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стор. 7
29 серпня 2019 року відбулося перше пле-

нарне засідання Верховної Ради України 
ІХ скликання. Його провели в  один день з 
урочистим. Спочатку до  нової Верховної 
Ради з позачерговим посланням звернув-
ся Президент України Володимир Зелен-
ський, а  потім, не  відкладаючи у  довгу 
шухляду, народні депутати обрали керів-
ництво Парламенту, сформували та за-
реєстрували фракції, розглянули питан-
ня про коаліцію та комітети Верховної 
Ради, призначили главу Уряду та членів 
нового Кабінету міністрів.

На першому ж своєму засіданні Верховна Рада 
України проголосувала і за зняття депутатської 
недоторканності! Підтримав своїм голосом 
постанову про попереднє схвалення закону 
щодо зняття недоторканості і народний депу‑
тат від 95‑го виборчого округу (Приірпіння та 
Києво‑Святошинський район) Олександр Горо‑
бець. Таким чином було зроблено перший крок 
до  виконання одного з ключових пунктів пе‑
редвиборчої програми партії «Слуга Народу» та 
Президента України Володимира Зеленського!

«А ви пам‘ятаєте, щоб депутати працювали 
16 годин поспіль? — написав на своїй сторінці 
у соціальній мережі Фейсбук цього дня Олек‑
сандр Горобець. — Нова Верховна Рада — нові 
правила.Немає часу чекати, треба змінюва-
ти та будувати країну. Сьогодні ми заклали 
фундамент, а вже наступного тижня почне-
мо приймати важливі рішення та закони».

Вже третього вересня на пленарному засідан‑
ні ВР у другому читанні було ухвалено законо‑
проект № 7203, який знімає імунітет з народних 
депутатів. 373  парламентаря проголосувало 
за цей документ. Окрім цього, народні депута‑
ти прийняли ще цілу низку важливих рішень. 
Зокрема, 279 голосами підтримано включення 
до  порядку денного другої сесії першочерго‑
вого президентського законопроекту щодо 
додаткових підстав для дострокового припи‑
нення повноважень народного депутата й пе‑
редала його на розгляд Конституційного Суду 
України. На  розгляд Конституційного Суду та‑
кож направлено законопроекти:

— щодо додаткових підстав для дострокового 
припинення повноважень народного депутата 
й передала його на  розгляд Конституційного 
Суду України.

— про зменшення конституційного складу 

парламенту й закріплення пропорційної ви‑
борчої системи;

— щодо законодавчої ініціативи народу, який 
був внесений до парламенту Президентом Во‑
лодимиром Зеленським як позачерговий;

— щодо закріплення повноважень Президен‑
та створювати незалежні регуляторні органи, 
Національне антикорупційне бюро України, 
призначати й звільняти з посад директорів 
НАБУ та ДБР та ще цілу низку законопроектів.

Отже, парламент запрацював і ухвалено 
перші законопроекти, котрі анонсувалися і 
Президентом України і політичною партією 
«Слуга народу». Далі, напевно, підуть також 
анонсовані Володимиром Зеленським іні‑
ціативи з удосконалення судової системи 
в  країні, «перезавантаження» прокуратури, 
завершення процесу децентралізації та на‑
ближення його до  європейських стандартів. 
Вочевидь, будуть реформи і в  економіці, і 
в  податковій, і в  соціальній, і в  культурній 
сферах, а також у медицині та освіті. Будемо 
чекати їх. Так само, як і змін у Приірпінні, де 
до  цих пір триває дерибан, беззаконня, чи‑
новницьке свавілля, тотальна забудова та 
нищення довкілля. І ці зміни неодмінно бу‑
дуть... 

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

МАРІЕЛЬ СЛАВСЬКА СТАЛА ПОМІЧНИКОМ 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРА ГОРОБЦЯ

В ідома у  Приірпінні журналістка та громадський 
діяч Маріель Славська офіційно призначена по‑
мічником‑консультантом народного депутата 

України від 95‑го виборчого округу Олександра Гороб‑
ця. Як повідомила «Погляду» сама Маріель, її голов‑
ним завданням буде створення та координація роботи 
громадських приймалень, які працюватимуть у межах 
95‑го округу, а  саме в  Ірпені, Боярці, Вишневому та 
в приміщенні Києво‑Святошинської районної держад‑
міністрації. Усі чотири приймальні мають розпочати 
свою роботу вже з наступного тижня. Тому вже зараз 
триває робота з пошуку людей, котрі готові працювати 
у  громадських приймальнях і добре обізнані з місце‑
вою проблематикою.

