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НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКОРД: 
житель села Буча виростив 
найбільшу в Україні 
цибулину

стор. 6

«НОВА ПОДАТКОВА СЛУЖБА СТАНЕ НАДІЙНИМ 
ПАРТНЕРОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ», — ГОЛОВА ДПС 
СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

26 вересня в Бучі відбулась 
зустріч голови податкової 
служби України Сергія 
Верланова та підприємців  
Київської області. Захід 
організувала народний депутат 
України від 96-го округу Ольга 
Василевська-Смаглюк, яка 
є членом комітету з питань 
фінансів, податкової та митної 
політики.

ГОТОВНІСТЬ ДО ЗИМИ, БАГАТОКВАРТИРНА ТА САДИБНА ЗАБУДОВА, 
ТОРГІВЛЯ І ХАРЧУВАННЯ У БУЧАНСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАРКУ
Понад сто питань було винесено на розгляд 66-ї сесії Бучанської міської ради VII скликання. Засідання відбулось 
26 вересня.

С еред головних питань, що були прийняті — 
«Про розгляд звернення депутатів Бучан-
ської міської ради до Президента України, 

Верховної ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо продовження мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення». Також де-
путати розглянули питання щодо готовності під-
приємств житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціально-культурного призначення міста 
Буча та ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період.

Окрім того, на сесію було винесено питання 
щодо розробки містобудівної документації розмі-
щення торговельних закладів та закладів громад-
ського харчування в межах Бучанського міського 
парку. А також плану території для розміщення 
багатоквартирної житлової забудови житлової 
садибної забудови.

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: «Відчуваю 
дуже велику відповідальність, адже за мною — 
180 тисяч виборців, кожен з яких очікує змін 
на краще…»
29 серпня відбулося перше 
пленарне засідання Верховної 
Ради України ІХ скликання, 
котре має усі підстави стати 
найефективнішим за всю історію 
українського Парламенту. 
Своїми враженнями про перший 
місяць роботи нової ВР України 
з редакцією «Погляду» поділилась 
народний депутат України від 
96-го виборчого округу Ольга 
Василевська-Смаглюк. стор. 2

стор. 2

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА 
І ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

стор. 8

«СИНЕРГІЯ СІТІ» — 
ОЗНАКИ БУДІВЕЛЬНОЇ 
АФЕРИ

У СВІЙ 118-Й ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ БУЧА 
ПІДТВЕРДИЛА ЗВАННЯ 
«ФЕСТИВАЛЬНОГО» МІСТА

стор. 3

стор. 5
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 ВІДВЕРТО

— Пані Ольго, вже місяць працює Вер-
ховна Рада  IX скликання. Як ви оцінюєте 
свою роботу за цей час та роботу ради за-
галом?

— Щодо Ради, мені подобається той дух 
завзяття, яким пронизана зараз робота 
депутатів та фракції «Слуга Народу» зо-
крема. Темп високий як ніколи. Якщо про-
довжимо у  тому ж дусі — зміни на краще 
в масштабі всієї країни розпочнуться дуже 
скоро. Маю на це велику надію.

Щодо моєї особистої роботи, то вона по-
діляється на  дві основні сфери: робота 
в  Комітеті з питань фінансів, податкової 
та митної політики, та робота по 96-му ви-
борчому округу. Обидва ці напрями дуже 
важливі та потребують великої уваги.

— В такому разі, скажіть, чи вдалось вже 
щось зробити для округу, для тих грома-
дян, які вас обрали?

— Почнемо з того, що у  нас вже запра-
цювали громадські приймальні. Минуло-
го тижня я  здійснила робочі поїздки та 
провела 6  особистих прийомів громадян 
в районах та містах нашого округу. На дея-
кі прийоми приходило по 100 і більше лю-
дей, кожного з яких ми вислухали. Також 
ми приймаємо десятки звернень грома-
дян щодня. Люди пишуть на Facebook-сто-
рінку, телефонують, пишуть листи. Усі 
звернення опрацьовуються та відсорто-
вуються за  пріоритетністю вирішення. 
Одразу прошу зрозуміти, що звернень 
дуже багато і одночасно всім допомогти 
ми фізично не зможемо. Але без уваги ми 
намагаємось нікого не залишати.

Серед тих важливих проблемних питань, 
у  вирішенні яких нам вже вдалось просу-
нутись, я б назвала проблему із захоплен-
ням території лісу товариством «Мислив-
сько-рибальський клуб «ЯРИК», що поблизу 
Пороскотеня Бородянського району. За на-
явною у  нас інформацією, опосередкова-
но через свого помічника володіє мислив-
ським угіддям екснардеп Радикальної партії 
Скуратовський. З цього приводу було чима-
ло журналістських розслідувань та ініціатив 
громадськості, котрі до  недавнього часу 
залишались непочутими. Та ми домоглись 
того, що САП повідомила Скуратовському 
про підозру. Більше того, в  ДП Клавдіїв-
ський лісгосп нас запевнили, що у випадку 
встановлення повторних порушень щодо 
обмеження вільного доступу на  територію 

мисливського угіддя, буде ініційовано пи-
тання щодо розірвання договору із згада-
ним товариством. Маю надію, що вже ско-
ро доступ до лісу і водойми для мешканців 
Пороскотеня та Клавдієво-Тарасового буде 
знову відкритий.

Окрім того, по Бородянському району ми 
розпочали дослідження дотримання ви-
мог законодавства низкою підприємств, 
які, на  думку місцевих жителів, суттєво 
забруднюють навколишнє середовище 
(зокрема підприємства ТОВ «Алюпол» і 
ПП «Тайкун»). Сприяли вирішенню питан-
ня щодо виділення коштів на харчування 
дітей у дошкільних закладах освіти з міс-
цевих бюджетів.

Також болючим для жителів округу є пи-
тання транспорту. Я  отримала звернення 
про те, що працівники Управління інф-
раструктури Київської ОДА безпідставно 
не  допускали до  конкурсу на  отримання 
права перевезення окремих потенцій-
них учасників. За  нашої ініціативи проти 
цих службових осіб відкрито кримінальне 
провадження за  частиною 2  статті 364 
(Зловживання владою або службовим ста-
новищем) Кримінального кодексу України.

Ми з помічниками звернулись до низки 
органів державної влади та правоохорон-
ців щодо незаконного захоплення землі 
товариством «Дружба-М», яке без догово-
рів оренди обробляє землі в  Поліському 
районі та збирає врожай. Наразі Голов-
ному управлінню Держгеокадастру у  Ки-
ївській області доручено здійснити захід 
державного контролю за  дотриманням 
земельного законодавства, використан-
ням та охороною земель усіх категорій і 
форм власності під час відведення (на-
дання) та використання ТОВ «Дружба-М» 
земельних ділянок. Наразі тримаємо це 
питання на  контролі, аби винних осіб 
притягли до відповідальності.

Окрім того, ми ініціювали проведення де-
тального аудиту використання коштів бюдже-
ту Вишгородської міської ради, розпочали 
розробку реформи лісової галузі, що також 
дуже важливо для округу, і багато іншого.

Рада, що нам також вдалось допомогти 
деяким жителям округу в отриманні необ-
хідних ліків, які були передбачені, але ре-
ально хворим не видавались.

Багато часу наразі приділяємо аналізу 
тих проектів, які подаються громадами 
для фінансування у 2020 році. Хочемо ви-
брати усі найважливіші об’єкти та забез-
печити передбачення відповідних коштів 

у  проекті Державного бюджету. Акцент  — 
на освітніх та медичних закладах.

Ми створюємо Тимчасову слідчу комісію 
з розслідування фактів придбання низки 
телеканалів, пов’язаними з Росією осо-
бами, зокрема паном Медведчуком. Ме-
тою ТСК є проведення розслідування до-
тримання вимог законодавства при зміні 
власників ряду інформаційних телекана-
лів та забезпечення протидії інформа-
ційному впливу Російської Федерації. Це 
питання інформаційної безпеки не тільки 
округу, а й країни вцілому.

Зрештою уся наша робота з  вирішення 
таких серйозних питань з кримінальною 
складовою побудована на  тісній взаємо-
дії з Обласним управлінням національної 
поліції України в особі начальника Андрія 
Нєбитова та Генеральним прокурором 
України Русланом Рябошапкою. Ця співп-
раця значно підвищує ефективність робо-
ти та дасть змогу довести порушені спра-
ви до логічного завершення.

— А щодо роботи у Комітеті, які важливі, 
на  вашу думку, законопроекти були за-
пропоновані та ухвалені?

