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POGLYAD.TV У НОМЕРІ:

ЧЕМПІОН З ІРПЕНЯ: 
Ярослав Амосов виграв 
світову першість з 
бойового самбо

«ДАЙТЕ МІЛЬЯРД!»:  
ірпінські чиновники 
намагаються залізти 
в кишеню до держави

РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВ-
НИХ КОШТІВ: Карплюк 
з’явився до ГПУ

стор. 4

стор. 3

стор. 6

95-Й ОКРУГ ВИЗНАЧИВСЯ:  
Ірпінь та Києво-Святошинський район 
проголосували за команду Президента України

ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦІЯНТ КИЇВЩИНИ АНДРІЙ НЄБИТОВ 
НЕ БАЧИТЬ «ІРПІНСЬКОГО ЧИКАГО»?

ПОГОДА
 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

30 липня до Ірпеня приїздив очільник 
поліції Київщини Андрій Нєбитов. У 
приміщенні Ірпінської міської ради 
звітував про роботу територіального 
підрозділу за 7 місяців 2019 року 
керівник місцевої поліції Олег Петренко.
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ЯК ЛЮДЯМ ЛІТНЬОГО 
ВІКУ ПОДОРОЖУВАТИ 
БЮДЖЕТНО І КОМФОРТНО

стор. 7

21,29 %

Карплюк Володимир Андрійович, 
самовисування

Н а офіційному сайті поліції Київщини у заголовку про цю подію 
позиціоновано, що головний поліціянт нашої області зустрівся 
з громадою Ірпінського регіону.

На жаль, цей захід попередньо не анонсувався ні на згаданому сай‑
ті, ні на сайті ІМР. З виставлених фото видно, що на зустріч прийшли 
переважно місцеві депутати, чиновники, члени лояльних до  влади 
громадських організацій.

Тому заангажованих осіб важко назвати повноцінною громадою мі‑
ста. Складається враження, що подію не анонсували, щоб не прийшли 
небайдужі місцеві жителі, які почнуть ставити незручні запитання.

КЛОНИ, ЧОРНИЙ ПІАР, ФЕЙКОВІ РЕЙТИНГИ І МІЛЬЙОНИ НА 
РЕКЛАМУ НЕ ДОПОМОГЛИ КАРПЛЮКУ ПРОЙТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

П ереможців визначено! По  95‑му одно‑
мандатному виборчому округу пере‑
міг кандидат від партії «Слуга народу» 

Олександр Горобець. За  нього проголосува‑
ли 27 311  жителів Приірпіння та Києво‑Свя‑
тошинського району. В  п’ятірку лідерів го‑
лосування по  округу потрапив ще один 
Горобець  — Дмитро. Він кандидат‑клон. На‑
віть без піар‑кампанії та реальних справ, 
завдяки лише прізвищу набрав чимало го‑

лосів не уважних виборців. Це не єдиний од‑
нофамілець по  95‑му  округу. Двійника мала 
і колишня очільниця Києво‑Святошинської 
райдержадміністрації Мирослава Смірнова. 
За  крісло у  Верховній Раді з нею змагалась 
Смірнова Марина, до речі, цивільна дружина 
мера Боярки і однопартійця одного з фаво‑
ритів паламентських перегонів у 95‑му окрузі 
Володимира Карплюка.

Цікаво, але тему клонів ще задовго до вибо‑
рів підняв сам відставний мер Ірпеня. У ЗМІ він 
почав бідкатися, що його конкуренти буцімто 
готують масовані атаки клонів‑«карплюків». І 

навіть конкретні цифри «гонорарів» для двій‑
ників озвучував… Але час минав, а  у  списках 
зареєстрованих кандидатів жодного «зайвого» 
Карплюка так і не виявилось. Зате спочатку з’я‑
вилася Смірнова‑2, а за нею і другий Горобець. 
І це не просто однофамілець. Для цього клона 
створили БФ «Слуга народу», аби розпороши‑
ти голоси виборців. А його передвиборча про‑
грама, як і програма клона Смірнової, — пов‑
ний плагіат.

  Світлана ГУРЕНКО 
ПОГЛЯД

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

Горобець Олександр Сергійович, 
політична партія «СЛУГА НАРОДУ»

30,06 %
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 ВИБОРИ-2019: Підсумки

КАРПЛЮК — ЛІДЕР В УКРАЇНІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТЕЛЕРЕКЛАМИ.  
ВИТРАТИВ 14 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

В ідставний мер Ірпеня Володимир Карплюк, який ба‑
лотувався до Верховної Ради від округу № 95, за під‑
рахунками Руху ЧЕСНО лише на телерекламу витратив 

майже 14 млн грн. Але навіть такі шалені кошти не допомог‑
ли йому посісти омріяне парламентське крісло.

На виборах до Верховної Ради 2019 року, як зазначає ЧЕС‑
НО, в мажоритарних округах обрали 199 народних депутатів.

Щоб вирвати перемогу, необхідно було вести ефективну 
агітаційну кампанію. Дехто з кандидатів від цих округів ви‑
рішив рекламувати себе на національних телеканалах.

Але коштує це дуже дорого. Вартість однієї секунди рекла‑
ми у прайм‑таймі на центральному телебаченні під час цієї 
виборчої кампанії сягала 3000 гривень.

За даними медіамоніторингу, на це пішов 21 кандидат‑ма‑
жоритарник. На  показ виборчої телереклами на  націо‑
нальних каналах вони витратили відповідно від 170  тис. 
до 14 млн гривень. А усі разом — майже 74 млн гривень.

Проте ще не оприлюднено офіційні звіти. Цифри в них можуть 
відрізнятися. Тому варто буде перевірити, чи збігаються видат‑
ки, задекларовані політиками, з результатами моніторингу.

Загалом із 21  кандидата‑мажоритарника, який рекламував 
себе на  національних каналах, до  Верховної Ради пройшов 
лише один — Микола Княжицький (5,3 млн грн).

Незаперечним рекордсменом за розмірами витрат на ви‑
борчу телерекламу став відставний мер Ірпеня, лідер партії 
«Нові обличчя» Володимир Карплюк.

Посадовець, який під тиском громади та кримінальних 
проваджень змушений був залишити тепленьке крісло і ті‑
кати до парламенту за недоторканністю, не пожалів вики‑
нути на це майже 14 млн гривень.

Але і такі шалені кошти не допомогли йому стати народ‑
ним депутатом. В окрузі № 95, до складу якого входить мі‑

сто Ірпінь та частина Киє‑
во‑Святошинського району, 
переміг представник партії 
«Слуга народу» Олександр 
Горобець.

Цікаво, що Карплюк  — це 
єдиний кандидат‑мажори‑
тарник, який балотувався 
у  місті обласного значен‑
ня та районному центрі, 
а не в столиці чи обласному 
центрі, та дозволяв собі ре‑
кламуватися на  національ‑
них телеканалах.

Варто нагадати, що Закон 
України «Про вибори на‑
родних депутатів України» 
під час виборчої кампанії 
обмежує витрати мажори‑
тарників  — сума, еквіва‑
лентна 4000  мінімальних 
заробітних плат.

Цього разу це 16,7  млн 
гривень. А, до  речі, один вихід 30‑секундного ролика 
у прайм‑таймі на каналі «1+1» коштує більше 40 тис. гривень.

Окрім телереклами, піар‑кампанія Карплюка включала 
в себе й організацію агітаційних заходів, роздачу пайків та 
пропагандистських матеріалів.

Так, майже 1,3  млн гривень вартував колишньому служ‑
бовцю 50‑тисячний наклад журналу, за  допомогою якого 
піарили його похід до Верховної Ради від округу № 95. Ви‑
дання містило 100 листів крейдованого паперу, що коштує 
на порядок дорожче, ніж газетний.

Звісно, що виборча кампанія, яка закінчилася провалом, 
вилилася екс‑меру Ірпеня в непогану копієчку. З іншого боку, 

активно використовувався адміністра‑
тивний ресурс міста.

Також до  агітації підключили певних 
осіб — як відомих, так і пересічних гро‑
мадян. Одні з них — пригодовані до бю‑
джетного «корита», другі — заручники 
посад та ведення бізнесу, треті — про‑
сто матеріально зацікавлені.

На жаль, місцевих жителів завдяки 
карплюківській пропаганді намага‑
ються поділити на ворогуючі табори. 
Прикро, що люди не бажають задуму‑
ватися на  тим, що насправді розре‑
кламованого «ірпінського дива» від 
Карплюка немає.

