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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

ПОЛІТИЧНІ 
СУБЛІМАЦІЇ

Сублімацією у фізиці називають пе-
рехід речовини із твердого стану в га-
зоподібний, оминаючи рідку фазу. Су-
блімація у політиці — це дещо подіб-
ний процес, але включає в себе і рідкий 
стан. Як домінуючий. 

Твердість в українській політиці — 
річ дуже рідкісна, майже щезла і про-
слідковується незначними пункти-
рами лишень у мастодонтовий пе-
ріод діяльності вітчизняного політи-
куму. Наразі крицеву твердість по-
літичні персонажі зазвичай демон-
струють тільки на початкових ста-
діях своєї діяльності. Опісля, під тис-
ком обставин, доцільності та баналь-
ного бакшишу, затятість дуже швид-
ко перетворюється на овочево-жилей-
ну суміш, котра перетікає з однієї по-
літичної посудини в іншу. Так само лег-
ко вона повертається назад, в залеж-
ності від причин, вказаних вище.

Рідкий стан позиції пересічного укра-
їнського політика — перманентний 
і довготривалий (якщо пощастить, 
звичайно). Він дозволяє метиковано 
балансувати між ризиками, виклика-
ми, круговертями владних змін та ін-
шими каменями спотикання. 

І останній етап політичної субліма-
ції — газоподібний. Він крайній в усіх 
сенсах, зокрема і в контексті кар’єри. 
До того ж — надзвичайно токсичний...
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«АЛЕ ЧОМУ МЕНІ ХОЧЕТЬСЯ ВТЕКТИ?» 

Токсичних в українській політиці на-
зивають ще «збитими льотчиками». 
Цей вислів міцно пришпилився і до 

колишнього міського голови Ірпеня та ліде-
ра політичного проекту «Нові обличчя» Во-
лодимира Карплюка. Рівно відтоді, як екс-
мер почав утрапляти у різноманітні кепські 
історії та скандали. І, уявіть собі, питома 
вага цього негативу одного сонячного дня 
діп’ялася тієї позначки, коли Володимиру 
Андрійовичу стало непереливки і він вирі-
шив... піти з посади ірпінського градона-
чальника. Добровільна відставка — офіцій-
на версія. І хоча й косо-криво, однак віддані 
Карплюку піарники зібрали всі свої творчі 
потуги, аби зробити її гонорово-епічною 
— мовляв, переріс наш «сонцеликий» кріс-
ло міського голови і його управлінському 
генію вже занадто некомфортно укладатися 
в рамках окремого міста, а тому — час руха-
тися далі й відкривати інші (ширші) гори-
зонти. Натяк був однозначний — Карплюк 
прямує у Верховну Раду. Писати нові закони 
— хороші й багато.

Версія неофіційна (і значно правдоподібніша) 
звучить інакше — Андрійовичу вкрай необхід-
но було втекти. Швидко. Дуже швидко, бо:

* щоденні проблеми міста, на які раніше Кі  
НОшна більшість у міськраді диви лися крізь 
пальці, перетворювалися на снігові грудки, 
котрі катастрофічно збіль-
шувались у розмірах — і це 
невдовзі може призвести до 
колапсу;
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«...Карплюк не є 
членом партії 
«Батьківщина» та 
не піде на вибори під 
її прапорами.»

Костянтин БОНДАРЄВ,
голова Київської обласної організації ВО «Батьківщина»
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БУЧА

ПРИІРПІННЯ

ГОСТОМЕЛЬ

Зрілість і краса: Бучі — 117!

Бучанська громада відсвяткувала 117й 
День міста — зрілого, але й молодого, 
зеленого й ошатного, яке день за днем 

динамічно розвивається у руслі кращих єв-
ропейських стандартів.

Святкування Дня Бучі впродовж двох днів 
тривало на центральній площі міста та у 
Бучанському міському парку. Розпочалося 
воно від рання у літньому театрі міського 
парку, де проходив XІ Всеукраїнський фес-
тивальконкурс аматорської творчості «Пі-
сенні візерунки».

Паралельно з ним працювало містечко 
майстрів, виставкапродаж творів деко-

ративноужиткового та образотворчого 
мистецтва. Для наймолодших бучанців 
упродовж дня проводилися конкурси, ігри 
та розваги. 

Пісні та танцювальні номери таланови-
тих дітей міста поступилися теплим при-
вітанням україн-
ською, польською, 
англійською від 
численних гостей 
та від делегацій із 
містпобратимів. 
Міський голова 
Бучі Анатолій Фе-
дорук подякував 
великій бучанській 
родині за спільну 
працю на благо 
рідного міста. Тра-
диційно голова на-

городив почесними грамотами й сертифіка-
тами  мешканців Бучі за значні досягнення 
у навчанні, творчості та спорті. Та апогеєм 
першого дня святкування стала прогнозо-

вана й очікувана подія — цьогорічні урочи-
стості увійшли в історію як день створення 
Бучанської об’єднаної територіальної гро-
мади, з чим привітав громаду голова Київ-

ської ОДА Олександр Горган.
А під вечір на Київській 

площі серця кожного при-
сутнього на святі торкнувся 
своїми чарівними нотками 
симфонічний рокоркестр 
«BREVIS». 

Другий день святкувань був 
не менш насиченим та яскра-
вим. Якого адреналіну варту-
вав лише фестиваль “Карася”, 
який відбувався на набереж-
ній парку, та багато інших ці-
кавих заходів. 

Гостомельська школа №15: 
ходіння по муках

Епопея із закриттям Ірпінського 
ЗЗСО №15, що територіально зна-
ходиться в Гостомелі, тягнеться ще 

з 2016 року, коли власники приміщення 
вимагали закрити школу й визнати при-
міщення аварійним. Однак тоді силами 
громадськості, батьків, атовців школу 
вдалося відстояти, і діти продовжили в 
ній навчання. 

Наступного, 2017го було звернення до  
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Ки-
ївській області з проханням обстежити 
приміщення школи на предмет аварій-
ності, що працівниками служби й було 
зроблено. Внаслідок перевірки 
було спрямовано припис, в якому 
зпоміж недоліків виявили: відсут-
ність протипожежної сигналізації, 
дерев’яні перекриття і сходи,  не 
були прибрані з приміщень на 
1 поверсі  газові балони іншого 
власника другої половини будівлі, 
які не мають стосунку до школи.

Вимоги припису виконані не 

були, а відтак ДСНС звернулася до суду 
й виграла його.

А 29 серпня 2018 року, напередодні по-
чатку навчального процесу, чиновники з 
відділу освіти Ірпінської міськради пові-
домили керівництво школи про закриття 
навчального закладу, керуючись рішенням 
Апеляційного суду...

Школа №15 функціонує з 1947 року. Що-
року тут проводяться ремонтні роботи — 
силами батьків та працівників закладу. 

В.о. директора Людмила Луценко  зазначи-
ла, що в 4 класах освіту отримують 69 учнів 
віком від 6 до 10 років.  «Незначні недоліки 
ми усунули власними силами. Щодо решти, 
які потребують значних фінансів, — звер-
нулися з листом до начальника управління 
освіти та науки. Ірпінська міська рада мала 
виділити відповідні кошти. Але нам так ні-
хто й не допоміг. Тому недоліки і залишили-
ся. Школа потребує встановлення пожежної 
сигналізації, системи оповіщення, обробки 
дерев’яних конструкцій негорючими мате-
ріалами, заміни міжповерхового перекриття 
та сходів на бетонні. За договором лише на 

три перші пункти не-
обхідно майже 117 тис. 
грн», — розповіла Лу-
ценко.

29 серпня безпосеред-
ньо в приміщенні шко-
ли громада зустрічалася 
з гостомельськими та 
ірпінськими чиновни-
ками, щоб висловити 
своє глибоке обурення 
щодо закриття навчаль-
ного закладу. Батьки 
учнів були рішуче на-
лаштовані відстоювати  
школу, яку відвідувало 
не одне покоління міс-
цевих жителів.

Компромісу досягну-
то. Силами батьків та 
за підтримки депута-
та округу №19 Євгена 
Писанки і  виділеними 
бюджетними коштами 
всі недоліки, виявлені 
інспекторами ДСНС, 
усунуто. Більше того, 
депутатка Гостомель-

ської селищної ради Ольга Прилипко пода-
рувала гостомельській громаді свою части-
ну приміщення. Умови договору унемож-
ливлюють використання дарунку за іншим 
призначенням або його продажу.

...Врештірешт 19 вересня учні Ірпін-
ського ЗЗСО №15 приступили до на-
вчального процесу в стінах рідної школи.

Ольга КУПРІЄНКО, «Погляд»
Ольга АВЕРІНА, «Погляд»

В рамках захисту системи Міністерства 
внутрішніх справ України встановле-
но причетність злочинної групи до 

нанесення тяжких тілесних ушкоджень із 
застосуванням зброї військовослужбовцям 
Національної гвардії України. Подія мала 
місце наприкінці 2017 року у місті Буча. 

