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Під стінами Кабінету Міністрів України мітингували проти утворення Бучанського району 
та за «повернення» Ірпінського. Серед протестувальників переважно бюджетники та 
особи, певним чином залежні від тимчасової дерибанної влади Ірпеня, що вийшли під 
«знаменами» відставного мера Карплюка. Як кажуть, адмінресурс знову «рулить».

БЮДЖЕТНИКИ — ПІД КАБМІНОМ: 
ІРПІНСЬКІ ДЕРИБАННИКИ ВЛАШТУВАЛИ МІТИНГ 
ЧЕРЕЗ РАЙОНУВАННЯ

З ранку 10 червня в Ірпені виши-
кувалися 6 маршруток на площі 
поблизу ЕКО-маркету та 1  авто-

бус — за готелем, щоб централізовано 
завезти мітингарів до  Києва. Це бо-
лісно нагадало часи Революції гідно-
сті, коли тих же бюджетників збирали 
на антимайдан.

Серед «збиральників» тоді засвіти-
лася Юлія Кульчицька, яка сьогодні, 
змінивши прізвище на  Прибилова, 
очолює КП «Управління благоустрою 
міста».

Але цього дня «смотрящим» за при-
сутністю протестувальників був ке-
рівник кишенькової атошної орга-
нізації Антон Головенко (нехай вже 
вибачають мужні учасники бойових 
дій та реальні волонтери, але до  ді-
яльності її прикарплючених очільни-
ків виникає багато питань).  стор. 2

ЗЕ-ШАХРАЙ: В ІРПЕНІ ДЕПУТАТ «УКРОПУ» 
ВИДАЄ СЕБЕ ЗА «СЛУГУ НАРОДУ»
Депутат Ірпінської міської ради від партії «УКРОП» Віталій 
Нелюбин незаконно використовує бренд «Зе! команди», та 
насправді не має жодного відношення до «Слуги народу».

О станнім часом в Ірпені активізувався такий собі Віталій Нелюбин, який у соцмережах 
та через інші канали розпочав агітацію в рамках кампанії стосовно майбутніх місцевих 
виборів, прикриваючись брендом ЗЕ. Про це на  своїй офіційній сторінці повідомив 

народний депутат від партії «Слуга народу» від 95-го округу (м. Ірпінь, смт Гостомель, смт 
Ворзель, смт Коцюбинське, м. Вишневе, м. Боярка та ще частина Києво-Святошинського ра-
йону) Олександр Горобець.

Нардеп зазначив, що ця людина не тільки не має жодного відношення до політичної партії 
«Слуга народу», але і:

• є діючим депутатом Ірпінської міської ради від політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ — УКРОП»;

• він — один з 29-ти депутатів Ірпінської міської ради, які проголосували за Генплан 2018 року, стор. 2 

12-РІЧНА СПІВАЧКА З ІРПЕНЯ — 
ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ТА МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ

Ю на вокалістка з міста Ірпінь Дарина Зінченко у цьому місяці здобула перемоги одразу в чо-
тирьох дистанційних конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів. Про це на сво-
їй сторінці у  Facebook повідомила її викладачка, директорка дитячої школи мистецтв 

ім. М. Вериківського Наталія Дидикіна.
«Маємо нові перемоги! Одразу дві: V Всеукраінський фестиваль-конкурс багатожанрового мис-

тецтва «Квіти Зимцерли», l премія та Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело 
надій», l премія. Вітаю Дарину Зінченко з перемогами!» — написала Дидикіна.

Перед цим викладачка вітала Дарину з перемогою (I премія) у  Міжнародному дистанційному 
фестивалі-конкурсі «Таланти Гоголівського краю» та запрошенням взяти участь у гала-концерті.

Всі ці перемоги юна ірпінчанка отримала у номінаціях «естрадний вокал» та «естрадна пісня».
Також Дарина увійшла до числа переможців Всеукраїнського творчого проєкту «Співучий край» 

та отримала запрошення взяти участь у його фіналі, який планується провести цього літа на Чор-
ному морі у Залізному Порту.

Учениця дитячої школи мистецтв ім. М. Вериківського Дарина 
Зінченко здобула перемоги одразу в чотирьох міжнародних та 
всеукраїнських конкурсах, які у зв’язку з карантином проходили 
дистанційно.
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К урс на  приєднання села до  Ір-
пеня Помазан уже взяв давно. 
В  офіційному плані це мотиву-

ють територіальною близькістю насе-
лених пунктів, що робить доступність 
селян до медичних, адміністративних 
послуг.

Заради «спрощення» цього шляху 
вдалися до  звичних для Ірпеня ме-
тодів, де потрібні рішення «протягу-
ють» за допомогою найнятих тітушок.

3 грудня 2018 року в Михайлівці-Ру-
бежівці пройшло громадське обго-
ворення щодо добровільного при-
єднання до  територіальної громади 
Ірпеня.

Зареєструвалося 78  осіб, 76  — проголосували «за», 2  — 
«утрималися», а загальна кількість населення села сягає 
5 тисяч.

6  грудня на  сесії Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради депутати погодили приєднання свого села до Ірпеня. 
Голосування пройшли у бурхливому режимі. У небайдужих 
селян виникли запитання до своїх обранців.

Саме засідання проводилося у кабінеті сільського голо-
ви, який не зміг вмістити усіх бажаючих. На вході виши-
кувалися молодики спортивної зовнішності, які запускали 
у середину тих, кого потрібно.

Враховуючи ірпінський досвід шаленого знищення 
невідновлюваних природних ресурсів під забудовою, 
ймовірно, Ірпеню потрібні сільські землі переважно для 
зведення висоток.

Частину з них, що знаходяться у заплаві р. Ірпінь, уже 
забудовують, нехтуючи норми закону (ЖК «Синергія 
сіті»). Ірпінські депутати, перевищивши свої повнова-
ження, розпорядилися ними на власний розсуд. І цінні 
сільськогосподарські землі перевели під висотну забу-
дову.

Ймовірно, така ж доля очікує й рубежівські. Напрацьова-
на схема проглядається з виділенням цілих гектарів «сі-
рим» особам, яких у селі ніхто не знає.

Місцевий житель Михайло Войцех розповів, що ділянка 
площею 2 га опинилася у власності такого собі Віктора Іва-
шечкіна. Ця особа проживає у м. Кам’янське, що в Дніпро-
петровській області.

Він, його земляк зі згаданого міста Дмитро Коваль та 
Помазан — засновники ОК «Садове товариство Хаус Груп 
Лідер».

Цей обслуговуючий коопера-
тив займається будівництвом та 
ремонтом житлових будинків під 
ключ.

«У  нашому селі є така пробле-
ма: багато його жителів не  мо-
жуть отримати землю, дехто 
навіть змушений відстоювати 
своє право у суді. А якщо комусь й 
виділяють ділянку, то  вона зна-
ходиться далеко від проведених 
комунікацій.

Територія, яка дісталася Іва-
шечкіну, розташована найближ-
че до Києва. І поряд з нею є елек-
тромережа.

Проведення струму на ділянки, які знаходяться за 300 м 
від мереж електропостачання, потребує величезних ко-
штів. Вартість лише проєкту — від 400 тис. грн.

Отже, на цих 2 га уже зараз можна без особливих про-
блем розпочинати якийсь бізнес чи будівництво. Хоча 
ділянка — сільськогосподарського призначення», — пояс-
нює Войцех.

Оскільки Івашечкін займається спорудженням та обслу-
говуванням будинків, то, можливо, на цій ділянці розгор-
нуть багатоквартирну забудову.

За Генпланом розвитку м. Ірпеня передбачалося будува-
ти дорогу, що скоротить відстань від Михайлівки-Рубежів-
ки до Києва для транспортних засобів.

Можливо, вона проляже через Романівський міст. Є за-
гроза, що саме згадані території серед найперших можуть 
пустити під багатоповерхову забудову.