«Зараз шукаємо тих, хто зможе максимально 
ефективно виконувати роботу з прийому грома-
дян, — зазначає Маріель Славська. — Основне — вмін-

ня комунікувати з громадянами, уважно ставитись 
до всіх звернень, оформлювати їх та систематизу-
вати. Після відповідного опрацювання готувати-
муться запити від народного депутата Олександра 
Горобця. А за тим приймальні мають відслідковувати 
всю динаміку і реагування на ці запити відповідних 
органів, установ та організацій. Ми ма-
ємо зробити так, щоб жоден із запитів 
наших громадян не залишався без уваги 
і максимально вирішувався позитивно».

Громадські приймальні народного 
депутата України Олександра Горобця 
працюватимуть у  приміщеннях місь‑
ких рад Ірпеня, Боярки, Вишневого та 
Києво‑Святошинської райдержадміні‑
страції. Про графік роботи та прийому громадян 
ІА «Погляд» повідомить окремо.

 ПРИЗНАЧЕННЯ

НОВА ВЕРХОВНА РАДА — 
НОВІ ПРАВИЛА!
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 ІРПІНЬ

ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ОНОВЛЕНОГО ГЕНПЛАНУ ІРПЕНЯ

К иєво‑Святошинська місцева прокура‑
тура вимагає визнати протиправним 
та скасувати рішення про затверджен‑

ня злочинного оновленого Генплану міста 
Ірпінь.

Встановлено, що Ірпінською міською ра‑
дою Київської області 19.12.2018  прийнято 
рішення №  4574–62‑VІІ «Про затвердження 
містобудівної документації  — оновленого 
Генерального плану м. Ірпінь», який супе‑
речить інтересам Ірпінської територіальної 
громади та без урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів.

Зокрема, оновленим Генеральним планом 
передбачається незаконна зміна цільово‑
го призначення земель, в  тому числі мелі‑
орованих та сільськогосподарських земель 
колишнього колективного‑сільськогоспо‑
дарського підприємства «Рубежівське». 
Крім того, у  порушення вимог ст. 17  Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» Ірпінською міською не  приве‑
дено у  відповідність до  Генерального пла‑
ну  план зонування, який затверджений ще 

у  2013 році. Інтереси суміжних територіаль‑
них громад в  частині врегулювання питань 
щодо територій спільних інтересів також 
враховано не було.

Крім того, затвердження на  місцевому 
рівні містобудівної документації відбуло‑
ся без проведення громадського обгово‑
рення проектів оновленого Генерального 
плану м. Ірпінь, а  містобудівна докумен‑
тація до  моменту розгляду на  архітектур‑
но‑містобудівній раді не  була розгляну‑
та державними органами, які відповідно 
до  закону мають повноваження щодо її 
розгляду.

У зв’язку з чим Ірпінським відділом Ки‑
єво‑Святошинської місцевої прокуратури 
подано позовну заяву в  інтересах держави 
до Ірпінської міської ради Київської області 
про визнання протиправним та скасування 
вищевказаного рішення та визнання проти‑
правними дій органу місцевого самовряду‑
вання.

Джерело: прокуратура Київської області

ЗАСІДАННЯ ІРПІНСЬКОЇ РАДИ: спалення шин, «чергова» 
школа на заплаві та поїздки в Польщу до Карплюка

З асіданню передувала хвилина мов‑
чання на честь Дня пам’яті захисників 
України. Після цього усі вшанували 

сім’ю загиблого воїна Сергія Бобра, який 
віддав своє життя за рідну землю 14 липня 
2014 року. Його дружині та доньці вручили 
документи на  квартиру. Також традицій‑
но нагородили за високі досягнення юних 
спортсменів та їхніх тренерів.

Офіційна частина засідання розпочала‑
ся з виступу депутата Богдана Карпенка, 
який стосувався питання діяльності в  Ір‑
пені підприємства, працівники якого на‑
носили шкоду екології міста, спалюючи 
шини на  заводі «Ірпіньмаш». Врешті‑решт 
представники влади запевнили присутніх, 
що діяльність підприємства безповоротно 
припинена.