— Наразі Комітет на чолі з паном Гетман-
цевим намагається мінімізувати рівень 
тінізації економіки. Так, нам часом дово-
диться ухвалювати нелегкі і на  перший 
погляд суперечливі рішення. Є багато кри-
тики. Є пропозиції. Ми намагаємось брати 
це до  уваги аби максимально врахувати 
інтереси виборців. Однак варто розуміти, 
що легкого шляху вирішення економіч-
них проблем в нашій державі немає. Іноді 
потрібні радикальні методи, котрі не всім 
сподобаються.

Із законопроектів, які б я хотіла виділи-
ти — це законопроект щодо захисту прав 
споживачів фінансових послуг. Він перед-
бачає наділення регуляторів фінансово-
го ринку повноваженнями застосовувати 
до фінустанов заходи впливу й накладати 
адміністративні стягнення за  порушення 
прав споживачів. Відтак, громадяни ста-
нуть більш захищеними у  відносинах із 
фінансовими інституціями.

Також під моїм керівництвом відбува-
ється доопрацювання законопроекту про 
Бюро фінансових розслідувань. Законо-
проект готувався довго, а «просився» всі 
28  років української незалежності. Він 
народився завдяки зусиллям міністра фі-
нансів Оксани Маркарової, голови Коміте-
ту з питань фінансів Данила Гетманцева, 
голови податкової Служби Сергія Верла-

нова та інших людей, праця яких невиди-
ма, але дуже важлива. Ми з командою по-
мічників беремо в цьому процесі активну 
участь, вносимо необхідні правки та буде-
мо подавати цей законопроект на розгляд 
ВР.

Із дуже важливих кроків  — ми сприяли 
включенню до  проекту Державного бю-
джету на 2020 рік коштів на фінансування 
державою кохлеарної імплантації  — опе-
ративних втручань для дітей і дорослих 
з втратою слуху та забезпечення заміни 
мовних процесів.

— Пані Ольго, дійсно роботи зроблено 
вже чимало. Цікавить, що змінилось у ва-
шому житті за  час перебування у  статусі 
народного депутата?

— Про це мене часто запитують мої 
близькі, зокрема чоловік і дві донечки, 
яких, до речі, я стала бачити набагато рід-
ше. От вам і перша зміна — вільного часу 
стало ще менше… Насправді, я  не  ска-
жу що у  моєму житті змінилось усе, але 
звичним його точно не  назвеш. Із зони 
комфорту я точно вийшла (усміхається — 
ред.). Наразі 24 на 7 знаходжусь в процесі 
роботи. Навіть перебуваючи вдома, дово-
диться використовувати будь-яку вільну 
хвильку як мінімум для того, аби почитати 
щось корисне для нової роботи, щоб на-
ступного дня відчувати себе впевненіше 
та ухвалювати рішення ще більш свідомо.

Рівень відповідальності за  свою роботу 
у  рази став вищим. Якщо раніше у  мене 
був один роботодавець та кілька керівни-
ків, перед якими я звітувала за виконану 
роботу, то сьогодні це 180 тисяч виборців, 
у яких є родини та діти. Кожен із них очі-
кує якісних змін і плекає надії на мене, як 
народного депутата, надії на  Президента 
Володимира Зеленського та усю нашу ко-
манду «Слуги Народу». 

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК: «Відчуваю дуже велику відповідальність, адже 
за мною 180 тисяч виборців, кожен з яких очікує змін на краще…»

«НОВА ПОДАТКОВА СЛУЖБА СТАНЕ НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ», — 
голова ДПС Сергій Верланов

26 вересня в Бучі відбулась зустріч голови податко-
вої служби України Сергія Верланова та підпри-
ємців Київської області. Захід був організований 

народним депутатом України від 96-го округу Ольгою Васи-
левською-Смаглюк, яка є членом комітету з питань фінан-
сів, податкової та митної політики. Основною мотивацією 
організувати дану зустріч стала необхідність у роз’ясненні 
особливостей нещодавніх змін до податкового законодав-
ства, зокрема впровадження нової системи реєстраторів 
розрахункових операцій РРО  — системи, яка передбачає 
перехід з 2021 року повністю на електронний чек.

Знайомство з підприємцями розпочалось з ринку «Ниж-
ній» у Бучі та місцевого торгівельного центру. Цікаво те, що 
про візит на ринок голови податкової служби та народної 
депутатки ніхто не попереджав. Підприємці поділились сво-
єю думкою та пересторогами щодо податкових змін, а також 
тими нагальними проблемами, які турбують бізнес. Голова 
податкової служби надав численні роз’яснення щодо того, 
як саме буде працювати нова система, заспокоївши тим 
самим представників бізнесу. Як пояснив Верланов, зміни, 
по-перше, торкнуться не  усіх груп підприємців, по-друге, 
не понесуть за собою додаткових витрат, по-третє, насправ-
ді полегшать та підвищать ефективність роботи. «Єдине, 
що буде потрібно  — під час торгівлі використовувати 
реєстратор торгових операцій, але тільки з 2021  року… 
У смартфоні буде встановлена програма, підприємець по-
винен зареєструватися в електронному кабінеті платни-
ка податків, відсканувати товар. Інформація надходить 
на сервер ГНC, і чек можна буде відправити на смартфон 
покупцеві або його роздрукувати, проте це не є обов’язко-
вим», — зазначив головний податківець України.

Після походу на  ринок відбулась розширена нарада 
за  участі більше 100  представників бізнесу 96-го округу 
та області загалом. В ході заходу підприємці мали можли-
вість також поставити прямі питання головному податківцю 
України та отримати вичерпні відповіді не тільки щодо осо-

бливостей впровадження системи РРО, а і щодо проблеми 
блокування податкових накладних та ряду інших питань.

На думку самих підприємців, діалог видався інформатив-
ним та корисним для обох сторін: представники влади почу-
ли з перших уст, з якими питаннями має справу малий та се-
редній бізнес, а підприємці зрозуміли, що у цей перехідний 
період податкова не залишить їх сам на сам із проблемами.

Сергій Верланов наголосив, що представники його відом-
ства готові організувати системну роз’яснювальну роботу, 
відповісти на всі запитання, навчити, якщо доведеться, ко-
ристуватися новими програмами, показати, як це працює, 
аби перехід на нові правила роботи був безболісним.

«Ми починаємо новий етап у податковій політиці нашої 
держави. Нова податкова служба стане надійним парт-

нером для підприємців, яка створюватиме сприятливі 
умови для ведення бізнесу в  Україні, впроваджуватиме 
нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платни-
ків податків. Впевнений, що спільними зусиллями ми побу-
дуємо сервісну податкову службу європейського зразка з 
високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишати-
ся», — наголосив Голова ДПС.

В свою чергу, народна депутатка Ольга Василевська-Смаг-
люк відмітила, що це був лише перший із подібних заходів.

«Враховуючи позитивну оцінку заходу від підприємців, на-
далі ми плануємо продовжувати таку практику та запро-
шувати до округу й інших високопосадовців. Головна мета — 
більш активне та ефективне сприяння розвитку наших 
районів та міст», — зазначила Василевська-Смаглюк.
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НА АРЕШТОВАНІЙ ЗЕМЛІ БІЛЯ «КАМПИ» ПОСТАВИЛИ ПАРКАН
Закон — ніщо, жага до наживи — все. Забудовники лісу біля спортивного комплексу «Кампа» 
поставили новий паркан

 ТОЧКА КИПІННЯ

Н езважаючи на  те, що суд наклав на  цю земельну 
ділянку арешт, звідси не  прибирають будівельну 
техніку та розбирають фундамент. Після появи но-

вого паркану громада викликала поліцію. Люди турбу-
ються — хоч роботи тут активно не ведуться, проте вони 
знають — менеджера у відділ продажу сюди шукають.

На паркані красується логотип будівництва, який, 
за словами місцевої активістки Аліни Лізунової, досить 
цинічний, адже на ньому зображений дуб.

«Це, мабуть, ці живі кількасотлітні дуби, які вони по-
рубали», — каже активістка. — Вони шукають продажни-
ка «стресостійкого», адже розуміють, що просто так 
продавати тут квартири люди не дадуть».

Нагадаємо, рік тому біля «Кампи» почалося активне бу-
дівництво ЖК Wonder wood. Громада почала протестувати 
проти забудови унікального дубово-грабового лісу. Тож 
на земельну ділянку наклали арешт, проте забудовники 
продовжують намагатися втілити свої плани в життя.

 ОТАКОЇ!

