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Отже, 7 червня на сайті “Правда Ірпе-
ня”, який “обслуговує” в інформацій-
но-ідеологічному плані ірпінського мера 
Володимира Карплюка (“Нові обличчя”) 
та його оточення, з’явилося повідом-
лення про перенесення недобудованого 
асфальтного заводу з Ворзеля до Ірпеня.

У повідомленні зазначається: “Скан-
дально відомий асфальтний завод, який 
місцева громада не дозволила збудувати 
у Ворзелі,  хочуть розмістити на тери-
торії колишнього комбінату “Перемога” 
в Ірпені. Про це інтернет-ресурсу “Прав-

да Ірпеня”, - повідомив голова ГО “Гро-
мада Ірпеня” Дмитро Луговий”.

Цю інформацію поширили на декільк 
ох місцевих сайтах, теж певним чином 
“підв’язаних” до ірпінських можновлад-
ців, — “Ірпінський вісник” (видання, 
яке фінансується з міського бюджету), 
“04597.com.ua”.

Начебто Луговий сказав, що “таке рі-
шення влада мотивує необхідністю роз-
витку промислової інфраструктури та 
створення робочих місць в Ірпені”. Але 
не зрозуміло, хто такий Луговий і про 

яку “владу” йдеться.
Адже  Карплюк неодноразово наголо-

шував, що він, мовляв, підтримує еко-
логічно чисте виробництво на території 
колишнього комбінату “Перемога”, яке б 
не шкодило здоров’ю людей.

На одній із сесій мер розповідав, що від 
певних об’єднань надійшли пропозиції 
про  облаштування на цій землі ІТ-пар-
ку, де б створили свої робочі місця най-
більші у світі ІТ-компанії. Правда, які 
саме та чим вони займатимуться, Кар-
плюк так і не уточнив.

Згодом стало відомо, що за ДПТ на те-
риторії комбінату пропонують звести 12 
житлових будинків на 9 поверхів. Також 
для мешканців нового мікрорайону пе-
редбачено магазин, дитячий садочок і 
ресторан, дитячі та спортивні майдан-
чики, зелені зони й пляж.

Варто нагадати, що згідно з Генераль-
ним планом та зонінгом територія ком-
бінату “Перемога” відноситься до земель 
промисловості.

Ми вже були свідками фейкових інформаційних кампаній від 
політтехнологів провладної команди мера Ірпеня. Можна згадати 
“смерть” колишнього ректора Мельника”, “в Ірпені знайшли газ”, 
“гімн Росії на сесії”, “Чібісов хоче стати мером Ірпеня” та багато 
інших. Тому пояснимо докладніше, аби наші читачі не стали 
жертвами маніпуляцій та провокацій.

Продовження на сторінці 3.

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

За допомогою важкої бу-
дівельної техніки без будь-
яких дозвільних докумен-
тів знімається верхній ро-
дючий шар грунту в райо-
ні вул. Підгірної, поблизу 
Будинку творчості пись-
менників — для облашту-
вання набережної. 

Наразі технікою підготов-
лено майданчик для будів-
ництва пішохідних та ве-
лосипедних доріжок. При 
цьому знищено ще один ку-
точок незайманої мальов-
ничої ірпінської приро-
ди. Швидше за все, таким 
чином підготували черго-
ву “резервацію” для відпо-
чинку майбутніх новоселів 
заплави. Цей механізм уже 
відпрацьовано на парках та 
скверах Ірпеня, що утворю-
ються поблизу житлових 
комплексів. 

Як відомо, починаючи з 
вересня 2016 року, керів-

ництво Ірпінської місь-
кої ради намагається неза-
конно забудувати заплавні 
землі. Для цього розробле-
но та затверджено деталь-
ний план території. Але 
така забудова є незакон-
ною. Земельні ділянки у за-
плаві р. Ірпінь знаходять-
ся за межами м. Ірпінь, що 
підтверджується даними 
Публічної кадастрової кар-
ти України, Індексно-када-
стровою картою м. Ірпінь 
Київської області, інфор-
мацією Київської обласної 
державної адміністрації, 
Ірпінської міської ради.

Наприклад, землі, що 
знаходяться у кварта-
лі, обмеженому вул. Мая-
ковського, пров. Озерний, 
вул. Достоєвського та вул. 
Гайдара, мають сільсько-
господарське призначен-
ня, що виключає житло-
ву та громадську забудо-

ву. Адже вона може при-
звести до екологічної ка-
тастрофи. До того ж тут 
знаходиться загальнодер-
жавна осушувально-зво-
ложувальна система річ-
ки. Зміна цільового при-
значення цих земель мож-
лива виключно у разі спи-
сання меліоративної сис-
теми Кабінетом Міністрів 
України.

Враховуючи ці порушен-
ня, прокуратура області, 
громадські організації та 
окремі громадяни пода-

ли низку позовів про ви-
знання незаконним та ска-
сування рішення Ірпін-
ської міської ради про за-
твердження ДПТ забудови 
заплави р. Ірпінь. Зі свого 
боку, представники ІМР 
затягують судовий роз-
гляд справ, чим перешкод-
жають прийняттю закон-
ного рішення. Тому закра-
дається думка, що ірпін-
ські можновладці особи-
сто зацікавлені у забудові 
заплавних земель.

Ігор ШВЕЦЬ

Фейк про асфальтний завод на БКЗ: 
чергова провокація від провладних

політтехнологів

Із 29 травня у нашому місті знищуються меліоративні 
землі заплави р. Ірпінь, які мають статус особливо цінних. 
Депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі 
зазначає, що це безпрецедентний екологічний злочин, 
скоєний ірпінською владою на чолі з мером. 

Місцева влада продовжує знищувати 
цінні землі заплави річки Ірпінь

стор. 7

Яскраві перлини
Туреччини

стор. 6

Секрети щастя Миколи 
Рожновського

стор. 4

Протест мешканців
ЖК Rich Town 
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Депутат від “Батьківщини” 
назвав українську мову 

“жлобским языком”
5 червня проходило засідання 21-ї сесії Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради, на якому за-
реєструвались 25 народних обранців. Перед депу-
татським корпусом виступила представник від ВО 
“Свобода” Олена Яцун, яка зачитала звернення від 
групи депутатів до Верховної Ради щодо ухвалення 
Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.

Після зачитання до неї звернувся із уточненнями де-
путат від “Опоблоку” Олександр Пустовий, який за-
явив про те, що юридично неправильно називати дер-
жаву Росію Московією і хто такі депутати Подільської 
ради, щоб вирішувати такі глобальні питання. Сам Пу-
стовий виступав російською мовою. Олена Яцун відпо-
віла, що депутати районної у місті ради є представни-
ками громади і мають право вимагати справедливості 
для своїх виборців.

Присутня на сесії депутатка Фортечної районної у м. 
Кропивницькому ради Олена Скочко з місця зауважи-
ла депутату від “Опоблоку” про те, що він має висту-
пати державною мовою, а не мовою окупанта. На що 
деякі народні обранці почали обурюватися: “Русский 
язык понимает каждый!”. У відповідь Скочко заува-
жила, що депутати і чиновники у державних органах 
мають виступати лише українською. На що депутат від 
“Батьківщини” Андрій Сілівейстров висловився: “Это 
жлобский язык, все разговаривают одно слово так, одно 
- так”. Та все ж у подальшому Олександр Пустовий пе-
рейшов на українську.

УНІАН 

Міський голова Ірпеня заявив, 
що обов’язково 
повернеться у бізнес
Мер Ірпеня Володимир Карплюк планує поверну-

тися у бізнес. Про це він заявив у коментарі Громад-
ському руху "Чесно", який поцікавився в політика, 
чому у нього найнижча зарплата на Київщині з-по-
між мерів міст.

“Питання оплати праці ДЛЯ СЕБЕ не ставив на пер-
ший план для того, щоб уникнути маніпуляцій зі сто-
рони ЗМІ.. З приводу збитковості… хтось повинен був 
взятися і задати нову планку рівню управління. Ми з ко-
мандою це зробили. Після того, як на 100% переконаюся, 
що повернення до старої системи неможливе – обов`яз-
ково повернуся назад в бізнес”, – заявив  Карплюк, не 
уточнивши, коли саме планує це зробити.

У відповідь на це звернення місцева жителька, журна-
лістка Михайлина Скорик заявила, мовляв, теза про те, 
що Карплюк планує повернутися в бізнес, звучить ко-
мічно, адже як можна повернутися туди, де ти по суті 
весь час є? 

Варто зауважити, що депутатська більшість в Ірпін-
ській раді сформована й коаліційно голосує разом з 
міським головою, якому прокуратура області вручила 
підозру і звинувачує не лише його, а й його заступників, 
зокрема у вимиванні бюджетних коштів на ФОП-покій-
ника. Після вручення підозри Карплюк вчергове пропав 
з країни більше, ніж на місяць.