Проте голова ГО «Свідоме майбутнє» Ма‑
ріель Славська висловила побоювання, що 
шкідливе виробництво може запрацювати 
там знову. У зв’язку з цими подіями заступ‑
ник міського голови Олександр Маркушин 
зазначив, що на  об’єкті чергуватиме «Му‑
ніципальна варта» (цитата: «кожного дня 
вночі цілодобово»).

Але до цього, мабуть, ніхто «Мунварту» там 
не бачив. Так, місцева жителька Леся Єрошкі‑
на заявила: «Позавчора вночі я була свідком 
того, що «Муніципальної варти» на тери-
торії «Ірпіньмашу» не було. В той час ми з 
місцевими жителями фіксували факт того, 
що витяжка на цьому місці працювала».

Щоб бути впененими у тому, що підприєм‑
ство більше не  здійснюватиме шкідливого 
впливу на довкілля, люди із зали попроси‑
ли опублікувати рішення про чергування 
«Мунварти» на офіційному сайті Ірпінської 
ради. Маркушин пообіцяв, що опублікує 
його вже сьогодні ввечері.

Далі майже з боєм на сцену таки пропусти‑
ли опозиційного до місцевої влади депутата 
облради, свободівця Ігоря Домбровського. 
Він поцікавився у секретаря ради Анастасії 
Попсуй, що чиновники робили нещодавно 
в Польщі і чому вони радяться там із Кар‑
плюком, а  не  тут із громадою. Проте дані 
питання залишилися без відповідей.

Депутат також наголосив на тому, що для 
огляду громадськості так і не надають про‑
ектів рішень, тому люди вимушені погоджу‑
ватися із будь‑якими «задумками» влади, 
не маючи права попередньо оскаржити їх. 

Наостанок Ігор Домбровський разом із ін‑
шими свободівцями закликали не  голосу‑
вати депутатів за дерибанні питання, а самі 
на знак протесту покинули приміщення.

Було на  сесії ще два важливих питання. 
Перше — надання дозволу на фінансування 
робіт для будівництва забудовником Ігорем 
Оверком (“Синергія”) школи на заплаві, дру‑
ге (яке складалося із трьох)  — узаконення 
багатоповерхової забудови по вул. Новоос‑
кольській.

Щоб упевнити присутніх у  необхідно‑
сті проголосувати за  будівництво школи, 
на  трибуну піднявся сам Оверко. Він «роз‑
плився» у  солодких епітетах, обгрунтовую‑
чи необхідність будівництва презентацією 
із яскравих картинок, якими зазвичай за‑
будовники ілюструють майбутні будинки. 

Звичайно, чому  ж не  «розплитись», адже 
на кону сотні мільйонів доларів, які він пла‑
нує виручити, знищивши природу заплави і 
збудувавши на ній 72 багатоповерхівки.

А майбутня шко‑
ла проблеми з 
нестачею навчаль‑
них місць не  вирі‑
шить  — добре, аби 
її «вистачило» на ці 
тисячі квартир. Та 
й взагалі питання 
будівництва школи 

на  заплаві настро‑
жує людей, адже 
ми пам’ятаємо, що 
Оверко під вигля‑
дом навчального 
закладу вже збуду‑
вав там багатопо‑
верхівку.

Стосовно другого питання  — ще ціка‑
віше. Виходить, що корінних та нових 
жителів Ірпеня місцева влада для своєї 
вигоди налаштовує один проти одного. 
Адже спочатку дає дозвіл на  незаконну 
забудову (на будівництво багатоповерхів‑
ки на земельній ділянці, призначеній для 
приватних будинків), і тільки потім, коли 
люди купили там квартири, узаконює її 
(переводячи цільове призначення на ба‑
гатоквартирне).

Жителі Ірпеня обурюються, що незаконне 
будівництво легалізовують, продовжуючи 

«нарощувати» поверхи поряд із приватним 
сектором, а інвестори обурюються по‑своє‑
му — мовляв, дайте нам жити в нашому бу‑
динку, не заважайте. Не важко здогадатися, 
що така ситуація вигідна місцевій владі, яка 
підтримує забудову у  місцях, де її не  мало 
би бути. Адже таким чином можна забудува‑
ти усі бажані куточки Ірпеня. 

