
ВЕРХОВНА РАДА БІЛЬШЕ НІЖ УТРИЧІ СКО-
РОТИЛА КІЛЬКІСТЬ РАЙОНІВ В УКРАЇНІ ТА СУТ-
ТЄВО ЗБІЛЬШИЛА ЇХНІ РОЗМІРИ.

Згідно з постановою кількість районів в Укра-
їні скорочується утричі — з 490 до 138. Це трохи 
більше, ніж пропонувалося спочатку — їх мало 
бути 129, але профільний комітет пізніше вирі-
шив не ліквідовувати кілька районів.

Місцеві вибори 25  жовтня вже проходити-
муть у  нових районах, де обиратимуть нові 
районні ради. У ліквідованих районах райра-
ди в жовтні вже не обиратимуть.

Щодо кожного району тривали довгі дискусії 
між містами та вже колишніми райцентрами.

Наприклад, до новоутвореного Бучанського 
району увійшло 12 міст, сіл та селищ, включ-
но з Бучею, Ірпенем та Вишневим, а також ін-
ших населених пунктів, які входять в місцеві 
ОТГ. У цей же район могли включити і Вишго-
род з селами, але згодом вирішили виділити 
окремий Вишгородський район.

Зокрема, у Київській області утворюється сім 
укрупнених районів замість 25:

Білоцерківський район (з адміністративним 
центром у місті Біла Церква) в складі територій 
Білоцерківської міської, Володарської селищної, 
Гребінківської селищної, Ковалівської сільської, 

Маловільшанської сільської, Медвинської 
сільської, Рокитнянської селищної, Сквирської 
міської, Ставищенської селищної, Таращан-
ської міської, Тетіївської міської, Узинської 
міської, Фурсівської сільської територіальних 
громад;

Бориспільський район (з адміністративним 
центром у місті Бориспіль) в складі територій 
Бориспільської міської, Воронківської сіль-
ської, Горської сільської, Дівичківської сіль-
ської, Золочівської сільської, Переяславської 
міської, Пристоличної сільської, Студеників-
скої сільської, Ташанської сільської, Циблівскої 
сільської, Яготинської міської територіальних 
громад;

Броварський район (з адміністративним 
центром у  місті Бровари) в  складі територій 
Баришівської селищної, Березанської міської, 
Броварської міської, Великодимерської се-
лищної, Зазимської сільської, Згурівської се-
лищної, Калинівської селищної, Калитянської 
селищної територіальних громад;

Бучанський район (з адміністративним цен-
тром у місті Буча) в  складі територій Білого-
родської сільської, Бородянської селищної, 
Борщагівської сільської, Бучанської міської, 
Вишневої міської, Гостомельської селищної, 

Дмитрівської сільської, Ірпінської 
міської, Коцюбинської селищної, 
Немішаївської селищної, Пісківської 
селищної територіальних громад;

Вишгородський район (з адміні-
стративним центром у місті Вишго-
род) в  складі територій Вишгород-
ської міської, Димерської селищної, 
Іванківської селищної, Петрівської 
сільської, Пірнівської сільської, По-
ліської селищної, Славутицької місь-
кої територіальних громад;

Обухівський район (з адміністра-
тивним центром у  місті Обухів) 
у  складі територій Богуславської 
міської, Васильківської міської, Ка-
гарлицької міської, Козинської се-
лищної, Миронівської міської, Обу-
хівської міської, Ржищівської міської, 
Української міської територіальних 
громад;

Фастівський район (з адміністра-
тивним центром у  місті Фастів) 
у  складі територій Бишівської сіль-
ської, Боярської міської, Гатненської 
сільської, Глевахівської селищної, 
Калинівської селищної, Кожанської 
селищної, Макарівської селищної, 
Томашівської сільської, Фастівської 
міської, Феодосіївської сільської, Ча-
банівської селищної територіальних 
громад.
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ДРУЗІ!
Ми живемо заради наших дітей.
Моїй старшій доньці — Насті — незаба-
ром 16, вона вже доросла. Молодшій 
Марійці щойно виповнився рік і у неї 

все життя попереду.
Мій батько працював у ліспроекті в Ірпені, він 

часто брав мене із собою у ліс та навчив люби-
ти природну тишу та красу. А  ще батько часто 
казав мені, що все в  житті потрібно досягати 
наполегливістю та важкою працею.

Батько не лишив мені якихось статків, він завжди 
говорив, що свої гроші я маю заробити сам. І я за-
робив стільки, що мені вистачає. Я вдячний батьку 
за науку, за те, що привчав мене шукати свій шлях 
та ніколи не відступати.

Коли я був молодшим, бачив світ у чорно-бі-
лих кольорах, для мене завжди були важливі 
принципи, і тільки час навчив мене шукати ком-
проміси, не відходячи від принципів.

Я прийняв рішення брати участь у  виборах, 
аби наші діти жили краще за  нас. Ми маємо 
змінити правила керування містом, я хочу збе-

регти те найкраще, за  що ми любимо Ірпінь. 
Говорити про проблеми мало  — ми їх будемо 
вирішувати.

Ми приведемо порядних людей у владу, зу-
пинимо хаотичну забудову та створимо тра-
дицію раціонального використання бюдже-
ту. Місто потребує талановитих управлінців, 
а не відданих підлабузників у владі. Подяку-
ємо минулим керманичам, але місто потребує 
змін. І ці зміни є кому робити.

Я закликаю об’єднатись людей зі спільними 
поглядами та йти у владу.

Мова  — не  про партії, мова  — про майбутнє 
міста, яке ми називаємо нашим домом. Розум-
ні люди наповнені сумнівами, а негідники, які 
бачать у  владі джерело збагачення, не  озира-
ються назад.

Відкинемо сумніви, попереду великий бій, 
я  закликаю однодумців ставати поруч та фор-
мувати стрій. У кого є бажання долучатись — пи-
шіть, телефонуйте, приходьте.

Дякую, друзі, разом ми зробимо наше місто 
успішним.

ОЛЕКСІЙ ЗІНЕВИЧ, 
громадський діяч, засновник 
проєкту «Громадська 
ініціатива» та ІА «Погляд»
www.zinevych.org
 +38 (098) 83-46-559

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

РАДА ЗАТВЕРДИЛА СІМ РАЙОНІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАМІСТЬ 25



2 ІРПІНСЬКА ГРОМАДА24 липня 2020 року • №4 (45)

П рикмета, підмічена в  Ірпені: якщо Володимир Кар-
плюк починає записувати відео і викладати його 
на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, це означає, що 

наближається якась вагома подія. І не просто вагома, а саме 
та, в якій колишній ірпінський мер має взяти участь — або 
особисто, або таємно, через своїх друзів-забудовників-де-
путатів-дерибанників.

А ще одна прикмета така: якщо під постом Карплюка ма-
сово зникають критичні коментарі (ось їх було десятка два, 
а  тут за п’ять хвилин вже немає жодного, натомість, наче 
грибочки в ірпінських лісах докарплюківської доби, почи-
нають з’являтися панегірики від київських, фастівських, 
броварських, навіть житомирських, чернігівських та луган-
ських пенсіонерок, домогосподарок та безробітних), сто-
відсотково чекай виборів. Яким вони боком до  Ірпеня оті 
коментатори, які за десятки і сотні кілометрів від його «пар-
ків та скверів», від набережних в акваторії морського порту 
Очаків так несамовито захлинаються від захвату? Та ніяким. 
Їм просто платять гроші за кожен написаний пост чи комен-
тар. Не всім, звичайно. Є й такі, хто піддається іс-
терії і добровільно долучається до строю «свідків 
новообличчівських покращень». Місцевим, тим, 
хто в Ірпені живе, водить (або не водить через від-
сутність місць) дітей до тутешніх садочків та шкіл, 
дістається вранці та ввечері по  півтори-дві го-
дини з Києва до «інноваційного міста», п’є брудну 
воду «Ірпіньводока… лу», народжує дітей у радіусі 
20 кілометрів, але тільки не в пологовому рідного 
міста (бо немає того пологового в Ірпені), ті «за-
писи» відставного мера у Фейсбуці з однаковим 
набором словосполучень та патетикою уже як пе-
чія після масного або пересмаженого. Вже дуже 
багатьом те завчене «їдло» в горлянку не лізе…

Але ж говорити потрібно щось громаді? Надто — 
перед місцевими виборами. Якимись здобутками 
похизуватися годилося б. Однак немає тих здобут-
ків. Їх просто не існує. За будь-якими їхніми, так би 
мовити, «перемогами» стоять «схеми» — насампе-
ред фінансові, земельні та бізнесові…

Отже, Карплюк вийшов «у люди» з черговою 
«промовою», в  якій затаврував опонентів, котрі 
йому заважали будувати «місто мрії», натякнув, 
що Буча нечесно отримала статус районного цен-
тру, що з Ірпеня вимагали за  позитивне рішен-
ня в питанні районування хабар, похвалився, що в Ірпеня 
бюджет набагато більший, аніж у сусідів, а всі розмови про 
кримінальні справи проти самого Карплюка та вкрадені 
мільйони — це фейки від активістів.