В Ірпені не  створюються у  великій 
кількості нові робочі місця, не  з’яв‑
ляються сучасні екологічно чисті під‑
приємства чи заклади, школи та ди‑
тячі садочки, медичні установи, які  б 
задовольнили населення міста, яке, 
до того ж, постійно зростає шаленими 
темпами.

Єдиною складовою цього «дива» є нещадне винищення 
невідновлювальних природних ресурсів під висотну забу‑
дову. І байдуже, що це земля промислового чи медичного 
призначення, що на ній ростуть вікові дерева, які очищують 
повітря від викидів і збагачують його киснем, захищають від 
катаклізмів.

Мета у  спритників одна  — хутко забудувати, отримати 
надприбутки та втекти з грошима, залишивши місто роз‑
грібати численні соціально‑економічні проблеми, які вже 
сьогодні вилазять боком — перебої з електропостачанням, 
якість води, нестача місць у  школах та садочках, затори 
на дорогах, відсутність роботи тощо. 

ЗВІДКИ БРАВ «ЦИФРИ» ДЛЯ РЕЙТИНГУ КАРПЛЮК І ЧОМУ ЙОГО 
РЕАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВДВІЧІ МЕНШИЙ
Ц ьогорічна передвиборча кампанія виявилась од‑

нією з найцікавіших та «найбрудніших». На  95‑му 
виборчому окрузі використанням «брудних» пе‑

редвиборчих технологій та маніпуляцій відзначилась 
команда колишнього мера Володимира Карплюка. 
В число маніпуляцій увійшов і неіснуючий рейтинг, який 
поширювався в мережі і який завищував реальні цифри 
майже вдвічі.

Цей рейтинг блискавично розповсюджувався в  со‑
цмережах, а  також в  інтернет‑виданнях, відомих розмі‑
щенням замовних матеріалів. В  матеріалах навіть вка‑
зувалось число респондентів (1000  осіб) та статистична 
похибка у  2 %. Зазначимо, що зазвичай максимально 
допустима похибка в соцопитуваннях складає не більше 
3,3 %. Постає питання: чи могла одна з найавторитетніших 
компаній політичної соціології в  Україні помилитись аж 
на 20 %?

Також розповсюджували таку інформацію прихильники 
Карплюка в соцмережах, щоб створити ілюзію підтримки.

До абсурдних вигадок з метою маніпуляцій думкою ви‑
борців команда Карплюка вдавалась не раз. Наприклад, 
публікацією, а згодом спростуванням новини про розі‑
граш квартири, яку, ймовірно, вигадали самі ж піарники 

Карплюка, якими керує Петро Щербина. Таким чином 
вони намагались створити образ жертви та привернути 
увагу до ніби‑то «чорного піару», який на нього вили‑
вають опоненти, хоча Щербина і сам відомий саме ви‑
користанням «брудних» політтехнологій та «чорного 
піару».

Використання такого інструменту як маніпуляція за до‑
помогою рейтингів має на меті «зорієнтувати незорієн‑
тованих», адже існує теорія, що багато виборців просто 
не бажають голосувати за непрохідних кандидатів. Таким 
непрохідним Карплюк вважав кандидата від «Слуги На‑
роду» Олександра Горобця, який врешті‑решт переміг 
за результатами голосування. Олександр Горобець пере‑
міг, набравши 30,06 % голосів. Карплюк ж набрав всього 
21,29 %.

На жаль, в Україні маніпуляція соціологічними опиту‑
ваннями — не рідкість. А оскільки на українців чекають 
ще одні вибори — місцеві, фахівці рекомендують пере‑
віряти рейтинги на  «справжність», адже не  всі мають 
право проводити професійні опитування. Також наз‑
вою компанії можуть маніпулювати, тому якщо вона ав‑
торитетна — у неї обов’язково має бути офіційний сайт, 
на якому розміщуються результати соціології.

Хто ж він, цей Горобець-2?
На сайті ЦВК значилось: Горобець 

Дмитро Іванович 1956 року народження, 
має професійно‑технічну освіту і є ві‑
це‑президентом благодійної організа‑
ції «Благодійний фонд «Слуга народу». 
Який, до речі, зареєстрували вже після 
інавгурації Володимира Зеленського, 
24 травня. За інформацією ЦВК, прожи‑
ває Горобець‑2 у Києві. Але ІА «Погляд» 
вдалося дізнатись, що насправді він 
мешкає у  селі Михайлівка‑Рубежівка. 
Тож ми вирішили відшукати кандидата 
і дізнатись, чи задоволений він резуль‑
татами виборів. Адже майже 5  з поло‑
виною тисяч голосів і 5  місце серед 
кандидатів округу  — гарний результат. 
Пошуки почали з центру села.

«Він у Рубежівці живе. Чи на тій вули
ці, чи на  тій. Гарна людина, слухняна, 
а куди балотується, не знаю…» — під‑
казав нам один із мешканців.

Знаходимо потрібну вулицю. Сусіди 
нам вказують на будинок Горобця. Але 
політичні плани Дмитра Івановича  — 
для них повна несподіванка.

Спочатку пробуємо зв’язатися з кан‑
дидатом у  депутати телефоном. Марна 

справа. Йдемо до  вказаного будинку. 
До нас виходить жінка, але запевняє — 
адресою ми помилились.

— А ми шукаємо Дмитра Івановича Го‑
робця.

— Немає тут такого, — відповідає жінка.
— Як немає, це ж його будинок? Сусіди 

сказали, що він мешкає саме тут. А вас як 
звати? — ми не відстаємо від жіночки.

— Люба, я тут хатня робітниця. А вдо‑
ма немає нікого. І той, кого ви шукаєте, 
тут не  живе, — говорить жіночка і йде 
геть.

Перевіряємо, чи справді ми помили‑
лись — ще раз йдемо до сусідів. Показу‑
ємо світлину Горобця з сайту ЦВК.

— Так, це він, — говорить один із сусі‑
дів. — Учора його бачив. Він на  пенсії, 
але працює, гарний токар. А та жіночка, 
з якою ви говорили, його дружина…

Ось так. Зустрітися з Дмитром Іванови‑
чем нам не судилося. Хоча усі рубежівці, 
яких ми зустріли, знають його як поряд‑
ну людину. А от його політичних амбіцій 
ніколи не  помічали. Як і активної гро‑
мадської діяльності. Дивно? Ще  б пак! 
Політичний консультант Юлія Пілецька 
вважає, що в цій історії присутні всі оз‑
наки брудних політичних технологій:

«Ця технологія розрахована на не уваж

них, людей похилого віку, або тих, хто 
має вади зору. Увагу таких виборців лег
ше перехопити, коли прізвище канди
дата значиться на початку виборчого 
бюлетеня, тому добираються таким 
чином ім’я і побатькові, аби кандидат 
спойлердвійник розміщувався згори. 
Людина побачила прізвище, за яке вона 
хоче проголосувати, швиденько ста
вить позначку і… все. Навіть далеко 
не кожен розуміє, що він помилився».

На цих виборах понад 5 000  вибор‑
ців проголосувало за  Дмитра Гороб‑
ця  — нікому не  відомого пенсіонера 
з Києво‑Святошинського району. Він 
жодного разу публічно не  виступав, 
не  проводив зустрічей з виборцями. 
Ба більше — його сусіди‑односельчани 
навіть не  відали, що він балотується 
до  українського парламенту. Хто за‑
платив 42 тисячі гривень за реєстрацію 
кандидатом звичайного пенсіонера? 
Він сам? Чи хтось запропонував йому 
зробити такий крок? На жаль, нам цьо‑
го не  вдалося з’ясувати. Однак ми пе‑
реконані, що в цьому конкретному ви‑
падку були застосовані політтехнології. 
І впевнені, що з цим явищем потрібно 
боротися. І з тими, хто «просуває» їх і 
пристає на подібні пропозиції... 

СПЕЦПОПЕРАЦІЯ «КЛОНИ»  
НЕ ДОПОМОГЛА КАРПЛЮКУ
 Закінчення. Початок на стор. 1

Результати голосування на позачергових виборах 
до Верховноі Ради Украіни  21.07.2019. 95-ий округ.

ФЕЙК!

