
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН 118 жовтня 2019 року • №5 (34)
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОНРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

У ЦЕНТРІ  УВАГИ 18 жовтня 2019 року  • №5 (34)

POGLYAD.TV

ПОГОДА

У НОМЕРІ:

«СОНЯЧНЕ МАЙБУТНЄ 
БОЯРКИ»: що відомо

«СИНЕРГІЯ СІТІ» — НОВА 
БУДІВЕЛЬНА АФЕРА 
КИЇВЩИНИ

 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

стор. 4

стор. 3
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ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР 
ОБЛІКУ ДЕРЕВИНИ
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КРЮКІВЩИНА З РОЗМАХОМ 
ВІДЗНАЧИЛА СВОЇ ІМЕНИНИ

стор. 6

Наприкінці серпня відбулося перше пленарне засідання 
Верховної Ради України ІХ скликання. Саме ця каденція 
парламенту має стати, за прогнозами політологів, 
найефективнішою за всю історію України. Депутатом по 95‑му 
виборчому округу (Приірпіння та Києво‑Святошинський 
район) став представник партії «Слуга народу» Олександр 
Горобець, який впевнено переміг. Опоненти застосовували 
і «чорні технології», і хитрі маніпуляції, але люди зробили 
свій вибір, віддавши свої голоси справжньому «слузі народу», 
котрий вже з перших днів почав перейматися проблемами 
населених пунктів округу. Днями журналісти «Погляду» 
зустрілися з паном Олександром, аби запитати у нього про 
враження від перших п’яти тижнів роботи.

 БУДНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ: «Найважливіше зараз — 
запустити системні зміни в країні»

стор. 2

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙРАДА БЕЗ 
КЕРІВНИКА:  
депутати провалили 
голосування
На позачерговій сесії ради було 
запропоновано кандидатуру Дмитра 
Гусятинського, однак необхідної 
кількості голосів зібрати не вдалося стор. 2

Про це повідомив голова Київської обласної 
державної адміністрації Михайло Бно-Айрі-
ян за результатами зустрічі із керівниками 
міст Боярки і Вишневого, Києво-Святошин-
ської РДА та регіональної філії «Півден-
но-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця». 
У прес-службі КОДА зазначили, що ініціа-
тором цієї робочої наради був губернатор 
Київщини.
На проблеми з постійними заторами на 
дорогах області постійно скаржаться 
жителі Київщини, зокрема мешканці Боярки 
та Вишневого, «які годинами стоять на 
переїздах і не можуть спокійно добратися 
на роботу до Києва та назад додому».

МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН:  
«Ми розпочали рух з будівництва транспортних 
розв’язок для того, щоб питання переїздів було 
закрите назавжди»

стор. 4
А би вирішити цю проблему системно, учасники робочої зустрічі домовилися про початок розробки проєктів для того, щоб протягом двох років побудувати 

транспортні розв’язки біля цих міст, а в подальшому — по усіх «вузьких місцях інфраструктури» по області.
«Ми розпочали рух по будівництву відповідних транспортних розв’язок для того, щоб питання переїздів було закрите назавжди. Це процес не одного 

тижня, але ми стартували. Ключова мета — побудувати дві повноцінні розв’язки біля Вишневого та Боярки», — повідомив за результатами обговорення очіль-
ник Київської ОДА.
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З ала районної ради в день обрання голови була забита людьми: активісти, посадовці, 
жителі району прийшли проконтролювати процес і дізнатися про результат перши-
ми. У першому ряду — почесні гості — обрані від округів Київщини народні депутати 

Верховної Ради: Олег Дунда, Олександр Дубінський, Олександр Горобець, Ольга Василев-
ська-Смаглюк та Сергій Бунін. Але от самих народних обранців Києво-Святошинського ра-
йону на позачергову сесію з’явилося всього 27 із 42. У порядку денному зібрання значилося 
тільки одне питання: обрання голови Києво-Святошинської районної ради замість усуне-
ного Вадима Гедульянова.

Олег Дунда одразу пропонує на посаду голови обрати виконуючого обов’язки керівника 
райради Дмитра Гусятинського. «Наразі і економічна, і політична ситуації зрушили з міс‑
ця. Попереду в нас місцеві вибори. По суті, всі депутати, які присутні тут і планують го‑
лосувати, вони вже повинні для себе вирішувати, чи вони залишаться зі старою владою, 
чи вони йдуть до нового майбутнього і планують працювати на країну. Тому я прошу вас 
проголосувати сьогодні за нового голову райради. Я прошу вас проголосувати за Дмитра 
Гусятинського, якого підтримує «Слуга народу», — закликав Дунда.

Кілька депутатів райради також пристали до цієї пропозиції і закликали проголосувати 
за Гусятинського.

«За реформою децентралізації — це остання каденція цього району. І я хочу, щоб остан‑
ня наша каденція Києво‑Святошинського району дійсно увійшла в історію з позитивної 
сторони, — відзначив Гусятинський, виступаючи перед депутатами. — Потрібно встигну‑
ти вирішити багато нагальних питань. Найперше — це довести процес децентралізації 
в нашому районі до логічного завершення. Ні для кого не секрет, що фактично ця робота 
зовсім не проводилась і була провалена».

Після виступу єдиного кандидата та обговорення доповіді, депутати перейшли до голо-
сування. Участь у ньому взяли 26 осіб з 27. За кандидатуру Дмитра Гусятинського проголо-
сувало 16 депутатів, утримались — 10. Такий результат не дав змоги кандидатові обійняти 
посаду. Однак, попри це, Гусятинський фактично залишається головою райради, адже на-
разі має посаду виконуючого обов’язки. Сам Гусятинський зізнається — здивований резуль-
татами голосування. Але ще більше — явкою.

«Сьогодні, якщо чесно, мене здивувала досить низька явка депутатів. Були депутати, 

які не реєструвалися і які зовсім не з’явились на сесію. Я очікував, що перейматись долею 
району буде більше народних обранців. Вийшло так: кожен вчинив по‑своєму», — зазначив 
Гусятинський.

Також Дмитро Гусятинський додав, що на  наступній сесії районної ради, ймовірно, пи-
тання про обрання голови знову буде внесено до порядку денного. Та головними стануть 
питання забезпечення життєдіяльності району, зокрема, й бюджетні питання.

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙРАДА БЕЗ КЕРІВНИКА: депутати 
провалили голосування

 ОТАКОЇ!

— Олександре Сергійовичу, зрештою, вже 
більше місяця нова Верховна Рада працює, 
а тому хотілося б насамперед почути від вас 
про якісь враження від роботи.

— Вражень настільки багато, що кількома 
реченнями їх не описати (усміхається — ред). 
Не було навіть часу на адаптацію — одразу 
до  роботи. Кожна година, кожна хвилина 
у  стінах парламенту наразі використову-
ються ефективно. Я говорю передовсім про 
нашу фракцію, яка працює як злагоджений 
механізм і демонструє іншим депутатам при-
клад дійсно командної роботи. Темп, котрий 
взято,  — неймовірно високий. Гадаю, так 
триватиме і надалі, бо ми ж прийшли в ВР 
не прохолоджуватись, а саме змінювати кра-
їну. Маю на увазі ті позитивні зміни, про які 
впродовж багатьох років лише говорили. Ми 
не  будемо плескати язиками, а  реальними 
справами повернемо країні та її громадянам 
упевненість у завтрашньому дні.

«Зараз у нас унікальна ситуація, шанс про‑
вести всі необхідні реформи. Для цього є все: 
політична воля Президента, більшість у Вер‑
ховній Раді, налаштований працювати уряд 
та Прем’єр‑міністр. Немає тільки одного  — 
часу. Суспільство не чекатиме декілька років, 
поки щось запрацює в Україні». Це не я сказав, 
це слова нашого Президента. І я  кожне його 
слово підтримую. У  нас дійсно дуже обмаль 
часу, а справ — надзвичайно багато. Мене зараз 
найбільше тішить те, що наша команда систем-
но і поступально виконує свої передвиборчі 
обіцянки. Так, може, й не так швидко, але цей 
рух вперед українці мають відчувати.

— Вас обрано членом Комітету Верховної 
Ради з питань енергетики та житлово‑ко‑
мунальних послуг.  Багато часу забирає ця 
робота?

— Я не лише член цього комітету, а й голова 
підкомітету з питань сталого розвитку, страте-
гії та інвестицій. Саме тут, у комітетах, обгово-
рюються законопроекти перед їхнім поданням 
на розгляд і голосуванням у ВР, відбувається 
отой процес «чорнової» роботи, про який 
мало хто знає, однак від якої залежить якість 
та ефективність майбутніх законів. Окрім того, 
в комітетах під час засідань йде обговорення 
усіх галузевих проблем, шукаються оптималь-
ні шляхи їхнього вирішення, розглядаються 
питання не тільки в площині законотворчості, 
а  і важливі соціальні питання. Для прикладу, 
можу сказати, що нещодавно ми з колегами 
заслухали і обговорили звіт міністра енерге-
тики стосовно стану підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу до  осін-

ньо-зимового періоду 2019/2020 років. Адже ж 
від тепла в оселях людей, в освітніх закладах 
та наших лікарнях залежить і відношення лю-
дей до влади.

Словом, справ, в  тому числі і невідклад-
них, багато. Тим паче, в  нашому комітеті з 
питань енергетики та житлово-комуналь-
них послуг  — попереду  ж бо зима. Зустрі-
чей, нарад і консультацій щодня чимало. І 
часу на них йде багато, однак говорити про 
якісь особливі здобутки в  «комітетській» 
роботі поки що зарано.

— Гаразд, тоді, можливо, щось розкажете 
про роботу в окрузі?

— Безумовно, це дуже важливий і величез-
ний пласт депутатської діяльності. Окрім того, 
він ще і найпомітніший у  роботі будь-якого 
народного депутата. Виборці куди йдуть на-
самперед зі своїми проблемами?

— Ну, мабуть, у місцеві органи влади…
— Правильно. А потім, якщо влада не допо-

могла або, що трапляється часто, проігнору-
вала звернення? Так, до народного депутата. 
Тому наша команда й розпочала з того, аби 
забезпечити передумови ефективної кому-
нікації з громадянами. Я зараз говорю про 
створення громадських приймалень. Цим 
величезним напрямком займаються мої по-
мічники, яких ми обрали серед десятків ба-
жаючих працювати на благо регіону. Наразі 
вже відкриті приймальні народного депута-
та в Ірпені, Боярці. Незабаром вони з’являть-
ся ще в кількох населених пунктах округу.