«СИНЕРГІЯ СІТІ» — ОЗНАКИ БУДІВЕЛЬНОЇ АФЕРИ
Інформаційна агенція «Погляд» вже не раз писала, що новий будівельний проєкт в Ірпені під назвою «Синергія Сіті» має усі ознаки будівельної афери. Його будує депутат 
міської ради від партії «Нові обличчя» Ігор Оверко. Проєкт широко рекламують, його патронують міські чиновники,  але... В Ірпені до цієї пори ще проходять мітинги ошу-
каних інвесторів іншого гучного будівельного проекту — так званого  мікрорайону «Благодатний». Його очолював також депутат Ірпінської міськради і член партії «Нові 
обличчя» Ігор Вишняков.  Результат цього проєкту — низка недобудов та більше тисячі ошуканих інвесторів.

ОТЖЕ, чому «Синергія Сіті» має яскраві озна-
ки будівельної афери?

1. Замовником будівництва є підставна особа 
— Мураш Ю. Д.

2. Проект «Синергія Сіті» реалізується на осо-
бливо цінних землях сільськогосподарського 
призначення, де проходить загальнодержав-
на меліоративна система. Міська рада не мала 
права змінювати їхнє цільове призначення.

3. Будівництво ведеться за  межами населе-
ного пункту.

4. На  будівництво накладено арешт, а  отже 
воно має бути призупинене.

5. Один із фактичних забудовників «Синергії 
Сіті» Ігор Оверко є фігурантом низки криміналь-
них проваджень, зокрема щодо несплати подат-
ків в особливо великих розмірах.

Днями стали відомі нові деталі про скандаль-
ного забудовника Ігоря Оверка та його компа-
нію «Будівельна група «Синергія». Після того, 
як суд арештував ділянки на  заплаві, на  яких 
ведеться будівництво ЖК «Синергія Сіті», вия-
вилось, що згідно з документами, компанія Іго-
ря Оверка не може вести будівельну діяльність, 
адже має ознаки фіктивного підприємства.

Забудовник Ігор Оверко, який намагається 
звести на  заплавних землях річки Ірпінь жит-
ловий комплекс на 72 будинки, вважається на-
ближеним до  ексмера Володимира Карплюка, 
якого напряму поєднують із проектом «Синергія 
Сіті». Це будівництво одразу обросло сканда-
лами, адже спочатку на  землі заплави без по-
годження змінили цільове призначення, потім 
була обіцянка Оверка та Карплюка збудувати 
там школу, а пізніше розпочалось зведення ба-

гатоповерхівок без 
жодних дозвільних 
документів. Ділянки, 
на  яких зводиться 
«Синергія Сіті», зна-
ходились під аре-
штом станом на  по-
чаток будівництва 
(з січня по листопад 
2018  року). Тепер, 
коли проти Воло-
димира Карплюка 
ведуться розсліду-
вання по численних 
кримінальних про-
вадженнях, ділянки 
знову арештовані.

Після того як поча-
лось оприлюднення 
доказів незаконно-
сті забудови заплави, Ігор Оверко заговорив 
про «інформаційну атаку» зі сторони конкурен-
тів, та заявив, що «Будівельна група «Синергія» 
веде свою діяльність цілком законно. Однак 
ця інформація не  відповідає дійсності згід-
но з даними перевірки офіційних документів 
компанії. З’ясувалось, що Синергія має ознаки 
фіктивності підприємства, а  будівництво веде 
через «сірі схеми».

На що вказують офіційні документи «Будівельної 
групи «Синергія»?

Хоча сам Оверко презентує свої масштабні 
проекти з розмахом, його «Синергію» складно 
назвати великою девелоперською компанією. 
В Єдиному реєстрі підприємців за кодом ЄДРПОУ 

38733480  вказано, що компанія має статутний 
капітал в розмірі 10 тис. гривень, що дуже нети-
пово для підприємства, яке, за словами Оверка, 
сплачує понад 100 млн гривень податку на рік.

Разом з тим, за повідомленням delo.ua, вируч-
ка згідно отриманих ними від податкових орга-
нів документів за 2018 рік склала всього 237 тис. 
гривень, а податків за цей же рік було сплачено 
всього 180 грн. Баланс основних засобів станом 
на  31  грудня 2018  року становив 0  грн. Окрім 
того, у  компанії всього двоє працівників: сам 
Оверко, який є директором та бухгалтером, та 
Петренко І. Ю.

Всі ці факти підводять до висновку, що компа-
нія може бути підставною, адже при нульовому 

балансі та двох працівниках, один з яких є од-
ночасно і директором і головним бухгалтером, 
неможливо вести будівельну діяльність.

Раніше повідомлялось, що Оверко ухиляється 
від сплати податків через схему, в якій замов-
никами будівництва стають не юридичні, а фі-
зичні особи, які укладають договори не купівлі, 
а  спільної діяльності, таким чином сплачуючи 
значно менший податок, ніж мали б.

Виявляється, до  будівництва, наприклад, 
«Синергії Сіті», яку так рекламує Оверко, його 
компанія немає фактично жодного відношен-
ня, згідно з опублікованими на офіційних 
сайтах документами. Замовником будівниц-
тва є Мураш Ю. Д., який власне і отримував 
дозвільні документи та містобудівні умови на 
будівництво і саме з ним інвестори уклада-
тимуть угоди з купівлі-продажу житла. Тому 
відкритим є питання, хто ж відповідатиме за 
всі наслідки будівництва, якщо назва «Буді-
вельна група «Синергія» навіть не вказується 
в документах.

ІА «Погляд»
P.S. Коли верстався цей номер, один з 

найбільших вітчизняних інтернет-ресурсів з 
нерухомості lun.ua оприлюднив інформацію 

про те, що будівництво проєкту «Синергія 
Сіті» заморожене.

ОДНА ІЗ 139 КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ: кейс про корупцію КП «Ірпінькомунікаціясервіс», 
очолюваного депутатом Калічкою

 КОРУПЦІЇ — НІ!

Під час форуму «Антикорупційний порядок денний для уряду та громадськості», який відбувся 26 вересня у Києві, було оприлюднено 139 корупційних кейсів, серед яких фі-
нансовий аналітик Дмитро Яблоновський розглянув приклад КП «Ірпінькомунікаціясервіс», котрий очолює місцевий депутат Артем Калічка. Комунальне підприємство було 
створене та здійснює збиткову діяльність без технічної й економічної доцільності. Експерт проаналізував декларацію Калічки і виявилося, що це КП має клона, через якого 
проходять бюджетні кошти Ірпеня. У сумісництві депутатства та керівництва КП є очевидний конфлікт інтересів, адже саме депутати роздають гроші комунальним 
підприємствам.

П ід час конференції експертна громадськість та члени 
Уряду презентували 100+ антикорупційних заходів, що 
стосуються подолання великих галузевих корупційних 

схем практично у всіх сферах. Напрацьований перелік заходів 
Уряд спільно з громадськістю впроваджуватимуть у форматі 
проєктів.

Рекомендації були напрацьовані на  платформі урядо-
во-громадської ініціативи «Разом проти корупції» спільно з 
експертами понад 90-та організацій, галузевих асоціацій та 
установ. В  роботі представницького антикорупційного фо-
руму взяли участь двоє експертів із Ірпеня — Дмитро Ябло-
новський та Богдан Устименко. Дмитро Яблоновський під час 
свого виступу навів приклад КП «Ірпінькомунікаціясервіс», 
яке було створене та здійснює збиткову діяльність без тех-
нічної й економічної доцільності. Комунальне підприємство 
«Ірпінькомунікація сервіс», створене в  2018  році, позиціону-
ється ірпінськими чиновниками регіональним комунальним 
інтернет-провайдером. На їхні послуги переведено без тенде-
ра усі освітні заклади Приірпіння та інші комунальні установи 
міста. При цьому міськрада не оприлюднила жодних докумен-
тів економічної доцільності існування КП «Ірпінькомунікаці-
ясервіс». За півторарічне існування це ірпінське КП отримало 
близько 20 мільйонів (!) міських бюджетних коштів.

Дмитро Яблоновський:
«Пан Калічка став депутатом від ВО  «Батьківщина» і 

в  2017  році виступав проти забудови заплави річки, але 
після того, як став директором комунального підприєм-
ства «Ірпінькомунікаціясервіс», його думка кардинально 
змінилася. В грудні 2018 він проголосував за подальшу ба-

гатоповерхову забудову міста та заплави річки Ірпінь. Чим 
саме займається комунальне підприємство, яким керує пан 
Калічка, для мене загадка, бо його навіть немає в переліку 
КП на сайті ІМР».

