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НЕПОВТОРНІ ПАРКИ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ВОСЕНИ
Настала осінь, а це означає, що скоро ми будемо насолоджуватися яскравими золотими і багряними 
барвами природи. Для цього прекрасно підходять чудові парки, які можна відвідати у цю пору.

СОФІЇВКА, м. УМАНЬ
Один із найпопулярніших парків в Україні, пам’ятник ландшафтного 

типу світового садово‑паркового мистецтва XVIII — XIX ст. Парк як по‑
дарунок дружині Софії створив у 1796 році польський магнат Станіслав 
Потоцький, назвавши творіння на її честь. За деякий час на 170 га з’яви‑
лося більше 3  тисяч екзотичних і звичайних дерев та рослин, серед 
яких: тюльпанове дерево, платан, болотяний кипарис, сосна Веймуто‑
ва. На величезній території з озерами та ставками розташовані алеї, 
фонтани, скульптури, альтанки і містки. Більшість елементів в парку 
нагадують будівлі, що описані в поемах Гомера, наприклад Централь‑
ні ворота нагадують вхід в Афінський ринок, а сторожові башти схожі 
на ті, що в італійському храмі богині Вести.

ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «БУКИ», с. БУКИ (фото праворуч)
Один із найкрасивіших і наймолодших парків України, знаходиться 

у 100 км від Києва. Його 22 роки тому створив на місці сміттєзвалища, 
біля розчищеної річки Раставиці, підприємець Іван Суслов. На 3 га спо‑
чатку розташували храмовий комплекс з дзвіницями і розбили парк 
з кам’яними скелями і водоймами, підводним мостом, маєтком влас‑
ника з цікавою архітектурою, скульптурами з дерева та мармуровими 
статуями. Тут працює відомий фонтан, який був раніше встановлений 
на Майдані Незалежності в Києві. Поруч із ним розміщено багато ла‑
вок та оригінальних композицій, серед яких є Алея казок для дітей. 
Також на території є невеликий зоопарк з екскурсіями. Прохід до пар‑
ку — безкоштовний, лише на казкову алею і до зоопарку — платний. стор. 8

Річка Ірпінь поступово 
перетворюється фактично на 
стічну замулену канаву, затягнуту 
водоростями. Пришвидшує 
екологічну катастрофу цієї водної 
артерії забудова заплавних земель. 
При спорудженні висоток знімають 
родючий шар та засипають пустоти 
будівельним непотребом 
та іншим сміттям. 
Видобувають торф, що 
є природною губкою, 
яка фільтрує воду. Також 
знищили чи занедбали 
меліоративні канали, які 
відводили зайву рідину.

ПРИРОДНА КРАСА ЧИ СТІЧНА КАНАВА: КАРПЛЮКІВЦІ 
ОБГОВОРЮВАЛИ «ВІДНОВЛЕННЯ» РІЧКИ ІРПІНЬ

стор. 5

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК НА З’ЇЗДІ ПАРТІЇ «УДАР» 
ЇЇ ЛІДЕР ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ОГОЛОСИВ 
ПРО САМОСТІЙНУ УЧАСТЬ ПОЛІТИЧ-
НОЇ СИЛИ У ЦЬОГОРІЧНИХ ВИБОРАХ 
ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОДРАЗУ 
ВІДЧУЛОСЯ ПОЖВАВЛЕННЯ В ЛАВАХ 
СИМПАТИКІВ ПАРТІЇ У ІРПІНСЬКІЙ ТА БУ-
ЧАНСЬКІЙ ОТГ. НАЙПЕРШЕ, ЩО ЗРОБИ-
ЛИ МІСЦЕВІ УДАРІВЦІ, — ПРОВЕЛИ СВОЇ 
ЗБОРИ, НА ЯКИХ УХВАЛИЛИ НИЗКУ ВАЖ-
ЛИВИХ РІШЕНЬ. А ЗА ДВА ДНІ МІСЦЕВИЙ 
ОСЕРЕДОК «УДАРУ» ВЖЕ ПРЕЗЕНТУВАВ 
СВІЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ОФІС.

 ГАРЯЧА ТЕМА

стор. 2

АНДРІЙ ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ 
ПРЕДСТАВИВ СВОЮ 
КОМАНДУ В ІРПЕНІ, БУЧІ 
ТА ГОСТОМЕЛІ

стор. 2
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 ПОЛІТИКА

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 
ПРЕЗЕНТУВАВ КОМАНДУ В ІРПЕНІ, БУЧІ ТА ГОСТОМЕЛІ

Координатором волонтерського штабу «Пере-
моги Пальчевського» в  Ірпені стала Олена Ва-
лентинівна Репйова, у  Бучі  — Ірина Федорівна 
Матяшенко, в  Гостомелі  — Євген Васильович 
Коваль.

27  серпня голова партії «Перемога Паль‑
чевського» поспілкувався з жителями 
Ірпеня та навколишніх населених 

пунктів в  ірпінському парку «Дубки», та 
представив їм волонтерів, які працюва‑
тимуть в Ірпені, Бучі і Гостомелі. 

Також цього дня Андрій Пальчев‑
ський відкрив волонтерський штаб 
партії та завітав у Бучу до офісу інфор‑
маційної агенції «Погляд».

Волонтерський штаб партії відкрили 
в Ірпені на вул. Соборній, 185/1. Тут жи‑
телі регіону можуть поспілкуватися з во‑
лонтерами та отримати роз’яснення сто‑
совно місцевих виборів, які відбудуться 
цієї осені.

«Ми радо чекаємо на  відвідувачів та 
запрошуємо долучатися до нашої коман-
ди», — закликає координатор ірпінського 
волонтерського штабу Олена Репйова.

Офіс партії «Перемога Пальчевського» працює 
у будні дні з 9:00 до 18:00 за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Соборна, 185/1,  (098) 7310000

«УДАР» ІДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ І ВІДТЕПЕР МАЄ ВЛАСНИЙ ОФІС В ІРПЕНІ

«Ми вже тричі збиралися на  робочі наради у  нашому 
новому офісі, — говорить керівник координаційного во‑
лонтерського штабу політичної партії “УДАР” Ірпінської 
та Бучанської ОТГ Ярослав Маляренко. — Працюємо дуже 
динамічно. Офіс брендовано і обладнано необхідною орг-
технікою та меблями. Власними силами випустили пер-
ше число інформаційного партійного бюлетеня для жи-
телів нашої громади та сусідньої Бучанської ОТГ, в якому 
запросили усіх небайдужих та активних людей приєд-
нуватися до  нашої політичної сили. Вже маємо багато 
дзвінків від наших прихильників. Вважаю, у  нас хороші 
шанси на місцевих виборах — команду поповнили справж-
ні активісти, здатні працювати на  благо громади та 
країни».

В координаційний штаб ірпінського осередку «УДАРу» 
входять різні люди — освітяни, науковці, підприємці, держ‑
службовці, медики. Ідеї партії, її філософія та програма дій 
зібрали разом громадського активіста та аналітика Кос‑
тянтина Гарбара, правозахисника Олександра Гатинюка, 
журналіста‑розслідувача та підприємця Костянтина Хафі‑
зова, викладача і науковця Костянтина Швабія.

«У нас насправді дуже сильна команда однодумців, яка 
налаштована на конкретний позитивний результат, — 
розмірковує Ярослав Маляренко. — Наразі займаємося 
власною програмою розвитку Ірпінської та Бучанської 

громад. Вивчаємо проблемні питання регіону. Серед 
таких — тотальна хаотична забудова міст, забруд-
нення довкілля, вирубка зелених зон, великий дефі-
цит об’єктів соціальної інфраструктури. В  Ірпені, 
наприклад, катастрофічно не вистачає місць у ди-
тячих садках та школах. Міська медична сфера теж 
не  є підставою для гордості. Системи водопоста-
чання та енергопостачання, а також транспортна 
інфраструктура не  відповідають сучасним потре-
бам. Чинні місцеві чиновники останні п’ять років 
переймалися лише житловою забудовою та витра-
чали бюджетні гроші на об’єкти громадського про-
стору, дякуючи, яким рекламували і себе, і побудо-
ване житло. Про нагальні потреби жителів громади 
ніхто не  турбувався. Такий стан речей потребує 
негайних змін, бо інакше місто вже незабаром чекає 
багато різних неприємних сюрпризів».

