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Розробка 
генплану
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На 48-ій сесії Ірпінської міської ради, яка 
відбулася 1 березня поточного року, на 
розгляд депутатів було винесене питання 
про надання дозволу на розробку деталь-
ного плану території по вул. Соборна, 152.

З цього приводу в сесійній залі виникла 
певна дискусія. Міський голова Володимир 
Карплюк підтвердив, що це дійсно терито-
рія колишнього комбінату “Перемога”. 

Мер зазначав, що часто місцеве населен-
ня виступає проти будівництва різних за-
водів, які під час виробничих процесів пе-
редбачають викиди шкідливих домішок у 
навколишнє середовище.

Тому, мовляв, від певних об’єднань на-
дійшли пропозиції про облаштування на 
згаданих землях ІТ-парку, де б створили 
свої робочі місця найбільші у світі ІТ-ком-
панії. Правда, які саме та чим вони займа-
тимуться, Карплюк так і не уточнив.

А в приміщенні адмінкорпусу комбінату 
мер бачить майбутню школу. Начебто ве-
дуться відповідні переговори з власника-
ми цих офісів про умови передачі.

Така завуальованість породила підоз-
ри, що в ірпінських можновладців є власні 
плани на територію “Перемоги”, що перегу-
куються з їхніми бізнес-інтересами.

Опозиційні депутати та активісти 
були переконані, що це звичайне око-
замилювання з боку чинної міської вла-
ди. Швидше за все, промислову терито-
рію, яка становить понад 40 га, хочуть за-
будувати висотками.

І вони не помилилися. За ДПТ тут пла-
нують звести 12 житлових будинків на 9 
поверхів. Також для мешканців нового 
мікрорайону передбачено магазин, ди-
тячий садочок (на 200 місць) і ресторан, 
дитячі та спортивні майданчики, зелені 
зони й пляж.

Варто нагадати, що згідно з Генеральним 
планом та зонінгом територія комбіна-
ту “Перемога” відноситься до земель про-
мисловості. 

Тому ДПТ для розміщення IT-пар-
ку розробляти не потрібно. Натомість 
це необхідно, щоб віддати цю землю під 
чергову забудову, змінивши її цільове 
призначення.

Як відомо, рік тому Ірпінська міська рада 
надала ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користу-
вання на умовах оренди для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і до-

поміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств у м. Ірпінь по  
вул. Соборній, 152.

На сьогодні товариство розробляє про-
ект землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки площею майже 42 га ринко-
вою вартістю понад 21 млн доларів США.

До цього вона перебувала у користуван-
ні ВАТ “Перемога”, яке на даний час зна-
ходиться у стадії банкрутства.

Надання ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” до-
зволу на розроблення проекту земле-
устрою щодо відведення в оренду земель-
ної ділянки площею 42 га здійснено з по-
рушенням вимог ст.ст. 124, 134 Земельно-
го кодексу України.

Засновниками ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” 
на даний час є Володимир Співак (багато-
річний бізнес-партнер Володимира Кар-

плюка), Галина Пуставська та Роман Глова.
Цікаво, що численні будівлі на території 

комбінату згадане товариство придбало у 
квітні 2017 року. Сума лоту на торгах сяг-
нула 20 млн грн. На той момент засновни-
ком та директором ТОВ “ПРОМОЕНЕР-
ДЖІ” була малозабезпечена особа з Жи-
томира, яка фактично працює шкільною 
медсестрою та проживає в гуртожитку. 

А товариство взагалі не проводило гос-
подарську діяльність. Тому можна припу-
стити, що таким чином здійснювалася ле-
галізація (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

У гонитві за надприбутками забудовни-
ки фактично за підтримки ірпінської вла-
ди не збираються зупинятися ні перед чим. 
Тепер на кону — промислова територія, де 
могли б функціонувати новітні підприєм-
ства, на яких би працювали місцеві жителі.

Людям би не доводилося шукати робо-
ту поза межами Ірпеня, а податки сплачу-
валися б до міського бюджету. Натомість 
можуть з’явитися нові висотки та тисячі 
їх мешканців, що посилить навантаження 
на інфраструктуру міста.

Закликаємо усіх небайдужих до май-
бутнього Ірпеня прийти на чергову 
51-шу сесію міської ради, що має 
розпочатися 29 травня о 10:00, та 
висловити свій протест проти свавілля 
ірпінських можновладців-нуворишів.

Ігор ШВЕЦЬ

12 висоток на 9 поверхів: ірпінська влада планує забудувати 
територію колишнього комбінату “Перемога”

Як і прогнозувалося, ірпінська влада планує забудувати територію 
колишнього комбінату “Перемога”, яка знаходиться у районі БКЗ. 
За ДПТ тут мають спорудити 12 висоток на 9 поверхів. Це питання 
пропонують затвердити на 51-ій сесії ІМР.

Продовження на сторінці 2.

Вирушаємо
в круїз
стор. 7

Воду в Приірпінні люди 
зазвичай згадують 
недобрими словами. 
Більшість мешканців 
регіону давно її не п’є. 
А світлини з рудою 
водою і наче нафтовими 
фільтрами часто 
з’являються у соцме-
режах.

Майбутнє 
Ірпеня

стор. 3

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Водний дисбаланс
Директор комунального підприємства 

“Ірпіньводоканал” Олександр Марку-
шин нещодавно запевняв одного з жур-
налістів національних телеканалів, що 
його родина спокійно вживає чисту воду 
з міського водопроводу. Щоб зрозуміти, 
чи так само задоволені якістю живиль-
ної рідини звичайні жителі регіону, ми 
вирушили  в різні частини Приірпіння. 

Спочатку зустрілися з Ніною Кирилюк, 
яка мешкає в Ірпені біля паспортного сто-
лу. Вона запросила нас в гості, щоб пока-
зати свій фільтр для води. Жінка бідка-

ється, що її чоловік змінив очисний за-
сіб лише кілька днів тому, але водоканал 
проводив якісь роботи, тож фільтр одра-
зу став чорним. Пані Ніна зізнається, що 
воду з-під крану її родина не вживає по-
над десятиліття, адже у неї хворі нирки і 
лікар заборонив їй пити ірпінську водо-
провідну воду. Тому в 2005 році Кирилю-
ки знайшли спасіння у фільтрі зворотньо-
го осмосу. Вода, що проходить через ньо-
го, навіть не залишає накипу в чайнику.

“У нас вода хороша була знаєте, до 
якого року? До 1988-го. Я працювала 
в “Укрдержліспроекті” і нам доводи-

лося їздити по всій Україні, навіть по 
всьому Союзу на той час. Я вважала, 
що в Ірпені найсмачніша вода. А коли 
почалося масове будівництво, у нас 
вода стала взагалі жахлива. А сверд-
ловина наша знаходиться на запла-
ві, там, де продавали землю, вибира-
ли торф, а ці всі ями, канави закида-
ли сміттям...”, - бідкається жінка.
Розповісти свою історію, але не пока-

зуючи обличчя, зголосилася й Ірина з 
Бучі. Вона настоює воду на камінні, адже 
вважає, що так вона трохи очищується. 
Два роки тому Ірині та її рідній сестрі 

видалили жовчний міхур. Лікар сказав 
їй, що причиною цього могла стати вода 
з високим вмістом заліза.

Чому в регіоні така вода і що собою являє 
мережа водопостачання і водовідведення, 
ми багато разів намагалися дізнатись без-
посередньо у директора КП “Ірпіньводока-
нал” і депутата Ірпінської міськради Олек-
сандра Маркушина. Але марно. Не принес-
ло результатів і письмове звернення від 
інформаційної агенції “Погляд”. За кілька 
днів керівництво підприємства зробило 
відписку у... Facebook. 

Яким бачите розвиток міста Ірпінь
Збереження міста (включно із зелени-
ми зонами) в теперішньому стані 
і подальший фокус спрямування 
на розвиток інфраструктури

Продовження будівництва і перетво-
рення міста на спальний район столиці

Я відповів коментарем

86,7% 9,3%
4%

За хімічними показниками вода не відповідає ДСТУ 7525:2014 за водневим показником (рН), 
перманганатною окислюваністю, вмістом нітратів для споживання людиною в якості питної води.

У Приірпінні з кранів тече “отрута”: 
вода не відповідає державним стандартам

Результати аналізу живильної рідини регіону, проведеного Інститутом колоїдної хімії та хімії води НАН України.

Продовження на сторінці 2.
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27 травня із 12:00 до 15:00 у ак-
товому залі санаторію 
“Дружний” (м. Ірпінь, вул. 
Давидчука, 48) пройдуть гро-
мадські слухання. Відповідне 
розпорядження про це видане 
ірпінським міським головою.

Слухання ініційовані Михайлиною 
Скорик-Шкарівською, Марією Триліс та 
Андрієм Поліщуком.

Під час цього заходу розглянуть питан-
ня планування розвитку території квар-
талу “Заповідний”, “Сокіл”, “Ластівка”, 

“Зоркий”, “Потоки”, “Гренада”, “Мужелов-
ський Б”.