Крім того, члени цього ж угрупування 
погрожували, а згодом нанесли тілесні уш-
кодження голові громадської організації 
«Спілка воїнівучасників АТО селища Госто-
мель». Він відкрито заявляв про зловживан-

ня місцевого керівництва у сфері виділення 
земельних ділянок та прикриття цих обору-
док працівниками правоохоронних органів. 
 Головним слідчим управлінням (ГСУ) На-
цполіції було розпочато кримінальне прова-
дження за фактом вчинення, членами стійкої, 
ієрархічної групи, яка діє на території Києва 
та Київської області, злочинів, передбачених 
ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 189 (вимаган-
ня) Кримінального кодексу України. 

Оперативники Департаменту внутрішньої 
безпеки НПУ встановили, що до складу 
зазначеного міжрегіонального угрупуван-
ня входять переважно колишні спортсмени 
і особи, в минулому засуджені за вчинення 
тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Встановлено, що зібрав кримінальну «ко-
манду» голова однієї 
із селищних рад Київ-
щини заради «силової 
підтримки» у вирішен-
ня власних посадових 
та бізнесових питань. 
Його найближчий «со-
ратник» та лідер зло-
чинної групи – 37річ-
ний раніше судимий 
мешканець Київської 
області. Авторитет у 
кримінальному серед-
овищі та силову допо-
могу, у разі потреби, 
банді забезпечував так 
званий «смотрящий» у 
місті Ірпінь. Безпосе-
редні виконавці злочи-
нів – жителі Київщини, 

віком від 25 до 46 років, з цілим «багажем» 
скоєних правопорушень. 

Спільно з працівниками карного розшуку 
поліції Києва та Головного слідчого управ-
ління НПУ оперативники ДВБ НПУ вста-
новили факт вимагання учасниками злочин-
ної організації 58 тисяч гривень у чоловіка. 
Гроші призначалися нібито за  невиконані 
ремонтні роботи. Зловмисники погрожува-
ли йому фізичною розправою у разі відмови. 

Також правоохоронцями встановлено факт 
нанесення підозрюваними тілесних ушко-
джень військовослужбовцям Національної 
гвардії України. У результаті події один з по-
ранених втратив око. Факт стрілянини стався 
у громадському місці, де дивом не постраж-
дали випадкові перехожі. Також зловмисники 

підозрюються у  вимаганні 
50 тисяч доларів США з по-
грозою розправи  у мешканки 
Ірпеня, яка займалася під-
приємницькою діяльністю 
та сама виховувала неповно-
літніх дітей. Щоб остаточно 
залякати жінку, рекетири від-
крито заволоділи  її золотими 
прикрасами, наявними кош-
тами та побутовою технікою.

Сімох фігурантів злочинної 
організації, зокрема, і лідера, 
було затримано в порядку 
ст. 208 Кримінального про-
цесуального кодексу Укра-
їни. Затримання відбулося 
під час спільної спецопера-
ції кількох підрозділів НПУ. 
У затриманні брали участь 

працівники Департаменту внутрішньої без-
пеки, Головного слідчого управління, кар-
ного розшуку столичної поліції, бійці КОР-
Ду та Департаменту патрульної поліції, під 
процесуальним керівництвом Генеральної 
прокуратури України.

За ухвалою суду правоохоронці провели 
34 санкціоновані обшуки за місцем прожи-
вання учасників злочинного угрупування 
та у службовому кабінеті викритого голови 
селищної ради. У зловмисників вилучено 
чималу кількість зброї, набоїв, мобільні те-
лефони, готівку в іноземній валюті, а також 
автомобілі еліткласу.

Наразі затриманим готується оголошення 
підозри за ч. 1 ст. 255 (створення злочин-
ної організації), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 4 
ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу 
України. До суду подано клопотання про об-
рання учасникам бандформування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Департамент внутрішньої безпеки  
Національної поліції України

Злочинна організація з числа колишніх 
спортсменів та осіб, раніше судимих за 
тяжкі злочини, під прикриттям очільни-
ка однієї з селищних рад Київської області 
займалася розбоями та вимаганням неіс-
нуючих боргів. Зловмисники  застосову-
вали силу і зброю, а також — шантаж і 
пошкодження чужого майна. У результа-
ті масштабної спецоперації підрозділів 
Національної поліції України, під процесу-
альним керівництвом ГПУ, учасники кри-
мінального угрупування затримані.

Поліція затримала банду рекетирів, які орудували у столичному регіоні
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* «картинка» ідеального «мімішного Ір-
пеня», виплекана у мізках містян (а надто 
гостей міста) мантрами про плитку, скве-
ри, парки, пам’ятники та нові зелені мікро-
райони, блискавично тьмяніла, бо ж брак 
іншого, суттєво необхідного для життя 
звичайних людей та їхніх родин, уже пе-
реважав;

* кримінальні справи, 
відкриті прокуратурою 
проти Карплюка, хоча 
й вдалося пригаль-
мувати, але то лише 
тимчасовість (що буде, 
коли влада зміниться?);

* тиск громадськості 
Приірпіння, котра не-
вдоволена методами 
управління та прозорі-
стю ухвалення «інно-
ваторами» важливих 
рішень, невпинно по-
силювався; 

* ...а рейтинг самого 
Карплюка і «Нових об-
лич» тим часом стрімко 
падав додолу.

Тепер розумієте, на-
віщо Карплюку Вер-
ховна Рада? Це — ін-
дульгенція. Прихисток. 
Можливість прикри-
тися мандатом недо-
торканності на кілька 
років. Ну, і шанс далі 
впроваджувати напра-
цьовані «схеми» неза-
конного збагачення на 
теренах Приірпіння. Хоча не так тут і бага-
то залишилося — і лісів, і вільних земель, 
які можна було б засадити багатоповерхів-
ками і вкрити плиткою. Хтозна, можливо, 
це ще одна з причин втечі ексочільника...

І ВІД ДІДА ВТІК, І ВІД БАБИ ВТІК...
Володимир Карплюк — політичний пілі-

грим. Своєрідний Колобок, який тікав, коли 
була ситуативна необхідність, і від тих, і від 
інших. Його уподобання змінювалися що-
разу як відбувалися владні рокіровки. Ще 
за правління Кучми він почав торувати свій 
шлях у політиці, починаючи зі студентського 
самоврядування. Водночас пристав і до «ре-
гіональних» берегів — очолював київську 
обласну молодіжну організацію, бо з прихо-
дом до влади Януковича це стало трендом. 
Але у 2005 році перекинувся до нової партії 
«Третя Сила». Займався підприємництвом, 
а згодом потрапив у виконавчу владу. Спо-
чатку в Бучу, заступником міського голови. 
Саме в той період і розквітнув посправж-
ньому бізнесталант Карплюка, до цього — 
пересічного підприємця. Так з’явилися його 
перші статки і політичні амбіції. Тоді ж на-
родилася і ГО «Нові обличчя», котра за два 
роки трансформувалася в політичну партію, 
куди Володимир Андрійович залучив таких 
самих, як і він, сублімованих молодих полі-
тиків. Обличчя були не дуже нові, але вправ-
ні в обіцянках та красномовстві. 

Перші самостійні політичні студії для 
Карплюка видалися не надто оптимістич-
ними — вибори міського голови Ірпеня 
2010го він програв. Погорював і з головою 
пірнув у бізнес. А потім нагодилася Рево-
люція Гідності. Довелося в черговий раз пе-
ревтілитись. До цього палкий регіоналпри-
стосуванець узяв на озброєння риторику 
Майдану і активно заходився розбудовува-
ти й просувати кишенькові «Нові обличчя». 
Після втечі Януковича у Приірпінні «но-
вих» облич стало ще більше — кудись же 
потрібно було подіти усіх заможних і амбі-
ційних «пасажирів» із тонучого лайнера під 
колись гордою назвою «Партія регіонів»? 

...У жовтні 2014го Ірпінь на позачерго-
вих виборах отримав нового мераКар-
плюка, в 2015му, на чергових — «Нові 
обличчя», як провладну більшість у місь-
краді, а в 2018му — нев’януче й звідкись 
знайоме гасло — ВСЕ БУДЕ ІРПІНЬ!

КУДИ, З КИМ І ЗА СКІЛЬКИ?
Отже, Карплюк втік. Зараз його лижі за-

гострені в бік Верховної Ради. «Схема» 
відома та зрозуміла. Але є кілька нюансів, 
котрі, на мій суб’єктивний погляд, її мо-
жуть дуже ускладнити.

Насамперед, вітчизняна виборча система 
як така. Наразі нікому не відомо, за якими 
правилами відбуватимуться наступні ви-
бори до українського парламенту. Вибор-
чий кодекс чинні депутати почнуть розгля-
дати лише у жовтні цього року. Яким він 
зрештою буде опісля численних правок та 
доповнень і чи ухвалять його взагалі — та-
ємниця за сімома печатками. Але і за ста-

рим «сценарієм» розподіл депутатських 
мандатів навряд чи відбудеться. Проти 
цього і ЄС, і США, і громадянське суспіль-
ство, і навіть частина сьогоднішньої ВР.