 ФЕМІДА

  Юлія ГАПОН 
ПОГЛЯД

КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» ЗАКРИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕ, 
ЩО ЙОГО ДИРЕКТОР ОЛЬГА ОЛІЙНИЧ 
НЕ ПІДТРИМАЛА ДЕРИБАН

Одним з питань, за  яке прого‑
лосували 29 серпня на сесії депу‑
тати Ірпінської міської ради, була 
ліквідація КП «Ірпіньзеленбуд», 
яке очолювала депутат від «Пар‑
тії солідарності жінок» Ольга 
Олійнич. У відповідному рішенні 
написано: «припинити діяльність 
КП шляхом реорганізації до  КП 
«Управління благоустрою».

З власних джерел ІА «Погляд» 
повідомили, що підприємство 
закрили (оформивши це як ре‑
організацію «для посилення 
ефективності та вдосконалення 

роботи комунальних підпри‑
ємств») через те, що Олійнич 
не  підтримала дерибан, який 
чинили депутати на  вчорашній 
сесії. А  саме: виділення зем‑
лі «потрібним» людям, вигідні 
чиновникам і депутатам зміни 
до  бюджету, які ніхто не  бачив, 
та затвердження його виконан‑
ня за перше півріччя.

Тобто, коли перед сесією відбу‑
валися традиційні «договірня‑
ки», вона не  погодилася голосу‑
вати за ці питання, за що «впала 
в  немилість». Результат не  зму‑
сив себе довго чекати — Олійнич 
втратила посаду. 

 ОТАКОЇ!

  Людмила БОРИСОВА 
ПОГЛЯД

29 серпня в Ірпені провели останнє літнє засідання 
місцевої ради. Основні теми, які обговорювала 
громадськість: спалення шин у місті, незаконна 
забудова багатоповерхівками та поїздки чиновників 
у Польщу «на поклон» колишньому міському голові 
Карплюку.
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НЄБИТОВ У ІРПЕНІ: чи викорінять 
правоохоронці «Ірпінське Чикаго»?

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

23 серпня керівник поліції Київщини Андрій 
Нєбитов провів виїзний прийом в  Ірпе‑
ні. У  громади накопичилося багато питань 

до правоохоронців.
Нагадаємо, що очільник обласної поліції 30 липня від‑

відував наше місто, щоб заслухати звіт начальника Ір‑
пінського відділу поліції Олега Петренка.

У залі Ірпінської міської ради, де це відбувалося, тра‑
диційно зібрали місцевих депутатів, чиновників, членів 
лояльних до  влади громадських організацій. І назвали 
це зустріччю Нєбитова з громадою.

Цього разу прийшли небайдужі люди, яким дійсно допікає 
криміногенна ситуація в регіоні, стан розслідування резо‑
нансних справ, у яких, зокрема, замішана й місцева влада.

Тому прийом громадян, розпочатий о  16:40, тривав 
майже до  опівночі. Зареєстровано документально 
36 звернень, не враховуючи додаткових запитань та до‑
вірливих розмов.

До Ірпінського відділу поліції приїхали також керівни‑
ки структурних підрозділів та служб ГУ поліції Київщини.

Серед них  — начальник слідчого управління Сергій 
Рекун, його заступники, начальники управлінь протидії 
наркозлочинності, карного розшуку, превентивної ді‑
яльності. Також були присутні керівники місцевої поліції.

Люди скаржилися на зволікання у розслідуванні кри‑
мінальних проваджень, на  некомпетентність місцевих 
поліцейських.

Вони розповіли, що у Приірпінні не дбають про збере‑
ження зелених насаджень, не виконують судові рішен‑
ня. Тут процвітають незаконна забудова, обіг наркотиків 
тощо.

Нєбитов запевнив людей, що правоохоронці зроблять 
усе можливе і винні понесуть законне покарання. Він 
надав відповідні вказівки підлеглим.

До слідчого управління поліції Київщини були витребу‑
вані кримінальні провадження, які потребували деталь‑
ного, ґрунтовного та змістовного вивчення.

Хід їх розслідування Нєбитов узяв під особистий кон‑
троль. Чекатимемо результатів. Адже «Ірпінському Чика‑
го» та іншими злочинним угрупованням при владі давно 
пора покласти край.

Більш детальна інформація —  
у матеріалах журналістів ІА «Погляд».