Отож, волонтери «УДАРу» в Ірпінській та Бучанській 
ОТГ вже активно працюють і запрошують до співпра‑
ці всіх охочих. Двері партійного штабу щодня відкриті 
для тих, хто розділяє ударівські цінності та готовий 
конкретними справами допомагати партії. Наразі 
команда лише формується і є час до неї долучитися. 
Телефон «гарячої» лінії партії «УДАР» Ірпінської та 
Бучанської ОТГ — 097 554–0000.

«УДАР» у Приірпінні тепер матиме свою конкретну адресу: Ірпінь, вулиця Тургенівська, 10, офіс № 66.

2   вересня у  Відкритому офісі «Європейської Солідар‑
ності» Ірпінської ОТГ представники політичних партій 
«Європейська Солідарність» та «Демократична Соки‑

ра», а  також громадських організацій «Справа громад» та 
«Солідарна молодь» підписали Меморандум про об’єднання 
зусиль на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Меморандум передбачає висунення спільних кандидатів 
у депутати міської ради, координацію мережі членів вибор‑
чих комісій та спостерігачів на них. Мета об’єднання — пере‑
могти на виборах та захистити їх результати.

Документ підписали: від «Європейської Солідарності» — На‑
талія Іздебска, від «Демократичної сокири» — Сергій Люль‑
ченко, від «Справи громад» — Олена Хоменко, від «Солідар‑
ної молоді Київщини» — Сергій Когут.

Присутні закликали представників інших патріотичних сил 
приєднуватись і разом йти до перемоги.

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ НАВКОЛО  
«ЄС» — СТАРТУВАЛО

В ІРПЕНІ ВІДКРИЛИ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ШТАБ 
«БАТЬКІВЩИНИ»
Днями в Ірпені відкрили офіс, де працюватимуть волонтери від партії «Батьківщина».

«Сьогодні ми не лише офіційно від-
криваємо штаб. Сьогодні ми форму-
ємо єдину команду Батьківщини. Ми 
напрацьовуємо не  просто список 
кандидатів на вибори. Ми створю-
ємо експертне середовище дієвих 

людей, професіоналів, які готові 
працювати на  благо громади та 
задля комфортного розвитку мі-
ста», — зазначив під час відкриття 
офісу керівник волонтерського шта‑
бу Ірпінськоі ОТГ партії «Батьківщи‑
на» Олександр Пікулик.

Також до  команди «Батьківщини» 
приєднався корінний ірпінчанин, 
діючий депутат Ірпінської міськра‑
ди, президент Київської обласної 

федерації олімпійського тхеквондо 
Андрій Страховський.

«Як бізнесмен, депутат, я реалізую 
потрібні ініціативи. Однак це точ-
кові проекти. Хочеться зробити 
значно більше для міста і громади. 
Тому я ухвалив рішення приєднатися 
до  єдиної надійної команди «Бать-
ківщини», всеукраїнської політичної 
сили. Так, ми будемо мати можли-
вості впливати на  позитивне ви-
рішення актуальних для людей пи-
тань з державною підтримкою та 
командою однодумців», — зазначив 
Андрій Страховський.

Керівник штабу Олександр Пікулик 
наголосив, що наразі дуже важли‑
вим є діалог не лише з професіона‑
лами, а й із реальними мешканцями 
міста, які планують тут вчити своїх 
дітей, жити та працювати.

«Ми запрошуємо до команди нових 
людей, об’єднуємо тих, хто прагне 
не лише до гучних гасел і мотивова-
ні не  тільки депутатським манда-
том», — заявив Пікулик.

Адреса офісу: м. Ірпінь, вул. Дем’я‑
на Попова, 22, офіс 16.
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• цукор, 1 кг — 18 грн;
• борошно, 2  кг — від 
19 грн;
• гречка, 1  кг — від 
30 грн;
• вівсяні пластівці — 
від 25 грн;
• макаронні виро‑
би — від 25 грн;
• рис — від 24 грн;
• кава — 58 грн;
• згущене молоко  — 
38 грн;
• сир — 19 грн;
• чай — 16 грн;

• цукерки — 12 грн;
• печиво — 10 грн;
• рулет — 20 грн;
• цукерки «BIM BOM»  — 
16 грн;
• олія — від 28 грн.

ПІДКУП ВИБОРЦІВ ТА 
НЕЗАКОННА АГІТАЦІЯ ПАРТІЇ 
КАРПЛЮКА «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»
Щорічно перед початком виборчого процесу діючі 
місцеві обранці всіма силами намагаються зали-
шитися при владі. Таким чином, використовують 
різноманітні маніпулятивні і незаконні технології 
по відношенню до місцевих жителів. Зокрема, Олек-
сандр Маркушин, який йде в мери Ірпеня від партії 
«Нові обличчя», та ще один член команди ексмера 
Карплюка Андрій Помазан, який нині очолює Михай-
лівку-Рубежівку, роздавали в сусідніх селах продук-
тові набори, до яких увійшли і їхні агітаційні мате-
ріали з символікою партії.

Я к повідомив на  своїй сторінці Олексій Зіневич, 
Олександр Маркушин та Андрій Помазан хочуть 
«задобрити» виборців у Козинцях та Діброві, тому 

від їхнього імені мешканці сіл отримували чималенькі 
продуктові набори від нібито новоствореного Андрієм 
Помазаном Фонду «Рідне село».

Зважаючи на те, що офіційно передвиборчу агітацію можна 
здійснювати лише з 5 вересня, такі дії, які проводили раніше, 
можна вважати «гречкосійством». З огляду на коментарі під 
постом, люди однозначно вважають такі дії підкупом.

Журналісти телеканалу «Погляд» підрахували при‑
близну вартість харчового набору, промоніторивши 
ціни в інтернеті:

 НАШІ ЗА КОРДОНОМ  ОТАКОЇ!

ЗОНА СТИХІЙНОГО ЛИХА: ІРПІНСЬКІ САДИБИ ПІСЛЯ 
РЯСНИХ ДОЩІВ
Дощі та танення снігів перетворюють Ірпінь на зону стихійного лиха. Поки тимчасова ірпінська 
влада бравурно рапортує про свої досягнення у шаленій забудові міста, люди потерпають від за-
топлень. Страждають не лише мешканці висоток, а й приватний сектор. Один із таких чергових 
потопів нещодавно стався в провулку Ломоносова. На звернення його мешканців ірпінська влада 
не реагує роками, викидаючи кошти на бутафорні об’єкти.

У цю ірпінську місцину, що знаходиться у низині, стікає 
вода із вул. Ломоносова, Северинівської, Натана Ри‑
бака. Вона прямує зокрема й через садиби місцевих 

жителів.

Справа в  тому, що тут нема зливної каналізації, а  лише 
в  одному місці прокладена труба, якою вода виводиться 
на  заплаву. На  жаль, її пропускна можливість обмежена, 
вона забивається різним непотребом.

Нема тут і нормального дорожнього покриття — лише зви‑
чайні ґрунтові стежки, на яких після дощів ще довго стоять 
калюжі, що ні пройти, ні проїхати у багнюці.

У кого із жителів низько розташовані пороги, то вода по‑
трапляє до жилих помешкань та присадибних будов, гара‑
жів, стоїть у підвалах, погребах, заливає подвір’я, сади та 

городи, знищуючи урожай.
За словами мешканки провулка Аліни Луцюк, люди уже 

три роки звертаються до  Ірпінської міської ради, щоб ви‑
рішили проблему підтоплення. Але влада годує їх обіцян‑
ками.

Натомість від надлишків вологи з’являються сліди руйну‑
вання приміщень, речі з дерева та інших матеріалів стають 
непридатними для використання. А це все коштує грошей.

Доводиться викликати працівників ДСНС, відриваючи їх 
від виконання інших важливих службових обов’язків, за‑
мовляти власним коштом фахівців, які відкачують воду.

Сотні мільйонів гривень карплюківська новообличчів‑
ська команда викинула на набережну, площі, стели, парки, 
сквери. А вирішення насущних проблем населення просто 
нехтує.