«Окрім того, Івашечкін отримав землю під дачу — поряд 
із ділянкою Помазана. Що це за особа — наразі невідомо. Чи 
узагалі він хоча б перебував на території Михайлівки-Ру-
бежівки? З нашого села про нього ніхто нічого не знає.

Щодо можливості отримати землю громадянами 
26 січня я робив запит через Держгеокадастр щодо на-
явності вільних ділянок у Михайлівці-Рубежівці.

Мені відповіли, що у селі проводять інвентаризацію зем-
лі. Тому на даний час її нікому не виділяють під забудову, 
ведення сільського господарства чи для іншого призна-
чення.

Водночас на  кадастровій карті знайшов ділянку, яку 
розпочали оформляти після дозволу на  розробку зем-
леустрою за 28 січня. То сільська рада ввела мене в ома-
ну?» — ставить риторичне запитання Войцех.

БЮДЖЕТНИКИ — ПІД КАБМІНОМ: ІРПІНСЬКІ ДЕРИБАННИКИ 
ВЛАШТУВАЛИ МІТИНГ ЧЕРЕЗ РАЙОНУВАННЯ

 ОТАКОЇ!

 АКТУАЛЬНО!  АНАТОМІЯ БРЕХНІ

ПОМАЗАН — ЗЕМЕЛЬНИЙ ДЕРИБАН: МУТНІ 
СХЕМИ ПІД ВИСОТНУ ЗАБУДОВУ МИХАЙЛІВКИ-
РУБЕЖІВКИ

За інформацією громадського діяча Олексія Зіневича, 
відповідальними за  акцію Карплюк призначив в. о. місь-
кого голови  — секретаря ради Андрія Літвинова та його 
першого заступника Олександра Маркушина.

Заступник з економічних питань Лідія Михальченко ку-
рувала присутність медиків, керівники підрозділів ради — 
своїх підлеглих.

За словами очевидців, багато хто з мітингарів навіть 
не  знали конкретно, куди й навіщо їдуть. Використали 
не  лише людський адмінресурс, а  й технічний, зокрема 
транспортний засіб управління освіти та науки Ірпінської 
міської ради.

Акцію назвали «Чернишов, почуйТе Ірпінь!». Організато-
ри вимагають, щоб повернули «місту Ірпінь статус адміні-
стративного центру Ірпінського району».

Реальна підстава — повернути хоча б таким чином втра-
чені позиції на  заплямованій політичній арені через 
відвертий дерибан бюджетних коштів та нищення невід-
новлювальних природних ресурсів під шалену висотну 
забудову.

Водночас бачимо катастрофічну нестачу в місті шкіл, са-
дочків, медичних закладів та інших соціальних об’єктів, 
робочих місць, які б наповнювали його бюджет.

Ірпінь виявився нездатним утримати навіть ті населені 
пункти, що входили до  його складу. Гостомель  — фінан-
совий донор міської скарбнички — та Коцюбинське ство-
рюють власні територіальні громади, Ворзель відходить 
до Бучі.

Причина — непропорційний розподіл їх фактичних вне-
сків до спільного бюджету та повернення коштів на роз-
виток громади.

На мітинг люди вийшли у масках, тому часом важко іден-

тифікувати присутніх, хіба що їх керівників. Сподіваємося, 
що з’ясуємо, чи були в них підстави не вийти на роботу.

Як відомо, чиновники вже не вперше вдаються до таких 
акцій, унаслідок яких бюджетники та жителі Ірпеня — від-
відувачі міської адміністрації — стають заручниками дери-
банних інтересів Карплюка та його прибічників.

На плакатах — уже «зачовгані» та цинічні гасла. Про «мі-
сто парків», які фактично є скверами  — залишками ви-
нищених лісових зон з віковими деревами цінних порід. 
На їх облаштування викинули десятки мільйонів бюджет-
них гривень.

Про «Все буде Ірпінь» — прозорий натяк, що виріжуть де-
рева, забудують територію висотками, завдяки чому зба-
гатяться певні особи.

Містяни змушені будуть шукати роботу за межами насе-
леного пункту, простоюючи в заторах, і думати, де прилаш-
тувати дітей у садочок чи школу, які вщент переповнені.

«Я люблю Ірпінь» — де назва міста символічно виділена 
траурним чорним кольором. В  іншому варіанті  — зелені 
сердечки: чи то туга за вирізаною рослинністю курорту, чи 
натяк на «зелених чоловічків», які його знищили під урба-
ністичне бетонне гетто.

Єдине бажання карплюківців  — утримати примарний 
статус керівної ланки району, щоб мати певні важелі впли-
ву для «решалова», отримувати субвенції, дотації тощо.

Адже питання пересічних громадян вирішуватимуться 
безпосередньо на місцях — в ОТГ. Адмінреформа спрямо-
вана на  зменшення кількості чиновників, які у  районах 
дублюють їх функції.

Довідково: Остаточне рішення щодо ліквідації та 
утворення нових районів України у рамках реформи міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади ухвалюватиме Верховна Рада України.

 Закінчення. Початок на стор. 1

який передбачає подальшу багатоповерхову забудову міс-
та та заплави річки Ірпінь. Тож виходить абсурдна ситуа-
ція, коли голосуєш за подібні ганебні рішення, а потім сам 
їх героїчно критикуєш, вводячи людей в оману;

• крім того, за  фальшивим «Зе-кандидатом» тягнеть-
ся чималий шлейф з кримінальних проваджень (КП 
№ 42017111200000257, розпочате 27.09.2017  за  фактом під-
робки документів; КП № 12017100080005918, розпоча-
те 05.07.2017  за  фактом нанесення тілесних ушкоджень; 
КП № 12017110040000192, розпочате 29.01.2017  за  фак-
том самоправства; КП № 12014110040000134, розпочате 
23.01.2014 за фактом шахрайства тощо).

У відповідь на це повідомлення Віталій Нелюбин розмі-
стив пост у соцмережі, зазначивши, що у 2019 році разом з 
однодумцями нібито створив громадську організацію «Зе! 
Команда Ірпінь».

Перевірити за допомогою пошуку у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, чи справді існує така ГО, виріши-
ла жителька Ірпеня Неля Лавровська. Про це вона повідо-
мила у Фейсбук.

З’ясувалося, що «у  2019  році НЕ  БУЛО створено ніякої 
громадської організації «Зе! Команда Ірпінь». Ані як юри-
дичну особу, ані як особу без такого статусу. НАВІЩО 
вводити людей в оману?» — написала Лавровська.

Відповідь на це запитання давав у своєму повідомленні 
Олександр Горобець: із наближенням місцевих виборів, 
які плануються вже восени цього року, різні недобро-
совісні особи намагатимуться використати бренд полі-
тичної партії «Слуга народу» для того, аби аморальним 
та безпринципним шляхом прийти до  влади. Нардеп 
закликає українців не дати себе обдурити: бути пильни-
ми, не  вірити нікому на  слово та ретельно аналізувати 
інформацію.