Громадський рух “Чесно”

Михайло Ковальчук знищує дерева 
під майбутню забудову
12 червня увечері в Ірпені по вул. Лісова, 6-г невідо-

мі пробралися на територію зеленої зони, огородже-
ної парканом, та почали вирізати дерева. На виклик 
прибула поліція. 

Наступного дня зранку знищення лісу продовжило-
ся. За словами місцевого жителя Богдана, цю територію 
планують забудувати.

Забудовник — Михайло Ковальчук, який є власником 
земельної ділянки. Він знову надіслав робітників на ви-
рубку лісу. Загалом знищено 9 здорових дерев. Дозвіль-
них документів на їх знесення не було. Це засвідчили й 
працівники поліції, які сьогодні прибули на виклик. 

Сам Ковальчук, який перебував поблизу своєї земель-

ної ділянки, не захотів спілкуватися з громадою та жур-
налістами, тому поїхав з місця події. Пізніше редакцію 
повідомили, що він знову туди повернувся. 

Громада звертається до міської влади, прокуратури, 
поліції, щоб вони розібралися у цій ситуації та вжи-
ли відповідних заходів щодо тих, хто незаконно знищує 
живу природу. 

Ігор ЗАЛІЗНЯК

Чи “протягуватиме” ірпінська 
влада на 52-ій сесії ІМР питання 
будівництва свердловини у парку 
відпочинку імені Стельмаха?

20 червня о 10:00 розпочнеться п’ятдесят друга 
сесія Ірпінської міської ради VІІ скликання. Захід 
пройде у залі засідань міської ради за адресою: 
м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-а.

Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сай-
ті ІМР. Але не в категорії “Розпорядження міського голо-
ви”, як зазвичай, а в “Рішеннях міської ради”.

Традиційно для Ірпінської міськради порядок денний 
сесійного засідання досі залишається таємницею. Ціл-
ком можливо, що одним з питань, яке розглядатиметься 
на засіданні, буде рішення про будівництво свердлови-
ни у парку відпочинку ім. Стельмаха.

Про це натякнув начальник КП “Ірпіньводоканал” 
Олександр Маркушин, коли приїздив на місце події, де 
жителі мікрорайону СМУ не дозволили розпочати під-
готовчі роботи для її спорудження.

На жаль, рівень довіри місцевих жителів до влади дуже 
низький. Люди переконані, що свердловина — це лише 
перший крок до забудови парку. А пускати забудовників 
у цей неповторний куточок живої природи вони не зби-
раються. І відстоюють свої позиції уже багато років, чи-
нячи шалений опір спритникам, які бачать тут замість 
дерев багатоповерхівки.

Юрій ГОНТА

Будівництво школи чи чергова
маніпуляція?
Несподівано наприкінці травня узбіччя проїзної 

частини вулиці Підгірної в Ірпені заполонили біл-
борди з інформацією про початок будівництва нової 
школи. Але незважаючи на благий зміст цієї новини, 
деякі небайдужі містяни впевнені, що все це лише 
красива обгортка, за якою приховують нову забудо-
ву багатоповерхівками.

Взагалі постало питання щодо безпеки розташуван-
ня дитячого навчального закладу. В управлінні освіти та 
науки Ірпінської міськради журналістам “Погляду” вда-
лося дізнатись, що на сьогодні  ведуться лише розвіду-
вальні геологічні роботи та експертизи. А от щодо роз-
ширення мережі навчальних закладів, Ірпінська міськра-

да документів до обласної державної адміністрації поки 
не подавала.

Взагалі земельна ділянка, на якій розпочато підготов-
чі роботи до будівництва, наразі знаходиться під аре-
штом. Його наклав прокурор Ірпінського відділу Киє-
во-Святошинської місцевої прокуратури Київської об-
ласті у зв’язку з кримінальним провадженням щодо не-
законної зміни його цільового призначення Ірпінською 
міськрадою.

Відповідно до інформації Ірпінського міжрайонного 
управління водного господарства дана територія відно-
ситься до заплавних земель  р. Ірпінь. В межах даних зе-
мельних ділянок існує закрита меліоративна мережа.

Згідно з інформацією Головного управління Держгео-
кадастру у Київській області відповідно до викопіюван-
ня з проекту формування території Ірпінської міської 
ради Київської області дана земельна ділянка розташо-
вана за межами населеного пункту.

Ірина РОЗОВА

В Ірпені по вулиці Львівській 
стався черговий парканопад: ціна 
питання — 15 мільйонів гривень
13 червня в Ірпені невідомі намагалися встановити 

огорожу в зеленій зоні по вул. Львівській. Але 
простояла вона не довго — стався відомий ірпінський 
парканопад.

Місцеві жителі ствер-
джують, що ставити пар-
кан почали десь після 
16:00.  Роботи проводили 
похапцем, бо знають, що 
у цьому мікрорайоні мі-
ста люди активно захи-
щають природу.

Як відомо, за огоро-
дженням зазвичай ви-
різають дерева та копа-
ють котлован під будів-
лі, в основному багатопо-
верхові. Це вже не перша 
спроба поставити паркан 
по вул. Львівській. 

За словами депутата Ірпінської міської ради Лаврен-
тія Кухалейшвілі, площа згаданої зеленої зони сягає 1 га. 
Цю землю продавали на ОЛХ за 750 тис. у. о. (майже 15 
млн грн). 

Кухалейшвілі стверджує, що її вкрали у громади під 
час тотального земельного дерибану 2007-2010 років, 
коли міським головою Ірпеня був Олег Бондар.

Більшість в Ірпінській міській раді тоді складали депу-
тати від “Батьківщини”. Саме представники цієї партії 
причетні до дерибану 1000 га зелених зон нашого міста.

Ігор ШВЕЦЬ

39-а сесія Гостомельської
селищної ради не відбулася
39-а сесія Гостомельської селищної ради 13 червня 

тривала впродовж лічених хвилин.

За словами одного із представників депутатського 
корпусу, хтось відпочиває, хтось хворіє, але більшість 
народних обранців обурені бюджетними махінаціями, 
т. зв. “гарантійними листами”, виконанням робіт “у 
кредит”, вибірковим виділенням коштів на депутатські 
округи кумів та сватів.

А тому на пленарне засідання Гостомельської селищної 
ради з’явилося лише шестеро депутатів із двадцяти п’яти.

На офіційному сайті Гостомельської селищної ради за-
значено, що сесія не відбулася через відсутність кворуму.

Ольга АВЕРІНА



Київщина • 15 червня 2018 року • №8 (24) 3РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА• АКТУАЛЬНО •

Фейк про асфальтний завод на БКЗ: 
чергова провокація від провладних політтехнологів

Це комунальна власність, дозвільні документи на бу-
дівництво на ній того ж асфальтного заводу має вида-
вати місцева влада.

За словами Лугового, ГО “Громада Ірпеня” виступає 
категорично проти розташування асфальтного заводу 
в мікрорайоні БКЗ. І готова збирати підписи “щодо не-
допущення перенесення у житловий масив шкідливого 
виробництва”.

Також цікавою є фраза Лугового: “Ми вимагаємо, 
щоб на території колишнього комбінату “Перемога” 
будувалися дитячий садок і школа, які вкрай потрібні 
місту”. Цілком впевнено можна говорити, що в інфор-
маційний простір провладними політтехнологами сві-
домо запущена чергова “лякалка”.

Її механізм спрямований на те, щоб викликати обу-
рення серед населення та підштовхнути людей до ви-
бору більш “прийнятного” варіанту використання зем-
лі, у даному випадку — забудова багатоповерхівками, 
до якої уже “підтягнуто” згадані садочок та школу. 

Аналогічний механізм впливу на масову свідомість, 
коли пропонують із двох лих обрати менше, уже вико-
ристовувався, щоб виправдати в очах громади знищен-
ня зелених зон під зведення висоток.

Через ботів та осіб, прихильних до мера-забудовника 
і його оточення, у соціальних мережах поширювалися 

твердження: дерева у лісі хворі, земля закидана сміттям, 
наркомани на кожному кроці, тож краще цю територію 
забудувати, що дозволить підтримувати тут порядок.

Про  Лугового  відомо, що він народився у 1989 році 
в м. Турка (Львівщина). Навчався у податковому уні-
верситеті (Ірпінь). Працював менше року в Бучанській 
міській раді — оператором гарячої лінії відділу по ро-
боті із зверненнями громадян та головним спеціаліс-
том загального відділу.

Недовго трудився начальником Ірпінського відділу 
купівлі-продажу нерухомості ТзОВ “АН Траєкторія”. 
Потім декілька років не працював, був мобілізований 
до лав армії. Також Луговий перебував на посадах пер-
шого заступника голови Турківської районної державної 

адміністрації та секретаря Турківської міської ради.  У 
2017 році за власним бажанням склав свої депутатські 
повноваження.