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

Гостомель. 18 серпня. На шосе неподалік в’їзду до Гостомеля 
таксист служби Uklon врізався у стовп та влетів у кювет. Унаслі‑
док аварії загинула жінка‑пасажир, водій та ще один пасажир — 
у лікарні. На відео, що з’явилося у мережі Інтернет, зафіксовано, 
що кермувальник автомобіля Renault Logan служби таксі Uklon 
обганяв транспорт узбіччям. Перед в’їздом до  Гостомеля маши‑
на вилетіла на смугу зустрічного руху. Її понесло на стовп. Після 
зіткнення — вилетіла у кювет. Медики, які прибули на місце аварії, 
госпіталізували водія і чоловіка‑пасажира. На жаль, жінка‑паса‑
жир загинула. За повідомленням ресурсу dtp.kiev.ua, на таксиста, 
який кермував автівкою, вже двічі оформлювали протоколи про 
порушення за  ст. 130  КУпАп (керування транспортним засобом 
у стані сп’яніння). Триває слідство.

Ірпінь. 19  серпня. Вандали в  Ірпені осквернили освячений 
пам’ятник Героям Небесної Сотні, встановлений місцевою грома‑
дою в однойменному сквері. Про це у мережі Фейсбук повідомив 
депутат Ірпінської міської ради Сергій Глиняний. «Хлопці йшли під 
кулі 20 лютого, щоб зламати бандитську систему влади в Україні. 
І  доки цього не  станеться, ця система чинитиме спроби стерти 
в народній пам’яті жертовний подвиг кращих синів Народу», — пе‑
реконаний народний обранець. Сам сквер, який носить ім’я Воло‑
димира Марцішевського, офіційно відкрили 25 травня 2019 року. 
Того  ж дня був освячений пам’ятний знак у  вигляді козацького 
хреста, встановлений на честь Героїв.
Приірпіння. 19 серпня. Ірпінський відділ Києво‑Святошинської 

місцевої прокуратури із залученням спеціалістів органів держав‑
ного контролю виявив численні порушення прав засуджених 
у виправних структурах, що розташовані в Гостомелі.

Комплексна перевірка проводилася в ДУ «Бучанська виправна 
колонія (№ 85)» та Бучанській багатопрофільній лікарні (№ 85) фі‑
лії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально‑виконав‑
чої служби України» в м. Києві та Київській області, де засуджені 
та ув’язнені отримують медичну допомогу.

За її підсумками виявили порушення прав засуджених щодо на‑
лежного матеріально‑побутового та медико‑санітарного забезпе‑
чення, охорони та оплати праці, незаконного застосування до них 
дисциплінарних стягнень.

Так, цих осіб утримують у приміщеннях з неналежними побуто‑
вими, санітарними нормами. Там відсутнє відповідне освітлення. 
А питна вода — незадовільної якості.

Є порушення санітарно‑гігієнічних норм при зберіганні продук‑
тів харчування та приготуванні їжі. Не проводяться належні ви‑
плати за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний час, з 
важкими та шкідливими умовами праці.

Також засудженим не створюють безпечні умови праці на робо‑
чих місцях. І застосовують дисциплінарні стягнення з порушенням 
визначеного законом порядку та за  відсутності доказів їх про‑
вини.

Керівництву виправної колонії та згаданої філії внесли вказівки 
про негайне усунення зазначених порушень та притягнення вин‑
них службовців до дисциплінарної відповідальності.
Горенка. 20 серпня. У Горенці правоохоронці виявили 60 ку‑

щів конопель. Також на  території домогосподарства нарко‑
тичне зілля вирощували у горщиках в обладнаному приміщенні. 
У санкціонованому обшуку були задіяні працівники Управління 
протидії наркозлочинності поліції Київщини, Ірпінського відді‑
лу, Ірпінського підрозділу прокуратури та спецпризначенці. Під 
час обшуку знайшли й суху подрібнену речовину, схожу на траву 
конопель. За цим фактом відкрили кримінальне провадження 
за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопе‑
ль) ККУ. Усі вилучені речові докази направили на відповідну екс‑
пертизу.
Ірпінь. 22  серпня.  

По вулиці Соборна 
сталося загорання 
автомобіля. На  місце 
події вирушили по‑
жежно‑рятувальні від‑
ділення 36‑ДПРЧ м. Ір‑
пінь та 35‑ДПРЧ м. Буча.

