односторонній рух. Це спри-
чинило додаткові незручності, адже вулиця Заріфи Алієвої знаходиться в самому центрі 
міста.

Мешканці міста бачать результат на власні очі — замість таких важливих для людей 
шкіл та лікарень ми маємо лише нові парки та набережну, облаштування яких зовсім 
не на часі. Маючи змогу і всі повноваження, у якості міського голови, Карплюк свої обі-
цянки так і не виконав, натомість далі обіцяє будувати «покращення» тепер уже по всій 
Україні.

Теза «краде, але щось робить» системно нав’язувалась піартехнологами Карплюка 
упродовж майже п’яти років. У свідомості багатьох місцевих жителів і нині існує думка про 
те, що інакше не буває — всі чиновники крадуть, скрізь корупція, але сьогодні чи не впер-
ше в історії України ми, українці, нарешті отримали шанс реальних змін к державі. Відбув-
ся розпуск Верховної Ради, і тепер тільки від нас залежить, які люди увійдуть до нового 
парламенту. Не згайте своє право на нове життя держави — оберіть гідного кандидата!
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 ОТАКОЇ!  ОСТАННІ НОВИНИ

 БОЯРКА

ЦВК ВИРІШУЄ, КОЛИ ПРИЗНАЧИТИ 
ВИБОРИ У БОЯРСЬКІЙ ОТГ

ШКОЛА №5 У БОЯРЦІ НЕВДОВЗІ СТАНЕ ЛІЦЕЄМ

Київська облдержадміністрація направила звернення до Центральної виборчої 
комісії, яка має прийняти рішення щодо призначення виборів у Боярську ОТГ.

П ро це повідомляють на сайті Київської об-
ласної ради.
У зверненні йдеться про об’єднану тери-

торіальну громаду міста Боярка та села Забір’я. 
КОДА просить провести вибори голови ОТГ та 
депутатів територіальної громади.

При цьому у  документі згадуються дві судові 
справи, які заважають законному оформлен-
ню ОТГ: позов щодо незаконності рішення про 
об’єднання у Забірській сільраді та позов проти 
КОДА через протиправний висновок по ОТГ.

Крім того, жителі Забір’я проти об’єднання з 
Бояркою і також подали кілька позовів: щодо 
підробки протоколу громадських слухань, пору-
шення процедури сесії та ігнорування ініціати-
ви жителів об’єднатись з іншими селами.

Нещодавно суд розглянув касаційну скар-
гу Забірської сільради та Боярської міськради 
на одну із справ щодо створення ОТГ. Справу щодо об’єднання населених пунктів розгля-
нуть ще раз

Нагадаємо, 2017 року Забірська сільська рада та Боярська міська рада провели сесії, де 
піднімали питання об’єднання у територіальну громаду. В обох населених пунктах громад-
ські слухання до уваги не прийняли і проголосували за ОТГ.

За інформацією ресурсу «Громада Київщини», забірці подали три позови до суду: щодо 
розгляду ініціативи жителів об’єднатись із навколишніми селами, щодо порушення проце-
дури сесії та щодо підробки протоколу громадських обговорень.

Рішення щодо об’єднання, прийняті на сесії, громаді села вдалось скасувати. Однак задо-
волена касаційним судом скарга звела нанівець старання забірців. Фактично, вони змуше-
ні будуть боротись за свої рішення з початку.

За словами Анатолія Карбана, який був позивачем у першій зі справ, Боярська ОТГ все ж 
неможлива. «Боярської ОТГ у складі Боярки і Забір’я не було і не буде! Поки всі суди про-
йдуть буде вже Києво-Святошинська ОТГ», — вважає активіст.

Р ішення щодо перетворення ЗОШ № 5 у Боярці на ліцей затвердили на засідання Киє-
во-Святошинської райради.
Директорка школи № 5 Валентини Кривенко підтвердила інформацію, що Києво-Свя-

тошинська РДА ухвалила зміну статусу, однак на  руках документу у  керівниці ще немає. 
«Коли в нас буде рішення, ми оприлюднимо його на сайті», — пообіцяла Валентина.

Ідею щодо перетворення школи на гімназію плекають вже давно, тим паче, що ініціативу 
підтримали батьки. За словами Валентини, також розглядали варіант зміни статусу із за-
гальноосвітньої на спеціалізовану школу.

Хоч рішення і прийняли, на  офіційних паперах 
нова назва з’явиться не  одразу. «На  сьогодні учні 
11 класів отримуватимуть атестати, як учні Боярської 
загальноосвітньої  I–III ступенів школи №  5. Адже 
у рішенні можуть бути ще якісь зміни», — наголошує 
директорка.

Валентина Кривенко зазначила, що зміна статусу 
на прийом дітей не вплине: конкурсний відбір учнів 
не проводитимуть.

На запитання про ліцей відшуткувався і вахтер шко-
ли. «Зарплату нам не підвищать», — сказав чоловік.

«НАЗУСТРІЧ ВЕТЕРАНУ»: боярські 
активісти створили соціальний проект 
для учасників бойових дій
Громадська організація «Боярка‑АТО» розробила проект «Назустріч ветерану», 
який допоможе військовим з маленьких населених пунктів дізнатися про свої 
пільги та права. Свою ініціативу організація подала на конкурс проектів у Києво‑
Святошинській РДА, що відбувся 25 червня, та посіла друге місце.

«На  території Києво‑Свято‑
шинського району проживають 
69 членів сімей загиблих, із них — 
28 дітей, та 73 особи — інваліди 
війни 1–2 групи, — йдеться в описі 
проекту. — Права та пільги учас‑
ників російсько‑української вій‑
ни закріплені у  різноманітних 
нормативно‑правових актах 
різного відомчого рівня, до яких 
періодично вносяться зміни. 
Крім того, загальнодержавної 
політики інформаційного забезпечення не‑
має. Така ситуація призводить до  того, що 
учасники російсько‑української війни та члени 
їхніх сімей часто позбавлені інформації про 
власні права».

«Погляд» поспілкувався з однією з ініціато-
рів проекту, юристкою та членкинею органі-
зації «Боярка-АТО» Наталією Долговою.

«У  нас дуже багато класних законодав‑
чих ініціатив в Україні на захист ветеранів 
АТО. Але про ці ініціативи та закони, пільги 
та допомоги багато атовців не знає, — за-
значає активістка. — Ми хочемо цим проек‑
том зробити таку собі дорожню карту 
ветеранові АТО, щоб він знав, куди повинен 

іти, який пакет документів готу‑
вати, як ці документи оформи‑
ти».