Бучанський район
Хочеться цього чи ні мешканцям Ірпеня, однак тепер піс-

ля написання власної назви «Ірпінь» доведеться писати 
додатково — «Бучанський район». Карплюк переконує, що 
сусіднє місто цей адмінстатус отримало в непрозорій супе-
речці, натякнув на хабарі, які, між іншим, просили і в Ірпе-
ня. Ніякої конкретики, як завжди. Увімкнув камеру, нагнав 
порожнячка без аргументів і вимкнувся. Коли у Карплюка 
є факти — він щедро вплітає їх у свої монологи. Коли вони 
відсутні — виступ для вождя пишуть «великими мазками» 
з гіперболами та алегоріями.

Так от, якщо все чітко розікласти по поличках, то в супереч-
ці за район Ірпінь програв насамперед дякуючи бездіяль-

ності місцевих чиновників і їхнього ляльковода — Карплю-
ка. Місто майже два роки існує без міського голови. За цей 
час ірпінські градоначальники «засвітилися» у  різнома-
нітних неприємних скандалах — політичних та корупційних.  
Про ірпінські «схеми» не  говорили хіба що ледачі  — ЗМІ 
розповідали про забудовниць-домогосподарок-медсе-
стер-базхатьків, наближених до колишнього мера та його 
оточення, про склад політичних агіток одного з кандидатів 
у президенти прямісінько в приміщенні міськради, про пі-
дрядників-покійників, які виконували роботи, підписували 
документи і отримували платню за зроблену роботу, пере-
буваючи на… цвинтарі, про земельні й будівельні афери, 
про феєричне голосування тітушок за  так званий «Ген-
план», про занадто нескромні кошториси на облаштування 
парків, скверів та набережних, про «рекорди» ірпінських 
перших класів…

А тепер давайте подумаємо, чи могли оті «герої» сюже-
тів та журналістських розслідувань, чиїми мемами ряснів 
Інтернет, повноцінно захищати право Ірпеня називатися 
районним центром? Чи мали з цими невдахами рахуватися 
представники облдержадміністрації та Уряду? Чи мали шанс 
ірпінські чиновники отримати підтримку у сусідів — у Госто-

мелі, в Ворзелі, в Бородянці, в тій же Бучі? Абсолютно ні! Бо 
до цього, за п’ятирічне «керування» регіоном, Карплюк та 
депутати його партії «Нові обличчя» спромоглися розсва-
ритися геть з усіма. А коли потрібно було їхати і аргументо-
вано доводити у високих кабінетах, що Ірпінь це — історія, 
легендарні особистості (Рильський, Стельмах, Носов — спи-
сок дуже довгий), стотисячне місто з недорозвиненою, але 
все ж інфраструктурою — вони що зробили? Як завжди — 
зігнали під Кабмін бюджетників. І все!

ОТГ
Що можна сказати про новоутворену Ірпінську об’єднану 

територіальну громаду? Нічого, крім того, що це, мабуть, 
єдина ОТГ в Україні, яка після об’єднання стала меншою 
і за територією, і за населенням. «Укрупнились» ірпінські 
можновладці на  славу  — правдами-неправдами «приєд-
нали» Михайлівку-Рубежівку та село Козинці. Чому так 
куценько? Вже говорилося вище про сварки із сусідніми, 

раніше братніми, населеними пунктами. Після того як сто-
сунки було зіпсовано, ніхто з Ірпенем однією дорогою йти 
не захотів. Не побачили наші сусіди в ірпінських чиновни-
ках від «Нових облич» ні вміння бути державниками, ні 
креативних менеджерських навичок, ні талантів переко-
нувати, чути, шукати компромісні рішення.

У своєму «відеозверненні» Карплюк обійшов причини 
такого нікчемного територіального злиття, зате похва-
лився «бюджетом розвитку Ірпеня» в  400  мільйонів, на-
голосивши з радістю, що такого немає у сусідів. Так от — і 
в Ірпені цих астрономічних грошей теж не побачать. Так, 
вони були. Однак це не заслуга Карплюка та його коман-
ди. Гроші в міській скарбниці з’явилися задовго до того, як 
Карплюк навіть почав думати про політику і крісло мера. 
Петро Мельник, колишній ректор податкової академії та 
нардеп, пролобіював для Ірпеня так званий «шведський 
експеримент». Суть його полягала в тому, що Ірпінь отри-
мав статус головного міста регіону, а  разом з ним і під-
порядкування (в тому числі й фінансове) Бучі, Гостомеля, 
Ворзеля, Коцюбинського та навколишніх сіл. От звідки ті 
мільйони. Через них і сусіди від нас пішли. А  як інакше, 
коли Гостомель у загальний бюджет лише за рік сплатив 

150 мільйонів гривень, а отримав на свій розвиток аж 
цілих… 15. До  речі, шість з цих мільйонів витратили 
на  дорогу через ліс до  ЖК «Авіатор». Вгадайте, хто 
причетний до  цієї забудови? Так, через підставних 
осіб цей житловий комплекс будує Володимир Кар-
плюк. До  речі, пайової участі за  це будівництво так 
ніхто і не сплатив. Як і ще за кілька об’єктів, зведених 
у Гостомелі забудовниками Карплюка. Без коментарів.

Схеми
Потішила риторика Володимира Карплюка з при-

воду відсутності в  Ірпені відкатів та схем. Скром-
но мер-утікач промовчав, що ірпінські чиновники 
в  2018  році отримали підозру за  реєстрацію фірми 
на покійника, через яку вивели 21 мільйон гривень. 
А Карплюка наразі судять за розкрадання коштів під 
час будівництва парку «Центральний». Окрім того, 
відкрито ще пару десятків справ щодо розтрат бю-
джету, земельного дерибану, незаконних оборудок із 
землею, прийняття протизаконних рішень…

Цей список можна розширити і деталізувати фак-
тами, цифрами, свідченнями, номерами відкритих 
проваджень. Чи варто? Люди, які мешкають в Ірпені, 
вміють думати, аналізувати, щодня відчувають на собі 
всі «іноваційні покращення», давно знають, що Кар-

плюк — це не успішний бізнесмен, не інвестор, не мудрий 
політик, не ефективний менеджер, як про нього улесливо 
пишуть у  коментарях вже згадані на  початку фейсбучні 
пенсіонерки та домогосподарки з порожніми акаунтами 
і «лівими» фотографіями, а… звичайний пристосуванець, 
дрібний шахрай, маніпулятор, одвертий брехун, який, 
власне, привів до влади в місті команду таких самих пу-
стоцвітів. На бюджетних грошах і землях Приірпіння вони 
значно збагатилися. Просто казково!

P. S. Рейтинги Карплюка та «Нових облич» за останній рік 
обвалилися. Все, що можна було програти, вкрасти, про-
дати, роздерибанити, забудувати, вирубати… Все це вони 
вже зробили. Але все одно за владу у місті чіплятимуться 
до останнього. Однак є надія, що можна в цій сумній істо-
рії поставити нарешті крапку і все ж таки перетворити 
Ірпінь на комфортне, прозоре, зелене й сучасне місто. Він 
таким і має бути — містом впевнених у собі, щасливих і ра-
дісних людей. Навіть у складі… Бучанського району.  

ЧОМУ НЕ ІРПІНЬ, 
А БУЧА?
Або як закопати репутацію 
свого міста всього  
за п’ять років

 ГАРЯЧА ТЕМА

 ОТАКОЇ!

Малюнок Олега Гуцола

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

ПЕРЕДВИБОРЧЕ ЗАГРАВАННЯ З ГРОМАДОЮ: ІРПІНСЬКА ВЛАДА СКАСУВАЛА МІСТОБУДИ НА СКАНДАЛЬНИЙ БУДИНОК КОВТУНА

Т имчасова ірпінська влада винесла 
на  розгляд виконкому питання про 
скасування містобудівної докумен-

тації на  скандальне спорудження бага-
токвартирного будинку, що зводить в  Ір-
пені по  вул. Давидчука місцевий депутат 
Ігор Ковтун. Незаконну висотку будують 
посеред приватного сектора. Документи 
на неї можуть бути скасовані лише за за-
явою особи, якій видані, або за рішенням 
суду. Тому цей крок міської ради виглядає 
як банальне передвиборче загравання з 
громадою.

На засідання Ірпінського міськвиконкому 
винесли питання «Про скасування місто-

будівних умов та обмежень для проекту-
вання об’єкта будівництва за адресою: вул. 
Давидчука, 35, м. Ірпінь, Київська обл., на-
даних гр. Ковтуну І. В.».

Згідно з Генеральним планом розвитку 
м. Ірпеня на території, де зводять будинок, 
можлива лише садибна і котеджна забудо-
ва з визначеною поверховістю.