Пожежу повністю лік‑
відували о  06:32. Вог‑
нем знищено моторний 
відсік автівки та торпе‑
ду. Унаслідок цієї події 
ніхто не  постраждав. 
Причину загорання з’я‑
совують.
Ірпінь. 28  серпня. На в’їзді до  міста сталася ДТП за  участю 

водія скутера. Очевидці припускають, що у  цій пригоді винна 
жінка, яка керувала червоним автомобілем. Мовляв, чоловік 
рухався з Ірпеня в бік Стоянки, а вона їхала по вул. Універси‑
тетській і не  надала перевагу в  русі. Потерпілому викликали 
«швидку» та надали необхідну допомогу. Триває слідство.
Коцюбинське. 2 вересня. Тяжке ДТП з постраждалими: жінка 

за кермом «Субару», яка їхала з дитиною, збила і переїхала двох 
чоловіків. Обох у  тяжкому стані терміново госпіталізували. Об‑
ставини дорожньої пригоди з’ясовуються.

«СИНЕРГІЯ СІТІ» — ЧЕРГОВА 
БУДІВЕЛЬНА АФЕРА В ІРПЕНІ?

В Ірпені до  цієї пори ще прохо‑
дять мітинги ошуканих інвесто‑
рів іншого гучного будівельного 

проекту від депутата партії «Нові об‑
личччя» Вишнякова так званого мі‑
крорайону «Благодатний». Влада ніяк 
не  допомагає ошуканим інвесторам, 
а місто отримало цілий ліс недобудов, 
тому цей проект дуже схожий на те, що 
планують знову депутати від «Нових 
облич».

Хочемо звернути увагу на одну з го‑
ловних загальних ознак: ні для кого 
не секрет, що саме колишній мер Ір‑
пеня Карплюк «кришує» більшість 
забудов міста, тому забудовники від 
«Нових облич» мають таку потужну 
рекламну кампанію від влади. Те, що 
Карплюк перебуває за межами Укра‑
їни, свідчить про те, що ця будівель‑
на піраміда близька до свого фіаско, 
тому її «автори» намагаються по  максимуму отримати 
кошти від інвесторів за  рахунок потужної рекламної 
кампанії. Саме так було з «Благодатним», де власник 
компанії знаходився в Іспанії, звідки і керував. Що з цьо‑
го вийшло — ми всі зараз бачимо.

В коментарях на офіційній сторінці цього будівельно-
го проекта читачі почали здогадуватись, що існують 
проблеми, сама історія цього будівництва непрозора. 
Ці коментарі вже видалили, тому у вас є нагода прочи-
тати перші враження інтернет-користувачів.

Чиновники Ірпеня — погана гарантія від забудовни‑
ків‑аферистів

Частина будівельних афер в  Ірпені — це, наприклад, 
коли депутати знають заздалегідь, що ділянка має про‑
блеми, але надають всі дозвільні документи «своєму» за‑
будовнику, який за будь‑яку ціну намагається цю ділянку 
забудувати. Навіть, якщо йому це вдається, він запрошує 
на сесію своїх інвесторів, які розповідають про проблеми, 

які отримали замість квартир. І що робить «добра» вла‑
да? Звісно, допомагає узаконити цей проблемний буди‑
нок. Це було завжди. Так сталося і на останній 71 сесії. Але 
ця схема працює на маленьких об’єктах. «Синергія Сіті», 
як і сумнозвісний «Благодатний», — проекти з багатоміль‑
йонними інвестиціями. А тому ірпінські чиновники у разі, 
якщо ця мильна бульбашка лусне (а до цього все йде!), 
нічим не зможуть зарадити. Тим паче зараз, коли у їхньо‑
му «товаристві» немає злагоди, а  колишній очільник і 
куратор «Нових облич» Карплюк втрачає авторитет, до‑
віру, владу та знаходиться за межами України. Окрім того, 
численні кримінальні провадження проти чиновників Ір‑
пеня заважають «красти, але щось робити». Тому за всіма 
логічними прогнозами ця влада з їх проектами може про‑
триматись від 2 до 6 місяців, і, розуміючи це, чиновники 
намагаються зібрати з інвесторів максимум коштів за ра‑
хунок гучної піар‑кампанії та з допомогою адмінресурсу.

Тому будьте уважні при купівлі квартир, адже гучні 
заяви чиновників, депутатів та великі кошти, вкладені 
в рекламні буклети, можуть стати ширмою для прикрит‑
тя нової будівельної піраміди! А під яскравою обгорткою 
може виявитись не цукерка, а купа проблем. Не повто‑
рюйте досвід інших ошуканих інвесторів, які «повелись» 
на гучні обіцянки гарантій від влади.