Наступне. А чи відбудуться взагалі вибо-
ри депутатів 9 скликання Верховної Ради 
України 27 жовтня 2019 року? За законом 
та Вікіпедією (вільна інтернетенциклопе-
дія, яка знає все) — мають відбутися. Од-
нак їм передують президентські виборчі 
перегони! А в Україні зміна Верховного 
головнокомандувача може призвести до 
усіляких несподіваних метаморфоз — у 
політичному курсі, устрої, законодавстві 
і т.д., і т.п. Тому говорити сьогодні одно-
значно щось про механіку виборів, кіль-
кість округів, їхні межі — те ж саме, що 
ворожити або робити ставку в казино. Тут 
або так, або ні.

Останнє. Мабуть, найважливіше для Во-
лодимира Андрійовича Карплюка. І це аж 
ніяк не питання, КУДИ йти? На нього він 
уже відповів. Якщо гіпотетично уявити, 
що буде ухвалено новий Виборчий кодекс, 
а вибори під «купол» відбудуться саме 27 
жовтня наступного року і ЗА ВІДКРИТИ-
МИ СПИСКАМИ, основним для токсич-
ного ексголови Ірпеня стане квест — як 
потрапити до тих списків котроїсь із пар-
тій. Життєво важливо, щоби і партія була 
ТОПовою, і в прохідну частину списку 
втрапити. А ось це і є найбільшою диле-
мою для Карплюка та його оточення. Якщо 
раніше це можна було зробити за гроші, то 
сьогодні й вони не допомагають.

Ще на посаді мера Карплюк намагався 

«дружити» з популярними політиками. То 
прапорець із символікою БПП у руках пе-
ред камерами потримає, то дерево з Тару-
тою посадить, то з Юлею Володимирівною 
алеями парку під спалахи фотоапаратів 
прогуляється. Тих, хто відмовлявся заїхати 
«на гостини», улещував рекламними міс-
цями на «родинних» бігбордах. Але коли 
справа дійшла до «списків», то... 

Про токсичність Карплюка ще дватри 
роки тому висловилось кілька політичних 
сил. Першою це зробила «Самопоміч» ву-
стами відомого борця з корупцією нардепа 
Єгора Соболєва, потім Саакашвілі перед 
черговими виборами демонстративно під-
тримав опозиційного до Карплюка канди-
дата. Впродовж наступних років ще кілька 
відомих політиків говорили про токсич-

ність міського голови Ірпеня.
Сьогодні вже зрозуміло, що меравтікача 

не чекають ні в Опоблоці, ні в «Основі», ні в 
«Громадянській позиції». Навряд чи є бодай 
мізерний шанс у Карплюка домовитися і з 
новим політичним гравцем — Зеленським.  
Якщо, звісно, «Слуга народу» ухвалить рі-
шення брати участь у парламентських ви-
борах. Партія Рабиновича «За Життя» також 
дала «Новим обличчям» в особі Максима 
Плешка відкоша, натякнувши цим Лідеру 
маргінальної партії, що і йому не будуть 
раді. Не забарилася і «Батьківщина» від-
хреститися від інформаційного «вкидання» 
піарників ірпінської міської ради, в якому 
громадськість переконували, що Карплюк з 
Тимошенко «всьо порішали». Не порішали. 
Костянтин Бондарєв, голова Київської об-
ласної організації партії «Батьківщина» опе-
ративно спростував фейкове повідомлення, 
підкресливши, що відставний голова «не є 
членом партії і не піде на вибори під її пра-
порами». А, окрім того, додав, що у «Бать-
ківщини» «є достойний кандидат на цей 
округ», якого партія буде підтримувати і вже 
зовсім скоро представить громаді». Отакої!

 Кого ми не згадали ще з переліку мож-
ливих «прохідних» політсил? Напевно, 
БПП. Президентська партія, за оцінками 
соціологів, останнім часом втратила кілька 
пунктів рейтингу, однак залишається силь-
ним гравцем, котрий будьякої миті може 
увімкнути свою повну потужність. Свита 
Карплюка це розуміла. Тому і з’явилися 
в перші дні вересня на окремих кишень-
кових ЗМІ чергові обережні «вкидання», 

що, мовляв, ексмер піде 
на вибори з провладною 
партією. Аргументи вико-
ристовувалися ті ж самі, 
що й у фейку з Тимошенко 
— «медійна особистість», 
«стабільний електорат», 
«інноватор», «зробив з г... 
красиве місто», «регіон у 
нього в кишені»...

Спробу зробили. Хробач-
ка нанизали на гачка і заки-
нули у річку. Чекали кльову. 
Але БПП не клюнуло... 

 Хто ще залишився? Із 
тих, хто може потрапити до парламенту, 
— Радикальна партія Олега Ляшка. Лідер 
українських радикалів, хоча й відчайдух за 
натурою, однак не настільки радикально 
налаштований стати поряд із токсичним 
кандидатом. А тому й занадто ілюзорною 
видається можливість  побачити Карплюка 
у передвиборчому списку РП.

 Ну? І з ким же він піде?

ПОЛІТИЧНІ СУБЛІМАЦІЇ «НОВИХ ОБЛИЧ»
• АКТУАЛЬНО! •

Закінчення. Початок на сторінці 1.

НАДЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ПРИІРПІННЯ
 Ірпінь. 5 вересня.

Поліціянти затримали злочинця в Ірпені, 
який намагався поцупити з храму пожер-
тви. Про це повідомила прес-служба ГУ 
Нацполіції у Київській області. Як повідо-
мили правоохоронці, чоловік заховався у 
храмі після його закриття, щоб викрасти 
пожертви. Відразу спрацювала сигналіза-
ція, тому на місце події прибув наряд реагу-
вання поліції охорони. Зловмисником вия-
вився 58-річний житель міста Миколаїв. 
 Ворзель. 6 вересня.

Ввечері поблизу одного з ворзельських мага-
зинів за невідомих причин між киянином та 
місцевим жителем виник конфлікт.  Внаслідок 
цього 40-річний місцевий житель залишився 
без електровелосипеда. Потерпілий одразу 
звернувся до поліції. За його словами, вартість 
викраденого становить майже 30 тис. гривень. 
Патрульні ірпінської поліції затримали раніше 
судимого 27-річного киянина за півгодини. 
Чоловік не зміг пояснити, навіщо скоїв цей 
злочин, проте повністю визнав свою вину. 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 
186 (грабіж) КК України. Електровелосипед 
правоохоронці повернули власнику.
 Ірпінь. 7 вересня. 

Транспортна пригода  на перехресті ву-
лиць Садова та 8 Березня. Приблизно о 
16.00 водій Porsche Cayenne, підприємець зі 
Львова, порушуючи правила дорожнього 
руху, зіткнувся з Сhevrolet Еpica,  за кер-
мом якого перебував  місцевий житель. В 
результаті ДТП Porsche  викинуло на тро-
туар, де біля паркану знаходився господар 
садиби. Удар прийшовся на 61-річного 
чоловіка, який від отриманих ушкоджень 
загинув на місці. За даним фактом поліція 
відкрила кримінальне провадження за ч. 2 
ст. 286 Кримінального кодексу України. 
Винуватцю ДТП загрожує до восьми років 
позбавлення волі.
 Приірпіння. 9 вересня.

Масова аварія на новоірпінській трасі, в 
яку потрапило одразу чотири автомобілі. 
За попередньою інформацією, повідомляє  
bucha.com.ua, автомобіль Dacia Logan рухався 
в бік Ірпеня, а Opel Vectra в протилежному 
напрямку. З невідомих причин Opel  вилетів 
на зустрічну смугу і  протаранив Logan. Та-
кож з боку Києва їхав ВАЗ, водій намагався 
загальмувати, але врізався в  автівки, що 
зіткнулися. Після цього в  «Жигулі» влетів ще 
один автомобіль — Opel седан. Від удару всі 
автомобілі отримали серйозні пошкодження. 
В результаті зіткнення під Opel Vectra загинув 
чоловік. Ще одного постраждалого очевидці 
дістали за допомогою домкрата з-під  Dacia і 
передали медикам.  На місці працювала па-
трульна поліція, слідчо-оперативна група, ме-
дики і рятувальники. Наразі триває слідство.
 Київ. 12 вересня.

Прес-служба СБУ повідомила про викрит-
тя голови селищної ради на Київщині на 
привласненні понад 700 тис грн бюджетних 
коштів, виділених на капітальний ремонт 
доріг. Найімовірніше, мова йде про селищ-
ного голову Гостомеля Юрія Прилипка, 
у якого за місцем роботи та проживання 
силовики проводили обшуки ще 25 липня. 
Його підозрюють у нанесенні збитків місце-
вому бюджету під час асфальтування доріг у 
селищі Гостомель. У ході слідчих дій у примі-
щеннях селищної ради, офісах комерційних 
структур та за місцями проживання фігу-
рантів справи співробітники СБУ виявили 
документальні матеріали,  що підтверджу-
ють протиправну діяльність зловмисників.

Наразі голові селищної ради, його пер-
шому заступнику та двом представникам 
підрядних підприємств оголошено про 
підозру в скоєнні злочину. У рамках відкри-
того кримінального провадження за ч. 5 ст. 
191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу 
України, тривають слідчі дії. 
 Ірпінь, 13 вересня. 

