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— Ви не публічна людина і не є представником старої влади, тому ваші бі
ографічні дані не відомі широкому загалу. Розкажіть своїм виборцям кілька 
фактів про себе.
— Так, я  звичайна людина з простої робочої родини. Батьків як молодих 

фахівців направили до с. Гаврилівка Вишгородсько‑
го р‑ну Київської обл. працювати у  ГППЗ «Полісь‑
ке» (нині птахофабрика «Гаврилівські курчата»). 
В 1986‑му народилася я.
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У Києві 9 червня відбувся з’їзд політичної партії «Слуга 
народу», де була представлена перша сотня кандида‑
тів у народні депутати від цієї політичної сили. Серед 

них, окрім членів передвиборчої команди Президента Укра‑
їни Володимира Зеленського, медійники, юристи, освітяни, 
волонтери, спортсмени, лікарі, журналісти та антикорупці‑
онери. На з’їзді також було затверджено список кандидатів 
від ЗеКоманди по мажоритарних виборчих округах. На 95‑му 
виборчому окрузі, куди входить і Ірпінь, за мандат народного 
депутата від партії «Слуга народу» боротиметься Олександр 
Горобець.   

«Я вбачаю своє завдання як парламентарія 
— ініціювати жорсткий контроль забудови 
населених пунктів»

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ:
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ПРИІРПІННЯ

ІННА БОРОДЕНКО: 
«Необхідно внести корективи 
в реформу децентралізації, 
бо вона сіє анархію»

Кандидат від політичної партії «Слуга народу»

ПІАР НАШВИДКОРУЧ, або Чому все, що робить 
Карплюк,  таке недовговічне

К умедно, але чинний перший заступник міського голови, 
колишній директор «Ірпіньводоканалу» Олександр Марку‑
шин, замість того, аби ініціювати розслідування інциденту, 

використав і цю ситуацію на користь майбутньої забудови, мов‑
ляв, треба розширювати набережну. Як відомо, тут планують по‑
будувати 72 багатоповерхівки.

Мабуть, мало того, що за останні кілька років населення міста 
вже збільшилось більше, ніж у два рази — треба ще.

Нагадаємо, нещодавно набережна у  Вишневому, на  якій також 
піарився кандидат у нардепи Володимир Карплюк, не витримала 
першого дощу. На фото, розміщених мешканцями Вишневого, по‑
мітно, що набережна в прямому сенсі «з’їхала» в озеро: побудовані 
конструкції та бруківка під натиском води та бруду частково змило 
разом з ґрунтом. Це ще раз підтверджує той факт, що всі «новації» 
та «проекти» Карплюка  — дешеві мильні бульбашки, красиві та 
яскраві на перший погляд, але, як виявляється, неякісні, ненадійні 
та небезпечні для життя. Хоча Карплюка та «НО» навряд це турбує. 
Головне ж — ПІАР і «тепле» місце разом із депутатською недотор‑
канністю у Верховній Раді. Для фігуранта двох десятків криміналь‑
них справ, яким є колишній ірпінський мер, це найбажаніше...

6 липня ввечері, під час святкування Івана Купала в Ірпені на новій набережній завалився міст. На щастя, ніхто з людей, 
присутніх на цьому заході, не постраждав. Одразу ж у соцмережах з’явилися сотні постів та коментарів на цю тему. 
Місцеві мешканці переконані, що руйнування споруди це і є «реальні справи» колишнього мера Ірпеня, а нині — кандидата 
у депутати Верховної ради Володимира Карплюка та його команди «Нових облич». Усі свої «діла» вони роблять нашвид-
коруч лише задля піару та створення красивої рекламної картинки, аби продати в Ірпені якомога більше квадратних 
метрів житлової нерухомості, побудованої наближеними до мера-втікача забудовниками.
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— Якими деталями зі своєї біографії Ви хоті
ли б поділитись з виборцями?

Г. О.: Усе своє життя мешкаю на Київщині. На‑
родився у м. Біла Церква, потім переїхав у м. Ви‑
шневе, наразі мешкаю у Софіївській Борщагівці.

Дитинство провів у  Білій Церкві, там добре 
закінчив школу, займався спортом, грав у во‑
лейбол, є срібним призером чемпіонату Укра‑
їни серед юнаків. Входив до  складу збірної 
Київської області, яка базувалась в Ірпені, тому 
дуже часто приїздив сюди як в спортивний та‑
бір. В 1995 році вступив до Міжнародного нау‑
ково‑технічного університету на  спеціальність 
«Економіка».

— Чому обрали саме економічну спеціаль
ність?

Г. О.: Мене це приваблювало ще зі школи. 
Я «дружив» з цифрами, любив математику, по‑
глиблено вивчав її перед вступом до універси‑
тету. Економіка була затребуваною на той час, 
і, маючи певні здібності до цього, можу сказати, 
що мій вибір спеціальності був 
цілком свідомий.

— Розкажіть про свою родину.
Г. О.: Мої батьки мешкають в  Бі‑

лій Церкві. Мати фактично все 
життя — 38 років — працює в ме‑
дичній сфері, наразі  вона стар‑
ша медсестра у Білоцерківському 
хірургічному відділенні. Батько 
працював на  Білоцерківському 
механічному заводі в  термоцеху. 
Оскільки виробництво було шкідливим, він 
рано пішов на  пенсію і почав займатися під‑
приємницькою діяльністю.

Маю молодшу сестру. Вона, як і я, закінчила 
юридичний факультет Чернівецького націо‑
нального університету. Працювала юристом 
в  сільській раді, згодом пройшла конкурс 
на посаду виконавця в виконавчу службу міста 
Біла Церква і за  три роки стала заступником 
начальника.

В Білій Церкві мешкає з родиною і моя донька. 
Я щасливий тато і дідусь півторарічного малюка.

— Поділіться власним першим трудовим до
свідом.

Г. О.: Після отримання ступеня магістра з фі‑
нансового менеджменту в КНЕУ пішов працю‑
вати на Державне підприємство «Інформацій‑
ний центр» Міністерства юстиції України. Для 
мене як молодого фахівця це був надзвичайно 
цікавий період. Бо саме розпочиналась робо‑
та над створенням єдиних державних реєстрів. 
Вже був Реєстр нотаріусів, Реєстр доручень і Ре‑
єстр заборон та арештів на нерухоме майно. І 
щоб оптимізувати їх роботу, я мав багато їздити 
по області, пояснюючи, допомагаючи впрова‑
джувати нову систему. З 2000  по  2005  роки з 
оператора 3‑ї категорії я  виріс до  директора 
Київської регіональної філії, яку тоді створи‑
ли. І мені в 26 років довірили керівництво нею. 
Мені підпорядковувалось 160 людей.

— Звідки у  Вас рішення здобути вищу освіту 
ще у  двох сферах: юридичній та державного 
управління?

Г. О.: З часом відчув, що потрібно отримати 
юридичну освіту, бо пропрацював в Міністер‑
стві юстиції 5 років, потім в земельному када‑
стрі. Так само моєї роботи стосувалось і дер‑
жавне управління. Тому у  2009  році закінчив 
Національну академію державного управління 
при Президентові України, а пізніше захистив 
докторську дисертацію і став доктором філосо‑
фії в галузі державного управління. Тема моєї 
наукової роботи якраз була пов’язана з тим, з 
чим я  працював  — проблематикою реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Пізні‑
ше так само здобув повну вищу освіту за спеці‑
альністю «Правознавство».

— Як Ви вважаєте, чому Вам в такому молодо
му віці довірили керівну посаду?

Г. О.: Як більшість 
випускників уні‑
верситету, я був мо‑
лодим та амбітним. 
Прагнув змінити 
весь світ на краще. 
Тому зі щирим енту‑
зіазмом долучився 

до  впровадження Реєстру нотаріусів на  тери‑
торії населених пунктів Біла Церква  — Скви‑
ра  — Фастів  — Васильків. Я  працював з нота‑
ріусами, пояснював їм, навіщо потрібен Реєстр 
нотаріусів. Також для нотаріусів з усієї області 
я проводив семінари і підключав до цієї мережі 
для того, щоб запобігти шахрайству. Бо в ті часи 
дуже багато було підроблених доручень, єдиної 
бази обтяжень нерухомого майна не існувало. 
Після ухвалення закону про нотаріат систему 
потрібно було змінювати, над чим я  і працю‑
вав. За результатами роботи мені й запропону‑
вали очолити цю філію. До речі, на той момент 
працювали вже близько 12 реєстрів. Я входив 
до  робочої групи, яка формувала порядок 
функціонування 9 з них.

Мої функції як фахівця полягали в розробці 
та налагодженні системного комплексу роботи 
Реєстру. Працював я безпосередньо з нотаріу‑
сами, тому в мене не було жодних адміністра‑
тивних функцій.

— Як Ви потрапили на  роботу до  Центру зе
мельного кадастру?

Г. О.: В  2005  році прийняли закон «Про реє‑
страцію прав на нерухоме майно», де зазнача‑
лось, що функцію реєстрації буде виконувати 

Державний комітет земельних ресурсів. На той 
момент голова цього комітету вже знав мене як 
директора Київської регіональної філії; часто 
бачив, як я доповідав на нарадах і конференці‑
ях по цьому напрямку. Зокрема й на міжнарод‑
ній конференції представників Світового банку 
в Україні, який запровадив після прийняття ви‑
щезгаданого закону цілу програму розвитку і 
підтримки земельної реформи. Тому він запро‑
понував мені перейти працювати в Центр зе‑
мельного кадастру, як провідному спеціалісту. 
І оскільки я за 5 років здійснив велику роботу 
над цими базами даних і реєстром нерухомого 
майна, я перейшов в Центральний апарат Цен‑
тру Державного земельного кадастру. І там про‑
довжив займатись питаннями налагодження 
системи саме по реєстрації нерухомого майна і 
їх обтяжень. Через три місяці керівництво Цен‑
тру змінилось. Нові керівники запропонували 
мені очолити регіональну філію Центру зе‑
мельного кадастру, бо я працював саме в Київ‑
ській області, знав нотаріусів та усі БТІ області.