Про багатоповерхову будівлю не  може 
йти мова. Виникає запитання: яким чином 
вдалося отримати від міського відділу ар-
хітектури та містобудування, яке очолює 
Михайло Сапон, дозвільні документи?

Але відомо, що забудовник — депутат Ір-
пінської міської ради Ігор Ковтун. Він вхо-

дить до складу фракції «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність».

У багатьох дерибанних питаннях ця 
особа голосує в  унісон з новооблич-
чівською більшістю, якою фактично 
диригує екс-мер Ірпеня Володимир 
Карплюк.

Проте новобудова Ковтуна стала скан-
дальною, громада виступила проти неза-
конної забудови приватного сектора.

Небайдужі жителі міста виходили на  ак-
цію протесту до Ірпінського міського суду, 
де розглядали справу проти знаття арешту 
із земельної ділянки, на якій зводять бага-
топоверхівку.

І ось на виконком винесли питання про 
відміну містобудівних умов та обмежень.

Але варто нагадати, що з 1  липня 
2020 року такі документи можуть бути ска-
совані лише за заявою особи, якій видані, 
або за рішенням суду.

Тому цей крок тимчасового керівництва 
міської ради виглядає як банальне перед-
виборче загравання з громадою. Адже рі-
шення виконкому нічого не варте у рамках 
чинного законодавства.

Якщо так хочуть дотримуватися норм за-
кону та бажають допомогти жителям цього 
мікрорайону, то  чому представник ради 
не йде до суду?
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РОБОТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Парламент цього скликання — це кардинально оновле-

ний парламент. Народними депутатами стало багато лю-
дей, які не мали політичного досвіду, але мали незаплямо-
вану репутацію, любов до своєї країни та велике бажання 
її розвивати. Так, були десь і помилки, десь давався в зна-
ки брак досвіду, але в цілому враження від роботи Верхов-
ної Ради цього скликання за перший рік дуже позитивне.

Нам вдалося те, чого не могли зробити парламен-
тарі попередніх скликань  — продемонструвати, що 
міфічна політична воля, на  брак якої постійно всі 
скаржилися, таки існує. До прикладу, ми зробили на-
ступне:

• скасували депутатську недоторканність, на  що 
не  могли наважитись всі наші попередники довгі 
роки, хоча постійно це обіцяли;

• проголосували за  закон щодо імпічменту прези-
дента;

• ввели кримінальну відповідальність за кнопкодав-
ство;

• запровадили штрафи за депутатські прогули пле-
нарних засідань та засідань комітетів;

• проголосували за новий виборчий кодекс;
• повернули покарання за  незаконне збагачення, 

запровадили конфіскацію майна корупціонерів та 
призначили нагороди викривачам корупції;

• розпочали процес скорочення кількості народних 
депутатів до 300;

• розпочалася реалізація програми доступних кре-
дитів для малого бізнесу;

• Україна стала першою у світі державою, яка запровади-
ла цифровий паспорт громадянина і багато іншого.

А крім таких, так би мовити, знакових законів не варто 
забувати і про рутинну законотворчу роботу, яка потрібна 
для забезпечення життєдіяльності країни.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Законотворчість  — невід’ємна, якщо не  сказати основ-

на, частина роботи народного депутата. Переконаний, що 
час, коли парламентарі могли приходили на  роботу для 
того, щоб «протирати штани», або й взагалі її ігнорувати, 
в минулому. Так не повинно бути в країні, де влада дійсно 
працює для людей. Тому відвідую всі пленарні засідання 
та засідання парламентського комітету, членом якого я є. 
За рік депутатської діяльності я став співавтором 17-ти за-
конопроєктів та проєктів постанов.

РОБОТА В КОМІТЕТІ
За час роботи парламенту цього скликання було прове-

дено 25 засідань Комітету з питань енергетики та житло-
во-комунальних послуг, членом якого я  є. Окрім того, як 
голова Підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії 
та інвестицій Комітету Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг, 22 квітня під-
готував і провів засідання Підкомітету, на якому обгово-
рили законопроект № 3364 «Про внесення змін до деяких 
законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів 
на ринку електричної енергії та питання сертифікації опе-
ратора системи передач)».

РОБОТА НА ОКРУЗІ
Як показав аналіз проблем 95-го виборчого округу, а та-

кож практика після аналізу зверненень громадян, найбіль-
ше людей турбують проблеми незаконних забудов, недо-
статньо розвиненої соціальної інфраструктури (садочки, 
школи, медичні заклади), питання побудови нових тран-
спортних розв’язок, тарифів на комунальні послуги тощо.

Загалом за час депутатської діяльності мною та моєю ко-
мандою розглянуто 543 звернення (в тому числі й колек-
тивних), проведено 159 прийомів громадян, в тому числі й 
14 особистих. Також було надіслано 6 депутатських запитів.

На жаль, в силу різних обставин не завжди вдається до-
сягнути бажаного результату, але кожного разу намагаюся 
зробити усе можливе. Тому тішить, що результати цієї ро-
боти дійсно видно.

Нещодавно урядом погоджено субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку для Київської облас-
ті у розмірі майже 80 млн. грн. Всі подані мною проєкти, 
важливість яких відстоював перед Кабміном (а  йдеться 
про суму у  майже 10 000 000  гривень), будуть повністю 
профінансовані. Зокрема буде закуплене медичне об-
ладнання для КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 
Ірпінської міської ради відповідно до потреб (сухожарові 
шафи — 10 шт., кварцеві лампи — 20 шт., пересувний апа-
рат УЗД — 1 шт.).

Серед пріоритетів роботи на наступний рік — продовження 
боротьби з незаконними забудовами, коли страждає не тіль-
ки держава та місцева громада, але й інвестори таких будів-
ництв, які не лише не можуть отримати свого житла, але й 
втрачають вкладені гроші. Звернень від людей на  подібну 
тематику важко й порахувати. Проте законних інструментів 
для вирішення цього питання, на  жаль, недостатньо. Про-
блема набирає обертів та масштабів загальнонаціонально-
го рівня. Тому рішення має бути відповідним. Ще в березні 
разом з колегами почали підготовку до парламентських слу-
хань на дану тематику, в ході яких сподівалися напрацювати 
ефективні рішення. Проте, через пандемію корона вірусу її 
довелося призупинити. Тож вирішення проблематики неза-
конних забудов залишається в моєму особистому пріоритеті.

Не менш важливим питанням для округу, яким опікуюсь, 
залишаються транспортні розв’язки. Останній рік велася 
активна підготовча робота, без якої не обійтись в реалі-
зації жодного проєкту. Тож сподіваюся, що у  співпраці з 
органами місцевого самоврядування уже незабаром змо-
жемо показати перші результати в даному напрямку.

Хочу ще раз нагадати, що я постійно відкритий до спілку-
вання з вами — або в ході особистих зустрічей, або через 
моїх помічників. В  трьох моїх громадських приймальнях, 
котрі постійно функціонують, на вас завжди чекають з го-
товністю допомогти у вирішенні будь-якої проблеми:

• в  місті Ірпінь за  адресою: вул. Шевченка, 2-а  (гра-
фік прийому звернень громадян: середа та п’ятниця з 
8:30 до 13:00);

• в місті Боярка за адресою: вул. Михайла Грушевського, 
39 (графік прийому звернень громадян: понеділок та се-
реда з 8:30 до 13:00).

• у місті Вишневе за адресою: вул. Європейська, 35 (графік 
прийому звернеь громадян: вівторок з 10:00 до 13:00 та четвер 
з 12:00 до 14:00).

Також ви можете телефонувати за  номером: 
(044) 255-34-15, або надіслати листа на електронну адресу: 
horobets@rada.gov.ua.

Ще раз щиро дякую за вашу довіру, підтримку та небай-
дужість до власного майбутнього та майбутнього України. 
Разом ми зможемо все!  

 ПОДІЇ

 ПАРЛАМЕНТ

В Ірпені відкрився офіс політичної партії «Європейська Солідарність». Відтепер містяни можуть звертатися по допомогу у вирішенні низки особи‑
стих питань, а партія формуватиме команду однодумців, які стануть її волонтерами, членами виборчих комісій і кандидатами у депутати до Ірпін‑
ської міської ради.

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» ВІДКРИЛА В ІРПЕНІ ОФІС І ФОРМУЄ КОМАНДУ ОДНОДУМЦІВ

Н а відкритті офісу зібралися як жителі 
Приірпіння, котрі вже проявили себе 
в  реалізації проєктів місцевого осе-

редку «Європейської Солідарності», так і 
ті, хто прийшов уперше познайомитися з її 
учасниками та програмою діяльності в  Ір-
пені. Із привітаннями і словами вдячності 
за активну громадянську позицію, відстою-
вання справедливості у політичній боротьбі, 
єдність і небайдужість завітав керівник об-
ласного волонтерського штабу «ЄС» Георгій 
Цагареішвілі. Він відзначив значну роботу, 
проведену Ірпінським волонтерським шта-
бом «Європейської Солідарності» з початку 
карантину — гуманітарну підтримку медиків 
та вразливих верств населення, організа-
цію акцій «Захисти себе!» та «Чисте місто». 
До слова, подібні волонтерські штаби «Євро-
пейської Солідарності» почали діяти в біль-
шості міст Київської області і, як зазначає 
Георгій Цагареішвілі, поки в  країні триває 
епідемія коронавірусу, вони не  залишати-
муть своїх співгромадян без підтримки.