Звернень багато. Щодня їх отримуємо десят-
ки. Люди пишуть і на мою Facebook-сторінку, і 
телефонують. Усі звернення мої помічники та 
працівники приймалень відсортовують за прі-
оритетністю виконання. Ті, де потрібне моє 
оперативне втручання, одразу опрацьовують-
ся і надсилаються у  відповідні органи, уста-
нови та інстанції для реагування. Сподіваюсь, 
люди розуміють, що звернень дуже багато і 
допомогти одночасно всім фізично неможли-
во. Але, будьте певні, без уваги наша команда 
не залишить жоден сигнал, жодну скаргу.

Я вже провів кілька десят-
ків зустрічей в  регіоні, хоча 
на це у вересні було визначе-
но Верховною Радою всього 
4 дні. Цього, звісно, не достат-
ньо, але не  варто забувати, 
що народний депутат має ТРИ 
основні «місця» перебуван-
ня  — сесійна зала, комітет і 
округ.  Кожне  — регламенто-
ване графіком, який можна 
переглянути на  офіційному 
порталі Верховної Ради. Будь-
який виборець має можли-
вість перевірити роботу сво-

го депутата та результати його голосувань. 
Я щодня працюю у сесійній залі та маю 100 % 
відвідуваність пленарних засідань. Робота 
в  окрузі також має свою «періодичність». 
Розумію, що кожного непокоять насампе-
ред проблеми рідного міста і всі воліють 
вирішити їх «тут і зараз» особисто з на-
родним депутатом, однак варто усвідомити, 
що все це лише «боротьба з симптомами». 
А найважливіше зараз — запустити систем-
ні зміни в країні, які дозволять реформува-
ти державні органи влади та прокуратуру. 
А  щоб це відбулося, потрібно ухвалювати 
ефективні закони, а отже — необхідно бути 
присутнім у сесійній залі при їхньому обго-
воренні та голосувати за них.

— Ірпінь — найбільший з населених пунк‑
тів вашого виборчого округу. Напевно, 
звідси і найбільше звернень від громадян 
надходить?

— Так. Їх було чимало і під час передви-
борчої кампанії, а  зараз стало ще більше. Є 
питання, котрі ми вирішуємо оперативно, 
а  є такі, що потребують залучення «важкої 
артилерії». От, наприклад, проблематика мі-
крорайону «Благодатний», де понад 2000 ін-
весторів були ошукані групою аферистів. 
Разом з губернатором ми витратили багато 
часу на те, щоб почати розв’язувати цю про-
блему, підключили правоохоронні органи, 
нещодавно фігуранти вже отримали підоз-
ри у  вчиненні злочинів. Днями в  Ірпінській 
міській раді нараду з цього приводу провели 
особисто очільник Київської області Михайло 
Бно-Айріян та начальник обласної поліції — 
Андрій Нєбитов. На зібрання були запрошені 
ошукані компанією ТОВ  «БГМ» інвестори та 
представники міської влади. Дуже радий, що 
завдяки нашій конструктивній співпраці з 
губернатором та керівниками правоохорон-
них органів дві тисячі ошуканих інвесторів 
отримали надію на те, що шахраї та причетні 
до цієї афери особи будуть покарані, а люди 
нарешті отримають дорожню карту добудови 
їхніх будинків. Ще одне дуже важливе питан-

ня, яке було порушено на нараді, — це, безу-
мовно, затвердження меж міста.

— А меж міста до цих пір немає? Ірпінські 
чиновники заявляли, що вони є і навіть 
«свій» Генплан «протягнули»…

— Варто розуміти, що Генеральний план 
не встановлює меж населених пунктів. Ірпін-
ські чиновники добре про це знають. В Ірпе-
ні межі встановлені ще наприкінці 60-х років 
минулого століття і з тієї пори не змінилися. 
І «розширити» їх може лише відповідний до-
кумент, затверджений Верховною Радою.

— І що це означає?
— А те, що все будівництво, що здійснюєть-

ся за  встановленими межами міста, є наразі 
незаконним. Та й до самого Генплану Ірпеня, 
«ухваленого» на так званих громадських слу-
ханнях, є багато питань. Принаймні і у  самої 
громади міста, і у  правоохоронних органів. 
Але це окрема тема. І таких «тем», пов’язаних з 
тотальною забудовою, вирубкою зелених зон, 
незаконним будівництвом, у місті дуже багато. 
На якісь я вже відреагував відповідними за-
питами, на інші — запити готуються. Зрозумі-
ло, що в усіх хитросплетіннях народження так 
званого «ірпінського забудовницького дива» 
мають розібратися правоохоронці і визна-
чити  — хто порушував закон, хто зловживав 
владою, хто закривав очі на відверті порушен-
ня будівельних та екологічних норм, а хто за-
мовляв і верховодив загонами тітушок, котрі 
силою впливали на ухвалення важливих для 
міста та містян рішень. Я ж зі свого боку допо-
магатиму громаді встановити справедливість 
усіма наданими мені законними засобами.

— Проблематикою інших населених пунк‑
тів також володієте?

— Авжеж. Щодня мені помічники доповіда-
ють про ті чи інші проблеми Боярки, Вишне-
вого, Ворзеля, Коцюбинського, інших насе-
лених пунктів. Про поневіряння Гостомеля і 
його суперечку з ірпінськими чиновниками 
у мене теж багато інформації. Гадаю, в цьому 
питанні незабаром буде поставлено крапку. 
Перелік проблем міст, селищ та сіл 95-го ок-
ругу я для себе склав ще під час зустрічей з 
людьми в  період передвиборчої кампанії. 
Відтоді цей список суттєво поповнився. Я вже 
говорив, що мої помічники щодня прийма-
ють скарги та звернення громадян, ретель-
но моніторять події в  регіоні. Можливо, це 
на  перший погляд і непомітно, але викону-
ється колосальний обсяг роботи в  окрузі. 
Наша команда реагує на всі виклики. Однак 
хочу ще раз повторити: країні потрібні вели-
кі системні зміни, котрі наразі ухвалюються 
саме під куполом Верховної Ради, у сесійній 
залі. Необхідні реформи органів державної 
влади, правоохоронних органів, судів. Без 
цього ми не досягнемо мети. 

 БУДНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ: «Найважливіше зараз — запустити 
системні зміни в країні»

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

 Закінчення. Початок на стор. 1

Робота в комітеті — один з найважливіших обов’яз‑
ків народного депутата.
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 ОТАКОЇ!

 АКТУАЛЬНА ТЕМА

«НАВАЖСЯ НА ВТЕЧУ», або Чому проєкт ірпінських 
чиновників «Синергія Сіті» має шанс стати найграндіознішою 
будівельною аферою Київщини
З початку каденції на посаді ірпінського міського голови Володимир Карплюк «поклав око» на заплавні землі р. Ірпінь. Їх забудова 
«своїм» забудовником Ігором Оверком гарантувала отримання мільйонних прибутків. Незважаючи на незаконність будівництва 
на цих територіях, спритники вдалися до грандіозної афери — спорудження житлового комплексу «Синергія сіті», який у народі 
більше відомий як ЖК «Школа». Унаслідок цього кілька тисяч інвесторів можуть залишитися і без житла, і без грошей.

АРЕШТ НА ЗАПЛАВУ
Заплавні ділянки, де розпочалися будівельні 

роботи, знаходяться поза межами Ірпеня. Це 
підтверджують Держгеокадастр, колишній пер-
ший заступник ірпінського міського голови Дми-
тро Христюк, Київська облдержадміністрація.

Свого часу згадані території належали КСП 
«Агрофірма «Рубежівська». Унаслідок реструк-
туризації цього підприємства землі сільсько-
господарського призначення опинилися у при-
ватній власності.

У свою чергу Ірпінська міська рада змінила 
їх цільове призначення під багатоквартирну 
забудову. І таким чином перевищила свої пов-
новаження.

Водночас землі заплави відносять до особли-
во цінних земель сільськогосподарського при-
значення. І знову ж ІМР не мала права зміню-
вати їх цільове призначення, бо це прерогатива 
Верховної Ради чи Кабміну.

Також земельні масиви у  заплаві р. Ірпінь 
не  підлягають забудові згідно з висновками 
Київ водресурсу. Згідно з ними це може призве-
сти до екологічної катастрофи в Ірпінському ре-
гіоні.

За фактами маніпулювання землями заплави 
правоохоронні органи здійснюють ряд досудових 
розслідувань. У рамках одного з них на ділянки, 
де вже розпочато незаконне будівництво, слідчий 
суддя Ірпінського міського суду наклав арешт.

«СУДОВА ЛАСТІВКА» ПО ГЕНПЛАНУ
Ще одним важливим кроком злочинців при 

владі стало ухвалення так званого «оновленого 
Генерального плану м. Ірпінь». Цей фейковий 
документ покликаний легалізувати незаконне 
будівництво. Водночас за його допомогою «за-
тягли» до  меж міста і згадану заплаву, і лісові 
землі. Штучне збільшення території сягає майже 
2000 га — із 1724 до 3705,01 га.

Прийняття Генплану викликало величезне обу-
рення свідомої громади. Небайдужі жителі Ірпе-
ня подали позови до  суду на  тимчасову очіль-
ницю міста Анастасію Попсуй та Ірпінську міську 
раду. Адже завдяки маніпуляціям та свавіллю 
багатьом ірпінцям просто не надали можливості 
ні взяти участь в обговоренні проекту, ні потра-

пити на  громадські 
слухання та сесію. 
Найняті тітушки си-
лою витісняли лю-
дей із сесійної зали. 
А фейковий Генплан 
ухвалили за  лічені 
хвилини.

Першою обнадій-
ливою «судовою 
ластівкою» стала 
постанова Верхов-
ного суду України, 
який визнав проти-
правною бездіяль-
ність в. о. ірпінсько-
го міського голови 
Анастасії Попсуй, ви-
конавчого комітету 
ІМР щодо забезпе-
чення громадських обговорень проекту містобу-
дівної документації «Оновлення Генерального 
плану міста Ірпінь», підготовки та проведення 
громадських слухань з цього питання. Тому спо-
діваємося, що незаконний документ буде скасо-
вано.

ОВЕРКО УХИЛИВСЯ ВІД ПОДАТКІВ
Самі будівельні роботи на заплаві розпочали-

ся без жодних дозвільних документів, а  ділян-
ки перебували під арештом. Зводили так звану 
«школу» для дітей нашого міста, кількість яких 
постійно зростає унаслідок шаленої забудо-
ви. Ця легенда від влади та забудовника Ігоря 
Оверка остаточно перестала бути чарівною каз-
кою, коли поверхи новобудови почали стрімко 
зростати.