— Яке у  Вас як в  людини, яка довго працює 
в цій сфері, ставлення до земельної реформи?

Г. О.: Сьогодні існує тіньовий ринок землі, і цим 
користуються великі «латифундисти». Тому що 
нереально визначити ринкову вартість оренди 
землі. Обов’язково потрібен цивілізований зе‑
мельний закон. Я вважаю, що це має бути один 
з ключових законів для України, де грамот‑
но прописані всі ці механізми. Впровадження 
земельного закону і плюс проведена судова 
реформа принесуть трильйони доларів інвес‑
тицій в країну. Бо великі іноземні інвестори че‑
кають зрозумілих правил гри.

— Яке Ваше ставлення до  того, що в  регіоні, 
в якому ви балотуєтесь в народні депутати, іс
нує багато спірних земельних питань?

Г. О.: Сьогодні більшість процесів, пов’язаних з 
земельними питаннями, відбуваються не про‑
зоро. Всі ці питання варто вирішувати шля‑
хом створення прозорої, чіткої системи обліку, 
створення системи містобудівного кадастру, 
яка передбачає вільний доступ будь‑якої лю‑
дини до  всіх карт, містобудівної документації, 
всіх об’єктів нерухомості, на які видаються мі‑
стобудівні умови.

Така система також необхідна для потенційних 
інвесторів, які будуть заходити в  регіон, щоб 

вони могли бачити перспективний план регіо‑
ну, наприклад, Києво‑Святошинського району, 
на  найближчі 10  років: побудову інфраструк‑
тури, планування територій під сільське госпо‑
дарство, території, які можуть бути потенційно 
переведені в промзони, в комерційні зони тощо.

На жаль, часто влада на місцях не прагне пу‑
блічності та прозорості. Тому необхідно ство‑
рити державне підприємство, надавши йому 
лише адміністративні функції. І воно тоді чітко 
розробить для всіх єдиний стандарт. Я вважаю, 
що це унеможливить відсотків на 90 корупцію, 
яка існує в містобудівній сфері.

— Тобто свої ініціативи щодо містобудування, 
інвентаризації фонду землі Ви хочете впро
ваджувати в  Україні як спеціаліст з великим 
досвідом в  сферах економіки та державного 
управління?

Г. О.: Саме так. В мене є певний досвід, особи‑
сті напрацювання: досвід роботи в Міністерстві 
юстиції, земельному кадастрі, досвід роботи за‑

ступником директора департаменту мі‑
стобудування та архітектури Київської 
області, де я  був заступником‑керів‑
ником містобудівного кадастру і почи‑
нав створювати містобудівний кадастр. 
Ідей вистачає, і вони ґрунтуються саме 
на досвіді, а не на теорії.

— Як Ви прокоментуєте те, що в соц
мережах Вас називають забудовни
ком із Білої Церкви?

Г. О.: Зараз поняття «забудовник» 
стало токсичним через велику кількість неза‑
конного будівництва з численними порушен‑
нями будівельних містобудівних норм. Тому 
я  вбачаю своє завдання як парламентарія  — 
ініціювати жорсткий контроль забудови насе‑
лених пунктів. Всі етапи мають бути прозорими, 
з дотриманням всіх нормативів, починаючи з 
виділення землі, затвердження містобудівної 
документації тощо. Тоді стануть зрозумілими 
прибутковість, правила гри, роль контролюю‑
чих органів, унеможливиться корупція.

Я ніколи не був ні засновником, ні співвлас‑
ником в  жодній з компаній будь‑якої форми 
власності. На  сьогоднішній день я  є просто 
найманим працівником і вже майже два роки 
працюю на посаді топ‑менеджера в ТОВ «Сфе‑
ра житлобуд». Ця компанія займається інвес‑
тиціями не лише в будівництво, а й в сільське 
господарство. А  з Білої Церкви я  поїхав ще 
в 1995 році. Зараз в місто свого дитинства при‑
їжджаю тільки в  гості до сім’ї. Ніякого бізнесу 
в Білій Церкві не маю.

— Маєте нерухомість за кордоном?
Г. О.: Ні. В мене є земельна ділянка в Україні, 

отримана мною в  2012  році, і була квартира 
трикімнатна в новобудові у Вишневому, в якій 
я жив до лютого минулого року. Я її продав і за‑
раз живу в службовій квартирі.

— Певний час Ви працювали в органах місце
вого самоврядування?

Г. О.: Так, мені запропонували роботу в місце‑
вому самоврядуванні, а  саме штатним радни‑
ком з юридичних питань голови Макарівського 
району Київської області. Я  там пропрацював 
півтора роки. Курував питання генплану, пра‑
вової допомоги земельних спорів та архітек‑
турно‑будівельного контролю.

Макарівський район не схожий на Ірпінь. В Ма‑
карові за 12 років всього дві дев’ятиповерхівки 
побудували. Район переважно сільськогоспо‑
дарський, і проблеми в  людей були пов’язані 
з визначенням межі ділянки, наприклад. Я був 
на боці людей, які звертались зі своїми питання‑
ми. І селяни звертались до мене за юридичною 
допомогою, щоб зрозуміти, як краще розірвати 
і заключити договори з орендарями на вигідні‑
ших умовах. А по будівництву, то це, наприклад, 
питання реконструкції будинків. Люди не зовсім 
розуміли, як правильно заповнювати докумен‑

ти. Також я допомагав створити нормальну схе‑
му планування району, бо районна рада була 
основним розпорядником коштів.

— Як Ви опинились в «Укрспирті»?
Г. О.: На той час «Укрспирт» був у стані реор‑

ганізації: масштабне виробництво, великий 
концерн переходив у  державну форму влас‑
ності. Треба було навести порядок у питаннях 
інвентаризації земель і правильної юридичної 
передачі. У  Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України знали про мій великий 
досвід у юриспруденції, і мені запропонували 
посаду радника. Через три тижні моєї робо‑
ти, за  свідченням членів комісії міністерства, 
нам вдалось зробити більше, ніж за  10  років. 
За результатами мені запропонували стати за‑
ступником директора, щоб я  міг більш актив‑
но зануритись в  управлінську роботу. На  цій 
посаді були цікаві і перспективні для держави 
проекти. Зокрема, перепрофілювання і випуск 
біоетанолу — біопалива.

Моє нове призначення  — в. о. директора  — 
співпало у  часі з рейдерським захопленням 
підприємства. Про що я зробив офіційну заяву 
на ім’я генпрокурора України, СБУ, з описом всіх 
подій, що відбувались на підприємстві, з додат‑
ком всіх наказів. Але, на жаль, належної реакції 
на цю проблему немає й досі.

— Враховуючи весь Ваш досвід, і оскільки Ви 
балотуєтесь по 95 округу, Ви вивчали пробле
матику регіону. Якими ви бачите основні про
блеми округу і шляхи їх вирішення?

Г. О.: Об’їздив всі «поля і околиці» 95‑го окру‑
гу, добре знаю місцеві проблеми. В мене є ко‑
рисний досвід, особисті напрацювання: досвід 
роботи в міністерстві юстиції, земельному када‑
стрі, досвід роботи заступником директора де‑
партаменту містобудування та архітектури Київ‑
ської області, де я був заступником‑керівником 
містобудівного кадастру і починав створювати 
містобудівний кадастр. Ідей вистачає, і вони 
ґрунтуються саме на досвіді, а не на теорії.

На території 95‑го округу є проблеми, харак‑
терні і для інших округів: незаконна забудова, 
вирубка зелених зон, непродумана і нерозви‑
нута інфраструктура. Спочатку треба пропи‑
сати чіткий порядок, і дотримуватись законів. 
А  я  буду ініціювати зміни до  законодавства, 
щоб в  нас були чіткіше врегульовані земель‑
ні питання, питання розробки і затвердження 
містобудівної документації, яка за собою тягне 
врахування всіх інтересів людей. Взагалі пи‑
тання, пов’язані з містобудівною сферою, є 
основою для подальшого розвитку плануван‑
ня життєдіяльності в окрузі. В кожного міста і 
села є своя проблематика. В населених пунктах 
в радіусі 10 км від Києва — це хаотична забудо‑
ва. Не зрозуміло, як отримуються містобудівні 
умови, це все не  публічно. Ті, які знаходяться 
далі  — справедлива ціна оренди землі, люди 
не можуть ефективно використовувати землю 
сільськогосподарського призначення. Сьогодні 
в  Україні сільське господарство набуває роз‑
витку, і якщо подивитись на карту Києво‑Свято‑
шинського району, з’являються підприємства, 
які почали отримувати сертифікати на, напри‑
клад, збір ягід. І сьогодні вже земля сільгосп‑
призначення є не менш привабливою, ніж зем‑
лі для будівництва.

— Як, на Вашу думку, можна стимулювати міс
цеву владу виділяти землю під будівництво со
ціальної інфраструктури?