ЗЕ-ШАХРАЙ: в Ірпені 
депутат «УКРОПу» видає 
себе за «Слугу народу»
 Закінчення. Початок на стор. 1У селі Михайлівка-Рубежівка, яка незабаром офіційно стане частиною Ірпінської об’єднаної територі-

альної громади, місцева влада на чолі із сільським головою Андрієм Помазаном виділяє гектарами землю 
«потрібним» людям. А ось односельчани, які належать до пільгових категорій, отримати її не можуть 
роками. У діях посадовців вбачаються мутні схеми, спрямовані на забудову земель сільськогосподарсько-
го призначення багатоповерхівками.
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 30 травня, ІРПІНЬ. О 21:36 до дис-
петчерської служби повідомили, що 
в Ірпені по вул. Тищенка підліток, 
перетинаючи металеву ковану ого-
рожу, наткнувся на її гостру частину. 
Рятувальники гідравлічними но-
жицями вирізали елемент огорожі, 
зняли постраждалого та передали 
медикам «швидкої».
 31 травня, КИЄВО-СВЯТО-
ШИНСЬКИЙ РАЙОН. Громадяни 
повідомили рятувальникам Киє-
во-Святошинського району, що під 
час прогулянки поблизу дачного 
кооперативу «Кургани» (поруч з 
Одеською трасою) побачили ви-
бухонебезпечні предмети. Згодом 
піротехніки відкопали 65 артиле-
рійських снарядів (діаметр 76 мм) 
та 17 мінометних мін (88 мм) часів 
Другої світової війни. Їх вивезли на 
полігон для знешкодження.
 3 червня, КИЇВЩИНА. На Київщи-
ні, зокрема в Ірпені, було затрима-
но учасників перестрілки, яка ста-
лася 29 травня у Броварах (тоді дві 
групи «маршрутників» ділили між 
собою приміські маршрути після 
судового скасування ряду тендерів 
на їх розподіл). Під час обшуків у 
місцях проживання цих осіб були 
знайдені рушниці, автомат, пістоле-
ти, патрони, гранати, рації, біноклі, 
балаклави, наркотики та маски.
 4 червня, ГОСТОМЕЛЬ. О 00:57 
рятувальники Ірпінського регіону 
отримали від чергового поліції по-
відомлення про те, що у смт Госто-
мель, біля мосту через р. Ірпінь 
на трасі Київ–Ковель, впав у воду 
чоловік. Прибувши на місце по-
дії, вони встановили, що бідолаха 
знаходиться у стані алкогольного 
сп’яніння, впав у річку та не може 
самостійно вибратись. За допомо-
гою рятувальної мотузки та ременя 
його підняли на берег.
 4 червня, КИЇВЩИНА. Ввечері під 
Києвом на Варшавській (Гостомель-
ській) трасі сталася ДТП із постраж-
далими: одна вантажівка врізалась 
в іншу. В результаті цього виверну-
ло кабіну і затиснуло водія, якого 
витягували рятувальники.
 6-7 червня, ІРПІНЬ. На вихідних 
на набережній в Ірпені на бруківці 
бачили отруйну гадюку, яка випов-
зла із трави. Це й не дивно, адже ця 
місцина є природним середовищем 
існування багатьох видів тварин, в 
яке фактично втрутилася місцева 
влада, облаштовуючи зону масово-
го відпочинку на заплавних землях, 
що поза межами міста.
 7 червня, БУЧА. О 20:58 до опе-
ративно-диспетчерської служби Ір-
пінського регіону повідомили, що у 
Бучі по вул. Нове Шосе вдома зали-
шилася дитина. Але на дзвінки не 
відповідає. За допомогою шанцево-
го інструмента та штабельної пилки 
рятувальники відкрили двері. Бать-
ки змогли потрапити до квартири. 
Виявилося, що дитина знаходилася 
в помешканні без свідомості.
 11 червня, ВОРЗЕЛЬ. Ворзельська 
селищна рада повідомила про те, 
що у Ворзелі на проспекті Курорт-
ному вандали повиривали кущі 
та намагалися зламати вуличний 
ліхтар. Заяву про завдані збитки 
подали до поліції.
 14 червня, ІРПІНЬ. Біля розва-
жального закладу CenTraL спалах-
нула бійка. Чоловік цинічно роз-
правився зі своїм опонентом — но-
жем відрізав йому вушну раковину. 
Виявилося, що затриманий 21-річ-
ний ірпінець вже мав проблеми із 
законом. Наразі один із районних 
судів столичної області розглядає 
справу, де його звинувачують у за-
маху на навмисне вбивство.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 ПОДІЇ

ТРАНШЕЇ ПІД ФУНДАМЕНТ У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ ІРПЕНЯ
У зеленій зоні Ірпеня поблизу колишнього комбінату «Прогрес», яку громада захищає від забудови, зафіксували 
земляні роботи. Припускають, що копають траншеї під фундамент якоїсь будівлі.

ДТП В ІРПЕНІ: АЛКОГОЛЬ ПРИЗВІВ ДО СМЕРТІ ЖІНКИ

 ГАРЯЧІ ТЕМИ

5  червня близько 07:00 у місті Ірпінь на перехресті вул. Соборна та 
Північна трапилась дорожньо-транспортна пригода з летальним 
наслідком. Про це повідомляє Ірпінський відділ поліції.

Водій автомобіля марки Renault Logan сірого кольору, намагаючись 
здійснити поворот на  вул. Північну, не  впорався з керуванням та 
здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм жінка 1962 р. н., яка 
йшла по тротуару, загинула на місці.

Кермувальник, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, отри-
мав легкі тілесні ушкодження. Відомо, що з водієм в салоні автомобі-
ля перебувало ще двоє пасажирів, вони не постраждали.

За даним фактом слідчий відділ Ірпінського ВП відкрив кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. 28-річного чоловіка, який ке-
рував автомобілем, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Водієві загрожує позбавлення волі на  строк від трьох до  вось-
ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами 
на  строк до  трьох років або без такого. Наразі розпочато досудове 
розслідування.

Н агадаємо, що нещодавно місцеві жителі в Ірпені вкотре протес-
тували проти забудови цього куточка природи.

Рослинність, яку при цьому знищують, слугує захистом від за-
лізниці та промислового підприємства з виробництва пластмасових 
виробів, що знаходиться неподалік.

Відомо, що це частина природного, не насадженого лісу, середовище 
існування диких птахів, дрібних тварин, комах.

На сьогодні зелена зона поділена на 13 ділянок під приватну забу-
дову. На одній з них уже вирубали всі дерева. При цьому порушили 
режим тиші на час гніздування птахів.

У громади виникли питання щодо законності виділення цієї землі. 
Адже на сайті Ірпінської міської ради рішення сесій по ділянках не оп-
рилюднюють у повному обсязі.

Серед депутатів-забудовників ІМР розповсюджена практика виді-
лення землі на підставних осіб для подальшої забудови багатоповер-
хівками.

Місцеві жителі подали заяви до Ірпінського відділу поліції та облас-
ної екологічної інспекції.

Після розголосу скандалу на  зустріч погодився перший заступ-
ник міського голови Олександр Маркушин, який сказав, що раніше 
не чув про цю проблему. Звісно, що це виглядає смішно: чиновники 
не знають про хаотичну забудову в місті.

Водночас люди вимагають, щоб тут залишилася зелена зона із 
соснами і дубами  — як санітарно-захисна смуга та місце для від-
починку.

ВОГНЯНЕ ЛИХО НА ВУЛИЦІ ЛИЧАКА: МІСТО МЕТОДИЧНО 
ВИПАЛЮЮТЬ ПІД НОВОБУДОВИ?
Дивні події відбуваються на вулиці Личака в Ірпені: за відносно невеликий проміжок часу сталася низка пожеж. 
Горіли садиби, що знаходяться у безпосередній близькості одна від одної. У деяких випадках власників намагалися 
різними способами вмовити продати своє житло та переселитися. А на місці згарищ швидко виростають ново-
будови...

Г олова квартального комітету «Коледж» 
Наталія Василенко констатує: «Склада-
ється враження, що проти місцевих жи-

телів триває неоголошена війна. Цей район 
почали методично випалювати».

Оселі тут горять систематично. Рік тому та-
ким чином зник приватний будинок, на місці 
якого вже виріс дуплекс.

Майже два місяці тому тут була ще одна по-
жежа в будинку. За словами місцевого жите-
ля Ельміра Гусейнова, мешканці, які тут про-
живали, померли ще до цього.

12 червня вранці сталося загорання по вул. 
Личака, 9. Господарю неодноразово про-
понували продати це житло. Він  — самотня 
людина. З його слів, неодноразово влашто-
вували підпали його оселі, ходили по двору, 
били вікна.

Тієї ж ночі близько 3:00 на перехресті вул. 
Личака та Гагаріна підпалили сміттєві баки.