ГО “Громада Ірпеня” заснована у серпні 2017 року 
Луговим (м. Турка) та його дружиною Тетяною (м. Но-
воволинськ, Волинська область). Як юридична особа, 
організація зареєстрована в Ірпені по вул. Кірічека.

Отже, можна зробити висновки. За санітарними нор-
мами такий об’єкт як асфальтний завод має бути роз-
ташований на відстані 1000 м до найближчої житлової 
зони. Враховуючи реалії, на БКЗ це неможливо.

Тому подана інформація на сайті “Правда Ірпеня” 
— черговий фейк від ірпінських можновладців,заміша-
них у будівельних схемах. Вони намагаються переклю-
чити вектор уваги населення, щоб все ж “протягти” 
забудову промзони висотками.

Нагадаємо, рік тому Ірпінська міська рада надала 
ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пло-
щею майже 42 га ринковою вартістю понад 21 млн до-
ларів США. Надання дозволу на розроблення проекту 
здійснено з порушенням вимог ст.ст. 124, 134 Земель-
ного кодексу України. Засновниками ТОВ “ПРОМОЕ-
НЕРДЖІ” на даний час є Володимир Співак (багаторіч-
ний бізнес-партнер Володимира Карплюка, член партії 
“Нові обличчя”), Галина Пуставська та Роман Глова. 

Ігор ШВЕЦЬ

Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

У минулому році фактчекінговий про-
ект VoxCheck два місяці стежив за ви-
словлюваннями 20 топ-політиків, які 
формують політичний порядок денний. 
Фактчекери зібрали 424 цитати, з яких 
лише трохи більше третини виявили-
ся правдивими. Тобто в двох випадках з 
трьох політики відверто брешуть, мані-
пулюють або сильно перебільшують. 

Рейтинг брехунів та 
маніпуляторів

На першому місці в топі найменш 
правдивих політиків Юлія Тимошенко з 
«Батьківщини», на другому — Вадим Ра-
бінович з фракції «Опозиційний блок», 
на третьому — його колега Юрій Бойко. 
Замикають п’ятірку найбільш неправди-
вих Олександр Вілкул («Опоблок») і Олег 
Березюк («Самопоміч»).

За два місяці проект зібрав 46 фактоло-
гічних цитат Юлії Тимошенко, які мож-
на перевірити. З них всього чотири не 
містили брехні чи маніпуляції — тобто 
менше 10%. Три з чотирьох правдивих 
цитат — це повтори про те, що, за дани-
ми ООН, 60% людей в Україні перебува-
ють за межею бідності. Це правда, хоча 
знайти, як ООН порахувала відсоток і 
що організація має на увазі під межею 
бідності, не вдалося. 

В ході проекту фактчекери провели 
контент-аналіз: оцінили конотацію (емо-
ційне забарвлення) висловлювань полі-
тиків. 95% усіх цитат Тимошенко вияви-
лися негативно зарядженими. «Зубожін-
ня», «геноцид», «знищення людей» — ці 
улюблені епітети Тимошенко вже стали 
мемами в соцмережах. 

Тимошенко — політик-професіонал зі 
стажем і тому підкріплює свої слова ста-
тистикою: 70% її цитат містять дані. Най-
частіше вона використовує правильну 
статистику, не взяту з голови.

Чому ж так мало правди в її словах? У 
26% висловлювань Тимошенко можна 
знайти відверту неправду. При цьому 
майже в половині цитат лідера «Батьків-
щини» виявлена маніпуляція. Взяти пра-
вильну статистику і перекрутити її до не-
впізнанності — улюблений риторичний 
прийом політика.

За цитатами Тимошенко можна скласти 
антологію маніпуляцій:

1. опускає частину інформації;
2. підмінює поняття;
3. завищує або занижує оцінку;
4. некоректно порівнює дані.
Яскравий приклад маніпуляцій в стилі 

Тимошенко — те, як вона описувала пен-

сійну реформу минулої осені. 
Мовляв, влада підвищує україн-
цям пенсійний вік до 65 років і 
скорочує коефіцієнт при нараху-
ванні пенсій за кожен відпрацьо-
ваний рік. 

Все правда. За винятком кіль-
кох деталей. По-перше, укра-
їнці виходитимуть на пенсію 
в 65 років тільки з 2028 року. 
По-друге, коефіцієнт дійсно 
знижується, але на його тлі 
збільшується зарплата для роз-
рахунку пенсій. В такий спосіб 
вони вирівнюються для тих, 
хто виходив на заслужений 
відпочинок в різні роки. Тобто 
Тимошенко навмисно опускає 
частину інформації. 

На другому місці в рейтингу 
головних «брехунів» — Вадим 
Рабінович. У нього VoxCheck 
перевірив 30 цитат за два міся-
ці, з яких правдою виявилися 
лише 4 (або 13%). Як і Тимошенко, він 
полюбляє статистику, але негатива у його 
промовах ще більше. Однак, якщо Тимо-
шенко маніпулює зі знанням справи, то 
Рабінович часом просто плутає дані або 
не розуміє, про що говорить. 

Взяти хоча б його фрази про те, що «най-
більші інвестиції в цьому році прийшли в 
Україну з Росії» та «гастарбайтери принес-
ли до держбюджету понад 4,2 млрд». Гроші 
заробітчан не йдуть до бюджету — їх от-
римують родичі українців, що працюють 
за кордоном. При цьому дані абсолютно 
неправильні: гастарбайтери з Росії присла-
ли в Україну у першому півріччі $ 300 млн 
(інших даних наразі немає), а російські 
інвестори вклали $ 119 млн, і це далеко не 
найбільший показник.

Замикає трійку лідерів в рейтингу най-
більш неправдивих політиків Юрій Бой-
ко, співкерівник Опозиційного блоку. 
Він акуратніший з даними, хоча правди 
в його словах не набагато більше, ніж у 
Тимошенко та Рабіновича — 16% прав-
дивих цитат (з 31 перевіреної цитати — 
всього 5 правда).

Бойко теж напирає на статистику і нега-
тив, він один з найактивніших критиків 
уряду у Верховній Раді.

Як ми рахували
У вересні-жовтні 2017 команда VoxCheck 

щодня відстежував слова 20 політиків, які 
визначають політичний порядок в нашій 
країні і формують свідомість виборців. 
Президент, прем’єр, голови фракцій в 
парламенті, їх заступники або медійно 

активні депутати плюс пара позафракцій-
них політиків / поза парламентом.

Ми слідкували за їх словами в YouTube, 
на телебаченні, на офіційних сторінках у 
Facebook, на сайтах партій та у новинах.

(Див. рейтинг на схемі)
У кінцевий рейтинг увійшли 15 з 20 по-

літиків, які зробили за вересень-жовтень 
10 і більше заяв, які містять факти, які 
можна перевірити. Політики в рейтингу 
«брехунів та маніпуляторів» проранжо-
вані за сумарною часткою неправдивихх, 
маніпулятивних та сильно перебільше-
них заяв за період моніторингу.

 Найправдивіші вислови
• «За даними Європейської бізнес-асо-

ціації, 86% її учасників оптимістично ди-
вляться на розвиток України», «Ми вже 
другий рік поспіль утримуємо економіч-
не зростання» (Володимир Гройсман).

• «Індекс інвестиційної привабливості 
ЄБА став позитивним», «ВВП зростає 
шість кварталів поспіль»  (Петро Поро-
шенко).

• «Надходження до місцевих бюджетів 
збільшилися» ( Володимир Гройсман та  
Петро Порошенко).

Все це правда. Якби Гройсман і Поро-
шенко говорили більш емоційно, то ми 
б почули про небувале зростання ВВП і 
загальне щастя українців. Але політики 
обережні у висловлюваннях і намагають-
ся не дратувати електорат явно неправ-
дивими твердженнями.

Риторика Міхеїла Саакашвілі карди-
нально відрізняється від промов Поро-
шенка і Гройсмана. У 60% випадків він 

говорить про негатив, половина цитат 
містять емоційне забарвлення. Він обурю-
ється щоразу, як йде мова про стан укра-
їнської економіки і боротьби з корупцією, 
але позитивно описує свої досягнення в 
Грузії. І в першому, і в другому випадку 
він в основному правдивий. Хоча любить 
і перебільшити — як свої успіхи в Одесі 
або Грузії, так і проблеми України.

Ознаки брехні та маніпуляції
Аналіз VoxCheck показав: якщо україн-

ський політик когось лає, то швидше за 
все це буде брехня або маніпуляція. Роз-
пізнати правду без перевірки даних теж 
досить просто: її найчастіше говорять в 
позитивному контексті — коли чимось 
хваляться, наприклад. 70% цитат з пози-
тивною конотацією — правдиві.

Разом з тим, якщо політик посилається 
на статистику і дані, не факт, що він не 
бреше. Велика ймовірність, що він змані-
пулює або використає недостовірні дані.