За підрахунками, вартість продуктового набору  — 
близько 350 грн.

Відповідно до  змін 2020  року в  законодавчих актах 
Виборчого кодексу України, будь‑який підкуп вважа‑
ється грубим порушенням, і нестиме за собою неми‑
нучу кримінальну відповідальність. Не  відноситься 
до  підкупу все, що коштує до  3 % від мінімальної за‑
робітної плати в Україні. Виняток становлять речі, що 
мають партійну символіку, і котрі не перевищують со‑
бівартість в 65 грн.

Нагадаємо, що такого типу агітація за «Нові обличчя» 
від Маркушина не  перша. Нещодавно в  селі Козинці 
нардеп піарився прямо під час богослужіння.

З огляду на дії лідерів партії «Нові обличчя» зрозумі‑
ло, що вони починають збирати прихильників на нових 
територіях. Адже, там де вони вже господарювали, люди 
не дуже раді їх бачити. Бо мають проблеми з водопоста‑
чанням, відливами, зеленими зонами та активною хао‑
тичною забудовою Ірпеня і Приірпіння.

Не гребує незаконними методами агітації і директор 
Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол. 
Він активно агітував за себе в ірпінській поліклініці, яка 
є комунальним закладом, за допомогою постерів зі сво‑
їм зображенням, розміщених на кабінетах лікарів.

Не соромиться проводити відкриту незаконну перед‑
виборчу агітацію і ще один член команди Карплюка — 
Максим Плешко. На своїй фейсбук‑сторінці він відверто 
закликав ставити за нього галочку на знак подяки за ні‑
бито зроблену ним «активну роботу».

Члени «Нових облич» не коментують цих дій і затягу‑
ють час відповідей журналістам на запити. Так само, до 
речі, і виконуючий обов’язки міського голови Андрій 
Літвінов, який затягує відповідь на запит щодо підстав 
розміщення реклами «Нових облич» на відкритих кому‑
нальних спортмайданчиках на заплаві. 

Ці всі дії нами було зафіксовано задовго до 5 вересня 
— дня, з якого можна проводити агітацію. Але, як відомо, 
«Новим обличчям» на закони зазвичай плювати.

Житель Ірпеня Ярослав Амосов здобув перемогу на престижному турнірі зі змішаних 
єдиноборств ММА Bellator 244 в Анкасвіллі, що в штаті Коннектикут, США.

ЧЕРГОВИЙ ТРІУМФ ЯРОСЛАВА АМОСОВА: 
ПЕРЕМОГА БІЙЦЯ З ІРПЕНЯ НА ТУРНІРІ У США

Я рослав Амосов (23–0‑0, 
Гермес, Україна), вийшов‑
ши на  ринг у  проміжній 

вазі до  79,4  кг.  Ірпінець переміг 
американця Марка Леммінгера 
(11–1‑0, США) технічним нокаутом 
у  першому  ж раунді  — бій зупи‑
нив лікар.

Чотириразовий чемпіон світу з 
бойового самбо Ярослав Амосов 
вп’яте поспіль святкував перемо‑
гу в  промоушені Bellator і 24‑ту 
в своїй кар’єрі.

Отже, тепер наш земляк змо‑
же претендувати на  чемпіон‑
ський бій.

ДОВІДКОВО 
Український самбіст та боєць змішаного стилю Ярослав Амосов народився 9 вересня 1993 року в Ірпені. Почав ак-

тивно займатися бойовим самбо у віці п’ятнадцяти років за порадою вітчима, проходив підготовку в київському 
клубі «Гермес» під керівництвом тренерів Федора Миколайовича Середюка та Вадима Михайловича Коритного. 
Амосов — чотириразовий чемпіон світу і триразовий чемпіон Європи з бойового самбо, також спортсмен є чемпі-
оном світу MMA за версією GEFC серед професіоналів.

За словами голови Наглядової ради у  Національній Федерації змішаних єдиноборств ММА України Дмитра 
Христюка, Ярослав вже здобув 24 професійні перемоги.
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РЕМОНТ ЗАВЕРШЕНО: У БУЧІ 
ВІДКРИЛИ ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
ПЕРЕЇЗД
На переїзді розширили пішохідний перехід, поставили регу-
льований шлагбаум та поклали безшумні рельси.

 26 серпня, ВІТА-ПОШТОВА. На 
трасі Київ – Одеса в районі села Віта 
Поштова зіткнулися дві вантажівки, 
які рухалися в напрямку Києва. Перед 
світлофором водій першої фури за‑
гальмував, а для керманича другої це 
стало несподіванкою, і він на чималій 
швидкості в’їхав у нього. Внаслідок 
ДТП водія‑винуватця автопригоди 
затисло в кабіні. Його діставали ряту‑
вальники ДСНС. Водій дивом вижив, 
але отримав травми, з якими його 
забрали до лікарні.
 28 серпня, ІРПІНЬ. Поліцейські по‑
відомили про те, що затримали двох 
жителів міста, які вкрали два велоси‑
педи на території одного із житлових 
комплексів. Злодіями виявилися міс‑
цеві жителі, яких свого часу судили 
за скоєння аналогічних злочинів. Їх 
затримали в порядку ст. 208 КПКУ. За 
цим фактом відкрили кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) 
ККУ, її санкція передбачає обмеження 
або позбавлення волі до п’яти років.
 29 серпня, БУЧА. Завдяки звер‑
ненню громадян на «гарячу лінію» 
рибпатрульні Київщини виявили 
замор риби у Бучі в озері Земснаряд. 
Під час обстеження водойми вияви‑
ли 70 загиблих окунів, по 1 – йоржа 
та бичка, а також 8 раків. «Встанов-

лено, що вода в озері була чорного 
кольору та мала виражений запах 
нечистот. З метою встановлення 
причин і умов загибелі водних біо-
ресурсів Київським рибоохоронним 
патрулем та співробітниками Іх-
тіопатологічної лабораторії було 
відібрано зразки води та водних 
біоресурсів для проведення лабо-
раторних досліджень», — повідомив 
т.в.о. начальника Київського рибо‑
охоронного патруля Сергій Старунов. 
Про даний факт поінформували та‑
кож Державну екологічну інспекцію 
та Держрибагентство. Про результа‑
ти буде повідомлено згодом.
Управління Держрибагентства 
у м. Києві та Київській області 
закликає громадян при виявлені 
явищ замору риби терміново пові-
домляти за номером телефонної 
«гарячої лінії» відомства: (099) 
341-73-18.
 2 вересня, ІРПІНЬ. Поліція пові‑
домила про те, що затримали чоло‑
віків, які викрали понад два десятки 
велосипедів у жителів Ірпеня. Кра‑
діями виявилися двоє місцевих жи‑
телів, раніше судимих за аналогічні 
злочини. За усіма фактами крадіжок 
відкриті кримінальні провадження 
за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального 
кодексу України.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

 ТРАНСПОРТ

ПРОБЛЕМИ З ЕЛЕКТРИЧКАМИ: 
ВЛАДА ІРПЕНЯ ЗАБОРГУВАЛА 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ» ПОНАД 6 МЛН ГРН
Гроші на політичну агітацію у команди Карплюка 
є, а на покращення умов перевезення пасажирів, які 
через нестачу робочих місць у місті їздять на роботу 
в Київ — немає.

ВОЄНІЗОВАНА ОХОРОНА СУПРОВОДЖУВАТИМЕ ПОЇЗДИ
У рамках програми підвищення безпеки перевезень, у необхідності впровадження якої всі впевнилися після спроби зґвал-
тування жінки 31 липня у поїзді Маріуполь – Київ, «Укрзалізниця» вирішила забезпечити охорону пасажирських поїздів.

Т ак, у відповіді на запит Суспільного в «Укрзалізниці» повідомили, 
що наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проєкт із супро‑
водження пасажирських поїздів працівниками відомчої воєнізо‑

ваної охорони. У разі порушень пасажирами правил поведінки на за‑
лізничному транспорті вони діятимуть спільно із поїзною бригадою.

У компанії зазначили, що «Укрзалізниця» неодноразово направляла 
листи до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з про‑
ханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками 
поліції, проте ніякої відповіді не отримувала.

«Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно  ж, коштом 
«Укрзалізниці». У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїз-
ди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми 
обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або 
ті, де, звичайно ж, часті випадки», — повідомили у пресслужбі «УЗ».

Там нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажира‑
ми під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який, зі свого 
боку, запросить начальника поїзда, який через машиніста викличе на‑
ряд поліції на найближчій зупинці поїзда.

Нагадаємо, нападника з потяга Маріуполь  ‒ Київ затримали та аре‑
штували на два місяці без права на заставу. Після інциденту директор з 
пасажирських перевезень УЗ Олександр Толмачов повідомив, що з по‑
сад звільнять співробітників, через недбалість яких сторонній чоловік 
проник до вагону поїзда та побив пасажирку.

ПОГРОЖУЮЧИ НОЖЕМ, ЗАБРАВ ГРОШІ: 
ІНЦИДЕНТ У ВОРЗЕЛІ
Поліцейські Ірпеня затримали злодія за розбійний напад на 
магазин.

У місті Ірпені виникла надзвичайна ситуація: на те-
риторії школи знайшли снаряд часів Другої світової 
війни 72-го калібру.

В ІРПЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ 
ЗНАЙШЛИ СНАРЯД

Д нями чергові відділу поліції Ірпеня отримали повідомлення про те, що 
у  селищі Ворзелі невідомий чоловік, погрожуючи ножем працівнику 
магазину, заволодів грошима і втік у невідомому напрямку. Про це по‑

відомляє Ірпінський відділ поліції.
Провівши оперативно‑розшукові заходи, правоохоронці встановили особу 

злочинця та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.
Ним виявився 34‑річний місцевий житель, раніше судимий за  вчинення 

крадіжок.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК Укра‑

їни. Наразі триває досудове розслідування.

22 серпня, виконуючи будівельні роботи біля нового 
корпусу Ірпінської школи № 1, робітники натрапи‑
ли на снаряд часів Другої світової війни. На місце 

події оперативно прибули рятувальники та співробітники 
Ірпінського відділу поліції. Згодом відбулася евакуація жи‑
телів сусіднього 4‑поверхового будинку і прибули сапери, 
які вивезли снаряд на полігон та знищили. Територію школи 
обстежили додатково, проте небезпечних знахідок більше 
не виявили.

31серпня у місті Бучі відкрили переїзд. У ремонті переїзду були заді‑
яні десятки робітників компаній «Укразалізниця» та Strakhovskyi 
Group, 5  одиниць техніки, 726  кв. м. бруківки, 57  куб.м бетону, 

2100 кг арматури та 393 м. п. дорожнього борту.
Нагадаємо, залізничний переїзд у  Бучі закрили на  реконструкцію 

7 серпня.

І рпінська міська рада заборгувала «Укрзалізниці» понад 6 млн. 
грн. Таку відповідь на запит стосовно причин нестачі електропо‑
їздів та вагонів, які прямують з Ірпеня до Києва, отримав адвокат 

Віталій Купрій.
«І це разом із боргами інших міст регіону не дає можливості ре-

монтувати рухомий склад приміських потягів. Тобто фінансові 
проблеми у команди Карплюка із всіма, навіть із «Укрзалізницею». 
В школах саме низьке фінансування по області, в лікарнях не ви-
стачає на ремонт швидких, немає коштів зробити системи від-
ведення дощової води тощо. Проте є мільйони на зняття відео-
кліпів і роздачу глянцевих журналів», — зазначив Купрій у своєму 
дописі на Facebook, проілюструвавши його фотографіями відповіді 
на запит.

Там цитують статтю 9  Закону України «Про залізничний тран‑
спорт», в якій чітко зазначено, що при рівні тарифів, які не забез‑
печують рентабельності перевезень, збитки залізниці повинні ком‑
пенсувати з місцевого бюджету.

«Укрзалізниця» зазначає, що цю статтю закону місцева влада 
не виконує взагалі, а це ставить під загрозу діяльність приміського 
руху поїздів. Тобто ще трохи і від бездіяльності Ірпінської міської 
ради можуть ще більше постраждати пасажири, які їздять до столи‑
ці приміським транспортом.

Та й наразі карантинні норми щодо пасажирських перевезень 
грубо порушуються, люди їздять у  переповнених вагонах, адже 
у Приірпінні курсують менше електропоїздів, ніж потрібно, і в них 
менше вагонів, ніж мало б бути.
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 ЗДОРОВ’Я НАДБАННЯ

ЯКІ ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ ВІДНОВЛЯТЬ У 2021 РОЦІ
У рамках програми «Велике будівництво», 

окрім соціальних об’єктів, приділять 
увагу і культурним. За  розрахунками Мі‑

ністерства культури, на  відновлення перших 
100  таких об’єктів наступного року може піти 
10–15 млрд грн.

Загалом  же на  реалізацію програми на  най‑
ближчі чотири роки потрібно щонайменше 
55 млрд грн. Про це повідомляється у прес‑ре‑
лізі Міністерства культури та інформаційної по‑
літики.

Передусім йдеться про реставрацію музе‑
їв, замків і театрів, що, на  переконання глави 
держави, сприятиме збільшенню кількості ту‑
ристів. За інформацію Міністерства культури, зі 
130 тисяч нерухомих культурних об’єктів Украї‑
ни 80 % — потребують негайної реставрації.

«Цього року ми почали програму «Велике 
будівництво», й, окрім доріг, у нас 100 садоч-
ків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що 
наступного року ми не  будемо будувати ці 
об’єкти, це — початок. Наступного року в нас 
є друга частина цієї програми — це 100 куль-
турних об’єктів», — зазначив президент Воло‑
димир Зеленський.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РЕКОНСТРУК-
ЦІЇ НА НАСТУПНИЙ РІК

Національний художній музей України, Націо‑
нальний історико‑культурний заповідник «Ка‑
чанівка», Бережанський замок, оборонні мури 
Жовкви, Палац Потоцьких в  Одесі, Підгорець‑
кий замок, Національний заповідник «Хорти‑
ця», Миколаївська астрономічна обсерваторія, 
Національний заповідник «Софія Київська», 
Національний архітектурно‑історичний запо‑
відник «Чернігів стародавній», Державний істо‑
рико‑архітектурний заповідник «Стара Умань», 
замок Любарта в Луцьку та багато інших.

ЩОДО ОСТАТОЧНОГО ПЕРЕЛІКУ
У прес‑релізі йдеться, що це не  остаточний 

перелік, адже список досі формується. Участь 
у  програмі залежить від активності влади 
на місцях. Остаточний список об’єктів формува‑
тиме спеціальна комісія Мінкульту.

Відбір проводитиметься за  трьома основними 
критеріями: по‑перше, статус об’єкта, де пере‑
вагу віддаватимуть фігурантам списку ЮНЕСКО 
або кандидатам до нього, по‑друге, стан об’єкта 
(він може бути аварійним або незадовільним), 
по‑третє, потенційна привабливість для туристів.

ПРИРОДНА КРАСА ЧИ СТІЧНА КАНАВА: КАРПЛЮКІВЦІ ОБГОВОРЮВАЛИ 
«ВІДНОВЛЕННЯ» РІЧКИ ІРПІНЬ

Тимчасова ірпінська влада, яка націлена забудувати за‑
плавні землі Смарагдової мережі, 3 вересня у приміщенні 
міської ради влаштувала круглий стіл «Відновлення річ‑
ки Ірпінь». Як і очікувалося, було лише декілька фахівців 
(доповідали, зокрема, начальник Ірпінського міжрайон‑
ного управління водного господарства Андрій Забуга, 
представник Департаменту екології та природних ресурсів 
КОДА Володимир Ткаченко та фахівці з будівництва гід‑
роспоруд), всі інші — чиновники, які намагалися здатися 
«спеціалістами з екології», тому зібрання більше нагаду‑
вало передвиборчий піар та спробу отримати в заангажо‑
ваної громади згоду на продовження будівництва багато‑
поверхівок.

Серед питань круглого столу були планування заходів із 
покращення екологічної ситуації у водоймах річки Ірпінь, 
вирішення проблеми забруднення та обміління згаданої 
водної артерії та планування подальших кроків із її поря‑
тунку.