Г. О.: Загалом на  певну кількість населення 
має бути певна кількість шкіл. Ми маємо за‑
цікавити інвесторів, які побудують соціально 
важливі об’єкти. Є міжнародні гранти. Тому 
я пропоную вводити не колективну, а особисту 
відповідальність за те, що цю землю не виділя‑
ють: головного архітектора, поліції тощо. Я як 
народний депутат зможу ініціювати такі зміни 
в законодавстві. 

 ВИБОРИ

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ:  
«Я вбачаю своє завдання як парламентарія 
— ініціювати жорсткий контроль забудови 
населених пунктів»

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

“ Як більшість випускників 
університету, я був молодим та 
амбітним. Прагнув змінити весь світ 
на краще. Тому зі щирим ентузіазмом 
долучився до впровадження Реєстру 
нотаріусів

“ Я вбачаю своє завдання, як парламентарія — 
ініціювати жорсткий контроль забудови населених 
пунктів. Всі етапи мають бути прозорими, 
з дотриманням всіх нормативів, починаючи 
з виділення землі, затвердження містобудівної 
документації тощо. Тоді стануть зрозумілими 
прибутковість, правила гри, роль контролюючих 
органів, унеможливиться корупція
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КАНДИДАТ-САМОВИСУВАНЕЦЬ ПО 95-МУ ОКРУГУ 
ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК

ЩО ОБІЦЯЄ ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК?

П ередвиборча кампанія самовідставленого ірпінсько‑
го екс‑мера вражає розмахом. Масштаб географії 
передвиборчих обіцянок кандидата вийшов далеко 

за  межі 95‑го округу. Близько 10  разів на  день в  прайм‑
тайм телеглядачі щодня аж до 20 липня змушені спогля‑
дати Карплюка, що крутить педалі велосипеда пустуючим 
100‑тисячним містом. Варто зауважити, що це, мабуть, єди‑
ний кандидат‑мажоританщик, проморолики якого демон‑
струють центральні канали щодня. Мінімальний бюджет їх 
складає 200–500 тис. доларів. Чи багато відомо порядних 
людей, спроможних оплати‑
ти таку гучну інформаційну 
кампанію на  центральних те‑
леканалах та щотижня влаш‑
товувати «піар‑шоу» для по‑
тенційного електорату в містах 
і селах 95‑го округу?

Звідки гроші на піар та греч‑
косійство? Більша частина з 
них  — це результат підпільних 
схем та махінацій, які відомі і 
представникам правоохорон‑
них органів, і пересічним гро‑
мадянам далеко за  межами 
Ірпеня.

Перше — це незаконна забу‑
дова, яку Володимир Карплюк 
прикривав, перебуваючи 

на посаді мера, і наразі продовжує вже у статусі формаль‑
но вигаданого  голови інвестиційної ради. Мова йде на‑
самперед про тіньові схеми передачі землі під забудову, 
повне ігнорування законодавства під час прийняття ген‑
плану, зокрема щодо забу‑
дови заплави річки Ірпінь. 
Карплюку, який прагне 
будь‑що потрапити до  ВР, 
байдуже, що забудова за‑
плави може обернутись 
екологічною катастрофою 
не  лише для Ірпеня, але й 
для сусідніх міст, зокрема, 
через підтоплення та пору‑
шення дренажної системи.

За даними ЗМІ, «подяку» 
від забудовників за  під‑
тримку їх інтересів Карплюк 
отримував різними спосо‑
бами: готівкою, квартирами 
і через участь в  криміналь‑
них схемах із дерибану зем‑
лі в Приірпінні. Найбільший 
прибуток майбутньому кан‑
дидату в  нардепи Карплюку принесло прийняття скан‑

дального генплану Ірпе‑
ня в  2018  році, коли він та 
його оточення отримали 
незаконно землю в  різних 
куточках Ірпеня та Приір‑
піння.

У серпні минулого року 
Карплюк змушений був 
під тиском громади та кри‑
мінальних проваджень 
скласти свої повноважен‑
ня, залишивши місто своїм 
маріонеткам, якими успіш‑
но керує.

Тепер, накравши вдо‑
сталь в  Ірпеня та його жи‑
телів, а  також покупців 
нових квартир, які стали 

основним ядром його фінансування, Володимир Карплюк 
балотується в народні депутати України. Очевидно, що ос‑
новна його ціль  — уникнення кримінальної відповідаль‑
ності по десятку справ, до яких від причетний.

Так, Карплюк підозрюється 
у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених Кримі-
нальним кодексом України:

  у створенні, керівництві 
зло  чин  ною організацією з ме‑
тою вчинення тяжких та особли‑
во тяжких злочинів (частиною 
1 статті 255);

  заволодінні чужим 
майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм служ‑
бовим становищем, учиненому 
в  особливо великому розмірі 
у  складі злочинної організації 
(частиною 4 статті 28, частиною 
5 статті 191);

  придбанні суб’єкта 
підприємницької діяльності 
(юридичної особи) з метою 

прикриття незаконної діяльності, вчиненому у  складі 
злочинної організації (частиною 4  статті 28, частиною 
1 статті 205);
  підробленні документу, який видається установою, яка 

має право видавати такі документи, і який надає право 
та звільняє від обов’язків, з метою використання його 
підроблювачем, учиненому у складі злочинної органі‑
зації (частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 358);

  службовому підробленні, а саме внесення службовою осо‑
бою до офіційних документів завідомо неправдивих відо‑
мостей, учиненому у  складі злочинної організаціїчасти‑
ною 4 статті 28, частиною 1 статті 366).

Крім того, встановлено факт зловживання службо‑
вим становищем, що потягло за собою незаконну зміну 
цільо вого призначення 15  га земель лісогосподарсько‑
го призначення на землі під багатоповерхову забудову, 
а також зміну форми власності цих земель. Прокуратура 
повернула землю державі, але підозра ініціатору досі 
не висунута.

Кожен народ має саме ту владу, на яку заслуговує. Серед ваших знайомих, напевне, є люди, які у виборі керуються вагою врученої 
кандидатом гречки або віддають свій голос за кілька грошових купюр, а потім щиро обурюються високими цінами на ліки, 
«грабіжницькими» тарифами на газ чи електроенергію. Але ж ми самі голосуємо за того чи іншого кандидата в депутати, довіряючи 
«обранцю» своє майбутнє. Здоровий глузд підказує, що варто оцінювати людину не за обіцянками, а за її реальними діями. Наразі 
кандидат по 95‑му округу Володимир Карплюк обіцяє в усій Україні побудувати «все буде Ірпінь». А що, власне, він зробив в Ірпені, крім 
скверів і площ з фонтанами, створеними задля зваби майбутніх покупців нерухомості, з якої він має зиск?

 № 1 Невиконана обіцянка: 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

Одним із найскандальніших виявилось бу‑
дівництво медичного центру в Ірпені. У місті 
100 тисяч мешканців, а міська лікарня 
знаходиться в Бучі. Тому про нову медичну 
установу, розташовану в Ірпені, мова йшла 
ще до того, як Карплюк зайняв крісло мера. 
Та він вирішив прибрати до рук землю 
медичного призначення. Результатом стало 
будівництво на цій ділянці кількох бага‑
топоверхівок компаніями, наближеними 
до Карплюка.

№ 2 Невиконана обіцянка: 
ДИТЯЧИЙ САДОК

Ще однією нездійсненною мрією обернулась для Ірпеня обіцянка Карплюка збудувати 
дитячі садки. Один з них мав розташовуватися по вул. Курортній, про що Карплюк нео‑
дноразово заявляв на зустрічах ще перед місцевими виборами у 2015 році. Будівництво 
там ведеться вже п’ятий рік, дуже повільними темпами, а мешканці сусідніх будинків 
спостерігають разом з будівництвом оголені дроти та арматуру.

№ 3 Невиконана  
обіцянка: 

НОВА ШКОЛА
Таку саму долю чекало і бу‑
дівництво нової комунальної 
школи на заплаві. Через вісім 
місяців після анонсу будів‑
ництва школи на майданчику 
височіє десятиповерхівка 
та зводять ще один будинок 
поруч. Згідно проекту, школа 
має лише три поверхи, тому 
зрозуміло, що на цій ділянці 
її не буде. Виявилось, що 
будівництво школи перенесли в інше місце, далі по вулиці. Та, як з’ясувалось згодом, саме 
на цій ділянці будівництво не може здійснюватись, тому що вона знаходиться вже за ме‑
жами міста. Отже, результат — дві нові багатоповерхівки і жодної нової школи.

№ 4 Невиконана обіцянка: 
РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ

Нещодавно в мережі виклали відео 
з підтопленим підземним перехо‑
дом, що знаходиться біля ірпінсько‑
го залізничного вокзалу. Подібні 
відео викладають після кожної сер‑
йозної негоди, тому що цей перехід 
регулярно затоплюється і вже давно 
потребує капітального ремонту. 
Через нього щодня проходять тисячі 
людей, він з’єднує дві частини міста 
і є значно важливішим інфраструк‑
турним об’єктом, ніж нові парки та 
пам’ятники. Міська влада на чолі з 
Карплюком обіцяла поремонтувати його до кінця 2016 року, та сьогодні ірпінчанам досі 
доводиться пірнати у воду, щоб перетнути цей перехід.

№ 5 Невиконана обіцянка: 
ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

Окрім вирішення таких надважливих проблем, громада Ірпеня чекала від мера Карплю‑
ка і сприяння блогоустрою дрібніших соціальних об’єктів, як от парковка біля міського 
ринку. Обіцянка її облаштувати обернулась в новий торгівельний центр на місці, де 
раніше відвідувачі ринку паркували свої автомобілі. Нова будівля належить соратниці 
Карплюка від «Нових облич» — Наталії Бойчук. Під парковку виділили лише частину 
дороги, через що вулицю довелось звузити та запровадити односторонній рух. Це спри‑
чинило додаткові незручності, адже вулиця Заріфи Алієвої знаходиться в самому центрі 
міста.