16 червня о 20:35 рятувальникам повідоми-

ли про загорання альтанки на  при-
ватній території на Личака, 25. Вини-
кла загроза, що вогонь перекинеться 
на  гараж та будинок. Пожежу опе-
ративно загасили. Альтанка згоріла 
повністю, гараж та будинок зберегли, 
на жаль, є пошкодження. Сума завда-
них збитків сягає 50  тисяч гривень. 
Причину загорання встановлюють. 
Але, за  попередніми даними, ряту-
вальники вбачають занесення сто-
роннього джерела запалення (під-
пал) або необережне поводження з 
вогнем невстановленою особою. Ма-
теріали направили до поліції.

За однією з версій, горить у  цьому 
районі не  випадково. Під час про-
цедури затвердження Генерального 
плану розвитку м. Ірпеня розпов-

сюджували друковану продукцію. 
На ілюстраціях вказували, що терито-
рія між вул. Личака та Гуцала перед-
бачена під багатоквартирну забудову. 
Хоча тут за зонінгом — приватна са-
дибна.

Громада розроблюватиме алгоритм 
дій, як боротися з вогняним лихом. 
У  першу чергу, вимагатиме фахове 
експертне дослідження загорання та 
об’єктивне розслідування обставин.

Сподіваємося, що розголос допомо-
же це пришвидшити. І нарешті хотіло-
ся б на власні очі побачити Генплан — 
реальний документ, а не фейковий.
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 ЕКОЛОГІЯ

СКВЕР — ПІД СУПЕРМАРКЕТ: 
ІРПІНЦІ РЯТУЮТЬ ЗЕЛЕНУ ЗОНУ

 ОФІЦІЙНО  ГРОМАДА ПРОТИ ЗАБУДОВИ

ЧИ ЗНОСИТИМУТЬ В ІРПЕНІ «НЕЗАКОННІ» 
ПОВЕРХИ? Небайдужа громада Ірпеня рятує сквер Героїв Небесної сотні 

ім. Володимира Марцішевського. Зелену зону відпочинку хо-
чуть знищити та побудувати на її місці черговий супермар-
кет. На захист створено петицію, триває збір підписів.

Будівництво нових навчального та лікувального корпусів школи №1 
і поліклініки, кошториси без цифр, платні медичні послуги, знесення 
зелених насаджень та боротьба із «зайвими» поверхами.
Ці та інші питання 2 червня винесли на розгляд Ірпінського 
міськвиконкому.

О сновними питаннями виявилися скасування 
містобудівних умов та обмежень для проек-
тування об’єктів будівництва, наданих Ользі 

Целік (вул. Українська, 57-а) та Максиму Скибі (вул. 
Гагаріна, 51).

Таким чином Ірпінська міська рада виходить на «сте-
жину війни» із забудовниками, які «ліплять» на своїх 
будинках «зайві» поверхи, що не відповідає заявле-
ній документації.

Цікаво, що згадали про це лише зараз, коли стільки 
висоток з містобудівними порушеннями уже встигли 
здати в експлуатацію. Та й обрали цапами відбувайла-
ми, скажемо так, не «своїх» забудовників.

Нічого дивного, адже наближаються вибори. Тому 
тимчасова ірпінська влада вирішила позагравати з 
виборцями, щоб додати собі балів.

Як відомо, в  Ірпені фіксуємо безліч прецедентів, 
коли обурена громада намагається припинити неза-
конну забудову, зокрема у  приватному секторі. Так, 
справа щодо споруди по вул. Давидчука, 35 розгляда-
ється у суді.

Водночас на засіданні виконкому при розгляді про-
єктно-кошторисної документації доповідачка, пере-
раховуючи роботи, «чомусь» не  назвала головне  — 
суми, які мають за це сплатити з бюджету.

Знову кошти витрачають на вул. Підгірну (можливо, 
стосується набережної), стелу Творчого духу, амфіте-

атр у парку Незнайка, станцію водоканалу (вул. Чехо-
ва) тощо.

Вартість «розважальних» об’єктів, у  які так щедро 
«закопують» гроші платників податків, лише зростає. 
А новостворених соціальних — одиниці.

На виконкомі погодили режим роботи на  будівни-
цтві нових навчального та лікувального корпусів шко-
ли № 1 і поліклініки. Мовляв, щоб не заважали меш-
канцям будинків, що поряд, та відвідувачам.

Ще одне питання — платні медичні послуги. Як за-
значалося, вони стосуються громадян, які не підписа-
ли декларації з лікарями. За півроку на них заробили 
300 тис. грн.

Члени виконкому надали дозволи на знесення зеле-
них насаджень для облаштування проїзду загального 
користування по вул. Сагайдачного, 3-г, аварійних, су-
хостійних. Проте їх кількість не вказали.

Присвоїли поштові адреси висоткам скандально 
відомої забудовниці Яни Ільницької (вул. Білокур, 
5-а, -б) та Олександра Кривеня (вул. Тургенівська, 
25-е), зблокованим дачним будинкам по вул. Найкра-
щій і Комфортній.

СОХНЕ ДУБ-ПРАДУБ: ЧЕРЕЗ ВИСОТНУ ЗАБУДОВУ ГИНЕ 600-ЛІТНЯ 
ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ?
Жителі Ірпеня стривожені, що Дуб-Прадуб – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – поступово гине. Могутні гілки 600-річ-
ного велетня, висота якого сягала 30 м, а стовбур в охопленні – майже 6 м, сохнуть. Коріння гіганта підгниває, частково його кора та 
внутрішня частина потребують лікування. Для продовження йому життя необхідний професійний догляд. Небайдужа громада переко-
нана, що він помирає через новобудови.

І сторична місцина Пилипів потік, де ро-
сте цей дуб, перетворилася на  суціль-
ну висотну забудову. Тут з’явився ЖК 

«Синергія» (забудовник  — депутат Ірпін-
ської міської ради від «Нових обличь» Ігор 
Оверко, якого ще називають «прорабом» 
ексмера Ірпеня Володимира Карплюка).

Для цього знищили унікальний релікто-
вий куточок природи. Під пилку пішли ві-
кові дерева цінних порід.

Унікальний гігант залишився рости, фак-
тично затиснутий новобудовами та асфаль-
товим покриттям. Йому залишили за стату-
сом природної пам’ятки 0,01  га охоронної 
зони. Хоча її радіус мав би сягати хоча б 30 м.

Згідно із заповідним режимом на терито-
рії пам’ятки природи в радіусі 30 м заборо-
няється надання ділянок під будівництво 
та в оренду, а також розорювання земель 
і порушення ґрунтового покриву.

Але в 2010 році обласна рада чомусь ви-
ділила Дубу-Прадубу ділянку 10  на  10  м, 
а мала б — 60 на 60 м.

А хотілося б, що ця місцина, яку знищили, 
зосталася заказником площею 14 га в од-
ному комплексі зі знаменитою ірпінською 
криничкою.

Жителька Ірпеня Лариса Грибкова згадує, 
яким красивим був цей куточок природи. 
Могутній Прадуб вирізнявся своєю широ-
кою кроною, пишними листям на гілках.

Ділянка, де він знаходився, потрапила 
у приватну власність. Але міська влада за зго-
дою з власником відокремила це місце. Люди 
турбувалися про свого зеленого красеня.

У 2012-му власником ділянки по сусідству 
із деревом став Ігор Оверко, а  2013-го  — 
розпочав спорудження 40-квартирного 
будинку. Останній пообіцяв узяти його під 
власну опіку.

Але будівельне сміття звалювали прямо 
під стовбуром дерева. А  потім вигрібали його екскаватором, пошкоджуючи земельне 

покриття та коріння, провели кронування.
Новобудови та асфальтування зменшили 

площу життєвого простору, необхідного для 
такого гіганта, порушили систему живлення 
цієї оази, що складалася тут століттями.

Місцеві жителі давно переймалися долею 
зеленого красеня. Але документальна «пе-
реписка» з чиновниками нічого не дала.

Так, Ірина Оніщук з цього приводу теж 
неодноразово зверталася до влади різних 
рівнів.

А минулого року вона запросила огля-
нути дерево Ігоря Сінгера — професійно-
го натураліста, арбориста, фахівця з  IPM 
(Integrated Pest Managment) Urban Forester, 
спеціаліста з культивування та захисту 
рослин, біолога-дослідника та експерта 
збереження рослин ГО «Києво-Подол».