На вулиці Університетській, за пові-
домленням ресурсу «dtp.kiev.ua», сталася 
смертельна аварія за участю автомобіля 
Range Rover і пішохода. ДТП сталася близь-
ко 21:00. За попередніми даними, водій ав-
томобіля Range Rover на погано освітленій 
ділянці дороги не помітив хлопця, який 
переходив проїжджу частину в недозволе-
ному для цього місці. Чоловік за кермом 
позашляховика не встиг вчасно загальму-
вати і збив пішохода. За словами свідків 
події, хлопець, який переходив дорогу, був 
в стані алкогольного сп’яніння. Від отри-
маних травм  потерпілий помер на місці.  
Винуватця ДТП встановить слідство.

ЙМОВІРНА «ВАРТІСТЬ» МІСЦЬ 
У СПИСКАХ ПРOХІДНИХ ПАРТІЙ 

на виборах до Верховної Ради України 
1998-2014 рр.:

1998 рік — до 1 млн $
2002 рік — від 1 до 2 млн $
2006 рік — від 2 до 7 млн $

2012 рік — від 3 до 10 млн $
2014 рік — від 5 до 12 млн $
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На круглому столі в Ірпені експерти шу-
кали шляхи вирішення освітніх проблем 
регіону. Серед них — катастрофічна 
нестача шкіл, садочків та платні групи 
подовженого дня (аналогів такому немає 
у всій Україні).

Згідно з Генеральним планом, який був 
затверджений у 2012 році, у 2030 році 
кількість населення міста Ірпінь мала 

становити максимум 55 тисяч осіб. Звичай-
но, відповідно до нього розроблявся і план 
розвитку інфраструктури. Наразі кількість 
населення УЖЕ наблизилася до озвученої 
цифри.

Освітній колапс виник саме внаслідок ха-
отичної забудови. Ні для кого не секрет, що 
землі для спорудження маси багатоповерхі-
вок, біля яких не передбачалося будівниц-
тво навчальних закладів, виділялися без 
конкурсу «потрібним» людям через КП «Ір-
піньжитлоінвестбуд».

Юрист Сергій Гапон зазначив, що їх виді-
ляли в 2014-2015 році, тож неправда, що все 
роздали «попередники». «У наш час у них в 

оренді 8,5 га. Не одну школу можна було б там 
побудувати, причому, це дозволяє бюджет. 
Якщо порахувати 30 млн грн, що виділили на 
стелу і набережну, — за ці гроші можна було б 
побудувати садочок», — зазначив юрист.

Засновник приватних садочків Ірина Аста-
хова розповіла про те, як вирішують про-
блему нестачі навчальних закладів у Льво-
ві: «Кожен великий забудовник, який будує у 
Львові, має передбачити садочок, і це відслід-
ковує міська рада».

Ще одна болюча проблема, яку обговори-
ли на круглому столі, — введення оплати за 
групи подовженого дня у всіх школах Приір-
піння. Спеціаліст Міністерства освіти і нау-
ки України Алла Давидович зазначила, що з 
такою практикою вона зустрічається вперше.

На жаль, представники місцевої влади, яких 
запросили на круглий стіл, так і не з’явились.

Організатор заходу, громадський діяч Ма-
ріель Славська висловила надію, що, незва-
жаючи на це, позитивні зрушення в освіт-
ньому напрямку все ж будуть, і запросила 
усіх долучатися до участі у флешмобі «Бать-
ківські збори», який планують провести 
22 вересня біля Ірпінської міської ради.

дефіцит шкіл, садочків та платна 
освіта у Приірпінні

Юлія ГАПОН, «Погляд»

Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч
«Для того, щоб запустити механізм співпраці, треба бажання 

управління освіти та науки і міської ради. У першу чергу, мера, який 
відставлений, але він керує і далі всіма процесами. Тобто на цьому 
круглому столі мають бути представники від влади. Вони мають 
вислуховувати і пропонувати свої шляхи вирішення, а не сидіти 
тихенько і розглядати це, як якісь політичні збори чи ще щось».

Маріель СЛАВСЬКА, громадський діяч
«Для закладів освіти Приірпіння, на жаль, вже стало звичним 

порушення законодавства України. Багатьох його норм. Про це по-
трібно говорити. Бити на сполох! Я маю надію, що ті експерти, 
котрі сьогодні  беруть участь у обговоренні проблематики, згурту-
ються і створять експертну групу, яка буде працювати над вирі-
шенням цих питань надалі».

Віктор КРИВЕНКО, депутат Верховної Ради України
«Ми будемо допомагати місцевим жителям у вирішенні цієї 

складної ситуації. Але дуже важливою є саме ваша позиція. Не 
будьте байдужими, за вас ніхто нічого не зробить».

Михайлина СКОРИК, медіаексперт
«Генплан Ірпеня передбачав будівництво зон компактної забудо-

ви, біля кожної з яких мали бути школи і садочки. На населення в 
55 тисяч до 2030 року мали побудувати 3 нових школи — на вул. 
Чехова, вул. ІІІ Інтернаціоналу (тепер Соборна) і в Стоянці. В 
Ірпені мало бути 10 нових садочків, наразі маємо 2. У нас немає 
нових шкіл, з’явились тільки 2 прибудови (у 2-ій і 17-ій школах)».

Алла ДАВИДОВИЧ, спеціаліст Міністерства освіти і науки України
«На жаль, зараз МОН не може вказати, що на певній території 

потрібно побудувати школу чи садочок. Адже зараз це компетен-
ція місцевої влади. Стосовно платних груп подовженого дня — 
така практика зустрічається вперше в Україні, і започаткована 
вона в Ірпені».

Ірина ЛАТИШ, аналітик громадського руху “Чесно”
«1 година у ГПД коштує 80 грн. Обізвали все це неподобство кур-

сом навчально-розвивальних занять. Але там немає ні англійської 
мови, ні логіки, ні малювання. Діти просто сидять з вихователем, 
роблять домашнє завдання, ходять на прогулянку».

Круглий стіл: 

Правоохоронці Київщини на варті... БЕЗЗАКОННЯ
У Києві в агенції «Укрінформ» пройшов кру-
глий стіл на тему «Діяльність прокурату-
ри Київської області в Приірпінні». Його 
учасники обговорили кризову ситуацію, 
що поглиблюється у передмісті столиці 
унаслідок панування беззаконня та безді-
яльності правоохоронних органів. У регіо-
ні вже тривалий час точиться боротьба 
місцевих жителів проти незаконних забу-
дов та винищення природних ресурсів. 

Так склалося, що хаотична і юридично 
незаконна забудова у Приірпінні тісно 
пов’язана із корумпованістю місцевої 

влади. Ірпінські можновладці активно заді-
яні у виділенні комунальних земель «своїм» 
забудовникам, створюють їм «тепличні» 
умови для ведення бізнесу.

Правозахисник Сергій Гапон навів числен-
ні приклади проявів корупції, якою просякли 
місцеві чиновники. Ігноруючи норми закону, 
депутати Ірпінської міської ради більшістю 
голосів ухвалили забудову заплавних земель, 
що знаходяться поза межами міста. Вирубу-
вання лісів та незаконна забудова триває та-
кож на території Державної служби охорони 
(ДСО), кінологічного центру, що в Ірпені, у 
Гостомелі та інших населених пунктах. 

Серед забудовників, які з цим пов’язані, 
фігурують «новообличчівські друзі» колиш-
нього мера Ірпеня Володимира Карплюка — 
депутат Ірпінської міської ради  Ігор Овер-
ко, Антон Мирончук, а також наближені до 
них компанії. Використовуючи прогалини 
у законодавстві, через комунальне підпри-
ємство ці ж особи отримували у суборенду 
міську землю, знищували на ній рослин-
ність, забудовували, реалізовували житло, 
а потім повертали ділянку назад, набивши 
кишені грошима.

«Схеми» розкрадання бюджетних коштів у 
Приірпінні просто вражають своєю одвер-
тістю та цинізмом. Україну облетіли факти 
неймовірних зловживань, коли на докумен-
ти покійної людини відкрили фіктивну фір-
му, через яку «викачували» мільйони гри-
вень з бюджету міста.

За погодження владоможців ведеться не-
законний видобуток корисних копалин у 
заплавних землях річок Ірпінь та Буча. У тій 
же заплаві, на арештованій землі, зводять 
невідому споруду, яку називають «школою». 
А в будівництво набережної, що знаходить-
ся на приватній ділянці, вклали 14 млн грн 
бюджетних коштів. Але правоохоронці на 
це дивляться крізь пальці. Їхня робота  ви-
кликає багато нарікань з боку активістів та 
правозахисників. 

Жителька Ірпеня Тетяна Зубрієнко уже 
не перший рік активно бореться за заплавні 
землі нашого регіону, проте, незважаючи на 
слідчі дії правоохоронців, ухвали суду, при-
пинити незаконну забудову по вул. Єсеніна 
не вдається. Розслідування затягується ро-
ками, на заяви надходять банальні відписки. 

Мешканець Гостомеля Антон Кудінов 
розповів про те, як громада захищала від 
вирубування ліс на території селища. У 
протистояння із забудовником втрутилися 
тітушки, котрі застосовували проти мир-
них протестувальників силу. Поліція, яку 
викликали, начебто намагалася припинити 
беззаконня. Проте... На ділянці дерев уже 
немає, нікого із порушників закону не за-
тримано. 