Аналіз VoxCheck показав: представники 
влади в Україні — принаймні на даний 
момент — значно частіше говорять прав-
ду, ніж опозиція. Єдиний виняток з цього 
правила — Міхеїл Саакашвілі. Втім, прав-
дивість не означає кристальну чесність. 
Це лише вміння вибрати тему, у якій полі-
тик дійсно компетентний. Тому VoxCheck 
рекомендує орієнтуватися не тільки на 
слова політиків, але й на їхні вчинки.

Олена ШКАРПОВА, редактор 
проекту VoxCheck і команда 

аналітиків, наукових редакторів 
і волонтерів VoxCheck

Теорія брехні: перший рейтинг
популістів і брехунів

 в українській політиці

«Промисловість зростає, експорт збільшується, 
країна піднялася в міжнародних рейтингах, поли-
лися інвестиції, будуються дороги». «Тотальне 
зубожіння людей, геноцид, влада знищує населен-
ня, 60% людей за межею бідності, гіперінфляція». 
Так виглядає наша країна у виступах української 
влади і опозиції. Кому вірити? 

Юлія Тимошенко
Вадим Рабинович

Юрій Бойко
Олександр Вілкул

Олег Березюк
Дмитро Добродомов

Андрій Лозовий
Сергій Соболєв

Олег Ляшко
Іван Крутько

Ярослав Москаленко 
Андрій Садовий

Міхеїл Саакашвілі
Петро Порошенко

Володимир Гройсман
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Прогноз погоди. Ірпінь

ГРОМАДСЬКА РАДА: ГОСПОДАР ЧИ ПРИСЛУГА?
Громадська рада — це орган, який надає громадянам можливості

здійснювати вплив на прийняття рішень місцевим виконкомом.

Довідник свідомого громадянина

Учасники — члени громадських організацій
                     (їхня кількість визначається окремо в кожному випадку).

Голова — обирається шляхом відкритого голосування 
                  на термін діяльності громадської ради.

• реконструкція та забудова міста; 
• затвердження міського бюджету; 
• збільшення тарифів на електроенергію; 
• захоронення на території міста 
   відходів промисловості; 
• очистка води; 
• питання землеустрою тощо.

• створення умов для реалізації громадянами 
   права на участь в управлінні державними справами;
• здійснення контролю за діяльністю органів 
   виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• сприяння врахуванню органом виконавчої влади та  
   місцевого самоврядування громадської думки;
• інші завдання в межах повноважень 
   громадської ради.

Зверніть увагу!
Нерідко громадську раду створюють при місцевому голові і 

використовують для “протягування” вигідних для нього рішень. 
Наприклад, голосування за забудову зелених зон тощо. Таким 
чином громадська рада часто перетворюється на відверто ки-
шеньковий проект влади, який створює ілюзію, що більшість 
громади підтримує діяння мера та його команди.

Хочете змінювати життя 
на Київщині на краще? 

Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; www.facebook.com/zinevych.oleksii

Важливо!
Громадська рада має інформувати в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, 

прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті місцевої ради, у засобах масової інформа-
ції, що підпорядковані органам місцевої влади та в інший прийнятий спосіб (про рішення — не пі-
зніше 10 днів із днях їх прийняття). Також вона має організовувати публічні заходи для обговорен-
ня актуальних місцевих питань, готувати та оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність.

Хто?

Теми засідань ГР Основні завдання ГР

Через те, що громадські ради інколи використовують із маніпулятивною метою 
(задля надання непопулярним рішенням вигляду громадської ініціативи) їх ефек-
тивність доволі низька. Тож громадянам варто звернути увагу на інші форми уча-
сті у роботі ради. 

Громадські слухання. Одна з найбільш поширених форм здійснення місцевого 
самоврядування, яка проводиться у формі зборів громадян із голосуванням у 
відкритому режимі (у комунальних приміщеннях або на вулиці).

Місцева ініціатива. Це право громадян самостійно готувати проекти. Після цього їх мають вносити 
на розгляд ради. Сучасна форма місцевої ініціативи — електронна петиція.

Органи самоорганізації населення (ОСН). Це будинкові, вуличні та квартальні комітети. Місцева 
рада може додатково наділяти ОСНи частиною своїх повноважень з передачею їм додаткових ре-
сурсів. Але внаслідок невдалого законодавчого оформлення ОСНи часто не є ефективними.

Робочі групи постійних комісій ради. Це органи влади, які мають визначений законом обсяг прав. 
За їх допомогою можна впливати на ухвалення владних рішень.

Пікет. Дуже дієва форма висловлення думок. Навіть одна людина має можливість донести свої ідеї 
до влади.

Інші форми співпраці громади і влади

Організаційні засади

• Основною формою роботи громадської ради є засідання, що 
проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. 
• Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за 
ініціативою її голови, місцевого голови або однієї третини загаль-
ного складу її членів.
• Повідомлення про скликання засідань громадської ради, вклю-
чно з позачерговими, доводяться до відома кожного її члена не 
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті виконавчого комітету місцевої ради.
• Засідання громадської ради є правоможними, якщо на них при-
сутні більше половини її членів.
• Засідання громадської ради проводяться відкрито (доступ на 
них має кожен).
• Член громадської ради, який має намір запропонувати питання 
до порядку денного засідання Громадської ради, зобов’язаний 
не менше як за 10 днів до проведення засідання  зареєструвати 
у секретаря громадської ради назву запропонованого питання та 
надати текст.
• У засіданнях громадської ради може брати участь з правом 
дорадчого голосу місцевий голова, його заступник або інший 
уповноважений представник виконавчого комітету.
• Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.
• Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є 
обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом, оформлюють-
ся протоколами, що підписуються головою та секретарем.
• Установчі документи, склад громадської ради, протоколи 
засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а 
також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язко-
вому порядку виконавчим комітетом розміщуються на офіційному 
сайті місцевої ради.

Важливо

6 червня мешканці ЖК Rich Town, 
обурені черговим відключенням 
електроенергії, прийшли до примі-
щення Ірпінської міської ради, щоб 
примусити місцеву владу вплинути 
на забудовника.
Людям набридло страждати від сва-

вілля  ТОВ “Сарафан”, яке зводило цей 
житловий комплекс із семи будинків. 
Його власником є Наталя Бойчук (член 
партії “Нові обличчя”).  Ця особа є на-
ближеною до кола “друзів” ірпінського 
мера Володимира Карплюка.

Більшість із тих, хто прийшов до мерії, 
— мами із маленькими дітьми, навіть не-
мовлятами. У них уже урвався терпець: 
декілька днів сидіти без світла та води! 
Неможливо помитися, випрати одяг, 

нормально приготувати їжу, 
спустити або підняти ліфтом 
дитячу чи інвалідну коляску…

Оскільки Карплюк, як вияви-
лося, перебував у відпустці, а 
його першого заступника не 
було на місці, людей приймали 
заступники міського голови 
Лідія Михальченко та Наталія 
Семко. Долучилися до розмо-
ви і керівники “Ірпіньводока-
налу” та УЖКГ “Ірпінь”, депу-
тати міської ради Олександр 
Маркушин і Сергій Скрипник, 
а також представники різних 
міських служб.

Як і очікувалося, владоможці запев-
нили, що дуже переймаються пробле-
мами новоселів ЖК Rich Town, але ви-
рішити їх не можуть. Вони пропонува-
ли викликати представників забудов-
ника та Ірпінського підрозділу ПрАТ 
“Київобленерго” на зустріч. Питання 
полягало в тому, чи з’являться вони на 
призначену годину? Чи узагалі пого-
дяться приїхати? Адже на законні ви-
моги людей часто реагують неадекват-
но, зокрема перші з них.

Мешканці житлового комплексу пояс-
нили, що відключення відбувається за 
ініціативи забудовника. Позиція остан-
нього досить дивна: оскільки він не ви-
конав свої містобудівні умови (зокре-
ма не побудував трансформаторну під-
станцію), то люди не можуть за догово-
ром напряму сплачувати “Київобленер-
го” за спожиту електроенергію.

Кошти за це приймає представник за-

будовника Наталія Дембовська. За її 
підписом люди отримують якісь папір-
ці — ордери, які не містять ні розрахун-
кових номерів, ні печаток. Ціни часом 
перевищують тарифи, установлені для 
приватних споживачів. А платіжка не 
допускає тарифних варіантів.

Звісно, людей дивувало, як  влада 
спромоглася надати містобудівну до-
кументацію забудовнику, який не ви-
конує свої обов’язки перед інвестора-
ми. До того ж загальна сума заборгова-
ності мешканців житлового комплексу 
варіюється забудовником — від 2 млн 
до 120 тис. грн.

Підставою для відключення електрое-
нергії є “колективна відповідальність”. 
Сума заборгованості деяких будинків 
за загальним лічильником сягає лише 
декількох тисяч гривень, проте їх від-
ключають від електрозабезпечення.