Згодом аферисти розгорнули активну реклам-
ну кампанію, щоб знайти інвесторів, яким можна 
«впарити» незаконне житло. Потенційних ново-
селів має  б насторожити, що за  документами 
у  ТОВ «Будівельна група «Синергія», яка взя-
лася зводити величезний житловий комплекс 
на  72  висотні будинки на  10  тис. осіб, працює 
2 особи. Це згаданий депутат Ірпінської міської 
ради («Нові обличчя») Ігор Оверко — керівник 
та бухгалтер, а також Ірина Петренко.

Статутний капітал фірми становить 10  тис. 
грн, загальний дохід у 2018 році — 237 тис. грн, 
сплатили лише 180  грн податку на  прибуток 

(а за словами Оверка — 100 тис. дол). На кінець 
року баланс основних засобів сягав 0 грн.

Натомість відомо, що у 2017-му Оверко продав 
400  квартир на  50  млн грн. І, за  даними НАЗК, 
ухилився від сплати податків за  реалізацію 
83 квартир на суму понад 15 млн. грн. Справа ді-
йшла до суду, але…

«РОГИ І КОПИТА» В ІРПЕНІ
На заплаві бачимо новий фінт від забудовни-

ка. Як стало відомо, замовником спорудження 
ЖК «Синергія сіті» є Юрій Мураш — фізична осо-
ба, яку фактично можна назвати «зіц-головою 
Фунтом». Персонаж роману «Золоте теля» Іль-
фа та Петрова ніс кримінальну відповідальність 
за діяльність фіктивних фірм на кшталт «Роги і 
копита».

Саме на Мураша оформили містобудівні умо-
ви (видані незаконно головним архітектором 
Ірпеня Михайлом Сапоном), він залучає підряд-
ників будівництва, укладає договори з інвесто-
рами-новоселами. А ось про законність спору-
дження заявляє Оверко, хоча начебто й не має 
відношення до «Синергії сіті».

Дана ситуація аналогічна зі зведенням в Ірпені 
ЖК «Благодатний», частина будинків якого теж 
знаходиться поза межами міста. Власник компа-
нії БГМ, яка зводила житло, Ігор Вишняков утік 
за кордон. Будівництво заморожене, без житла 
залишилося понад 2000 осіб. 

«Наважся на втечу» — це слоган проєкту «Синергія Сіті»...  
Забудовник Ігор Вишняков свого часу вже «наважився на втечу» і зник 
за кордоном із грошима понад 2000 інвесторів ірпінського мікрорайо‑
ну «Благодатний». Чи піде тим же шляхом Ігор Оверко?

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ У ГОРЕНИЧАХ: провокація чи помста?
Валерія Гонтарева, колишня очільниця Нацбанку, розповіла, що будинок згорів повністю через підкинуту у вікно пляшку 
із запальною сумішшю. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав, крім будинку, який повністю знищений вогнем.

Б удинок колишня голова На-
цбанку Валерія Гонтарева 
використовувала, як дачний. 

Решту часу будівля перебувала під 
наглядом шести охоронців. Однак 
пожежа сталась тоді, коли чергував 
один з них. Охоронець розповів, 
що почув у  дворі шум. Коли вий-
шов надвір, то  побачив, що буди-
нок вже загорівся, тому викликав 
пожежників. Надзвичайники з вог-
нем не впорались і будинок згорів 
ущент.

Наразі поліцейські відкрили кримі-
нальне провадження за статтею про 
умисне знищення майна, а також намагаються встановити і знайти 
особу злочинця.

Речник поліції Київщини Микола Жукович зазначив, що коктейля 
Молотова, як видавалось Гонтаревій, слідчі не знайшли. Натомість 
вони виявили на  місці пожежі світло-шумову та звукову запалю-
вальну ракету.

«Є ряд доказів, на жаль, не можу їх озвучити… Наразі із ними без‑
посередньо працюють експерти», — також додав речник.

В Офісі Президента пообіцяли, що 
розслідування планують розкрити як-
найшвидше. «Пожежа в  будинку ко‑
лишньої очільниці НБУ — брутальний 
злочин, швидке розкриття якого має 
стати пріоритетом в роботі право‑
охоронних органів. В Україні всі мають 
почуватися захищеними, незалежно 
від колишніх або нинішніх посад та 
політичних поглядів. Право на безпе‑
ку та право на  приватну власність 
мають бути непорушними (щодо ос‑
таннього рішення може ухвалювати 
лише суд). Глава держави чекає від 
відповідних відомств якнайшвидшого 

розкриття цієї провокації», — повідомили в установі.
На інцидент відреагував також міністр внутрішніх справ Арсен 

Аваков, який вважає, що організатор підпалу шкодить країні. «Ніч‑
ний підпал будинку Гонтаревої  — неприпустимий прояв кримі‑
нального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибут‑
тя місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він — ворог, який 
шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх 
зусиль для пошуку злочинця», — заявив Аваков.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

13 вересня. СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ. Неспо-
кійною виявилася п’ятниця 13-го у Свято-
петрівському — чоловік кидався на пере-
хожих з арматурою. Громадські правоохо-
ронці, які схопили нетверезого розбишаку, 
знайшли у нього ще й пістолет з набоями. 
Затримати чоловіка вдалося активістам 
громадського формування «Департамент 
охорони». Коли активісти приїхали за ви-
кликом на вулицю Тепличну, 38, дебошир 
почав погрожувати і їм. Однак чоловіка 
вдалося затримати.
При поверхневому огляді у нього виявили 
пістолет, металеву арматурину, а також 
набої. Поліція, що прибула на місце затри-
мання, забрала затриманого у відділок та 
вилучила зброю.
26 вересня. ЧАЙКИ. Правоохоронці 
затримали чоловіка, який, ймовірно, 
причетний до побиття підлітків у Києві. 
У пресслужбі Патрульної поліції Київщини 
нагадали, що на Подолі група чоловіків 
напала та побила підлітків, внаслідок чого 
один із постраждалих у важкому стані по-
трапив до лікарні. Хлопцю зробили склад-
ну операцію і наразі він перебуває в комі. 
Усі нападники перебувають у розшуку. Па-
трульні отримали інформацію щодо одного 
з нападників. Той, ймовірно, пересувався 
на авто Volkswagen LT. Правоохоронці зупи-
нили автівку на трасі «Київ-Чоп». В машині 
перебував чоловік, який за зовнішніми оз-
наками підпадав під опис розшукуваного. 
Підозрюваного поліцейські передали пра-
воохоронцям Подільського відділку.
7 жовтня. ТАРАСІВКА. На залізничному 
переїзді у селі Тарасівка приміський потяг 
«Київ-Фастів» збив 60-річного чоловіка. 
Про це розповіли у Національній поліції 
Київської області. «Фатальна аварія стала-
ся на залізничному переїзді с. Тарасівка, 
Києво-Святошинського району. Там елек-
тропотяг «Київ-Фастів» збив невстановле-
ного чоловіка віком близько 60-ти років. 
Затримки руху не було», — повідомили 
в управлінні. Зазначається, що наразі полі-
цейські відкрили кримінальне проваджен-
ня за статтею 276 Кримінального кодексу — 
порушення правил руху або експлуатації 
залізничного транспорту. 
7 жовтня. Києво‑Святошинський район. 
У Києво-Святошинському районі затрима-
ли поліцейського, який організував групу 
грабіжників, які проникали до помешкань 
громадян та викрадали зброю та цінні 
речі. У Департаменті внутрішньої безпеки 
Нацполіції Київщини повідомили, що пра-
воохоронця затримали.
Учасники злочинної групи діяли дуже зла-
годжено: пересувались на поліцейському 
авто і встигали втекти з місця злочину ще 
до приїзду охоронців. При цьому лідер 
групи сам знаходив будинки, в яких зло-
чинці викрадали майно. За ніч крадіям 
вдавалось здійснити кілька злочинів. «Про 
об’єкт нападу злодії були добре поін-
формовані, а, потрапляючи до будинку, 
виносили всі наявні цінності. Так у селі 
Шпитьки, Києво-Святошинського району, 
із житла зловмисники поцупили 4 одиниці 
зареєстрованої вогнепальної зброї, понад 
1 тисячу набоїв до неї, 16,5 тисяч доларів 
США та 2 тисячі євро, дороге стрілецьке та 
тактичне спорядження. В одному з будин-
ків у селі Хотів спільники викрали 6,5 тисяч 
євро, 2 тисячі доларів, велику кількість 
ювелірних прикрас, коштовні годинники, 
шкіряні вироби, зброю, документи та ключі 
від автомобілів», — інформують у департа-
менті.
Наразі старшого лейтенанта — лідера 
злочинців — затримали. Інших учасників 
злочинного формування продовжують 
розшукувати. За статтею 185 Кримінального 
кодексу України поліцейському загрожує 
від трьох до шести років ув’язнення.
11 жовтня. Віта‑Поштова. На території 
села знайшли снаряди ДСв. Боєприпаси 
Другої світової війни відкопали у садовому 
центрі «Єва» під час проведення там зем-
ляних робіт. Працівники, котрі знайшли ви-
бухонебезпечні предмети, одразу повідо-
мили про знахідку поліцію, надзвичайників 
та громадських правоохоронців ГФ «Ві-
та-Захист». Ті огородили місце з боєприпа-
сами, поки небезпечні знахідки не забрали 
для знешкодження.

СКАНДАЛЬНИЙ ГОЛОВА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ КОДА ЗВІЛЬНИВСЯ

Н а початку жовтня пішов з посади голова управління інфра-
структури Київської обласної державної адміністрації Юрій 
Чередніченко. Саме з його бездіяльністю неодноразово бо-

ролася громада Київщини, зокрема Вишневого. Люди влаштовува-
ли мітинги під стінами КОДА через необумовлено високу вартість 
проїзду в  маршрутках та свавілля перевізників, а  також неякісні 
послуги пасажирських перевезень.

«Це людина, із порушеннями якої довго боролися активісти на‑
шого району і яка за двох голів КОДА спокійно почувала себе в кріс‑
лі. А хтось каже, немає змін…», — прокоментував активіст та житель 
Вишневого Денис Зерченко.

За його словами, Юрій Чередніченко закривав очі на  численні 
порушення перевізників у  Вишневому на  маршрутах № 718, 301, 
820 тощо.