Мешканці міста бачать результат на власні очі — замість таких важливих для людей 
шкіл та лікарень ми маємо лише нові парки та набережну, облаштування яких зовсім 
не на часі. Маючи змогу і всі повноваження, у якості міського голови, Карплюк свої обі‑
цянки так і не виконав, натомість далі обіцяє будувати «покращення» тепер уже по всій 
Україні.

Теза «краде, але щось робить» системно нав’язувалась піартехнологами Карплюка 
упродовж майже п’яти років. У свідомості багатьох місцевих жителів і нині існує думка про 
те, що інакше не буває — всі чиновники крадуть, скрізь корупція, але сьогодні чи не впер‑
ше в історії України ми, українці, нарешті отримали шанс реальних змін к державі. Відбув‑
ся розпуск Верховної Ради, і тепер тільки від нас залежить, які люди увійдуть до нового 
парламенту. Не згайте своє право на нове життя держави — оберіть гідного кандидата!
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27 червня в Ірпені внаслідок негоди попадали 
дерева, порвалися мережі, затопило деякі ву‑
лиці та перехід під залізничними коліями.

Унаслідок досить потужної зливи з вітром на трасі з 
Києва до Ірпеня впало на дорогу дерево і перегородило 
2 смуги руху.

На жаль, буревій завдав людям лиха. На‑
приклад, зламане дерево в Ірпені пошко‑
дило дах одного з будинків. 

У різних частинах міста можна було побачити багато 
зламаних дерев, гілок, які, у свою чергу, порвали ме‑
режі. 

Навіть машини доводилося витягати із величезних ка‑
люж, бо вони там застрягали. 

Завітала негода й до парку «Дубки». 
Після дощу затопило центральну площу, декоратив‑

не озерце, обнесене металевим парканом за 76 тис. грн, 
вийшло зі своїх берегів. 

Це викликало низку 
жартів у соціальних 
мережах. Вони пов’я‑
зані із банальним копі‑
юванням ірпінськими 
чиновниками доку‑

ментів. Тому і «випли‑
вли» очаківські порти. 

Оскільки затоплює 
обійстя приватного 
сектора, нечистоти 
із вигрібних ям зато‑
плюють подвір’я. Люди пов’язують це з будівництвом ви‑
соток, недолугим «заплиточенням» та асфальтуванням.

Якщо нема зливових каналізацій чи вони є, але не ви‑
конують своє призначення, вода йде в низину.  

І традиційно після рясних опадів затоплено перехід 
під залізничними коліями. Щоразу рятувальникам чи 
комунальним службам доводиться відкачувати звідти 
воду. Це для того, щоб люди могли нормально перехо‑
дити з однієї частини міста на іншу. 

 ПОДІЇ

РЯТУВАЛЬНИКИ ДВІ ДОБИ ГАСИЛИ ПАЛАЮЧИЙ ТОРФ, 
ЙМОВІРНА ПРИЧИНА ПОЖЕЖІ — ПІДПАЛ

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЕКСТРИМ: підлітки знову 
катались на електричці

 ФОТОФАКТ

В Ірпені знову помітили підлітків‑«зачеперів»  — 
на  цей раз п’ятьох. Про це повідомляє паблік 
«dtp.kiev.ua».

На фото у  групі видно, що 4  з них знаходилися 
на  кабіні машиніста, а  5‑й повис збоку. Сталося це 
25 червня.

І це при тому, що нещодавно «Укрзалізниця» зая‑
вила про посилення патрулювання станцій, на  яких 
найчастіше бувають «зачепери»  — «Київ‑Пасажир‑
ський», «Дарниця», «Петрівка», «Київ‑Волинський», 
«Фастів», «Біличі», «Ірпінь», «Бровари» та ін.

Нагадаємо, за такі дії передбачено штрафи для бать‑
ків підлітків — від 850 до 1700 грн.

26   червня о 14:08 до оперативно‑диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про 
загорання трав’яного настилу у м. Ірпінь.

До місця виклику було направлено чергові караули пожежно‑рятувальних частин Ірпеня, Гостомеля, 
Ворзеля та Коцюбинського.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що виникло загорання трав’яного настилу на площі 2 га 
та лісової підстилки на площі 0,5 га, що призвело до торф’яної пожежі на площі 2 га.

На місці події знаходилося 9 одиниць техніки та 30 пожежників. Проведено комісію з ТЕБ та НС. Ймовірна причина 
пожежі — підпал.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
23 червня на сайті поліції Київщини повідомили, що під час 
пікету біля селищної ради у Гостомелі сталось дещо зухвале: 
приїхали невідомі, десять осіб, завантажили намети пікетуваль‑
ників у «Газель» і повезли їх у невизначеному напрямі. Один з 
учасників пікету написав заяву. Він підтвердив інформацію, що 
невідомі завантажили намети, а також інші предмети до «Газелі». 
Заявник та інші особи намагалися зашкодити руху авто, але воно 
не зупинилось і поїхало у невідомому напрямку. Також свідки 
повідомили номер машини поліцейським, і за цією інформацією 
правоохоронці знайшли та відправили на штрафмайданчик ав‑
тівку. А ось водія та інших підозрюваних шукають. Було відкрито 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу 
України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змо‑
вою групою осіб). Кваліфікація може бути змінена.
25 червня в Ірпені сталася прикра аварія, унаслідок якої трав‑
мувалася дівчина на мопеді. За повідомленням поліції, 23‑річна 
дівчина на мопеді несподівано вискочила на проїжджу частину. 
Поліція вважає, що цим вона спричинила ДТП. На щастя, відбула‑
ся легкими тілесними ушкодженнями.
24 червня на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси (роз‑
ворот на Білогородку) зіткнулися дві фури, водій однієї з них 
загинув. Машини перекрили всі полоси руху, крім однієї. Затор 
на в’їзд до столиці розтягнувся на 5 км.
1 липня о 04:36 у м. Ірпінь по вул. Чкалова, 57 на території 
модульної АЗС (скраплений газ та дизельне пальне) виникла 
пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі 
скрапленим газом.
О 06:10 пожежу загасили. Внаслідок загорання пошкоджено роз‑
подільчу колонку, запірну арматуру та приміщення оператора. 
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 30 ряту‑
вальників та 5 одиниць техніки ДСНС.
1 липня у Гостомелі правоохоронці по гарячих слідах затримали 
трьох крадіїв, четвертого — шукають. У них вилучили поцуплені 
ноутбуки, а також пневматичний пістолет СZ. Жінка, яка зверну‑
лася до поліції, зазначила, що коли вони з чоловіком входили до 
під’їзду свого будинку, з нього вийшли декілька осіб. Подружжя, 
зайшовши до власної квартири, помітило у ній безлад. Виявилося, 
що нема 2 ноутбуків та інших речей. Одразу викликали поліцію.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 185 (крадіжка) КК України. Досудове розсліду‑
вання продовжується.
1 липня в Ірпені по вул. Соборній поліція зупинила для пере‑
вірки автомобіль «Форд Гранада», яким керував житель Хар‑
ківської області. Під час перевірки реєстраційних документів 
на машину поліція встановила, що свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу містить ознаки підробки. Правоохоронці 
відсторонили водія від керування, а документ вилучили та пере‑
дали на експертизу. За цим фактом проводять перевірку.
2 липня в Ірпені на площі Антонова сталася аварія — фура на 
дорозі не вписалася у поворот і зачепила легковика. Цілком ймо‑
вірно, що причиною ДТП став завузький проїзд. Свого часу, коли 
розпочалася реконструкція цієї площі, фахівці, розглядаючи про‑
ект від ірпінської влади, вказували на значне звуження проїжджої 
частини. Можна сперечатися про порушення правил дорожнього 
руху та паркування учасниками аварії. Проте варто було із самого 
початку в проекті продумати можливі наслідки.

НЕГОДА В ІРПЕНІ: пробиті дахи, зламані 
дерева, затоплені вулиці та залізничний перехід

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

Фото з Facebook

М айже 1,3  млн. грн коштував відставному меру Ірпеня Во‑
лодимиру Карплюку 50‑тисячний наклад журналу, за  до‑
помогою якого піарять його похід до  Верховної Ради від 

округу № 95.
1 млн. 283 тис. 770 грн — така вартість випуску згаданого видання, 

яке містить 100 листів крейдованого паперу, що коштує на поря‑
док дорожче, ніж газетний.

Щоб перевезти вказаний обсяг поліграфії, до  речі, необхідно 
11 мікроавтобусів.

Водночас відомості з Державного реєстру фізичних осіб — плат‑
ників податків ДФС про суми виплачених доходів України свідчать: 
після звільнення Карплюка з міськради його доходи, як і доходи 
його партії «Нові обличчя», вже упродовж року — нульові.

Але це не заважає йому шалено піаритися під час виборчої кампанії 
на використанні адмінресурсу, на що йдуть кошти платників податків.

В ІРПЕНІ НА БУДІВНИЦТВІ ЗАБУДОВНИКА ПІКУЛИКА 
ВПАЛА І ЗЛАМАЛА ХРЕБЕТ КРАНІВНИЦЯ

«Н адія потрапила в  біду через недобросо-
вісного роботодавця. Вона з часом стане 
на  ноги і згадуватиме цю історію, як 

страшний сон. А от забудовника і його партнерів ми 
зробимо “знаменитими”», — пише Профспілка кранів‑
ників України.
29 червня в Ірпені на будівництві ЖК «Центральний‑2» 
(вул. Університетська, 3, забудовник — Олександр Піку‑
лик) з баштового крана впала жінка. Про це ІА «Погляд» 
стало відомо від профспілки кранівників України.