Небайдужа громада не  перший рік переймається про‑
блемою річки Ірпінь. Неодноразово відбувалися екологіч‑
ні заходи, зокрема й пресконференції. На них фахівці за‑
значали, що спостерігається пряма залежність життя річки 
від діяльності в її заплаві.

Так, голова Національної екологічної ради України Олек‑
сандр Чистяков не  раз розповідав, у  якому стані знахо‑
дяться водні артерії Приірпіння та чим загрожує зникнен‑

ня малих річок. Одне із тверджень еколога, 
яким нехтує місцева влада, забудовуючи за‑
плаву: «Якщо не зупинити забудову заплав-
них земель, то  річка просто зникне. Вона 
вже поступово перетворюється на болото, 
заростаючи різною рослинністю».

Значні території Приірпіння — лісові та за‑
плавні ділянки  — включені до  Смарагдової 
мережі. Це заповідний фонд для збереження 
біорозмаїття. Будь‑яке будівництво тут забо‑
ронене, а прибережна смуга — це територія 
для природного самоочищення річки. Та за‑
мість її рятування карплюківці вкладають ба‑
гатомільйонні кошти в  облаштування набе‑
режної, кладуть там плитку та асфальт.

Дочекатися конструктивних рішень по  за‑
вершенню круглого столу не вдалося. Закін‑
чилося все тим, що чиновники запропонува‑
ли присутнім скинути свої пропозиції щодо покращення 
екологічної ситуації річки Ірпінь на  електронну пошту, 
мовляв, все відберуть і «покращать». І винесуть питання 
відновлення річки на найближчу сесію міської ради.

«На  найближчій сесії міськради те, що хочуть зроби-
ти  — це історія з тим, щоб освоїти кошти, щоб щось 
там вичистити і дно поглибити. Для цього викликали 
представника комерційної структури, який намагався 
розповісти, що все круто і давайте швиденько гроші ви-

тратимо і все буде добре», — прокоментував дане рішен‑
ня адвокат Ярослав Куц.

«Зустріч ні про що. Зібралися просто поговорити, бо ско-
ро вибори і потрібно ж показати бурну діяльність та заро-
бити додаткові бонуси перед виборами. Ми пішли, послуха-
ли і зробили невтішні висновки. Я не витримала і пішла, бо 
зрозуміла, що ніхто не збирається вирішувати проблему з 
річкою. Просто пусті балачки», — підсумувала результати 
круглого столу жителька Ірпеня Людмила Першин.

 Закінчення. Початок на стор. 1

МАРКУШИН ГОТОВИЙ ПРОДОВЖИТИ «РОЗВИТОК», ЗАБУДУВАВШИ 
ЗАПЛАВУ І ЗАЛИШКИ ЛІСУ — ІРПІНЕЦЬ ДМИТРО ЯБЛОНОВСЬКИЙ

Ж итель Ірпеня Дмитро Яблоновський, 
який давно переймається пробле‑
мами міста, опублікував у  фейсбуці 

черговий допис, в  якому пояснив, що відбу‑
вається у  населеному пункті під прикриттям 
«розвитку», який започаткував 5  років тому 
Володимир Карплюк. І що готовий продовжи‑
ти його «послідовник» Олександр Маркушин, 
якщо люди проголосують за нього як канди‑
дата на посаду голови Ірпінської ОТГ.

«Не зупиняйся, розвивайся!», — цитує Яблонов‑
ський напис на  банерах, розвішаних по  місту 

(на них Карплюк нібито каже 
цю фразу Маркушину). І роз‑
мірковує, чи потрібний лю‑
дям такий «розвиток», наво‑
дячи статистику змін в  Ірпені 
за 5,5 років:
 1,3  млн. кв. м житла, по‑

тенційно 70 тис. нових меш‑
канців;
 багато дітей так і не  по‑

трапили в дитсадки;
 по 40  дітей в  класах 

(небезпека під час корона‑
вірусу);
 запах хвої змінився 

на запах вихлопних газів;
 люди перестали пити 

воду з крану через погіршення її якості;
 центральні вулиці двічі на день перетво‑

рюються на суцільні затори;
 річки Ірпінь та Буча перетворюються 

на стічні канави.
«Але Маркушин готовий прийняти естафету 

«розвитку» та забудувати заплаву річки та 
залишки лісу. Бережи незалежність — каже Кар-
плюк Маркушину. Незалежність від громади! 
Обіцяй та не роби! Бреши! Маніпулюй! Ігноруй 
петиції! Звинувачуй у  всьому активістів! Гро-
мада проковтне весь цей «розвиток» за безко-
штовну повітряну кульку з логотипом «Нових 
облич» та тротуарну плитку вздовж річки… 
Чи не проковтне?», — запитує Яблоновський.

 СХЕМИ

ВАКЦИНАЦІЇ ВІД 
COVID-19 НЕ ВАРТО 
ОЧІКУВАТИ ЩЕ РІК, 
— ВООЗ
Масової вакцинації від коронавіру-
сної хвороби не  буде до  середини 
2021 року. У Всесвітній організації 
охорони здоров’я наголошують, 
що має пройти третя фаза ви-
пробувань, яка покаже, наскільки 
вакцина захищає від коронавірусу 
та чи є безпечною для здоров’я.

«Ми не  очікуємо широкомасш-
табної вакцинації до  середини 
наступного року. Третя фаза ви-
пробувань має зайняти більше 
часу, тому що ми повинні побачи-
ти, наскільки насправді захищає 
вакцина, і ми також повинні поба-
чити, наскільки вона безпечна», — 
розповіла речниця ВООЗ Маргарет 
Гарріс на брифінгу в Женеві, пише 
видання Reuters.

У ВООЗ також підкреслюють, що 
всі дані випробувань повинні бути 
передані та звірені, адже багато 
людей були щеплені — і нині неві‑
домо, чи працює вакцина, тобто 
на даному етапі немає чіткого ро‑
зуміння рівня ефективності та без‑
пеки вакцини.

В УКРАЇНІ
Міністр охорони здоров’я Мак‑

сим Степанов на  годині запитань 
до уряду у Верховній Раді 4 верес‑
ня повідомив, що Україна веде пе‑
ремовини щодо закупівлі вакцини 
проти COVID‑19 із британо‑швед‑
ською компанією AstraZeneca і ки‑
тайською компанією «Сеновакс» та 
іншими. Однак ще жодна компанія 
не виробляє вакцину на продаж.

Варто зазначити, що в  Україні 
кількість коронавірусних хворих 
на  добу не  стає нижчою за  2000. 
Медична система надає допомогу 
в повному обсязі, але українці за‑
для власної безпеки мають дотри‑
муватись епідеміологічних правил.
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 ОСВІТА

ДО ШКОЛИ — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
27 серпня Міністерство охорони здоров’я оновило вимоги щодо організації навчання в 
школах під час карантину.

Стало відомо, які форми навчання запроваджуватимуться відповідно до зон 
епідемічної небезпеки.

Й ого було продовжено в Україні до 
1 листопада. Але із 1 вересня нав‑
чання розпочалося в усіх школах 

України, за винятком навчальних за‑
кладів у регіонах з «червоним» рівнем 
епідеміологічної небезпеки. А для на‑
вчальних закладів встановили такі про‑
тиепідемічні заходи:

• вчителів допускають до закладу після 
вимірювання температури (має бути не 
більше 37,2) та в масці, респіраторі або 
захисному щитку; 

• у «зеленій» та «жовтій» зонах вчите‑
лі можуть не використовувати масок під 
час уроку;

• у регіонах «помаранчевої» зони вчи‑
телям під час викладання рекомендують 
використовувати захисні щитки;

• якщо вчитель виявив удома, що в 
нього/неї температура вище 37,2, по‑
трібно попередити про це безпосеред‑
нього керівника та не виходити на ро‑
боту. Також необхідно звернутися по 
медичну допомогу;

• директор відповідає за те, щоб у ме‑
дичному пункті школи були безконтактні 
термометри, дезінфектори, антисептики 
для рук, засоби гігієни та індивідуально‑
го захисту;

• директор розробляє маршрут та розклад, за яким учні 
приходять у школу. Це потрібно зробити так, щоб уникнути 
скупчень. Наприклад, у розкладі занять необхідно передба‑
чити можливість різного часу початку та закінчення занять 
(перерв) для різних класів та груп. За можливості, проводити 
деякі заняття на свіжому повітрі;

• до закладу не допускаються батьки чи опікуни, окрім тих, 
хто супроводжують учнів з інвалідністю;

• вчителі перед уроками опитують учнів щодо самопочуття. 