Загальний оборот КП лише казначейським рахункам з часу 
заснування (листопад 2017 року — ред.) склав майже 11 млн 
грн. Близько 200  тисяч на  місяць  — витрати на  зарплату. 

За  трохи більше року діяльності «Ірпінькомунікаціясервіс» 
натендерило на  7  млн грн; 1,8  млн — контракти з ТОВ «Ай-
тех», засновник якої пан Нирков є також засновником клона 
ТОВ «Ірпінькомунікаціясервіс». Остання компанія розташо-
вана за  адресою вул. Соборна, буд. 152, де зареєстровано 
ще майже 50  різних компаній (Ірпінський офшор?) Окрім 

того, КП «Ірпінькомунікаціясервіс» платить ТОВ  «Ірпінь-
комунікаціясервіс» за оренду.

Дмитро Яблоновський:
«Добробут родини Калічків покращився, але не  зро-

зуміло, чи через депутатство, чи через керівну посаду. 
В  2017  в  родині Калічків з’явилося нове авто вартістю 
472 тисячі грн, при доходах в 2017 році — 112 тисяч, а в 2016 
— 63 тисячі. Та за відсутності заощаджень. Щось в керів-
ника КП погано з арифметикою…»

Цікаво, що обирався Калічка від округу у Ворзелі, який нині 
приєднався до Бучанської ОТГ. Хоча депутат зареєстрований 
в Києві, а його дружина має квартиру в Ірпені.

Як зазначає видання «Зоря Приірпіння», за гроші, отрима-
ні КП з ірпінського бюджету, цілком можливо викупити існу-
ючу інтернет-мережу з понад 13 тисяч абонентів. Якщо ж ці 
20 бюджетних мільйонів заплатити існуючому на ринку ін-
тернет-провайдеру, то він може за них підключити 35 тисяч 
користувачів. 

 Довідка ІА «Погляд»:
КП «Ірпінькомунікаціясервіс» завдячує своїй появі сканда-

лом між екс-мером Володимиром Карплюком та фракцією 
«Батьківщина» у Ірпінській міській раді, яку очолює Артем Ка-
лічка. Саме тоді, щоби спинити опозиційні настрої депутатів, 
і з’явилося це КП. На керівні посади цього комунального під-
приємства «плацевлаштували» обох депутатів від фракції, й 
щоквартально виділяють мільйони на «розвиток». Далі схема 
ускладнена створенням підприємства-клона і її контактами з 
приватним провладним провайдером з надання телекомуні-
каційних та інтернет-послуг, куди через «прокладку» переті-
кають міські бюжетні кошти.

2017 рік — депутат Артем Калічка — запеклий опозиціонер і 
борець з тотальною забудовою Приірпіння. 
2019 рік — учасник корупційних схем ірпінських чиновників.

 Людмила БОРИСОВА 
ПОГЛЯД

«Наважся на втечу» — це слоган проєкту «Синергія Сіті»...  
Забудовник Ігор Вишняков свого часу вже «наважився на втечу» і зник 
за кордоном із грошима понад 1000 інвесторів ірпінського мікрорайо-
ну «Благодатний». Чи піде тим же шляхом Ігор Оверко?
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 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

23 вересня. ПРИІРПІННЯ. Поліцейські Ірпін-
ського регіону знову затримали наркозалежних — на цей 
раз в Ірпені та Гостомелі.

В Ірпені у підозрілого чоловіка при поверхневій пере-
вірці було виявлено порошкоподібну речовину білого ко-
льору, зі слів — наркотична речовина метадон. Натомість 
у Гостомелі поліцейський екіпаж зупинив транспортний 
засіб, у якому виявив наркотичну речовину рослинного 
походження (канабіс).

22 вересня. БУЧА. Під час патрулювання по ву-
лиці Кірова біля місцевого озера було зупинено чоловіка, 
у якого при поверхневому огляді в гаманці виявлено по-
рошкоподібну речовину білого кольору, що знаходилась в 
поліетиленовому прозорому пакетику. Як пояснив остан-
ній — це амфетамін. Також у громадянина знайдено у су-
мочці пістолет та набої до нього.

19 вересня. БУЧА. У чоловіка знайшли канабіс.
За його словами він зберігав речовину для власного 

вжитку без мети збуту.
Громадянина зупинили оперативні співробітники спіль-

но з дільничними офіцерами поліції по вул. Тарасівська.
У кишені джинсів чоловіка виявили паперовий згорток 

із зеленою дрібно подрібненою речовиною рослинного 
походження.

15 вересня. БУЧА. На небезпечному перехресті 
вкотре сталося ДТП. Від сили удару дві машини зім’яло, як 
бляшанки.

Сталося це на перехресті вул. Польова і Островського 
внаслідок неуважності водіїв та перевищення ними швид-
кості.

Про це повідомляє Бучанськкий міський сайт, зауважую-
чи, що внаслідок аварії постраждало четверо людей і що 
бучанці просять владу звернути увагу на дане перехрестя 
та встановити там обмежувачі швидкості.

Вересень. БУЧА. У місті арештували чоловіка, з 
кишені якого вилучили 32 пакети з метадоном.

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Киє-
во-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 
по гарячих слідах затримано чоловіка, який збував нарко-
тичні засоби.

Установлено, що 3 вересня 48-річний чоловік ромської 
національності розфасував наркотичний засіб, обіг якого 
обмежено (метадон), у поліетиленові згортки з метою по-
дальшого збуту шляхом розкладання «закладок» на тери-
торії м. Буча.

Завдяки проведеним слідчо-оперативним заходам зло-
чинну діяльність вказаної особи викрито. У двох місцях, де 
знаходилися «закладки», вилучено поліетиленові згортки 
з наркотичним засобом. Крім того, на місці події одразу за-
тримано зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Під 
час затримання з кишені його штанів вилучено ще 32 ана-
логічні поліетиленові згортки з кристалоподібною речо-
виною.

На даний час чоловіку повідомлено про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 307 КК України (незаконне зберігання наркотичних за-
собів з метою збуту).

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання від 4 до 8 років поз-
бавлення волі.

Вересень. БУЧА. Група реагування Ірпінського 
відділу поліції на маршруті у місті Буча поблизу парку Сла-
ви помітила невідомих громадян, які вирішували конфлікт 
«кулаками». Побачивши правоохоронців, один із них на-
магався втекти, проте поліцейські наздогнали та затрима-
ли його.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.
У ході з’ясування обставин було встановлено деталі по-

дії.  А саме: між місцевими жителями виник словесний кон-
флікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків наніс нео-
дноразові удари іншому, та на цьому не зупинився.

Зі слів потерпілого, його суперник ще й зірвав із нього 
срібний ланцюжок та намагався заволодіти мобільним те-
лефоном.  

При поверхневому огляді у зловмисника в якості речо-
вих доказів вилучили ювелірну прикрасу, яку потерпілий 
упізнав.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за 
ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Вересень. БУЧА, ГОСТОМЕЛЬ. Поліція вилу-
чила у молодиків із Гостомеля та Бучі порошок і зілля.

На початку вересня поліцейськими групи реагування па-
трульної поліції Ірпінського ВП ГУНП в Київській області в 
смт Гостомель було зупинено підозрілого чоловіка, у якого 
під час поверхневої перевірки було виявлено 4 згортки з 
речовиною білого кольору та 1 — зеленого. Також першо-
черговими заходами встановлено, що даний громадянин 
перебуває у розшуку за вчинення кримінального право-
порушення.

Натомість під час патрулювання в м. Буча по вул. Богдана 
Хмельницького поблизу буд.11 поліцейськими було зупине-
но 22-річного юнака, у якого знайшли паперовий згорток 
з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного 
походження. Як пояснив останній, це була марихуана для 
власного вжитку. На місце події було викликано слідчо-
опе ратив ну групу для вилучення знахідки.

 СУСПІЛЬСТВО

ЧОМУ НЕ ВІДКРИВАЮТЬ НОВИЙ КОРПУС 
ТРЕТЬОЇ ШКОЛИ?
Новий корпус Бучанської школи № 3 мали відкрити ще 1 вересня, але навчальний заклад і 
досі не готовий. Обурені батьки знову вирушили на будівництво. Разом з ними були і наші 
журналісти.

Біля третьої школи зустрічаємося із батьками та відразу вируша-
ємо до нового корпусу навчального закладу. На місці бачиммо 
директорку Любов Морозенко і начальника відділу освіти Олега 

Цимбала, які запрошують подивитися на хід ремонту, щоправда, ди-
ректорка появі журналістів з батьками не дуже не рада. Тож екскурсію 
корпусом проводить начальник освіти.