Мешканці часом навіть згодні погаси-
ти борги за електроенергію своїх сусі-

дів. Але дехто з новоселів не бажає 
сплачувати забудовнику за незро-
зумілими папірцями, оскільки не 
вірить, що його кошти надійдуть 
на рахунок “Київобленерго”. А 1 
червня на жителів ЖК Rich Town 
чекав неприємний “подарунок”. 
Чергове відключення світла зго-
дом викликало своєрідну акцію 
протесту: люди збиралися на ву-
лиці, палили шини, ділилися сво-
їм болем. А потім власними си-
лами відновили подачу електрое-
нергії у будинки.

Після зустрічі з представниками 
влади річтаунівці повернулися до рід-
них домівок. І у місцевому кафе вони 
поспілкувалися із представницю забу-
довника Наталією Дембовською. Звіс-
но, розмова з обуреними матусями з 
дітьми на руках виявилася для жінки 
неприємною. Вона зовсім відмовилася 
відповідати на їх запитання. Зокрема, 
чому забудовник не хоче споруджувати 
трансформаторну підстанцію, хоча мав 
це зробити за умовами договору? Чому 
за борги новоселів страждають і ті, хто 
навіть сплачує за електрику наперед?

Доведені до відчаю люди попереджа-
ють, що готові піти на все. Нехтування їх 
вимог може викликати відповідну реак-
цію. А це може призвести і до нещасних 
випадків, актів вандалізму тощо. Вина у 
цьому покладається як на несумлінного 
забудовника, так і на ірпінську владу. 

Ігор ШВЕЦЬ

Протест мешканців ЖК Rich Town
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“O-FEST” об’єднує світ 
мовою музики

9 червня Буча у літньому 
театрі центрального місько-
го парку вшосте зустрічала 
учасників і гостей свята 
класичного мистецтва — 
Міжнародного музичного 
фестивалю “O-FEST-2018”.

Це єдиний в Україні фести-
валь оперети, опери та мюзи-
клу, який сприяє широкій по-
пуляризації жанрів та  мовою 
музики об’єднує друзів зі всьо-
го світу.

За п’ять попередніх років 
“O-FEST” розширився і зміц-
нів. Щороку до нього поступо-
во долучалися учасники з но-
вих країн, зростало коло ви-
дів мистецтва та локацій. Задля 
об’єднання світу мовою музики 
до Бучі з’їхалися кращі творчі 
колективи і солісти з України, 
Азербайджану, Білорусі, Бол-
гарії, Грузії, Казахстану, Мол-
дови, Польщі, Румунії, Порту-
галії, Словаччини, США та ін-
ших країн. 

У рамках фестивалю відбува-
лися численні виставки — ху-
дожні та декоративно-ужитко-
вого мистецтва, ворк-шопи, ку-
лінарні презентації, перфор-
манси, квест-програми, прово-

дилися майстер-класи з автор-
ських фруктових композицій 
та малювання з художниками 
просто неба. 

Під час прес-конференції для 
вітчизняних та міжнародних 
ЗМІ організатори фестивалю 
наголосили, що культурна ди-
пломатія є найпотужнішою. 

За словами  Богдана Струтин-
ського, співголови оргкомітету 
фестивалю, генерального ди-
ректора і художнього керівни-
ка Національної оперети Укра-

їни, народного артиста Укра-
їни,  цей фестиваль — символ 
миру у країні, мистецтво об’єд-
нує світ і перемагає війну. 

У програмі фестивалю зірки 
світового масштабу наживо пре-
зентували класичні твори, зву-
чав джаз, поп-рок, сучасна елек-
тронна музика та багато інших 
музичних жанрових варіацій.

Надвечір у Літньому театрі Бу-
чанського міського парку відбув-
ся Міжнародний Гранд-концерт 
за участю колективу Національ-
ної оперети України та артистів 
провідних музичних театрів сві-
ту, який зібрав рекордну кіль-
кість вдячних глядачів. Саме для 
них зірки світової сцени дарува-
ли своє мистецтво.

Крига скресла: після довгих 
очікувань та обіцянок у 
Гостомелі розпочато ремонт 
дороги через річку Рокач 
8 червня, рівно через рік після рішення сесії 

Гостомельської селищної ради зняти кошти з 
будівництва садочка на Остромирській і пере-
кинути їх на ремонт мосту над річкою Рокач, 
врешті розпочалися дорожні ремонтно-буді-
вельні роботи.

Усі, хто мав незручності у пересуванні через 
міст із Бучі до Гостомеля і в зворотньому напрям-
ку, у тому числі й знімальна група ІА “Погляд”, не 
нарікали, а щиро раділи, що врешті крига скрес-
ла і такий стратегічно важливий  для Приірпіння 
об’єкт нарешті доведуть до ладу.

Озерська сільська бібліотека 
з турботою про всебічний 
розвиток дітей
Пора канікул — чудовий час не лише для від-

починку, а й для пізнання незнаного.

Озерська сільська бібліотека  (яка незабаром 
стане частиною культурної аури Гостомельської 
ОТГ) завжди гостинно зустрічає усіх, хто спраг-
лий на знання, інформацію, пізнання світу,  істо-
рію держави та рідних місць проживання тощо. 
Тут часто проводять усіляки заходи, виставки та 
чи не найбільше уваги приділяють дітям, за яки-
ми майбуття держави.

6 червня Ольга Григорівна Фурсенко — береги-
ня Озерського храму книжної премудрості про-
вела для учнів 6 – 8 класів, а це дітки з Гостомеля 
(ЗЗСО №14), Бучі (ЗЗСО №4) та з Озер, віртуаль-
ну годину "Урядовий сайт для юних".

Підлітки з цікавістю ознайомилися з історією 
та структурою державної влади в Україні, з робо-
тою Кабінету Міністрів України та органів вико-
навчої влади, дізналися про захист своїх прав та 
інтересів, пограли в ігри та конкурси.

Неабиякий інтерес у дітей викликали відомості 
про історичних постатей нашої держави.

Двері Озерської бібліотеки завжди гостинно 
відчинені: і для дорослих, і для юних читачів!

На гостомельських зупинках 
з’явилися контейнери для 
роздільного збору сміття 
Чому європейці спроможні сортувати сміття, а 

українці ні? Хіба ж ми гірші за мешканців Євро-
пи, які усвідомлюють, що саме сортування відхо-
дів дозволяє перенаселеним країнам не «потону-
ти» у сміттєвих завалах і не утримувати надзви-
чайно шкідливі для довкілля і для здоров’я людей 
сміттєзвалища? Звичайно, розуміють, але багато 
хто вважає, що це проблема не кожного з нас, а 
виключно держави.

Відповідно до Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом, Україна має зобов’язання впро-
довж найближчих років впорядкувати пово-
дження з відходами та привести законодавство у 
відповідність до європейських вимог.

Згідно зі змінами, органам місцевого самовря-
дування заборонено захоронення непереробле-
них побутових відходів на полігонах, відтак мі-
ста і села мають забезпечити сортування сміття 
за видами для переробки та утилізації.

На виконання Закону «Про відходи», що цього-
річ вступив у дію 1 січня, та з метою популяри-
зації сортування сміття КП «УЖКГ Гостомель» у 
Всесвітній день охорони навколишнього середо-
вища встановив на зупинках громадського тран-
спорту контейнери для роздільного збору побу-
тових відходів.

За словами начальника КП «УЖКГ Госто-
мель»  Віталія Пустовалова, це лише початок — 
пілотний проект. Усього вже встановлено 20 та-
ких контейнерів, чого раніше в селищі не було. 
Покладаємо велику надію на культуру й свідо-
мість гостомельчан. Вчімося усі гуртом чистоті 
по-європейськи! Екологічна безпека  — в руках 
кожного з нас!

У Коцюбинському вкотре не 
відбулася сесія селищної ради
У Коцюбинському вкотре не відбулася сесія се-

лищної ради. Депутати від «Нових облич» засто-
сували вже звичну практику не з’являтися на се-
сійні засідання. Кворуму не було, тож вирішення 
життєво важливих питань знову «зависло у по-
вітрі». Коцюбинське наразі – чи не єдине сели-
ще в Україні, яке і досі існує без бюджету та має 
38 мільйонів нерозподілених коштів на рахунках.

У Гостомелі через сварку
зарізали чоловіка
32-річний житель Гостомеля, заступившись 

за сусідку, отримав від її співмешканця ножові 
поранення, несумісні з життям. 

Працівники Ірпінського відділу поліції опе-
ративно відновили перебіг подій та встановили 
особу, причетну до нанесення тяжких травм по-
терпілому.

Як з’ясувалось, того вечора 53-річний чоло-
вік посварився зі своєю співмешканкою і жінка 
поскаржилась на нього сусідам. Коли сусід при-
йшов повчати господаря, той з ножем накинувся 
на непроханого гостя.