Нагадаємо, у листопаді минулого року відбулися ряд акцій проти 
управління інфраструктури КОДА. Громади Вишневого та прилег-
лих сіл вимагали пояснити, чому в Києво-Святошинському районі 
найвищі тарифи на проїзд в Україні; встановити обґрунтовані ціни; 
відставки голови управління інфраструктури Київської обласної 
державної адміністрації Юрія Чередніченка; відновлення кому-
нального транспорту; скасування останніх конкурсів на перевезен-
ня, які були проведені із численними порушеннями.
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Також голова зустрівся з ініціативною групою активістів 
із Вишневого, Крюківщини та Софіївської Борщагівки, з 
якими конструктивно проговорив реалізацію інфраструк-
турних проектів.

Днями стало відомо, що у рамках цього інфраструктур-
ного проєкту вже почалися перші рухи у позитивний бік. 
Так, наприклад, міська рада Боярки підготувала проєкт, 
за яким на шляхопровід між містом та селом Тарасівка пла-
нують витратити 5 мільйонів гривень з міського бюджету. 
Про це повідомив голова Боярської міськради Олександр 
Зарубін на  черговій сесії. «Київська обласна державна 
адміністрація візьме на себе фінансування проєкту і на‑
ступного року спільним фінансуванням Боярської місь‑
кої ради, районної і обласної рад цей проєкт почне ру‑
хатись, — зазначив Зарубін. — Я зустрічався з селищним 
головою Тарасівки Сизоном. Вони також за будівництво 
цього шляхопроводу, і після рішення нашої сесії будуть це 
питання піднімати на своїй сесії».

Проєкт будівництва шляхопроводу депутати підтримали. 
А от у Тарасівці сільський голова відреагував на цю новину 
скептично. «Зарубін — дуже цікавий чоловік. Минув місяць, 
а від них нічого не було. Питання було таке: чи не проти 
ви взяти участь у актуалізації проєкту підземного тунелю 
через залізницю. Щоб ми разом з Бояркою профінансували 
цей проєкт. Я йому сказав: давайте, готуйте меморандум, 
вихідні дані, я винесу на комісію, потім — на сесію — і все», — 
заявив голова Тарасівської сільської ради Володимир Сизон. 
Голова села також додав, що ще 2010 року проєкт підземно-
го шляхопроводу був розроблений «Транспроектом», однак 
не був втілений через постійну зміну керівників «Укрзаліз-
ниці». Сизон пояснив, що такий перехід на території Тарасів-
ки дійсно зменшить затори на переїзді і позитивно вплине 
за безпеку руху. Окрім 
того, тепер після осо-
бистого втручання 
у  цю проблематику 
голови КОДА і об’єд-
нання зусиль усіх 
зацікавлених сторін, 
є великі сподівання, 
що цей та інші інф-
раструктурні проєкти 
на Київщині, зокрема 
у  Києво-Святошин-
ському районі, будуть 
реалізовані.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ВРАХУЄ ІНТЕРЕСИ 
ВСІХ СТОРІН

У Верховній Раді зареєструва-
ли доповнений проект закону 
на основі урядового законопро-

екту про обіг земель сільськогоспо-
дарського значення, який враховує 
всі зауваження та побажання суспіль-
ства.

Парламентарі та Уряд знайшли ком-
проміс із суспільством щодо найбільш 
проблемних та болючих моментів ре-
форми — можливості купувати землю 
для іноземців та питання концентрації 
земель в одні руки.

«Після того як Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради 
законопроект про ринок землі, ми почали велику дискусію 
з усіма зацікавленими сторонами. Провели декілька десят‑
ків зустрічей і консультацій, завдяки яким зафіксували всі 
зауваження і пропозиції, а також страхи та побоювання 
всіх — аграріїв, фермерів, пайовиків та селян. Земельна ре‑
форма відбудеться, а її модель буде враховувати інтереси 
і власників паїв, і фермерів, і агрокомпаній», — сказав Тарас 
Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства під час брифінгу «Законодавчі 
ініціативи щодо земельної реформи» за участі народних де-
путатів та представників уряду.

У ході брифінгу представили сам проект доповненого до-
кумента. Ним пропонують зменшити обмеження по концен-
трації земель в межах області з 15 % до 8 %; ввести обмежен-
ня по концентрації земель в межах ОТГ у розмірі 35 %.

Що стосується найбільш дискусійного питання, щодо мож-
ливості купувати землі сільськогосподарського призначен-

ня іноземцями, парламентарі запро-
понували ввести перехідний період 
до 01.01.2024 року. В цей період компа-
нії, бенефіціарними власниками яких 
є іноземці, особи без громадянства, 
юридичні особи, створені за  законо-
давством іншим, ніж законодавство 
України, іноземні держави, не  змо-
жуть купувати землі с/г призначення 
державної, комунальної власності, 
а також пайові землі. Виняток — землі, 
які на момент набрання чинності за-
коном вже є в оренді.

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та зе-
мельних відносин України планує обговорити положення 
цього інтегрованого проекту, а  також альтернативні про-
екти, зареєстровані у Верховній Раді, та ухвалити рішення 
щодо внесення законопроектів із земельної реформи для 
першого читання.

«Ми продовжуємо активно спілкуватись з людьми в ре‑
гіонах, щоб обговорювати найбільш проблемні для них 
моменти. Активно проводимо зустрічі та консультації з 
профільним парламентським комітетом, Міністерством 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 
у  яких беруть участь представники аграрних і фермер‑
ських асоціацій. Вони проходять як у  Кабінеті Міністрів, 
так і безпосередньо у Президента України. Для нас важли‑
во, щоб від реформи виграли в першу чергу люди, тому ми 
будемо до них дослухатись та вносити корективи в наші 
законопроекти», — додав Роман Лещенко, уповноважений 
Президента України із земельних питань.

 ВЛАДА

КОЖНА ЗАКУПІВЛЯ МАЄ БУТИ ПІД КОНТРОЛЕМ:  
голова КОДА відмінив недоцільні тендери на 2 мільйони 
гривень

О чільник Київської облдержадміністрації Михайло 
Бно-Айріян підписав розпорядження, яким відмінив 
два тендери, визнавши закупівлі на 2 млн грн недо-

цільними. Мова йде про закупівлю «Проведення маркетин-
гового дослідження туристичного потенціалу Київської об-
ласті», вартістю 1 млн грн та «Розробки пропозицій щодо 
оцінки ризиків в галузях економіки при здійсненні інвес-
тиційної діяльності», вартістю 900 тис. грн.

«Про ці тендери мені повідомили журналісти, за що я  їм 
вдячний. Я не проти маркетингових досліджень і розвитку 

туристичного потенціалу області, але проти витрачан‑
ня на це мільйонів гривень з бюджету. Отже, два мільйони 
гривень збережені для Київської обласної державної адміні‑
страції, і ми подумаємо, як раціонально їх використати», — 
повідомив голова КОДА та закликав журналістів, експертів та 
громадськість і надалі слідкувати за проведенням закупівель.

«Друзі, продовжуйте слідкувати за нашими закупівлями, 
реагуйте, змінюймо систему разом! Я  зі свого боку буду 
оперативно реагувати на  такі звернення», — наголосив 
Михайло Бно-Айріян.

ТРИВАЄ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ 
У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

У правління молодіжної політики та націо-
нально-патріотичного виховання Київської 
обласної державної адміністрації нагадує 

про обласний конкурс проєктів у сфері молодіж-
ної політики. Запрошуються до  участі інститути 
громадянського суспільства, які за бюджетні кош-
ти готові у 2020 році впровадити власний проєкт.

Оргкомітет насамперед розглядатиме проєктні 
пропозиції, які будуть спрямовані на розв’язання та-
ких пріоритетних завдань:
 y Формування громадянської позиції  — здійс-

нення заходів, спрямованих на  утвердження 
громадянської свідомості і активної життєвої 
позиції молоді.

 y Здоровий спосіб життя молоді — здійснення 
заходів, спрямованих на  популяризацію та 
утвердження здорового і безпечного спосо-
бу життя та культури здоров’я серед молоді.

 y Розвиток неформальної освіти — проведен-
ня заходів неформальної освіти, спрямова-
них на набуття молоддю знань, навичок та ін-
ших компетентностей поза системою освіти.

 y Зайнятість молоді — створення умов та здійс-
нення заходів, спрямованих на працевлашту-
вання молоді (забезпечення первинної і вто-
ринної зайнятості та самозайнятості молоді).

 y Партнерська підтримка молоді, що проживає 
на  тимчасово окупованій території України, 
та внутрішньо переміщених осіб — здійснен-
ня заходів, спрямованих на  соціальне ста-
новлення та підтримку молоді з числа вну-
трішньо переміщених осіб.

Кінцевий термін подання заявок — 31 жовтня!
Документи для заявки можна завантажити в ін-

тернеті за адресою: https://cutt.ly/qwdgfi
Конкурсні пропозиції приймаються у друкова-

ній та електронній формі до 31 жовтня 2019 року 
щоденно, крім суботи та неділі, з 10:00 до 17:00, 
у  п’ятницю з 10:00  до  16:00  за  адресою: 
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. 534 (5 поверх), 
тел. (044) 285–58–73.

Контактна особа для отримання консульта-
цій  — Альона Луценко, головний спеціаліст від-
ділу молодіжної політики управління моло-
діжної політики та національно-патріотичного 
виховання Київської обласної державної адміні-
страції, тел.: (044) 285-58-73, (050)  868–78–56.

Електронну форму можна надіслати на  адресу 
molodkoda2017@gmail.com з темою листа «Кон-
курс проєктів МП 2020» або надати до управління 
на електронному носії.

 СУСПІЛЬСТВО

«СОНЯЧНЕ МАЙБУТНЄ БОЯРКИ»: 
що відомо про перший громадський 
проєкт‑премію
Автор ідеї Віталій Хохлов пропонує встановити 
сонячну батарею на даху Боярської міськради, щоб 
профінансувати проєкт.

О пис ініціативи з’явився на сайті конкурсу «Громадський бюджет міста Боярка 
2020».
Місцевий житель Віталій Хохлов за рахунок коштів від отриманої сонячної 

енергії пропонує нагородити випускників 11 класів, які мають найвищі бали із ЗНО.
«Бути розумним та жити в Боярці — повинно звучати поважно! Тому дуже важ‑

ливо допомагати талановитим підліткам, дати їм упевненість, що рідне місто 
поважає та цінує їх досягнення. В наш час дуже важливо популяризувати, сти‑
мулювати та розвивати зелену енергетику. Буде дуже символічно, що джерелом 
фінансування премії «Сонячне майбутнє Боярки» буде саме сонячна електро‑
станція», — описує свою ідею автор.