За матеріалами ресурсу «Портал Ірпеня»

P. S. За останніми повідомленнями ЗМІ, ситуація навколо 
«Синергії Сіті» значно загострилась. Особливо після того, 
як свої висновки оприлюднила місцева Києво-Святошинська 
прокуратура. На думку прокурорів, Генплан Ірпеня, ухвале-
ний у грудні 2018 року зі скандалами, численними порушен-
нями, бійками та тітушками, дійсно має ознаки фейкового. 
Головна претензія органів прокуратури — у незаконній зміні 
цільового призначення землі, зокрема сільськогосподарських 
та меліоративних угідь. А отже і ділянка, на якій зараз ве-
деться будівництво розрекламованого комплексу «Синергія 
Сіті» на 72 житлових будинки також поза законом...

ЗМІ, зокрема й ІА «Погляд», вже писали про очевидні незручності, які очікують на меш-
канців Ірпеня, Бучі та навіть киян від реалізації проекту «Синергія Сіті». Але, якщо 
проаналізувати ситуацію, то бачимо, що цей проект може бути навіть недобудова-
ний, бо відповідає всім ознакам будівельної афери.
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 ПАМ’ЯТАЄМО КОРОТКО

 АФІША

В ОРЕОЛІ ВІЧНОСТІ: в Ірпені покоїться прах луганського барда Михайла 
Максимова — автора пісні в серіалі «Свати»

13  серпня 2015 року перестало битися серце Михайла 
Максимова — викладача вишу, луганського барда, 
автора пісні, що пролунала в телесеріалі «Свати». 

Його прах покоїться в Ірпені.
Педагог та митець жив у Луганську, працював старшим ви‑

кладачем кафедри філософії права, історії та культуроло‑
гії Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. Дідоренка.

На створення пісень Максимова надихала й участь в архе‑
ологічних розкопках, що проводилися у древньому еллін‑
ському місті Ольвія (Миколаївська область).

Він разом зі своїми однодумцями та студентами здійснив май‑
же 20 походів до цього давнього мегаполіса, оповитого таєм‑
ницями віків.

Саме там і народилося багато пісень, глибоко просякнутих 
філософією буденного існування людини, аналізом її чес‑
нот та сумління крізь призму історичних подій, що набува‑
ють ореолу вічності.

Але митець не  прагнув особливої уваги до  себе й попу‑
лярності. Йому вистачало кола знайомих, які слухали його 
пісні. Він надихався середовищем, в якому жив і для якого 
творив.

Буремні події на  Сході України змінили звичний перебіг 
життя багатьох наших співвітчизників. Так і Максимову су‑
дилося не лише перебратися до наших країв, а й знайти тут 
останній притулок.

Напередодні роковин смерті могилу барда відвідали його 
студентські друзі — депутат Ірпінської міської ради ірпінець 
Василь Пікулик і колишній луганець Олександр Мезеря.

До них приєднався відомий письменник та журналіст, жи‑
тель Ірпеня Валентин Собчук, який потоваришував із Мак‑
симовим під час участі у розкопках.

«Я  його знав ще зі студентських років, коли навчався 

на  історичному факультеті Луганського педуніверсите-
ту. Він уже тоді запам’ятався своїм неповторним голосом 
і піснями.

Наш легендарний істфак породив цілу плеяду талановитих 
й успішних людей. Це і луганський КВК, вихідець якого — бать-
ко режисера «95 кварталу» Володимир Яковлєв, екс-міністр 
соціальної політики Василь Надрага, професор Сергій Харчен-
ко й багато інших.

Упродовж кількох десятирічь випускники істфаку разом 
зустрічалися на  розкопках Ольвії. Відсвяткували й 40-ву 
річницю наших експедицій до цієї пам’ятки історії», — зга‑
дує Пікулик.

«Майже два десятки поїздок було й на рахунку Максимо-
ва, який у незабутні вечори, овіяні магією степових вітрів 
і духом давньої еллінської Ольвії, біля багаття виконував 
свої пісні, і звичайно ж одну з улюблених серед слухачів — 
«Занавесочки».

До речі, її він написав для своєї матері. Хоча вона не по-
чула її з телеекранів, коли вийшли в  ефір «Свати», але 
текст пісні син поклав у  мамину домовину», — додає Со‑
бчук.