А також проведуть вибори уповнова-
женого представника території вищеза-
значеного кварталу до складу майбут-
ньої погоджувальної комісії з узгоджен-
ня спірних питань між громадськістю і 

замовниками містобудівної документації 
(генплану м. Ірпінь та інших).

Організаційний комітет, який очоли-
ла заступник міського голови Наталія 
Семко, має запросити на громадські слу-
хання їх ініціаторів, депутатів Ірпінської 
міської ради, представників профільних 

органів ради та її виконавчих органів, 
громадськість.

Сподіваємося, що представники влади 
з’являться на громадські слухання. Адже, 
як свідчить практика, вони зазвичай ігнору-
ють такі заходи.

Юрій ГОНТА

В Ірпені на громадських слуханнях розглянуть питання 
планування розвитку території кварталу “Заповідний”, “Сокіл”, 
“Ластівка”, “Зоркий”, “Потоки”, “Гренада”, “Мужеловський Б”

У ній сипалися звинувачення на адресу 
працівників “Погляду”, мовляв, вони “по-
стійно дискредитують громаду міста Ір-
пінь”, не мають почуття патріотизму до 
рідного міста, тому співпрацювати з ін-
формагенцією водоканал не бажає. Офі-
ційної відповіді “Погляд” так і не отримав. 

Початок перевірки
Отже, дізнатись, що саме постачає 

“Ірпіньводоканал” до наших осель, ми 
спробували в інший спосіб — набрали 
воду в різних містах та районах і відвез-
ли її на аналіз.

Перша точка набору — новобудова по 
вул. Пушкінській, 3-в у Бучі. Пан Іван, 
який мешкає тут, скаржився на рідину, 
що біжить із крану. Варто зазначити, 
що ця рідина проходить через 2 філь-
три. Один стоїть на будинку, другий — 
у квартирі.

Другий об’єкт — помешкання пані 
Ірини в Бучі по вул. Водопровідній, 40. 
Це та жінка, якій 2 роки тому зробили 
операцію і вона вважає, що це саме че-
рез якість питної води. 

Третє місце – м. Ірпінь, вул. Джерель-
на, 12.  Четвертий об’єкт — гідрологіч-
ний заказник «Криничка»,  п’ятий — м. 
Ірпінь, вул. Соборна, 1/4. Набравши всі 
зразки, ми вирушили до Інституту ко-
лоїдної хімії та хімії води НАН Украї-
ни. А поки фахівці аналізували набра-
ну нами воду за 10-ма хімічними по-
казниками і робили біотестування (14 
днів прісноводні риби та рачкоподібні 
тварини жили у ній), ми продовжували 
своє дослідження.

Звідки присмак і запах?
За інформацією з офіційного сайту 

КП “Ірпіньводоканал”, мешканці Ірпе-
ня, Бучі, Ворзеля і Гостомеля отримують 
воду з 96 артезіанських свердловин.

«Ірпінський регіон користується на 
100% підземними ґрунтовими вода-
ми. Це Бучакський горизонт, який зна-
ходиться на глибині 60-80 м, та Сі-
номанський горизонт, розміщений на 
глибині 100-120 м.  Найбільша потуж-
ність води — це Бучакський горизонт, 
яким ми, в основному, і користуємо-
ся. Сіноманський — менш потужний, і 
там багато сірководню, 
через що ми його не можемо вико-
ристовувати, бо дуже поганий запах 
від тої води. Бучакський горизонт не-
поганої потужності, але в ньому бага-
то металу”, - розповідає голова наг-
лядової ради ПрАТ “Меліоратор” Ва-
силь Яцюк.

“У 1975 році “Ірпіньводоканал” 
став окремою організацією. Тоді, 
щоб забезпечити одно- і двоповерхо-
ві будинки мешканців курортного мі-
стечка, вистачало десяти свердло-
вин. Отже, і мережу водопостачан-
ня створювали виходячи з цих роз-
рахунків”, - згадує перший начальник 
КП “Ірпіньводоканал” (1975- 1979 рр.) 
Федір Сухенко.

Він розповідає, що трубопровід про-
кладали з чавунних труб діаметром 
100 мм. За генеральним планом Ірпе-
ня, цього об’єму води вистачало, щоб 
забезпечити 2-поверхові будинки. А 
зараз — зовсім інша ситуація, адже в 
регіоні повно багатоповерхових ново-
будов, які заселяються шаленими тем-

пами. Звичайно, якість води значно 
погіршилась. 

Що говорить влада?
В Ірпінській міськраді про проблеми з 

водою знають. Час від часу звітують про 
мільйони, виділені  комунальному під-
приємству на ремонтні роботи і облад-
нання. Та вода від цього кращою не стає. 
Панацеєю місцева влада вважає стан-
ції очистки та знезалізнення. Запустити 
в експлуатацію їх обіцяли ще минулого 
року. Але й досі цього не сталося. Тим ча-
сом, у Ірпінській міськраді продовжують 
звітувати: ми працюємо, ось-ось вода 
стане чистою та безпечною.

«За підсумками 2017 року, біль-
ше 60% нам вдалося замінити ста-
рих мереж, але  40% ще залишилось», 
- стверджує перший заступник Ір-
пінського міського голови Дмитро 
Христюк. У Бучі ж замінили більше 
половини водопровідних труб, але і 
містяни, і фахівці з чиновниками все 
одно скаржаться на воду.

«У нас є тупикові мережі, неза-

кільцьовані. 
Там вода за-
стоюється і 
тоді людям 
потрапляє в 
крани брудна 
рідина», - роз-
повідає голо-
ва наглядо-
вої ради ПрАТ 
“Меліоратор” 
Василь Яцюк.

Помилки та не-
зграбність ви-

знають і в “Ірпіньводоканалі”. Про черго-
вий такий випадок нещодавно доповідав 
заступник начальника КП Віктор Кова-
ленко на сесії Бучанської міськради: 

«У квітні ми промивали всі водопро-
водні мережі. Був неприємний інцидент 
по Новому шосе — не закрили на двох 
будинках крани, була брудна вода». 
Але мешканці Бучі кажуть, що спра-
ва не в окремих випадках недбальства, 
адже неякісна вода — явище постійне. 
На 39-тій сесії терпець бучанських де-
путатів урвався. Своїм рішенням вони 
зобов’язали “Ірпіньводоканал” розро-
бити єдину комплексну програму  за-
безпечення якісною водою.

“Якість питної води на сьогоднішній 
день мене як споживача, і тим паче, 
як міського голову, виходячи із числен-
них нарікань, які лунають на адресу 
“Ірпіньводоканалу”, звичайно, не задо-
вольняє. Раз це ліцензована організа-
ція, то вона має забезпечувати подачу 
якісної питної води. А зі свого боку Бу-

чанська міська рада інвестувала за ра-
хунок коштів територіальної грома-
ди більше 20 млн грн в систему водоза-
безпечення і водовідведення”, - ствер-
джує Бучанський міський голова Ана-
толій Федорук.

Результати дослідження
За результатами аналізів 4 зразків 
водопровідної води доктор хімічних 
наук Владислав Гончарук виніс вер-
дикт: “Пити таку воду — небезпеч-
но, адже показники її токсичності 
перевищують  норму!” Академік за-
значив, що токсичність води може 
згубно впливати на різні органи, ви-
ходячи з генетичної схильності. Тож 
цілком ймовірно, що і жовчнокам’я-
на хвороба пані Ірини з Бучі — на-
слідок вживання води. А от підви-
щеного вмісту заліза у всіх зразках 
водопровідної води з Приірпіння  
фахівці інституту не виявили. Нау-
ковець здивований: навіщо тоді бу-
дують станції знезалізнення? 
Окрім 4 зразків водопровідної води, ми 

відвозили на дослідження фахівцям дже-
рельну воду з відомого в Ірпені заказни-
ка «Криничка». Результати біотестування 
показали, що вода відповідає нормам.

Чи  стане безпечнішою вода в Приір-
пінні, після запуску широко розрекла-
мованих  станцій знезалізнення та очи-
щення, покаже лише час та повторна 
експертиза. 

Детальніше дивіться у програмі 
“Гостра тема” на телеканалі 
“Погляд”.

Світлана ГУРЕНКО

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

У Приірпінні з кранів тече “отрута”: 
вода не відповідає державним стандартам
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14 травня в «Конференц-Холі Ірпінь» пройшов 
круглий стіл на тему “Генеральний план: шляхи 
розвитку м. Ірпінь”.
На ньому зібралися активісти, науковці, представни-

ки влади та громадських організацій.
На заході обговорювалися актуальні питання, які тур-

бують жителів нашого міста. Зокрема, це корумпована 
влада, знищення природних ареалів, шалена забудова, 
що призводить до загострення соціальних проблем, не-
законна зміна цільового призначення земель тощо.