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

Горобець Олександр Сергійович, 
політична партія «Слуга Народу»

Карплюк Володимир Андрійович, 
самовисування

Скорик-Шкарівська Михайлина 
Михайлівна, політична партія 
«ГОЛОС»

Янченко Андрій Васильович, 
політична партія «Європейська 
Солідарність»

Горобець Дмитро Іванович 
(клон!), самовисування

Кириченко Олександр Васильо-
вич, політична партія Всеукраїн‑
ське об’єднання «Свобода»

Нагребельний Андрій Олегович, 
політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

Подашевська Тетяна Леонтіївна, 
політична партія «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»

30,06%
ЗА:

21,29%

7,30%

6,92%

5,97%

3,75%

3,63%

2,96%
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КАРПЛЮКУ ІНКРИМІНУЮТЬ 
РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖКОШТІВ

 ОСТАННІ НОВИНИ

ІРПІНСЬКОГО ДЕПУТАТА ПАЩИНСЬКОГО 
СУДИТИМУТЬ

НЕЗАКОННА ЗАБУДОВА ПІКУЛИКА 
ЗААРЕШТОВАНА

МАРКУШИНУ ЗАГРОЖУЄ КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
14 липня у Горенці 23‑річний чоловік у костюмі 
супергероя з коміксів Спайдермена убив табурет‑
кою чоловіка. На ґрунті довготривалих неприязних 
відносин, перебуваючи на території домоволодіння 
потерпілого, він наніс останньому численні удари 
табуреткою та дерев’яною палицею по голові. Від 
завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер 
на місці, не дочекавшись швидкої медичної допомоги. 
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та 
повідомлено про підозру у вчиненні злочину, перед‑
баченого ч. 2 ст. 121 КК України.
15 липня в Ірпені 19‑річний житель Гостомеля по‑
кінчив життя самогубством, вистріливши у себе про‑
сто у відділку поліції. У приміщенні він невідомим 
способом звільнив одну руку з кайданок, потім ви‑
хопив пістолет і почав ним погрожувати правоохо‑
ронцям. Поліцейські оголили табельну вогнепальну 
зброю, а в цей час хлопець раптово повернув піс‑
толет до скроні і вистрілив собі у голову. Відомо, що 
перед цим він стріляв у молоду пару — свою коли‑
шню дівчину та її теперішнього хлопця, які отрима‑
ли травми потиличної частини голови. Дана подія 
внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне 
вбивство двох та більше осіб) Кримінального кодек‑
су України.
15 липня поліція повідомила, що суд обирати‑
ме покарання для 49‑річного мешканця м. Ірпінь 
за зґвалтування ним у Василькові неповнолітньої 
дівчини. Йому загрожує покарання від 3 до 7 років 
позбавлення волі. Подія сталася 9 жовтня 2018 року. 
Чоловік, проїжджаючи повз приміщення одного з 
ресторанів у м. Васильків, побачив на узбіччі непо‑
внолітню дівчину, яка зупиняла авто, щоб дістатись 
місця проживання. Він зупинив свій автомобіль та 
запропонував потерпілій підвезти її, на що вона 
погодилась. Під час спілкування з неповнолітньою 
у зловмисника виник прямий умисел на насильниць‑
ке задоволення статевої пристрасті, яке йому вдало‑
ся виконати неприродним способом шляхом погроз 
ножем (перед цим він завернув на поле).
28 липня до Ірпінського відділу поліції повідоми‑
ли, що невідома жінка з дитиною на вулиці поводить 
себе неадекватно. Виїхавши на місце події, праців‑
ники ювенальної превенції Ірпінського ВП встано‑
вили, що згадана особа перебуває у стані сильного 
алкогольного сп’яніння. Тому вона не могла належ‑
ним чином виконувати батьківські обов’язки сто‑
совно своєї малолітньої дитини, за що її притягнули 
до адміністративної відповідальності. Інспекторам 
ювенальної превенції довелося помістити дитину 
до медичного закладу. Вирішується питання щодо її 
подальшої долі.
29 липня поліція повідомила, що у Бучі виконроб 
та підсобник начебто за крадіжку 600 доларів вбили 
молодого хлопця, з яким працювали на будівництві. 
Щоб замести сліди, вони підпалили і потім закопа‑
ли тіло. Перед цим до ірпінської поліції надійшла 
інформація від їхніх колег з Житомирщини, що 
тиждень тому рідні втратили зв’язок з Євгеном — мо‑
лодим хлопцем, який працював на будівництві. Спо‑
чатку підозрювані плутались у показаннях, а потім 
зізнались у скоєному. Їм загрожує позбавлення волі 
на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. 
P. S. Нібито гроші, вкрадені вбитим (600$), виконроб 
згодом знайшов у себе.
У ніч на середу, 31 липня, в Ірпені сталося жахливе 
ДТП: тяжкий мотоцикл Triumph розколов бетонний 
блок, який перекривав дорогу у зв’язку з ремон‑
том, і ледь не влетів у зупинку на вул. Соборна біля 
паспортного столу. Попередньо встановлено, що 
байкер, рухаючись з боку Києва, не впорався з ке‑
руванням, наскочив на блок, після чого ледь не зніс 
павільйон зупинки і почав ковзати по дорозі. Через 
кілька десятків метрів хлопця відкинуло в сторону і 
він потрапив під припаркований фургон. Мотоцикл 
пролетів ще далі. Травми бакера виявилися несуміс‑
ними з життям.

31 липня близько 2 ночі на трасі Київ‑Ірпінь водій 
автівки Renault, обклеєної наліпками таксі Uklon, по‑
бив, згвалтував жінку і змусив її перевести 4500 грн на 
його банківську картку. Потерпіла стверджує, що сіла 
в авто на Академістечку, щоб дістатись додому, але під 
час поїздки чоловік звернув у ліс і виконав свої зло‑
чинні наміри. Наразі підозрюваного затримали.
Зверніть увагу! МВС попереджає батьків про 
небезпечний аналог гри «Синій кит» для дітей. 
За правилами гри дитина має зникнути на добу так, 
щоб ніхто не міг її знайти. Діти, котрі беруть участь 
у «зникненні», тікають з дому і переховуються 24 го‑
дини. У МВС зазначають, що, якщо дитина зникла, 
то в першу чергу необхідно звернутись до Націо‑
нальної поліції, де повідомити деталі про малечу.

Н аціональне агентство з питань 
запобігання корупції направило 
до  суду адмінпротокол за  фак‑

том порушення встановлених зако‑
ном термінів подання декларацій, 
повідомлень про суттєві зміни у  май‑
новому стані, а  також декларування 
недостовірних відомостей. Один з них 
стосується депутата Ірпінської міської 
ради VII скликання Олександра Пащин‑
ського.

З’ясувалося, що він несвоєчасно подав 
повідомлення про суттєві зміни в майно‑
вому стані після придбання автомобіля 
TESLA MODEL S вартістю 466 тис. грн. Відпо‑
відний адмінпротокол спрямовано до суду.

Відповідальність за  таке правопору‑
шення передбачена ч. 1 та 2 ст. 172–6 Ко‑
дексу України про адміністративні право‑

порушення та тягне за собою накладення 
штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

До речі, це не перший випадок, коли 
НАЗК цікавиться Пащинським. Пов’яза‑
ні з ірпінським депутатом підприємства 
(ТОВ «Б. І.І. А.К.» та МПП «Спортивно‑тех‑
нічний клуб «Сона») з вересня 2016‑го 
до червня 2017 року уклали без тендерів 
з виконкомом ІМР 12  контрактів на  ре‑
конструкцію міста загальною вартістю 
17,4 млн грн. Усі угоди укладені без тор‑
гів. При цьому Закон «Про публічні заку‑
півлі» дозволяє купувати без них товари 
та послуги, дешевші за 200 тис. грн і ро‑
боти менші від 1,5 млн грн.

Як відомо, один із співвласників ТОВ 
«Б. І.І. А.К.» та єдиний власник МПП «СТК 
«Сона  — Сергій Пащинський  — батько 
Олександра. Син  же доводиться зятем 
Лідії Михальченко  — члену виконкому, 
заступнику міського голови.

Н а ділянку в Ірпені по вул. Соборна, 122‑а, на якій повним 
ходом ведуться будівельні роботи зі спорудження висо‑
ток, накладено арешт.

Це зроблено за клопотанням слідчих Ірпінського відділу по‑
ліції за погодженням з місцевою прокуратурою.

Арешт накладено на об’єкт незавершеного будівництва та 
земельну ділянку за згаданою адресою загальною площею по‑
над 0,58 га.

Вона перебуває у  комунальній власності Ірпінської міської 
ради. Суборендарем є ПП «Сфера — 2012». Власник цього при‑
ватного підприємства  — скандальний забудовник Олександр 
Пікулик.