«Наш волонтерський штаб окрім допо-
моги буде ще здійснювати різноманітні 
соціальні, культурні, спортивні, еколо-
гічні та інфраструктурні проєкти, і всі 
охочі можуть долучитися до  нашої ко-

манди. Ми перед собою ставимо багато 
програмних задач», — зазначив керівник 
Ірпінського об’єднаного волонтерського 
штабу «ЄС» Дмитро Христюк.

Працюватиме офіс по  буднях, у  зви-
чайному робочому графіку і надаватиме 
безкоштовні юридичні консультації, про-
водитиме роз’яснювальну роботу щодо 

особливостей виборчого процесу тощо.
В офісі на  Тургенівській, 50  чекають 

не лише на відвідувачів із невирішеними 
проблемами, а  також із цікавими ідеями, 
побажаннями та пропозиціями. Найціка-
віші і найпотрібніші з них штаб готовий 
втілювати і розвивати або ж запланувати 
роботу над ними в  майбутньому. Про них 
можна не  лише розповісти під час осо-
бистої зустрічі, а  й надіслати на  електро-
нну пошту: es.irpin@gmail.com. Також нею 
можна скористатися для надсилання осо-

бистого резюме та мотиваційних листів з 
описом того, чому ви вирішили долучити-
ся до  суспільно-політичної роботи та яке 
ваше бачення розвитку громади.

Урочисте відкриття закладу завершили 
врученням подяк найбільш активним во-
лонтерам «ЄС», а  також написанням по-
бажань на прапорі України, який залиша-
тиметься в  осередку упродовж усієї його 
діяльності.

Адреса офісу «ЄС»: Ірпінь, вул. Тургенів‑
ська, 50, +38 (099) 480‑97‑73.

ЗВІТ ПРО ДЕПУТАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА РІК
Насамперед хотів би щиро подякувати за довіру, яку ви висловили мені, віддавши свої голоси на виборах до Верховної Ради України в 2019 році, 
та продовжуєте висловлювати й по сьогодні. Також дякую за співпрацю і конструктивну критику, адже це допомагає ще більше мобілізуватися 
на ефективну роботу.
Рік тому я прийняв рішення балотуватися у народні депутати в складі команди Президента України Володимира Зеленського, оскільки повністю 

поділяю його погляди та велике бажання змінити нашу країну і життя кожного її громадянина на краще, а також відчуваю в собі сили долучитися до цих 
позитивних змін. За час роботи у парламенті я жодного разу не зрадив цим переконанням і намагався робити все від мене залежне, аби втілювати їх 
у життя. Розумію, що попереду ще багато роботи, проте вже сьогодні кожен може побачити її реальні результати.

  Олександр ГОРОБЕЦЬ 
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  

ПО 95-МУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ



4 ІРПІНСЬКА ГРОМАДА24 липня 2020 року • №4 (45)

 6 липня, ІРПІНЬ. О 16:35 ірпін-
ським рятувальникам повідомили 
про загорання житлового будинку 
по вул. Тургенівська. На місці ви-
клику спостерігалося задимлення 
в приміщеннях. Там могли пере-
бувати люди. Рятувальники потра-
пили до помешкання та знайшли 
власника будинку (1956 р. н.), якого 
евакуювали на чисте повітря. При-
чину пожежі встановлюють фахівці.
 7 липня, ГОСТОМЕЛЬ. Правоохо-
ронці під час патрулювання зупинили 
на вул. Мирна підозрілого грома-
дянина. З’ясувалося, що це киянин. 
При поверхневій перевірці у нього 
виявили згорток порошкоподібної 
речовини, зовні схожої на амфетамін. 
А також картоплину, в якій, зі слів 
чоловіка, знаходилися розфасований 
у поліетиленові пакети метадон та 
пігулки. Громадянин стверджує, що 
зберігав наркотичні речовини для 
власного вжитку без мети збуту. Слід-
чий відділ Ірпінського ВП за даним 
фактом відкрив кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 309 ККУ.
 9 липня, БУЧА. По вул. Вокзаль-
ній (біля супермаркета «Новус») 
водій Geeley, ймовірно, хотів «зле-
тіти». Про це ІА «Погляд» повідоми-
ли очевидці події. На щастя, обійш-
лося без постраждалих. Обставини 
події встановлюються.
 13 липня, ІРПІНЬ. До Ірпінсько-
го відділу поліції повідомили, що 
на вул. Соборній, поблизу парку 
«Дубки», трапилася ДТП з потер-
пілим. Житель Бучі, перебуваючи 
за кермом авто Volkswagen Passat, 
здійснив наїзд на пішохода — місце-
вого жителя 2013 р. н. Карета швид-
кої медичної допомоги доставила 
дитину до Ірпінської центральної 
міської лікарні. Її життю та здоров’ю 
нічого не загрожує. За даним фак-
том відкрили кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 286 (порушення 
правил безпеки дорожнього руху) 
ККУ. Триває досудове розслідування.
 22 липня, ВОРЗЕЛЬ. Злодій вдерся 
до магазину шляхом віджиму мета-
лопластикових дверей та обікрав 
платіжний термінал. Правоохоронці 
досить швидко встановили тран-
спортний засіб, на якому втік злодій, 
та особу чоловіка. Ним виявився 
37-річний житель Києва. Його затри-
мали в порядку ст. 208 Кримінально-
го процесуального кодексу України.
 20 липня, ІРПІНЬ. Близько 
21:35 до поліції повідомили, що 
по вул. Громадянській сталася ДТП. 
На щастя, потерпілих немає.
Виявилося, що водій авто Reno, 
рухаючись по цій вулиці, намагався 
здійснити об’їзд машини, яка кур-
сувала попереду, але зіткнувся з 
нею. За кермом іномарки перебував 
18-річний юнак, який не має водій-
ського посвідчення. Визначили, що 
спиртного він не вживав. За цим 
фактом правоохоронці склали два 
адміністративні протоколи: за ст. 124 
(порушення правил дорожнього 
руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів…) та ч. 2 ст. 126 
(керування транспортним засобом 
особою, яка не має відповідних 
документів на право керування…) 
КУпАП.
 17 липня, КОЦЮБИНСЬКЕ. Близь-
ко 4-ї ранку на смітнику в Коцю-
бинському виявили мертве недо-
ношене немовля. Неживу дитину 
на майданчику для збору сміття 
знайшов чоловік, який збирав там 
порожні пляшки. Поруч з нею — за-
кривавлений матрац, медикаменти. 
За однією з версій, це могли бути 
пологи, викликані штучно, чи вики-
день. Наразі поліція розшукує матір 
дитини.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

РЕЗОНАНСНИЙ ПІДПАЛ: в Ірпені мало не згоріла 
живцем родина волонтерів, на садибу якої поклали око 
забудовники
В Ірпені за допомогою навмисних підпалів продовжують зачищати приватний сектор під новобудови. Цього 
разу — родина відомих волонтерів Чурилових, яка вночі у власному будинку по вул. Шевченка мало не загинула 
у вогні. Схожі пожежі за відносно невеликий проміжок часу прокотилися вул. Личака. У деяких випадках власників 
намагалися різними способами, зокрема й погрозами, вмовити продати своє житло та переселитися.

БИЛИ, ДУШИЛИ ТА ГРАБУВАЛИ: В БУЧІ 
ДВОЄ ПАСАЖИРІВ НАПАЛИ НА ТАКСИСТА

 НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

Ц ей зухвалий випадок стався вночі 
2  липня в  центрі Ірпеня по  вул. Шев-
ченка. Камери відеоспостереження 

зафіксували, що о  1:17  невідомий високий 
чоловік років 27–30  перестрибнув через 
паркан.

Як розповідає господиня оселі Оксана Чу-
рилова, він сховався у  кущах, вибив на  ве-
ранді будинку скло на  вікні, облив помеш-
кання легкозаймистою рідиною, підпалив та 
втік, прикривши обличчя, щоб не опізнали.

Свідки цього злочину викликали рятуваль-
ників та підняли господарів оселі, що палала, 
на  ноги. Пожежу вдалося швидко прибор-
кати, оскільки вогнеборці гасили неподалік 
сміттєвий контейнер.

На місце події прибула поліція. Експерти ві-
дібрали для дослідження відповідні зразки. 
Згоріли домашні світлини, речі, зокрема й 
теп лі дитячі, які зібрали у  рамках волонтер-
ства для передачі тим, хто потребує допомоги.