Голова спілки Василь Динник розмістив у Facebook по‑
відомлення наступного змісту: «Стався нещасний випа-
док в м. Ірпінь. Машиніст баштового крана Іванченко 
Надія Станіславівна внаслідок падіння із висоти от-
римала переломи хребта із зміщенням. Авто швидкої 
допомоги завезло її на  вул. Братиславську. Терміново 
потрібні кошти на лікування, її роботодавець відмов-
чується, рідні самі не спроможні справитись».

У профспілці розповідають: платформа крана була 
перев’язана дротом і відірвалась разом із кранівницею 
на висоті 3 м. Причому колишні працівники того крана 
неодноразово наголошували, що небезпечне кріплення 
майданчика необхідно полагодити. Але керівництво ні‑
чого не робило, тому люди просто йшли на іншу роботу.

Речник Нацполіції Микола Жукович повідомив ІА «По‑
гляд», що відкрито кримінальне провадження за ст. 272, 
ч. 1 (порушення правил техніки безпеки при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки).

Цікаво, що на місці, де впала кранівниця, кілька років 
тому планували збудувати сучасний науково‑клінічний 

медичний центр. Вартість операцій у  ньому мала бути 
значно нижчою, аніж за  кордоном, він забезпечив би 
робочими місцями понад 600 працівників, а мешканців 
Ірпеня планувалося взагалі лікувати там безкоштовно. 
Для них хотіли збудувати окремий корпус лікарні, звіль‑
нивши від потреби їздити, як зараз, до стаціонару у Бучу.

Нагадаємо, забудовник Олександр Пікулик входить 
до  бізнес‑кола колишнього мера Ірпеня Володими‑
ра Карплюка. Для того, щоб побудувати свій черговий 
«Центральний», у минулому році він знищив приміщен‑
ня військкомату в Ірпені. І це в той час, коли в Україні 
йде війна.

Усіх небайдужих, хто хоче допомогти потерпілій, 
просимо перераховувати гроші на картку Приватбан-
ку: 5168 7573 3193 0091, Іванченко Надія Станіславівна.

«ЗОЛОТИЙ» ЖУРНАЛ. ЗА ЧИЙ КОШТ?
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 ОФІЦІЙНО

 ВИБОРИ

НА КИЇВЩИНІ — НОВИЙ ОЧІЛЬНИК ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Кабінет Міністрів погодив кандидатури восьми нових керівників облдержадміністрацій. Головою Київської ОДА 
став Михайло Бно‑Айріян

Н а урядовому засіданні 26 червня, Ка‑
бінет Міністрів України погодив при‑
значення на  посади голів восьми 

обласних державних адміністрацій. Канди‑
дати запропоновані президентом Володи‑
миром Зеленським.

«Усі вісім подань були підтримані», — по‑
відомив журналістам після засідання уряду 
представник президента в уряді Андрій Ге‑
рус, зазначивши, що низка членів Кабміну 
голосувала проти всіх кандидатур. Отже, 
погоджено призначити: головою Доне‑
цької обласної державної адміністрації  — 
Павла Кириленка, головою Закарпатської 
ОДА — Ігоря Бондаренка, головою Київської 
ОДА  — Михайла Бно‑Айріяна, головою Лу‑
ганської ОВГА  — Віталія Комарницького, 
головою Львівської ОДА — Маркіяна Маль‑
ського, головою Одеської ОДА  — Андрія 
Андрейчикова, головою Херсонської ОДА — 
Юрія Гусєва, головою Черкаської ОДА — Іго‑
ря Шевченка.

Керівником Київської обласної держадмі‑
ністрації став 35‑річний Михайло Бно‑Айрі‑
ян, український дипломат та управлінець, 
заступник директора ДП НЕК «Укренерго» 
з комунікацій та міжнародного співробіт‑
ництва.

ДОВІДКА:
БноАйріян Михайло Каренович наро‑

дився 1 лютого 1984 у м.Баку, Азербайджан; 
громадянин України.

Освіта: закінчив  Львівську шко‑
лу  № 45  у  Львові з золотою медаллю. 
У 2007 році закінчив Київський національний 
університет імені Т. Г. Шевченка за спеціаль‑
ністю «Міжнародні економічні відносини» 
з кваліфікацією економіста‑міжнародника, 
перекладача з арабської мови (диплом ма‑
гістра з відзнакою). У  2008–2009  роках на‑
вчався у  Московському державному інсти‑
туті міжнародних відносин, отримав дип лом 
МВА за  спеціальністю «Міжнародний на‑
фтогазовий бізнес».

Трудова діяльність: з 2004 р. — журналіст 
у газеті «Бізнес». Сфера професійних інте‑
ресів — гірничо‑металургійний комплекс, 
промисловість, машинобудування, міжна‑
родні відносини, енергетика та міжнарод‑
на торгівля. У  2009–2011  роках працював 
на посаді третього, а згодом другого секре‑
таря посольства України в Росії, відповідав 
за питання двостороннього співробітництва 
у сфері паливно‑енергетичного комплексу. 
З грудня 2011 року — помічник міністра за‑
кордонних справ України К. Грищенка. З січ‑
ня 2013 року стає радником віце‑прем’єр‑мі‑
ністра України К. Грищенка з гуманітарних 
питань. З січня 2015‑го — на посаді началь‑
ника управління європейської інтеграції Мі‑
ністерства енергетики та вугільної промис‑
ловості. З жовтня 2015 року обіймає посаду 
начальника департаменту стратегічного 
планування та європейської інтеграції. З 
жовтня 2016 року працює в ДП «НЕК “Укре‑
нерго”» на посаді директора з комунікацій 
та міжнародного співробітництва. З квітня 
2018 року — заступник директора ДП «НЕК 
“Укренерго”» з комунікацій та міжнародного 
співробітництва.

Хобі: картинг, стрільба у тирі.
Сім’я: одружений, виховує доньку.

Задекларовані статки. Заробітна пла-
та: зарплата, отримана за  основним 
місцем роботи — 3390036  грн, процен‑
ти  — 5444  грн, державна та соціальна 
матеріальна допомога  — 10320  грн, от‑
римав три страхові виплати — 41688  грн 
та 4256  грн, 11926  грн, а ще — додаткове 
благо на 2094 грн, та подарунок у негро‑
шовій формі вартістю 1099  грн. Кошти: 
300000  грн та 60000  USD готівкою, акти‑
ви у дорогоцінних (банківських) металах 
на  110000  грн. Має п’ять рахунків у  бан‑
ках, на  які розміщені різні суми: у  грив‑
нях — 20, 2350, 375783 — це на кожному з 
трьох рахунків, а  також ще на  двох ра‑
хунках  — 71  EUR і 10  USD. Крім того, має 
короткостроковий депозит, на  якому 
128000 грн. Нерухомість: земельна ділян‑
ка 1000  квадратних метрів, дві квартири 
площею 48,7 та 71 квадратних метрів. Та‑
кож по  одній 71‑метровій квартирі заде‑
кларовано дружиною та дочкою. АВТО: 
задекларовано дружиною Land Rover 
моделі Range Rover 2011 року випуску. Ав-
торське право: Михайло Бно‑Айріян заде‑
кларував дослідницьку працю «Стратегії 
енергетичної дипломатії України» (дата 
набуття права — 20.12.2016).

ЯК «СЛУГА НАРОДУ» БОРЕТЬСЯ З ПСЕВДО-КАНДИДАТАМИ
Цьогорічні позачергові парламентські вибори вражають кількістю політтехнологій. Одна з найпопулярніших – клонування 
впізнаваних імен та назв. Найбільше потерпає від такої технології президентська партія “Слуга народу”. Понад 100 
кандидатів‑двійників та, за різними даними, від 40 до 70 організацій різних форм власності під назвою “Слуга народу” 
використовують асоціативні ознаки, такі як гасла, колір та символіку справжньої партії, щоб заплутати виборців.

Т акі технічні клони та організації не відповідають на дзвінки та їхніх офісів неможливо знайти за адресою, вказаною при 
реєстрації.  Політологи стверджують, що плата за реєстрацію клона, з допомогою та усіма юридичними супроводами скла‑
дає мінімум 10 тис. доларів. 

Штаб «Слуги народу» шукає способи запобігти маніпуляціям, а правоохоронні вже відкрили перші кримінальні провадження 
проти порушників на 94‑му виборчому окрузі. Минулого тижня суд зобов’язав ЦВК прибрати з бюлетенів спотворену інфор‑
мацію, яка не відповідає дійсності. Представники «Слуги народу» заявляють: щонайменше в третині округів є кандидати, які 
маскуються під членів партії. Найчастіше вони заявляють про свою приналежність до партії на бордах чи листівках, тому про 
махінації спочатку повідомляють рекламників та друкарні, а вже потім звертаються до поліції.

Для того, щоб не потрапити в пастку клона, фахівці радять завчасно знайомитись з кандидатами зі свого округу та запам’ято‑
вувати двійників, якщо вони існують.