Отримавши комунальну ділянку в  суборенду, забудовник 
знищив на її території вікові зелені насадження — сосни, дуби. 
Та заради одержання надприбутків розпочав висотне будів‑
ництво.

Дивує, як міська влада «розумно» розпорядилася комуналь‑
ною землею, віддавши її забудовнику, забувши, що в  Ірпені 
постійно зменшуються зелені зони, відчувається гостра неста‑
ча територій для спорудження садочків, шкіл, інших важливих 
соціальних об’єктів.

Також варто нагадати, що Пікулика зараховують до кола дру‑
зів‑забудовників відставного мера Ірпеня Володимира Кар‑
плюка, який програв вибори до Верховної Ради.

П ершому заступнику Ірпінського міського голови Олек‑
сандру Маркушину загрожує кримінальна відповідаль‑
ність. Він причетний до звільнення з посади директора 

ірпінського стадіону — чемпіонки Європи та світу з тхеквондо 
Анжели Макеєвої.

Жінку звільнили у березні 2019 року. Вона заявляє — через 
те, що відмовилась агітувати за  попереднього президента 
Петра Порошенка на  догоду Володимиру Карплюку. Тоді Ан‑
жела втратила посаду, а згодом і дитину — тепер шукає спра‑
ведливості у суді. Інтереси жінки захищатиме відомий адвокат 
Масі‑Мустафа Найєм, який подав заяву про кримінальне пра‑
вопорушення посадовцями. За його словами, Володимир Кар‑
плюк і Олександр Маркушин — це «двоє людей, діяльність яких 
просто не дала життя іншій людині». Поки справа розвиваєть‑
ся повільно. Суддя пішла на  лікарняний. Незважаючи на  те, 
що розгляд справи можуть затягувати, Макеєва стверджує, що 
буде боротись до кінця і за необхідності звертатиметься до ви‑
щої ради правосуддя.

З а кілька днів до виборів, 18 липня, 
мережу облетіло фото документу 
про виклик Володимира Карплюка 

до ГПУ. Там він мав з’явитись наступно‑
го дня, але на  його офіційній сторінці 
з’явився коментар прес‑служби, яка за‑
явила: Карплюк не  отримував жодної 
повістки чи повідомлення про підозру, 
тому ця інформація не що інше як «по‑
літична провокація перед виборами».

Після цього до  Ірпеня завітав Юрій 
Луценко, та повідомив, що Карплюк фі‑
гурує в  новій справі про розкрадання 
державних коштів, тому в п’ятницю його 
мали допитати та вручити підозру, але 

він не з’явився. Генпрокурор попередив, 
що останній день, коли Карплюка чекати‑
муть в ГПУ — 23 липня, інакше — грошо‑
вий штраф або застосування приводу.

Проте маніпуляційний прийом політ‑
технологів Карплюка не  дав очікувано‑
го результату, і поява фігуранта справи 
у  будівлі ГПУ є прямим підтвердженням 
цього факту. Адже попри всі офіційні 
спростування, Карплюк з’явився до Ген‑
прокуратури 23 липня. Чому він туди при‑
йшов «без виклику» — запитання до його 
прес‑служби, яка попри свій функціо‑
нал — не інформує, а зумисне дезорієн‑
тує громадськість.
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 ОФІЦІЙНО

«ДАЙТЕ МІЛЬЯРД!»: вкрадені забудовниками від 
«Нових облич» кошти ірпінські чиновники тепер намагаються 
компенсувати за рахунок держави

Ц і питання, які винесли 25  липня 
на розгляд 70‑ї сесії Ірпінської міської 
ради, викликали особливу цікавість.

Загалом порядок денний пленарного за‑
сідання з’явився на  офіційному сайті ІМР 
за день до його проведення, що є порушен‑
ням закону про доступ до інформації.

Зате ірпінські чиновники згадали за 2 дні 
про сесію і не «полінувалися» двічі подати 
про це оголошення.

Останнім часом вони навіть почали ви‑
ставляти на сайті проекти рішень. Правда, 
не всі й без додатків, де докладно поясню‑
ється суть питання, наводяться відповідні 
цифри.

Чим далі, тим все більше формулювання 
питань, які мають розглядати депутати, стає 
абстрактним та заплутаним. Тому доводить‑
ся гадати, що мається на увазі.

Отже, електронні петиції стосувалися бу‑
дівництва підземного автомобільного туне‑
лю в  мікрорайоні Романівка та виділення 
коштів для будівництва скверу або вико‑
нання комплексу озеленювальних робіт 
на земельній ділянці по вул. Ново‑Осколь‑
ській, 2‑ж/2‑є.

Швидше за все, в першому випадку мався 
на  увазі підземний перехід для пішоходів 
через трасу Ірпінь‑Київ.

ІМР вирішила звернутися до  Верховної 
Ради з ініціативою прийняття законопроек‑
ту щодо захисту прав інвесторів житлового 
будівництва та врегулювання зобов’язань 
відносно довгобудів.

За словами в. о. міського голови — секре‑
таря ради Анастасії Попсуй, на завершення 
ірпінських недобудов треба мільярд гри‑
вень. До речі, це річний бюджет Ірпеня.

Депутати хочуть звертатися до парламен‑
ту, щоб це питання вирішувалося на  дер‑
жавному рівні.

Попсуй говорила, що, мовляв, дозволи 
на всі ці будівництва ми не надавали, зем‑
ля — не наша. А вимагають, щоб ми несли 
за це відповідальність.

Що  ж, залишається лише дивуватися, як 
ці особи уже намагаються хутко «перевзу‑
ватися» у  повітрі. Адже вони фактично 
опираються на те, про що ІА «Погляд» нео‑
дноразово попереджав громаду в своїх ма‑
теріалах.

На які роботи підуть пайові внески забу‑
довників і які суми витратять — теж не відо‑
мо, бо у  проекті рішень чиновники «забу‑
ли» вкласти додаток.

Водночас трапилися й «проколи». Напри‑
клад, пайові забудовників Р. Дріжденка та 
В. Роспотнюка розподілили на 2 об’єкти.

В одному випадку це реконструкція при‑
міщень першого поверху Ірпінської цен‑
тральної міської лікарні (Буча) на  майже 
123,3 тис. грн.

У другому — капремонт зони благоустрою 
навколо ірпінської реліквії — «Дуба‑Праду‑
ба» на суму 167,5 тис. грн. Правда, на сесію 
вирішили дещо її зменшити  — до  майже 
150 тис. грн.

А ще проскочив список «щасливчиків», 
яким дозволили «заплатити» пайову вико‑
наними роботами: Я. Ільницька, О. Осипен‑
ко та В. Роспотнюк.

Загадкою є питання про надання дозволу 
на списання з балансу нежитлового примі‑
щення по вул. Слов’янська.

На сайті ІМР проекту рішення нема. На‑
певно, маються на увазі будови, де «квар‑
тирує» КП «Ірпіньзеленбуд» чи колишнє КП 
«Служба захисту та лікування тварин», яке 
після реорганізації стало частиною «Конт‑
ролю благоустрою міста».

Після скандальної відставки керівника 
останнього Ірини Мурги та статутних змін 
ірпінська влада націлилася змінити цільо‑
ве призначення землі із охорони здоров’я 
на багатоквартирну забудову.

Ще одне «дивне» питання порядку ден‑
ного  — про списання основних засобів. 
Небайдужа громада оприлюднила перелік 
об’єктів — стара контора та майстерні. Але 
нема ні назви підприємства, ні адреси.

Водночас депутат Ірпінської міської ради 
Сергій Глиняний повідомив, що «Ірпіньзе‑
ленбуд» з вул. Слов’янська, 1 перебирається 
у парк ім. Правика.

Певним чином з парковою темою пов’я‑
зане питання «Про внесення змін в рішен‑
ня Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 
№ 1375–21‑VІІ «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки Ірпінської міської ради 
в м. Ірпінь, вул. Соборна, 173».

Довідник вказує, що це адреса кафе «Дуб‑
ки», що знаходиться в однойменному парку.

Трапляються й казуси. От  як з питанням 
«Про прийняття до  комунальної власності 
територіальної громади міста Ірпінь об’єк‑
тів державної власності, які під час прива‑
тизації не  ввійшли до  статутного капіталу 
ПрАТ «Ірпіньмаш».

Коли виникне бажання переглянути цей 
проект рішення на  сайті, то  побачимо ін‑

ший  — стосовно програми поводження з 
безпритульними тваринами.