Відкриваючи круглий стіл, його ініціатор Олексій Зі-
невич закликав присутніх: 

“Ірпінь — наш спільний дім, нам тут жити, 
плекати своїх дітей. Саме від нас — свідомої 
громади — залежить, яким буде місто. І ми його 
маємо зберегти для прийдешніх поколінь”.

Цей захід було вирішено провести за ініціативи гро-
мадських активістів, які переймаються майбутнім Ірпе-
ня. Його тематика є дуже актуальною — внесення міс-
цевою владою змін до Генплану міста та соціологічне до-
слідження думки мешканців, яке презентував на почат-
ку круглого столу Олексій Зіневич.

Обговорення необхідності коригування Генерально-

го плану обрано не випадково. Адже ця містобудів-
на конституція — основа розвитку населеного пунк-
ту, окреслення його перспектив. Якщо влада не вра-
хує вимог громади — ми можемо втратити наше місто 
назавжди: у плані раціональності розбудови та ком-
фортності для жителів.

Підсумовуючи виступи, учасники круглого столу ви-
рішили: необхідно донести цю інформацію до людей, 
провести відповідну роз’яснювальну роботу серед на-
селення, яке має право знати, що реально відбувається 
в Ірпені та яку роль у цьому відіграє влада.

Наступний крок — підготувати міські громадські 
слухання, щоб залучити якомога більшу кількість ір-
пінців і завдяки обговоренням сформувати страте-
гію його розвитку, а не пристосовуватися під свавіл-
ля можновладців.

Ігор ШВЕЦЬ

Ми маємо зберегти Ірпінь
для прийдешніх поколінь

“

Але схоже, що меседж натхненника ре-
форми, замміністра внутрішніх справ у 
2014-2016 роках Еки Згуладзе про те, що 
“до реформ ніхто ніколи не готовий, їх 
просто треба починати і вчитися жити з 
ними разом” став визначальним “діагно-
зом” результату реорганізації системи.

Як сталося, що втілення наймасштабні-
шої в країні реформи призвело до деор-
ганізації правових органів та поглиблен-
ня криміногенної ситуації в багатьох ре-
гіонах країни?

“Косметична” реформа 
прокуратури

Закон “Про прокуратуру” мав би усу-
нути дублювання та чітко розмежувати 
функції правоохоронних органів, нала-
годити ефективний контроль за їхньою 
діяльністю і нарешті – забезпечити за-
конність і правопорядок у державі.

Але на практиці відбулося знищення 
ефективного прокурорського нагляду і 
скорочення повноваження прокурорів, 
їхні функції сьогодні зведено нанівець. 
Усе це породжує “систему колективної 
безвідповідальності”, коли і органи міс-
цевого самоврядування, і місцеві право-
охоронні мають багато повноважень, але 
при цьому ні за що не відповідають.

З одного боку, місцевим правоохорон-
ним органам надали надто багато повно-
важень, а з іншого – обласну прокурату-
ру позбавили можливості прямого нагля-
ду за ними. І складається ситуація, коли 
місцеві правоохоронні органи виконують 
“обслуговуючі” функції місцевих рад.

Тепер, приміром, місцеві злочини, такі 
як незаконна забудова чи розкрадання 
бюджетних коштів, зловживання служ-
бовою особою своїм службовим станови-
щем тощо, лишаються поза увагою місце-
вих правових органів. 

Наразі ми спостерігаємо абсурдну для ци-
вілізованого світу ситуацію, коли право-

охоронці займають позицію “невтручан-
ня” або  захищають беззаконня. По суті, 
представники Феміди в регіонах знахо-
дяться “на утриманні” місцевих “князь-
ків”. Хрестоматійним прикладом може 
послужити Ірпінь, де мер, члени його ко-
манди  звинувачуються за тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини, але, перебуваючи на 
своїх посадах, досі впливають на місцевих 
правоохоронців.

Відтак правова система набуває якоїсь 
потворно-викривленої форми, коли в од-
ному й тому ж українському місті одній 
людині загрожує до 6 років ув’язнення за 
крадіжку котячого корму, а іншій – кра-
діжка з місцевого бюджету десятків міль-
йонів коштів сходить з рук.

Сьогодні місцева влада зосереджує всі 
важелі впливу, оскільки під час прове-
дення реформи громаду відсторонили 
від участі в конкурсній комісії з відбору 
прокурорів місцевих прокуратур. Тоді як 
впровадження будь-яких реформ за єв-
ропейським стандартом передбачає зміц-
нення взаємодії з громадянами.

У результаті, за статистикою, більше по-
ловини сьогоднішніх чиновників у пра-
вовій системі є представниками старої 
прокурорської школи.

Взагалі участь, власне, громади у ви-
рішенні важливих питань ця реформа 
вкрай обмежує. Наприклад, у новому за-
коні не прописано можливість грома-
дян звернутися зі скаргою на дії поліції 
до прокуратури. Таким чином, поруше-
но одне з пріоритетних завдань реформи 
– підвищення ролі інститутів громадян-
ського суспільства в забезпеченні прав і 
свобод людини і громадянина. Не дивно, 
що показники розкриття злочинів з кож-
ним роком падають.

Псевдореформа в дії
У результаті реформи правоохоронної 

системи можна спостерігати лише поси-
лення ланцюгової схеми “послуга за по-

слугу”, де основними фігурантами є го-
лови органів місцевого самоврядування 
та “оновлені” правоохоронні структури 
на чолі зі старими перевіреними кадра-
ми.

Як свідчить практика, посади керів-
ників новостворених служб обіймають 
люди, лояльні до певних осіб чи полі-
тичних сил. Корупція процвітає, а рі-
вень протистояння злочинності дедалі 
слабшає. Усе тому, що система коорди-
нації дій створених підрозділів правово-
го сектору фактично відсутня.

В умовах посилення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування місце-
ва влада повністю підпорядковує діяль-
ність правоохоронних органів на міс-
цях. Так, голова місцевої ради виносить 
на голосування питання незаконної за-
будови – і завдяки “ручному управлін-
ню” більшістю депутатів неправомірне 
рішення ухвалено.

Зокрема, в місті Ірпінь найбільш болю-
чі для мешканців міста питання – такі як 
забудова присадибних ділянок, земель 
с/г призначення, приватного сектору, ви-
рубка лісу, видача дозволів і зміна цільо-
вого призначення ділянок, коли житло-
вий масив вже майже збудований – схва-
люються більшістю місцевих депутатів.

Думкою громади тут уже традиційно 
нехтують, ігноруючи звернення, не оп-
рилюднюючи вчасно рішення сесій для 
широкого загалу, не даючи можливості 
виступити на сесіях тощо.

Всі ці беззаконні дії міської влади від-
буваються за мовчазної згоди, а то й 
активної підтримки місцевих правоохо-
ронних органів. Місцева рада перетво-
рюється на “друкарський верстат” гро-
шей для можновладців, а не орган, що 
має відстоювати інтереси громади.

Подібну лояльність правоохоронної 
системи до певної політичної сили та 
відсутність координації між право-
охоронними органами і громадськістю 

можна спостерігати і в інших регіонах 
України.

По суті, ця реформа сприяла порушен-
ню балансу в суспільстві – система про-
тиваг перестала діяти, плюралізм думок 
поступово зникає як ідеологія в нашому 
суспільстві.

Удосконалення діяльності будь-якої 
системи варто починати з відповідаль-
ності посадових осіб за свої рішення.

Наразі ж спостерігаємо штучне псевдо-
оновлення правоохоронної системи та 
відволікання громадян від реальних 
проблем популістськими гаслами. Тоді 
як людям набридли скорумповані попу-
лісти, час вимагає принципової позиції 
за рішучі зміни.

Три роки життєдіяльності оновленої 
системи правоохоронних органів, і клю-
човий меседж глави держави щодо місії 
“новоспечених” правоохоронців “вселя-
ти в людей віру в неминучість, необорот-
ність реформ, віру в силу держави, яка 
здатна себе захистити”, лише підкреслює 
невідповідність існуючим реаліям.
Запрошую усіх свідомих та небайдужих громадян 
долучатися до співпраці, об’єднувати зусилля та 
брати майбутнє Київщини у свої руки. Разом ми 
зробимо наші міста комфортними для життя.

Ставайте поруч — 
будемо працювати разом.

Телефонуйте: 
097-111-91-91, 
063-111-91-91.

Реформа правоохоронних органів – шлях 
до феодалізму та колективної 

безвідповідальності
Вибраний у 2014 році курс України на євроінтеграцію та міжнародні демократичні 
стандарти спонукав до реформування системи правоохоронних органів.

Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч, 
директор ІА “Погляд” 
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Прогноз погоди. Ірпінь

Якщо ви незгодні з певними пунктами у розробленому генплані, то можете 
оскаржити рішення, яким він затверджений, так само, як і будь-яке рішення 
органу місцевого самоврядування, подавши позов до суду. 

Останній може скасувати рішення і зобов’язати орган місцевого самовря-
дування розробити новий генплан. Позов може подати навіть одна людина 
— якщо він буде обґрунтованим, суд скасує рішення. 