Для початку процесу лікування дуба він 
надав низку рекомендацій. Отже, треба 

зняти газонне покриття під деревом, яке 
не притаманне таким видам рослин.

Необхідно відкоригувати графік поливу, 
адже перелив призводить до гниття коре-
невої системи, викликає порушення коре-
невого дихання.

Система інтуїтивного каблінгу (облашту-
вання для запобігання розчахуванню гі-
лок) має бути технічно продумана. Інакше 
вона не виконує покладену на неї функцію.

Потрібні фахова обрізка та роботи з по-
рожнинами і дуплами. Тоді були помічені 
на дереві шершні.

Можливо, вони знайшли там місце для 
проживання чи є ураження бактеріальною 
водянкою, що спричиняє витікання соку, 
який приваблює комах.

Цікаво, що на ірпінській сесії затвердили 
проект рішення, за  яким капітальний ре-
монт зони благоустрою навколо дуба мала 
провести Валентина Роспотнюк на  суму 
майже 150 тис. грн (пайова участь).

Судячи з коментарів керівника КП 
«Управління благоустрою міста» Юлії При-
билової у мережі Фейсбук щодо проблеми 
усихання Прадуба, влада теж цим начебто 
занепокоєна.

Чиновниця писала, що зверталися до об-
ласного департаменту. Незабаром плану-
ється виїзна комісія. Відповідь надто ту-
манна…

З гаданий громадський сквер площею 0,28 га знаходиться в Ір-
пені по  вул. Гостомельське шосе, 8-а (кадастровий номер 
3210900000:01:118:0031).

За словами автора петиції  — депутата Ірпінської міської ради 
Лаврентія Кухалейшвілі  — боротьба за  цю маленьку зелену зону 
в районі 10 та 11 Ліній в мікрорайоні СМУ ведеться з 2015 року.

Ірпінська міська рада за рахунок схем віддала цю земельну ділян-
ку в суборенду забудовнику Антону Мирончуку (Орлан Інвест Груп) 
для зведення висотки на більше сотні квартир.

Обурена громада влаштовувала акції протесту. Тут прокотилися 
відомі ірпінські парканопади, які зупинили забудову.

У 2017-му забудовник повернувся із найнятими тітушками та ме-
талевим парканом. Вирішили залучити й атовців, яким пообіцяли 
квартири у будинку.

Криваве протистояння точилося три дні. Надзвичайна подія зібра-
ла понад 300 протестувальників. Багато хто з них отримав порізи.

Сквер назвали на  честь Героїв Небесної сотні, що загинули 
на Майдані за наше гідне життя. З вирізаних дерев встановили ого-
родження, зробили велику гойдалку, живий паркан з кущів. Встано-
вили пам’ятник у формі козацького Хреста, кошти на який зібрала 
громада. Висадили більше сотні молодих дерев.

На облаштування скверу за три роки витратили приблизно 50 тис. 
грн, зібраних небайдужою громадою. І жодної копійки — з бюджету. 
І ось знову над зеленою зоною нависла загроза знищення  — під 
будівництво супермаркету АТБ.
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У БУЧАНСЬКІЙ ОТГ ЗАПРАЦЮВАЛА ПРОГРАМА 
ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА РЕВОЛЮЦІЇ 
ГІДНОСТІ

 СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ  КОРОТКО

ПРИЄДНАННЯ КОЦЮБИНСЬКОГО 
ДО КИЄВА: ДО ПАРЛАМЕНТУ 
ВНЕСЛИ ВІДПОВІДНУ ПОСТАНОВУ

ВЛАСНИКИ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПРОСЯТЬ ПРО 
СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ

Н ародним депутатам запропонували розширити межі 
Києва, приєднавши до столиці селище Коцюбинське. 
До Верховної ради України внесли відповідний про-

ект постанови №3620, розміщений на сайті Ради.

Проектом пропонується змінити межі області та Києва, 
включивши територію смт Коцюбинське до столиці. Поста-
нову наразі опрацьовують у комітеті.

Документ доручає Київській міській державній адміні-
страції здійснити необхідні заходи, пов’язані з реоргані-
зацією Коцюбинської селищної ради та її виконавчих ор-
ганів.

У пояснювальній записці зазначено, що Київська міська 
рада звернулася до Верховної Ради з приводу приєднання 
Коцюбинського з огляду на те, що селище не має шляхів 
автомобільного сполучення із жодним населеним пунк-
том, окрім столиці. При цьому селище підпорядковане у 
сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Клич-
ко звернувся до Ради та Кабміну з проханням про приєд-
нання Коцюбинського до Києва.

Пропозицію про приєднання до столиці  ініціювали жи-
телі Коцюбинського на громадських слуханнях 3 березня 
2018 року.

СПІВРОБІТНИКИ ДП 
«АНТОНОВ» МІТИНГУВАЛИ 
ПРОТИ ПОЛІТИКИ 
«УКРОБОРОНПРОМА»

У Бучанській ОТГ запрацювала розширена комплексна програма підтримки учасників АТО/ООС та учасників 
Революції Гідності, розрахована на найближчі 2 роки.

П рограма була розроблена з іні-
ціативи родин загиблих учасни-
ків АТО міста Буча на  Київщині 

і населених пунктів об’єднаної те-
риторіальної громади та підтримана 
депутатами на  79-й сесії, повідомляє 
Бучанська міська рада.

У межах громади планується сфор-
мувати єдиний реєстр учасників 
АТО/ООС, осіб з інвалідністю, які от-
римали поранення на  війні, учасни-
ків Революції Гідності та членів їхніх 
сімей, родин̆ загиблих (померлих) 
ветеранів війни з метою формуван-
ня індивідуального підходу до потреб 
кожного.

«За  6  років ми переконалися, що 
мешканці нашої громади, яких об-
палила війна, мають різні потреби 
і звертаються з різними питання-
ми та проханнями про підтримку. 
В рамках програми на 2020–2022 роки 
будемо створювати та опробову-
вати систему, де потреби кожного 
будуть враховані», — прокоментував 
ініціативу Бучанський міський голова 
Анатолій Федорук.

За його словами, буде впроваджено 
соціальний паспорт потреб учасників 
АТО/ООС, учасників Революції Гідно-
сті та членів сімей загиблих з метою 
визначення видів соціальної допомо-
ги й надання комплексу соціальних 
послуг індивідуально.

Одночасно Бучанська міська рада 
допомагатиме за  5  основними на-
прямками:
• пільгове зубопротезування та слу-

хопротезування;
• соціальний супровід з метою по-

долання та мінімізації складних 
життєвих обставин, зокрема, за по-
треби проведення психологічної 
роботи;

• безкоштовний доступ до  спортив-
них залів та занять спортом;

• залучення до  місцевих змагань з 
різних видів спорту;

• сприяння у  пошуку та придбанні 
житла;

• грошова компенсація витрат на ре-
монт житла;

• професійне навчання на  замов-
лення роботодавця та створення 
нових робочих місць;

• створення і ведення реєстру звер-
нень членів сімей загиблих на  от-

римання земельних ділянок для 
будівництва й обслуговування жит-
лових будинків;

• забезпечення догляду за  могила-
ми загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС та Революції Гідності;

• встановлення пам’ятників і мону-

ментальних скульптур учасникам, 
які захищали незалежність, суве-
ренітет та територіальну цілісність 
України;

• створення тематичних передач, пу-
блікації матеріалів про героїчні вчин-
ки учасників АТО/ООС та Революції 
Гідності у місцевих ЗМІ;

• оздоровлення та відпочинок влітку, 
зокрема дітей з матерями;

• придбання канцелярського при-
ладдя до  початку нового навчаль-
ного року («набору школяра»);

• залучення до  місцевих заходів та 
подій, організованих благодійними 
та громадськими організаціями;

• психолого-педагогічний супровід 
у закладах освіти;

• проведення екскурсій історичними 
місцями Київської області.