За словами Наталії Долгової, мета 
проекту не тільки у інформаційно-
му просвітленні атовців, а і в герої-
зації учасників бойових дій. «Зараз 
війна — це буденність. Хлопців, які 
приходять зі Сходу, вже не сприй‑
мають як героїв, а  як людей, які 
заважають отримувати послуги 
завдяки своїм пільгам. Фактично 

шани і поваги атовцям немає. І наш проект 
включатиме частково і героїзацію хлоп‑
ців», — заявляє Наталя.

Щоб реалізувати проект, активісти плану-
ють обладнати всі органи місцевого само-
врядування інформаційними дошками, де 
в  кількох скриньках будуть довідки-буклети 
щодо дій ветерана стосовно його пільг та 
можливостей.

Загальна вартість проекту «Назустріч вете-
рану» становить 100 тисяч гривень. В рамках 
конкурсу районна адміністрація виділить ак-
тивістам 67  тисяч гривень. Наталія Долгова 
зазначила, що до  фінансування проекту та-
кож залучатимуть спонсорів та меценатів.

АКТОРКА «ЛІГИ СМІХУ» ПОСКАРЖИЛАСЬ НА ЖАХЛИВІ 
УМОВИ ЛІКАРНІ У БОЯРЦІ

Б абуся Анастасії Оруджової стикнулась 
із жахливим персоналом та нелюд-
ськими умовами Центральної район-

ної лікарні Києво-Святошинського району, 
що у Боярці.

Про це акторка «Ліги сміху» та «Жіно-
чого кварталу» написала на  свої сторінці 
у Facebook.

Почалось з того, що під час госпіталізації 
бабусі Анастасії медичний персонал відмо-
вився перевозити хвору до  лікарні, поки 
не  буде знайдено двоє чоловіків, які змо-
жуть перенести пенсіонерку до палати.

Історія продовжилась у  лікарні. Акторка 
розповіла, що персонал лікарні не  вико-
нує і половини своїх обов’язків: не  міняє 
судна, забуває робити уколи та перев’язки. 

«Бабусі вкололи тільки половину її дози інсу‑
ліну, просто тому що! Тому що сестри так 
вирішили, так забули, так зайняті. Мама 
не змогла ні до кого докричатись, що бабусі 
потрібно замінити катетер, поки не пішло 
запалення від нього!», — жахається Анастасія.

На думку Оруджової, її бабусю намагалися 
«вижити» з лікарні. «Поселили п’яту люди‑
ну в палату, яка не передбачена для такої 
кількості людей. І це при наявності вільних 
палат. Проходи між ліжками становлять 
по 20 сантиметрів», — скаржиться акторка.

Анастасія Оруджова у  своєму дописі по-
просила, щоб хтось більш кваліфікований 
надав медичну допомогу її бабусі, яка зна-
ходиться у відділі хірургії у Боярській цен-
тральній районні лікарні.

Можливо, Володимир Карплюк вважає, що подавати 
декларацію як уже колишньому меру йому непотрібно. 
Але закон чітко вказує, що цей обов’язок зберіга-
ється за  лідерами політичних партій. Не  кажучи 
вже про те, що чесний кандидат, якому немає чого 
приховувати, мав би оприлюднити декларацію ще 
до виборів. Тому питання до Нацагентства із запо-
бігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури: а з яких грошей Карплюк будує набе-
режні, проводить шахові турніри, турніри з регбі, де 
здійснює незаконну агітацію і агітує прямо в  день 
виборів на дитячому турнірі з «блейду»? Адже його 
офіційні доходи за останні 10–11 місяців склали «аж» 
72  гривні. Відповідь на  це просте запитання уже 
давно прозвучала в  ЗМІ: це багатомільйонні схеми 
заробітку на видачі дозволів на будівництво, влас-
на участь у будівельному бізнесі, хабарі за роздачу 
земельних ділянок своїм «підопічним» забудовни-
кам. Адже в Ірпені не працюють будівельні фірми — 
тут формально зводять садиби і «дачні будиночки» 
на 14–18 поверхів приватні особи. Які потім, ухиля-
ючись від сплати податків як підприємці — розпро-
дають їх немовби «з-під поли» довірливим молодим 
сім’ям, студентам і айтішникам. Скільки брудних гро-
шей витратив Карплюк? 

За  підрахунками спостерігачів, вартість передви-
борчої кампанії Карплюка за найскромнішими оцін-
ками уже перевалила за $1 млн. Що сюди входить? 
Рух «Чесно» за підсумками червня з неприхованим 
здивуванням повідомив, що Карплюк був єдиним 
(!) з усіх кандидатів-мажоритарників (а  їх 3,2  тися-
чі), чию рекламу транслювали загальнонаціональні 
телеканали. Всього на  рекламу лише на  ТБ канди-
дат витратив близько 6,5 млн грн лише за червень, 
тобто близько 250  тис. грн на  день. Видно, в  Раду 

хочеться дуже. В «Чесно» іронізують, що зважаючи 
на середній розмір зарплати депутата, Карплюку до-
ведеться «відбивати» такі інвестиції років із 10. Ще 
одні підраховані затрати Карплюка — на дорогезну 
агітпродукцію. Місцеві активісти відзначають, що ти-
раж на 50 тисяч глянцевого журналу на 100 сторінок 
мелованого паперу кожен, про досягнення колиш-
нього мера — потягнув майже на 1,3 млн. грн. Щоб 
вивезти цю макулатуру, необхідно 11 мікроавтобусів. 
До слова, ті ж активісти «Чесно» відзначали у своїх 
звітах, що глянцевий журнал Карплюка у порушен-
ня закону розповсюджувався в комунальних закла-
дах, зокрема в селищній раді та лікарнях. Більшість 
дорогих агітматеріалів Карплюка одразу відправ-
ляються в смітник Походження грошей — сумнівне, 
агітація  — незаконна. Що  ж іще міг порушити цей 
горе-кандидат. А! Залучення державних службовців 
і представників місцевого самоврядування до агіту-
вання за себе, хоча їм це в робочий час прямо за-
боронено робити законом. Секретар Вишнівської 
міської ради Сергій Пишний, який був одягнений 
в  футболку з написом «Карплюк» на  відкритті 
оновленої набережної у  Вишневому, мабуть цього 