Поки правоохоронці розробляють версії 
підпалу, зокрема й побутовий конфлікт, ро-
дина переконана, що основна причина  — 
ласа ділянка у  центрі міста, на  яку поклали 
око забудовники.

Адже різні особи, видаючи себе за їх пред-
ставників, неодноразово пропонували про-
дати садибу. Лише з початку цього року 
приходили вже тричі, а за останні три роки — 
більше десятка разів, але не надавали доку-
менти і не називали жодних прізвищ.

Чурилови не  збираються залишати свій 
родинний куточок, де збереглися оселя, 
зведена 1888 року, що фактично може ста-
ти історичною пам’яткою місцевого зна-
чення, вікові дерева, де знаходять прихи-
сток птахи.

Глава родини Геннадій з друзями проти-
стоїть браконьєрським методам риболовлі 
в  регіоні. Але особливих конфліктів не  ви-

никало, люди поступово 
звикають. Тому версія 
помсти — малоймовірна.

За словами рятуваль-
ників, попередня при-
чина пожежі встановле-
на, документи передали 
до  Ірпінського відділу 
поліції. Зі свого боку, 
правоохоронці запевня-
ють, що тривають слідчі 
дії. Про підпал посадов-
ці не говорять, мотивую-
чи таємницею слідства.

Хоча справа  — дійсно 
резонансна, є відпо-
відне відео та випадкові 

свідки. Це замах на життя. А також вистачає 
інших красномовних фактів, що місто випа-
люють під новобудови.

Ірпінь змінюється, поступово перетворю-
ючись на мегаполіс, де забудовники нищать 
природу, витісняють приватний сектор. Міс-
цевих жителів, які намагаються це припини-
ти, б’ють, псують їхнє майно.

Приміром, депутату Ірпінської міської ради, 
захиснику зелених зон Київщини Лаврентію 
Кухалейшвілі спалили на  подвір’ї дві ма-
шини.

З незгодними переселитися борються різ-
ними методами, часом підлими та з порушен-
ням закону. Не гребуючи засобами, пересту-
пають норми моралі.

У даному випадку  — мало живцем не  спа-
лили відому в Ірпені родину, яка займається 
волонтерською справою, допомагала добро-
вольцям захищати Україну від ворога.

У ВОРЗЕЛІ ПОБИЛИ ТА 
ПОГРАБУВАЛИ 20-РІЧНОГО ХЛОПЦЯ

Д воє зухвалих грабіжників напали на 20-річного хлопця, 
коли він відпочивав у парку, побили та відібрали у ньо-
го телефон, пристрій для куріння та портативну колонку. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в  Київ-
ській області.

Юнак викликав поліцію і повідомив, що злочинці зникли 
у невідомому напрямку на авто.

Їх одразу почали шукати патрульні, слідчо-оперативна гру-
па, полк поліції особливого призначення та поліція охорони. 
Правоохоронці знайшли злочинців, затримали їх та вилучили 
в них речові докази: викрадені мобільний телефон, пристрій 
для куріння та портативну колонку.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За вчи-
нене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. 
Подальшу їх долю вирішить суд.

Зловмисників, яких підозрюють у пограбуванні в смт Вор‑
зель жителя м. Ірпінь, затримано у порядку ст. 208 КПК 
України. Ними виявились 26‑річні жителі смт Ворзель та 
м. Буча.

У Бучі двоє чоловіків напали 
на таксиста. Спочатку били та 
душили, потім відібрали май-

но і гроші, повідомляє відділ кому-
нікації поліції Київської області.

А коли той утік — намагалися за-
володіти машиною. Зловмисників 
затримала поліція.

Близько дев’ятої вечора водій 
служби таксі підвіз пасажирів 
до вказаної адреси у Бучі.

Чоловіки несподівано накинулися 
на  нього. Спочатку побили. Потім 
один із зловмисників почав душити 
таксиста, а другий — заволодів його 
авто «Chevrolet Lacetti».

Водій чинив опір, згодом виско-
чив з машини. Нападники не змог-
ли завести автомобіль.

Водночас вони викрали у  так-
систа гаманець, мобільний телефон 
та магнітолу й зникли у невідомому 
напрямку.

За «гарячим слідом» оператив-
ники спільно з групою реагування 

патрульної поліції та бійцями полку 
поліції особливого призначення їх 
затримали.

Виявилося, що це непрацюю-
чі — 25-річний місцевий житель та 
34-річний киянин.

Правоохоронці вилучили у  них 
речові докази, зокрема викрадені 
мобільний телефон та 1200 грн.

Зараз зловмисників перевіряють 
на  причетність до  вчинення подіб-
них злочинів на території Київщини.

Згадані особи затримані в поряд-
ку ст. 208 КПКУ, до обрання запобіж-
ного заходу вони знаходитимуться 
в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрили кримі-
нальні провадження за  ч.  2  ст. 187 
(розбій), ст. 15 (замах на  злочин), 
ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння 
транспортним засобом) ККУ.

Вирішують питання щодо ого-
лошення затриманим підозри. 
Суд обиратиме для них запобіж-
ний захід.
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ПЕРЕБОЇВ ОБІЦЯЮТЬ МЕНШЕ: ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ «ІРПІНЬ» І «НОВІ ПЕТРІВЦІ»

 НОВИНИ

 ДОВКІЛЛЯ

 КОРОТКО

ЛЕГЕНДАРНИЙ АВІАЗАВОД 
«АНТОНОВ» ОТРИМАВ НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА

КИЇВЩИНА ОТРИМАЄ МАЙЖЕ 80 МЛН ГРН ДЕРЖАВНОЇ 
СУБВЕНЦІЇ

«ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» 
ЗАБОРГУВАВ «НАФТОГАЗУ» 
37,5 МЛН ГРН

Також запланували реконструювати підстанцію «Гостомель» для забезпечення надійності електро‑
постачання в Ірпінському регіоні і побудувати ПС «Козин» в енергодефіцитному Обухівському районі.

Кабінет міністрів розподілив субвенцію на соціально‑економічний розвиток окремих територій 
на 2020 рік, у якій громадам 95 та 96‑го округу виділено по 10 млн гривень.

Для того, щоб місто, в якому ти живеш, було чистим та охайним, треба взятися разом і навести 
в ньому лад. Спочатку — на вулицях, а потім у владі. Так розмірковували волонтери зі штабу «Єв‑
ропейська Солідарність» Ірпінської ОТГ, долучаючись разом з місцевими активістами до толок 
в Ірпені у межах проєкту «Чисте місто».

У ГОСТОМЕЛІ ПЛАНУЮТЬ 
ОБЛАШТУВАТИ ПАРК «РОКАЧ»

В  енергетичному холдингу ДТЕК, частиною якого 
у травні 2019-го став «Київобленерго», поінформува-
ли, що енергетики «Київобленерго» провели рекон-

струкцію підстанцій 110/10 кВ «Ірпінь» і «Нові Петрівці». 
Про це повідомляє delo.ua.

Оператор стверджує, що це забезпечить надійне елек-
тропостачання для Ірпінського і Вишгородського районів.

Енергетична компанія зазначає, що завдяки цьому се-
редній час ліквідації аварій буде скорочено із 5–8-ми 
до 2–4-ох годин.

«Тривале усунення аварій по  5–8  годин  — це проблема, 
на яку найбільше скаржилися мешканці області. Ми вико-
нали капітальний ремонт майже двох тисяч розподільних 
підстанцій, реконструювали 112 км повітряних ліній 0,4 кВ, 
щоб поліпшити енергозабезпечення для наших клієнтів. 
Особливу увагу приділили Ірпінському, Вишгородському, Бо-
риспільському та Обухівському районам», — розповів гене-
ральний директор «Київобленерго» Віталій Шайда.

За його словами, 65 % –70 % всіх аварійних відклю-
чень в  регіоні припадало саме на  Ірпінський, Вишго-
родський, Бориспільський та Обухівський райони. Це 
ускладнювало і навіть унеможливлювало підключення 
до  мереж нових об’єктів, які активно розбудовуються 
у цих районах.

У Бориспільському районі енергетики відновили 
18 розподільних підстанцій і встановили 34 нових роз-
вантажувальних підстанції, відремонтували 124 км пові-
тряних ліній 0,4–10 кВ і 7,1 км кабельних мереж 10 кВ. Та-
кож в області «Київобленерго» відремонтувало близько 
4882 км ліній 0,4–110 кВ.

Крім того, компанія запланувала реконструювати ПС 
«Гостомель», що забезпечить надійність електропо-
стачання клієнтам Ірпінського району, і побудувати ПС 
«Козин» в  енергодефіцитному Обухівському районі. 
Термін реалізації проектів — 2020–2022 рр., загальні ін-
вестиції становлять 219 млн. грн.