ІННА БОРОДЕНКО: 
«Необхідно внести корективи в реформу 
децентралізації, бо вона сіє анархію»
 Закінчення. Початок на стор. 1

По закінченні школи в  Києві здобула 
вищу освіту за спеціальностями «мене‑
джер організацій, економіст». З 2009 року 
працювала в  управлінській ланці у  Авто‑
центрі «Голосіївському», ДП «Державна 
зовнішньоекономічна експертиза» при 
Мінекономіки. З 2014 року після одружен‑
ня проживаю в  Ірпені. На  громадських 
засадах є помічником народного депутата 
Миколи Кадикала. Зараз у  декретній від‑
пустці, виховую доньку. Мій чоловік Воло‑
димир Бороденко — майданівець, пройшов 
АТО, заступник голови комітету по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю 
ВГО СГОУ «Народна Рада». Він активний 
учасник ветеранського руху Приірпіння. 
В  Ірпені я почала активно займатись гро‑
мадською діяльністю з захисту зелених 
зон від незаконного будівництва. Зокрема 
останні 5 років з Лаврентієм Кухалейшвілі 
та іншими активістами у  судах відстоюва‑
ли Парк відпочинку ім. Михайла Стельмаха, 
боролись проти незаконного будівництва 
за збереження зеленої зони на ДСО.

— Як Ви потрапили до партії «Сила і Честь» 
та що саме з цінностей, які декларує партія, 
Вам імпонує найбільше?

— Партія «Сила і Честь» нова, наразі не за‑
плямована скандалами організація, в  якій 
зараз багато моїх однодумців і людей, 
близьких по  духу. З військовим минулим, 
готових відповідати за свої слова і вчинки. 

Партія за зняття недоторканності з народ‑
них обранців!

Мені імпонують цінності і люди, і я готова 
йти з ними з високо піднятою головою, щоб 
покращити життя українців.

— Чим Ви можете бути корисними в парла
менті? Які професійні здобутки допоможуть 
Вам як народному депутату?

— Для мене важливою цінністю є неза‑
плямована репутація та досвід, фаховість і 
системність у роботі в парламенті. Щоденна 
праця патріотів‑депутатів відповідно до їх‑
ньої кваліфікації здатна змінити Україну та 
рівень життя на  її всій території в кращий 
бік. Враховуючи власний професійний дос‑
від, планую працювати в комітетах з інфра‑
структури чи екології.

— Які головні проблеми Ви виділяєте 
в 95му окрузі?

— Передусім це гальмування реформи де‑
централізації та намагання створити ОТГ 
без урахування думки громад.

Неконтрольована незаконна вирубка лісів 
і зелених насаджень в містах і селах округу, 
недотримання норм зелених насаджень та 
стрімко зростаюча кількість населення на‑
шого столичного регіону.

Хаотична, часто незаконна забудова на‑
селених пунктів без будівництва належної 
соціальної і транспортної інфраструктури.

Найголовнішою проблемою бачу вкрай 
важке матеріальне становище малозабез‑
печених верств населення: пенсіонерів, 
людей з інвалідністю, дітей‑сиріт, пересе‑
ленців та інших. На  цьому тлі цинічно ви‑
глядає будівництво набережних і введення 
оплати за групу подовженого дня і шкільне 
харчування.

— З чого б Ви як народний депутат почали 
діяльність в своєму окрузі?

— Передусім з припинення існуючого 
безвладдя в  Ірпені, бо майже рік в  місті 
немає міського голови, а  вибори не  при‑
значаються. Тобто фактично відбулось 
рейдерське захоплення влади в  нашому 

місті. В  грудні 2018‑го депутати проголо‑
сували за  «оновлення» Генплану з пору‑
шенням усіх можливих процедур. Працю‑
ватиму над депутатськими зверненнями 
до правоохоронних органів, щоб ці та інші 
незаконні рішення були скасовані, а  вин‑
ні чиновники та депутати були притягну‑
ті до  відповідальності. Необхідно внести 
корективи в  реформу децентралізації, бо 
вона сіє анархію.

Болючою темою для Ірпеня, Боярки і Виш‑
невого є відсутність безпечних переходів та 
переїздів через залізницю. Треба пришвид‑
шити будівництво тунелів. Також важли‑
во ініціювати перевірки законності зміни 
цільового призначення земель місцевими 
радами західного передмістя столиці. Крім 
того, планую ініціювати створення держав‑
ного електронного реєстру обліку і захисту 
зелених насаджень. 

  Ян ВЕЖА 
ПОГЛЯД
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ФУТБОЛЬНЕ «СРІБЛО» ІРПІНСЬКИХ 
ПРАВООХОРОНЦІВ

 ФІНАНСИ

 СВЯТО

 ДОВКІЛЛЯ

 ОСВІТА

 СПОРТ

У фінальних змаганнях турніру з міні‑футболу серед команд поліцейських Київської 
області, що відбулися у Бучі, збірна Ірпінського відділу поліції посіла 2 місце.
Матчі проводилися на базі Бучанської школи № 1. На футбольне поле вийшли 11 ко‑

манд.
До їх складу увійшли правоохоронці міських та районних відділів поліції Київщини.

«Золото» здобула команда полку поліції особливого призначення. «Срібло»  — у  збірної 
Ірпінського відділу поліції, а «бронза» — у правоохоронців із Василькова.

БАТЬКИ ТА ШКОЛИ ВИРІШУВАТИМУТЬ, 
ЧИ ПОТРІБНА ДІТЯМ ФОРМА
Міністерка освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що те, 
як виглядає шкільна форма і чи є вона взагалі, визначають 
навчальні заклади.

В она зазначила, що указ, який 
скасував президент, насправді 
вже не використовували кілька 

років. Натомість МОН передало пра‑
во батькам та школам самим вирішу‑
вати, в якій формі ходитимуть діти.

Гриневич сказала, що у скасовано‑
му документі були вказані види тка‑
нин, з яких має шитися форма, та фа‑
сони одягу, однак ці норми вже давно 
застаріли.

Нагадаємо, 20 червня Володимир 
Зеленський скасував указ від 12 
червня 1996 року щодо обов’язкової 
шкільної форми для учнів середніх 
закладів освіти.

СОРТУЄМО СМІТТЯ У ПРИІРПІННІ: 
адреси пунктів прийому вторсировини

П риймальні пункти вторсировини зна‑
ходяться в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Вор‑
зелі, Коцюбинському, Бородянці. Там 

ви можете отримати кошти за відсортовані 
побутові відходи, зазначає екопідприєм‑
ство «Рада».

Що приймають у пунктах:
Макулатуру: картон; газети, шпулі, книжки, 

зошити.
ПЕТ-пляшки (з‑під пива і води, прозорі).
Скляну тару та склобій.
Баночки алюмінієві з-під пива.
Термоусадку без домішок.
Все має бути чисте та сухе.
Цій тарі підприємство дає друге життя (25 під‑

приємств України далі переробляють її).
Де розташовані приймальні пункти?
ІРПІНЬ
вул. Пісочна (за зупинкою автобуса № 395);

вул. 9 лінія (район 3 школи);
перекрестя вул. Садової та Лермонтова, 

«Машторф»;
Миру, 16.
БУЧА
вул. Вокзальна, 73;
вул. Нове шосе (біля 17 будинку).
КОЦЮБИНСЬКЕ
вул. Залізнична, 2 (базар).
ГОСТОМЕЛЬ
вул. Свято‑Покровська, б/н (базар);
вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка).
ВОРЗЕЛЬ
вул. Курортна, 17.
БОРОДЯНКА
вул. Центральна — територія базару.

Орієнтовний графік роботи пунктів: 
пн‑пт: 9:00–17:00 та сб: 9:00–14:00.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ВВОДИТЬ 
У ОБІГ БАНКНОТУ В 1000 ГРИВЕНЬ
Національний банк повідомив, що з 25 жовтня 2019 року українці 
зможуть користуватися банкнотою номіналом у 1000 гривень.

Голова Національного банку 
України Яків Смолій оголосив 
про зміни у  номінальному ряді 
банкнот та монет, спрямовані 
на  впорядкування готівкового 
обігу гривні.

Він озвучив такі нові рішу‑
чі кроки Національного банку 
на цьому шляху:

1. Монети 1, 2 та 5 копійок пере‑
стануть бути платіжним засобом 
в  Україні та будуть виведені з 
обігу з 1 жовтня.

Також з обігу поступово виво‑
дитиметься монета номіналом 
25 копійок, яка поки залишиться 
платіжним засобом.

2. Національний банк з 
25  жовтня вводить у  обіг банк‑
ноту нового найвищого номіна‑
лу — 1 000 гривень.

У результаті — після завершен‑
ня процесу вилучення дрібних 
монет і введення в  обіг банкноти нового 
номіналу — номінальний ряд гривні скоро‑
титься із 17 до 12 номіналів.

«Всього в ньому залишиться 6 номіналів 
монет та 6  номіналів банкнот. Так він 
стане більш впорядкованим, — уточнив 
Яків Смолій. — Саме ряд з 11–13 номіналів є 
найбільш вживаним підходом для провід-
них країн у  різних куточках світу  — від 
США, Канади, Великої Британії до Чехії, Да-
нії, Швейцарії та Австралії».

Тож громадянам слід пам’ятати, що з 
1 жовтня монети 1, 2  та 5 копійок переста‑
нуть бути платіжним засобом в Україні. Від‑
тоді їх не прийматимуть під час розрахунків 
готівкою за товари та послуги.

Водночас громадяни зможуть без обме‑
жень та безкоштовно обміняти ці монети 
на  монети та банкноти інших номіналів 
упродовж наступних трьох років:

• упродовж першого року з дати вилу‑
чення їх з обігу — до 30 вересня 2020 року 
включно  — в  усіх відділеннях українських 
банків;

• упродовж трьох років з дати вилучення 
їх з обігу — до 30 вересня 2022 року включ‑
но  — у  Національному банку та уповно‑
важених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзен банк Аваль).