не знав. Він розповів, що проект по розробці озера 
не робився багато років, і саме Володимир Карплюк 
перед виборами за власні (!) кошти взявся і робить 
благоустрій озера за  підтримки політичної партії 
«Нові обличчя». Саме на ці факти вказали активісти 
громадської організації “НАРОД І ПРАВО”, за  чиєю 
заявою сьогодні розслідується кримінальне прова-
дження № 12019110200003245, за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп вибор-
ців кандидатом за  попередньою змовою групою 
осіб). До слова, порушення і розслідування справи 
підтвердив на своїй сторінці в Facebook радник Мі-
ністра внутрішніх справ України, заступник голови 
ГО «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО» Армен Со-
гомонян. «Вчора були порушені кримінальні справи 
з приводу підкупу виборців по 95 округу Володими-
ром Андрійовичем Карплюк. Ми докладемо всіх зу-
силь, щоб ці справи в суді не розвалилися. Доказо-
вої бази у нас досить, щоб зняти цього кандидата з 
передвиборної гонки, щоб ряди кандидатів трошки 
підчистити від популістів, корупціонерів і від лю-
дей, які рвуться до  влади за  всяку ціну», — сказав 
він на  відео, опублікованому в  четвер. Ну  і карти-
на була б неповною, якби Карплюк не використав 
у себе на окрузі банальну і стару як світ технологію 
створення клонів. Для створення клонів проти себе 
він зробив технологічну «прививку»  — заявив, що 
таким бажаючим пропонують по $20 тис. А от проти 
конкурентів виставив аж двох «голограм»: проти 
кандидата від «Слуги народу» Олександра Гороб-
ця, а також проти ще одної кандидатки, голови Ки-
єво-Святошинського району Мирослави Смірнової. 
При цьому клоном Смірнової виявилась дружина 
однопартійця Карплюка по «Нових обличчях» мера 
Боярки, Зарубіна, який проводить агітацію за  Кар-
плюка навіть у дитячих садках. 

Сергій Решетиленко, «Інформатор»

ОКРУГ 95: Володимир Карплюк підкуповує виборців. Йому 
світить 7 років тюрми
 Закінчення. Початок на стор. 1

ДБР ЗАРЕЄСТРУВАЛО 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
СТОСОВНО НЕЗАКОННОЇ 
ЗАБУДОВИ ДСО В ІРПЕНІ 
ТА ГЕНЕРАЛА ЦЕНОВА, 
КОЛИШНЬОГО НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛІЦІЇ КИЇВЩИНИ

М инуло більше року з часу про-
тистояння між жителями Ірпе-
ня, які захищали від забудови 

зелену зону поряд із місцевим від-
ділком поліції (більш відому як ДСО) та 
самими поліцейськими, які її охороня-
ли разом з тітушками від людей.

«Нарешті за цією справою ДБР за‑
реєструвало кримінальне проваджен‑
ня стосовно Ценова та працівників 
ДСО. Але дерева вже не повернеш», — 
написав на своїй сторінці у Фейсбуці 
громадський діяч Олексій Зіневич.

Нагадаємо, 11 липня 2018 року під 
вечір поблизу території Ірпінського 
відділення Державної служби охорони 
(ДСО) на збори знову зібралися місце-
ві жителі, обурені незаконною забудо-
вою зеленої зони. На збори прийшов 
начальник місцевої поліції, який по-
обіцяв, що будь-яких робіт на ділянці 
ДСО не проводитиметься. Це ж саме 
свого часу обіцяв і колишній міський 
голова Ірпеня Володимир Карплюк, 
який наразі балотується у депутати 
Верховної Ради. Однак це були лише 
порожні слова. Будівництво на ДСО 
таки розпочалося і триває донині.

Мешканці Ірпеня сподіваються, що 
відкрите кримінальне провадження 
нарешті зрушить справу з мертвої 
точки.
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 ФІНАНСИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ВВОДИТЬ 
У ОБІГ БАНКНОТУ В 1000 ГРИВЕНЬ
Національний банк повідомив, що з 25 жовтня 2019 року українці 
зможуть користуватися банкнотою номіналом у 1000 гривень.

Г олова Національного банку 
України Яків Смолій оголо-
сив про зміни у  номіналь-

ному ряді банкнот та монет, 
спрямовані на  впорядкування 
готівкового обігу гривні.

Він озвучив такі нові рішу-
чі кроки Національного банку 
на цьому шляху:

1. Монети 1, 2 та 5 копійок пере-
стануть бути платіжним засобом 
в  Україні та будуть виведені з 
обігу з 1 жовтня.

Також з обігу поступово виво-
дитиметься монета номіналом 
25 копійок, яка поки залишиться 
платіжним засобом.

2. Національний банк з 
25  жовтня вводить у  обіг банк-
ноту нового найвищого номіна-
лу — 1 000 гривень.

У результаті — після завершен-
ня процесу вилучення дрібних 
монет і введення в  обіг банкноти нового 
номіналу — номінальний ряд гривні скоро-
титься із 17 до 12 номіналів.

«Всього в ньому залишиться 6 номіналів 
монет та 6  номіналів банкнот. Так він 
стане більш впорядкованим, — уточнив 
Яків Смолій. — Саме ряд з 11–13 номіналів є 
найбільш вживаним підходом для провід‑
них країн у  різних куточках світу  — від 
США, Канади, Великої Британії до Чехії, Да‑
нії, Швейцарії та Австралії».

Тож громадянам слід пам’ятати, що з 
1 жовтня монети 1, 2  та 5 копійок переста-
нуть бути платіжним засобом в Україні. Від-
тоді їх не прийматимуть під час розрахунків 
готівкою за товари та послуги.

Водночас громадяни зможуть без обме-
жень та безкоштовно обміняти ці монети 
на  монети та банкноти інших номіналів 
упродовж наступних трьох років:

• упродовж першого року з дати вилу-
чення їх з обігу — до 30 вересня 2020 року 
включно  — в  усіх відділеннях українських 
банків;

• упродовж трьох років з дати вилучення 
їх з обігу — до 30 вересня 2022 року включ-
но  — у  Національному банку та уповно-
важених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзен банк Аваль).