Н а урядовому засіданні 8 липня затверджено розпо-
діл 1,68 млрд. грн субвенції з держбюджету місце-
вим бюджетам на заходи з соціально-економічного 

розвитку окремих територій. Кошти спрямовано на  ре-
алізацію майже 1200  проєктів, зокрема на  капремонти 
та реконструкційні роботи лікарень, шкіл, спортивних 
об’єктів, доріг, ремонти вуличного освітлення, рекон-
струкції водопровідних мереж, придбання медоблад-
нання для закладів охорони здоров’я. Про це повідомив 
ресурс «Місцеві фінанси», зауваживши, що поки що із 
загальної суми субвенції залишилися нерозподіленими 
17,97 млн грн.

У додатку до розпорядження, зазначається, що Київщині 
виділено 79  722 961 тис. грн.

Як розповіла народний депутат Ольга Василев-
ська-Смаглюк на  своїй Фейсбук-сторінці, громади 
96-го округу отримають із цієї суми 10 млн. грн на при-
дбання необхідного для потреб соціальної сфери. Зо-
крема, це:
 апарат для проведення мамографії для КНП «Бучан-

ський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бу-
чанської міської ради;

 фібробронхоскоп та відеоларингоскоп для КНП «Сла-
вутицька міська лікарня» Славутицької міської ради;
 ультразвукова діагностична система з датчиками для 

КНП Бородянської районної ради «Бородянська централь-
на районна лікарня»;
 цифрова рентгенівська систему для КНП «Вишгород-

ська центральна районна лікарня» в смт Димер;
 спеціалізований санітарний транспорт екстреної ме-

дичної допомоги для роботи КНП Новопетрівської сіль-
ської ради «Новопетрівський медичний консультатив-
но-діагностичний центр»;
 система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ, 

ЧД, ЧСС, пульсоксиметрія) для КПН Поліської районної 
ради «Поліська центральна районна лікарня»;
 спортивний майданчик із штучним покриттям в межах 

Мар’янівського НВО “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів-дитячий садок”;
 цифрова рентгенівська система та каталки медичні для 

КНП Іванківської районної ради «Іванківська центральна 
районна лікарня».

Ольга Василевська-Смаглюк деталізувала, що кошти для 
96-го округу Кабмін виділив за її поданням.

У смт Гостомель розпочинають розробку проєк‑
ту парку «Рокач».

Д нями голова селища Гостомель Юрій Прилипко по-
відомив на своїй сторінці у соцмережі про початок 
розробки проєкту парку «Рокач».

За словами Прилипка, новостворений парк пролягатиме 
по узбережжю річки Рокач від залізничного мосту до ву-
лиці Ватутіна.

«За  умови успішної співпраці з сусідньою громадою ми 
в перспективі можемо прокласти пішохідну доріжку до Бу-
чанського парку», — зазначив гостомельський голова.

Президентом Державного підприємства 
«Анто нов» офіційно призначили Олександра Лося.

Через борги у багатьох населених пунктах 
Київщини може не розпочатися опалювальний 
сезон. Найбільші боржники області — Васильків 
та Ірпінь.

Н аказом генерального 
директора ДК «Укробо-
ронпром» Айвараса 

Абромавичуса від 7 липня 2020 
року президентом ДП «Анто-
нов» призначили 42-річного 
Олександра Лося. Про це  по-
відомляє  Державний концерн 
«Укроборонпром».

У ДК його називають пред-
ставником нового покоління 
антонівців. Раніше Олександр 

займав посаду віце-президента з проектування підприєм-
ства та в період з 9 червня до 7 липня тимчасово викону-
вав обов’язки президента ДП «Антонов».

За 18 років роботи на авіапідприємстві Олександр Лось 
пройшов шлях від інженера до головного конструктора і 
віце-президента ДП «Антонов». В «Укроборонпромі» пе-
реконані, що його досвід та знання в авіабудівній галузі 
забезпечать продовження усіх конструкторських та ви-
робничих напрацювань українського авіагіганта.

Олександр Донець, який очолював ДП «Антонов» з 2018 
року та після звільнення у червні 2020 року намагався дві-
чі через суд відновитися на посаді, відкликав усі свої ви-
моги та позови щодо підприємства.

Ч ерез те, що деякі підприємства на Київщині не вико-
нують вимоги щодо мінімального рівня розрахунків 
для отримання газу, одразу в  декількох населених 

пунктах старт опалювального сезону опиняється під за-
грозою. Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз 
України».

Компанія перерахувала у  таблиці на  своєму сайті 
109 боржників в Україні, через яких люди можуть залиши-
тися без тепла. 

Найбільші боржники області — Васильків та Ірпінь. Так, 
«Ірпіньтеплопостач» заборгував «Нафтогазу» 37,5 млн грн, 
а «Васильківтепломережа» — 59,3 млн грн.

МЕНШЕ СЛІВ, БІЛЬШЕ СПРАВИ: ЯК ВОЛОНТЕРИ «ЄС» 
ІРПІНЬ ПРИБИРАЛИ

Г ромадські активісти і волонтери вирі-
шили почати з одного з найбільш за-
смічених місць Ірпеня  — лісосмугової 

зони вздовж вулиці Університетська. Для 
того, щоб толока була по-справжньому ді-
євою, волонтери запросили приєднатися 
усіх охочих мешканців міста. Роботи виста-
чило кожному: гори пляшок, пластику, па-
кетів, недопалків та харчового непотребу. 
Волонтери «Європейської Солідарності» Ір-
пінської ОТГ забезпечили кожного містяни-
на рукавичками та пластиковими мішками.

«З нас  — маски, рукавички та мішки, з 
вас — бойовий настрій та готовність до-
помагати», — закликали волонтери меш-
канців Ірпеня.

І робота закипіла. Кілька десятків людей 
зібралися у  лісопарковій зоні у  вихідний 
день. Працювали швидко і весело, адже 
коли робиш щось на благо власного міста, 
та ще й бачиш миттєвий результат, то й енергія десь бе-
реться, і працюється легше. Тому разом впоралися за лі-
чені години.

«Патріотизм  — це не  лише носити вишиванку або 
розповідати, як ти любиш неньку-Україну. Це, насам-
перед, готовність доводити щоденними, нехай буден-
ними, справами, свою любов до  власної вулиці, міста, 
країни. Тому я  щиро дякую активістам волонтер-
ського штабу «Європейської Солідарності» Приірпін-
ня та небайдужим містянам. Ми зробили ділянку лісу 
чистішою, і неначе все місто стало більш світлим 
та охайним. Починаємо з очищення Ірпеня, дійдемо й 
до очищення влади», — заявив керівник волонтерського 

штабу «Європейська Солідарність» Ірпінської ОТГ Дми-
тро Христюк.

Він подякував як своїм колегам зі штабу, так і активістам 
та пересічним мешканцям міста за небайдужість, бажан-
ня допомогти і долучитися до перетворення їхнього міста 
на взірцеве.

Загалом реакція на цю акцію з боку місцевих мешканців 
була дуже позитивною — люди охоче долучалися, а ті, хто 
не зміг прийти особисто, висловлювали підтримку, писа-
ли схвальні та вдячні коментарі під дописами про толоку. 
Волонтери «ЄС» Ірпінської ОТГ планують нові толоки, нове 
прибирання, яке перетворить Ірпінь на  чисте, затишне 
комфортне місце, в якому приємно і жити, і працювати.
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ПОЕТЕСА, БАРД, ХУДОЖНИЦЯ, ВЕТЕРИНАР:  
В ІРПЕНІ ПРОЙШЛА ВИСТАВКА ВІКТОРІЇ КОЗАК
У читальній залі Ірпінської цен-
тральної міської бібліотеки від-
булася виставка «багатогранної 
ірпінчанки» — Вікторії Козак.

На виставці-продажі будуть представлені смаколики, мило, вироби з дерева та шкіри, іграш-
ки, прикраси, декор та багато інших витворів мистецтва.

17-РІЧНИЙ АКОРДЕОНІСТ 
З ГОСТОМЕЛЯ ПЕРЕМІГ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ

ФУТБОЛ В АНТАРКТИДІ: 
ПОЛЯРНИК З ПРИІРПІННЯ 
ЄВГЕНІЙ ПРОКОПЧУК 
НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ

П ро виставку розповіла директорка бі-
бліотеки Олена Циганенко.

«Вона — багатогранна особистість- 
поетеса, музикант, художник, учасниця лі-
тературної студії «Дебют» і бардівського 
клубу «Ключ» в Ірпені, призер багатьох літе-
ратурних і музичних конкурсів і фестивалів. 
У 2017 році вийшла її перша поетична збірка 
«Душа стремится в  облака», ілюстрована 
власними картинами, презентація якої від-
булася в  нашій бібліотеці. А  за  професією 
Вікторія Євгеніївна — лікар-ветеринар, яка 
лікує домашніх улюбленців», — зазначила 
пані Олена.

Виставка справила приємне враження на 
усіх відвідувачів.

Н а берегах Антарктиди відбувся зимовий футбольний турнір між ко-
мандою української станції «Академік Вернадський» та збірною 
Франції, Норвегії, Бразилії. Перемогла дружба — 2:2.