На першому поверсі роботи залишилось немало. В коридорах ще 
не зроблена стеля, ліфт, не пофарбовані стіни. Робітники встанов-
люють двері в класах та ставлять сантехніку в санвузлах.

На другому поверсі вже встановлюють систему вентиляції. Також 
на  другому та третьому поверхах вже зробили туалети. На  вулиці 
теж роботи йдуть повним ходом, робітники вже насипають чорно-
зем для майбутньої зеленої зони.

Начальник відділу освіти Олег Цимбал вчергове запевняє бать-
ків — усі ремонтні роботи на стадії завершення. Директорка Любов 
Морозенко додає: сама не  дочекається відкриття нового корпусу, 
адже школа переповнена.

У батьків після оглядин почуття змішані — з одного боку вони ра-
діють, що ремонт продовжується, з іншого — переймаються, що ро-
боти можуть затягнутися.

Жителі вулиці Тарасівська у Бучі вже два місяці поспіль щовівторка залишаються без світла 
та води. Люди впевнені — комунікації перенавантажені через неконтрольовану забудову 
мікрорайону. 

«ЧОРНИЙ» ВІВТОРОК НА ВУЛИЦІ ТАРАСІВСЬКА

Ж ителі вулиці Тарасівська останні кілька місяців з усіх днів 
тижня найбільше не  люблять вівторок. Його чекають зі 
страхом і називають «чорним», адже щовівторка місцеві 

залишаються без світла і води.
Зі своєю бідою люди пішли до Бучанської міської ради. Там звер-

нулися з листом до Київобленерго, адже саме з ним у людей дого-
вори. Відповідь від обленерго жителів обурила.

«У листі сказано, що добове відключення — це норма», — місцева 
мешканка Елеонора Михайлівна.

«У нас є юрист, котра записує всі години відключення і готує 
позов до суду. І мені все одно, хто винен у цьому, мені хочеться 
одного — щоб було світло», — додає ще одна мешканка цієї ву-
лиці Марія.

Нашим журналістам перший заступник міського голови Тарас 
Шаправський повідомив: місто працює над вирішенням проблеми 
відключення світла, планують облаштувати для даного мікрорайо-
ну резервну лінію. Планується це питання закрити до кінця року.

У БУЧІ ВЧИЛИ ПИСАТИ УСПІШНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

С емінар провели для представників 
ОТГ, членів інститутів громадян-
ського суспільства, активістів, які 

планують розробляти проекти соціаль-
ної дії або працюють над їх утіленням.

Він мав на меті налагодити тісну 
співпрацю між центральними органами 

виконавчої влади та представниками 
з ОТГ, міст та районів області, пред-
ставниками громадських організацій, 
об’єднань молоді, молодіжних праців-
ників для ефективного впровадження 
проектів соціальної дії задля розвитку 
громад.

21-23 вересня у Бучі на базі Пластового вишкільного центру відбувся навчальний семінар, де 
вчили писати проекти та робити їх успішними.

ПАЙОВІ ВНЕСКИ ДЛЯ ГРОМАД ЗАЛИШАЮТЬСЯ. 
НА РІК!

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

З авдяки небайдужості Асоціації міст України вдалося зберег-
ти пайові внески для громад, хоча лише на один рік і лише 
для нових об’єктів та до  повного виконання розпочатих. 

Проте, із удосконаленим механізмом нарахування, сплати і ви-
користання. Так, 20 вересня на засіданні Верховної Ради України 
народні депутати проголосували за законопроєкт «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулюван-
ня інвестиційної діяльності в Україні» (№ 1059 від 29.08.2019 р.) з 
тими правками, які не скасовують пайові внески, а вдосконалю-
ють механізм їх нарахування, сплати та використання.

Це:
— встановлення фіксованого розміру сплати пайових внесків: 

4 % для нежитлових будівель, 2 %  — для житлових, 0 %  — для 
промислових споруд;

— сплата винятково в  грошовій формі на  рахунки місцевих 
бюджетів.

І хоча термін дії пайових внесків визначено на  один рік  — 
до кінця 2020 р. (на один рік для нових об’єктів, і до повного 
виконання — розпочатих), громади отримали суттєвий фінан-
совий ресурс, який спрямовується на  будівництво, ремонт і 
реконструкцію важливих соціальних об’єктів: шкіл, дитячих 
садочків, лікарень та доріг. Такого результату вдалося досягти 
завдяки активній підтримці з боку народних депутатів, активіс-
тів, науковців та громадськості. 16 вересня 2019 року відбулося 
засідання робочої групи Комітету Верховної Ради України з пи-
тань освіти, науки та інновацій за  участі Виконавчого дирек-
тора Асоціації міст України О. Слобожана, де було обговорено 
питання скасування пайової участі для забудовників та опра-
цьовано пропозиції до проєкту Закону України № 1059. 

Наступного дня в Асоціації міст України відбувся круглий 
стіл з обговорення законодавчої ініціативи щодо скасу-
вання пайової участі, де народний депутат України Зіновій 
Андрійович висловив позицію на  захист інтересів органів 
місцевого самоврядування та акцентував на  загрозах для 
громад у разі скасування пайової участі. А  19 вересня від-
булося засідання Комітету Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку, на  якому теж розглядався законо-
проєкт №  1059. На  засіданні були присутні голови громад, 
які стали на  захист збереження пайової участі, зокрема, 
Бучанський міський голова А. Федорук, Уманський міський 
голова О. Цебрій, Городянський міський голова А. Богдан, 
а також перший заступник голови КМДА М. Поворозник, Ди-
ректор Департаменту фінансів КМДА В. Репік, Виконавчий 
директор АМУ О. Слобожан. Участь у засіданні взяли народні 
депутати з різних фракцій, члени громадських організацій, 
які разом із представниками органів місцевого самовря-
дування висловили чітку позицію про недопущення скасу-
вання пайових внесків. Було запропоновано удосконалити 
механізм нарахування, сплати та використання коштів па-
йових внесків, що сприятиме більшій прозорості та ефек-
тивності використання пайових внесків, а  також зменшить 
корупційні ризики. І, нарешті, 20  вересня, Комітет Верхов-
ної Ради України з питань економічного розвитку підтримав 
компромісне рішення — його народження супроводжувала 
двотижнева тяжка праця експертів АМУ в комітетах і фрак-
ціях Парламенту.

За інформацією Асоціації міст України
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 СВЯТО

У СВІЙ 118-Й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ БУЧА ПІДТВЕРДИЛА 
ЗВАННЯ «ФЕСТИВАЛЬНОГО» МІСТА
Буча святкувала 118 років з дня заснування. 21 та 22 вересня бучанці танцювали, співали та розважались на 
яскравих фестивалях. Цього року до Дня міста вперше провели парад близнюків.

 СУСПІЛЬСТВО  КУЛЬТУРА

У ПРИІРПІННІ З’ЯВИЛАСЯ 
МАШИНА — ДОПОМАГАЙКА

У БУЧІ ВІДБУДЕТЬСЯ ДРУГИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
«ТАЛАНТИ БЕЗ МЕЖ»Доїхати з комфортом і без грошей. У Бучі запрацювало 

безкоштовне соціальне таксі.  Ним можуть 
скористатися пенсіонери, люди з інвалідністю, 
багатодітні мами та інші люди, які потребують 
допомоги та не мають грошей на таксі.  Прозвали 
автівку машиною-допомагайкою.

Б лизнюків на цен-
тральній площі Бучі 
зібрали близько 

сотні, для них аніматори 
влаштували танцюваль-
ну програму та роздава-
ли подарунки. Таке свято 
провели вперше. Парад 
близнюків хочуть зроби-
ти традиційним, наступ-
ного року його планують 
відзначити ще масштаб-
ніше. Проте це далеко не 
єдиний цікавий захід, що 
провели цього року в мі-
сті.

Урочисте відкриття свя-
та розпочалося у місько-
му парку за участі балету 
«Ва-банк» та Euphoria Jazz 
Band. Біля ротонди можна 
було подивитися виступ 
інструментальних колек-
тивів «11 Music Projekt». А 
протягом цілого дня про-
ходив X Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс «Пі-
сенні візерунки». Прогу-
люючись алеєю творчості 
можна було подивитися 
виставку робіт майстрів 
народної творчості, а для 
найменших бучанців біля 
«Кораблика» проходив 
фестиваль дитячих роз-
ваг «Buchakids» із пока-
зовими виступами аніматорів, акторів теа-
тру ілюзії, шаржиста та майстер-класами з 
пісочної анімації.

В цей час на набережній проходили фес-
тивалі живих скульптур, виступи вокаль-
но-інструментальних колективів та вистав-
ка кораблів.