За словами Олексія Гавриліна та Володими-
ра Маркіна, аналогічна ситуація склалася із 
зеленою зоною на ДСО. Правда, на допомогу 
тітушкам прийшли ще й правоохоронці. До 
людей застосували спецзасоби, матусь із ма-
ленькими дітьми обдавали з вогнегасників. 

Замість виконання своїх прямих 
обов’язків поліцейські ретельно 
охороняли паркан навколо ділян-
ки, де на державній землі триває 
будівництво висотки.

Лідер ГО «Стоп нелегал» Денис 
Шинкаренко зазначив, що органі-
зація неодноразово відгукувалася 
на скарги ірпінців. Її члени прово-
дили рейди по незаконних забудо-
вах — факти підтвердилися. 

Депутат Ірпінської міської ради VII скли-
кання Святослав Куценко констатував: кри-
міналітет розправив крила, владоможці від-
чувають себе господарями життя. Прикро, 
але правоохоронці «кришують» їхні злочинні 
діяння. Як наголосив Куценко, за три роки 
при владі екс-мер Ірпеня Карплюк та його 
оточення «розподілили» більше 1,5 млрд 
грн бюджетних коштів — це половина місь-
кої скарбнички за цей період. Гроші «відми-

то» через площі, парки, сквери, стели тощо. 
А вони б могли піти на спорудження шкіл, 
садочків, інших соціальних об’єктів, яких ка-
тастрофічно не вистачає в Ірпені. 

Депутат Київської облради Ігор Домбров-
ський нагадав про кримінальні проваджен-
ня, відкриті проти Карплюка та його ото-
чення — колишнього першого заступника 
міського голови Дмитра Христюка, чинної 
заступниці Лідії Михальченко. Їх підозрюють 
у створені організованого злочинного угру-
повання, яке розкрадало бюджет, вдаючись 
до різних оборудок. Але результатів слідства 
не бачимо. Цікаво, що наближена до Карплю-
ка особа навіть призначена заступником го-
лови Київської облдержадміністрації.

Громадський діяч Олексій Зіневич під-
креслив, що нагальні питання у Приірпінні 
загострюються. Люди відстоюють свої за-
конні права, захищають власний життєвий 
простір. Коріння проблеми заховане саме у 
бездіяльності правоохоронних органів. Від-
сутність покарання примножує зухвалість 
у діях злочинців, породжує відчуття все-
дозволеності.  А тому головним завданням 
є об’єднання місцевих жителів, щоб спільни-
ми зусиллями налагодити нормальне жит-
тя, навести лад у нашому краї і примусити 
чиновників, правоохоронців працювати на 
благо громади у правовому полі.

Ідею єднання прогресивних сил підтримав 
і лідер ГО «Стоп корупції» Роман Бочкала. В 
Україні вже нараховується 40 осередків цієї 
громадської організації. Проблеми Ірпеня 
віддзеркалені по всій країні. Не варто шу-
кати відмінності між регіонами у стосунках 
громадян, політичних поглядах, а єднатися 
навколо загальнолюдських цінностей і мети 
жити в справедливому суспільстві.

Підсумовуючи засідання, учасники круг-
лого стола висунули до керівництва право-
охоронних органів вимогу припинити без-
законня у Приірпінні. Бо бездіяльність ма-
тиме непрогнозовані наслідки. Бандитське 
Чикаго в будь-якому випадку закриється 
— за допомогою згаданих структур, як це 
обіцяв Генеральний прокурор України Юрій 
Луценко, або ж волею народного гніву.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

Дмитро Ценов,  
глава поліції Київщини, на 
беззаконня в Приірпінні 
закриває очі

Дмитро Литвин, очільник поліції Ірпеня, на 
беззаконня в місті дивиться крізь пальці
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«ЦЯЦЯНКИ» ВІД 
ОЧІЛЬНИКА КИЇВЩИНИ

За два роки перебування на посаді 
голови Київської обласної держ-
адміністрації Олександр Горган не 

виконав жодної зі своїх публічних обі-
цянок і... очолив антирейтинг серед свої 
колег, керівників ОДА. Про це повідом-
ляє аналітичний портал «Слово і діло».

Цей інтернет-портал відстежує, як до-
тримуються даних обіцянок різні полі-
тики та чиновники. Цього разу переві-
ряли голів ОДА.

Очільник Київщини наче багато й не 
обіцяв, проте і того не виконав. На сай-
ті подано лише три його зобов’язання 
перед громадою. 

Так, 11 серпня 2017 року він пообіцяв, 
що до кінця року в нашій області буде 
споруджено більше 100 «острівців без-
пеки» для підвищення рівня безпеки на 
дорогах. Із серпня по грудень їх з’яви-
лося тільки 12. 

30 січня 2017 року Горган запевняв 
представників Федерації велоспорту 
України, що підтримає будівництво 
першого в Україні модульного крито-
го велотреку за проектом німецької 
компанії. Щоб дізнатися про рівень 
виконання, журналісти підготували 
запит.

24 листопада 2016 року очільник Ки-
ївщини в ефірі однієї з радіостанцій 
пообіцяв запровадити нову конкурент-
ну систему транспортних перевезень 
в області. Мовляв, перевізники є за-
ручниками корупційної системи. Коли 
проводяться конкурси, вони змушені 
давати хабарі. Як відомо, голова ОДА 
не має на це повноважень.

• СОЦІУМ •

ТЕХНОЛОГІЇ

РЕЙТИНГИ

Сучасний ритм життя змушує швидко 
дізнаватися інформацію, часом навіть 
на ходу, оперувати нею та вирішувати 
питання. Компанія «Бест» розуміє своїх 
клієнтів, тому розробила Telegram-бота. 
Тепер особистий кабінет для зручного та 
самостійного контролю послуг є у сучас-
ному Telegram-месенджері.

Telegram, розроблений 
Павлом Дуровим, планував-
ся бути засобом захисту ко-
респонденції. Однак зараз 
месенджер став популярним 
майданчиком для розваг, ма-

сових комунікацій і створення корис-
них пошукових роботів. За відомостя-
ми Forbes, з 2016 року в Telegram пра-
цює більше 100  000 чат-ботів. Відтепер 
Компанія «Бест» також долучилася до їх 
кількості.

Як влаштований особистий кабінет в су-
часному Телеграм месенджері?

Щоб знайти бота введіть у пошуку 
BestBot та додайте його у свої контак-
ти. У вікні вітання є змога обрати три 
способи взаємодії: для абонентів ком-
панії, для юридичних клієнтів та тих, 
хто ще не долучився до Best-сім’ї. 

У розділі «Я — не абонент» з’являється 
змога дізнатися про компанію, підклю-

чення та як його зробити, актуальні ак-
ції, тарифи та новини компанії. Також 
прийде в нагоду можливість з’ясувати усі 
контактні номери контакт-центру ком-
панії, адреси та телефони головних офі-
сів і сервісних центрів а також їх поточ-
ний графік. Зручне меню, розроблене по-
кращити взаємодію з клієнтами, дозво-
лить без додаткових зусиль дізнатися усю 
необхідну інформацію. 

Розділ «Я — компанія» дозволяє юри-
дичним особам дізнатися необхідні дані 
про карту покриття та послуги ще пе-
ред дзвінком до контакт-центру Компа-
нії «Бест». Відокремлений розділ контак-
тних номерів дозволить зв’язатися на-
пряму з менеджерами у питаннях юри-
дичних осіб, та вирішувати усе із компе-
тентними спеціалістами.

Для існуючих користувачів створений 
розділ «Я — клієнт». Авторизуватися у ньо-
му можливо за наявністю логіну (номеру 
угоди) та паролю. Цю контактну інформа-
цію клієнт отримує при оформленні послуг 
від Компанії «Бест», або дані можна отри-
мати/поновити у контакт-центрі або офісі 
на номер телефону, у вигляді sms, що реє-
струвався при підключенні. У такому роз-
ділі є змога дізнатися:

    • Інформацію про підключені послу-
ги та їх стан;

    • Поточний баланс;
    • Замовити зворотній дзвінок;
 Послуги та статус
Інформація надається про всі підклю-

чені послуги. У розділі Інтернет відо-
бражається тариф, швидкість та мере-
жеві налаштування. Реалізована змога 
«Змінити тариф», «Заблокувати» послу-
гу (тобто призупинити її постачання на 
термін до трьох місяців) та ввімкнути 
«Батьківський замок» (включати та ви-
ключати подачу Інтернету на короткий 
термін, зауважте що тарифікація послуги 
йде, як звично). За послугою телебачення 
надається інформація про кількість під-
ключених телевізорів та обраний формат 
трансляції (аналогове або цифрове теле-
бачення).

Поточний баланс
Створений нагадати клієнту стан ра-

хунку для прийняття рішення оплати або 
відповісти на питання «Чому не працює 
Інтернет?».

Замовити зворотній дзвінок
Можливість відправити запит до кон-

такт центру с проханням перетелефону-
вати. Зверніть увагу, що такий запит від-
правляється з особистого кабінету, тобто 
перед дзвінком від спеціалістів технічної 
підтримки або менеджерів буде попе-
редньо розглянута саме поточна послу-
га. Зворотній дзвінок за такою послугою 
здійснюється першим вільним операто-
ром, та не займає більше 10-15 хвилин.  