Як отримати баланс 
свого рахунку за 
послугами Компанії 
«Бест»?
Розуміючи та піклуючись про своїх 
клієнтів, їх час, Компанія «Бест» 
займається розробкою та вдоско-
наленням внутрішніх методів взає-
модії з абонентами. 

На сьогоднішній день вдосконалена си-
стема IVR, внутрішня система комуні-
кації з клієнтами та розроблений теле-
грам-бот, який підіймає можливість са-
мообслуговування на новий рівень (осо-
бистий кабінет у сучасному месенджері 
Telegram). Також Компанія «Бест» роз-
робила декілька способів сповіщення 
про стан поточного балансу телекомуні-
каційних послуг, що є дуже актуальним 
питанням серед користувачів. 

Як дізнатися поточний баланс?
Для того, щоб дізнатися поточний ба-

ланс, необхідно обрати будь-який із 
трьох способів: 

1) звернутися до особистого кабінету; 

2) скористатися голосовим меню – IVR; 
3) з’єднатися з оператором. 
Особистий кабінет
Для того, щоб дізнатися поточний ба-

ланс за допомогою особистого кабіне-
ту, необхідно мати логін (номер догово-
ру або IP) та пароль. Якщо з якоїсь при-
чини такі дані відсутні, то завжди є змо-
га скористатися контакт-центром компа-
нії для їх відновлення (необхідно вказати 
повну адресу, ПІБ особи, на яку оформ-
лено договір, та, за можливістю, зателе-
фонувати за тим номером телефону, який 
вказаний у договорі). Звіривши усю нада-
ну інформацію із зареєстрованою, мене-
джер зможе відправити смс-повідомлен-
ня з даними доступу до особистого кабі-
нету користувача. Після успішної авто-
ризації у боковому меню зліва (під зазна-
ченим договором) можна знайти поточ-
ний баланс. А в розділі «Фінансова істо-
рія» переглядати рух коштів.

Голосове меню
Іншим способом дізнатися поточ-

ний баланс телекомунікаційних послуг 
є можливість скористатися голосовим 
меню (IVR). Для цього необхідно зателе-
фонувати до Компанії «Бест» за номером 
телефону, який зареєстрований в особи-
стому кабінеті як телефон для смс-інфор-
мувань. За допомогою такого налашту-

вання з’явиться змога запитати баланс у 
смс-повідомленні та активувати «Кредит 
довіри», якщо він доступний. Для того, 
щоб прив’язати номер, необхідно в осо-
бистому кабінеті відвідати розділ «Нала-
штування», обрати або вказати дійсний 
номер телефону. Після збереження мож-
на користуватися усіма перевагами IVR 
для самостійного контролю послуг. 

Контакт-центр
Додатковою можливістю дізнатися по-

точний баланс є змога зв’язатися з кон-
такт-центром компанії. У вирішенні та-
кого питання зможе допомогти будь-
який відділ (проте консультацію з фінан-
сової історії, інформацію про нарахуван-

ня коштів та їх списання можна отрима-
ти лише у відділі менеджерів компанії). 
Для консультації необхідно надати но-
мер договору та ПІБ особи, на яку заре-
єстрований договір (можливо, адресу), 
щоб перевірити поточний стан балансу. 

Який зі способів не був би обраний, 
контроль поточного балансу є запору-
кою активної (робочої) послуги Інтернет 
та кабельного телебачення. Тому не гайте 
часу, скористайтеся можливістю переві-
рити поточний стан балансу, щоб Інтер-
нет та кабельне телебачення були актив-
ними інструментами вашого повсякден-
ного життя.

Олена СТЕЦЬ

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Генплан передбачає організацію...

... території населеного пункту загалом;

... вулично-дорожньої та транспортної мережі;

... інженерного обладнання і благоустрою;

... цивільного захисту території та населення від 
    небезпечних природних і техногенних процесів;

... охорони навколишнього природного середовища;

... збереження культурної спадщини, історичних місць тощо.

Генеральний план — це основний та найважли-
віший документ у сфері містобудування, в якому 
описується як поточний стан розвитку,  плануван-
ня, забудови та іншого використання території 
населеного пункту, так і план на найближчі роки. 

Як його розробляють?

Заяву про розробку генерального плану 
населеного пункту подає місцевий виконком.
Перед тим як подати її, землевласники та 
землекористувачі роблять пропозиції щодо використання 
територій, які знаходяться у їх власності або 
користуванні.
Генплан розробляє будь-яка землевпорядна організація, 
яка має право проводити подібні роботи  (наприклад, 
“Діпромісто”) з урахуванням діючого та попереднього 
генплану. Її обирає місцева рада, зазвичай, на 
конкурсній основі.
Генеральний план населеного пункту та зміни до нього 
розглядаються і затверджуються місцевою радою на
черговій сесії протягом трьох місяців з дня його подання.
Генеральний план територій, які перебувають за межами 
населеного пункту, розробляє районна або обласна
держадміністрація.
Рішення про його затвердження підписує місцевий голова.

На який час?

Генеральний план безтерміновий.
Його розробляють не менше, ніж на 5 років.
Зміни до нього можна вносити тільки через 5 років, 
якщо їх необхідність не встановлена рішенням суду.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює 
владу як безпосередньо, так і через органи державної вла-
ди та місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції України).

Щоб взяти участь у розроб-
ці, обговоренні та прийнятті 
генерального плану населеного 
пункту, місцевий житель має 
прийти на громадські слухання.

Учасники громадських слухань 
голосують за прийняття від-
повідних рішень по генплану.

За результатами громадських 
слухань генплан відправляють 

або на доопрацювання з ура-
хуванням думки громадськості, 
або на затвердження.

Крім того, пропозиції щодо 
використання тієї чи іншої тери-
торії будь-який місцевий житель 
може викласти у письмовій 
формі і надати до місцевої ради 
або до розробника генплану.

Як взяти участь у розробці?

На офіційному сайті
місцевої ради.
В офіційних ЗМІ.

У місцевій раді.

Де можна з ним ознайомитись?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Саме жителі того чи іншого населеного пункту, а не посадові особи, повинні вирішувати, яким чином 
буде використовуватися територія міста (села, селища), тому важливо брати активну участь у роз-
робці та прийнятті генплану.  Знайомство з генеральним планом вашого населеного пункту, а також 
активна участь у його розробці, обговоренні та прийнятті позбавить вас від неприємних сюрпризів 
(як-то багатоповерхівка в приватному секторі, знищення зелених зон населеного пункту тощо).

Якщо населений пункт не має генплану, законодавство забороняє в ньо-
му будь-яку забудову.

Також заборонена забудова на землях, які, згідно з генпланом, мають 
інше цільове призначення. Наприклад, не можна будувати багатоповер-
хівки на територіях, на яких, згідно з генпланом,  можуть зводитися лише 
приватні будинки не вище 3 поверхів.

Незаконна забудова

На жаль, забудовники часто нехтують заборонами і зводять бу-
динки у населених пунктах, які не мають генпланів або на землях, 
не призначених для цього. 

Нерідко в цьому їм допомагає місцева влада, яка вдається до 
корупції, беручи від них хабарі. Як наслідок — люди залишаються 
без лісу, без свіжого повітря, без зон відпочинку тощо.

Як оскаржити?

Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»

У разі відсутності плану зонування або деталь-
ного плану території, затвердженого відповідно 
до вимог Закону «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», передача (надання) земельних 
ділянок із земель державної або комунальної 
власності у власність чи користування фізичним 
та юридичним особам для містобудівних по-
треб забороняється!

Довідник свідомого громадянина

Технології
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Щорічно в останню суботу травня своє 
професійне свято відзначають працівники 
видавництв, поліграфії і книгорозповсю-
дження. Високу відповідальність перед 
суспільством за забезпечення людей 
книгами несуть бібліотекарі.

Ворзельська бібліотека ім. Дмитра Бедзика є 
яскравим прикладом поєднання культури, духо-
вності та майстерності народних умільців. Ця бі-
бліотека – одна з перших ластівок просвітництва 
й культури Приірпіння.

«Зовнішність – оманлива, 
головне – внутрішня краса!»
Зовні – непоказна, скромна, але ошатна і затиш-

на, бібліотека є потужним осередком культурно-
го життя селища, освітніх та соціальних зв’язків 
з громадськістю, а ще — центром живого спілку-
вання ворзелян.

Для всіх охочих бібліотека завжди відкрита, тут 
панує особлива аура, створено комфортні умо-
ви для роботи. За рік у ній обслуговують більше 
2 тис. читачів не лише із Ворзеля, а й із Бучі, Не-
мішаєвого, Рубежівки, а також відпочивальників 
із ворзельських санаторіїв. Бібліотека обслуговує 
понад 600 дітей віком до 15-ти років. А ще оселю 
розуму людського відвідують молоді мами з візоч-
ками та люди похилого віку, з-поміж яких є й ті, 
хто має обмежені можливості.