Якщо в учня виявляють ознаки рес‑
піраторних захворювань, він одягає 
маску та його тимчасово ізолюють в 
спеціально відведеному приміщен‑
ні. Про це інформують батьків та 
спільно вирішують, чи скеровувати 
дитину до медзакладу. Приміщення, 
де була дитина, провітрюють та де‑
зінфікують;

• якщо в учня виявили COVID‑19, усі 
його/її однокласники потребують 
самоізоляції;

• учнів допускають до приміщення 
школи за наявності маски або рес‑
піратора. На заняттях вони можуть їх 
не використовувати. Для пересуван‑
ня закладом маски або респіратори 
використовувати необхідно всім, 
крім учнів 1–4 класів;

• на всіх входах до школи необхід‑
но створити місця для дезінфекції 
рук, які позначають яскравим вка‑
зівником про правила дезінфекції 
(банер, наклейка тощо);

• у туалетах повинні бути рідке 
мило та паперові рушники (або 
електросушарки для рук). Викори‑
стання багаторазових рушників за‑
боронено;

• основним засобом гігієни рук має бути миття рук з милом, 
антисептичні засоби використовують лише за браком води з 
милом. Не рекомендується замінювати миття рук з милом або 
оброку антисептиками на протирання вологими серветками;

• наприкінці робочого дня потрібно провести дезінфекцію 
поверхонь (зокрема, дверних ручок, столів, місць для сидіння, 
перил тощо);

• після кожного уроку проводити провітрювання класу про‑
тягом 10 хвилин.

ПРО ДОТРИМАННЯ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ
Усі навчальні заклади, за рекомендаціями МОЗ, 

мають бути забезпечені достатньою кількістю 
безконтактних термометрів, дезінфекторів, ан‑
тисептиків для рук, засобів особистої гігієни та 
індивідуального захисту.

Також перед початком робочого дня всьому 
персоналу навчального закладу потрібно прохо‑
дити температурний контроль.

А при вході до навчального закладу мають бути 
встановлені антисептики. Школярі перед урока‑
ми обов’язково повинні мити руки з милом.

ПРО ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Діяльність груп подовженого дня у школах до‑

пускається, однак визначаються умови, за якими 
керівник закладу має забезпечити дотримання 
під час їхньої роботи рекомендацій МОЗ щодо ор‑
ганізації освітнього процесу.

ПРО МАСКИ
Для школярів молодших класів встановлено де‑

яке послаблення: учні 1–4 класів можуть їх не ви‑
користовувати.

А ось усі старші школярі обов’язково повинні 
заходити у школу в масках, та бути в них під час 
переходів по коридорах. Втім, під час занять мо‑
жуть їх не одягати.

ПРО ЗАНЯТТЯ НЕ В КЛАСАХ
Міністерство охорони здоров’я рекомендує 

максимально скоротити пересування дітей між 
класами. А  також проводити заняття з деяких 
предметів (на розсуд учителя) на свіжому повітрі. 
Звичайно ж, якщо дозволяє погода.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
Тут теж потрібно дотримуватися карантинних 

правил. Зокрема, харчування школярів має бути 
організовано із дотриманням безпечної відста‑
ні  — 1,5  м між столами та 1  м між дітьми. А  ось 
харчування у  форматі «шведський стіл»  — під 
забороною.

Максим Степанов зауважив: «МОЗ має на  меті 
зробити навчання дітей максимально безпечним 
та комфортним. Для різних класів та груп реко‑
мендовано встановити різний час початку занять 
та перерв. Різниця може складати буквально 
15 хвилин, але це вже зменшить ризик інфікуван‑
ня».

Також він звернув увагу, що із 1  вересня на‑
вчальний процес почнеться в усіх регіонах, окрім 
адміністративно‑територіальних одиниць з «чер‑
воним» рівнем епідемічної небезпеки.

НЮАНСИ 
НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ
Міністр охорони здоров’я Максим Сте-
панов розповів про нюанси організації 
навчального процесу з 1  вересня, пре-
зентувавши затверджені МОЗ правила 
та рекомендації.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ШКОЛІ

Коронавірус_інфо

Якщо ти у 5-11 класі, пересувайся по школі
в масці (з 1-4 клас маски не обов‘язкові)

Вітайся та спілкуйся з друзями,
дотримуючись дистанції в 1,5 метра

Ретельно мий руки з милом
перед кожним уроком

Користуйся кольоровою розміткою
в школі

Під час уроку в класі
можеш зняти маску

Старайся уникати на перервах
скупчень дітей з інших класів

Обов’язково повідом учителя,
якщо погано себе почуваєш

ЯКІ ШКОЛИ ПЕРЕЙДУТЬ НА «ДИСТАНЦІЙКУ»?

Я к відомо, 1‑го вересня навчальний 
процес почався в усіх регіонах, ок‑
рім тих адміністративно‑територі‑

альних одиниць, які віднесені до «чер‑
воного» рівня епідемічної небезпеки.

В інших районах, як поінформував 
міністр охорони здоров’я Максим Сте‑
панов, може застосовуватися змішана 
форма навчання. Рішення щодо зміша‑
ної форми навчання прийматимуть ад‑
міністрації шкіл.

«Ми знайшли оптимальний баланс 
між навчальним процесом та безпе-
кою дітей. І з розумінням ставимося 
до  того, що педагоги, крім відпові-
дальності за  навчання дітей, беруть 
на  себе також і відповідальність 
за їхнє здоров’я. Міністерство охорони 
здоров’я рекомендує в  тих школах, де 
є така можливість, забезпечити нав-
чання дітей різних вікових груп на різ-
них поверхах навчального закладу, щоб 
учні якомога менше контактували між 
собою», — зауважив Степанов.

Заступник міністра освіти і науки Укра‑
їни Ігор Гарбарук зауважив, що ситуація 
з адаптивним карантином і чотирма епі‑
деміологічними зонами відбиває різні 
ступені ризику. У  «зеленій зоні» немає 
потреби у пересторогах.

За словами Гарбарука, переведення 
всіх школярів країни на  дистанційне 
навчання з самого початку року не  є 
результативним. «Як це зробити з 
першачками, які лише йдуть до шко-
ли? Їм потрібно поспілкуватися з учи-
телями. Як викладач університету, 
я  чітко знаю, що живе спілкування з 
школярами цінне: це  — емоції, швид-

кий обмін думками, атмосфера класу. 
До  того  ж, при сучасному рівні охо-
плення інтернетом країни не  є мож-
ливим забезпечити якісне дистан-
ційне навчання з першого дня. Відтак 
має бути кілька напрямків: очне нав-
чання, як допоміжний інструмент  — 
дистанційне навчання та самоосвіта 
при кураторстві вчителів, тьюто-
рів», — підкреслив Гарбарук.

Також він повідомив, що найближчим 
часом буде розроблено Положення про 
дистанційну освіту. Потрібно врегулю‑
вати низку питань, зокрема, скільки 
уроків має бути з огляду на те, що діти 

вчаться перед моніторами, а це — додат‑
кове навантаження на очі.

Також проблемою є те, що не всі школи 
підключені до інтернету. «Співпрацюємо 
з мобільними операторами над тим, 
аби вони збільшували покриття, бо це 
питання нині інформаційної безпеки 
країни в цілому. Працюємо з цим, а поки 
що шукаємо варіанти. Приміром, теле-
фони можуть повністю задовольнити 
потреби замість ноутбуків чи планше-
тів. Буде працювати телеосвіта. На-
віть у  «червоній зоні» учні матимуть 
декілька варіантів отримання знань», 
— підкреслив Гарбарук.