Премія буде грошова. І для того, щоб ці кошти отримати, автор хоче встановити 
сонячні батареї на 80 квадратних метрах даху Боярської міськради.

Боярські школярі претендуватимуть на три призові місця за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання. Переможцю дістанеться приз — 50 % від коштів, які 
місто зекономило від заряду сонячних батарей.

Щоб реалізувати проєкт, необхідно 250 тисяч гривень. Віталій Хохлов мріє, щоб ця 
премія діяла у Боярці до 2050 року.

Наразі у громадському бюджеті зареєстрова-
но вже 12  проєктів. Жителі міста пропонують 
нарешті зробити тротуар по вулиці Матросова, 
встановити попереджувальні манекени на  пі-
шохідних переходах, вказівники вулиць, ство-
рити люмінісцентну статую, побудувати дитмай-
данчик на  вулиці Білогородській та гойдалки 
у парку Сагайдачного, а також безкоштовно сте-
рилізувати хатніх улюбленців.

Цілу низку проєктів боярчани присвятили еко-
логії: вже згадана премія випускникам, встанов-
лення «сонячного дерева» для підзарядки гадже-
тів, облаштування у  парках двох приладів для 
компостування сміття та вироблення механізму 
покарання за спалювання рослинних решток.

Голосувати за проєкти можна двома способами: на сайті gb.mistoboyarka.gov.ua 
або особисто у ЦНАПі, який знаходиться у міській раді (вулиця Грушевського, 39) та 
у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення КП «Боярський інформаційний 
центр» (вул. Білогородська, 13, каб № 14).

МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН:  
«Ми розпочали рух з будівництва 
транспортних розв’язок для 
того, щоб питання переїздів 
було закрите назавжди»
 Закінчення. Початок на стор. 1
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 НОВИНИ РЕГІОНУ

МІЖМІСЬКИЙ АВТОБУС З ПЕРЕПЛАТОЮ У 2,5 МЛН 
ГРИВЕНЬ

У ВИШНЕВОМУ ЗАПУСТИЛИ ДВА СОЦІАЛЬНІ 
МАРШРУТИ

З 1 ЛИСТОПАДА НА КИЇВЩИНІ ЗАПРАЦЮЄ 
ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ДЕРЕВИНИ 

Р ішення про заходи щодо охорони лісів 
та запровадження електронного облі-
ку деревини на території Київської об-

ласті ухвалив голова Київської обласної дер-
жавної адміністрації Михайло Бно-Айріян.

«Друзі, з 1  листопада починаємо грати 
за новими правилами!!! Нещодавно ми з го‑
ловами обласних держадміністрацій мали 
селекторну нараду з Прем’єр‑міністром 
Олексієм Гончаруком. Говорили про методи 
боротьби зі «схемами» в  регіонах. Очіль‑
ник Івано‑Франківської ОДА Денис Шми‑
галь розповів про боротьбу з незаконною 
вирубкою Карпат. Мені сподобався його 
досвід, і тому я  роблю аналогічний крок 
у  Київській області», — повідомив голова 
Київської ОДА.

Своїм розпорядженням від 2  жовтня 
2019  року очільник Київщини доручив Ки-
ївському обласному управлінню лісового 
та мисливського господарства, державному 
підприємству «Спеціалізоване лісогоспо-
дарське підприємство «Київоблагроліс»:
 з 01  листопада 2019  року запровадити 

електронний облік деревини; облік про-
дукції лісозаготівель, лісопиляння і дере-
вообробки здійснювати із застосуванням 
електронного обліку;
 забезпечити здійснення продажу всієї 

необробленої деревини на аукціонних торгах;
 щомісяця висвітлювати інформацію про 

кількість заготовленої та реалізованої про-
дукції;
 до 01 листопада 2019 року забезпечити 

оприлюднення інформації про стан запро-
вадження та функціонування електронного 
обліку деревини».

Постійним лісокористувачам на  території 

області доручено забезпечити виконан-
ня Указу Президента України від 09  липня 
2019  року №  511/2019 «Про деякі заходи 
щодо збереження лісів та раціонального 
використання лісових ресурсів» та реко-
мендувати вищевказані пункти.

Крім того, «Київському обласному та 
по м. Києву управлінню лісового та мислив-
ського господарства рекомендували:

— спільно з Головним управлінням Націо-
нальної поліції в Київській області та Дер-
жавною екологічною інспекцією Столично-
го округу забезпечити належний контроль 
за обігом деревини та вживати відповідно 
до законодавства заходів протидії незакон-
ним рубкам;

— спільно з Головним управлінням Дер-
жавної служби України з надзвичайних 
ситуацій у  Київській області, постійними 
користувачами вживати заходів щодо під-
вищення протипожежної безпеки в  лісах, 
попередження виникнення, своєчасного 
виявлення, обмеження та організацію лік-
відації лісових пожеж.

У БОЯРЦІ ЗА 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ПРОВЕДУТЬ НЕЗАЛЕЖНУ 
ЕКСПЕРТИЗУ ПОВІТРЯ

Б оярська міська рада ухвалила 
рішення про зміну розподілу 
бюджетних коштів, де 100 тисяч 

гривень закріпили для проведення 
незалежного екологічного аудиту.

На сесії у  міській раді Боярки під-
няли питання щодо нарікань жителів 
про жахливу якість повітря, через яку 
у багатьох виникає алергія та кашель. 
Деякі навіть почали продавати свою 
нерухомість у Боярці.

Голова ради нагадав, що рішення 
про проведення експертизи вже при-
йнято: воно увійшло до  пакету змін 
до  бюджету 2019  року. «По  ТПКВКМБ 
0218330 КЕКВ 2240 збільшити асигну-
вання на  100 000,00  грн (проведення 
незалежної екологічної експертизи 
для встановлення джерел шкідливих 
викидів в м. Боярка)», — йдеться у до-
кументі рішення.

«Я особисто виїжджав на терито‑
рію «Вентсу» та інших підприємств, 
які там знаходяться, тому що їх там 
багато. Дійсно, досі не встановлено, 
звідки той запах, тому сподіваємося, 
що цей аудит все‑таки поставить 
крапку, і раз і назавжди ми наведемо 
там лад», — відзначив голова міської 

ради Олександр Зарубін.
Жителі Боярки вже давно скаржать-

ся на  поганий стан повітря у  місті. 
Мешканці ще влітку повідомляли 
про пластиковий запах у Боярці, че-
рез який багато хто почав страждати 
на кашель та алергію. Пізніше міська 
рада провела експертизу підприємств 

на  території колишнього заводу «Іс-
кра», не виявивши витоку небезпеч-
них речовин на  заводах «Вентс» та 
«Еліт Декор». Крім того, виробництва 
мали всі необхідні дозволи, а ті вики-
ди, які вони здійснюють, відповіда-
ють нормам. Однак неприємний запах 
та симптоми мешканців не зникли.

«БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» 
МОЖЕ ЛИШИТИСЬ БЕЗ СВІТЛА, 
А ЖИТЕЛІ ТАРАСІВКИ — БЕЗ 
ВОДИ
Комунальне підприємство нагадало 
«Києво-Святошинській тепломережі» про борги, через 
які «Боярка-Водоканал» залишиться без електрики і, 
відповідно, не зможе подавати воду.

З такою заявою підприємство звернулось до  КП «Киє-
во-Святошинські тепломережі». У документі зазначається, 
що теплова установа заборгувала 2,1  мільйони гривень, 

через що обленерго припиняє подавати для водопостачальної 
компанії струм.

«Враховуючи вищезазначене, у  разі непогашення КП «Ки‑
єво‑Святошинська електромережа» заборгованості буде 
припинено подачу електроенергії для КП «Боярка‑Водока‑
нал», а  підприємство не  матиме можливості здійснювати 
централізоване водовідведення стоків села Тарасівка», — 
йдеться у зверненні.

«Боярка-Водоканал» також нагадує, що саме підприєм-
ство-боржник є виконавцем послуг з водовідведення у Тара-
сівці. Тому село може потерпати через відсутність води.

Крім «Києво-Святошинської тепломережі» «Київобленерго» 
планує відрізати від електропостачання ще 21  підприємство 
у Київській області. У Києво-Святошинському районі через за-
боргованість без світла можуть залишитися ТОВ «ЖЕО «Софія 
Київська» і ТОВ «Софія Буд Груп» (Софіївська Борщагівка), ТОВ 
«Управляюча компанія «Комфорт сервіс НТ» (Святопетрівське) 
та ТОВ «ЖЕК Перший Парковий» (Білогородка).

П ро це повідомили у  Держспоживслужбі. 
Зазначається, що за 2019 рік у Києво-Свя-
тошинському районі грибами отруїлись 

2 особи. Одна з них — 47-річна жінка — померла.
У повідомленні нагадали збирачам грибів пра-

вила безпеки при їх вживанні. Зокрема, необ-
хідно упевнитись, що гриби не  переспілі або 
червиві. Не  варто збирати гриби, котрі мають 
бульбовидне потовщення на  ніжці. Також вар-
то утриматись від збирання грибів у  парках та 
вздовж доріг.

«Ніколи не пробуйте на смак гриби в сирому 
вигляді. Не вірте поширеній думці, що отруйні гриби викликають потемніння цибулини, 
якщо її опустити в посуд, де варяться гриби», — також радять експерти.

Вдома перед приготуванням продукту варто ще раз уважно переглянути зібране та вари-
ти окремо за різними видами. Відкладати приготування не можна: найпізніше, коли потріб-
но зварити гриби — це наступного ранку.

У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ 
ЗАФІКСУВАЛИ ВИПАДОК СМЕРТІ ВІД ГРИБІВ
Через отруєння дикими грибами на території району загинула 47-річна жінка.

 ОФІЦІЙНО

 ОТАКОЇ!

ВІДРІЗАВ БАТАРЕЇ, ЗРОБИВ «СЮРПРИЗ» СУСІДАМ

У Вишневому у будинку по вул. Лесі Українки весь стояк з першого поверху по остан-
ній завдяки одному із мешканців ризикує залишитися без тепла. Про це повідомляє 
офіційний сайт Вишневої міської ради. В ході підготовки міста до опалювального се-

зону виявилося, що один із мешканців Вишневого самовільно зрізав радіатори в квартирі. 
На жаль, заподіяна шкода не обмежилась стінами його помешкання. Тепер всі сусіди, що 
під’єднані до цього стояка, ризикують зустріти холоди без опалення.