Н а сайті єдиної системи місцевих петицій з’яви-
лося прохання жителів міста Ірпінь про надання 
мешканцям приватного сектору індивідуальних 

сміттєвих контейнерів (так, як це, приміром, роблять 
у сусідній Бучі).

«Досить неприємо спо-
стерігати, коли в дні ви-
возу сміття на  вулицях 
нашого міста в  приват-
ному секторі на  троту-
арах — скупчення сміття 
у  різному вигляді, а  саме: 
в пакетах, коробках, міш-
ках і т. д. Кожен з нас спо-
стерігав, як безпритуль-
ні тварини розтягують 
таке сміття по  всій ву-
лиці, а  вітер цей процес 
примножує… Із настан-

ням тепла пішоходи, прогулючись тротуарами, вдиха-
ють неприємний запах від розкладання відходів», — за-
значає автор петиції.

У ній наголошується на  необхідності надання кожному 
власнику приватного бу-
динку, який має договір 
на  вивезення побутових 
відходів, сміттєвого контей-
нера.

Автор зазначає: за  наяв-
ності баків з часом є мож-
ливість перейти на оплату 
саме того обсягу сміття, 
яке виникло у  домово-
лодінні, а  не  відповідно 
до  середньорозрахованих 
норм, і впроваджувати 
роздільну систему збору 
сміття.

У ГОСТОМЕЛІ ЧОЛОВІК ПІДКИНУВ СВОЄ 
СМІТТЯ ПІД МАЙДАНЧИК ОСББ

10 червня у Гостомелі мешканці ОСББ «Покров-
ський» зафіксували жителя приватного сектора, 
який самовільно викидав сміття під обладнаний 

майданчик, що співвласники утримують за власний раху-
нок. 

Як зазначає Контроль благоустрою Гостомеля, на заува-
ження жильців та представників управляючої компанії по-
рушник не реагував. 

Виникла суперечка, людям довелося викликати поліцію, 
складати заяви. 

Чоловіка притягнуть до відповідальності за порушення 
правил благоустрою території селища Гостомель та накла-
дуть на нього штраф.

9 червня на прохідній ДП «Антонов» (Київ, вул. Тупо-
лєва, 1) співробітники ДП «Антонов» провели мітинг 
проти політики «Укроборонпрома».

Мітинг відбувся «у зв’язку з агресивною політикою, яку 
концерн «Укроборонпром» проводить в авіаційній галузі 
та стосовно ДП «Антонов» зокрема», зазначають на офі-
ційній facebook-сторінці підприємства.

Також його проведення пов’язують із тим, що державним 
концерном «Укроборонпром» ухвалено рішення про при-
пинення повноважень президента підприємства ДП «Ан-
тонов» Олександра Донця.

«Ми маємо констатувати, що ДК «Укроборонпром», 
до складу якого ДП «Антонов» входить з 2015 року, вдаєть-
ся до  заходів, спрямованих на  припинення діяльності під-
приємства. Колектив ДП «Антонов» підготував відкриті 
звернення до  керівництва держави, в  яких звертає увагу 
можновладців на ситуацію, що склалася навколо флагмана 
авіапрому України», — наголошують робітники ДП.
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 КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

ДЕВ’ЯТИКЛАСНИЦЯ ВИБОРОЛА ПРАВО 
НА НАВЧАННЯ В АМЕРИЦІ
Дівчина стала однією з переможниць програми культурного обміну і буде без-
коштовно жити та навчатися у США протягом року.

Після перемоги у всеукраїнському вокальному конкурсі, у складі журі якого був 
Павло Зібров, юну жительку Бучі Валерію Білоус запросили навчатися на фа-
культеті дошкільної освіти та музичного мистецтва вінницького коледжу.

Вихованці Центру творчості дітей та юнацтва (Ірпінь) протягом навчаль-
ного року брали участь у 43 конкурсах, виставках та фестивалях різних рів-
нів. Їх плідний здобуток — майже 50 призових місць.

У Бучі є чудовий шанс уже цього року добудувати сучасний спорткомплекс. 
Прискорити цей процес мають кошти, передбачені бюджетами Київщини та 
міста. Загальний кошторис сягає понад 36 млн грн.

У чениця 9-А класу Бучанського 
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. — ЗОШ І-ІІІ ст.» 
№  4  Ольга Цвілюк виборола пе-

ремогу у  програмі культурного обміну 
майбутніх лідерів FLEX, повідомляє Бу-
чанська міська рада.

Кожного року найперспективніші 
представники молоді України мають 
можливість навчатися в американській 
школі і жити в  сім’ї протягом одного 
навчального року безкоштовно, розпо-
відає БМР.

Ось що з цього приводу зазначи-
ла сама Ольга: «Хвилювання охопило 
мене, коли почула: «Вітаємо, ви стали 
фіналістом FLEX і наступний рік прове-
дете в Америці!».

Приєднуємось до привітань!

ПЛЕТИВО ТА СЯЙВО ІРПІНСЬКОЇ 
ПАЛІТРИ: плідний здобуток вихованців 
Центру творчості дітей та юнацтва

Ц ей рік став не простим для керівників гуртків центру творчості через карантин. Педа-
гогам довелося пристосовуватися до проведення дистанційного навчання зі своїми 
вихованцями.

Але, незважаючи на всі обставини, гуртки працювали, вихованці та педагоги закладу взя-
ли участь у 43 конкурсах, виставках та фестивалях різних рівнів. Їх плідний здобуток — май-
же 50 призових місць.

Так, перші місця посіли 14 гуртківців, другі — 19, треті — 16. Також є ряд конкурсів, де ірпін-
ські вихованці отримали сертифікати та стали лауреатами. Ще декілька заходів тривають.

Відзначають педагогів, які доклали чимало зусиль, щоб діти змогли на  високому рівні 
показати свої здібності на теренах міста, області та України.

Це, зокрема, Д. Чіх (гурток «Палітра»), О. Жовнір («Намистинка», «Вишиваночка», «Суве-
нір»), С. Небатова («Чарівна ниточка»), І. Литвиненко («Рідне слово»), О. Фурлет («Сяйво»), 
О. Кушнір («Мій рідний край»), С. Забавський («Ратібор»), В. Наготнюк («Українські візерун-
ки»).

Загалом адміністрація центру висловлює подяку всім педагогам та батькам, які надихали 
своїх дітей і підтримували у всіх починаннях.

ВАЛЕРІЯ БІЛОУС — ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСУ

П авло Зібров, дирекція конкурсу та Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж за-
просили на навчання бучанку Валерію Білоус, повідомляє Бучанська міська рада.

Сталося це після перемоги у Всеукраїнському конкурсі вокальної та інструменталь-
ної майстерності «Струни Поділля», у складі журі якого були народний артист України Павло 

Зібров та заслужений діяч мистецтв України 
Георгій Курков. А  чи скористається учениця 
Бучанської української гімназії цим запрошен-
ням, дізнаємося згодом.

СУЧАСНИЙ СПОРТКОМПЛЕКС У БУЧІ: 
на добудову передбачено майже 30 
мільйонів гривень з бюджету області

Я к повідомив бучанський міський голо-
ва Анатолій Федорук, місцевій грома-
ді підтвердили фінансування на  до-

будову згаданого спорткомплексу, що поруч 
зі школою №  2  по  вул. 
Шевченка. Тому є всі 
шанси закінчити об’єкт 
уже в 2020 році.

Посадовець зазна-
чає, що проєктом змін 
до  бюджету Київської 
області  передбаче-
но на  це 29  млн. грн. 
Досить довго об’єкт 
простоював без фі-
нансування. Незаба-
ром розпочнуть роботи 
на його території.

Водночас залучають і кошти міського бю-
джету в сумі 7 млн грн, передбачаючи уте-
плення самої школи.

Загальний кошторис добудови спорткомп-
лексу за  нинішніми цінами сягає понад 
36,5 млн грн.

Тому запланованих коштів практично до-
статньо, щоб закінчити цей об’єкт до осе-
ні. Попри те, що нині рівень готовності — 
лише 30 %.