У парку «Олівці» для дітей була 
організована інтерактивно-розва-
жальна програма із солодкою ва-
тою, шоу мильних бульбашок, аква-
гримом.

А на Київській площі 
після параду близню-
ків та благодійної ак-
ції «Ти не один» мож-
на було подивитися 
святковий концерт 
творчих колективів 
БМОТГ, виступ соліст-
ки «Mary», Exclusive 
Music Project «Pochep 
Beat». Проте родзин-

кою свята 
став вечірній 
виступ укра-
їнського рок-гурту «THE HARDKISS».

Наступний недільний день був у місті не 

менш насиченим. Зранку відбувся гала-кон-
церт X-го Всеукраїнського фестивалю-кон-
курсу «Пісенні візерунки». У парку для 
дітей була організована розважально-піз-
навальна гра «Країна здоров’я», конкурси, 
майстер-класи. Проте найбільше місцеві 
мешканці чекали на вже традиційний Фес-
тиваль «Карася» із театралізованим дій-
ством, розважальними конкурсами, часту-
ванням ухою і смаженими карасями.

Надвечір другого дня на бучанців чекав 
ще один подарунок. У Літньому театрі із 
концертною програмою виступило Перше 
україномовне гумор-шоу «Вар’яти».

Н а перший погляд, це звичайне авто, але насправді воно має благодій-
ну місію — всі поїдки на ньому по регіону безкоштовні. Якщо ж їхати 
потрібно в Київ, візьмуть кошти лише за бензин. Придумав та реалі-

зував цю ідею Сергій Урбан, президент Благодійного фонду «Добре діло».
Машину для соціального таксі взяли в оренду, її вартість 11 тисяч гривень 

в місяць. Щоб покрити безкоштовні поїздки декілька годин на день авто 
працює як звичайне таксі і вже має попит і підтримку серед людей, які теж 
хочуть допомогти іншим.

«Бувало таке що відвізши людину на відстань не більше, ніж три кіло-
метри, вона залишала нам гроші в сумі, якої вистачило б, аби доїхати 
до  Києва і назад. Один чоловік, Олександр, заправив нам безкоштовно 
повний бак на 60 літрів», — розповів Сергій Урбан.

Обирали авто для перевезень за двома основними критеріями: щоб ма-
шина була зручною та просторою. Послугами авто можуть скористатись 
всі, хто має в  цьому потребу, єдине прохання від благодійників  — якщо 
знаєте час поїздки заздалегідь, звертатись за день до виїзду. Працює со-
ціальне таксі щодня зранку до вечора. Викликати машину можна за номе-
ром, що вказаний на сторінці фонду «Добре діло» у соціальних мережах.

Поки що із соціальною місією по  Приірпінню їздить одне авто, проте 
у майбутньому цей сервіс планують розширювати і навіть створити цілий 
автопарк «машин-допомагайок».

26–27 жовтня у Бучі відбудеться другий відкритий фестиваль 
«Таланти без меж», який об’єднає дітей та дорослих з інвалідністю, 
а також батьків, які виховують дітей та молодь з інвалідністю.

М инулого року понад 
30 учасників з Бучі, Ір-
пеня, Клавдієво-Тара-

сового, Гостомеля демонстру-
вали свої таланти. Цьогоріч 
очікується близько 100  учас-
ників, причому не  тільки з 
Київщини, але й зі Львівської 
та Черкаської, Полтавської та 
Кіровоградсьокої областей.

«Покликання нашого фес-
тивалю  — дати можливість 
людям з інвалідністю та їх ро-
динам самовиразитися, пока-
зати себе та просто знайти 
однодумців, побачити, до яких 
нових височин можна праг-
нути», — розповідає Світла-
на Стадніченко, керівник ГО 
«Відгук», який є засновником 
фестивалю. — «Кожна лю-
дина прагне бути почутою, 
у який би спосіб вона не ви-
словлювала своє бачення 
світу: через пісню, танець, 
музику, поезію, виставкове 
мистецтво. Меж таланту 
не існує і наш фестиваль це 
доводить».

Цікаво, що взяти участь 
у фестивалі можуть не лише 
діти та дорослі з інвалідністю (вікових обмежень 
на  заході немає), але й батьки, яким часом така 
можливість проявити себе не менш, а  іноді навіть 
і більш, важлива.

«Кожна дитина, дивлячись на своїх батьків, хоче 
бачити усміхнене обличчя мами чи тата, аби зро-
зуміти, що світ прекрасний, а фарби для нього ми 
обираємо самі». — каже Світлана Стадніченко.

Конкурсний відбір на дводенному фестивалі буде 
відбуватися по розділам за наступними номінаціями:

 y Виставкове мистецтво (номінації: живопис, 

малюнок, художнє фото, ви-
шивка, плетіння, скульптура);

 y Майстри пера (номінації: 
лірика, гумор, дитяча поезія, 
патріотична лірика);

 y Співоча душа (номінації: 
композиторське мистецтво, 
авторська пісня, вокал, ін-
струментальне виконання, 
танці);

 y Супер-плюс (номінації: 
циркове мистецтво, пісочна 
анімація та все, що не  вхо-
дить в попередні розділи).

Номінацій буде багато, тож, 
як обіцяють організатори, з 
призами з фестивалю підуть 
всі. А  тих, хто отримає гран-
прі, буде обирати почесне 
журі та самі учасники і гля-
дачі.

Родзинкою цьогорічного 
заходу стане перше виконан-
ня гімну фестивалю, слова та 
музику для якого написали 
минулорічні учасники. А  ось 
емблема — вже готова і при-
крашатиме грамоти майбут-
ніх лауреатів.

Та головне, завдяки гран-
товій підтримці Українського 

культурного фонду, цього року буде створено веб-
сайт фестивалю, який забезпечить віддалену ро-
боту проєкту та поширенню інформації про нього 
не лише в межах України, але й закордоном, адже 
в  планах організаторів — в  майбутньому вирости 
до заходу міжнародного рівня.

Більш детальну інформацію про фестиваль, а та-
кож про те, як взяти участь у заході, можна знайти 
за посиланням або телефоном +38 (096) 764-63-11.

Інформаційний партнер Відкритого Київського 
фестивалю «Таланти без меж» — ІА «Погляд».
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 ОСВІТА  ПЕРЕМОГИ

 РЕКОРД

БРЕНД БУЧАНСЬКОЇ ОТГ: долучайтеся до 
створення візуальної ідентичності громади

 СУСПІЛЬСТВО

МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН НА ОБЛАСНІЙ 
ОСВІТНІЙ РАДІ В БУЧІ:  
«Все починається з любові до людей»

ЗНАЙТИ РОБОТУ ДОПОМОЖУТЬ У БУЧАНСЬКОМУ 
ЦНАПІ
У Бучанському Центрі надання адміністративних послуг розпочав прийом фахівець 
Ірпінського міського Центру зайнятості.У Бучі стартував проект із розробки 

візуальної ідентичності громади. 
За його підсумками планують отри-

мати новий візуальний стиль.
Передбачається, що це буде загаль-

ний образ, набір уявлень і асоціацій про 
об’єднану територіальну громаду. Він 
слугуватиме «основою для спілкування 
із зовнішнім світом, засобом підтримки 
конкурентоспроможності та способом 

розвитку іміджевого простору».
Бренд має відображати ідентичність громади. Тобто те, чим вона дійсно є або 

намагається стати.
Ініціатори проєкту запрошують до обговорення і втілення ідеї місцевих жи-

телів, підприємців, істориків, громадських діячів. Ухвалену концепцію згодом 
буде необхідно «упакувати» у візуальний символ–логотип і додати до нього 
влучний девіз, який створюватиме позитивний імідж і «розповідатиме» про 
Бучанську ОТГ як на теренах України, так і за її межами.

П рофконсультаційний та профорієнтаційний 
прийом мешканців Бучанської громади здійс-
нює начальник відділу активної підтримки 

безробітних центру зайнятості Олеся Дмитрівна 
Гончар.

Відтепер в ЦНАПі можна отримати інформаційні 
та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаш-
туванням, а також консультації у разі попереджен-
ня про заплановані звільнення працівників на 
підприємствах, в установах, організаціях. Крім того 
можна звернутися з питань професійної підготов-
ки або перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
отримати консультації та послуги з профорієнтації 
та ін.

З’ясувати всі питання цього напрямку відтепер у 
ЦНАПі можна буде щосереди.

Наприкінці серпня у Бучі зібралися на обласну педагогічну раду. В 
її роботі взяли участь голови КОДА Михайло Бно-Айріян та КОР 
Микола Стариченко.