На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок 
поки що залишаться у  готівковому обігу. 
Ними можна буде розраховуватися. Але ті 
монети, що потраплятимуть у банки, не по-
вертатимуться назад у  обіг і поступово їх 
ставатиме все менше.

Для полегшення готівкових розрахунків 
в  Україні можуть застосовуватися правила 
заокруглення загальних (у чеку) сум розра-
хунків готівкою за товари (роботи, послуги) 
до сум, кратних 10 копійкам.

ІСТОРІЯ ОДНОГО РОЯЛЯ
У Вишнівському РАЦСі знаходиться старовинна річ — рояль родини Мігаїв, на якому грав один 
з найвідоміших композиторів світу Ігор Стравінський.

Д иректор Історико-краєзнавчого му-
зею Вишневого Вадим Бухаров по-
ділився історією, яка розпочалася 

більше ніж 120 років тому.
17  листопада 1898  року випускниця ін-

ституту шляхетних дівиць Юлія Павлівна 
Русанова одружилася із ревізором руху 
Поліської залізниці Миколою Іванови-
чем Мігаєм. Любов до  класичної музики 
була частиною життя в родині Русанових, 
відтак, чоловік вирішив зробити дружині 
в день весілля відповідний подарунок — 
він купив їй рояль.

Згодом Мігай отримав призначення на по-
саду контролера руху Південно-Західної за-
лізниці і поселився на станції Жуляни, яка 
в майбутньому стала містом Вишневе. Рояль 
також переїхав разом із родиною в Жуляни.

«Хоча, історія про те, що Ігор Стра‑
вінський насправді неодноразово бував 
у  Мигаїв в  Жулянах та грав на  цьому 
роялі, стала мені відомою зовсім випад‑
ково. Я зустрічався з нинішньою госпо‑
динею найстарішого будинку Вишнево‑
го — Маргаритою Андріївною Мігай (яка 
ще застала Юлію Павлівну і чула від неї 
багато історій з життя їхньої родини), 
ми розмовляли про історію перших меш‑
канців міста, передивлялися дореволю‑
ційні фотоальбоми та сімейні реліквії. 
Посеред розмови цілком буденно про‑
звучала фраза про те, що в 1910–1913 рр. 
в цьому будинку кілька разів бував Стра‑
вінський», — розповідає директор музею.

Як виявилося, відомий композитор був 
знайомий з Юлією Павлівною ще в  Пе-
тербурзі, також неодноразово приїжджав 
до Києва та був візником в Жулянах, зо-
крема гостював у Юлії Павлівни, де вони 
звичайно викочували рояль на літню ве-
ранду та грали на  ньому в  дві руки. Під 
вечір, тим самим візником, Ігор Стравін-
ський повертався до Києва.

«Юлія Павлівна була надзвичайно освіче‑
ною, ерудованою людиною, чудово володі‑
ла німецькою, французькою, польською та 
українською мовами, а гра на роялі була її 
справжньою пристрастю. Уявіть, на  по‑
чатку минулого століття в  маленькому 
пристанційному селищі Жуляни не  було 
електрики, телефона та водопроводу — 
нічого із тих благ цивілізації, до яких ми 
звикли, але над садами цієї околиці Києва 
вечорами лунали мелодії Кришталевого 
вальсу Шопена, Місячної сонати Бетхове‑
на, Прелюдії Рахманінова та інших», — за-
значає Вадим Бухаров.

На час візитів до  Вишневого, молодий 
Стравінський був вже досить відомим 
музикантом. Перші його твори «Фавн і 
пастушка» та «Симфонія мі бемоль мажор» 
були виконані придворним оркестром ще 
у 1908 р. Наступного року композитору за-
мовили кілька аранжувань для російського 
балету в Парижі. Потім виходить музичний 
супровід для балету «Жар-Птиця», наступ-

ний сезон відкривається балетом «Петруш-
ка», який приніс йому світову славу. Перед 
початком Першої світової війни Ігор Стра-
вінський покидає Батьківщину, починаєть-
ся новий етап його творчості вже за кор-
доном. Сама ж Юлія Павлівна Мігай нікуди 
не  виїжджала, вона пережила в  Жулянах 
три війни (Першу світову, Громадянську, 
Другу світову), голод на  початку 20-х, Го-
лодомор 1932–33 рр. та післявоєнний голод 
1946–47 рр. Після смерті чоловіка у 1919 р. та 
сина у 1920 р., вона залишалася з донькою 
на руках.

Після звільнення України в 1944 р., му-
зику цього рояля слухали радянські офі-
цери, яких поселили в будинку.

Юлія Павлівна померла у 1958 році, за-
лишивши після себе дивні спогади про її 
захоплення музикою — та цей рояль, який 
нащадки Мігаїв у 2018 році передали Істо-
рико-краєзнавчому музею Вишневого.

Історикокраєзнавчий музей міста 
Вишневе

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
ЗАПРОШУЄ МОЛОДЬ ДО 
СПІВПРАЦІ
Відтепер молодь Вишневого 
може заявити про себе та 
долучитися до «Молодіжної ради» 
при Вишневій міській раді.

І ніціаторами даного проєкту є різноманітні гро-
мадські організації міста.
Законодавством передбачено створення Моло-

діжної ради на підставі Постанови кабінета України 
від 18 грудня 2018 року № 1198. До Виконкому місь-
кої ради звернулися представники ГО «Френдс», 
«Почни з себе», «Молодіжний центр «Територія 
життя» та «Я-Унікальний» з проханням про ство-
рення ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів для формування складу Молодіжної ради, — 
зазначила депутат Оксана Олексієнко, начальник 
відділу з питань торгівлі, освіти, молоді та спорту.

На офіційному сайті Вишневої міської ради повідо-
мили про установчі збори, які відбудуться 30 липня.

Молодіжна рада буде консультативно-дорадчим 
органом, в  якому до  обговорення та прийняття 
важливих для міста рішень залучатиметься мо-
лодь. Депутат Артем Глінський позитивно сприй-
няв таку ініціативу.