Комунальні служби наполегливо просять не робити самовільні втручання у внутрішньо-
домові мережі — особливо зараз, коли має розпочатися опалювальний сезон.

Коментар директора КП «Вишнівськтеплоенерго» Антона Максимовича:
«Я спілкувався з власниками цієї квартири, вони приходили і вимагали дозволу на вста‑

новлення системи автономного опалення. Влаштували скандал. Коли в такий спосіб нічо‑
го не вийшло, вони просто зрізали радіатори. Це останній поверх, там має стояти клапан 
для спуску повітря із системи. Вони його теж зрізали. Тепер, навіть якщо ми спробуємо 
заповнити мережу водою, там повітряна пробка, опалення не буде працювати.

До 2007 року, якщо ви пам’ятаєте, було дозволено робили проект індивідуального опа‑
лення, ставити собі газові чи електричні котли. Потім прийняли такий закон, який забо‑
роняє подібні зміни в окремих квартирах. Буквально пару тижнів тому в цей закон внесли 
зміни, але суть залишається та сама. Зміну проекту системи опалення можна робити 
тільки в будинку вцілому. Це має бути рішення всіх власників квартир, а не когось одного.

Зараз у нас немає іншого законного шляху, крім як відновити роботу системи до проек‑
тного стану. Якщо треба, то з допомогою поліції. Шкода тільки, що заручниками шанта‑
жистів стали ще вісім квартир по стояку. Сподіваюся, зробимо все швидко, ще до початку 
опалювального сезону».

Ф ахівці Громадського контролю виявили, що в Вишневому комунальне підприємство 
«Управління комунального господарства» через ProZorro купує міжміський автобус 
з переплатою для бюджету в 2,5 млн грн.

У тендері взяли участь три підприємства: ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ», ТОВ «УКРАВ-
ТОКОМПЛЕКТ ЛТД» та ТОВ «Автогруп». Пропозиція компанії ТОВ «Автогруп» відхиле-
на замовником, оскільки той не  надав всіх необхідних документів і запропонував авто-
бус, гірший за  технічними характеристиками. Інші учасники запропонували автобус МАЗ 
232062 за 6,1 млн грн. Тож 23 верес-
ня поточного року замовник ви-
знав переможцем даної закупівлі 
ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ».

Відомо, що на ринку автобус МАЗ 
232062  з кондиціонером салону та 
аудіо-системою коштує 3,6 млн грн 
(базова комплектація коштує 
3,3 млн грн, кондиціонер салону та 
аудіо-відеосистема — 300 тис. грн). 
Отже, вартість автобуса в  1,7  рази 
перевищує середньоринкову ціну 
і потенційно може завдати збитків 
місту на суму 2,5 млн грн.

Ч ерез вулиці Київську, Європейську, Лесі Українки та ринок почав курсувати безкош-
товний маршрутний автобус до недобудованого ТРЦ Cherry Mall.
Крім того,  з Вишневого та Крюківщини можна безкоштовно дістатися до Столичного 

продуктового ринку. Завдяки ініціативі ГО «Інваліди Чорнобиля» приватний перевізник 
«Кийтранс-2005» збільшив кількість рей-
сів пільгового автобусу, який їздитиме 
двічі на день.

Як зауважила Євгенія Карпенко, голова 
громадської організації «Інваліди Чор-
нобиля», Вишневе — одне з небагатьох 
міст, де є соціальний автобус. Так як за-
раз сезон заготовок на зиму, ми звер-
нулися з проханням, щоб автобус їздив 
двічі на день. Всі розуміють, як важко 
стареньким самим їздити на ринок і до-
биратися з важкими сумками додому.
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 СУСПІЛСТВО  СПОРТ

У БОЯРЦІ ЗБИРАЮТЬ КОШТИ 
НА БАРЕЛЬЄФ ОДНОМУ З 
ЗАСНОВНИКІВ «ПЛАСТУ»

Б лизько 20  тисяч гривень по-
трібно на створення барельєфу 
на  честь Івана Чмоли  — захис-

ника станції «Боярка» від більшови-
ків та одного з основоположників 
організації «Пласт».

Таку ініціативу запропонував бояр-
ський активіст, учасник «Пласту» та 
колишній працівник Верховної Ради 
Андрій Ковальов.

«12–15  лютого 1919  року українські 
воїни організували оборону станції 

Боярка. Їхнє завдання було не допустити просування російсько-більшовиць-
ких окупантів по фастівській залізниці. Командував оборонцями український 
полковник, засновник Пласту — Іван Чмола. Я мрію вшанувати подвиг Чмоли 
і його стрільців на рідній для мене станції Боярка», — пояснив Ковальов роль 
Чмоли в історії Боярки.

Активіст зазначив, що вже зібрано понад 2 тисячі гривень, однак на вста-
новлення барельєфу необхідно в десять разів більше.

З відкритих джерел відомо, що Іван Чмола народився в Івано-Франківській 
області. 1911 року чоловік заснував таємний скаутський гурток, який пізніше 
став частиною «Пласту».

З 1914 року військовослужбовець був старшиною Легіону УСС, а невдовзі — 
організатором Січових Стрільців і у Києві.

Після провалу визвольних змагань Чмола спочатку перебував у полоні по-
ляків, а потім втік у Румунію. Повернувшись до Галичини, колишній військо-
вий працював вчителем історії, географії та фізкультури, а також продовжу-
вав розвивати Український Пластовий Улад.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ 
З ФУТБОЛУ

У Вишневому на стадіоні «Центральний» відбу-
лися матчі фінального етапу всеукраїнського 
ветеранського чемпіонату у віковій категорії 

45+, присвяченого пам’яті видатного футболіста 
Віктора Каневського. Переможцем престижного 
змагання вдруге поспіль стала команда «Букови-
на-Ретро» із Чернівців.

У боротьбі за  першість у  цій віковій категорії 
на фінішну пряму вийшли чотири колективи: «Бу-
ковина-Ретро» (Чернівці), «Пирятин-Полтавщина» 
(Пирятин), «Абориген» (Луцьк) та збірна Микола-
ївської області. Відповідно до регламенту, в одній 
команді мало бути не більше шести гравців 1970–
1974 років народження, решта виконавців повинна 
була бути 1969 року народження і старше.

Організатором турніру вже традиційно висту-
пила Асоціація ветеранів футболу України за під-
тримки ТОВ «Агробізнес» та Української асоціації 
футболу.

Вікова категорія 45+ у  широ-
кому переліку всеукраїнських 
ветеранських турнірів, які що-
року проводить АВФУ, є однією 
з найпрестижніших. Вступивши 
у  поважний за  футбольними 
мірками вік, виконавці пере-
важно грають у  комбінаційний 
футбол, отримуючи задоволен-
ня самі й даруючи його гляда-
чам. Тим паче, у  складі команд 
вистачає всім відомих гравців, 
чия майстерність із роками 
лише набула нових барв. Так, 
у  складах квартету фіналістів 
зіграли Сергій Нагорняк, Віктор 
Уляницький, Едуард Цихмей-
струк, Володимир Павлов, Ро-
ман Максимюк та інші відомі 

в  Україні футболісти, котрі виступали у  складах 
команд-майстрів, а також входили до складу наці-
ональної збірної України.

1/2 фіналу:
«Буковина-Ретро»  — «Пирятин-Полтавщина»  — 

0:0 (по пен. — 5:4)
Збірна Миколаївської обл. — «Абориген» — 0:4
Матч за 3‑є місце:
«Пирятин-Полтавщина» — збірна Миколаївської 

обл. — 5:0
Фінал: «Буковина-Ретро»  — «Абориген»  — 0:0 

(по пен. — 4:1)
Цікаво, що обидві перемоги, а  з ними й голов-

ний трофей змагання, «Буковина-Ретро» здобула 
у вкрай напруженій боротьбі, при цьому не забив-
ши й не пропустивши з гри жодного м’яча. Цікавий 
випадок, який після завершення турніру жваво об-
говорювали його учасники. У складі команди-пе-
реможця золоті нагороди отримали: Микола 

Дрожжа, Ігор Боровик, Олег Голобуць-
кий, Роман Костюк, Євген Найданов, 
Сергій Нагорняк, Володимир Павлов, 
Володимир Ступар, Василь Тофан, Ві-
ктор Уляницький, Едуард Цихмейструк, 
Мірча Радип, Іван Семенчук, Григорій 
Токар, головний тренер — Валерій Са-
рафінчан.

Після завершення турніру відбулося 
нагородження переможців та призе-
рів, участь у  якому взяли легенда ві-
тчизняного футболу, віце-президент 
АВФУ Володимир Мунтян та виконав-
чий директор АВФУ Віталій Куліба-
бенко. Кращим гравцем турніру було 
визнано Сергія Лупіноса з «Пиряти-
на-Полтавщини», який одночасно став 
і кращим бомбардиром.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЧЕМПІОН З ВИШНЕВОГО

О лександр Лисенко — почесний 
житель Вишневого — вкотре 
показав блискучий результат. 

Цього разу 64-річний спортсмен ви-
боров срібло на чемпіонаті Європи 
у забігу з перешкодами та подолав 
дистанцію у 2000 м.

Наступна його ціль  — виграти 
Олімпійські ігри серед ветера-
нів-майстрів-2020 у Канаді!

Олександр вже четвертий рік 
поспіль бере участь у  змаганнях 
по  всьому світу та є найстарішим 
у своїй віковій категорії.

У СВЯТОПЕТРІВСЬКОМУ 
ВІДКРИЛИ ПАМ'ЯТНИК СКРЯБІНУ

В ін схожий до  того, який встановили в  Луцьку. Меморіал встановлено 
у с. Святопетрівське, ЖК «Петровський квартал». Ініціатором зведення 
споруди на честь відомого співака, українського патріота став Олексан-

дир Тигов, депутат Києво-Святошинської райради та директор будівельної 
компанії «Петровський квартал».

Автор роботи  — фран-
ківський скульптор Бо-
рис Данилюк, який май-
же рік працював над 
образом Кузьми.

У заході на  честь зве-
дення пам’ятника відо-
мого співака, українсько-
го патріота взяли друзі 
та його колеги, висту-
пили творчі колетиви: 
ALFONSO OLIVER, Tарас 
Тополя, гурт «Скрябін».

14 жовтня у День захисника України та святої Покрови Пресвятої 
Богородиці, відбулося відкриття пам’ятника загиблому співаку 
Кузьмі Скрябіну.

НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬОН

10 жовтня у актовій залі Вишневої міської ради до Дня захисника Укра-
їни відбувся перегляд українського документального кіноальманаху 
«Невидимий батальйон».