На першому фестивалі жартівливої пісні «Лісапетфест–2019» (Хмель-
ниччина) народний аматорський колектив «Блиставчанка» Бучанської 
ОТГ посів 3 місце.

Ф орма проведення цього заходу була досить незвичною. На 52 га Бу-
чанського міського парку розмістили локації, які зібрали фахівців 
різних напрямків. Це, зокрема, «Змінюйся сам і змінюй середовище 

навколо себе», «Заклад дошкільної освіти, дружній до дитини», «Стратегія ІКС: 
інклюзивна, корекційна, спеціальна освіта». А також «STEM-освіта», «Шкіль-
ний іншомовний ландшафт: виклики та перспективи», «Міжнародні проекти 
– національна ідея», «Профорієнтація – освіта – майбутнє: сучасні ресурсні 
платформи» та інші.

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян у своєму виступі 
наголосив на важливості ролі вчителя у формуванні майбутніх поколінь.

Він пригадав власні шкільні роки та побажав 50-ти педагогам, які долучають-
ся до освітянської родини Київщини, не боятися змін, а ініціювати їх, виступати 
генераторами нових ідей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКОРД: житель села Буча 
виростив найбільшу в Україні цибулину
10 вересня на офіційній Facebook-сторінці Національного реєстру рекор-
дів нашої країни з’явилася інформація про ботанічне досягнення бучан-
ця Олександра Шкідченка — він виростив найбільшу цибулину в Україні!

«Найбільша цибулина в Україні — 1,8 кг, талія — 53 см! У цього Чіполіно май-
же модельні параметри. Вирощено Олександром Шкідченком в селі Буча Киє-
во-Святошинського району», — повідомляється у пабліку реєстру.

ГРАН-ПРІ — У ВАЛЕРІЇ БІЛОУС

КОЛЕКТИВ БУЧАНСЬКОЇ ОТГ 
ПОСІВ 3-тє МІСЦЕ НА ФЕСТИВАЛІ 
ЖАРТІВЛИВОЇ ПІСНІ

Чудовий виступ юної бучанки на фестивалі-конкурсі 
«Ти у серці моїм, Україно!»

Ю на жителька Бучі Валерія Білоус 
отримала Гран-прі на Міжнародно-
му фестивалі-конкурсі «Ти у серці 

моїм, Україно!», приуроченому до Дня Неза-
лежності нашої країни.

Його створено для розвитку та пропагу-
вання культурних здобутків українців, тра-
диційної народної творчості, виявлення 
талантів та розкриття їх творчого потенці-
алу.

Цього року на фестиваль приїхали май-
же 50 колективів та окремих виконавців. 
Як з різних куточків нашої країни, так і 
представники української діаспори – тан-
цювальні колективи з Канади, Польщі, Ні-
дерландів, Латвії.

Вітаємо нашу землячку з цією чудовою 
перемогою. Особлива подяка педагогу Та-
марі Калюжній, яка плекає бучанську зі-
рочку.

Ц е конкурс гумору, народної та авторської жартівливої пісні, покликаний відродити гумористич-
ний жанр в українському мистецтві. А також, додають його організатори, популяризувати народ-
ну жартівливу пісню та виявити нові таланти у цьому напрямку.

Цей чудовий захід відбувся у с. П’ятничани Хмельницької області – на маленькій батьківщині аматор-
ського народного театру пісні «Лісапетний Батальйон», який є переможцем 5-го сезону телевізійного 
проекту «Україна має талант».

У мистецькому святі було задіяно понад 700 учасників із 44 колективів, які приїхали з різних куточків 
нашої країни.

Оцінювало виступи журі у складі: Наталія Фаліон (засновник та керівник проекту «Лісапетфест», 
народні артисти України Оксана Пекун (співачка, керівник та ведуча проекту «Фолькмюзік», Ігор Кон-
дратюк (ведучий, продюсер), Ніколо Петраш (композитор), Микола Янченко (співак, композитор).

Аматорський колектив із с. Блиставиця, яке увійшло до складу Бучанської ОТГ, справив чудове вра-
ження і на шановане журі, й на глядачів.

Виступи наших земляків засвідчили, що вони мають музичний хист та чудово товаришують з гумо-
ром, який є невід’ємною складовою менталітету українського народу.
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 КУЛЬТУРА

 АВТОНОВИНИ  СПОРТ

ЯКЩО НЕ СТРІЛЯТИМЕШ, СТРІЛЯТИМУТЬ В ТЕБЕ: Форум 
творчо-обдарованої молоді «Арт сейшн» у Бучі
Із 6 вересня впродовж трьох днів тривав Форум творчо-обдарованої молоді «Арт сейшн», де митці та представники молодіжних, 
громадських організацій, молодіжних рад ділились досвідом та отримували нові знання від колег.

Якщо Ви користуєтесь ефірним 
телебаченням, перескануйте 

діапазон на своєму 
телевізійному приймачі — канал 

буде знайдено автоматично. 
ДИВІТЬСЯ НОВИНИ КИЇВЩИНИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД»

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

Т радиційно восени 
Україні переводять го-
динники на зимовий 

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

З ахід відбувся у  Пластовому вишкіль-
ному центрі, що знаходиться у  місті 
Буча. На  подію приїхали 50  молодих 

активістів з різних куточків Київщини.
Дуже яскравим виявився виступ Марини 

Мірзаєвої  — голови громадської органі-
зації «Валькірія» та організаторки фес-
тивалю «Під Покровом Тризуба», який 
проводиться у Боярці. Вона розповіла, що 
мета її фестивалю  — сформувати образ 
сильного українця, на якого буде страшно 
нападати.

Однак Марина почула несхвальні відгу-
ки про свою подію. Слухачка із залу, у якої 
підростає хлопчик, сказала, що боїться та-
ких фестивалів, адже не хоче вчити дити-
ну тримати зброю та вбивати.

«Вибачаючись перед працею нашої команди, 
пані зачепила те, що мене виводить з себе 
дуже швидко. У час війни, якщо ти не будеш 
стріляти, то стрілятимуть у тебе та твоїх 
близьких. Можна це речення сприймати пря-
мо чи як метафору, але так воно є», — напи-
сала після форуму Марина. — «Ми робимо цей 
фест, вчимо таких малих тримати зброю, 
бо це їх захистить у  майбутньому. Якщо 
ми не  вкладемо у  них це зараз, то  зробить 
то ворог і його пропаганда».

Загалом на  Форумі «Арт Сейшн», крім най-
кращих практик проведення фестивалів, 
учасники могли взяти участь у  численних 
майстер-класах і дискусіях з митцями. Також 
активісти уклали «Маніфест творчої молоді 
Київщини».

15 ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
У Бучі планують встановити 15 зарядних станцій для 
електромобілів.

Б учанська об’єднана громада однією з перших 
реалізовує проект щодо встановлення на тери-
торії зарядних станцій для електромобілів.

«У  державі вцілому і в  об’єднаній територіальній 
громаді зокрема постійно збільшується кількість 
власників електромобілів. Таке дослідження про-
вели перед підписанням цього Закону. Тож цей про-
єкт на сьогодні є досить актуальним», — зазначив 
Бучанський міський голова Анатолій Федорук. — «Ми 
дбаємо про екологію, збереження довкілля, йдемо в ногу з часом і сприяємо розвитку 
електротранспорту».

На фінансування цього проекту не будуть витрачати бюджетні кошти, витрати — 100 % 
за рахунок інвестицій. А попередній перелік місць, де в недалекому майбутньому можна 
буде зарядити електромобіль, виглядає наступним чином: біля «Новусу», «Ютем», ста-
діон «Ювілейний», «Буча-квартал», «Модуль», «Річ -Таун», «Зелена Буча», центральний 
парк та ін. дислокації, повідомляє Бучанська міська рада.

Варто зазначити, що серед цього переліку біля «Буча-кварталу» та «Модуля» вже існу-
ють «зарядки» для електромобілів.

Також громадяни можуть надати свої пропозиції для остаточного визначення місць 
встановлення зарядних станції.

У БУЧІ ПРОВЕЛИ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
На новому стадіоні Українського гуманітарного інституту 
відбулися Олімпійські ігри, які організувала Студентська рада УГІ 
разом з кафедрою теорії та методики фізичного виховання.

Ц ей щорічний захід провели 12  вересня. На  змагання прийшла досить велика кількість 
студентів. Так, сформувалося 6 команд по 4 представники у кожній. Суддями стали викла-
дачі кафедри теорії та методики фізичного виховання Валерій Терещенко і Юрій Бойко.