Книговидача за рік становить більше 38 тис. при-
мірників книг та періодичних видань. На сьогод-
ні бібліотечний фонд нараховує 32 900 примірни-
ків книг. Його поповнення все рідше відбувається 
за рахунок бюджетних коштів. Зазвичай користу-
вачі бібліотеки та небайдужі жителі селища при-
носять власні книги до храму мудрості, прийма-
ючи участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу» та 
у виставці книг «Буккросинг» (буккросинг — це 
рух, який полягає в тому, що людина, прочитавши 
книгу, залишає її у громадському місці).

Лише за 2016 рік Світлані Сич, тодішній завіду-
вачці, вдалося виграти всеукраїнський конкурс з 
призовим фондом — новинками української літе-
ратури, реалізувати програму лояльності, парко-
ву буккросинг-бібліотеку, зони буккросингу, літ-
ню читальну залу, внести інтерактив в бібліотеч-
не життя, відновити викрадене комп’ютерне об-
ладнання, вирішити питання охоронної сигналі-
зації. А скільки культурних заходів було проведе-
но у стінах цього закладу!

Ірина Кирилишина, нинішня берегиня Вор-
зельської бібліотеки, продовжує добрі традиції за-
кладу, впроваджує нові форми роботи, які попу-
ляризують та розкривають через книгу сутність 
загальнолюдських цінностей, історичної, наукової 
та культурної спадщини як України в цілому, так 
і Приірпінського регіону, та власним прикладом і 
золотими руками майстрині щодня доводить зна-
чимість цього осередку культури для суспільства.

Майстерність, талант, 
креативність і людяність
Ім’я Ірини Кирилишиної добре відоме у Приір-

пінні й поза його межами. Ірину Василівну знають 
не лише як завідувачку Ворзельської селищної бі-
бліотеки ім. Д.Бедзика, а й як волонтера, людину 
щирої душі, креативну й творчу особистість, чиї 
неперевершені витвори розлітаються Україною, 
мов дзвінка пісня. За які б проекти не бралася Іри-
на: чи то вишивані полотна; чи зв’язано-змай-
стровані м’які іграшки, завжди усміхнені й такі 
милі, зовні дуже схожі на саму майстриню; чи інші 
витвори хенд-мейду – усі вони приречені на успіх. 

До речі, на сьогодні з неперевершеними витво-

рами Ірини Кирилишиної можна ознайомитися 
на виставці, яка триває у відділі абонементу Ірпін-
ської центральної бібліотеки. 

Досвід творчої особистості надихає і саму Іри-
ну Василівну, і її однодумців — Ірину Миколаїв-
ну Савіну та Ганну Олександрівну Суратову. Так, 
віднедавна працівниками Ворзельської бібліотеки 
впроваджено серію майстер-класів із різних видів 
мистецтва. Згадати хоча б цьогорічну акцію «Ве-
ликодній перфоманс», про яку ми писали раніше. 

Встановлене біля входу до дитячого відділу біблі-
отеки яйце – символ життя – всі охочі гуртом при-
крашали малюнками, аплікаціями, стрічками.

«Хлопці, повертайтеся живими!»
З 2018 року при Ворзельському осередку культу-

ри відкрито постійно діючий пункт допомоги во-
їнам АТО. 

«Я була б абсолютно щасливою людиною, 
якби не втратила на війні найріднішу 
мені людину — брата. Тепер відчуваю вну-
трішню потребу допомагати нашим хлоп-
цям, підтримувати їх. Думаю, що бійці не 
стільки очікують медикаментів чи про-
дуктів, як дитячих малюнків і виробів, які 
творять дива — мотивують жити, бо-
ротися, перемагати!» – ледь стримуючи 
сльози, розповідає Ірина Кирилишина. 
«Ні дня без роботи!»
Головне завдання, над яким працює бібліотека — 

це популяризація творів українських письменни-
ків, висвітлення історії рідного краю. У бібліоте-
ці функціонує краєзнавча картотека, сформовано 
фонд краєзнавчої літератури.

Завжди у полі зору книгозбірні робота з молод-
дю, учнями, прищеплення етичних, моральних та 
духовних цінностей. Крім постійно діючих книж-
кових, бібліотека організовує тематичні вистав-
ки, виставки-реклами, виставки-діалоги, вистав-
ки-репортажі, виставки-застереження.

Наочність в бібліотеці представлена різноманіт-
ними постійно діючими книжковими виставка-
ми, тематичними поличками, експрес-інформа-
ціями на теми патріотичної, правової, краєзнав-
чої тематики.

Ворзельська бібліотека спільно з ЦК «Уваров-
ський дім» та з Ворзельською школою №5 впро-
довж року проводять низку цікавих змістовних 
заходів з громадою селища. У рамках популяриза-
ції читання, особливо молоді, започатковано акції 
«Що читають відомі люди селища», «Українська 
сучасна книга».

«Наша бібліотека є найбільш доступним і без-
коштовним культурним закладом для місце-
вої громади. Це своєрідний довідковий, інфор-
маційний, освітній центр та осередок духов-
ної культури для жителів селища», – наголо-
шує завідувач Ворзельської бібліотеки.
І працівників Ворзельського закладу культури, і 

книголюбів тішить той факт, що від початку року 
в бібліотеці з’явилося 2 стаціонарних комп’ютери 

та діє зона безкоштовного WiFi для читачів.
Хто хоч раз побував у стінах Ворзельської біблі-

отеки, той відчував всю велич храму культури й 
духовності. Із такими професіоналами своєї спра-
ви, як Ірина Кирилишина, Ганна Суратова, Іри-
на Савіна, з такими активними, творчими, креа-
тивними й небайдужими до своєї роботи праців-
никами – Ворзельській бібліотеці “загрожує” хіба 
що вдосконалення, процвітання, поповнення та 
оновлення, чого їм щиро й зичу!

Бібліотека – осередок духовності 
та культури Ворзеля

8 травня відбулися фінальні 
ігри обласного етапу Чемпі-
онату України з баскетболу 
3х3 серед юнаків та дівчат 
закладів загальної та серед-
ньої  освіти.
Місто Бучу на турнірі пред-

ставляли дві командами юнаків 
Бучанського ЗЗСО I-III ст. №5 у 
двох вікових групах: старшій – 
2000 р.н. та середній – 2003 р.н. 
та молодшій  у складі учнів: За-
церковного Руслана  – 8-В кл., 
Кригіна Михайла та Заїки Ана-
толія – 9-А кл., Лащенка Анто-

на – 9-Б кл. та тренера – вчителя 
фізичної культури Р. О. Рожика.

Суперництво склали команди 
з Броварів, Білої Церкви, Бояр-
ки, Обухова,  Переяслав-Хмель-
ницького та Бориспільського 
району.

За результатами ігор учні Бу-
чанської команди посіли третє 
місце та стали  призерами об-
ласного етапу Чемпіонату Укра-
їни з баскетболу 3х3.

Вітаємо бучанську команду та 
бажаємо подальших спортив-
них перемог!

Бучанці – призери обласного етапу 
Чемпіонату України з баскетболу 

Буча зустрічатиме 6-й Міжнародний музичний фестиваль 
“О-Фест”. Цьогоріч 9 червня Бучанський міський парк пере-
твориться на музичний майданчик.
У програмі фесту: міжнародні гала-концерти за участю вокалістів 

провідних театрів світу, майстер-класи, театральні перформанси, хо-
реографічні та вокальні композиції, музичні імпровізації, концертні і 
поетичні програми, виступ дебютантів та зірок.

У Бучі відбудеться Міжнародний 
музичний фестиваль “О-Фест”

9 травня у Гостомелі на бу-
дівництві ЖК “Гостомельські 
липки”, що в мікрорайоні 
“Баланівка” (вул. Остромир-
ська, 35 б), сталася трагедія: 
під час будівельних робіт за-
гинув 48-річний найманий 
працівник.

У стані клінічної смерті чоло-
вік був доправлений до лікар-
ні. Внаслідок отриманих тілес-
них пошкоджень він помер. Про 
це повідомили в ГУ Нацполіції 
у Київській області. За інформа-
цією правоохоронців, загиблий 
родом з Кіровоградщини.

За даним фактом поліція від-
крила кримінальне проваджен-
ня за ч.2 ст.271 Кримінального 
кодексу України (порушення ви-
мог законодавства про охорону 
праці). Санкція статті передба-
чає покарання у вигляді виправ-
них робіт на строк до двох ро-
ків або обмеження волі на строк 
до п’яти років, або позбавлен-
ня волі на строк до семи років, 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до двох 
років або без такого.

Трагедія на будівництві у Гостомелі

Сторінку підготувала 
Ольга АВЕРІНА
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18 травня пройшло чергове засідання виконкому Ірпінської 
міської ради. Серед актуальних питань — бюджетні здобут-
ки, літній відпочинок дітей, кошториси на значні обсяги робіт 
та морозиво від дружини Максима Плешка.

Між сьогоднішнім та попереднім засіданням виникла майже місяч-
на пауза. Нарешті вперше з’явився новообраний член виконавчого 
комітету — Максим Нельзін. До речі, прізвище цього приватного но-
таріуса досить часто фігурує в документах, пов’язаних з оформлен-
ням прав на майно ірпінських посадовців та депутатів.