Це зроблено випадково чи свідомо? Вра‑
ховуючи бажання забудувати висотками 
територію колишнього заводу, відомого 
за межами нашої країни. Адже він продавав 
свою продукцію навіть за кордон.

У 90‑ті підприємство забезпечувало робо‑
тою до тисячі ірпінців. Понад 60 % продук‑
ції випускали зі знаком якості. Тому вона й 
користувалася попитом на світових ринках.

Ще один казус  — із садочком. У  порядку 
денному фігурує питання про створення 
комунального закладу дошкільної освіти 
(ясла‑садок) № 10 «Знайко».

А в проекті рішень він перетворився на… 
«Барвінок», що по вул. Курортній. Це викли‑
кало сумні жарти серед ірпінців — це один і 
той же садочок, чи їх уже два?

Нещодавно наші земляки намагалися за‑
писати своїх дітей до  цього садочка, який 
начебто має відкритися 1 вересня.

Кількість місць заявлялася 75, бажаючих 
потрапити  — сотні. А  поруч у  мікрорайоні 
ростуть численні висотки.

Одіозному забудовнику Олександру Піку‑
лику змінили цільове призначення землі 
із будівництва житлового будинку на  спо‑
рудження багатоквартирки по  вул. Універ‑
ситетська, 25‑ж, а Лідії Ковальчук — по вул. 
Пушкінській, 25‑б та Чехова, 6‑е. 

  Ігор ЗАМРІЯН 
ПОГЛЯД

Підземний автотунель, кошти на сквер, звернення до Верховної Ради щодо захисту інвесторів 
новобудов, створення садочка «Знайко», списання з балансу приміщення по вул. Слов’янській, 
чергова висотка Пікулика.

ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦІЯНТ КИЇВЩИНИ АНДРІЙ НЄБИТОВ НЕ БАЧИТЬ «ІРПІНСЬКОГО 
ЧИКАГО»?

А їх накопичилося до поліції дуже багато, 
враховуючи й бездіяльність попередників 
нинішніх очільників правоохоронних під‑
розділів області та Ірпінського регіону.

Із фрагмента відео вступного слова Нєби‑
това стає зрозуміло, що для нього провели 
екскурсію містом, показали парки, фонтани 
тощо. Посадовцю начебто сподобалося.

Цікаво, а чи відомо йому, які шалені кошти 
на  їх облаштування витрачено? За  рахунок 
чого і досі проводяться такі роботи?

Так, на  це пішло сотні мільйонів гривень. 
Переважно забудовники пайові внески 
«відпрацьовували» виконаними роботами, 
собівартість яких відслідкувати практично 
неможливо.

Роками у  довгих шухлядах поліціянтів 
накопичуються численні матеріали щодо 
незаконної забудови та нищення природ‑
них ресурсів колишнього курортного краю, 
махінацій, до яких і досі вдаються ірпінські 
чиновники.

На сайті поліції говориться, що Нєбитов 
розповідав про напрацювання, позитив‑
ні зрушення, здобутки у зниженні вуличної 
злочинності, співпрацю з громадськістю.

Мовляв, потрібно йти далі у тандемі. Адже 
без громадськості поліція нічого не зробить.

У тому й справа, що свідома громада змуше‑
на постійно відстоювати свої права на гідне 
життя у  місті та «відкривати» очі «сліпим» 
правоохоронцям на незаконні дії ірпінської 

влади й спритників‑забудовників.
Активні протистояння між активіста‑

ми та найнятими тітушками точилися, 
приміром, під час зведення ЖК «Єсе‑
нін», по  вул. Гостомельське шосе, де 
велася незаконна забудова.

Унаслідок цього постраждали мир‑
ні жителі, а злочинці так і залишилися 
непокараними. І якщо у другому випад‑
ку небажаних «гостей» вдалося вигна‑
ти геть, то в першому — виросли висо‑
тки на землі, що поза межами Ірпеня.

До речі, зводив згаданий житловий 
комплекс ТОВ «ОРЛАН ІНВЕСТ ГРУП», 
який очолює Антон Мирончук. Скан‑
дальний забудовник входить до  кола 
друзів відставного мера Ірпеня Воло‑
димира Карплюка.

За ним тягнеться цілий шлейф неза‑
конних забудов. А  справжніми «родзинка‑
ми» стали знищення під будівельні майдан‑
чики зелених зон поблизу «Кампи» (Буча) 
та на  території Державної служби охорони 
(Ірпінь).

У першому випадку найняті забудовником 
тітушки били та відстрілювали місцевих жи‑
телів, які вийшли захищати цінні вікові де‑
рева, а потім зловмисники чинили шалений 
опір поліції.

У другому  — самі правоохоронці стали 
пліч‑о‑пліч з тітушками проти небайдужої 
громади, яка відстоювала від висотної забу‑
дови державну землю, передану поліції для 
службових потреб.

Не один місяць небайдужі ірпінці не дозво‑
ляли проводити незаконний видобуток тор‑
фу в заплаві р. Ірпінь. Забудовники отрима‑
ли облизня та змушені були вивезти техніку.

Але вони не заспокоюються. На заплавних 
територіях хочуть звести величезний мі‑
крорайон (майже 80 висоток) на землях, що 
не входять до меж міста і є особливо цінними.

Змінювати їх цільове призначення може 
лише Верховна Рада та Кабінет Міністрів 
України. Але аж ніяк не депутати Ірпінської 
міської ради, якою сьогодні заправляють 
«Нові обличчя».

Під арештом перебуває ділянка, де на ко‑
мунальній землі по  вул. Соборна, 122‑а ве‑

деться багатоповерхове будівництво ще 
одним одіозним забудовником  — Олексан‑
дром Пікуликом. Незважаючи на це, роботи 
не припиняються.

Заарештована й територія, де ірпінська 
влада незаконно знесла приміщення військ‑
комату. За фактом зловживання посадовця‑
ми своїм службовим становищем відкрито 
кримінальні провадження. Цікаво було  б 
дізнатися, як просувається розслідування.

На сайті зазначається, що начальник ір‑
пінської поліції Олег Петренко розповідав 
про збільшення відсотку розкриття квар‑
тирних крадіжок, викриття наркозлочинно‑
сті, попередження та зменшення вуличної 
злочинності.

Також про великий показник щодо вияв‑
лення та документування водіїв, які керу‑
вали автотранспортом у стані алкогольного 
сп’яніння. А  ще про некомплект особового 
складу місцевої поліції.

До того  ж учасники заходу обговорили 
співпрацю поліції та муніципальної варти 
щодо реагування на  повідомлення грома‑
дян про правопорушення.

У цьому ракурсі треба нагадати, як яскраво 
знеславило себе це штучне формування під 
час прийняття фейкового Генплану Ірпеня, 
коли найняті тітушки узгоджували свої дії з 
мунвартівцями.

Але справжня ірпінська громада більше 
чекає на результати розслідувань злочинних 
дій чиновників і забудовників, побиття акти‑
вістів та знищення їхнього майна. 

Найчастіше рішення, ухвалені сесіями ІМР останнього скликання, викликають або подив, 
або істеричний сміх...

 Закінчення. Початок на стор. 1

 ТОЧКА КИПІННЯ

На  зустріч з головним поліціянтом Київщини 
прийшли переважно місцеві депутати, чиновники, 
члени лояльних до влади громадських організацій
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 ПОДІЯ  КУЛЬТУРА

РЕМОНТ ВУЛИЦІ, ЯКОЇ НЕ ІСНУЄ

24 липня  в Ірпінському місько‑
му центрі зайнятості  відбу‑
лася робоча зустріч керів‑

ництва цієї служби з представником 
поліції. Враховуючи кадровий голод у 
лавах правоохоронців, говорили про 
добір потенційних кандидатів.

Метою зустрічі в. о. директора центру 
Петра Левчука та інспектора сектора 
кадрового забезпечення Ірпінського 
відділу поліції Яни Керекеслер було 
налагодження співпраці та допомога в 
укомплектуванні поліції кадрами.

Обговорювали питання співпраці 
щодо добору кандидатів на службу до 
поліції на посади рядового, сержант‑
ського та офіцерського складу.

Левчук розповів про послуги, які надає 
служба зайнятості, електронні сервіси, 
інноваційні підходи в діяльності та мож‑
ливості щодо укомплектування право‑
охоронних підрозділів необхідними ква‑
ліфікованими кадрами.

Сьогодні впроваджуються нові ефек‑
тивні механізми самопрезентації, як 
роботодавців, так і шукачів роботи.