! Як і для шкіл, встановлені обмеження 
для садочків: вихователі вранці мають 
приймати дітей від батьків на тери-

торії закладу, але за межами будівлі, і так 
само передавати дітей батькам увечері. У 
дошкільних закладах забороняється викори-
стання багаторазових тканинних рушників, 
м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, 
проведення масових заходів та батьків-
ських зборів, до того ж не можна заходити у  
приміщення у вуличному взутті.

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ЕФІРНОГО ЧАСУ 
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ 
АГІТАЦІЇ  НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД КИЇВЩИНА» ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ ВИБОРЧИХ ФОНДІВ КАНДИДАТІВ У 
ДЕПУТАТАТИ МІСЦЕВИХ РАД І СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 
МІСЬКИХ ГОЛІВ НА ЧЕРГОВИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 25 
ЖОВТНЯ 2020 РОКУ.

Період
трансляції

Вартість 
(за 1 сек. в грн, без ПДВ)

тривалість до 45 сек. тривалість до 3 хв. тривалість від 3 хв.

07.00 -18.00
22.30 – 00.00 40,00 32,00 20,00

18.00 – 22.30 80,00 60,00 40,00

00.00 – 07.00 14,00 8,00 6,00

 ОГОЛОШЕННЯ
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 СПОРТ

 ВИБОРИ

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

 ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ ОПТОВОЛОКНА. 
Пропонуємо:

• повну зайнятість з графіком  
роботи: пн‑пт, 9:00–18:00  

• конкурентноспроможну заробітну плату
Обов’язки: 

проведення зварювальних робіт волокон‑
но‑оптичних кабелів зв’язку;  

монтаж та ремонт абонентських ліній;  
підключення ПК та ТВ абонента до мере‑

жі; налаштування доступу до Інтернет. 
Телефонуйте: (097) 382‑04‑26,  
Відділ по роботі з персоналом

ЮНІ ІРПІНЦІ ЗІГРАЛИ НА КУБОК НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Компанія БЕСТ, регіональний лідер надання послуг інтернет та кабельного 
телебачення, запрошує на роботу  

БУХГАЛТЕРА (м.Ірпінь)
Основні обовязки: робота з банком;  нарахування заробітної плати; складання звітності ЄСВ, 

Соцстрах; робота з CRM‑системою.
Деталі за телефоном: 097– 382‑04‑26, відділ по роботі з персоналом.

У сього у турнірі взяло участь 128 дітей з 16‑ти команд віком від 8 до 13 ро‑
ків. Захід проходив на  футбольному полі Ірпінського ліцею № 3. Юні 
спортсмени грали не менш завзято і пристрасно, ніж їхні старші колеги — 

професійні футболісти. За результатами кількох матчів визначилися переможці 
та лідери глядацьких симпатій.

Перше місце посіла команда Християнського футбольного клубу «Ірпінської 
Біблійної Церкви» під керівництвом тренера Ігоря Ващенка. Друге місце діста‑
лося команді також Християнського футбольного клубу «Ірпінської Біблійної 
Церкви» (тренер — Степан Продан). Бронзу чемпіонату отримали спортсмени з 
команди «Юні соколята», яких тренує Владислав Коба.

Нагороди отримали і окремі футболісти. Так, Святослав Куц з ФК Lions як най‑
кращий гравець та двоє футболістів з ХФК ІБЦ — Всеволод Тараканов (найкра‑
щий воротар) та Богдан Притула (найкраща техніка гри).

Організатори турніру не приховували схвальних епітетів на адресу ірпінських 
дітлахів. Так, один з активістів «ЄС» Ірпінської ОТГ Ярослав Куц переконаний: 
майбутнє міста і держави — у надійних руках.

«Емоції переповнюють  — дуже крутий був дитячий футбольний турнір. 
Наші діти просто неймовірні! Окремо хочу подякувати волонтерам «Єв-
ропейської Солідарності», котрі влаштували цей турнір і щиро вболівали 
за футболістів. Це не останній подібний захід, тож скоро знову зустрінемо-
ся», — зазначив Ярослав Куц.

А Станіслав Федоров припустив, що хтось з гравців, котрі отримали кубки, 

у  майбутньому вийде на  стежку професійного 
спорту та прославить Ірпінь на весь світ.

Організатори турніру пообіцяли, що подібні 
спортивні заходи під егідою «Європейської Со‑
лідарності» відбуватимуться частіше. Адже важ‑
ливість спорту для здоров’я тіла та духу юних 
ірпінців важко переоцінити. Та й спортивна 
інфраструктура — футбольні поля, на яких гра‑
ли майбутні чемпіони, були свого часу створені 
при кожній ірпінській школі завдяки реформі де‑
централізації, яку свого часу ініціювала команда 
«ЄС», а в Ірпені реалізував тодішній перший за‑
ступник міського голови Дмитро Христюк.

Тепер у  планах команди «ЄС» — продовжити 
розвиток спортивної інфраструктури як при ді‑
ючих загальноосвітніх навчальних закладах, так 
і при тих, які будуть створені. Тож далі буде.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОТРИМАЮТЬ ПОНАД 
1,9 МЛРД ГРН НА ВИБОРИ

4 вересня Центральна 
виборча комісія затвер‑
дила розподіл субвенції 

з державного бюджету місце‑
вим бюджетам на  підготовку 
і проведення місцевих вибо‑
рів 25  жовтня. Загальна сума 
субвенції  — 1  млрд. 908  млн. 
78 тис. гривень.

«Також затверджено роз-
поділ субвенції з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на  виготовлення орга-
нами ведення Державного 
реєстру виборців списків ви-
борців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення 
зазначених місцевих вибо-
рів на  загальну суму 3  млн. 
657 тис. гривень», — повідом‑
ляє ЦВК.
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 ЛІТО В БАНКАХ ВАРТО ЗНАТИ

 ОГОЛОШЕННЯ

ГРУШЕВО-ВИНОГРАДНИЙ ДЖЕМ

КОМПОТ «АРОМАТНИЙ»

0,9 кг груш, 0,75 кг цукру, 0,6 кг  червоного винограду, 1 пакетик 
желфікса «2:1», ванільний цукор за смаком.

Груші почистити від шкірки 
та насіння, виноград помити. 
Подрібнити плоди за допо‑
могою блендера. Всипати су‑
міш желфікса з 2 ст.л. цукру, 
перемішати. Довести отри‑
ману масу до кипіння, додати 
звичайний та ванільний цу‑
кор, який залишився. Джем 
знову закип’ятити, прова‑
рити протягом 3‑5 хвилин. 
Розкласти його по банках та 
закрити.

1 кг абрикосів, 1,5 склянки 
цукру, 2 гілочки меліси, 2 ч.л. 
лимонної кислоти.

Абрикоси помити, вийняти 
кісточки і викласти в стерилі‑
зовані банки. Додати проми‑
ті і обсушені гілочки меліси. 
Всипати в банки з абрикоса‑
ми цукор і лимонну кислоту 
та залити окропом. Накри‑
ти банки стерилізованими 
кришками, укутати і перевер‑
нути.

У перший місяць осені над більшою 
частиною України домінуватиме анти-
циклональний характер погоди.

5 вересня в Україні стартує виборчий процес, тобто основні заходи ЦВК з підготовки до місцевих виборів 25 жовтня.

ВЕРЕСЕНЬ В УКРАЇНІ БУДЕ 
СПЕКОТНИМ: ОПАДІВ 
– МАЛО, ЗАМОРОЗКИ 
МАЛОЙМОВІРНІ

СТАРТУЄ КАМПАНІЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ-2020

П ро це на  своїй сторінці у  Facebook роз‑
повів кандидат географічних наук, си‑
ноптик Харківського гідрометцентру Ігор 

Кибальчич.
«Виходячи з розрахунків деяких прогнозтич-

них моделей, перший місяць осені буде про-
довжувати тенденції атмосферної циркуля-
ції, що спостерігалися у  серпні», — написав 
синоптик.

Таким чином, опадів в перший місяць в Укра‑
їні буде менше кліматичної норми, місцями 
взагалі вони будуть відсутні. Періодичне про‑
ходження атмосферних фронтів прогнозують 
лише на заході країни та в Карпатах, що умо‑
вить помірне зволоження, тому кількість опа‑
дів тут повинна бути в межах норми.