За словами начальника фінансового управління Євгенії Данилюк, за І 
квартал поточного року доходи міської скарбнички становили 261 млн 
грн, видатки — 223 млн грн. Бюджетні виконання: 109,7% з офіційними 
трансфертами та 128,4% — власні податкові надходження (фактично 
це майже 100 млн грн, планові показники перевиконано на 22 млн грн).

Головуючий на засіданні мер Ірпеня Володимир Карплюк намагав-
ся жартома похвалити фінансистів. Напевне, він забуває, що за цими 
цифрами — важка праця платників податків.

А посадовці — це лише розподілювачі бюджетних коштів. І факти 
красномовно свідчать, що часто вони роблять це вкрай нераціональ-
но, нехтуючи думкою громади.

Окрім того, Ірпеню додатково виділяється субвенція на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання палива — 30 тис. грн.

Залишки державної субвенції розподілили по територіальних гро-
мадах. Ірпеню надається більше 1 млн грн, за які придбають оргтех-
ніку для початкової школи (568 тис. грн) та оснастять деякі шкільні 
кабінети (471 тис. грн). 

Також надається державна субвенція у сумі понад 2,2 млн грн за-
для підвищення якості освіти в так званій “новій українській школі”. 
Кошти розподілені на підготовку тренерів-викладачів, підвищення 
кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників (55,7 тис. грн); 
закупівлю дидактичних матеріалів (823 тис. грн), меблів (1,1 млн грн), 
мультимедійних засобів (218 тис. грн).

Обговорюючи питання літнього відпочинку дітей у таборах, Карплюк 
згадав про недобудовані приміщення у школах №2 та 17, у яких ще 1 
вересня 2017 року мав пролунати перший дзвоник. Натомість чуємо 
тривожний набат: роботи розтягнулися на невизначений термін, необ-
хідна комплексна експертиза, проекти коригуються, складаються акти 
дефектів тощо. Ірпінська влада виправдовується тим, що тендери ви-
грають “невідомі організації”, які пропонують низькі ціни за роботи. А 
потім затягують терміни їх виконання й не несуть за це жодної відпові-
дальності, оскільки законодавство у цьому плані є недосконалим.

Якщо вартість заміни ліфта по вул. Антонова, 6-а фахівці УЖКГ 
“Ірпінь” оприлюднили без проблем — 298 тис. грн, то кошториси на 
значні обсяги робіт від “Ірпіньжитлоінвестбуду” — зась. Карплюк 
навіть не довірив керівнику цього комунального підприємства Ігорю 
Дворнікову перерахувати їх види та географічне розташування. Якщо 
вже мер полінувався назвати окремі кошториси, то хоча б оприлюд-
нив загальну цифру, щоб вразити наповал своїх “опонентів”. Нато-
мість він дав вказівку Дворнікову, щоб відповідну інформацію його 
служба виставила на сайт міської ради. Із сумного досвіду здогаду-
юсь, що чекати доведеться довго.

Виникає запитання: навіщо міський раді такий виконавець із досить 
високою для службовця місцевого рівня зарплатою, який ігнорує на-
віть вказівки свого безпосереднього керівника? Чи це звичайна гра 
карплюківської команди на публіку?

Підсолодила засідання виконкому новина, що дружина депутата 
ІМР Максима Плешка, якого неодноразово висміювали у соціальних 
мережах за досить оригінальну поведінку та висловлювання, просить 
надати дозвіл на виносну торгівлю. З місцем підприємцю пощастило 
— вул. Шевченка, що у центрі Ірпеня. Та й товар для літнього періоду 
ходовий — морозиво.

Незважаючи на сміх присутніх, Карплюк запевнив, що приклад Ма-
рії Плешко як сумлінного виконавця договору може слугувати для 
інших. І її торгова конструкція відповідає естетичним критеріям, які 
висуваються до зовнішнього вигляду таких об’єктів.

16 травня в Ірпені за круглим столом зібралися 
члени робочої групи з написання Плану економіч-
ного розвитку м. Ірпеня. Документ створюється за 
рекомендаціями ініціативи “Мери за економічне 
зростання” у рамках Східного партнерства Євро-
пейського Союзу.

Це вже третя зустріч членів робочої групи. Під час 
заходу присутні запропонували більше десятка різ-
них проектів. Автори сподіваються на перемогу в 
конкурсі та фінансування з боку ЄС на їх реалізацію.

Наскільки було зрозуміло з виступів, програма 
“Мери за економічне зростання” у рамках Східно-
го партнерства Європейського Союзу ініційована 
у 2016 році та охоплює Азербайджан, Вірменію, 
Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Проекти 
стосуються розробки стратегії розвитку малого та 
середнього бізнесу, сприянню у створенні нових 
робочих місць, зростанню бюджетних надходжень.

Голова “Ірпінської агенції розвитку” Олена Чер-
нявська та начальник відділу забезпечення діяль-
ності апарату Ірпінської міської ради Оксана Нечи-
тайло аналізували можливості, “сильні та слабкі” 
фактори, загрози, що заважають економічному 
розвитку нашого міста.

Пріоритетними можливостями на найближчі 5 
років вбачаються впровадження енергозберігаю-
чих технологій в освітянських та інших закладах, 
переробка сміття, підвищення іміджу міста, децен-
тралізація, доступність кредитних програм (хоча 
навряд чи це залежить від міської влади), державні 
програми регіонального розвитку, спрямовані на 
підтримку екологічно чистого виробництва тощо.

Цікаво, що до видів загроз економічного розвитку 
Ірпеня віднесли політичний тиск. Мовляв, керівни-
ки правоохоронних підрозділів ведуть репресивну 
політику проти чинного управлінського кола Ірпеня. 
Так, над посадовцями і досі дамокловим мечем висять 
кримінальні провадження, триває розслідування.

Також до переліку “загрозників” ірпінської влади 
потрапили ЗМІ та “псевдоактивісти”. Які саме засо-
би масової інформації та особи — залишилося та-
ємницею. Нечитайло не уточнила, у чому полягає 
загроза від них. Напевне, в тому, що висвітлюють 
реальний стан справ у місті, викривають коруп-
ційні діяння влади, розповідають про недолугу ді-
яльність у сфері містобудування, економічного та 
соціального розвитку.

Окрім того, Нечитайло згадала про наявність 
значної кількості незакритих судових справ — зно-
ву без конкретики. У тому нема нічого дивного, 
якщо влада на проведення капремонтів укладає 
угоди з покійниками, використовує чиновниць-
ко-депутатські родинні зв’язки.

До цього часу не відомо, скільки реально кошту-
вала платникам податків оновлена центральна пло-
ща міста, які суми витрачено на благоустрій парків 
та скверів, вуличні ремонтні роботи та усунення їх 
недоліків, враховуючи, що на це йде пайова участь 
забудовників. Виявляється, що корупція, яку поса-
довець теж визначила як загрозу розвитку, має свої 
“сильні та слабкі сторони”. Можливо, тут певна казу-
їстика з термінологією. Проте складається вражен-
ня, що, замість викоренення цього ганебного явища, 
ірпінська влада переживає про зовнішній імідж мі-
ста. Бо зі звинуваченнями у корумпованості з боку 

правоохоронців, незаангажованих ЗМІ та активістів 
він набуває негативних рис, відлякує інвесторів.

Вимогами до запропонованих проектів є збіль-
шення кількості робочих місць, податкових над-
ходжень та перспектива отримувати інвестиції у 
майбутньому. Першим розглянули сміттєперероб-
ний. Його презентувала заступник міського голови 
Наталія Семко, яка опосередковано причетна до 
родинного бізнесу — екологічної компанії “Рада”, 
що займається переробкою та утилізацією непо-
требу. Проект стосується роздільного збирання 
сміття, яке у подальшому потрібно сортувати. Це 
зменшить навантаження на полігони. На жаль, до 
побудови новітнього переробного заводу в нашому 
регіоні ще не готові. Це й не дивно, бо для цього 
необхідні виробничі площі та великі кошти.

Другий проект стосувався створення медико-со-
ціально-педагогічного закладу, робота якого буде 
пов’язана з реабілітацією дітей-інвалідів. Це пи-
тання на часі, адже їх кількість в Україні щороку 
зростає на 1,5-2%.

У рамках брендингу розкручується теза “Ірпінь 
— літературна столиця”. Тому в третьому проекті 
пропонується розвивати інфраструктуру туризму 

та дозвілля — влаштовувати фестивалі, активніше 
залучати до них митців. А представники малого та 
середнього бізнесу проводитимуть ярмарки.

Інші проекти стосуються згаданих вище пріори-
тетних можливостей. Також говорилося про спору-
дження очисних споруд для питної води, створення 
культурних інкубаторів, геронтологічної установи 
для людей похилого віку, розміщення сонячних ба-
тарей на дахах освітніх закладів тощо.