В місці живе понад 70  тис. людей, серед яких 
близько 35 % — молоде населення. У нас переважно 
всі навчаються у Києві, де відповідно входять у різ-
номанітні студентські, молодіжні ради та працюють 
з креативними проєктами, але за  межами міста. 
Тому завдання Молодіжної ради залучати креатив-
ну молодь до співпраці з Вишневим, щоб вони бра-
ли участь в обговоренні проєктів, які вносить сама 
міська рада і подавали власні ідеї, які стосуються 
молодіжної політики, входили, в тому числі, у Мо-
лодіжні ради Києво-Святошинського району та Ки-
ївської області. Громадські організації, які надали 
таку пропозицію, допоможуть молодим учасникам 
освоїтися на місцях, — прокоментував він.

Отже, якщо тобі від 14 до 35 років, ти активний 
і цілеспрямований, маєш бажання, тоді в  тебе є 
шанс змінювати своє місто. Проте, важливо: по-
дання може бути від керівного органу інституту 
суспільства (ГО, Благодійні організації тощо).

КОЛИ ДОБУДУЮТЬ СКАНДАЛЬНУ 
ШКОЛУ № 1?
Багатостраждальну школу планують завершити до кінця 2020 року.

І з державних закупівель ProZorro стало ві-
домо, що 21 червня 2019 року Департамент 
регіонального розвитку КОДА уклав до-

говір з ТОВ «ПП» ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ « на про-
ведення  II черги будівництва цієї  ж школи 
в Вишневому. Вартість угоди склала 58,2 млн 
гривень. Загальна вартість будівництва ста-
новить 114 млн гривень. Проте, коли повинен 
виконати роботи підрядник, не зазначено.

Згідно з угодою, підрядник повинен ви-
конати в  навчальному корпусі на  420  уч-
нів загальнобудівельні роботи), зробити 
внутрішню і зовнішню обробку, прокласти 
інженерні комунікації, закупити меблі та 
обладнання, облаштування комбінованого 
поля для міні-футболу та бігової доріжки, 
а також благоустрій та освітлення території.

Другий пусковий комплекс передбачає 
облаштування підрядником внутрішніх ін-
женерних мереж, монтаж технологічного 
обладнання в кухонному блоці (включаючи 
столову) і монтаж технологічного обладнан-
ня в приміщеннях для початкової школи, ро-
боти в господарському блоці, облаштування 
теплиці, а також проїздів навколо школи.

Щодо до першого тендеру, то ТОВ «ПП» ЄВ-
РОТЕХНОЛОГІЇ «виграло його влітку 2017 року, 
а вартість угоди склала 56,1 млн гривень. Згід-
но з угодою, компанія повинна була завер-
шити ІІ чергу будівництва до кінця листопа-

да 2019 року. Але частина робіт дублюється і 
перекликається з першим договором, а  звіт 
про виконане договорі від 2017 року системі 
ProZorro не опублікований, що може свідчи-
ти — роботи по ньому ще тривають.

За словами директора школи Володими-
ра Плахотнюка, багато що залежить від фі-
нансування. Зараз виділяють 23  мільйони 
гривень, майже половина з них відразу йде 
за  роботи по  першому півріччю. Загалом 
кошторис складає 52 мільйони гривень. Тоб-
то ще потрібен буде так би мовити другий 
«транш! на  29  мільйонів. Також він додав, 
що новий корпус не вирішить всіх проблем 
і все одно доведеться залишити на  другу 
зміну, бо не вистачить класних приміщень.

Хоча як заначає Людмила Мартиненко, жи-
телька та громадський діяч Вишневого, гро-
ші «застрягли» в казначействі через нового 
очільника КОДА.

Рішення про їх виділення прийняли де-
путати Київської обласної ради 17  травня 
на  скандальній позачерговій сесії, коли 
зняли Голову КОР Старикову Ганну, а  на  її 
місце обрали Стариченко Миколу. Вочевидь, 
чиновники КОДА і казначейства чекають 
на представлення нового очільника Михай-
ла Бно-Айріяна, щоб розставити всі крапки 
над «і». «Дай Боже добудувати школу!», — 
наголосила вона.
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 НОВИНИ РЕГІОНУ

 ІНШИЙ БІК МЕДАЛІ

ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ 
ПІДКЛЮЧЕНО ДО МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ-КАБЕЛЕМ ETHERNET 
АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL 
ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних 
будинків, що були підключені на момент подачі заяви 
на включення.

Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про-

вайдером під час оформлення Договору на підключен-
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або 
на сайті.

Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86; тел.: (044)  377-7-377 

(044) 363-7-377;
м. Боярка, вул. Молодіжна 48; тел.: (044) 377-7-377.

Акція діє з 01.02.2017 до 31.12.2019.

БІЛОГОРОДКА
Водойми Білогородки та Шевченкового  — заборонені для 
купання

У Білогородській сільраді нагадали, що у  водоймах, які 
знаходяться на територіях сіл Шевченкове та Білогородка, 
купатись заборонено.

Керівництво сіл пояснює, що цього року кількість загиблих 
на водоймах у Київській області збільшилась на 123ЈҐ. Нерід-
ко трагедії були пов’язані з купанням у не призначених для 
цього місцях та розвагами на водоймах у нетверезому стані.

Нагадаємо, на  території сіл Шевченкове та Білогородка 
знаходяться два озера, а також притоки річки Ірпінь.
ГАТНЕ
Гатнянська ОТГ: гальмують через бюрократію чи «лінь» по-
садовців?

2 липня під стінами Київської облдержадміністрації відбу-
лась мирна акція протесту, де жителі сіл Юрівка, Віта-По-
штова та Гатне вимагали висновку по  їх потенційній Гат-
нянській ОТГ. За словами активістів, їх об’єднанню вже двічі 
відмовляли в КОДА через неповний пакет документів.

Голова громадської організації «Сіверка» Любомир Гайда-
мака розповів, що пакет документів по Гатнянській об’єд-
наній територіальній громаді керівництво сіл подавало 
ще у  травні. «Вони отримали відмову в  кінці травня від 
чиновників обласної адміністрацією у зв’язку із неповним 
пакетом документів. 6  червня 2019  року представники 
сільради Гатного вдруге подали документи, які були по‑
передньо узгоджені із юристами та кінець місяця знову 
отримали усну відмову», — відновлює хронологію активіст.

Депутат Гатненської сільради Микола Савалюк вважає, що 
у адміністрації затримують рішення не через відсутність доку-
ментів чи помилки. «Нам нав’язують Вишнівську міську об’єд-
нану громаду з Вітою-Поштовою та Юрівкою, Боярську міську 
об’єднану громаду, а ми маємо можливості і ресурси для ство-
рення своєї повноцінної громади», — говорить пан Микола.