Спорткомплекс добудують у рамках ініці-

ативи Президента Володимира Зеленсько-
го «Національний проєкт «Велике будів-
ництво».

Його мета — масштабна розбудова інфра-

структури України. До  переліку соціально 
важливих об’єктів потрапив і бучанський 
довгобуд.

«Я переконаний, що після відкриття су-
часного спортивного комплексу Бучанська 
громада стане базовим центром Київщини 
для підготовки спортсменів та проведен-
ня змагань з волейболу, баскетболу, тені-
су, гандболу, міні-футболу, дзюдо, вільної 
боротьби, боксу та інших видів спорту», — 
підкреслив Федорук.

ІРПІНЬ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА 
ПОТУЖНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР

У тенісному центрі Федерації тенісу України 
в Ірпені, що базується у заміському комплексі 
Grand Admiral Resort & SPA, завершився турнір 

UTF Men & Women.
У дівчат титул здобула друга сіяна Катерина Дятло-

ва. Матч першого кола, як сіяний гравець, вона про-
пускала, а потім завдала поразок: Анастасії Жолда-
ковій — 6:1; 6:2, Анастасії Соболєвій — 6:3; 6:2, у фіналі 
здолала першу сіяну Любов Костенко — 5:7; 6:4; 10:8.

У чоловіків перемогу святкував досвідчений Іван 
Сергєєв, до  речі, також другий сіяний. Стартовий 
раунд він не  грав, після чого виявися сильнішим 
за Єгора Бакланова — 7:5; 6:2, Єгора Матвієвича — 6:1; 
6:0 і Олександра Брайніна у фіналі — 6:2; 6:0.

Останнім часом Ірпінь роегулярно приймає 
тенісні турніри під егідою ФТУ. Липень також 
не стане винятком — з 27 липня на кортах Тенісно-
го центру пройде чемпіонат України серед ветера-
нів. Вікові категорії: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 
70+, 75+, 80+, 85+.
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 НОВАЦІЇ

ВІДЕОФІКСАЦІЯ —  
СТРАШНИЙ СОН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ ШВИДКОЇ ЇЗДИ

З 1 червня в Україні розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху. На перших етапах вона фіксуватиме тільки переви-
щення встановленої швидкості руху. На дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації, у Києві — 20.

З 12 червня кількість приладів збільшилась до 115, а до кінця року на дорогах країни планують встановити ще 220 комплектів відеофіксації.

Компанія інтернет-провайдер «Бест»  
запрошує на роботу у м. Ірпінь 

 МОНТАЖНИКІВ зв’язку з досвідом роботи. 
Наявність власного авто — обов’язкова (компенсуємо витрати та амортизацію) 

Пропонуємо:
• повну зайнятість з графіком  

роботи: пн-пт, 9:00–18:00  
• конкурентноспроможну заробітну плату

Обов’язки:
монтаж та ремонт абонентських ліній;  

підключення ПК та ТВ абонента до мережі;  
налаштування доступу до Інтернет.

 
Телефонуйте: (097) 382‑04‑26,  
Відділ по роботі з персоналом

Незалежна інформаційна агенція «Погляд» 
запрошує до співпраці:

 
• журналіста відділу розслідувань;

• журналіста відділу новин.
 

Досвід  роботи за фахом — від 2 років.
 

За детальною інформацією  
звертайтесь за телефоном:  

(097) 382‑04‑26  
Відділ по роботі з персоналом. 

 
 
 

На дорогах державного значення на території Київщини встановили 25 комплексів автома‑
тичної фіксації:

М‑03 Київ — Харків — Довжанський — 5 комплексів;
М‑05 Київ — Одеса — 9 комплексів;
М‑06 Київ — Чоп — 5 комплексів;
М‑07 Київ — Ковель — Ягодин — 4 комплекси;
Н‑01 Київ — Знам’янка — 2 комплекси;
Р‑01 Київ — Обухів — 2 комплекси.
У Приірпінні та сусідніх районах камери встановлені у наступних місцях:
Києво‑Святошинський район: 2 камери — у селі Стоянка (траса М-06 Київ — Чоп), 2 камери — 

поблизу села Чабани, 1 камера — у селі Віта-Поштова (траса М-05 Київ — Одеса);
Ірпінський регіон: між Бучею і Ворзелем, поблизу смт Гостомель  — по  1  камері (траса 

М-07 Київ — Ковель — Ягодин);
Макарівський район: біля повороту на Копилів, в Калинівці та Небелиці — по 1 камері (тра-

са М-06 Київ — Чоп);
Бородянський район: у  Немішаєвому та на  повороті 

на Клавдієво-Тарасове — по 1 камері (траса М-07 Київ — Ко-
вель — Ягодин).

Я кі порушення фіксуватимуть камери? На першому 
етапі роботи системи  — тільки факти перевищення 
швидкості. Порушенням є перевищення встанов-

лених обмежень швидкості руху більш ніж на  20  км/год 
(плюс-мінус 2 км/год — на можливу похибку вимірюваль-
ного приладу Каскад). Вже до кінця цього року система фік-
суватиме також інші порушення ПДР:

• проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху;
• порушення правил зупинки, стоянки;
• порушення правил установленої для транспортних засобів 

заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засо-
бів, тротуарами чи пішохідними доріжками;

• виїзд на смугу зустрічного руху.
Водії зможуть отримувати інформацію про свої порушення 

у  формі паперового «листа щастя» або електронною поштою 
(якщо e-mail зареєстровано в МВС за спеціальною заявою), а та-
кож перевіряти такі дані онлайн:

• в електронному кабінеті водія;
• на сайті МВС.
Крім того, система автоматичної фото- і відеофіксації пору-

шень ПДР додатково допомагатиме поліції шукати автомобілі, 
які перебувають у розшуку, які було викрадено, а  також тран-
спортні засоби із невідповідними номерними знаками.

ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО ШТРАФИ ТА «ЛИСТИ ЩАСТЯ»?
За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за 
перевищення швидкості на понад 50 км/год — 510 гривень.

Ш траф необхідно сплатити протягом 30 днів 
з дати, коли постанова про правопорушен-
ня набуває законної сили. Вона набирає 

чинності:
— з дня отримання;
— з дня відмови про отримання;
— з дня повернення поштового відправлення, якщо 

водій не отримав надіслану йому постанову;
— якщо вручається прикордонником (для порушни-

ків-іноземців — власників автомобілів, зареєстрованих 
за межами України), то в день вручення.

Якщо водій сплатить штраф протягом 10 банківських 

днів з моменту отримання постанови, 
то суму штрафу буде зменшено на 50 %.

Якщо штраф не буде сплачено протя-
гом 30  днів, то  запускається механізм 
примусового стягнення. «При цьому від-

кривається виконавче провадження — на транспортний 
засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папе-
ри тощо) може бути накладено арешт, боржник втрачає 
право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, 
стягується подвійна сума штрафу», — пояснюють у МВС.

Оскаржити виписаний «лист щастя» можна протягом 
10 днів після набрання ним чинності.
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 ГОРОСКОП ПОДОРОЖІ-2020

Стихія Води (Рак, Скорпіон, Риби). 
Представники стихії води уник-
нуть впливу Марса і будуть плисти 
за течією. Водні знаки стануть на-

ставниками для земних. Енергія натхнення 
прийде до них через відпочинок на бере-
гах водойм. Натомість кар’єра, яку для зна-
ків води уособлює стихія вогню, у цьому мі-
сяці мало вас хвилюватиме.

Стихія Повітря (Близнюки, Тере-
зи, Водолій). Оскільки положен-
ня планет змінюватиметься що-
тижня, то життя ваше буде інтен-

сивним і динамічним. Вам рекомендова-
ні фізичні навантаження, суміщені з емо-
ційною складовою, наприклад, ходіння по 
горах в компанії з симпатичною людиною 
протилежної статі. А відвідування тренінгу 
на свіжому повітрі духовно збагатить пові-

тряних представників і подарує їм нові пе-
реживання.