Так, у режимі он‑лайн — це вико‑

ристання відеорезюме, відеовакан‑
сій, презентацій роботодавців та но‑
вих он‑лайн співбесід за допомогою 
скайп‑зв’язку. Це для тих, хто шукає 
місце роботи або ж його пропонує.

У свою чергу Керекеслер наголоси‑
ла на важливості співпраці з центром 
зайнятості щодо добору кандидатів на 
службу в поліції, влаштування спіль‑
них заходів, розповсюдження відпо‑
відної інформації.

Сторони домовилися провести пре‑
зентацію цього роботодавця, яка 
відбудеться 6 серпня об 11:00 у при‑
міщенні Ірпінського МЦЗ для клієнтів 
служби зайнятості та шукачів роботи.

В.о. міського голови Ірпеня Анастасія Попсуй 
просить в області майже 20 млн грн на капре-
монт вулиці, якої не існує?

Ірпінські чиновники просять у голови Київської 
облдержадміністрації майже 
20 млн грн на капремонт до‑
роги по вул. Технологічній, 
якої нема ні в оновленому 
Генеральному плані, ні на ін‑
тернетних електронних картах 
міста.

Ірпінська міська рада звер‑
нулася до голови Київської 
обласної державної адміні‑
страції Михайла Бно‑Айрія‑
на. Чиновники просять виділити кошти на капі‑
тальний ремонт дороги по вул. Технологічній.

У зверненні зазначається, що вона є дорогою 
загального користування державного значення, 
тому її фінансування передбачене з державного 
бюджету.

Її стратегічне значення в.о. міського голови — 
секретар ради Анастасія Попсуй пояснює тим, що 
нею користуються жителі міст Житомирської та 
Київської областей.

Мовляв, вона об’єднує ряд населених пунктів: 
Буча, Ірпінь, Ворзель, Коростень та інші.

Водночас вул. Технологічної нема ні в оновле‑
ному Генеральному плані Ірпеня, ні на інтернет‑
них електронних картах міста.

Швидше за все, це частина так званої окружної 
дороги нашого населеного пункту, яка йде від 
АЗС «КЛО» (в’їзд до Ірпеня з боку Бучі) до но‑
вобудов «Синергії» забудовника Ігоря Оверка 

(мікрорайон БТР).
Цей депутат Ірпінської місь‑

кої ради перебуває у лавах 
партії «Нові обличчя», яка 
«робить погоду» в міському 
парламенті, приймаючи де‑
рибанні рішення.

На Оверку, який входить 
до кола друзів  відставного 
мера Ірпеня Володимира 
Карплюка  і якого ще на‑

зивають його «прорабом», висять  кримінальні 
провадження за несплату податків на мінімум 
86 млн грн.

У свою чергу й Національне агентство з питань 
запобігання корупції стосовно депутата‑забудов‑
ника направило до суду 83 адмінпротоколи за те, 
що він не повідомив у декларації про суттєві зміни 
в майновому стані.

Унаслідок заселення численних будинків у мі‑
крорайоні БТР кількість населення збільшиться 
мінімум на 12 тис. осіб (більше 5,5 тис. квартир).

Можна спрогнозувати, що ремонт згаданої до‑
роги потрібен для покращення транспортної 
інфраструктури для синергіївських та інших но‑
воселів за рахунок обласного бюджету.

ПРИБОРКАТИ КАДРОВИЙ ГОЛОД

ПРО НАБОЛІЛЕ З ГРОМАДОЮ «РОДИННІ СКАРБИ ВОРЗЕЛЯ»: 
фестиваль на День Незалежності 
України

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ: пройшло 5 років з часу 
загибелі під час АТО наших земляків

Новопризначений голова КОДА Михайло Бно-Айріян відвідав Ірпінь та 
Бучу

Ірпінський центр зайнятості добиратиме кандидатів до поліції

Д еталі свого візиту губернатор Київщини ви‑
світлив на своїй сторінці у мережі Фейсбук. 
На  зустрічі він поспілкувався із жителями 

Ірпеня та Бучі. Це перший приїзд очільника КОДА 
не до чиновників, а до людей.

Протягом візиту Михайло Каренович заслухав 
чимало важливих питань. Багато з них стосува‑
лася ошуканих інвесторів мікрорайону «Благо‑
датний» в  Ірпені, котрі так і не  отримали свого 
житла.

«Я завжди буду за житло. Це елементарна, ба
зова річ, яка потрібна людині. Власна терито
рія. Власний світ. Коли перебував в Бучі, дізнав
ся про те, що деякі жителі Ірпеня збираються 
перекрити дорогу ІрпіньКиїв. Вирішив разом 
із головою обласної поліції Андрієм Нєбитовим 
швидко під’їхати та поговорити з ірпінчана
ми. Зв’язувалося, що це ошукані інвестори, які 
не можуть три роки добитися правди та отри
мати своє житло», — прокоментував чиновник.

«На жаль, свою територію, свій світ вони 

так і не отримали. Вони вклали в будівництво 
квартир крихтами назбирані кошти. Це непра
вильно. Це злочин. Крапка. Не знаю, хто винен, 
але розберемося. Друге. Подивився міську інф
раструктуру. Я  завжди буду підтримувати бу
дівництво житла. Але я  за  розумну логістику. 
Мають бути не лише квадратні метри житла, 
а  квадратні метри потрібної людям інфра
структури», — зазначив голова КОДА.

«Житло — це не лише місце, де ти ночуєш. Це 
також сучасна школа поруч, нормальний дитса
док, наявність парковки для машин, аби парку
ючись, не перекривати тротуари для мам з віз
ками. Колись мене вразили США. Там ціна житла 
у районі залежить не від красивої річки чи лісу, 
а  від наявності гарної школи для дітей. Саме 
вона піднімає вартість житла та приваблює 
в  цю місцевість інвесторів. Сповідуватму саме 
такий принцип. Я — за системний підхід до цьо
го питання! І з цим треба теж уважно розібра
тися», — зауважив Михайло Бно‑Айріян.

24  серпня у  рамках відзначення Дня Незалежності України планується 
фестиваль «Родинні скарби Ворзеля».

Його мета — це презентація талановитих сімей рідного селища та їхніх 
творчих здобутків.

Програма фестивалю буде представлена номінаціями у таких видах мистецтва: 
літературне, образотворче, музичне, вокальне, хореографічне, театральне, де‑
коративно‑ужиткове, а також дизайн одягу, фотомистецтво, кулінарія.

Місце проведення заходів — ЦК «Уваровський дім» та парк «Ворзель».

27 липня 2014 року в бою поблизу Лутугиного (Луган‑
щина) загинули наші земляки – Микола Личак та 
Олександр Давидчук – бійці батальйону «Айдар».

Родини загиблих та їхні побратими вшанували пам’ять 
славних воїнів 27 липня — на Ірпінському міському кладо‑
вищі біля могили Олександра Давидчука та на кладовищі 
Немішаєвого біля могили Миколи Личака.

Того ж дня в тяжкому бою загинули їхніх побратими. Ба‑
тальйон «Айдар» тоді втратив 12 бійців. Окрім наших зем‑
ляків, це Іолчу Алієв, Віталій Бойко (Тихий), Ілля Василаш 
(Дєд), Михайло Вербовий (Лєший), Сергій Коврига (Лялік), 
Ігор Римар (Сірко), Іван Куліш (Ваня Бєлий), Станіслав Ме‑
нюк (Стас), Сергій Шостак (Шест), Орест Квач. Разом з ними 
поліг смертю хоробрих комвзводу 1 ОТБр Микола Куценко 
(Коля‑танкіст).

Світла пам’ять про звитяжців людського духу, які віддали своє життя за вільну Україну, вічно житиме 
в наших серцях!

ІРПІНСЬКИЙ ТЕАТР «СКЛО» 
СВЯТКУВАВ ПЕРЕМОГУ В ГРУЗІЇ

Т еатр з Ірпеня “Скло” студії театру та кіно “Ромео і Джульєтта” посів 1 місце 
на міжнародному театральному фестивалі, який завершився у Грузії. 

Зі сторінки її керівника Ірини Карпенко у мережі Фейсбук стало відомо, 
що наші земляки приїхали з виставами Жана Поля Сартра “За закритими двери‑
ма” та “Ой на Івана, ой на Купала”, у якій спостерігаються елементи фольклору 
та гоголівські ремінісценції. 

Щодо останньої вистави, за словами Карпенко, глядачі уважно спостерігали за 
грою акторів, попросили перекласти тексти англійською, щоб краще зрозуміти 
дійство.

 ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

 ОТАКОЇ!
 СОЦІУМ
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ЧЕМПІОН З ІРПЕНЯ: Ярослав Амосов 
виграв світову першість з бойового 
самбо

С вій вклад на міжнародних змаганнях 
самбістів до національної медальної 
скарбнички зробили і представники 

Київщини, повідомляє управління фізичної 
культури і спорту КОДА.

Ірпінець  Ярослав Амосов, виступаючи у 
ваговій категорії до  82 кг,  став чемпіоном 
світу.

Земляк Ярослава  Олексій Кривець  у вазі 
до 57 кг здобув єдину бронзову нагороду.

Нагадаємо, що  Ярослав Амосов  є чоти‑
риразовим чемпіоном світу з бойового 
самбо,  WCSF  (2013,  2014,  2015,  2017), трира‑
зовим чемпіоном Європи з бойового сам‑
бо, ECSF (2013, 2014, 2016), чемпіоном Євразії з 
професійного бойового самбо, WCSF (2014), 
володарем Кубку Європи з бойового сам‑
бо,  ECSF  (2012), багаторазовим чемпіоном 
України і Кубку України з бойового самбо, 
Заслуженим майстром спорту України з 

бойового самбо. Чемпіоном світу з MMA за 
версією GEFC серед професіоналів.

Фото Федерації бойового самбо України

 СПОРТ  ВАРТО ЗНАТИ

ІРПІНЦІ ПЕРЕМОГЛИ УКРАЇНЦІВ ІЗ США: 
міжнародна футбольна зустріч в Ірпені

Збірна України, до складу якої увійшли прославлені бійці ММА, з 
шістьма медалями виграла чемпіонат світу з бойового самбо. 
У доробку наших спортсменів 4 золотих, по одній срібній та 
бронзовій нагороді.

17 липня в Ірпені на міському стадіоні «Чемпіон» відбувся міжнародний футбольний матч 
між збірною командою юнаків (U‑16) нашого регіону та гравцями Спілки Української Молоді 
США.

Зустріч проводилася у рамках Всеукраїнського туру «На Крилах Дружніх змагань II».
На відкриття змагань зібралися як ірпінці, так і представники американської діаспори.
Поєдинок завершився із рахунком 4:1 на користь наших земляків.
Гра була цікавою та насиченою моментами, якими більш вдало скористалися ірпінці.
До речі, із 9 по 15 вересня в Ірпені заплановане проведення VIII чемпіонату світу з футбо‑

лу серед діаспорних команд.

ТОВ «ТЕПЛОТРОН», що знаходиться за адресою 08289, Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 
3, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 

Основним видом діяльності ТОВ «ТЕПЛОТРОН»  є постачання пари, гарячої води та кон‑
диційованого повітря.  Виробничою діяльністю підприємство не займається, продукцію не 
випускає.

Для теплозабезпечення адміністративних та житлових приміщень Бучанської виправної 
колонії №85 призначена окрема модульна котельня ‑ теплогенератор блочний модульний 
транспортабельний ТБМТ‑Т‑2000, що належить ТОВ «ТЕПЛОТРОН».  В котельні встановлені 
два опалювальних водогрійних котла з ручною подачею твердого палива марок BRS1200 
comfort BM та BRS800 comfort BM (Україна), призначених для обігріву житлових, виробни‑
чих та інших приміщень, обладнаних системою центрального опалення.  

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні 
забруднюючі речовини:  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиферен‑
ційованих за складом (0,277 т/рік), оксиди азоту (0,370 т/рік), оксид діазоту (0,036 т/рік), 
оксид вуглецю (0,919 т/рік), діоксид вуглецю (920,005 т/рік), неметанові леткі органічні спо‑
луки (НМЛОС) (0,404 т/рік), метан (0,045 т/рік).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації 
до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Україн‑
ки, 1, тел. (044)‑286‑84‑11.

АБЕТКА ЕКОНОМІЇ:
як правильно заощаджувати гроші 
і сімейний бюджет
Важливо не те, скільки ти заробляєш, а те, чи вистачає тобі. 
Важко сперечатися з такою думкою. Кожна людина рано чи 
пізно задається питанням: як зробити так, щоб грошей в 
сімейному бюджеті завжди вистачало? Звичайно, актуальніше 
всіх лекцій і порад буде ваш особистий досвід, проте редакція ІА 
«Погляд» підготувала для вас золоті правила того, як навчитися 
економити гроші в родині.

ПРАВИЛО 1. Вода
Тут все дуже просто, необхідно встановити лічильники на воду, а також слідкувати за ста‑

ном сантехнічного обладнання. Попередити «катастрофу легше», аніж ліквідувати наслід‑
ки. Для прикладу, через несправний кран за добу може «накапати» від 30 до 300 літрів 
води. Мити тарілки також варто навчитися як в Європі: спочатку намилюєте весь посуд, а 
потім все разом змиваєте водою.

ПРАВИЛО 2. Батареї
Насправді, лишень перефарбувавши батареї в темний колір, ви зможете досягти того, що 

вони будуть випромінювати на 8% тепла більше, аніж звичайні білі. Також не зайвим буде 
за радіаторами опалення встановити тепловідбиваючі екрани. Дуже легко їх можна зроби‑
ти самостійно, для цього потрібно взяти лист фанери та пофарбувати сріблястою фарбою 
або просто обклеїти фольгою.

ПРАВИЛО 3. Електроенергія
Виходячи з приміщення, завжди вимикайте світло. Також, коли ви йдете з дому, візьміть 

за правило вимикати з розеток всі побутові прилади, окрім холодильника. Не зайвим буде 
замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі, які суттєво зекономлять вам електри‑
ку, до того ж служать вони в 5‑8 разів довше, а світла від них більше.

ПРАВИЛО 4. Газ
Рекомендації щодо економії газу дуже прості. Маленькі каструльки ставимо на маленькі 

конфорки, великі – на великі, окрім того готувати намагайтеся на такій потужності пальни‑
ка, яка саме необхідна для обраної вами страви. Для прикладу, після закипання води во‑
гонь варто зменшити в два рази. А газову духовку використовуйте лише для великих страв, 
краще приготувати відразу на кілька днів, аніж щодня робити невеличкі наїдки.

ПРАВИЛО 5. Харчі
Згідно статистиці, люди витрачають на їжу від 30 до 50% своїх фінансів. Намагайтеся роби‑

ти закупівлю не більше ніж один раз на тиждень. Перед тим як йти в магазин, обов’язково 
пишіть список необхідних продуктів і намагайтеся не відходити від запланованого.

Заощаджувати гроші не соромно, навпаки, сучасна людина просто зобов’язана володіти 
фінансовою грамотою, знаючі прості правила абетки економії.

1 Першокласників будуть зарахову-
вати до шкіл без співбесіди, за їхнім 

місцем реєстрації, незалежно від того, 
спеціалізована ця школа або загально‑
освітня.

2 До школи можна ходити без форми. Та‑
кий указ видав президент України Во‑

лодимир Зеленський у червні.

3 Учні 1-4 класів зобов’язані носити світ-
ловідбиваючі жилети в темний час 

доби по дорозі в школу і додому.

4 Усі школярі замість звичайних учнів-
ських квитків отримають електронні. 

Це дозволить батькам відстежувати пе‑
реміщення дитини по місту за допомогою 
спеціального додатку, а школярам уникати 
черг у метро.

5 Для дітей, які змушені пропускати уро-
ки через хвороби або заняття спортом, 

музикою тощо, вчителі складатимуть спе‑
ціальний навчальний план.

6 Окремі уроки зможе проводити не учи‑
тель, а гурток чи організація. 

7 Вчителям заборонять оголошувати на 
весь клас оцінки учнів. На уроці вчи‑

тель може загальними фразами оцінити 
відповідь  учня, але оцінку в балах пови‑
нен виставляти у щоденник на перерві або 
після уроків.

8 У школах більше не буде дошок поша-
ни відмінників у навчанні. Діти різні, і 

здібності у них теж різні: хтось кращий у 
спорті, хтось — у співах, кожен таланови‑
тий по‑своєму.

9 У їдальнях з’явиться нове меню. Обід 
буде нагадувати шведський стіл, де 

учні зможуть самі обирати, що з’їсти, але 
при цьому він не стане дорожчим.

10 У новому навчальному році зміни-
лася програма ЗНО з української 

літератури: деякі твори прибрали, деякі 
додали.