На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок 
поки що залишаться у  готівковому обігу. 
Ними можна буде розраховуватися. Але ті 
монети, що потраплятимуть у банки, не по‑
вертатимуться назад у  обіг і поступово їх 
ставатиме все менше.

Для полегшення готівкових розрахунків 
в  Україні можуть застосовуватися правила 
заокруглення загальних (у чеку) сум розра‑
хунків готівкою за товари (роботи, послуги) 
до сум, кратних 10 копійкам.

ПОЛІЦІЯ ВИЙШЛА У ЛЮДИ
4 липня у Приірпінні відзначали День Національної поліції України. 
Виповнюється 4 роки, як її було створено. Саме цього дня перші 
патрульні поліцейські склали присягу на вірність Українському народу.

П рацівники Ірпінського відділу поліції вирішили у святковій формі «вийти у народ», щоб 
стати ближчими до пересічних громадян, залучити людей до співпраці заради збере‑
ження в нашому регіоні громадського порядку та спокою, запобігання злочинності.

Правоохоронці зацікавлені, щоб місцеві жителі більш дружелюбно ставилися до  них. 
Адже це теж допомагатиме знаходити спільну мову.

Головне, щоб у поліцейських люди бачили кваліфікованих фахівців, готових вирішувати 
їхні проблеми у правовому полі, а не байдужих функціонерів, корупціонерів та хабарників.
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РЕСТОРАН З БУЧІ УВІЙШОВ ДО СВІТОВОГО РЕЙТИНГУ
 ЗНАЙ НАШИХ!

 МІСТО  ІСТОРІЯ

МАМОНТИ В ІРПЕНІ: 
місцевому музею 
подарували 
фрагмент бивня 
майже півметрової 
довжини

У новій петиції Олександр Оберемок пропонує створити в Ірпені Йога‑простір у парку Центральний або 
окремо облаштований Йога‑парк у місті.

ПРОСТІР ЧИ ПАРК ДЛЯ ЙОГИ:  
в Ірпені зареєстрували нову петицію

С еред 24 українських ресторанів — переможців рейтин‑
гу — немало зі столиці України. Також серед перемож‑
ців  — заклади ще з трьох великих міст України: Дні‑

пра, Одеси, Львова. А ось із маленьких міст — лише один, 
і це ресторан Toscana Grill у Бучі. Вони потрапили до що‑
річного рейтингу журналу Wine Spectator. Цей журнал опу‑
блікував три рейтинги — Grand Awards 2019, який визначає 
топ−100 ресторанів світу з найкращими винними картами, 
і два розширених рейтинги, які називаються Best of award 
of Excellence і AWARD of Excellence, в яких відзначені укра‑
їнські ресторани. Переможців визначали критики‑сомельє 
по всьому світу. Вони оцінювали ексклюзивність вин у вин‑
ній карті, а також поєднання винної карти з меню.

Отже, які українські ресторани у яких категоріях увійшли 
до рейтингу?

Best of award of Excellence
У цій категорії експерти оцінювали ресторани, які пропо‑

нують не менше 350 найменувань вин. Нагородою Best of 
award of Excellence відзначені 1244 ресторани з усього світу, 
і серед них — шість київських і один одеський ресторан.

AWARD of Excellence
Тут експерти оцінювали ресторани, винна карта яких 

містить не  менше 90  найменувань. Відзнаки отримали 
2447 ресторанів по всьому світу. Саме в цій категорії й от‑
римав нагороду ресторан Toscana Grill — Буча, Київська об‑
ласть (винна карта — 210, винний льох — 1 400). Окрім нього, 
до рейтингу потрапили 10 ресторанів з Києва, 5 — з Дніпра, 
і по одному зі Львова та Одеси.

Джерело: НВ Style

А втор вважає, що сучасний про‑
стір має охоплювати площу майже 
150 кв. м. Це має бути унікальний 

парк  — територія здорового способу 
життя.

У його складі — галявина для занять на 
килимках, лавки для виконання вправ 
для хребта, підвісні гамаки для перевер‑
нутих вправ та коректної розтяжки.

А також конструкції підвісних крісел 
для відпочинку в парку та арт‑об’єкт у 
вигляді скульптури, у якій закладено 
ідею цілісності людини та єдності між 
людьми.

«Передбачено, що інструктори йоги з 
усіх шкіл нашого міста проводитимуть 
тут відкриті безкоштовні заняття, 
майстер-класи з різноманітних сти-
лів і напрямів йоги для лю-
дей різного віку», — зазначає 
Оберемок.

Жителі міста зможуть також 
і самостійно практикувати фі‑
зичні вправи.

Автор петиції просить грома‑
ду підтримати цей проект, щоб 
міська влада в бюджеті на 2020 
рік передбачила кошти на по‑
чаток облаштування парку.

Від себе варто додати, що 
облаштовані в Ірпені зелені 
зони важко назвати парками, 
оскільки їхні площі надто ма‑
ленькі. Це швидше сквери.

На створення нового «пар‑
ку» потрібна земля, якої в 
нашому місті катастрофічно 
не вистачає. Місцеві жителі 
змушені відстоювати куточки 
живої природи від забудови.

Виділяти окремий про‑
стір для прихильників 
йоги теж проблематич‑
но. Адже зелені зони у 
вихідні й так переповне‑
ні відпочивальниками, 
яким у куценьких скве‑
рах затісно.

Ті, кому подобаєть‑
ся йога, займаються на 
газонах у скверах, за‑
довольняючись килим‑
ками. Звісно, додаткове 
устаткування не було б 
зайвим.

Водночас питання до‑
даткового облаштування 
може викликати серед небайдужих лю‑
дей звинувачення у відмиванні коштів 
за рахунок завищення кошторисів робіт, 
вартості устаткування.

З усією повагою до автора петиції 
можу спрогнозувати, що запропонова‑
ний арт‑об’єкт у вигляді скульптури по‑
родить обурення.

Адже різні архітектурні творіння в Ір‑
пені «обростають» дійсно  захмарною 
вартістю.Можна згадати стелу Творчого 
духу за 1,5 млн грн та інші «художні» ви‑
твори. 

OTT ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» — ЦЕ:
• перегляд ТБ одночасно на 5ти окремих при

строях;
• можливість перегляду рейтингових цифро

вих каналів (пакети налічують від 135 до 223 ка
налів, включаючи канали в HD якості);

• кінозал якісних фільмів та популярних пере
дач без реклами;

• можливість управління переглядом (мати 
можливість перемотувати ефір);

• дивитися не тільки ті фільми і передачі, які 
йдуть зараз, але і ті, що йшли у програмі протя
гом дня);

• можливість одним «кліком» призупиняти та 
відновлювати підписку, змінювати обрані пакети.

Як підключити та користуватися?
Використовувати послугу OTT можливо на 

Smart TV, на комп’ютерах, планшетах, смартфо‑
нах, за допомогою приставок – на будь‑якому 
пристрої, де є Інтернет.

Пункт обслуговування абонентів:
м. Ірпінь, пл. Привокзальна, 3;
Багатоканальні телефони: (044) 377‑7‑377 
      (04596) 91 0 77

24 українські ресторани потрапили до щорічного рейтингу ресторанів світу з найкращими винними картами 
2019 року. Рейтинг представило американське видання Wine Spectator.

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

І рпінський історико‑краєзнавчий музей попов‑
нився новим експонатом  — фрагментом ма‑
монтового бивня майже півметрової довжини. 

Його подарувала жителька Ірпеня Валентина Мак‑
симова.

Її чоловік  — авіатор. Родина жила в  Якутії. Там 
чоловік і знайшов цей бивень, який досить чудово 
зберігся, на березі річки.

За словами директора музею Анатолія Зборов‑
ського, в експозиції закладу кістки мамонтів при‑
вертають увагу багатьох відвідувачів.

Вони знайдені у  Приірпінні. На  жаль, до  цього 
часу не було добре збереженого бивня мамонта. 
Тепер з’явилася чудова нагода помилуватися но‑
вим експонатом.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Овен. Для Овнів насту‑
пає пора великих поку‑
пок і рішучих змін. Го‑

роскоп на липень 2019 року обі‑
цяє вам великий заряд енер‑
гії і активності, яка пророчить 
кар’єрний ріст та поліпшення 
матеріального становища.

Телець. Для Тельців на‑
стає сприятливий час, 
щоб розставити пріо‑

ритети і, позбувшись зайво‑
го, зосередитися на головно‑
му. Активний вплив Марса на‑
повнить вас енергією, про‑
те направити її краще на свій 
внутрішній світ.

Близнюки. Близнюки 
в липні будуть активні 
і дуже щасливі. Однак 

пам’ятайте, що безкоштовний 
сир буває тільки в мишоловці! 
Так що не приймайте імпуль‑
сивних рішень — вони можуть 
виявитися необачними.

Рак. Представникам 
цього знака зодіаку го‑
роскоп на липень обі‑

цяє успіхи в особистому житті. 
Тому використовуйте сприят‑
ливий час, щоб зміцнити від‑
носини зі своєю другою по‑
ловиною. Якщо ви самотні — 
у вас є шанси зустріти пару.

Лев. Для Левів в лип‑
ні настане спокійний 
час. Небажано почи‑

нати нові справи і робити ве‑
ликі покупки. Краще доведіть 
до кінця те, що відкладали в 
«довгий ящик».