Перспективним назвали й будівництво житла, 
хоча це виглядає справжнім знущанням. Регіон дав-
но зажив слави спального району Києва, де приро-
да винищується заради зведення висоток. Кількість 
населення зростає шаленими темпами. Багато людей 
працюють у столиці, “вивозять” туди податки.

З певною долею скепсису заслухав пропозиції від 
начальника управління інфраструктурного роз-
витку, інвестицій та житлово-комунального госпо-
дарства Андрія Літвинова.

У першому випадку посадовець говорив про 
створення індустріальних парків з нешкідливим 
виробництвом, у другому — ревіталізацію об’єктів, 
щоб подарувати їм нове життя.

Як відомо, в Ірпені поступово зникають вільні 
землі, зокрема й промислові зони. Над територіями 
колишніх потужних підприємств, комунальних за-
кладів нависла загроза висотної забудови. Це сто-
сується, приміром, “Ірпіньмашу”, комбінату “Пере-
мога”, паспортного столу.

Незаконні багатоповерхівки виросли на місці 
будівель редакції газети “Ірпінський вісник”, ша-
хово-шашкового клубу, міської організації Товари-
ства Червоного Хреста, міськсвітла тощо.

Загалом, із запропонованих проектів експерти обе-
руть найбільш оптимальні та цікаві, які могли б заці-
кавити фінансового донора — ЄС. Правда, це лише 
початковий етап. Пропозиції просіюватимуться на 
всіх рівнях, поки не вийдуть на всеукраїнський.

Сторінку підготував 
Ігор ШВЕЦЬ

Економічному розвитку Ірпеня загрожують 
політичні репресії, незаангажовані ЗМІ та 

“псевдоактивісти”?

ТАЄМНИЦІ 
на «дні» кошторисів

• ВЛАДА •
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Як правильно доглядати за городом?

Якщо ви ніяк не можете визна-
читися з напрямком подорожі, 
то вам сподобається такий варі-
ант як круїз. Всупереч міфам про 
вартість, він набагато доступні-
ший за ціною, ніж багатьом зда-
ється. А за наявності біометрич-
ного паспорта, круїзи, напри-
клад, Середземним морем, про-
стіше і швидше оформлювати. 
Адже немає потреби відкрива-
ти візи, витрачаючи на це зайвий 
час і збираючи купу паперів.

Популярні маршрути
Географія круїзів дуже широка. 

Від Австралії до Південної Аме-
рики, від Аляски до Японії... Їх 
напрямки і терміни дуже різно-
манітні і залежать лише від ва-
ших побажань, пори року і мож-
ливостей. Великою популярніс-
тю у весняно-літній період ко-
ристуються круїзи Європою з 
такими перлинами як Барсе-
лона, вічне місто Рим, Паль-
ма-де-Майорка, Венеція, Сан-
торіні. Якщо ви не любите спе-
ку, то вам підійдуть круїзи Пів-
нічною Європою і Норвезьки-
ми фьордами. А в зимовий пе-
ріод це, звичайно ж, круїзи Ка-
рибськими островами і Півден-
но-Східною Азією. Адже, коли у 
нас холодно, саме час відправи-
тися в теплі країни.

Одним із найбільш популярних 
наразі є пакет від 7 до 12 днів в 
Європейському напрямку. У цей 
період лайнер курсує вздовж уз-
бережжя, відвідує кілька країн 
Середземного моря, що дозволяє 
побачити досить багато, не обтя-

жуючи себе переїздами. Він за-
ходить не тільки в портові міста, 
але й на острови, де ви зможете 
відчути колорит кожної країни в 
повній мірі.

Переваги круїзу
Ви тільки уявіть, що за час від-

пустки ви зможете відвідати по-
над 10 різних міст! При цьому 
вам не потрібно буде нескінчен-
но розбирати і збирати валізи, 
постійно думаючи про те, де б пе-
рекусити. Вам буде здаватися, що 
це не ви мандруєте по світу, а сам 
світ обертається навколо вас. І це 
не дивно, оскільки сама подорож 
проходить без метушні, тим паче, 
всі основні переміщення між 
портами проходять в нічний час. 
А коли ви, прокинувшись зранку, 
вийдете на балкон або відправи-
тесь на сніданок, то побачите вже 
зовсім інші пейзажі.

Корабель в порту буде пришвар-
товано протягом всього дня, 
тому ви отримаєте можливість 
вдосталь насолодитися красою 
нового міста. Або залишитися 

на судні і зануритися в атмосфе-
ру найрізноманітніших розваг.

На лайнері є все!
Лайнер — це місто на воді зі 

своєю інфраструктурою, і тут не 
буде часу нудьгувати навіть най-
прискіпливішому туристу. На 
борту вас чекають різноманітні 
атракціони, басейни, вечірні ви-
стави з кращими бродвейськими 
мюзиклами, акробатичні шоу, 
жива музика, кінотеатри, розта-
шовані під відкритим небом, де 
ви прекрасно проведете час, пе-
реглядаючи новинки кінопро-
кату зі свіжоприготованим по-
пкорном. На багатьох лайнерах 
є аквапарки і водні шоу, а також 
гольф-симулятори, бейсбольні 
та волейбольні майданчики для 
активних відпочивальників.

Для азартних гравців ви знай-
дете казино та ігрові автомати, де 
зможете випробувати свою уда-
чу. Бажаєте усамітнитися? Тоді 
вам у СПА з джакузі і сауною — 
там ви матимете змогу насолоди-
тися кращими процедурами для 

релаксу і оздоровлення.
Якщо ви за здоровий спосіб 

життя — ультрасучасний спорт-
зал і палуба для ранкових про-
біжок навколо лайнера на сві-
жому морському повітрі приве-
де вас у захват.

А ще лайнер — це справжній 
рай для дітей. До речі, у багатьох 
круїзних компаніях подорож для 
малечі — безкоштовна. Для діток 
є міні-клуби з ігровими кімната-
ми, невеличкі басейни. З ваши-
ми дітьми будуть займатися най-
кращі аніматори, які організову-
ють різні конкурси, квести і дис-
котеки. Групи діляться за віком, 
тому кожній дитині буде цікаво, 
оскільки програма підбирається 
під її вікову категорію.

На лайнер допускаються діт-
ки від 6 місяців. І не переживай-
те про дитяче харчування, про 
це вже подбали за вас. А якщо 
ви не знайшли їжу для дитини 
на шведському столі, то  кухарі 
приготують її для вас абсолют-
но безкоштовно.

Розвінчуємо міфи
Один з міфів пов’язаний з кач-

кою на борту під час подорожей. 
На сьогоднішній день круїзні 
компанії обладнують свої кора-
блі сучасною технікою, завдя-
ки якій качка на лайнері не від-
чувається. Стосовно кают, то 
за своєю площею і комфортом 
вони не поступаються номерам 
в готелях. На борту ви знайде-
те каюту на будь-який смак і га-
манець — від простих, без вікна, 
до двоповерхових дорогих сью-
тів. Яку каюту ви б не обрали, 
знайдете в ній все найнеобхід-
ніше, щоб ваш відпочинок був 
максимально комфортним.

Харчування на борту повно-
цінне і дуже різноманітне. До 
ваших послуг буде традицій-
на європейська кухня за систе-
мою «все включено» (перекуси-
ти можна в будь-який час доби). 
Також на борту ви знайдете пі-
церії, кафе з морозивом, різ-
номанітні кав’ярні, паби, кок-
тейльні і винні бари, тематич-
ні ресторани, різноманітні ма-
газини і сувенірні крамниці, які, 
з огляду на знаходження в водах 
безмитної торгівлі, порадують 
вас своїми цінами.

Порада
Mint Travel рекомендує бро-

нювати круїзи заздалегідь — це 
позбавить вас від зайвих пере-
живань і допоможе заощади-
ти гроші. Найкращі маршру-
ти завжди продаються в першу 
чергу, адже бронюють їх турис-
ти з усього світу.

Хвилю тримай:  
вирушаємо в круїз

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Якщо ви хочете отримати масу вражень, гідний сервіс і побачити прекрасні куточки нашої планети, 
вирушайте в круїз! А визначитися з маршрутом вам допоможуть менеджери туристичної компанії Mint Travel.

Сьогодні актуальним питаннями є 
прополка, досаджування і обробка 
городу. Яким він повинен бути, щоб 
задовольняти потреби господарів ді-
лянки? Як за ним доглядати, особли-
во, якщо території мало, а виростити 
хочеться багато?

Небезпечне сусідство
Хочу нагадати, що ще перед посадкою 

рослин вам потрібно визначиться, що ви 
хочете виростити і як багато. Посіявши, 
наприклад, три пакети морквини на метр 
площі, ви не виростите абсолютно нічо-
го, оскільки, конкуруючи, рослини «за-
глушать» самі себе. Або ж, посадивши по-
руч томати, баклажани, картоплю і солод-
кий перець, ви прирікаєте їх бути з’їдени-
ми або пошкодженими одними і тими ж 
шкідниками та хворобами, оскільки всі 
вони відносяться до пасльонових.