Тому активісти громадських організацій «Єдність гро-
мади  — заможне село», «Сіверка» та «Майбутнє Гатного» 
2 липня вийшли до будівлі обласної адміністрації, щоб ви-
магати відповідей.

«В нашому селі неодноразово проходили громадські обго‑
ворення стосовно створення ОТГ. Мешканці вирішили, що 
найкраща пропозиція — об’єднання громад Віти‑Пошто‑
вої, Юрівки та Гатного. Ми не хотіли би, щоб було приєд‑
нання до Вишневої ОТГ, адже мешканці не матимуть права 
голосу. Також нас турбує те, що можлива забудова нашого 
села багатоповерхівками. Ми хочемо, щоб наше село зали‑
шилось селом і це ми можемо зробити тільки в рамках цієї 
ОТГ», — говорить жителька Гатного Ольга Дугай.

Поки мешканці проводили протест під будівлею, до при-
міщення КОДА запросили ініціативну групу активістів, які 
змогли поспілкуватись з спеціалісткою Департаменту місто-
будування Марією Манохою. Посадовиця заявила, що доку-
менти дійсно не відповідають законам України.

«Є бюрократична процедура, від якої ми, на жаль, нікуди 
не  дінемось. І таке питання, як узгодження пакету доку‑
ментів з усіма департаментами, — а їх сім, справа не дуже 
швидка», — говорить голова ГО «Єдність громади — заможне 
село» Денис Драговоз, що був членом ініціативної групи. 
За словами активіста, в.о голови КОДА Анатолій Кучер пообі-
цяв розглянути правильні документи впродовж кількох днів.

Любомир Гайдамака вважає, що затягування об’єднання — 
вина не КОДА, а сільської ради Гатного. Він розповів, що за-
ступник голови Гатненської сільради Сергій Вітенко “ніколи 
не мав справу із документами по об’єднанню, тому очікував, 
що спеціалісти КОДА наберуть його та попросять внести необ-
хідні виправлення для того, аби пакет документів пройшов 
цю детально описану в  законах України процедуру”. Тобто, 
фактично, місцеве керівництво просто сиділо і чекало.

«Очевидно, що на лице ми маємо або спланований саботаж 
із боку представників Гатненської та Віти‑Поштової сіль‑

рад, голови котрих між собою вирішили про об’єднання по‑
при рекомендації того ж самого Київського Центру розвитку 
місцевого самоврядування залучити ще Чабанівську селищну 
раду до формування фінансово‑спроможної та сильної гро‑
мади. Або на лице є факт некомпетентності та бездіяльно‑
сті представників обох сільрад», — заявив активіст.
ТАРАСІВКА
Громада Тарасівки оскаржила детальний план з багатопо-
верхівками
У Шостому апеляційному адміністративному суді розглянули 
апеляційну скаргу Тарасівської сільради, яка намагалась збе-
регти свій детальний план з багатоповерховими будівлями.

Судді швидко провели нараду та вирішили відмовити в її 
задоволенні, таким чином, ставши, як і суд першої інстанції 
рік тому, на бік мешканця Тарасівки Володимира Гуцуляка 
та депутата сільради Юрія Середи.

Нагадаємо, що у 2017 році двом позивачам вдалось скасу-
вати рішення сільської ради про затвердження детально-
го плану, у якому з’явився величезний житловий квартал. 
Однак керівництво села не зупинилось і подало апеляцію, 
яку виграло. Гуцуляк та Середа за підтримки громади села 
подали касацію, яку суд задовольнив частково, а 25 червня 
апеляційний суд розглянувши повторно апеляційну скаргу 
ради, відмовився її задовольнити. Тобто, громадяни ще раз 
домоглися скасування рішення сільради.

Аргументи Юрія Середи проти детального плану зали-
шились незмінними. «Громадяни, які подавали пропозиції 
до сільської ради, не були враховані. Погоджувальну комісію 
по плану не було створено. Було порушено порядок опри‑
люднення документу. Є порядок оприлюднення актів. І цей 
порядок визначений Законом України «Про місцеве самовря‑
дування» дотриманий не  був. Також вважаю, що поданий 
на громадські слухання детальний план відрізняється від 
того, який розглядався сільською радою і від того, який був 
затверджений», — заявив депутат на судовому слуханні.

КОРУПЦІЙНИЙ СПОРТ 

Я к часто ми чуємо про те, що потрібно 
займатися спортом  — для здоров’я, 
для душі, для гарного самопочуття? 

Постійно.
Сьогоднішній світ дає можливість спробу-

вати різноманітні спортивні напрямки. Пе-
реважно ми обираємо спорт для дозвілля. 
Однак дле для когось — це стиль життя та 
професія. Саме про останніх, професійних 
спортсменів, піде мова. Про тих, хто витра-
чає майже весь свій час, щоб підготувати-
ся до спортивних змагань, продукує світові 
рекорди та отримує призові місця завдяки 
неймовірним зусиллям.

Хоча, виявляється, існує у професійному 
спорті й інше -  постійна боротьба не лише 
із собою та спортсменами, а і з тренерами. 
За  правду і честь. Здавалося, мужня про-
фесія, насправді  ж дитутує свої правила, 
занурившись у плітки, хабарі та корупційні 
схеми.

В одну з прикрих історії потрапила Юлія 
Чумак, спортсменка з Вишневого. Вона за-
ймається підводним спортом та плаванням 
в ластах на 400 м. 3 2014 по 2016 роки брала 
участь у чемпіонатах Європи та світу, де по-
сіла призові місці.

Цьогоріч Юлія відібралася на  чемпіонаті 
України на чемпіонат Європи на наступних 
дистанціях:1500 м, 800 м, 200 м — естафета 
та марафон (2000 м). Під час проходження 
першої дистанції їй стало зле, але після ме-
дичної допомоги Юлія знову була допущена 
до змагань, де успішно подолала естафету 
4х200. Згодом, вона здала всі необхідні нор-
мативи та на колективних зборах командою 

була обрана для проходження естафети-
на чемпіонаті України, так як передумов для 
того, щоб вона не  пливла немає, а  її стан 
здоров’я відмінний.

Проте, якою було здивовання спортсмен-
ки, коли наступного дня вона дізналася, що 
тренер Наталія Чекоданова зняла Юлію зі 
змагань з невідомої причини.