Діва. Для Дів липень 
готує безліч романтич‑
них переживань. Якщо 

ви самотні — це дуже спри‑
ятливий час, щоб зустріти 
«свою» людину. Ну, а якщо ви 
вже знайшли пару, можливо, 
саме зараз ваша любов за‑
грає новими фарбами.

Терези. Весь місяць 
Терези будуть перебу‑
вати в гармонії з со‑

бою і оточуючими. Це най‑
кращий час для налагоджен‑
ня ділових зв’язків. Тож зо‑
середьтеся на роботі: можли‑
во, вам надійдуть нові пропо‑
зиції.

Скорпіон. У липні 
Скорпіони відчують 
приплив енергії і рі‑

шучості через сильний вплив 
Марсу. Тож зосередьтеся на 
кар’єрі, проте намагайтеся 
бути терплячими і уважними 
у сімейному колі.

Стрілець. На представ‑
ників цього знаку в лип‑
ні чекає продуктивний 

період. У цьому місяці не ви‑
ключені і кар’єрні зміни: ваші 
завзятість і старання будуть по‑
мічені і оцінені.

Козеріг. Чого в лип‑
ні Козероги точно не 
зазнають, так це нудь‑

ги. Їх чекає насичений подія‑
ми період. Не виключено, що 
представники цього знака 
переглянуть деякі свої жит‑
тєві цінності і вирішать інак‑
ше розставити пріоритети.

Водолій. Для пред‑
ставників цього зна‑
ка гороскоп на ли‑

пень 2019 року обіцяє вели‑
кі можливості – як в особи‑
стому житті, так і в профе‑
сійній сфері. Це хороший пе‑
ріод, щоб підвищити загаль‑
ну якість життя.

Риби. Рибам гороскоп 
на липень 2019 року 
обіцяє чималі можли‑

вості. Вплив Марса зарядить 
представників цього знака 
енергією і натхненням, яке 
захочеться негайно пустити в 
корисне русло.

Липень
Місяць обіцяє бути напруженим, активним і багатим на події. 
Позначається поєднання енергії Сонця і впливу Марса — 
гримуча суміш…

 СМАЧНОГО!

ЦІКАВІ ІДЕЇ НА ВИХІДНІ: де відпочити неподалік від 
Приірпіння

КАВОВИЙ ЛИМОНАД
Для сиропу: по  1  склянці цукру та води; 

цедра одного лимона.
Для лимонаду: 

1,5 склянки кави; 
по  1  склян‑
ці лимонного 
соку та сиропу; 
2  склянки то‑
ніку (будь‑яко‑
го газованого 
напою); куби‑
ки льоду.

Почніть з про‑
стого сиропу. Мо‑

жете одразу варити його про запас: він добре 
зберігається і здатний доповнити будь‑який 
літній коктейль. У  каструльку всипте цукор, 
додайте лимонну цедру і залийте все водою. 
Залиште на  вогні до  закипання і повного 
розчинення цукрових кристалів. Процідіть і 
зберігайте готовий сироп в добре закупоре‑
ній пляшці в холодильнику.

Вичавіть склянку лимонного соку (при‑
близно 2,5  лимона). З’єднайте каву з си‑
ропом і лимонним соком, а потім залийте 
тоніком.

БУРЯКОВА ОКРОШКА
Інгредієнти: зелена цибуля, кріп, 

3–4 яйця, 300 г огірків, 1 пучок редису, 1 бу‑
ряк, 200 г помідорів, 1–2 картоплини, 150 г 
ковбаси, оцет, цукор, сіль сметана або ма‑
йонез — за смаком.

Очистіть бу‑
ряк, наріжте 
на  смужки і 
залийте во‑
дою, поставте 
варити до  го‑
товності. Після 
цього в готовий 
відвар додай‑
те за  смаком 
оцет і залиште 
до  охолоджен‑

ня. Відваріть яйця, картоплю і теж охоло‑
діть. Зелену цибулю і кріп дрібно наріж‑
те, додайте нарізані кубиками ковбасу, 
огірки, яйця, картоплю, редис, нарізані 
помідори, посоліть за  смаком. У  буря‑
ковий відвар додайте цукор за  смаком. 
Готову окрошку розкладіть по тарілках і 
залийте відваром, додайте сметану або 
майонез.

Якщо до  відпустки ще далеко, 
а  на  довгих вихідних хочеться, дійс‑
но, відпочити, пропонуємо вам цікаві 
варіанти для міні‑подорожей, куди 
можна поїхати на день.

Містомузей — ПереяславХмель
ницький

Це одне з найдавніших міст Київської 
Русі, столиця історичного Переяслав‑
ського князівства. А  також місто‑му‑
зей: тут дуже багато різних експозицій, 
які дозволять вам поєднати культурну 
програму з відпочинком на природі.

Етновідпочинок у с. Бузова
В цьому невеличкому, але затишно‑

му селі знаходиться етнографічний 
комплекс «Українське село». Цікаві 
експозиції, майстер‑класи та невелич‑
кий зоопарк — тут є все для комплек‑
сного сімейного відпочинку.

Страуси у Ясногородці
В селі Ясногородка розташована 

«Долина страусів»  — страусина фер‑

ма і міні‑зоопарк. Відвідування ферми 
можна поєднати з відпочинком на Ки‑
ївському морі.

Мандрівка через віки — Трипілля
Село Трипілля зацікавить любителів 

історії та археології, а також дослідників 
повстанських місць на Київщині. Серед 
найважливіших пам’яток Трипілля  — 
унікальні музеї та таємнича Дівич‑гора.

Атмосфера Київської Русі
Ви хотіли б побувати в Стародавньо‑

му Києві і відчути атмосферу Київської 
Русі 5–13  століть? Сьогодні це стало 
можливим завдяки грандіозній ре‑
конструкції на 10 гектарах під Києвом. 
«Парк Київська Русь» знаходиться 
в  історично значущому місці, у  с. Ко‑
пачів, згаданому в літописах, яке мак‑
симально відповідає ландшафту і пов‑
торює рослинність Древнього Києва 
тисячолітньої давності.

Неймовірна романтика природи 
в Олександрії

Державний дендрологічний парк 
«Олександрія»  — найбільший ланд‑
шафтний парк в Україні, побудований 
в період Нового часу (18–19 століття). 
Парк графської родини Браницьких 
став культовим місцем для відомих 
людей того часу: поетів, художників, 
державних діячів. Знаходиться він 
у Білій Церкві

Загадковий Коростишівський кар’єр
Якщо ви готові до мандрівки за межі 

Київської області, Коростишівський 
кар’єр  — чудовий варіант для актив‑
ного відпочинку в  теплу пору року. 
У невеликого містечка є власні пам’ят‑
ки, а також старовинний костел, а го‑
ловне — гранітний кар’єр, де можна 
зробити незабутні світлини.

Місто з неймовірною історією — Ко
ростень

Лише кілька годин на  електричці і 
можна потрапити у  місто з приголо‑
мшливою історією. Місто було засно‑
ване в 8 столітті під ім’ям Іскоростень. 
Назва міста означає: «з‑кори‑стіни». 
У 945 році війська князя Мала, які пов‑
стали проти нестерпних поборів київ‑
ського князя Ігоря, здобули перемогу 
над княжим військом, а  самого Ігоря 
вбили. За це дружина князя Ольга по‑
мстилася древлянам — захопила Іско‑
ростень і спалила місто. Здається, лише 
ця історія знайома всім ще зі шкільних 
лав, варта того, аби відвідати це місто.

СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР
11 липня — Всесвітній день народонаселення
12 липня — Всесвітній день бортпровідника
16 липня — День бухгалтера
21 липня — День працівників металургій‑
ної тa гірничодобувної промисловості
26 липня — День системного адміністра‑
тора

28 липня — День працівників торгівлі, 
Міжнародний день боротьби iз вірусними 
гепатитами, День флота України
2 серпня — День аеромобільних військ.
4 серпня — День Повітряних сил Зброй‑
ниx Сил України.

 ЦІКАВЕ

НАШЕСТЯ МЕТЕЛИКІВ НА КИЇВЩИНІ

В літку жителі столиці та Київської області помічають 
незвично велику кількість метеликів. У  соціальних 
мережах люди почали викладати фото та відео, за‑

питуючи, як називаються «гості» і що ж тепер буде з уро‑
жаєм через навалу гусені.

Ситуацію прояснив доктор біологічних наук, завідувач 
відділу загальної та прикладної ентомології Валерій Кор‑
нєєв:

«Сонцевик чорно-рудий… Так зветься метелик, який 
десятками тисяч з’явився сьогодні у  Києві… Має гусінь, 
що живиться на  найрізноманітніших листяних дере-
вах, переважно на вербах і тополях. Весна цьогоріч була 
«моментальною», тож і метелики, що дожили до весни 
у  хованках, відклали яйця практично одночасно, у  пер-
ший же сприятливий день».

Навала сонцевика чорно‑рудого також днями була по‑

мічена і на  Черкащині, найбільше в  Уманському й Таль‑
нівському районах. Це насправді дивовижне явище, адже 
останнім часом на Київщині, зокрема в Приірпінні, рідко 
можна побачити навіть звичайні види метеликів.

Валерій Корнєєв зауважує, що причинами цьому мо‑
жуть бути непро‑
гнозовані природні 
умови, вплив діяль‑
ності людини (вико‑
ристання отрутохімі‑
катів, розорювання 
та випалювання тра‑
ви тощо). Проте сон‑
цевик чорно‑рудий 
стійкіший, ніж інші 
його «побратими».