Про це розповіла на своїй сторінці у мережі Фейсбук Марія Микитюк — 
дружина бучанського полярника Євгенія Прокопчука.

Як ми повідомляли, він у складі нової 25-ї української антарктичної експе-
диції перебуває в Антарктиді — на найбільш загадковому континенті нашої 
планети.

Наш земляк там працює системним адміністратором — підтримує зв’язок 
з «великою землею». Бачимо, що учасники експедиції не лише виконують 
свої безпосередні посадові обов’язки, а й знаходять час, щоб розважатися.

Це також важливо для психологічного розвантаження у тісному колективі, 
який постійно перебуває в обмеженому територіальному просторі дослід-
ницької станції. Тим паче на континенті з незвичними для людини кліма-
тичними умовами.

Г остомельчанин Сергій Попов здобув чергову перемогу у му-
зичному конкурсі. На цей раз гра Сергія вразила журі Все-
українського конкурсу «Сузір’я Україна — Європа», повідом-

ляє «Газета Гостомеля».
17-річний юнак отримав перше місце за виконання на акорде-

оні твору «Карусель» (учитель — Юрій Чуприна).
До речі, у минулому місяці Сергій Попов отримав три пер-

ших місця у  конкурсах «Родина імені Назарія Яремчука», 
«Гранд Фест» та «Перлина Дніпра».

Вітаємо юний талант!

ПОДАРУНКИ БЛИЗЬКИМ І СОБІ: у Ворзелі 
щосуботи проводитимуть ярмарок майстрів

П очинаючи з 4 липня, для 
жителів та гостей сели-
ща Ворзеля на  Київщині 

кожної суботи проводитимуть 
ярмарок майстрів. Про це пові-
домляє «Гільдія Майстрів Вор-
зеля».

Ярмарок буде проходи-
ти на  алеї біля «Фори» з 
9:00  до  17:00. На  ньому будуть 
представлені товари ручної 
роботи місцевих умільців.

«Смаколики, мило, вироби з 

дерева та шкіри, іграшки, при-
краси, декор та багато інших 
витворів мистецтва чека-
тимуть на  вас. Можна буде 
долучитися до  благодійної 
лотереї і, звісно  ж, придбати 
оригінальні та ексклюзивні 
подарунки. Ярмарок проводи-
тиметься із дотриманням усіх 
протиепідеміологічних вимог, 
тому вдягаймо масочки і три-
маємо дистанцію», — зазначає 
майстриня Анна Артамонова.

 МИЛОСЕРДЯ

СТОП COVID-19: ВОЛОНТЕРИ «ЄС» ІРПІНСЬКОЇ ОТГ ДОПОМАГАЮТЬ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИМ ІРПІНЦЯМ
Коронавірус перевернув з ніг на голову наші життя. Комусь довелося закрити свій бізнес. Хтось втратив кошти через скасовану поїздку за кордон. 
Але є й такі, хто у буквальному сенсі залишився без засобів до існування і не може купити навіть захисну маску, не те що більш істотний захист 
від коронавірусу.

С аме для таких людей працює Волонтерський штаб 
«Європейської Солідарністі» Ірпінської ОТГ. З початку 
карантину волонтери штабу допомагають найбільш 

вразливим категоріям ірпінців, а також забезпечують усім 
необхідним медиків і рятувальників.

Кожен з волонтерів може розповісти десятки історій про 
життя людей, яким вони допомагають. У Руслана з вулиці 
Садова п’ятеро дітей, яких він після смерті дружини вихо-
вує сам. І хоча життя у нього складне, він завжди позитив-
ний і усміхнений. І вдячний за допомогу.

А вдова-пенсіонерка з вулиці Мінеральної може розра-
ховувати лише на себе, бо діти живуть далеко. Через пе-
ребування в групі ризику з ураження COVID-19 жінка на-
магається зайвий раз не виходити з дому. Тому допомога 
волонтерів, які принесли їй все необхідне просто під две-
рі, є дуже своєчасною і доречною.

Допомогу отримує і відома українська письменниця, 
яка описала Ірпінь у  своїх творах, зробивши безцінний 
внесок у  збереження історичної пам’яті про місто. Зараз 
вона працює над новою книгою, попри істотні проблеми 
зі здоров’ям. Співробітники волонтерського штабу «Євро-
пейська Солідарність» Ірпінської ОТГ не могли залишити 
талановиту літню жінку сам на сам з її проблемами. І вона 
була рада і вдячна за допомогу.

Попри всі негаразди, ірпінці не перестали бути людяни-
ми і, хоча потерпають самі, ладні допомогти іншим. Так, під 

час передачі продуктів та засобів індивідуального захисту 
багатодітним родинам деякі з них, які мають достатній рі-
вень життя, просили передати їхню частку на користь тих, 
хто цього потребує більш гостро.

Як волонтери штабу «Європейська Солідарність» Ір-
пінської ОТГ обирають своїх адресатів? А немає жодного 
відбору. Просто оголошується, що люди, які потребують 

допомоги — чи то захисних масок, рукавичок чи санітайзе-
рів, можуть підійти за конкретною адресою в певний час 
та все це отримати.

Окрема категорія людей, яким волонтери допомага-
ють першочергово  — це медики. Саме вони опинилися 
на  передовій справжньої війни з коронавірусом, часто 
не маючи навіть елементарних засобів захисту. Тому во-
лонтерський штаб «Європейської Солідарності» Ірпінської 
ОТГ разом з «ЄС» Київщини та Фондом Петра Порошенка 
кинули усі сили для забезпечення медичних установ необ-
хідними засобами. Так, захисні костюми, бахіли, маски та 
дезінфікувальні засоби неодноразово закуповували для 
Ірпінської центральної міської та дитячої лікарень, Ір-
пінського міського центру первинної медико-санітарної 
допомоги, військового госпіталя та міських амбулаторій. 
Медпрацівники вдячні, адже держава не завжди дає раду 
зі своїм завданням із забезпечення медичних закладів 
усім необхідним. За  словами директора Ірпінської ЦМЛ 
Антона Довгопола, передані захисні костюми дуже якісні, 
пройшли сертифікацію. Це дозволить забезпечити місце-
вим медикам надійний захист.

Попри всі намагання коронавірус не  ослаблює позиції, 
інфекціоністи прогнозують другу хвилю інфікування во-
сени. Тож волонтерам «ЄС» Ірпінської ОТГ вистачить ро-
боти. І вони до неї готові: штаб працюватиме до повного 
зняття карантинних обмежень.
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 ПАМ’ЯТЬ

28 липня Олександр мав святкувати свій 51-ий день народження.

Ратіборівці, ірпінські афганці та атошники провели сплав по р. Те-
терів. Це військове тренування вони присвятили пам’яті легендар-
ного розвідника у зоні АТО Олександра Ніколайця.

В Університеті державної фіскальної служби України у м. Ірпені відкрили меморі-
альні дошки студенту Дмитру Гончаренку та Денису Волочаєву, які героїчно заги-
нули на сході України.

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

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

 ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ. 
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. 

 
 
 

ЗУПИНИЛОСЯ СЕРЦЕ 50-РІЧНОГО ВЕТЕРАНА АТО З ПОЗИВНИМ 
«ІРПІНЬ» ОЛЕКСАНДРА НІКОЛАЙЦЯ

СПЛАВ ТЕТЕРЕВОМ: вишкіл пам’яті 
легендарного ірпінського розвідника АТО

3 липня вночі перестало битися серце 
50-річного ветерана АТО з Ірпеня Олек-
сандра Ніколайця. Про це у соцмережі 

повідомив голова Ірпінської регіональної 
спілки ветеранів Афганістану та учасників 
АТО Ігор Панасюк.

«Відданий син своєї Батьківщини, учасник 
бойових дій в АТО, людина, що чесно та відда-
но пройшла свій складний життєвий шлях. Він 
був активним учасником Революції Гідності, 
доброволець «Айдару». Передчасна смерть 
забрала сповнену сил людину, яка могла  б 
зробити ще багато добрих справ. Його сер-
це перестало битися, але пам’ять про нього 
продовжуватиме жити в серцях тих, хто його 
знав і любив, у спогадах, яких так багато», — 
написав Панасюк у соцмережі.

На сторінці самого Олександра, який, 
до  слова, мав позивне ім’я «Ірпінь», також 

розміщено багато дописів із жалем та спів-
чуттями.

Жителі Ірпеня, побратими Олександра та 
близькі йому люди завжди пам’ятатимуть 
про мужність та патріотизм Героя.

Поховання Олександра відбулося 4  липня 
о 14:00 на Ірпінському міському кладовищі.

У сплаві річкою взяли участь курсан-
ти МПТК «Ратібор» (керівник Олек-
сій Дубас).

До організації заходу долучилася Ірпін-
ська регіональна організація ветеранів 
Афганістану та учасників АТО (очолює 
Ігор Панасюк).

Цей захід пройшов у дружній атмосфе-
рі. В його учасників була чудова можли-
вість виявити свої здібності та вправність 
у  приборканні водної стихії, злагодже-
ність дій.