Зловмисник, щоб уникнути відповідальності, 
заховався у помешканні на вулиці Пушкіна. Од-
нак це не стало на заваді працівникам поліції 
– нападника затримали у порядку ст. 208 КПК 
України. Згідно з ч.2 ст. 121 Кримінального ко-
дексу України (умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, що спричинило смерть потерпілого), - злочин  
карається позбавленням волі на строк від семи 
до десяти років.

Сторінку підготувала 
Ольга АВЕРІНА

Знову до Бучі: у місті відбудеться 
XVІІІ фестиваль "Прем'єра пісні"
28 червня у Бучі відбудеться XVІІІ міжнародний телерадіо-

фестиваль "Прем'єра пісні", який збирає у творчому колі  кра-
щих митців та творчих діячів з різних куточків України.

Виконавці впродовж року готувалися до цієї події і готові пре-
зентувати вибагливій, але водночас і вдячній публіці нові твор-
чі доробки.

Формування всіх тарифів 
можуть передати місцевому
самоврядуванню
Тарифоутворення потрібно остаточно пере-

дати органам місцевого самоврядування та за-
безпечити відповідальність перед громадяна-
ми. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – мі-
ністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко,  повідомляється  на  Уря-
довому порталі.

“Сьогодні вже багато міст вийшли з умов та-
рифоутворення незалежного регулятора – 
НКРЕКП, і самостійно складають тарифи. Але 
ми хочемо довести цей процес до кінця, щоб міс-
цеве самоврядування по всій території України 
самостійно складало тарифи на тепло- та во-
допостачання, а головне – звітувало перед сво-
єю громадою, чому встановлено саме такий та-
риф”, – сказав Зубко.

Віце-прем’єр відзначив, що наразі вже є новий 
склад НКРЕКП та ведуться переговори щодо ос-
таточного завершення тарифної децентралізації.

Ворзельські вулиці стають
невпізнанно красивими
Давній Ворзель з кожним новим 

днем омолоджується, стає дедалі 
чепурнішим та затишнішим.

Так, нещодавно облаштовано 
другу чергу дороги по вулиці Лесі 
Українки, встановлено LED-освіт-
лення на частині Крилова та Киче-
ївській. А вулиця Шевченка осо-
бливо стала невпізнанно просто-
рою і красивою: свіже асфальтне 
покриття, зручні тротуарні доріж-
ки, нова автобусна зупинка...

У Ворзельській селищній раді 
запевнили, що незабаром ре-
конструкція торкнеться і ву-
лиць Березова, Залізнична та 
Яблунська.
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— Миколо Федоровичу, знаю, що ви 
народилися не в Гостомелі. Що ваша 
мама рятувалася з Полтавщини від го-
лодомору, а тато родом з батьківщини 
Махна. Де народилися ви? Хто вас ви-
ховував? Які спогади дитинства про-
несли через все життя?

— Народився я в Маріуполі. Нас, трьох 
дітей, а я — з-поміж усіх найменший, 
виховувала мама. Дитинство не було 
легким: щоб вижити, усі мусили працю-
вати: майструвати, продавати тощо.

Любив вчитися, любив природу, у шко-
лі відвідував гурток юннатів. Дуже по-
добалося допомагати керівникові гурт-
ка  прибирати клітки за тваринами. 
Крім того, був активним учасником дра-
матичного гуртка. Закінчив Школу мо-
лодого моряка. Як і кожен хлопчик моєї 
епохи, цікавився космічною тематикою, 
збирав навіть марки.

— Недарма ж народна мудрість ствер-
джує: “Свою долю й на коні не об’їдеш”. 
Дитячі мрії згодом стали реаліями. Як 
Ви потрапили на службу до випробу-
вального центру з підготовки  космо-
навтів?

— Цьому передував серйозний відбір 
на навчання до Школи молодих спеціа-
лістів з авіаційного обладнання, яка зна-
ходилася  у Вапнярці на Вінниччині. Го-
ловним завданням було випробовуван-
ня авіаційної космічної медицини та об-
ладнання в наземних умовах.

— З ким із причетних до космічної га-
лузі людей Ви були знайомі?

— З багатьма цікавими особистостя-
ми: і з Юрієм Гагаріним, і з Германом Ти-
товим. Та що там... Навіть перших ман-
дрівниць до космічних висот Білку та 
Стрілку тримав на своїх руках. Це надто 
складний і відповідальний період мого 
життя, згадати який однак приємно.

— Зі своєю майбутньою дружиною, 

Ларисою Іванівною, Ви познайомили-
ся до служби в армії. Був вибір — кар’є-
ра в космічній галузі чи щаслива сі-
мейна гавань. Ви обрали друге. Чи ні-
коли не пошкодували про свій вибір?

— Ні, ніколи. З Ларисою Іванівною 
ми прожили довге й щасливе подружнє 
життя. У 2016 році відсвяткували Сма-
рагдове весілля (55 років сімейного ща-
стя). На жаль, дружина відійшла у Віч-
ність... І на сьогодні моїми крильми, ра-
дістю, надією, опорою, гордістю є мої 
дітки — Тетянка та Сергійко і четверо 
онучат.

— У вашій трудовій книжці лише 4 
записи: прийнятий на роботу до ком-
бінату “АЗОВМАШ”, покликаний до 
лав Збройних Сил, звільнений з вій-
ськової служби та звільнений з робо-
ти, у зв’язку із виходом на пенсію. Ким 

працювали? Які спогади лишилися?
— Так і є. Все своє життя пропрацю-

вав слюсарем-збиральником на рідному 
“АЗОВМАШі”. Руками вмію робити все, 
від найвитонченіших деталей і до...

—  Чим для Вас є Гостомель, адже біль-
шу половину життя Ви віддали рідно-
му Маріуполю. А до Гостомеля переїха-
ли у 2007 році у 69-річному віці. Незві-
даність не лякала?

— Гостомель — мій другий дім. Полю-
бив це селище з першого подиху. Неви-
значеність завжди лякає, та коли поба-
чив озеро неподалік будинку, усі інші 
“страхи” відступили. Гарне селище зі 
славним історичним минулим, з пре-
красними людьми.

— Миколо Федоровичу, чи маєте 
хобі? Як проводите вільний час?

— Риболовлю, люблю збирати гриби, 

вирощую для родини найбільші та най-
смачніші на Баланівці помідори. Влас-
ний рекорд — вирощений помідор ва-
гою понад 2 кг. Люблю майструвати. 
Свого часу виготовляв меблі, нещодав-
но випробував себе у майстерності з ви-
готовлення каміну. Щодень нашого жит-
тя надихає на щось нове. Та й діти і ону-
ки у мене дуже талановиті, кожен  упо-
добав захоплення до своєї душі: Сер-
гій пише прекрасні поезії, малює непе-
ревершені картини. А так, як майстерно 
вишиває моя Тетянка, напевно, вишива-
ють лише одиниці з майстринь-виши-
вальниць.

— Миколо Федоровичу, якби Вам сьо-
годні виповнилося  не 80, а 20 років, чи 
переписали б сценарій свого життя чи 
лишили б усе без змін?

— Я прожив довге, тривожне, але ща-
сливе життя. Я б нічого не змінював. 
Хіба що вибачився б, може, за що.

— Найщасливіша мить Вашого життя?
— Навіть не роздумуючи, можу з впев-

неністю сказати, що найщасливіші миті 
у моєму житті — це народження донь-
ки і сина.

— Ви маєте власний рецепт щастя?
— Усе в цьому житті, за що б ви не бра-

лися, треба робити з любов’ю!
— Миколо Федоровичу, дякую Вам за 

надзвичайно приємну душевну розмо-
ву. Сил вам, міцного козацького здо-
ров’я, натхнення, здійснення усіх мрій 
і мирного неба над головою!

P.S. Незабаром на телеканалі “Погляд” 
можна буде переглянути програму 
“Актуальне інтерв’ю” за участю 
Миколи Федоровича Рожновського.

Спілкувалася Ольга АВЕРІНА

• СОЦІУМ •

Секрет 
щасливого життя
гостомельчанина 
Миколи Рожновського

Нещодавно гостомельча-
нин Микола Рожновський 
відсвяткував свій 80-річ-
ний ювілей. 
Микола Федорович — лю-
дина шанована, прожив 
цікаве й насичене  життя. 
Улюблений татусь і  діду-
сь. Про таких говорять: 
“трудоголік”, Людина з зо-
лотими руками та чуйним 
серцем.

16 червня в Ірпені стартує 
“Місто професій”
16 червня з 12:00 в Ірпінському міському парку ім. 

Володимира Правика стартує “Місто професій”.

“Місто професій” — міжнародний проект, що вже п’я-
тий рік реалізовується в Україні.

Його мета — дати кожній дитині шанс на реалізацію 
свого потенціалу.

Ініціатор — міжнародний журнал Community Business 
Magazineв особі керівника Тетяни Люльки.