Світловий режим
Ще один важливий фактор доброго 

урожаю — довжина світлового дня. Ре-
дис, наприклад — рослина короткого 
світлового дня, тому практично немож-
ливо виростити його влітку, щоб він не 
пішов в стрілку. У пекінської капусти 
навпаки — чим раніше посадимо, тим 
більша ймовірність, що отримаємо на-
сіння, а не качани. Тому я її сіяв навіть 
в кінці травня. Особливості світлового 
режиму не менш важливі, ніж піджив-
лення або полив.

Особливості підживлення
Якщо ви хочете, щоб виросли «верш-

ки», то використовуйте для них азотні 
добрива, які стимулюють ріст вегета-
тивної маси (наприклад, селітра, нітро-
амофоска, перегній, послід). Якщо вам 
потрібно цвітіння або корінь, то удоб-

рюйте золою, калійно-фосфорними до-
бривами, верховим торфом.

Невеликий город — великий урожай
Підняті грядки, гірки або горщики на 

парканах... На сьогоднішній день існує 
дуже багато способів на маленькому 
просторі отримати великий урожай. Го-
ловне, щоб була фантазія і руки росли 
«з правильного місця».

Захист рослин
Алелопатичні властивості деяких рос-

лин — кращий засіб для захисту вро-
жаю. Саджаючи часник між полуни-
цею, базилік між томатами, а календулу 
поряд із практично будь-якими росли-
нами, можна уникнути багатьох захво-
рювань рослин, а це, погодьтеся, краще, 
ніж лікувати.

Але найголовніше, що потрібно пам’я-
тати при вирощуванні рослин — це 
варто робити з любов’ю. Тоді вас неод-
мінно чекає хороший урожай.

Євген  ЄЛЬПІТІФОРОВ, 
провідний  інженер

Національного 
ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка 

НАН України

• 27 травня, Сидора
   Теплий Сидір — тепле літо.
• 27 травня дме північний вітер — літо буде холодне.
   Якщо на Сидора холодно, то все літо буде холодне.
• 28 травня, Пахома
  Тепла погода на Пахома - можна вирушати на 
риболовлю і розраховувати на хороший улов.
Багряний схід сонця на Пахома - літо буде жарке, 
з великою кількістю пожеж.
Гарна погода 28 травня - можна розраховувати на 

хорошу погоду в найближчі дні.
• 29 травня, Федора Житника

Собака лежить на землі, висолопивши язика — у 
найближчі дні чекай теплої погоди.
Жаби квакають під час дощу — прикмета до того, 

що погода невдовзі поліпшиться.
• 30 травня, Євдокії-Свистун
Яблуні, бузок та горобина в цвіту — буде хороший 

кльов, і можна вирушати на риболовлю.
Північний вітер 30 травня віщує холодне літо.
• 31 травня, Федота-вівсяника
Під час заходу сонце стало блідим — буде дощ.
Листя дуба повністю розпустилися — чекай добро-

го врожаю.

Народні прикмети
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Детальніше: https://best.net.ua/bonus1000

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

Детальніше: https://best.net.ua/za0grn

Смачного!

26 травня — День працівників видавництв, 
              поліграфії і книгорозповсюдження.
27 травня — Трійця, День хіміка.
28 травня — День прикордонника.
29 травня — Міжнародний день миротворців.
31 травня — Всесвітній день без тютюну.
1 червня — Міжнародний день захисту дітей, 
              Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока.
2 червня — Міжнародний день очищення водойм.
3 червня — День працівників водного господарства 
              України, День працівників місцевої
              промисловості України.
5 червня — Всесвітній день навколишнього 
              середовища (День еколога).
6 червня — День журналіста в Україні.

Святковий календар

По горизонталi:
1. Верхня частина фасаду 4. В древньоєги-
петській міфології бог мистецтва та ремесел 
6. Дитячий табір в Криму 7. Перо з широким 
тупим кінцем 10. Частина лампочки 
11. Жовто-оранжева мінеральна фарба 
14. Невелике морське судно 17. Сушений 
абрикос 18. Нащадок змішаного шлюбу 
21. Фруктове дерево 22. Вал, коток 
23. Волокно бавовнику

По вертикалі:
1. Організована група депутатів 2. Алкоголь-
ний напій 3. Вид верблюдів 4. Польський 
феодал 5. Вулкан в Японії 8. Орган зору 
9. Др.-руський князь 12. Пустеля в Південній 
Америці 13. Друкарський похилий шрифт 
15. Співочий колектив 16. Вулкан на Філіппі-
нах 18. Дитяча інфекційна хвороба 
19. Бог вітру 20. Частина кори

По горизонталi: 1. фронтон 4. Пта 6. Артек 7. рондо 10. цоколь 
11. охра 14. яхта 17. курага 18. креол 21. слива 22. рол 23. бавовна.

По вертикалi: 1. фракція 2. текіла 3. нар 4. пан 5. Асо 8. око 9. Дір 
12. Атакама 13. курсив 15. хор 16. Апо 18. кір 19. Еол 20. луб.

НЕЗВИЧНА ОКРОШКА
• НА ПИВІ
2 редиски, 1 л пива, 1 пучок зеленої цибулі, 2 огірки, 2 кар-

топлини, 400 г вареної ковбаси, 2 яйця, сіль — за смаком.
Вимити і відварити в мундирах картоплю. Дати їй 

охолонути, потім очистити і нарізати дрібними куби-
ками. Помити і нарізати невеликими кубиками огірки. 
Зварити вкруту яйця, остудити, очистити і дрібно на-
різати. Дрібними кубиками нарізати ковбасу. Вимити 
редис і порізати тонкими кільцями. Помити зелену 
цибулю і дрібно порізати. Всі інгредієнти викласти в 
глибоку миску, посолити за смаком і добре переміша-
ти. Залити холодним пивом і ще раз добре перемішати.

• НА М’ЯСНОМУ БУЛЬЙОНІ
2 курячих стегенця, 3 яйця, 4 картоплини, 2 огірки, 

по 1 пучку кропу і зеленої цибулі, 200 г сметани, 200 г 
майонезу, 1/3 ч.л. лимонної кислоти, сіль — за смаком.

Картоплю і яйця відварити і почистити. З курячих 
стегенець зварити бульйон. Дістати м’ясо, дати йому 
охолонути, відокремити м’ясо від кісток і нарізати 
кубиками. Дрібно порізати зелень, яйця і овочі. Всі 
інгредієнти змішати у великій мисці, додати смета-
ну і майонез. Залити бульйоном, посолити окрошку 
за смаком і додати лимонну кислоту. На одну годину 
поставити в холодильник.

• БУРЯКОВА
6 буряків, 3 огірка, по 1 пучку зеленої цибулі, кропу і 

петрушки, 6 яєць, 250 мл сметани, 4 ст.л. оцту, 3 л 
води, сіль, цукор за смаком.

Буряк, яйця зварити, очистити. З огірків зняти шкір-
ку. Яйця розділити на білки і жовтки. Буряк, огірки і 
білки потерти на крупній тертці. Лук, кріп і петрушку 
дрібно порубати. Викласти зелень і жовтки в миску, 
присипати сіллю і гарненько розім’яти. Всі інгре-
дієнти змішати у великій каструлі, додати сметану, 
оцет, сіль, цукор і розмішати. Поступово влити воду. 
Подавати з відвареною картоплею.

По горизонталi: 1. фронтон 4. Пта 6. Артек 7. рондо 
10. цоколь 11. охра 14. яхта 17. курага 18. креол 21. 
слива 22. рол 23. бавовна.

По вертикалi: 1. фракція 2. текіла 3. нар 4. пан 5. 
Асо 8. око 9. Дір 12. Атакама 13. курсив 15. хор 16. 
Апо 18. кір 19. Еол 20. луб.

Хотів днями купити заспокійливого, але побачив 
ціну і рознервувався.

***
Він: «Якщо зараз хочеш, то приїжджай. Або я приїду».
Вона: «Краще — ти. Мені далі їхати».

***
Два гангстери, які пограбували банк, намагаються 
відірватися від поліцейського, який переслідує їх на 
автомобілі.
— Дивись, Джек, яке несправедливе життя — кож-
ного разу, коли у тебе з’являються гроші, одразу ви-
никають проблеми.

***
Глава адміністрації на зборах директорів:
— Сьогодні у людей рідко вистачає грошей на м’ясо і 
молочні продукти.
Голос із залу:
— Нічого, будемо працювати в дві зміни!
— Завтра люди зовсім не зможуть купити ні м’яса, ні 
молочних продуктів.
— Нічого, будемо працювати в три зміни!
— Та хто ж ви, такий свідомий!?
— Я — директор крематорію!

***
Кросворд

***
Якщо дівчина запитує, чи не товста вона, їй 
мало відповісти ні. Ти повинен зобразити 
крайнє здивування, що таке запитання вза-
галі можливе. А якщо можеш, то ще й під-
стрибнути від несподіванки.

***

Анекдоти

Карикатура