ТОП-10 ЗМІН У ШКОЛАХ З 1 ВЕРЕСНЯ
 БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ
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ЯК ЛЮДЯМ ЛІТНЬОГО ВІКУ ПОДОРОЖУВАТИ 
БЮДЖЕТНО І КОМФОРТНО

 ЖИТТЄВІ ПОРАДИ

Коли життєва стежка перевалила 
за 50, багато хто згадує давню мрію про 
подорожі. Не  кожен на  них зважується, 
бо, поперше, думає, що це дуже дорого, 
а  подруге, боїться дискомфорту. А  да
ремно! Можна приємно подорожувати 
у  будьякому віці, просто треба знати 
деякі нюанси.

БЕЗ ЕКСТРИМУ. Домовляємось: молодіж‑
ні екстремальні мандрівки автостопом з 
рюкзаком залишимо хлопцям і дівчатам, 
які повні сил і драйву, добре орієнтують‑
ся в просторі завдяки сучасним ґаджетам, 
легко заводять знайомства, знають іно‑
земну мову.

БЮДЖЕТ. Якщо ширина бажань співпадає 
з глибиною кишені  — тут допоможе най‑
ближче турагенство, підбравши подорож 
дорогу і розкішну. Щоб вкластись у скром‑
ну суму, найкраще звернути увагу на  гру‑
пові кількаденні подорожі, де поєднуються 
екскурсії й відпочинок.

Враховуємо стан здоров’я і бажаний ком‑

форт. Одним не  завадять інтенсивніші на‑
вантаження, іншим показані спокійніші і 
в емоційному, і в навантажувальному плані 
поїздки. І ще. Є тури з нічними переїздами, 
а є без них. Подумайте, чи вам під силу буде 
спати в автобусному кріслі, чи краще подо‑
рожувати лише з денними переїздами.

ВИЗНАЧАЄМО МАРШРУТ. Кому що до впо‑
доби — по Україні чи за кордон. Хибна дум‑
ка, що подорожі по  Україні дешевші, ніж 
за рубіж. Буває й навпаки. Треба лише ви‑
тратити певний час на пошуки.

ДЕ ШУКАТИ? Найкраще  — в  інтернеті. 
Якщо ви з ним не  дружите  — попросіть 
дітей чи внуків, вочевидь, вони з радістю 
допоможуть! Потрібно набрати у  пошуко‑
вику «дешеві тури», і він видасть безліч 
посилань. Не називатимемо турфірми, аби 
це не  було рекламою, але серед пропо‑
зицій трапляються тури за  кордон навіть 
вартістю 35  євро! Звісно, ще певну суму 
варто взяти на сувеніри, харчування, та й 
загалом для впевненості. А ще — захопити 
необхідні медикаменти.

ЩО ШУКАТИ? Перевірено: оптимальний 
варіант недорогої мандрівки– груповий 

автобусний тур з проїздом, харчуванням і 
екскурсіями: такий «комплекс» обійдеть‑
ся дешевше, ніж окремо недорогі квитки 
і бронювання готелів. А  якщо оператор 
пропонує акційний тур, то буде ще доступ‑
ніше. До того ж, тут — у супроводі керівни‑
ка групи, серед «своїх», у компанії не по‑
чуватиметесь самотнім, а під час подорожі 
за кордон і мовного бар’єру не буде, бо ж 
екскурсії — зрозумілою мовою.

З ЧИМ БУТИ ОБЕРЕЖНИМ? З ресурсами, 
які спеціалізуються на  продажах знижок: 
порівнюйте ціни на  них із вартістю ту‑
рів у  туроператорів. Іноді можна купити 
супердешевий тур, а  іноді «замануха» з 
«накрутками» стане навіть дорожче, ніж 
звичайний тур без знижок. Окрім того, 
в кого б не купували тур, просіть показати 
ліцензію.

БЕЗ ЧОГО МОЖНА ОБІЙТИСЯ? Зазвичай 
у  тури включено певну кількість озна‑
йомчих екскурсій, решту  — факультативні 
— пропонують докупити. І саме вони по‑
декуди дорожчі, ніж вартість туру. На цьо‑
му й заробляють оператори, які продають 
дешеві тури. Тож визначте, що вам цікаві‑

ше  — купити факультатив чи просто про‑
гулятися новим для себе куточком. Але тут 
потрібно бути уважним, щоб не  відстати 
від групи, аби потім не доганяти її на таксі.

Ось кілька хитрощів, які стануть у нагоді 
тим, хто зважиться на подорож. У будь‑яко‑
му випадку — нові враження того варті!  

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Голка з ниткою жваво мережила хрестиком полотно, телевізор показував «Орла і решку», а Валентина зітхала: більше півстоліття 
прожила, діти виросли, внуки є, а ні разу за кордоном не була. Весь час при роботі, а так хочеться побачити хоч якийсь край із тих, 
де нас нема. «Поїдь!» «Так куди ж — поїдь, що я там одна робитиму? Мови не знаю, та й дорого ж». «А що для тебе — не дорого?» «Ну, 
тисячі три-чотири гривень, скільки можу собі дозволити, але… за скільки й на український південь не з’їздиш, а то — за рубіж…» — і 
Валентина знову взялася за вишивання, від якогось на хвилинку відволіклася мрією. Це було два місяці тому.
А зараз Валентина збирається в подорож — тепер вона знає, що можна мандрувати досить бюджетно. Загорілась, оформила 
біометричний паспорт — і купила тур до Відня й Будапешта навіть дешевше, ніж очікувала. Та ще й приятельку-пенсіонерку умовила 
скласти компанію. А тій діти оплатили й тур, і паспорт.

СЕКРЕТИ ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ: корисні звички найстаріших людей
От уже багато років кожен ранок Анни Степанівни, мешканки Бородянки, починається із простої зарядки для рук та ніг. По 60 разів вона віджимає 
у кулачках простягнуті вперед руки і стільки ж піднімає ступні ніг. Завдяки таким простим вправам, як стверджує жіночка, яка відсвяткувала вже 
100-річний ювілей, сьогодні вона себе відчуває всього на 80 років.

— Рух — це життя. Не можна ні на хвилину зупинятися, 
поки я можу ходити — я буду йти вперед, — розповіла дов‑
гожителька кореспонденту ІА «Погляд». Проте це не єдиний 
секрет здоров’я.

Звичайно, чимале значення в довголітті людини відіграє 
генетична спадковість. Проте, що таке генетика без таких 
факторів як відмова від шкідливих звичок, спорт та пра‑
вильне харчування? Хоча і це ще не все.

Зарядка для мізків
Здоров’я мозку  — один із найголовніших факторів дов‑

голіття. Як відомо, з роками нейрони головного мозку ги‑
нуть, це, в свою чергу, 
призводить до  погір‑
шення пам’яті та спо‑
вільнення процесів 
життєдіяльності лю‑
дини. Аби це не  тра‑
пилося, необхідно по‑
стійно тренувати свій 
мозок. В якості постій‑
ної мозкової актив‑

ності підійдуть розв’язування логічних задачок, кросворди, 
судоку і читання літератури.

Сон в прохолоді
Нормальні температурні умови  — запорука довголіття. 

Температура, при якій в організмі сповільнюються проце‑
си старіння — 17–18 градусів, тож намагайтеся підтримувати 
таку температури у своїй спальні.

7 хвилин спорту
Ніхто не каже про виснажливі вправи. Головна мета — щоб 

ваше тіло не забуло як рухатися. Для цього буде достатньо 

зарядки тривалістю 7 хвилин, проте «розбудити» необхідно 
кожен суглоб свого тіла.

Каша щодня
Для того аби підтримува‑

ти необхідний баланс заліза 
в організмі, все, що потрібно 
здоровій людині — лише ко‑
жен день їсти на сніданок вів‑
сяну кашу. Здавалося б, така 
дрібниця, проте чомусь до‑
тримуються її не всі, але саме 
вона здатна подовжити життя 
на строк до п’яти років.

Самотні люди живуть менше
Чи знали ви, що самот‑

ні люди живуть на  20 % 
менше сімейних? І 
справа не  в  тому, що 
нікому піклуватися  — 
ні, люблячі подружжя 
дарують один одному 
гормони щастя. Одним 
словом  — кохання по‑
довжує життя. 

  Юлія БОБРИК 
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 додатковий 
вихідний, у зв’язку із Днем Незалежності. 
Окрім нього календарем вихідних передба‑
чений 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.

В м. Київ потрібні охоронці житлового комплексу та паркінгу. Зарплата своєчасно.  
Тел.: (068) 950-71-51