Натомість температура повітря по всій Укра‑
їні очікується вища за  норму на  1–4  градуси. 
Найспекотнішою буде перша декада місяця. 
А на півдні та південному сході країни в перші 
дні вересня стовпчик термометра взагалі пі‑
дійметься до позначок +33…+38.

Варто зазначити, що, за  прогнозом Укргід‑
рометцентру, на початку вересня на Київщині 
повітря прогріється до +29 °C.

Також Ігор Кибальчич повідомив, що замо‑
розки на поверхні ґрунту та у повітрі в Україні 
навіть у кінці вересня малоймовірні.

Нагадаємо, 2020‑й рік може стати одним з 
найспекотніших за всю історію спостережень.

А ле кандидати зможуть висуватися тільки з 15 вересня. Що 
ще потрібно знати про старт виборчого процесу — читай‑
те далі.

ЗМІНИТИ МІСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ МОЖНА ДО  10  ВЕРЕСНЯ. 
Щоб проголосувати за  місцем фактичного проживання, 
зверніться до Держреєстру. 

ТАКОЖ МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВУ ОНЛАЙН в  «Кабінеті ви‑
борця» сайту цього органу (з використанням електронно‑
го підпису).

ПРАВИЛА ВИБОРІВ ДО  МІСЦЕВИХ РАД ТЕПЕР НЕ  ТАКІ, як 
п’ять років тому. Наприклад, у населених пунктах, де про‑

живає більше 10 тисяч людей, вибори проводять за новою 
пропорційною системою. Кандидати подаються за відкри‑
тими списками партій, самовисування неможливе (можли‑
ве лише там, де живе до 10 тисяч людей).

У СПИСКУ ПАРТІЇ МАЄ БУТИ не менше 40 % представників 
однієї статі.

У БЮЛЕТЕНЯХ ВКАЖУТЬ не тільки список партій, а й спи‑
сок кандидатів від кожної партії.

ГОЛОСУВАТИМУТЬ як за голів ОТГ, так і за місцевих де‑
путатів, а також районних і обласних (разом буде 4 бю‑
летені).

Протягом наступних 50 днів згідно з календарним пла‑
ном виборів будуть відбуватися такі заходи:

Із 15 до 24 вересня. Висування кандидатів на посади го‑
лів ОТГ та депутатів.

До 2  жовтня. ТВК оприлюднює списки зареєстрованих 
кандидатів.

Із наступного дня після реєстрації кандидата. Початок 
передвиборчої агітації.

До 15 жовтня. Відправка запрошень виборцям.
25 жовтня. День голосування.
Із 3 до 6 листопада. Оголошення результатів.

НЕПОВТОРНІ ПАРКИ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ВОСЕНИ
ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ, М. БІЛА ЦЕРКВА
Це один із найбільших і найстаріших 

дендропарків України. Його у  1788  році 
заснував граф Ксаверій Браницький 
на  честь своєї дружини Олександри. 
У кінці XVIII ст. тут збудували літню рези‑
денцію Браницьких — «Аустерія», а роз‑
кішний парк прикрасили скульптурами, 
мармуровими вазами і декоративними 
композиціями. У  середині  XIX ст. його 

доповнили ставками, фонтанами, во‑
допадами та екзотичними рослинами. 
На  200  га парку було розміщено 25  во‑
дойм і 2500 видів рослин, що привезли 
з Південної Америки, Китаю та Японії. 
Загальна довжина алей парку  — понад 
20  км. Серед цікавих пам’яток, що збе‑
реглися досі, можна побачити будинок 
садівника, китайський місток, колонаду 
«Луна», Бальгий павільйон, турецький 

будиночок і ставок «Акваріум золотої 
рибки».

КАЧАНІВСЬКИЙ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ 
КОМПЛЕКС, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Єдиний в  Україні палацово‑парковий 
комплекс, що повністю збережений 
до  нашого часу, знаходиться в  смт Ка‑
чанівка на  Чернігівщині. Його в  кін‑
ці  XVIII ст. заснував граф Румянцев‑За‑
дунанський. Комплекс складався з двох 

ярусів: нижнього  — з безліччю 
хвойних дерев, екзотичних кущів 
і рослин, 12  ставками, кількома 
мостами і гірками, фонтанами, 
скульптурами та амфітеатром, і 
верхнього: з церквою і невели‑
ким замком з баштами і флігеля‑
ми. До  нашого часу збереглися 
альтанка над ставком та дивна 
композиція «Романтичні руї‑
ни». Коли у  1808  році хазяїном 
Качанівки став поміщик Григо‑
рій Почека, тут збудували 
великий палац, схожий 
на  американський Капіто‑
лій. Після смерті Почеки ці 

землі перейшли до  його пасин‑
ка — Григорія Тарновського, який 
витрачав багато коштів на твори 
мистецтва і допомогу митцям, які 
тоді бували в  Качанівці (серед 
них  — Глінка, Гоголь, Врубель, 
Брюллов і Шевченко). Наступні 
власники привносили у комплекс 
свої зміни. Зараз він також знахо‑
диться у прекрасному стані.

ПАРК ШЕНБОРНА, ВОЄВОДИНО, ЗАКАР-
ПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Один із найкрасивіших парків Закар‑
паття  — Австрійський парк Шенборна  — 
відкрили у 2013 році. Неймовірний парк, 
розташований на  12  гектарах, має в’їзну 
браму, 22  лавки з гербами країн, яким 
належало Закарпаття, Кельтский сад з ка‑
лендарем друїдів, 12 містків‑знаків зодіа‑
ку. На одному з мостів, схожому на арку, 
встановлені скульптури чотирьох апо‑
столів  — Луки, Матвія, Марка та Іоанна. 
В  центрі парку знаходиться озеро Тур з 
невеликим острівцем, до  якого можна 
дістатися на плоті, в  також є діючий во‑
дяний млин із дерева і каменю. В млині 
можна спробувати закарпатські страви 
і вино з оригінальних сортів виногра‑
ду Австрії. А ще тут є унікальні 24 ліхтарі 
і старовинні скульптури. Також можна 
покататися по  парку на  справжній від‑
реставрованій кареті часів Австро‑Угор‑
щини.

 Закінчення. Початок на стор. 1

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ЕФІРНОГО ЧАСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 
«ПОГЛЯД» ЗА РАХУНОК КОШТІВ ВИБОРЧИХ ФОНДІВ КАНДИДАТІВ 
У ДЕПУТАТАТИ МІСЦЕВИХ РАД І СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ 
ГОЛІВ НА ЧЕРГОВИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ.

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ 
У ГАЗЕТІ «ПОГЛЯД» ЗА РАХУНОК КОШТІВ ВИБОРЧИХ 
ФОНДІВ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТАТИ МІСЦЕВИХ РАД І 
СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ НА ЧЕРГОВИХ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ.

Період
трансляції

Вартість 
(за 1 сек. в грн, без ПДВ)

тривалість до 
45 сек.

тривалість до 
3 хв.

тривалість від 
3 хв.

07.00 -18.00
22.30 – 00.00 40,00 32,00 20,00

18.00 – 22.30 80,00 60,00 40,00

00.00 – 07.00 14,00 8,00 6,00

Розмір блоку, 
мм

Розмір блоку  
(см.кв.)

ціна, грн.
(за 1 см.кв., без ПДВ)

82*55 45,1 44,35

82*115 94,3 34,48

125*115 143,75 43,50

258*115 296,7 30,33

258*173 446,34 40,33

258*350 903 39,88

ЯКЩО УЧИТЕЛЬ ЗАХВОРІВ НА 
COVID-19
МОН роз’яснив алгоритм дій у випадку захворювання працівників 
закладу освіти на коронавірус.

М ОН зазначає: якщо температура або ознаки гострого респіра‑
торного захворювання з’явились у працівника закладу освіти 
під час роботи, йому необхідно невідкладно залишити школу 

і звернутись до закладу охорони здоров’я за медичною допомогою.
«У приміщенні, де знаходився хворий вчитель, слід провести про-

вітрювання та дезінфекцію поза графіком», — йдеться у повідом‑
ленні.

Також зазначається, що працівники школи, які контактували з хво‑
рим, не виходять на роботу, а також невідкладно звертаються за ме‑
дичною допомогою.