Замість неї була поставлена Кристина Му-
сієнко, яка не відібралась на цю дистанцію, 
але яка тренується у  чоловіка Чекодано-
вої… І тут фінансовий ін-
терес… премія, зарпла-
та… Наталія Чекоданова 
мотивувала це тим, що 
дуже хвилюється за стан 
здоров’я Юлії. Хоча Юля, 
після того, як їй було не-
добре, пропливла 2 дис-
танції: 200 м в естафеті, 
800  м. І чомусь тільки 
після 3-х днів Чекода-
нова стала хвилюватися 
про її здоров’я. А відпо-
відь проста  — естафе-
та призова! «Мусієнко 
Кристина пропливла 
в естафеті гірше за всіх 
на  цій дистанції, але 
за  рахунок інших ста-
ла чемпіонкою Європи! 
Браво!», — прокоменту-
вала Людмила Чумак, 
мама Юлії.

Ось, наприклад, спортсменок Лізу Мазур 
і Аню Прібіш, відібрали на  ЧУ, тому що 
вони зайняли 1, 2  місця, а  також за  на-
казом Міністерства їм виділяються бю-
джетні кошти, а в результаті дівчата їдуть 

за  свій рахунок на  змагання та ще й ке-
рівництво Федерації знімає їх на дистан-
ції і всі змагання вони сидять на  трибу-
нах. Дівчата готувалися, тренувалися і їх 
просто жорстоко кидають! Чи такі «люди» 
повинні управляти долями спортсме-
нів?! — наголошує Юлія.

За словами Людмили, це лише малень-
ка крапля того, що насправді відбувається 
у «справедливому» спорті та розповіла про 
ще один інцидент, коли її донька стала ре-

кордсменкою світу по фрідайвінгу, але Фе-
дерація  робила все, щоб вона туди не по-
трапила.

Про зміну дати дистанцій повідомили 
за 48 годин до старту. Змагання були в Стам-
булі, квитки ми купували самі по завищеній 

ціні, через несвоєчасне донесення інфор-
мації. Про зміну дати організатори змагань 
попередили федерацію за 40 днів до стар-
ту, але нам це вирішили донести лише 
за  2  доби до  початку. Проживання і тран-
спорт теж був на наш рахунок, — наголошує 
Людмила.

Також вона зазначила, що з 2015  року 
в  Федерації підводного спорту змінився 
старший тренер збірної, але на практиці вся 
влада перейшла в  руки Наталії Чекодано-

вой, яка нахабно і відкрито проштов-
хує своїх спортсменів, а «неугодним» 
спортсменам і тренерам вставляє 
палки в  колеса. Остання інформація 
про головного тренера Національної 
Збірної по  підводному плаванню це 
підтверджує.

І дійсно, за  даним СБУ відомо, що 
головний тренер Національної збір-
ної команди України з підводного 
спорту і підводної діяльності вима-
гала 20  тис. грн від тренера однієї 
із приватних ДЮСШ за  участь його 
вихованців у  чемпіонаті Європи із 
плавання.

Службовець, яка також є співро-
бітником державної установи «Укр-
спортзабезпечення» Міністерства 
молоді та спорту України, вимагала 
20 тис. грн від тренера однієї із при-
ватних ДЮСШ. За  цю суму зловмис-
ниця обіцяла безперешкодну участь 

його вихованців у чемпіонаті Європи із пла-
вання в ластах», — заявили у СБУ.

Сподіваємося, що Міністерство сім’ї, мо-
лоді та спорту розбереться в даному інци-
денті та подібних до нього, а винних буде 
покарано.

  Альона ТКАЧЕНКО 
ПОГЛЯД
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

Є ПЛАНИ НА ЛІТО? МІСТИЧНИЙ КИЇВ: страшні та 
моторошні місця

Овен. Гороскоп на сер-
пень 2019 року радить 
Овнам забути про від-

починок. В кінці літа доведеть-
ся ретельно працювати, аби по-
кращити фінансове становище.

Телець. Емоції у Тель-
ця будуть зашкалюва-
ти. Це може призвести 

до необачних рішень і вчин-
ків, тому будьте обережніши-
ми у висловлюваннях.

Близнюки. Всі плани 
та задуми вдасться ре-
алізувати, а результат 

буде кращим, аніж ви очіку-
вали. Тож в серпні варто ак-
тивізуватися як в роботі, так і 
в особистому житті.

Рак. У Рака гармоній-
ний і рівний місяць, 
коли можна відпочити 

в колі родини, поїхати в по-
дорож і навіть змінити місце 
роботи.

Лев. Гороскоп обіцяє 
Левам прекрасний мі-
сяць для повноцінно-

го відпочинку, який дозво-
лить відволіктися від робочих 
і фінансових колотнеч. Ви на-
решті зможете виспатися, зу-
стрітися з друзями, приділити 
час улюбленій родині.

Діва. Гороскоп на сер-
пень 2019 року для Дів 
передбачає напруже-

ний час, тому розслабляти-
ся не слід. Зате в кінці міся-
ця Діви зможуть піти у закон-
ну відпустку.

Терези. Зірки реко-
мендують Терезам на-
полегливо працюва-

ти не тільки у професійно-
му плані, а й над своїм вну-
трішнім світом. Успіх на сто-

роні тих, хто нічого не боїть-
ся, наповнений впевненістю 
і знає точно, якої мети хоче 
досягти.

Скорпіон. Гороскоп 
на серпень 2019 року 
обіцяє Скорпіону вда-

лий місяць. Нехай він завер-
шує літо, але на душі у вас так 
само сонячно і яскраво.

Стрілець. Для стрільців 
серпень готує всю гаму 
подій і почуттів – уда-

ча, розчарування, фінансові 
труднощі. До всього поставте-
ся філософськи: тоді будь-яку 
ситуацію можна буде виріши-
ти з легкістю.

Козеріг. Гороскоп про-
рокує трудязі Козеро-
гу відпустку, про яку 

він мріяв. У сімейній сфері 
Козеріг буде безмежно ща-
сливим. Також астропрогноз 
обіцяє Козерогу стабільність 
у фінансах. Проте в серпні 
варто звернути увагу на здо-
ров’я.

Водолій. Зусилля, тер-
піння і витримка Во-
доліям знадобляться 

більше, ніж будь-коли. Адже 
доведеться вирішувати про-
блеми у всіх сферах – фінан-
совій, особистій і професій-
ній. Але якщо є конкретна 
мета, то ви її обов’язково до-
сягнете.