У парковій зоні розгорне свою роботу імпровізова-
не Місто Професій. При вході кожна дитина отримає 
паспорт та можливість «влаштуватись на роботу».

Після короткого майстер-класу від фахівців у сферах сво-
єї діяльності, таких як – рятувальник, пожежник, кінолог, 
вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, 
криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, ді-
джей, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, 
кравчиня тощо, діти перейдуть до “роботи”.

Вхід вільний, але лише у супроводі дітей.

Ольга АВЕРІНА

Ірпінські орієнтувальники — 
переможці та призери змагань 
“Granit Cup-2018”

9-10 червня у Коростишеві (Житомирщина) про-
йшов  відкритий чемпіонат Житомирської області зі 
спортивного орієнтування “Granit Cup-2018”. Наші юні 
земляки стали переможцями та призерами цих захопли-
вих змагань.

На спортивне свято зібралося більше 300 спортсменів 
з 11 регіонів нашої країни. Команду Ірпінської ДЮСШ 
представляли одразу 29 спортсменів.

Нагородження проводилося за сумою результатів двох 
днів змагань. Двоє ірпінських спортсменів Тимофій Те-
ремецький (Ч-16) та Анна Жилик (Ж-12) стали волода-
рями золотих нагород.

“Срібло” вибороли Тетяна Петруняк (Ж-12), Марія Ти-
мощук (Ж-21Е), та Ілля Машков (Ч-18), а “бронзу” — 
Ірина Матвеєва (Ж-14) і Владислава Сєрікова (Ж-16).

Вітаємо наших земляків, які вдало розпочали літо! По-
переду на них чекають основні старти року — чемпіона-
ти світу та Європи.

Юрій ГОНТА

Ірпінь “накрив” черговий 
енергетично-водний колапс
У цьому місяці наш регіон “накрив” черговий енер-

гетично-водний колапс. Багато людей знову залиши-
лися без електроенергії та води. Єдине, що втішало, — 
це сталося не під час суттєвого зниження температу-
ри, як минулого разу.

Тоді, 25 січня, внаслідок пошкодження 2-х кабельних лі-
ній (Л-РП-2/1 та Л-ТП-1188) відбулося аварійне відклю-
чення, що спричинило вимкнення третини міста Ірпінь.

Однією із головних причин стало перевантаження в 
електричній мережі. Оскільки з різким похолоданням 
до електроприладів, якими споживачі користуються 
щоденно, додалися ще й прилади обігріву.

Цього разу, 3 червня, в мережі Фейсбук КП “Ірпіньво-
доканал” повідомив, що “у зв’язку з аварійною ситуаці-
єю на мережах Ірпінського РЕМ в Ірпені відсутнє енер-
гопостачання на станції 2-го підйому, в свердловинах, 
які забезпечують водопостачання у місті. КП “Ірпіньво-
доканал” робить усе можливе для того, щоб мешкан-
ці були забезпечені водою в повному обсязі, але наразі 
може бути тимчасове обмеження тиску водопостачання. 
Просимо вибачення за тимчасові незручності”.

На жаль, відповідно до темпів шаленої забудови ці 
проблеми лише загострюватимуться. Адже новобудови 
пропорційно підвищують навантаження на електричні 
та водоканалізаційні мережі, які часто є застарілими і 
потребують заміни, не розраховані на нові енергетичні 
потужності та обсяги води і стоків.

Ігор ШВЕЦЬ
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Те, що Туреччина щороку потрапляє 
до лідерів країн-курортів, які оби-
рають для відпочинку наші співві-
тчизники, відомо, мабуть, усім. 
Але перед кожним, хто планує візит 
до цієї країни, постає питання: який 
саме курорт обрати? 
Фeтxіє
До цього міста примикає чудової кра-

си гавань, захована між величними го-
рами. Майже кожен його готель розта-
шований в окремій бухті або на острові. 
Тут дивовижний сервіс, в якому врахо-
вана кожна дрібниця, зокрема, вражаю-
чий вид із вашого номера. Тож ви змо-
жете розслабитися просто на балконі 
свого номера, випивши чашку аромат-
ної кави і спостерігаючи за морськими 
маневрами красунь-яхт. Фетхіє вигля-
дає дивовижно — немов сама природа 
хотіла показати всю любов у цій землі. 
Недарма місто вважається «землею лю-
бові», де красень Аполлон і сором’язли-
ва Агенор знайшли один одного. 

У Mint Travel підкреслюють, що крім 
романтики тут можна насолодитися й 
активним відпочинком. Хочете попла-
вавати з аквалангом — у Фeтxіє на вас 
чекає різноманіття морських мешкан-
ців і таємничі гроти. А якщо після пари 
запливів на морські глибини залишать-
ся сили на вечірній відпочинок — за-
зирніть до кварталу Джаліс, де відкри-
та найвідоміша дискотека «Лікія Дис-

ко». Для тих, хто обирає не тільки від-
починок, а й пізнання нового, Фетхіє — 
справжня знахідка. Саме тут ви зустрі-
нете унікальні історичні пам’ятки — лі-
кійські кам’яні саркофаги — гігантські 
споруди незвичайної форми, приховані 
в товщі скель.

Є й пам’ятки античних часів, скажімо, 
гробниця Амінтаса, яка розташувалася 
в серці гори.

Бодрум
Друга назва цього району — «біле мі-

сто», адже всі будівлі і споруди в ньо-
му білосніжного кольору. Цей курорт 
дуже люблять європейські туристи — 
німці, англійці, французи. Тут є все, що 
потрібно для відпочинку: мальовни-

чі бухти й ідеальні пляжі, чудові умо-
ви для дайвінгу, серфінгу та інших мор-
ських розваг тощо. Співробітники Mint 
Travel відкривають вам секрет: саме тут 
знаходиться один із найцікавіших ак-
вапарків «Дедеман», який підкорить 
серце не тільки дітей, а й стане знахід-
кою для дорослих. Активний відпочи-
нок у Бодрумі легко поєднується із за-
пальним нічним життям. Саме тут роз-
ташована одна з найбільших турецьких 
дискотек — Галікарнас. Однак не тіль-
ки відпочинок і розваги приваблюють 
туристів у Бодрумі. Неповторні пам’ят-
ки гідно оцінять навіть найвибагливі-
ші туристи. Так, у замку Святого Петра 
можна доторкнутися до історії, дізна-
тися більше про лицарів і їхні подвиги, 

зазирнути до музеїв, які розташували-
ся всередині. Більш того, у Бодрумі ви 
зможете побачити на власні очі єдине 
з Семи Чудес Світу, споруда якого хоча 
б частково збереглася до наших днів. І 
це вражає. Мавзолей був зруйнований 
землетрусом і окремі його камені були 
взяті лицарями-госпітальєрами для бу-
дівництва замку Святого Петра. А це 
означає, що частинка Дива Світу зараз, 
як і раніше, знаходиться в Галікарнасі...

Мармарис
Це місто називають «нічною перли-

ною» Туреччини. Клуби та дискотеки на 
будь-який смак стануть знахідкою для 
тих, хто цінує яскравий і веселий спосіб 
життя. Однак Мармарис може вразити 
не тільки насиченим нічним відпочин-
ком. Співробітники Mint Travel радять 
обов’язково відвідати острів Седир. Між 
іншим, пісок на нього для самої Клеопа-
три наказав завести цезар Марк Авре-
лій. Не менш цікаво побувати в форте-
ці Мармарису, де затишно розташував-
ся шикарний музей. Особливо захоплю-
ючим стане відпочинок для тих, хто лю-
бить насолоджуватися величчю гір. Ціка-
вою знахідкою стане для вас печера Ні-
мара, пов’язана з ім’ям німфи Літо. Шлях 
до неї йде в гору через зарості суничного 
дерева. Але на цьому список пам’яток не 
закінчується. Мармарису є чим вас зди-
вувати — навіть не сумнівайтеся.

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Бажаєте перетворити свою літню відпустку на східну казку, відправившись на відпочинок до Туреччини?
Спеціалісти Mint Travel підберуть для вас той курорт, який припаде до душі саме вам.

Яскраві перлини
Туреччини

Технології
Переваги технології FTTB
Надійний зв’язок
Якщо раніше при роботі в Інтернет ре-

гулярно були обриви або падала швид-
кість, а технічна служба нічим не могла 
допомогти, посилаючись на відсутність 
технічної можливості, то в разі підклю-
чення інтернету від Компанії «Бест» 
за технологією FTTB таких проблем не 
може бути в принципі. Якщо кабель не 
пошкоджений, то Інтернет завжди буде 
працювати на заявленій в вашому тари-
фі швидкості.