Показ фільму презентувала Ганна Косінова, військовослужбовець, учасниця 
ООС, член жіночого ветеранського руху.

До того ж Ганна розповіла присутнім про своє перебування в зоні ООС, про 
завдання, які виконувала на сході України та про армійські будні Збройних 
Сил України.

Також всі охочі мали змогу ознайомитися з літературою книжкової виставки 
«Величне ім’я — України захисник», на якій представлені документальні ма-
теріали, збірки поезій місцевих поетів, присвячених захисникам України та 
художні твори про події на сході України.

За інформацією Києво‑Святошинської районної центральної бібліотеки

 СВЯТА

СЕЛО КРЮКІВЩИНА З РОЗМАХОМ ВІДЗНАЧИЛО 31-РІЧНІ ІМЕНИНИ

У рочистості відбулися у парку імені 
ім. А. Шевченка, де жителям села та 
гостям були представлені виступи 

художніх та творчих колективів, юних 
спортсменів та майстер-класи народних 
умільців.

Кожного року свято намагаються зро-
бити цікавішим, а публіку вразити. Цього 
разу, окрім святкового концерту від по-
пулярних виконавців та гуртів Dilemma, 
«Без Обмежень», «Пацики з Франека», 
Соня Кей, був представлений перший 
в Україні віртуальний зоопарк з доісто-
ричними тваринами, міфічними істотами 
та героями коміксів.

Не забули й про найменших мешкан-
ців. Для дітей безкоштовно організували 
батути, карусель, гірки, лабіринт, тарзан-
ку і навіть катання на чарівному парово-
зику звивистими доріжками парку.

Фото з сайту Крюківщинської  сільської ради та  інтернет-газети «Нове передмістя. 
Корисний формат»
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 НАША ІСТОРІЯ

ТАЄМНИЧА САДИБА КИЇВЩИНИ
Садиба фон-дер Остен-Сакенів — пам’ятка архітектури (офіційно у реєстр не внесена), яка 
знаходиться на межі смт Немішаєве та села Мироцьке Києво-Святошинського району.

З гідно з історичним нарисом, Мику-
лицька маєтність, до складу якої вхо-
дило і Мироцьке, 1805 року була пода-

рована графу Карлу Сакену.
Після його смерті маєток перейшов до Іва-

на фон-дер Остен-Сакена, а  після власни-
ком маєтку став його син Карл Остен-Сакен. 
Представники княжого роду Остен-Сакенів, 
яким було подаровано маєток у Немішаєві 
разом із прилеглими селами, займали висо-
кі керівні пости в Курляндії, Польщі, Швеції, 
Данії й Росії.

Остен-Сакени володіли маєтком та па-
лацом до 1873 року. Але він майже не при-
носив прибутку, а  тому Карл Остен-Сакен 
продав його Євдокії Осипівні Астаховій, яка 
хазяйнувала тут більше 20 років.

На початок ХХ ст. садиба складалася власне 
з палацу та 2 дерев’яних будинків у парку, 
де також у  парку була альтанка. Парк був 
засаджений фруктовими деревами, до ньо-
го примикав ставок на річці Орлянка, через 
який було перекинуто дерев’яний місток. З 
іншого боку ставка знаходились поміщицькі 
оранжереї.

Через деякий час Астахова продала землі 
німцю Варгену, а він — міністру двору гра-
фу Воронцову-Дашкову (нащадку намісника 
царя на Кавказі). За згадками та розповідя-
ми старожилів, у 1899–1900 роках Воронцо-
вим-Дашковим був збудований винокурний 

завод.
У 1904 році землі і ма-

єток Воронцова-Даш-
кова вирішено продати 
як такі, що не приноси-
ли прибутку. Оскільки 
великий масив свого 
нерентабельного госпо-
дарства в одні руки про-
дати було неможливо, 
граф вирішив продати 
його з торгу частинами 
різним людям. Цього  ж 
року в  призначений 
день до  маєтку власни-
ка прибули на фаетонах 
багаті покупці. Серед 
цього різнобарвного 

натовпу виділявся бідно одягнений чоло-
вік з торбою за  плечима. «Багатому біда-
ку» дісталася центральна частина маєтку 
разом з кінним заводом, землею та лісом. 
Новий власник, Кулик Андрій Мойсейович, 
був простим селянином з с.  Миронівки. 
Згодом, під час революції, будинок було 
націоналізовано і доведено до руйнації.

У листопаді 2000 року уночі в палаці ста-
лася пожежа, що майже знищила будівлю: 
було зіпсовано усі меблі, а  сама споруда 
дуже постраждала. Палац не відновлював-
ся і поступово руйнувався. Після пожежі 
маєток не  відбудовувався і розбирався 
на цеглини. Хоча в народі ходять чутки, що 
тут й донині живуть духи померлих власни-
ків маєтку.

У 2012 році  від палацу залишилася фак-
тично лише фасадна стіна і залишки вежі. 
Парк перебуває у  занедбаному стані, ко-
лишні казарми робітників використовують-
ся як приватні житлові будинки. Залишки 
палацу викуплено церковною громадою, 
планується відновлення споруди.

Об’єкт проектування — «Капітальний ремонт системи опалення будівлі № 4 по вул. Ве-
лика Кільцева, в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області».

Проектна документація розроблена ФОП Шкіндер Є. В. (м. Біла Церква), замовник про-
екту — ТОВ «ТЕПЛОЕКО» (м. Житомир), і є плановим заходом направленим на підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання природного газу.

Пріоритетним завданням планової діяльності є мінімізація негативного впливу на навко-
лишнє природне середовище. У  відповідності з вимогами чинного природоохоронного 
законодавства розроблено окремий розділ проектної документації «Оцінка впливу на на-
вколишнє середовище (ОВНС)». В  ОВНС проаналізовано вплив проектованої діяльності 
на всі компоненти природного середовища: повітряне, водне, геологічне, рослинний та 
тваринний світ.

В результаті експлуатації проектованого об’єкту відбуватимуться впливи на наступні ком-
поненти природного середовища:

1. клімат і мікроклімат — не відбудеться негативних, шкідливих впливів, а також пов’яза-
них з ними несприятливих змін у навколишньому природному середовищі;

2. геологічне середовище — не відбудеться негативних ендогенних, екзогенних процесів, 
явищ природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, 
зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, дефор-
мації земної поверхні);

3. ґрунт — не відбудеться змін, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар;
4. техногенне середовище — не відбудеться негативних впливів на промислові, житло-

во-цивільні будівлі, пам’ятники архітектури і культури, наземні, підземні споруди та інші 

елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні його розміщення;
5. водне середовище — вплив об’єкту на стан поверхневих і підземних вод, водних об’єк-

тів та територій відсутній. Проектом передбачено тверде покриття проїжджих частин та 
влаштування дощової каналізації. Аварійні ситуації, що супроводжуватимуться шкідливим 
впливом на підземні та поверхневі води та інші водні об’єкти не передбачаються;

6. навколишнє соціальне середовище (населення) — викиди в атмосферне повітря не міс-
тять небезпечних забруднюючих речовин, що здатні накопичуватися в організмі людини 
та навколишньому природному середовищі.

7. рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не відбудеться негативних впливів;
8. повітряне середовище  — при експлуатації основним джерелом забруднення атмос-

ферного повітря є твердопаливні котли в модульній котельні.
Величина викиду забруднюючих речовин наступна: діоксид азоту  — 2,858  т/рік; оксид 

вуглецю — 5,99 т/рік; метан — 0,06 т/рік; оксид азоту — 0,048 т/рік; неметанові леткі орга-
нічні сполуки — 0,539 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифе-
ренційованих за складом — 0,000025 т/рік.

Розрахункова сума максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин 
не перевищуватиме встановлених нормативних значень.

Проектований об’єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

Замовник бере на  себе зобов’язання здійснювати проектні рішення у  відповідності з 
нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимогам екологічної безпеки 
на всіх етапах будівництва та дотримання регламентованого обмеження господарської ді-
яльності на зазначеній території.

ЗАЯВА  ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ  НАСЛІДКИ

Наповнення бейбі-боксів розширилось 
майже вдвічі. Тепер там не 30, а 70 першо-
чергових предметів для мами і малюка.

Ц ьогоріч «пакунки малюка» отримали 
196 417 родин. Загалом, починаючи з 1 
вересня 2018 року (коли був запрова-

джений проект), 289 454 дитини отримали 
бейбі-бокси, що становить 97 % від кількості 
народжених.

Оновлені «пакунки малюка» тепер додат-
ково вміщають:

  сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, 
комбінезон-трансформер демісезонний;

  предмети вжитку: півковдра, розвиваю-
чі іграшки для стимулювання зорових, 
слухових, тактильних відчуттів та рухо-
вих навичок, м’яка книга з високою кон-
трастністю зображень, багатофункціо-
нальний розвиваючий килимок;

  засоби гігієни для новонародженого: 
крем під підгузок, ватні гігієнічні палич-
ки, мило для прання дитячих речей, гре-
бінець для волосся, губка для купання;

  засоби гігієни для мами (прокладки гігіє-
нічні та післяпологові).

Вміст «пакунка 
малюка» 
збільшився до 70 
предметів

 ДО УВАГИ БАТЬКІВ



8 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН18 жовтня 2019 року • №5 (34)

ТОВ «Інформаційна Агенція “Погляд”»
код ЄДРПОУ 40795221
Юр. адреса: 08293, м. Буча, вул. Некрасова 9в.
Поштова адреса:  08200, м. Ірпінь,
вул. Привокзальна площа, 3
р/р 26005043100447 в АТ «Піреус Банк МКБ»
МФО 300658

Головний редактор:
Юлія ГАПОН
Відповідальна за випуск: 
Альона ТКАЧЕНКО
Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73
+380 (63) 873-37-96; 

Кореспондентський 
пункт у м. Вишневе: 
вул. Лесі Українки, 86, 
тел.: +380(63) 700-18-86.
E-mail: gazeta@poglyad.tv 
Сайт: www.poglyad.tv

Газета, свідоцтво: КІ №1658 від 20.02.2017 року

Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ
Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

Відповідальна за випуск: Юлія ГАПОН
Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73; +380 (63) 787-37-96
Телефон для реклами: +380 (96) 256-13-96
E-mail: gazeta@poglyad.tv 
Сайт: www.poglyad.tv

Віддруковано:
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 
м. Вінниця, вул. Чехова, 12А. 
Тел. (0432) 55-63-97. Наклад 20 000 
Зам. 191650.