Риби. Гороскоп про-
рокує Рибам відмін-
не становище в трудо-

вій сфері. Ви не тільки якісно 
виконаєте завдання, а й от-
римаєте за них великий го-
норар. В особистому житті у 
Риб навпаки суцільні образи 
і сварки з обранцем.

Серпень
У серпні всіх знаків зодіаку очікують як успіхи, так і провали. 
Та, незважаючи на це, головне — не відмовлятися від задумів 
та впевнено прямувати до мети.

СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ У СЕРПНІ?
У серпні 2019 для українців буде додатко-
вий вихідний, у зв’язку із Днем Незалеж-
ності. Окрім нього календарем вихідних 
передбачений один скорочений робочий 
день.
Загалом українці відпочиватимуть 10 днів, 
натомість робочих в останній місяць літа 
буде 21 день. Також робочий день 23 серпня 
буде скорочений на 1 годину.

Тож календар вихідних на серпень має такий 
вигляд:
23 серпня — передсвятковий день, скороче-
ний на 1 годину;
24 серпня — День Незалежності України, ви-
хідний, переноситься на 26 серпня;
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 — вихідні суботи та 
неділі.

 СМАЧНОГО!

Е ксперти зазначають, що шовковиця за сво-
їм складом схожа на каву та червоне вино, 
однак користі дає більше. Якщо кожного 

дня впродовж 6  тижнів вживати по  45  грам 
шовковиці, можна нормалізувати ліпідний 
склад крові та значно зменшити ймовірність 
захворювання на атеросклероз.

«Солодкість» шовковиці компенсується вміс-
том у  ягодах клітковини, що впливає на  гар-
монійне, а не раптове, зростання рівню цукру 
в крові. Яскраві ягідки покращують чутливість 
до інсуліну, захищають нейрони та мають про-
філактичну дію проти раку.

У МОЗ черешню вважають ліками. Ці ягоди 
радять їсти людям, хворим на  остеоартрит та 
дітям із ожирінням.

Вишні та черешні мають протизапальну дію, 
зменшують біль і тиск, сприяють відновленню м’я-
зів. Найкраще ці кісточкові ягоди їсти на ніч, адже 
завдяки вмісту мелатоніну вони покращують сон.

Ягоди найкраще їсти просто з дерева, якщо 
є така можливість. Куплені на  ринку краще 
потримати у воді перед вживанням. Експерти 
зазначають, що найкращий спосіб заготува-
ти ягоди на  зиму  — висушити чи заморозити, 
а не готувати варення чи наливки.

Байкове кладовище
На Байкове краще піти, звичайно, 

вдень  — не  тому, що вночі по  його 
території ходять душі похованих тут 
вбивць або самогубців, а  з метою 
оцінити красу занедбаних склепів і 
пам’ятників.

Лиса гора
Лисих гір в Києві, місті з бурхливою 

відьомською субкультурою, кілька  — 
13. Проте зараз мова про Лису гору 
на  Видубичах, де за  часів Київської 
Русі проводилися язичницькі обряди. 
У  XIX ст. було вирішено встановити 
тут військові укріплення. Побудува-
ли Лисогірський форт. На  всіх па-
горбах на Лисій горі станьте і звучно 
пострибайте  — ви почуєте, що під 

вами порожнеча: це вал висотою від 
10 до 12 м, яких тут кілька. Вали з’єд-
нані тунелями, і взагалі Форт являє 
собою складну систему бастіонів і ра-
велінів.

Замок Річарда
Привиди, які нібито живуть в  бу-

динку на  Андріївському узвозі, 15, 
насправді називаються вентиляці-
йними трубами, і саме рух повітря 
в них викликає таке несамовите вит-
тя, тому тут ніхто не  зміг жити після 
смерті власника. Власник  — ніякий 
не Річард, а звичайний купець Орлов. 
Замком Річарда Левове серце назвав 
будинок письменник Віктор Некра-
сов — його сильно вразила його рід-
кісна для київської архітектури бри-
танська готика.

Замкова гора на  Андріївському 
узвозі

Найвідоміша Лиса гора  — Замко-
ва гора, де поруч стоїть Воздвижен-
ка. Поряд зберігся будинок Михайла 
Булгакова, який відомий своїми мі-
стичними оповідями. Тут регулярно 

проводили (і, кажуть, проводять) різ-
номанітні обряди київські відьми.

Будинок Сулими
Нібито до цього часу в будинку но-

мер 16 на Лютеранській відбуваються 
дивні речі — хтось регоче серед ночі, 
по  другому поверху переміщується 
жіноча фігура в  білому, а  на  допит-
ливих перехожих падають камені. 
Після смерті чиновника у  відставці 
Якима Якимовича Сулими будинок, 
побудований за  його власним про-
ектом (Яким Якимович захоплювався 
архітектурою) переходив з одних рук 
в інші, кілька разів горіло, і в народі 
кажуть — тут живе нечиста сила, яка 
виганяє з дому кожного нового меш-
канця.

Полюбляєте дивитися фільми жахів та слухати історії, від яких дух перехоплює? Тоді відвідайте таємничі місця 
у столиці, де преважній більшості киян стає погано.

КУПАТИСЯ ЧИ НЕ КУПАТИСЯ: як погодні фактори 
впливають на стан води у річках та озерах

Д ощі та спека ство-
рюють несприятливі 
умови для купання, 

впливаючи на якість води у 
водоймах.

Як стверджують фахівці, 
спека викликає цвітіння 
води. Цианофіти, малень-
кі зелені водорості, під час 
спеки активно розвива-
ються і утворюють зелену 

плівку, яка покриває поверхню води. 
Оскільки протягом останнього часу до 
води потрапляє багато фосфатів, це 
збільшує інтенсивність цвітіння води.

Коли ці водорості масово розвива-
ються, вони виділяють альготокси-
ни, які можуть загострити захворю-
вання у людей, які мають слабкий 
імунітет. Тому у місцях інтенсивного 
розвитку зелених водоростей бажа-
но не купатися.

ЛІТО – ЧАС ХУДНУТИ! 
У МОЗ рекомендують українцям 
«ягідну» дієту
Сезонні вишня, шовковиця і черешня можуть значно покращити функ-
ціонування організму.