Спочатку був біг на дистанцію 60 м. Наступним 
у  програмі був естафетний біг (мабуть, це було 
найтяжче з усіх випробовувань). Навіть гості, які 
спостерігали за ним, наче самі бігли — так хвилю-
валися за усіх.

Стрибками в довжину з місця всіх здивував пер-
шокурсник Андрій Шнуренко. Більше ніж 2  ме-
три — його рекорд так і не подолали.

Наступним випробуванням стало метання спи-
са. Якщо чесно, то саме це зробило Олімпійські 
ігри яскравими, бо така справа є рідкістю, до якої 
студенти ще не звикли.

Завдання полягало в тому, щоб влучити в чер-
воне коло діаметром 1–1.5  м., яке знаходило-
ся в  10  метрах від учасника. Якщо спис застряг 
в землі, зараховувався бал. Всього ж кожен мав 
по 3 спроби. Кожен учасник мав змогу відчути, як 

воно було у ті давні часи, коли саме таким способом 
здобувалася їжа. Можливо, саме у  переможця ли-
шилося щось в ДНК від прадідів.

Підтягування на перекладині показало, скільки го-
дин хлопці віддавали залізному випробувачу їхніх 
м’язів. Досить високий рівень показав кожен, навіть 
молодий фотограф Тарас не витримав, відклав ка-
меру і вжарив майже двадцятку, аплодисменти си-
пались якнайгучніше.

Перетягування канату показало дружність команд. 
Велику роль відіграє капітан, який кожен поштовх 
викрикує. Помітно було, що та команда, яка зазда-
легідь не  домовилася про їхню стратегію в  реш-
ті-решт програла.

Валерій Терещенко сказав, що хотів би прово-
дити такі ігри хоча  б раз на  тиждень і зробити їх 
обов’язковими для викладачів. Професор впевне-
ний у тому, що кожен раз учасників би більшало і 
більшало.
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Складові:
y 200 грамів 

пшона, добре 
промити гаря-
чою водою
y 200 грамів 

свинячої копче-
ної грудинки, по-
різати кубиками
y 200 грамів 

свинячого сала, порізати кубиками
y 1 велику цибулину порізати 

великими кубиками
y 1 середня морква, тонко порі-

зати або натерти на тертці з 
великими дірками
y 4 середні картоплини, почи-

стити, порізати кубиками
y 1,5 л води
y сіль за смаком
y 1/2 пучка зелені петрушки, 

дрібно порізати
y 1/2 пучка зелені кропу, дрібно 

порізати.
Затирка:
y 50 грамів сала, порізати кубиками
y 1 ч. л. солі

y 3 зубки часнику.
Час приготування: 50 хвилин.
Приготування:
1) Розмістити казанок на багатті і дати йому прогріти-

ся, додати порізане копчене і сире сало. Смажити помі-
шуючи, поки не витопити достатньо жиру, щоб додати 
цибулю.

2) Додати цибулю, накрити кришкою і томити до м’яко-
сті.

3) Додати моркву, перемішати і одну хвилину смажити 
все разом.

4) Покласти в казанок промите пшоно, добре перемі-
шати, щоб кожне зерно було оповите ароматним жиром.

5) Відразу ж додати картоплю, перемішати, тушкувати 
1 хвилину.

6) Влити воду і посолити за смаком.
7) Перемішати і накрити казанок кришкою. Варити, час 

від часу помішуючи, до м’якості картоплі, приблизно 12-
15 хвилин. Через цей час куліш стане значно густішим.

8) Приготувати затирку: в ступці розтерти сало з часни-
ком і сіллю. Можна це зробити в блендері, хоча це вже 
зовсім не по-козацьки.

7) Додати затирку і зелень в готовий куліш і добре пе-
ремішати, накрити кришкою. Зняти казанок з вогню і за-
лишити на 5 хвилин настоюватися.

Подавати кашу з гарним настроєм і свіжою зеленню!

ЯК ЗВАРИТИ СПРАВЖНІЙ КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ВИХІДНІ

 ГОРОСКОП  СВЯТА

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА І ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ: історія та традиції свята

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.

Близнюки. Чогось 
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 Льву 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.

Стрілець. Якщо 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!

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.

У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 9 ДНІВ

Цьогоріч на другому тижні жовтня українці матимуть три 
вихідних поспіль. 

У 2019 році десятий місяць року міститиме 22 робочих дні. До-
датковий вихідний українцям подарує День захисника України, 
Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва, 
яке припадає на 14 жовтня. Цьогоріч це свято випадає на по-
неділок, тож українці матимуть три поспіль вихідних, натомість 
робочий тиждень починатимуть з вівторка 15 жовтня.

14 жовтня українці святкують одразу три свята і всі вони взаємопов’язані й виникали послідовно. Перше — Свято 
Покрови Божої Матері, друге — День українського козацтва, третє свято, дуже молоде — День захисника України.

Покрова Пресвятої Богородиці
Це свято вважається одним із 

найбільш шанованих в  Україні. 
Проте його історія бере початок 
з подій далекого 910  року в  Кон-
стантинополі, опис яких зберігся 
в  житії св. Андрія Константино-
польського. Святий Андрій разом 
з Єпіфанієм, своїм учнем, моли-
лися в  храмі, раптом ніби роз-
крилося над ними склепіння храму, 
і Андрій побачив Пресвяту Діву, ото-
чену безліччю ангелів і святих. Бо-
городиця молилася і простягала над 
прочанами храму омофор. Схиливши 
коліна, Пресвята Діва почала зі слізь-
ми молитися до  Бога за  хри-
стиян і довгий час перебувала 
в  молитві. Згідно з оповідя-
ми, дивне з’явлення Богоро-
диці підбадьорило і втішило 
греків, які, зібравши останні 
сили, перемогли сарацинів. З 
тих пір християни вірять, що 
Покров Пресвятої Богородиці 
оберігає та захищає їх, а  саме 
свято, чомусь забуте грецькою 
церквою, стало на Русі одним з 
улюблених.

День українського козацтва
На Січі українські козаки ві-

рили, що їх охороняє свята По-
крова, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю покровителькою і 
заступницею. Вірили настільки, що 
протягом багатьох століть це свято 

було одним з найважливіших в пра-
вославному календарі України.

Історія українського козацтва  — це 
одна з найвеличніших сторінок життя 
українського народу. В найтяжчі часи 
іноземного поневолення козаки ви-

ступали справжніми захисниками рід-
ної землі, оборонцями віри, моралі та 
державницьких традицій України.

День захисника України
Тож не дивно, що саме цей день, 

14 жовтня, з 2015 року є державним 
святом — Днем захисника України. 
Це свято  — символ нерозривного 
зв’язку всіх поколінь захисників 
України, як пам’ять про тих, хто 
в  різний час захищав нашу зем-
лю від ворога і охороняє її зараз. 
Попри зміну часів і політичних 

систем, День захисника України асо-
ціюється насамперед з мужністю та 
стійкістю людського характеру, си-
лою духу та відданістю Батьківщині.

Традиції
Божественна святкова літургія 

у  храмі  — це не  єдиний зви-
чай, що потрібно виконати 
цього дня. За тисячу років іс-
нування в  Україні з’явилося 
багато традицій, пов’язаних з 
Покровою.

Молодим жінкам потрібно 
молитися до Богородиці з про-
ханнями про заміжжя. В старо-
давні часи період від Покрови 
вважався найсприятливішим 
для одруження, а саме свято — 
час сімейних відвідин.

Також це день закінчення гос-
подарських робіт та збору уро-
жаю. Вважалося, що на Покро-
ву потрібно звести до мінімуму 

домашні та робочі справи та прове-
сти цей день спокійно у  родинному 
колі.

Куліш — традиційна козацька страва, тож 14 жовтня вам ніяк не обій-
тися без неї. До речі, варили куліш козаки в котлах в Січі на відкритому 
вогні, тож і наш рецепт буде для «природи».

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ПОКРОВУ
Якщо пара познайомилася на Покров — бути їм на-

реченим і нареченою.
Якщо на Покрову йде сніг — це до великої кількості 

весіль.
Якщо сніг на  Покрову не  випав  — його не  буде і 

в листопаді.
На Покрову традиційно протягом всього дня спо-

стерігали за  погодою. Якщо вітер дме з півдня  — 
зима буде теплою. З півночі — холодною. З Заходу — 
сніжною. Якщо вітер кілька разів за день змінював 
напрямок, значить зима обіцяє бути нестабільною.

Також звертали увагу на  дерева. Якщо вишня 
на Покрову не скинула листя — зима буде теплою.