Наразі Telegram-бот невпинно роз-
вивається. Тому найближчим часом до 
нього будуть додаватися все нові й нові 
функції. Цінуйте свій час, як цінуємо 
його ми і все буде the best!

Постійно зайняті? Скористайтеся Telegram-ботом від Компанії «Бест»

Олена СТЕЦЬ

МИРОСЛАВА СМІРНОВА: 
«Потрібно розбудовувати соціальну інфраструктуру, враховуючи 
потреби місцевих жителів» 

15 вересня жителі Михайлівки-Рубежів-
ки, що в Києво-Святошинському районі, 
відсвяткували День села. З-поміж жителів, 
гостей та запрошених була й очільниця ра-
йону Мирослава Смірнова. На майданчику 
оновленої площі неподалік мальовничого 
озера нам вдалося поспілкуватися з головою 
Києво-Святошинської РДА, попри щіль-
ність її робочого графіку. 

— Мирославо Михайлівно, ви так зво-
рушливо говорили про те, що Михайлів-

ка-Рубежівка є невід’ємною частиною най-
більшого і найпотужнішого за соціально-е-
кономічними показниками Київщини — Ки-
єво-Святошинського району. Сьогодні всі 
на власні очі переконалися у піклуванні РДА 
й фінансовій підтримці населеного пункту. 
Така прекрасна і сучасна площа — справді 
чудовий подарунок до Дня села.

 — Я надзвичайно рада, що відкриття такої 
прекрасної площі приурочено до Дня села. 
Два роки поспіль ми виділяли на неї фінан-
сування, і доволі приємно бачити результат 
тієї діяльності, в яку ми вкладаємося. 

— Район розбудовується шаленими тем-
пами. Як ви вирішуєте проблему соціаль-
ної інфраструктури? 

— При вирішенні питань соціальної інф-
раструктури ми, перш за все, враховуємо 
потреби населених пунктів в садочках, 
школах, медичних закладах, закладах куль-

тури, а також в зонах рекреації. Звичайно, 
проблеми є, останні три роки ми виділяємо 
найбільше фінансування саме на ці потреби. 
У районі відкриваються нові садочки, буду-
ються школи, районна лікарня має найсу-
часніше обладнання, повністю забезпечені 
амбулаторії на місцях, плюс ми передали на 
громади санітарні автомобілі і т.п. Я завж-
ди підтримую тих, хто прагне змінити своє 
село, місто, район чи країну на краще.

 — Чи важко бути жінкою-держслужбов-
цем, очолювати такий великий район, не-
сти таку велику відповідальність? Коли і 
як ви все встигаєте при такому щільному 
графіку роботи? 

— Ви знаєте, злукавлю, якщо скажу, що 
неважко (усміхається). Іноді буває й надзви-
чайно важко, але мені в цьому житті легко 
нічого й не давалося, та, попри це, я ніко-
ли не втрачала надії на зміни у країні. Моїм 

життєвим девізом стали слова блаженнішого 
Любомира Гузара: «Вранці потрібно вставати 
і запитувати себе, що я зроблю сьогодні для 
України, а ввечері перед сном запитувати: що 
я сьогодні зробив для України». Ці запитан-
ня необхідно ставити собі щодня і тоді реалії 
українського суспільства будуть іншими. 

— І насамкінець: що б Ви хотіли побажа-
ти жителям Михайлівки-Рубежівки з на-
годи їхнього свята? 

— Перш за все, миру, здоров’я, взаєморо-
зуміння, підтримки, дитячого щебету й ра-
дості, бо ж за нашими дітьми — майбутнє 
держави. Селу — процвітання, його жите-
лям — єдності, мудрості, головне: не віри-
ти популістам, а довіряти тим людям, котрі 
роблять свою справу, служать державі та 
народу.

Спілкувалася Ольга Аверіна

Р-30 — траса смерті або Чому протестує Романівка

Збори громади з приводу дорожнього 
руху на трасі обласного значення Р-30, 
що проходить через  Романівку,  мікро-

району на в’їзді в Ірпінь, відбулися 14 верес-
ня 2018 року за участі понад сотні мешкан-
ців. Це вже другі збори за тиждень, які цього 
разу супроводжувались флешмобом, пла-
катами-зверненнями до водіїв, банерами з 
фото численних аварій на цій ділянці дороги. 

Ситуація  вже  перетнула точку кипіння.  
Наявні численні порушення в плануванні 
та експлуатації дороги, масове порушення 
швидкісного режиму водіями спричиня-
ють ДТП з важкими наслідками.  Останнє 
таке резонансне ДТП за участі чотирьох 
автівок, в якій загинув водій під колесами 
власного авто, а його пасажир у важкому 
стані у лікарні, сталося 8 вересня 2018 року.

Нерегульований пішохідний перехід не 
наважуються використовувати навіть від-
чайдухи, а другий зі світлофором, який 
встановили на численні вимоги жителів у 
2014-му, нині є зоною підвищеної небез-
пеки. Ще в квітні 2017 року місцева вла-
да обіцяла вирішити низку питань щодо 
безпеки на цій ділянці, але досі жодних 
зрушень. Водії здебільшого нехтують зна-
ками, правилами, чомусь не зважають, що 
рухаються через населений пункт.

Цього літа на пішохідній зоні біля церкви 
автівкою, з якою не впорався водій, була 
важко травмована вихователька Галина 
Чупрун, яка досі відновлюється після чис-
ленних травм. А чоловіка іншої жительки 
мікрорайону Марини Житницької чотири 
роки тому на цій  же трасі прямо на пі-
шохідному переході на смерть збив водій, 
який досі не поніс покарання.

Незважаючи на чутки, траса Київ - Ірпінь 
під час зборів громади не була перекрита 
мітингувальниками. Вони переходили до-
рогу з плакатами лише на зелене світло. 
Але примусове зменшення швидкісного 
режиму водіїв на цій ділянці спричини-
ло появу годинного затору, засвідчивши 
шалене збільшення потоку автівок, котрі  
щоденно курсують у цьому напрямку. 

Представники ініціативної групи меш-
канців озвучили свої вимоги присутнім 
на акції представникам відділу ЖКГ ви-
конкому Ірпеня, мерії, начальнику відділу 
утримання доріг САД Київської області, 
начальнику муніципальної варти Ірпеня. А 
саме щодо встановлення: широких «лежа-
чих поліцейських» європейського зразка по 
обидва боки дороги; сучасних знаків з LED 
підсвіткою; шиновідбійників і відбійни-
ків вздовж тротуарів доріг по обидва боки 
дороги; забезпечити чергування на ділян-
ці  двох патрульних машин, починаючи з 
дня, наступного після подання відповідної 

заяви, і до моменту встановлення необхід-
ного обладнання; підключення і забезпе-
чення функціонування камер відеофіксації, 
встановлених над дорогою; введення в дію 
встановленого у 2017 році освітлення по-
руч з переходом, яке досі не працює; авто-
номної роботи регульованого світлофора  
впродовж усієї доби; зміни схеми руху на 
дорозі з урахуванням можливості заїхати на 
кладовище Романівки зразу за Ірпенем (без 
об’їзду через Академмістечко) та можли-
вості безпечного виїзду в сторону Ірпеня з 
вулиць Поповича та Макаренка; вирішення 
питання чистки тротуарів від снігу та виве-
зення снігу, та призначення відповідальних.

Отже, свої вимоги громада висунула. З 
графіками виконання робіт. Чекаємо те-
пер зворотнього процесу від тих, хто має 
зробити трасу Р-30 безпечною...

Наталія ЗІНЕВИЧ, «Погляд»
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• Галина КАМІНСЬКА

• ПРАВО ЗНАТИ •

Ст. 40: Усі мають право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особисто звертатися 
до органів державної влади, місцевого самоврядування 
та до посадових осіб і службовців цих органів, що 
зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом термін.

До кого? Приклад

Президент України
Загрозлива екологічна ситуація 
у регіоні

До кого? Приклад
Голова Верховної Ради України Пропозиції щодо змін законодавства

До кого? Приклад

Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини

Порушення Закону  України “Про 
доступ до публічної інформації”

До кого? Приклад

Органи державної влади та місцевого 
самоврядування

Питання комунального господарства, 
проблеми транспорту і зв'язку, торгівлі 
та соціального забезпечення

До кого? Приклад

Поліція, прокуратура 
Вчинення злочинів, неналежне виконання 
обов’язків співробітниками

До кого? Приклад

Податкова, органи юстиції
Внесення пропозицій щодо поліпшення їх 
діяльності

До кого? Приклад

Засоби масової інформації, 
посадові особи, народні депутати

Повідомлення про порушення прав громадян

До кого? Приклад

Об'єднання громадян, організації,
підприємства, установи, незалежно 
від форми власності

Пропозиції щодо їхньої роботи 
та діяльності

Запам'ятайте! Розгляд звернень виборців входить в обов'язки народного депутата, 
закріплені в Законі України «Про статус народного депутата України».