Складові:
• Масло вершкове - 140 г
    • Цукор - 180 г
    • Яйце куряче - 2 шт.
    • Борошно пшеничне - 200 г
    • Горіхи волоські - 100 г
    • Молоко - 125 г
    • Вода (кипляча) - 3 ст. л.
    • Сода - 1/2 ч. л.
    • Яблуко - 2 шт.
    • Чорнослив - 150 г
    • Цукор - 1 ст. л.
Приготування:
Чорнослив заливаємо окропом хви-

лин на 10. Горіхи рубаємо ножем. М’яке 
масло збиваємо з цукром. Додаємо 
яйця по одному. Потім всипаємо соду, 
борошно і вливаємо молоко. Додаємо 
киплячу воду і перемішуємо тісто до 
однорідності. Всипаємо в тісто полови-
ну горіхів і виливаємо його в застелену 
папером форму для випічки. За тістом 
викладаємо нарізаний чорнослив, го-
ріхи і розкладаємо часточки яблук. 
Можна це все трохи притиснути рукою. 
Посипаємо цукром і випікаємо в розі-
грітій духовці при температурі 190 гра-
дусів хвилин 45.

ОСІННІЙ ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ, ЧОРНОСЛИВОМ 
ТА ГОРІХАМИ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ПЛАНУЄМО

15 СПРАВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВОСЕНИ

Овен. Особливих зу-
силь і космічної енер-
гії Овну не знадобить-

ся. Вас будуть більше нади-
хати власні ідеї, які допомо-
жуть піднятися вгору, збіль-
шити дохід.

Телець. У Тельця успіш-
ний, плідний і, голов-
не, прибутковий мі-

сяць. Проте краще відмовити-
ся від відвертих бесід з коле-
гами, інакше все сказане мит-
тю стане всенародним над-
банням.

Б л и з н ю к и .  Ч о г о с ь 
грандіозного, пер-
спективного від жовт-

ня Близнюкам чекати не слід. 
Чорна смуга змінює світлу і 
так далі. Займіться реалізаці-
єю ідей, а потім просто спо-
стерігайте за подіями, що від-
буваються.

Рак. У Рака інтриги на 
роботі, які плетуть заз-
дрісні колеги. Прикро, 

але ваші видатні успіхи не-
гативно відбиваються на на-
строї деяких особистостей.

Лев. Гороскоп реко-
мендує Леву придиви-
тися до своїх старих 

друзів і просто знайомих. Не 
дивуйтеся, але серед них мо-
жуть виявитися справжні ша-
храї.

Діва. У Діви яскра-
ві зміни в особисто-
му житті. Ви зустрінете 

людину, призначену вам до-
лею. Любов буде такою щи-
рою, що ви забудете про ми-
нулі розчарування.

Терези. Відмінний мі-
сяць чекає на Терези, 
тому хвилюватися не 
варто. Є шанс підняти-

ся вгору по службі, підвищити 
матеріальний рівень життя, 

довести свою майстерність 
перед колегами.

Скорпіон. Знаменні 
події, великі відкриття 
чекають на Скорпіона. 

Ви зможете зачарувати своєю 
магічною усмішкою всіх, до 
кого самі небайдужі. Завдяки 
такій добрій «місії» у вас з’яв-
ляться нові друзі, пристрас-
ні коханці і надійні партнери 
в бізнесі.

Ст р і л е ц ь .  Я к щ о  у 
Стрільця і з’являть-
ся проблеми, то вони 
прийдуть з фінансо-

вої сторони. До речі, ви самі 
винні в тому, що залишили-
ся без гроша в кишені. Добре, 
що поруч родичі і друзі. На 
фронті кохання Стрільця че-
кає гармонія і щастя.

Козеріг. Гороскоп про-
рокує Козерогу висо-
ку посаду, а також по-
бутові клопоти і сімей-

ні проблеми. Чим наполегли-
вішим ви будете, тим швидше 
реалізуються ваші грандіоз-
ні цілі.

Водолій. Гороскоп про-
рокує Водолію сутички 
з колегами, натомість 

у сімейному житті все буде 
в звичному руслі, без хви-
лювань, побутових проблем. 
Одиноким людям не слід роз-
раховувати на зустріч з ко-
ханням всього життя, але ви 
з головою поринете в роман-
тичні і легкі знайомства.

Риби. Гороскоп радить 
Рибам провести цей 
місяць в домашній об-

становці, спілкуючись з роди-
чами і дітьми. Від роботи по-
трібно трохи відпочити, аб-
страгуватися від фінансових 
проблем.

Зорі радять у жовтні 
налаштуватися на позитивний лад

 СМАЧНОГО!

 ОФІЦІЙНО

Якщо від осіннього жовтня чекати тільки похмурості, смутку, 
то так воно і станеться. Навпаки, слід налаштуватися на по-
зитивний лад, щоб легше пережити невдачі, проблеми і похмуру 
погоду. Більшість змін будуть приємними, бажаними, особливо в 
робочій і фінансовій сфері.

Дієвий спосіб запобігти депресії — завантажити себе важливими справами, які повернуть смак до життя та допомо-
жуть цікаво пережити осінь. Тож пропонуємо вам ідеї того, чим можна зайнятися осінньої пори.

1 Записатися на фітнес
Якщо влітку фітнес нам замінюють 

велосипед і прогулянки, то  восени і 
взимку фізична активність знижуєть-
ся. До  того  ж ми починаємо більше 
їсти. Тож встаємо з дивана — і бігом 
на тренування.

2 Розставити по  квартирі букети 
з листя

Осінні букети з пожовклого листя 
можуть бути нітрохи не гіршими, ніж 
літні  — з яскравих квітів. Додайте 
частинку осені в свій інтер’єр: постав-
те чудовий жовто-червоний букет 
на видне місце.

3 Наїстися яблук
Осінь — сезон яблук. Встигайте за-

пастися вітамінами на всю зиму. Їжте 
свіжі яблука і сушіть, варіть варення і 
компот, випікайте пироги. Пообіцяй-
те собі з’їсти всі яблука, які виростуть 
у вас на дачі.

4 Купити теплу ковдру або нову по‑
стільну білизну

Купіть собі найтепліший, найзатишні-
ший, найяскравіший плед. Або нову 
постільну білизну  — спати ви в  ній 
будете солодше, ніж немовля.

5 Відсвяткувати Хеллоуїн
31 жовтня весь західний світ свят-

кує День всіх святих, Хеллоуїн. Можли-
во, ви ніколи не відзначали цей день, 
але ми і не  змушуємо вас одягатися 
в костюм відьми або супермена. А ось 
вирізати в гарбузі посмішку і постави-
ти всередину свічку — чому б і ні?

6 Спробувати новий чай
До ковдри і хорошого фільму чу-

дово пасує чашка гарячого чаю або 
какао. Тож запасіться декількома 
видами ароматного і незвичайного 
смачного напою.

7 Запакувати літні речі
Сарафани, босоніжки, шорти  — 

їм пора відправитися на  зимову 
сплячку. Складіть їх в  коробки або 
на найдальшу полицю. А коли будете 
прибирати літні речі, подумайте, чи 
є серед них ті, які за  останні кілька 
років ви не надягнули жодного разу, 
і відправте їх на  благодійність або 
розпродайте через сайти безкош-
товних оголошень.

8 Купити піжаму і аромалампу
Восени і взимку приємніше спати 

у  м’якенькій піжамі. А  розслабитися 
і відкинути негативні думки допомо-
же аромалампа з ефірними маслами 
мандарина, меліси, лаванди або ма-
йорану.

9 Зробити фотосесію з листям
Кілька знімків в  осінньому листі 

нікому не зашкодить. Або хоча б одне 
селфі на  телефоні. Просто так, для 
себе.

10 Знайти нове заняття
Вчити іноземну мову, малю-

вати олійними фарбами, ліпити з 
полімерної глини, зайнятися йогою, 
завести блог — почніть робити щось 
нове. Те, до  чого ніяк не  доходили 
руки. Розвивайтеся!

11 Прибрати в будинку та змінити 
інтер’єр

За літо в будинку накопичилося ба-
гато непотрібних речей? Саме час 

провести генеральне прибирання 
або навіть ремонт. Але якщо він 
не вписується в ваш осінній бюджет, 
можна просто переставити меблі 
або змінити фіранки на  яскраві і 
життєрадісні.

12 Зробити нову зачіску або 
стрижку

Або пофарбуватися в інший колір  — 
одразу отримаєте +100  до  настрою і 
впевненості в собі!

13 Прочитати надихаючу книгу
Іноді нам буває складно зва-

житися на  важливий крок, який 
докорінно змінить наше життя. 
Дуже хочеться, але піти і зроби-
ти просто не  вистачає сил. Спро-
буйте прочитати гарну надихаючу 
книгу: це може бути як художня 
література (наприклад, «Чайка 
на  ім’я Джонатан Лівінгстон» Рі-
чарда Баха), так і публіцистична 
(наприклад, мотивуюча «Почни» 
Джона Ейкаффа).

14 Приготувати особливу вечерю
Восени ми часто сидимо вдо-

ма, а значить, можна виділити один 
вечір, щоб підвищити свої кулінар-
ні навички. Приготувати що-небудь 
особливе і вишукане.

15 Придумати, чим ви будете за‑
йматися на новорічні свята

Нічого страшного, що до  новоріч-
них канікул ще далеко  — купувати 
путівки на  відпочинок можна вже 
зараз. Або хоча  б просто почати 
складати план, що ви будете робити 
на Новий рік.

Перехід на зимовий 
час 2019: коли?
Перехід на зимовий час 2019 
в Україні таки відбудеться. 

Т радиційно восени в Україні пе-
реводять годинники на зимовий 
час в останню неділю жовтня, 

а точніше, в ніч з суботи на неділю. 
Цьогоріч стрілку на 1 годину назад 
потрібно буде перевести 27 жовтня о 
4 годині ночі.

НОВІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР

З а інформацією Управління патрульної поліції 
у Київській області, з 1 жовтя 2019 року вступили 
в дію нові реквізити для оплати штрафів.

Якщо ви отримали постанову за порушення правил 
дорожнього руху, можете сплатити штраф у будь-якій 
банківській установі впродовж 15 днів.

Реквізити для сплати штрафів за порушення правил 
дорожнього руху: р/р UA708999980000031118149010001, 
код згідно з ЄДРПОУ — 37955989, одержувач ГУК у Київ‑
ській обл./м.Київ/21081300.

Будьте свідомими та поважайте один одного, не по-
рушуйте публічну безпеку та правила дорожнього 
руху!

Управління з питань оборонної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами КОДА