Стихія Вогню (Овен, Лев, Стрі-
лець). На вас впливатимуть Марс 
і Венера. Товариськість і флірт 
проявлятимуться у вас на високо-

му рівні. Також у цьому місяці планети на-
ділять вас даром передбачати те, що може 
статися, а також умінням помічати прихо-
вані знаки Всесвіту.

Стихія Землі (Телець, Діва, Козе-
ріг). Після прагматичного настрою 
знаків землі навпаки чекає вну-
трішня м’якість і плавність. Вони 

піддадуться імпульсам і почуттям. У деяких 
жінок можливі перепади настрою і навіть 
сльози, проте будь-які скандали в цей пе-
ріод — спосіб вивільнити емоції.

У липні вплив космосу на стихії зодіаків різний. Так, знаки води і землі будуть тяжіти 
до відпочинку,  повітря — прагнути до активного способу життя, а знаки вогню — до 
флірту та романтики.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Липень

 КОРИСНІ СНІДАНКИ

СИРНІ МЛИНЦІ ІЗ КРОПОМ

СИРНО-ВІВСЯНИЙ МЛИНЕЦЬ ІЗ ФРУКТАМИ

120 г нежирного кисломолочного сиру, 100 г пше-
ничного цільнозернового борошна, 2 яйця, 25 г 
кропу, 60 г твердого сиру, 150 г кефіру (йогурту).

Всі інгредієнти змішайте в блендері до однорід-
ної маси. Смажте на грилі чи антипригарній ско-
ворідці або випікайте в духовці. За необхідності 
можна змастити сковорідку оливковою олією.

Калорійність: 152,3 ккал на 100 г,  12,1/5,7/12,1.

30-35 г (1 ст.л.) вівсяних пластівців, 1 яйце, 50 г (3 
ст.л.) молока (1,5%), 100 г 1%-го кисломолочного 
сиру, середній банан, 1 ч.л. меду.

Вівсяні пластівці перетріть блендером у борош-
но, додайте кисломолочний сир та інші інгредієн-
ти. Збийте все блендером. Смажте на антипригар-
ній сковорідці. Полийте медом і додайте фрукти.

Калорійність: 399 ккал на порцію, 31/9,2/47,8.

Настало літо, а це означає — час привести до ладу свою фігуру. А допоможуть вам 
у цьому прості рецепти корисних сніданків, які ми вам пропонуємо.

ЧИ ПОТРАПЛЯТЬ УКРАЇНСЬКІ 
ВІДПОЧИВАЛЬНИКИ ТА ТУРИСТИ 
ЗА КОРДОН У 2020-МУ?

П андемія корона-
вірусу поставила 
під загрозу плани 

багатьох мандрівників 
на  2020  рік. Українці досі 
гадають, чи матимуть мож-
ливість цього літа потра-
пити у відпустку до  інших 
країн світу.

Станом на початок черв-
ня 2020 року все ще немає 
конкретної інформації, 
чи зможуть громадяни 
України подорожувати 
як туристи в  інші країни 
світу в  найближчі місяці. 
Українська наразі позначає лише при-
близні терміни, підкреслюючи, що оста-
точне рішення залежатиме від результа-
тів двосторонніх переговорів з іншими 
країнами.

З 29 травня 2020 року відновили роботу 
66  пунктів пропуску на  кордоні з україн-
ської сторони. Однак у  Держприкордон-
службі України, повідомляє УНІАН, підкрес-
лили, що повноцінний перетин кордону 
на тих напрямках, які відкриті з української 
сторони, можливий тільки, якщо суміжні 
сторони також не  закривали або відно-
вили роботу своїх пунктів пропуску. При 
цьому варто розуміти, що, якщо українська 
сторона випустить своїх громадян за межі 
країни, це ще не означає, що інші країни 
їх впустять. Зараз більшість країн світу, 
в тому числі сусідні, впускають лише пев-
ні категорії громадян України — головним 
чином тих, у кого є дозвіл на роботу, водіїв 
системи міжнародних перевезень, дипло-
матів, людей, котрі потребують невідклад-
ного лікування. Туристичні поїздки наразі 
не є підставою для в’їзду в суміжні з Укра-
їною країни.

Якщо говорити саме про туристів, то, 
за словами міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулеби, інші країни по-
винні відкритися для України. На даний 
момент, розповів міністр, ведуться ак-
тивні перемовини в  цьому напрямку, 
в  першу чергу, з популярними серед 
українців Туреччиною, Грецією та Іспані-
єю. Ще один важливий момент — епіде-
міологічна ситуація в тій чи іншій країні. 
Наприклад, за словами Кулеби, саме це 
гальмує переговори з Іспанією. При цьо-
му чиновники попереджають українців: 
незважаючи на  те, що багато авіаком-
паній вже продають квитки на  рейси, 
не варто поспішати з покупкою до фак-
тичного офіційного запуску, затвердже-
ного не  тільки владою України, але і 
владою країн призначення. Аналогічна 
ситуація з автобусними та залізничними 
міжнародними перевезеннями.

Які країни світу відкриються для укра-
їнських туристів першими? На  даний 
момент найближчі до  відкриття своїх 
кордонів для українців Грузія, Туреччи-
на, Ісландія та Шрі-Ланка. Ще на почат-
ку травня 2020  року Грузія стала пер-
шою країною в  світі, яка заявила про 
бажання приймати туристів, зокрема й з 
України, з 1 липня 2020 року. Влада Гру-
зії продовжує працювати над остаточ-

ним формуванням правил відвідуван-
ня країни туристами цього літа. Проте 
вже відомо, що туристи, швидше за все, 
повинні будуть приїжджати в  країну зі 
своїми результатами тесту на коронаві-
рус, а розміщуватися вони зможуть тіль-
ки в так званих «зелених зонах» — там, 
де контрольована ситуація з COVID-19 і 
де дотримані всі протиепідеміологічні 
заходи.

Також з 1 липня 2020 року українських 
туристів готові бачити в Туреччині. Прав-
да, про повноцінний відпочинок у Туреч-
чині цього року можна забути, адже ту-
ристична інфраструктура країни в цьому 
сезоні буде працювати за  новими пра-
вилами — ймовірно, постраждає система 
харчування all  inclusive, також можуть 
обмежити кількість додаткових послуг.

На початку червня Шрі-Ланка заявила 
про плани приймати туристів з усіх країн 
світу з 1 серпня 2020 року. При цьому від-
почивати туристам доведеться з дотри-
манням низки вимог, якщо вони захочуть 
провести час на  цьому екзотичному ос-
трові. Серед іншого, сісти в літак можна 
буде тільки зі свіжими результатами тес-
ту на коронавірус, по прибуттю туристам 
зроблять ще один безкоштовний тест, 
а  під час відпочинку на  них чекаєте ще 
мінімум одне тестування. Крім того, пе-
ребувати в країні можна буде не менше 
5 днів, а жити дозволять тільки у серти-
фікованих готелях.

Після 15  червня країни ЄС вирішили 
продовжити обмеження на  в’їзд грома-
дян третіх країн, зокрема й українців. 
Коли цю заборону переглянуть  — поки 
не повідомляється, проте надходять сиг-
нали, що відбудеться це не раніше липня. 
Окремі джерела повідомляють, що, ймо-
вірно, найпершими відкриються Греція 
та Кіпр — країни, де туристичний бізнес 
займає чималий відсоток у  ВВП. Також 
для туристів готуються відкритися Ав-
стрія, Хорватія, Албанія, Болгарія, а  та-
кож Чорногорія. Деякі з цих країн навіть 
заявляють, що з липня матимуть змогу 
приймати туристів з країн, що не входять 
до ЄС і Шенгенської зони. Однак України 
поки що немає в  цих переліках. За  на-
йоптимістичнішими прогнозами укра-
їнської влади, мандрівники з України 
зможуть потрапити в  країни Євросоюзу 
до кінця липня — початку серпня. Однак 
остаточне рішення залежить від домов-
леностей між країнами та епідемічної си-
туації в Україні.