Скарга 
Це звернення з 

вимогою про захист 
ваших законних 

інтересів та 
відновлення прав, 

порушених діями (або 
бездіяльністю), 

рішеннями органів 
влади, організаціями 

та посадовими 
особами

Заява (клопотання)
Це звернення з проханням 
про сприяння в реалізації 
ваших законних прав та 

інтересів, а також 
повідомлення про 

порушення чинного 
законодавства чи 

недоліки в роботі органів 
влади і організацій, 

депутатів усіх рівнів і 
посадових осіб. 

Пропозиція 
(зауваження)

Це звернення, в якому 
виражається порада, 
рекомендація щодо 
діяльності органів 

державної влади та 
місцевого 

самоврядування, 
депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб і 
організацій.

Різновиди звернення

Щоб підвищити ефективність очікуваного результату, оберіть той вид звернення, 
який найкраще відповідає ситуації

Як можна подавати звернення?
Звернення громадян можуть бути письмовими або усними, індивідуальними або колективними. 
Щоб вони були розглянуті, їх потрібно правильно оформити і подати одним із наведених нижче 
способів.

Особисто через канцелярію (приймальню) установи
    � Один примірник залишається у особи, відповідальної за прийом заяв, другий повертається вам із 
зазначенням дати подання документа, штампом з вхідним номером, прізвищем і підписом працівника 

канцелярії. 
    � Варто дізнатися номер телефону, за яким ви зможете з’ясувати, кому ваше звернення направлено і на якій 
стадії розгляду воно знаходиться.

Через уповноваженого представника
   � Ви можете доручити подати звернення комусь іншому. Для цього потрібно оформити відповідну 
довіреність у нотаріуса. 

    � В іншому процедура така ж, як і в першому випадку.
Відправити поштою
   � Рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення.
За допомогою публікації у ЗМІ
    � Цим варіантом краще скористатися в разі колективного звернення. 
    � Майте на увазі, що законом не встановлено обов'язок ЗМІ публікувати звернення громадян. 

    � ЗМІ від свого імені публікує на сторінках видання запит до відповідного органу з припискою «вважати 
офіційним», паралельно також дублюючи письмово поштою.

Через державну систему електронних звернень www.z.gov.ua

Подати електронну петицію

1

2

3

4

5

6

Кому адресуєте, 
ПІБ заявника (повністю, без 
скорочень), 
докладна адреса проживання 
(реєстрації), індекс, телефони, 
електронна пошта

Скарга (або Заява (Клопотання), 
Пропозиція (Зауваження)
Шановний (Шановна)»!

Коротко — суть питання, посилання на 
відповідність ваших вимог (прохань) 
законодавчим актам або протиріччя їм дій 
посадових осіб, на яких ви скаржитеся, 
конкретні вимоги (прохання).

Як правильно скласти 
письмове звернення?

З повагою, Іванов Іван Іванович
Дата   Підпис

Поради
� В кінці звернення напишіть слово «Додатки» і перерахуй-
те всі документи і рішення, які вами оскаржуються або 

згадуються в тексті, відповіді установ, до яких ви зверталися раніше 
(із зазначенням їх номерів, дат і кількості сторінок).
    � Докладіть до звернення копії всіх перерахованих документів.
    � Документи рекомендується оформлювати українською мовою, 
обсяг — 1 сторінка, якщо більше — пронумеруйте.
    � Якщо проблем декілька, варто написати кілька звернень окремо. 
    � Складайте звернення як мінімум в двох примірниках — один 
відправляється адресату, а другий з відміткою про реєстрацію 
(вручення) залишається у вас на руках.
    � Письмове звернення без зазначення місця проживання або не 
підписане автором вважається анонімним і розгляду не підлягає!

з приводу даного порушення можете сміливо звертатися 
зі скаргою в прокуратуру.

Якщо в належний термін ви не отримали відповідь на 
ваше звернення

звертайтеся до вищестоящого органу або до посадової 
особи вищого рівня, виклавши суть проблеми і приклав-
ши копії всіх документів, в тому числі і попередню
переписку.

Якщо і друга відповідь вас не влаштує

варто звернутися до цього чиновника повторно, 
приклавши отриману відповідь і свої претензії до нього.

Якщо ви вважаєте, що отримана відповідь по суті далека 
від поставленого питання (тобто, ви отримали відписку)

відповідь має містити посилання на законодавство, виклад
мотивів відмови і роз'яснення порядку подальшого 
оскарження прийнятого рішення.

Якщо в задоволенні прохання (вимоги) вам відмовлено

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність, в залежності від тяжкості своєї провини.

Посадові особи, винні в порушенні Закону України «Про 
звернення громадян»

винуватці відшкодовують громадянину завдані матеріаль-
ні чи моральні збитки. Спори про їх стягнення розгляда-
ються судом.

У разі встановлення вини органу або посадової особи

за вказівку в зверненні завідомо неправдивих відомостей.

Відповідальність сторін

Заявник також несе відповідальність

Відповідь на звернення має бути:

у письмово-
му вигляді;

негайно або не пізніше 15-ти днів з дня 
надходження — якщо питання не вимагає 
додаткового вивчення; протягом місяця — це 
стандартний термін; до 45-ти днів — якщо в 
місячний термін вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо;

! ! 
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ЯК ЛІКУВАТИ ГРИП?
«Сьогодні будь-які  народні засоби 

лікування не матимуть того ефекту, 
який може забезпечити проведена 
вакцинація від грипу», — перекона-
на заступник головного лікаря КНП 
«Ірпінський ЦПМСД» Валентина Во-
лошина. «Вона не вбереже людину на 
100% від захворювання, однак дове-
дено численними дослідженнями, що 
хвороба у щеплених пацієнтів проті-
кає набагато легше, а ускладнення тра-
пляються у рази рідше», — доповнює 
лікар загальної практики сімейної ме-
дицини Ірпінської АЗПСМ №1 Вікто-
рія Чижова.

Стосовно симптомів грипу, які від-
різняють його від застуди, Вікторія 
Чижова зазначає: «На початку захво-
рювання вас можуть турбувати біль: 
у м’язах спини, голові, очних яблуках. 
Також — висока температура, яка 
дуже погано збивається і тримається 
від 3 до 4 днів».

Щоб вберегтися як від застуди, так 
і від грипу, лікарі радять проводити 
профілактику: загартовувати орга-
нізм, виконувати фізичні вправи та 
вживати здорову їжу й вітаміни. Також 
для зниження ризику захворювання 
частіше мийте руки, не торкайтесь об-
личчя, уникайте контакту з хворими, 
пийте багато води, висипайтесь, уни-
кайте стресу та перенавантаження.

ЧИ ЕФЕКТИВНІ НАРОДНІ ЗАСОБИ?
ЧАСНИК. Його вживають, ним на-

тираються, його ріжуть шматочками 
і вішають на шию у марлевих мішеч-
ках, кладуть біля ліжка. Однак лікарі 
зауважують: те, що порізаний час-
ник в приміщенні зменшує ризик 
розвитку вірусної інфекції, — не 
доведено (він має певну ефектив-
ність лише, коли вірус щойно потра-
пив на слизову). 

СІК ЦИБУЛІ. Один із найпопуляр-
ніших і водночас найнебезпечніших 
методів — закапувати сік цибулі у 
ніс. Така процедура може спричи-
нити сильне подразнення чи навіть 
опік слизової оболонки носа. Сік 
цибулі ніяк не впливає на вірус 
грипу, а отже і полегшити перебіг 
хвороби не зможе.

ВІТАМІН С. Проведені досліджен-
ня у великих групах пацієнтів (більше 
11 000 людей) не довели ефективнос-

ті вживання додаткової кількості 
(понад вживання з їжею) вітаміну С 
з лікувальною чи профілактичною 
метою. До того ж, від надмірного 
вживання лимонів може постражда-
ти слизова шлунку та емаль зубів, а 
найбільша кількість вітаміну С скон-
центрована далеко не в них (у капусті 
та картоплі його значно більше).

ПОПАРИТИ НОГИ? Медики ствер-
джують, що парення ніг не має жодної 
доказової ефективності для лікування 
застуди чи інших вірусних та бакте-
рійних захворювань. А для дітей — 
це просто «тортура». Такими діями 
ми можемо викликати в них опіки, 
страх перед всіма методами лікування 
і спровокувати небажання зізнаватись 
батькам про погане самопочуття.

ГАРЯЧИЙ ПАР КАРТОПЛІ. Диха-
ти над щойно звареною картоплею лі-
карі не рекомендують навіть для само-
заспокоєння — окрім нульового ефек-

ту, ви ще й ризикуєте отримати опіки. 
Дія гарячого пару може спричинити 
надмірне підвищення температури 
тіла, опік слизових дихальних шля-
хів та викликати бронхоспазм.

ГІРЧИЦЯ. Гірчицю в шкарпетки 
при застуді та грипі найчастіше народ-
ні рецепти рекомендують додавати 
малюкам. Інший варіант — гірчични-
ки. Передовсім це небезпечно для хво-
рих із підвищеною температурою тіла. 
Теплова дія гірчичників та гірчичного 
порошку може призвести до надмір-
ного підвищення температури тіла.