Висока швидкість
Технологія FTTB дозволяє помітно 

збільшити обсяг переданої інформації. 
Швидкість підключення до інтернету за 
технологією FTTB обмежена лише та-
рифним планом і швидкістю локальної 
мережі всередині будівлі, яка становить 
до 100 Мб в секунду. Крім того, техноло-
гія FTTB дає ще одну перевагу абонентам 
— симетричний канал. При використан-
ні ADSL швидкість вихідного каналу (за 
яким інформація відправляється від або-
нента) набагато нижча за швидкість вхід-
ного, що може бути критично для тих ко-
ристувачів, які постійно обмінюються 
файлами або викладають відеоролики в 
Інтернет. Симетричний канал FTTB пе-
редбачає однаково високу швидкість для 
вихідного і вхідного каналів. Крім того, 
синхронна лінія дозволяє розміщувати 
ігрові та веб-сервери просто у себе вдо-
ма, при цьому немає необхідності плати-
ти хостинг-компаніям за розміщення ін-
формації на сервері.

Відсутність необхідності 
купувати і налаштовувати модем
При підключенні Інтернету від «Бест» 

за технологією FTTB фахівці компанії 
проведуть кабель безпосередньо до ва-

шого комп’ютера. Для роботи в Інтерне-
ту достатньо буде просто включити його 
в мережевий порт комп’ютера. Купувати 
і налаштовувати додаткове обладнання, 
таке як модем, не потрібно!
Компанія «Бест» пропонує підключити 

високошвидкісний Інтернет по 
волоконно-оптичній лінії до вашої оселі 
за вигідними акційними пропозиціями!
У сучасному світі ми звикли економи-

ти та поспішати, оскільки потік інфор-
мації дуже швидкий. 

Скористайтеся акцією «Спекотні про-
позиції від "Бест"!». Ми знизили ціну 
підключення приватного будинку до 
600 грн. Деталі можна дізнатися на сайті 
www.best.net.ua у розділі «Діючі акції» 
або запитати у операторів контакт-цен-
тру компанії. Поспішайте, строк дії акції 
обмежений!

Якщо бажаєте отримати 500 грн на ра-
хунок після підключення, скористайте-
ся акцією «У Вас досі ADSL?». В акції 
беруть участь всі абоненти, які мають 
діючий договір з попереднім провайде-
ром і підключені за технологією ADSL. 
Значне зростання швидкості з’єднання 

та приємний бонус у декілька оплаче-
них місяців роботи — вигідно? Так! Ак-
ція діє до 31.08.2018 р.

До уваги мешканців приватних бу-
динків, які проживають у населених 
пунктах: Ірпінь, Буча, Гостомель, Вор-
зель, Блиставиця, Горенка, Боярка, 
Клавдієве, Коцюбинське, Немішаєве, 
Обухів, Пилиповичі, Рубежівка, Стоян-
ка, Козинці, Микуличі, Коростень. У Вас 
є унікальна можливість підключити ви-
сокошвидкісний Інтернет від Компанії 
«Бест» безкоштовно! 
Якщо будинок знаходиться на відстані 

не більше, ніж 150 м від точки 
підключення до телекомунікаційної 
мережі, ваша ціна за підключення 

становитиме 0,00 грн. Це сенсаційна 
акція, яка не буде тривати завжди! 

Для того щоб дізнатися деталі, ви 
можете відвідати сайт www.best.net.
ua та розділ «Діючі акції» або запита-
ти про них операторів контакт-цен-
тру компанії.

Олена СТЕЦЬ

Потреби сучасного світу дуже швидко переросли можливості ADSL. 
Тому технологією підключення Інтернету, якою користуються досі, 
стала FTTB (волокно до будівлі), що означає використання оптичного 
кабелю замість мідних проводів. Воно вигідно відрізняється тим, що 
дозволяє підключати всього по одному кабелю відразу Інтернет, те-
лефон і телебачення: його пропускна здатність вільно справляється з 
таким навантаженням.

Переваги волоконно-оптичної
лінії перед ADSL

Переваги Інтернету
від “БЕСТ”

• надійність, якість та швидкість 
• можливість завантажувати ін-
формацію на високій швидкості
• перегляд відео, музики та ін-
ших файлів у форматі високої 
якості online
• цілодобова технічна підтрим-
ка за номером: (044) 377-7-377
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

По горизонталi:
1. Рiдкiсне виняткове явище 4. Кастрований 
бик 6. Продукт з пророщеного зерна 7. Гори-
зонтальна частина димоходу 10. Знак зодiаку 
11. Дугоподiбна споруда 14. Канал для води 
17. Сорт сиру 18. В`язана тепла кофта 21. Ча-
стина тiла 22. Заглибина в землi 23. Вибухова 
речовина

По вертикалі:
1. Вiдшлiфована грань коштовного камiння 
2. Морська тварина 3. Рiчка в Африцi 4. Не-
отруйний плазун 5. Прикраса для нiгтiв 8. 
Отруйна змiя 9. Сумка грибiв 12. Цирковий 
гiмнаст 13. Струмiнь води пiд тиском 15. До-
вга, глибока канава 16. Морський ссавець 18. 
Бобова рослина 19. Хронологiчна одиниця 
iсторiї Землi 20. Кровнi родичi

ДОМАШНЄ МОРОЗИВО
• ВЕРШКОВЕ
Розітріть 5-6 жовтків зі склянкою цукру. Влийте 3 

склянки вершків, додайте щіпку ванілі. Влийте все в 
каструлю, поставте на невеликий вогонь і розмішуй-
те, доки не згусне, але не кип’ятіть. Остудіть, помішу-
ючи. Влийте в форму і заморожуйте в морозильці.

• КАВОВЕ
Заваріть 1 склянку міцної кави. Розітріть 5-6 жовтків 

зі склянкою цукру. Розведіть з 2 склянками вершків, 
влийте туди каву, перемішайте, влийте в форму і за-
морожуйте в морозильці.

• ПОЛУНИЧНЕ (СУНИЧНЕ, МАЛИНОВЕ)
Розітріть 4-5 жовтків зі склянкою цукру. Додайте 

2 склянки вершків, поставте на невеликий вогонь і 
розмішуйте, доки не згусне. Остудіть, помішуючи. 

Протріть через сито 1 склянку полуниці, суниці або 
малини, перемішайте, влийте в форму і заморожуйте 
в морозильці.

По горизонталi: 1.феномен 4.вiл 6.солод 7.лежак 
10.терези 11.арка 14.арик 17.рокфор 18.светр 21.ту-
луб 22.яма 23.динамiт.

По вертикалi: 1.фасетка 2.медуза 3.Нiл 4.вуж 5.лак 
8.ефа 9.аск 12.акробат 13.фонтан 15.рiв 16.кит 18.соя 
19.ера 20.рiд.

Кросворд

Святковий календар

Смачного!

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

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

У Бучі встановили 
нові термінали 
"Бест" за адресами: 
вул. Героїв Майдану, 
13 (з 09:00 до 22:00), 
вул. Б. Хмельницько-
го, 6, магазин “Коло-
дочка” (цілодобово).ЗВ
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Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної 

родини, Степанюка 
Андрія Миколайовича, 

серія АІ №008115, 
вважати недійсним.

Якщо дівчина запитує, чи не тов-
ста вона, їй мало відповісти ні. Ти 
повинен зобразити крайнє здиву-
вання, що таке запитання взагалі 
можливе. А якщо можеш, то ще й 
підстрибнути від несподіванки.

***
— Чому ви багато встигаєте і ста-
витеся до всього оптимістично?
— А я просто ні з ким не сперечаюся.
— Але це ж неможливо!
— Ну неможливо, оскільки не-
можливо.

***
Лікування депутата дубовою корою.
Взяти дубову кору і прикласти її 
сильніше до голови, не знімаючи з 

поліна. Ефективно. Дешево. Сердито.
***

Діалог двох плям:
— Знову нас посадили.
— Нічого, змиємося.

***
Міняю програвач на вигравач.

***
Якщо поліцейський запитує тебе, 
чи не вживав ти наркотики за 
останні 24 години, дивитися на го-
динник — не найкраща ідея.

***
— Я хочу повернути коханого...
— Це можна, чек зберегли?

***
— Грузинське вино, тринадцять букв.

— По горизонталі чи по вертикалі?
— Точно! "Пагарізанталі".

***
Мої сусіди —  одні пенсіонер-
ки. Тому нехай краще про мене 
думають, що я наркоман, ніж діз-
наються, що я терапевт.

***
Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив вивіску "у 
нас найнижчі ціни".
Господар правого повісив вивіску "у 
нас найякісніші товари".
А господар середнього, подумавши, 
повісив вивіску "головний вхід".

Анекдоти

• 28 червня
— День Конституції України.
• 1 липня
— День архітектури України.

• 2 липня — Міжнародний день спортивного журналіста.
• 4 липня — День судового експерта України.
• 6 липня — Всесвітній день поцілунку.

Карикатура

***
— Нервове захворювання 
вашої дружини не становить 
небезпеки. З таким неврозом 
люди живуть дуже довго.
— А я, доктор, скільки
протягну я?