За ініціативи спілки сплав присвятили 
пам’яті Олександра Ніколайця (позив-
ний «Ірпінь»), який відійшов у  вічність 
на мирній землі.

Він був активним учасником Рево-
люції Гідності, добровольцем «Айда-
ру», служив у  5-ій БТГр 81-ї ОАеМБр, 
обіймав посаду командира роти роз-
відки.

На війні Олександр став справжньою 
людиною-легендою. Тому вирішили 
щороку проводити військово-патріо-
тичні заходи виховання молоді, при-
свячені його пам’яті.

Сьогодні такі особистості як Олек-
сандр  — віддані сини своєї Батьків-
щини — є прикладом для наслідування. 
Молодь має усвідомлювати, що рідну 
землю треба любити та завжди бути 
готовим захистити її від ворога.

В ІРПЕНІ ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ 
ГЕРОЯМ УКРАЇНИ ДМИТРУ ГОНЧАРЕНКУ ТА 
ДЕНИСУ ВОЛОЧАЄВУ

В Університеті державної фіскальної 
служби України, який знаходиться в Ір-
пені, відкрили меморіальні дошки Ге-

роям України, студенту УДФСУ Дмитру Гонча-
ренку та випускнику Денису Волочаєву, які 
героїчно загинули на  сході країни. Про це 

повідомляється на офіційному сайті УДФСУ.
У публікації зазначено, що урочистості 

відбулися із дотриманням усіх відповідних 
протиепідемічних заходів. Окрім керівни-
цтва ВНЗ, на заході були присутні в. о. голови 
Державної фіскальної служби України Сергій 
Солодченко, перший заступник голови СБУ — 
керівник антитерористичного центру Руслан 
Баранецький, батьки, дружина та син Дени-
са Волочаєва і батько, діючий учасник ООС, 
і доньки Дмитра Гончаренка. Пам’ять Геро-
їв України вшанували хвилиною мовчання, 
а честь загиблим віддали урочистою стройо-
вою ходою офіцерів ФПМ, яку очолив ректор 
Павло Пашко.
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 ГОРОСКОП ПОДОРОЖІ-2020

 УСМІХНІТЬСЯ!

Стихії Води (Рак, 
Скорпіон, Риби) і 
Повітря (Близню-
ки, Терези, Водо-
лій).  Для пред-

ставників цих стихій серпень 
буде досить спокійним. Особли-
вих проблем ні в робочій, ні в 
домашній, ні в сфері здоров’я не 
передбачається. А подбають про 
це додаткові покровителі кож-
ної з них.  Знакам Повітря і Води 
надасть підтримку Нептун.  Ось 
чому Водолії, Терези, Близнюки, 
а також Раки, Скорпіони і Риби 
можуть сміливо довіритися сво-
їй інтуїції.

Стихія Вогню (Овен, Лев, 
Стрілець). Вам буде про-
тегувати зірка на ім’я 
Сонце. У серпні соляр-
на енергетика буде дуже 

сильною, і це проявиться бу-
квально у всьому: від питань здо-
ров’я (воно буде хорошим) до го-
товності поставити сміливий екс-
перимент, що вимагає високої фі-
зичної та інтелектуальної само-
віддачі.

Стихія Землі (Телець, 
Діва, Козеріг). Позитив-
ний вплив на вас спра-
вить могутній і строгий 
Сатурн. Завдяки підтрим-

ці цієї планети у вас є шанс здо-
бути великий соціальний успіх, 
зайняти керівну посаду, а також 
згуртувати навколо себе армію 
однодумців.

 КОНКУРСИ

Останній місяць літа принесе 
всім знакам зодіаку благопо-
луччя у більшості життєвих 
сфер. Серпень ідеально підій-
де як для поїздок, так і для 
романтичних знайомств, і 
для кар’єри, а також для різ-
них фінансових операцій.

Серпень

СВЯТКОВИЙ  
КАЛЕНДАР

26 липня — День працівників торгівлі Укра-
їни.

28 липня — День Хрещення Київської Русі-
Ук раїни.

30 липня — Міжнародний день дружби.

31 липня —  День системного адміністратора.

2 серпня —  День святого пророка Іллі; День 
аеромобільних військ; День Повітряних сил 
Збройниx Сил України.

8 серпня —  День військ зв’язку Збройниx 
Сил України.

9 серпня —  День працівників ветеринарної 
медицини; День будівельника.

***
Познайомилися чоловік з жінкою на курорті. 

У перший день чоловік погладив жінці руку. У 
другий день — ліктик. У третій, коли чоловік на-
важився зачепити жінку за плече, вона роздра-
товано сказала:

— Ви що думаєте, я сюди на півроку приїхала?

***
Синоптик диктує секретарці прогноз:
— У неділю невеликий дощ, температура...
— Ах, як жаль! А я збиралася в парку погу-

ляти.
— Ну добре, тоді дощ викресліть.

 ЛІТНЄ МЕНЮ

ФРУКТОВИЙ КОКТЕЙЛЬ 
З РЯЖАНКОЮ

ДОМАШНЄ МОРОЗИВО 
«ФРУКТОВИЙ ЛІД»

СИРНО-ШОКОЛАДНИЙ 
СМУЗІ

250  мл ряжанки*, кілька фруктів і ягід (на-
приклад, 1 банан і кілька ягід полуниці), 1 ч. л. 
цукру (за бажанням).

* Замість ряжанки можна додати будь-які 
молочні продукти  — молоко, кефір, шоко-
ладне молоко, вершки, сметану, йогурт і 
т. д.

Помийте, почистіть і наріжте фрукти і ягоди, 
складіть їх в чашу блендера. Додайте до них 
ряжанку і цукор (можна виключити). Збийте 
блендером — готово.

Кілька заморожених фруктів або ягід (на-
приклад, полуниця, банани).

Вийміть з морозилки фрукти/ягоди, покла-
діть у блендер і пюруйте хвилин 5, до утво-
рення однорідної маси. Фруктовий лід гото-
вий до вживання. Але можна викласти його 
у спеціальну форму і трохи потримати в мо-
розильці — тоді він буде ще й красивим.

100 г кисломолочного сиру, 1 ст. л.  какао-по-
рошку, 20 г чорного шоколаду, 1 чашка кефі-
ру (або йогурту).

Закиньте всі інгредієнти (творог, какао і 
кефір) в блендер і збийте їх до стану смузі. 
Натріть на тертці шоколад і додайте його в 
склянку смузі. Готово!

ВЖЕ 39 КРАЇН ВІДКРИЛИ КОРДОНИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Для українців вже відкрили кордони: Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа 
і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко.

П ро це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Куле-
ба під час брифінгу.
«На сьогодні таких країн вже 39, тобто у нас відбулося збіль-

шення. Я  хочу наголосити, що не  у  кожному випадку йдеться про 
абсолютно вільний в’їзд. Потрібно дотримуватися певних правил, 
відповідно керуватися рішеннями органів влади цих країн, і тому 
я  прошу уважно перед виїздом перевіряти інформацію про умови 
в’їзду, яка розміщена на  інтерактивній онлайн-карті подорожей 
світом для українців на час поширення пандемії коронавірусної ін-
фекції COVID-19», — зазначив Кулеба.

За минулий тиждень ще 13  країн відкрилися для українців. Серед 
них — Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, 
Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рі-
ко.

В’їхати у ці країни можна за умови дотримання певних правил.
Нагадаємо, наприкінці червня ЄС відкрив кордони лише для 14 кра-

їн, але України серед них не було. Тоді ж стало відомо, що українці мо-
жуть подорожувати лише до 23 країн світу, проте цей список постійно 
поновлюється.

МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ «БЛИСТАВЧАНКИ»: НОВІ 
НАГОРОДИ ДО СКАРБНИЧКИ КОЛЕКТИВУ З ПРИІРПІННЯ
Додалося нових нагород до митецької скарбнички народного аматорського колективу 
«Блиставчанка» із с. Блиставиця, який встиг стати гордістю Приірпіння. У його здобутку — 
численні призові місця на різних фестивалях та конкурсах.

Н ещодавно «Блиставчанка» посіла перше 
місце на  міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Україна Єднає Світ», що відбувся у  режимі 

онлайн.
Він покликаний популяризувати мистецьку твор-

чість, надавати можливості для самовираження, 
виявляти нові таланти, демонструвати професійну 
майстерність.

А також ознайомлюватися з різними зразками сві-
тової, національної культури і мистецтва.

Цікавою була участь «Блиставчанки» у  конкур-
сі на  краще виконання пісні Анатолія Матвійчука 
«Моя рідня», яку бажаючі записували на  власний 
манер та надсилали відео.

Голосування відбувалося на  сторінці Folk 
Championship у мережі Фейсбук.

Блиставицькі митці здобули приз глядацьких сим-
патій і третю сходинку в додатковій номінації «Зір-
ки Фейсбуку».