СПИРТ і ГОРІЛКА. Змастити сто-
пи спиртом, випити 50 грамів горілки 
з перцем і — в ліжко, щоб пропотіти. 
Цей засіб лікування грипу не є новим. 
Але варто пам’ятати, що алкоголь ви-
кликає спазми протоків внутрішніх 
органів, тож вони не отримують до-
статньо крові і, відповідно, кисню, 
що небезпечно. Також алкоголь по-
шкоджує слизову горла, спричиняє 
біль і робить її уразливішою для 
вірусів та бактерій. Крім того, алко-
голь пригнічує імунну систему.

Якщо ви все ж захворіли на грип, не 
забудьте головне правило: «Захворів 
— лишайся вдома».  А ще — неодмін-
но зверніться за порадою до лікаря!

ЯКІ КРАЇНИ КРАЩЕ ОБРАТИ?
Обираючи незабутню подорож для 
себе та своїх 
близьких, 
зверніть увагу 
на те, які кра-
їни найбільш 
комфортні для 
відпочинку у 
період дії акції 
(із серпня по  
грудень).

• МАНДРИ •

MINT TRAVEL: «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ!»
Інтернет-компанія «Бест» пропонує своїм абонентам у Приірпінні взяти участь 
в акції «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ» та отримати БОНУС 1000 грн* на подорож 
до будь-якої країни від туристичної компанії «Mint Travel».

Взявши участь в акції, ви маєте можливість отримати:
 знижку в 1000 грн на відпочинок у будь-якій країні 
серед усіх туристичних напрямків  компанії «Mint 
Travel»;
 професійну консультацію досвідчених менеджерів.
Ви можете використати бонус впродовж терміну дії акції: 
01.08.2018–31.12.2018.

Щоб взяти участь в акції, достатньо:
 бути абонентом Інтернет-компанії «Бест»;
 звернутися до офісу «Mint Travel» та повідомити, що 
ви є абонентом компанії «Бест»; 
 замовити тур.**

Де отримати БОНУС?
Туристична агенція Mint Travel
м. Ірпінь, Привокзальна площа, 3
м. Буча, вул. Жовтнева, 17
Сайт: https://mint.travel/

* Акція діє за умови бронювання туру від 20 000 грн на двох.
** Бонус не надається на вже придбані тури, не сумується з 
іншими бонусами, знижками та промо-пропозиціями.

Погода на курортах
позначки в таблиці: тепла погода і вода; можлива прохолодна вода; сезон дощів/підвищена вологість або спека
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Сезони
позначки в таблиці:

пляжний сезон 

екскурсійний сезон 

гірськолижний сезон 

сезон шоп-турів 

не сезон

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

Країна

Місяць
року

� офіційне працевлаштування
� 5-денний робочий тиждень (8 робочих годин)
� своєчасна виплата з/п
� комфортні умови праці
� безкоштовне навчання

Філія "Либідь-АВТО"
АТ "Українська Автомобільна Корпорація"
запрошує на роботу:

год

Слюсарів з ремонту легкових 
та вантажних автомобілів

МИ ПРОПОНУЄМО:

Місце розташування:
м. Київ, 14-й км, Житомирського шосе (поворот на спорткомплекс 
"Чайка"), поруч з метро Житомирська
Тел. (067) 550-07-04, Олег Володимирович

Рекламу в газеті «ПОГЛЯД» 
замовляйте за телефоном:
(096) 256-13-96

РЕКЛАМА

ІРПІНСЬКІ ЗАМАЛЬОВКИПОРАДИ ФАХІВЦІВ

ЛІКУЄМОСЯ ВІД ЗАСТУДИ ТА ГРИПУ
Із настанням прохолоди багато 
людей починає скаржитися на 
кашель, біль у горлі, нежить, 
закладений ніс, температуру 
під 38°С… У нашій країні  біль-
шість хворих лікується від цих 
симптомів народними засо-
бами, не відрізняючи грип від 
застуди.

Народні рецепти не завжди 
ефективні у боротьбі із за-
студою, а при лікуванні грипу 
— як мертвому припарка.

• Відповідно до намірів замовника планується здійснення 
проектування для реконструкції існуючого кафе з добудо-
вою приміщень торгівельно-розважального призначення, 
дозвілля у Київській обл., місто Буча, вул. Гамалії, 45.
У разі виникнення питань можна звернутись за телефо-
ном: 066 206 29 91; 096 729 55 17
• Загублений договір дарування, виданий 1-ою Київсь-
кою обласною нотаріальною конторою на ім’я Телич-
ко Антоніни Павлівни, за номером реєстра №48 від 
18.05.1976 р., вважати недійсним.

До уваги мешканців Ворзеля! У селищі з’явився новий 
термінал компанії «БЕСТ»! Адреса терміналу: вул. 

Європейська, 12-а (магазин «Брусилівські ковбаси»)

...якби ряска була найбільшим лихом для Ірпінь-ріки...
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Зірки радять усім знакам зодіаку у 
жовтні оточити себе позитивни-
ми людьми, частіше виїжджати на 
природу та займатися приємними 
справами.

ВОГОНЬ (Овен, Лев, Стрі-
лець). Постарайтеся за-
йвий раз не вплутувати-
ся в авантюри. Місяць вда-

лий для кар’єрного зростання, а ось 
на любовному фронті все буде ста-
більно. В кінці жовтня не виключе-
но важливе знайомство, яке змусить 
вас змінити погляди на життя.

ВОДА (Рак, Скорпіон, 
Риби). У жовтні вам мож-
на сміливо міняти робо-
ту, відправлятися в подо-

рож, одружуватися або навіть пе-
реїжджати в нову квартиру. Будь-
які кардинальні зміни будуть для 
вас сприятливими.

ЗЕМЛЯ (Телець, Діва, Ко-
зеріг).  Зірки рекоменду-
ють вам пройти повний ме-
догляд. Турбують болі у сер-

ці? Ниють суглоби? Скаче тиск? По-
радами від бабусь чи сусідів тут не 
обійтися. Поставити точний діагноз 
вам зможе тільки кваліфікований лі-
кар.

ПОВІТРЯ (Близнюки, Те-
рези, Водолій). Місяць на-
лаштує вас на творчість, 
розваги і романтичний на-

стрій. На початку листопада ви буде-
те дуже зайнятими, тому встигніть 
отримати задоволення зараз.

Хто сказав, що депресія настає 
восени? Вона може нагрянути в 
будь-який час року, якщо ви самі 
опустите руки і будете подумки 
«купатися» в проблемах. Тож не 
зволікайте, і пам’ятайте: ніяка 
погода не може завадити вашому 
доброму настрою!

ГОРОСКОП НА ЖОВТЕНЬ

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЖОВТЕНЬ

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ЖОВТЕНЬ

• НА КАНАПІ •

Інгредієнти: гарбуз — 300 г, молоко 
— 500 мл, родзинки — 50 г, вода — 1 
склянка, пшоно — 1/2 склянки, ва-
нільний цукор — за смаком, цукор — 
за смаком, сіль — щіпка. 

Шматочок гарбуза очистити від 
шкірки і насіння. Далі нарізати гар-
буз невеликими кубиками, скласти в 
каструлю, залити водою, закип’ятити 
і тушкувати до м’якості на невелико-
му вогні. Потім зняти каструлю з вог-
ню, кашу розім’яти в пюре, всипати 
промите пшоно, влити молоко, посо-
лити, додати цукор, ванільний цукор 
і родзинки. Варити на невеликому 
вогні до готовності, періодично пе-
ремішуючи кашу. Далі зняти з вогню, 
викласти в тарілки і подати на стіл.

СМАЧНОГО!

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

ПОГОДА

— Люба, чи будеш ти готувати мені, 
доки смерть не розлучить нас?
— Милий, якщо я буду готувати, то 
смерть розлучить нас  занадто швидко...

***
Вовочка на уроці:
— Маріє Іванівно, а як правильно пи-
сати — «економіка» чи «еканоміка»?
— З огляду на її стан і мою зарплату, 
Вовочко, — як хочеш...

***
В глухому селі зіткнулись Лексус і 
Ламборджині. Поліцейські, котрі при-
були на місце ДТП, дві години фотка-
лись.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

ГАРБУЗОВА КАША З ПШОНОМ І РОДЗИНКАМИ Коли краще 
ловити рибу у 
вересні-жовтні:
• Хороше клювання: 
   2-5 жовтня
• Середнє клювання:
   22, 27-30 вересня
• Погане клювання: 
23-26

КАЛЕНДАР 
РИБОЛОВА

■ Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізні-
ше настане зима.

■ Грім у жовтні — на безсніжну зиму.
■ Як восени випадає ранній сніг (десь перед Покро-

вою), то цей сніг зразу ж згине і ще після цього не буде 
снігу 40 днів.

■ У котрий день (понеділок, вівторок і т.д.) впаде пер-
ший сніг восени, то в цей день треба весною садити кар-
топлю — і тоді буде гарний урожай.

■ Якщо молодик з’являється у дощовий день жовтня, 
то дощовим буде весь наступний місяць.

6  — Зачаття Іоана Предтечі
8  — Преподобного Сергія Радо-

нежського
9  — Кончина Апостола Іоана Бого-

слова
14  — Покрова Пресвятої Богородиці
19  — Апостола Фоми
31  — Апостола Луки
 Одноденні пости: 3, 5, 10, 12, 

17, 19, 24, 26, 31
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