Підступна хвороба забрала митця на 64 році життя. Сим‑
волічно, що поховали його 15 серпня — у День археолога, 
адже він через усе своє життя проніс любов до історії краї‑
ни. А місце поховання — Ірпінь — «Парнаса царство».

«Михайлу Федоровичу вдавалося під час археологічних 
походів повертати нас у щасливу й безтурботну юність 
своїми піснями, в  яких є своєрідні ключі від щастя. Адже 
не  даремно Ольвія у  перекладі з грецької означає Щасли-
ва», — переконані друзі поета.

Його пісні живі й донині. Прихильники таланту митця про‑
водять бардівські фестивалі ім. Максимова, продовжуючи 
спадковість поколінь.

Фото з архіву В. Собчука

19 серпня 2014 року житель Ірпеня Сергій Шкарівський не 
повернувся з розвідки боєм, що точився у центрі Іловайська. 
Його життя обірвали постріли снайпера.

НЕБО ЗАКЛИКАЛО ДО СВОЇХ ВЕРШИН:  
ірпінець Сергій Шкарівський 5 років тому 
загинув у бою за Іловайськ

Щ е задовго до  буремних подій 
на Майдані та російської інтервенції 
Шкарівський отримав вищу освіту 

в Київському політехнічному інституті.
Це саме був 1986‑й — чорнобильський рік. 

Служити випало у ракетних військах. Після 
армії працював інженером на  Чорнобиль‑
ській АЕС (1988–1991).

Згодом закінчив Міжнародний інститут 
менеджменту  — першу в  Україні та на  те‑
ренах колишнього СРСР бізнес‑школу. Був 
обраний головою правління ВАТ «Ірпінське 
АТП‑13250».

Як справжній чоловік, не  зміг залишати‑
ся байдужим, коли розпочалася Революція 
Гідності — захищав барикаду по вул. Михай‑
лівській.

А згодом вирушив боронити Україну від 

ворожої окупації на східних землях. Капітан 
резерву очолив взвод батальйону спецпри‑
значення «Донбас» (НГУ).

В одному з останніх інтерв’ю його запита‑
ли, чи страшно йому на  війні. Так, відповів 
він, але коли від ворога гинуть твої товариші, 
мирні люди, то з цим змиритися неможливо. 
Адже ми на  власній землі, захищаємо свою 
Батьківщину.

У боях за  звільнення Іловайська під час 
бою в  Шкарівського влучив снайпер. По‑
стріл у шию виявився смертельним.

За іронією долі, він декілька місяців во‑
ював без бронежилета, а  коли на  вимогу 
побратимів уперше одягнув цей захисний 
обладунок — відразу загинув…

Поховали мужнього воїна в Ірпені. Попро‑
щатися з ним зійшлися місцеві жителі, при‑
їхали товариші по зброї.

У рідному місті його знали як великого 
патріота, чуйну і доброзичливу людину. 
У нього залишилася дружина — відома гро‑
мадська діячка та журналістка Михайлина 
Скорик‑Шкарівська, діти.

Його побратим — Давід із Грузії, боєць ба‑
тальйону «Донбас» — сказав: «Люди народ‑
жуються, живуть. Приходить час  — і вони 
помирають. Але не всі усвідомлюють, наві‑
що жили.

Шульц (позивний Шкарівського) знав, з 
якою метою жив. Такі, як він, не помирають. 
Справа, заради якої загинув Сергій, не буде 
даремною.

Ми віримо, що Україна переможе у цій бо‑
ротьбі. Й імена тих, хто поліг, захищаючи 
свою Вітчизну від ворога, золотими літера‑
ми впишуть в історію країни».

А батько його дружини Михайло Скорик 
на  траурній церемонії звернувся до  по‑
кійного як до живого: «Сину мій! Сьогодні 
за  тобою плачуть не  лише наші душі, а  й 
саме небо, яке закликало тебе до  своїх 
світлих вершин, звідки ти будеш спогляда‑
ти за тим, що діється у нашій Україні». 

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

В ІРПЕНІ БІЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ДЖЕРЕЛА 
«КРИНИЧКА» ПЛАНУЮТЬ ВСТАНОВИТИ 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ТАБЛИЧКИ

ЖИТЕЛІ ІРПЕНЯ ВИМАГАЮТЬ ОЧИСТИТИ 
ВОДОЙМИ МІСТА

22   вересня небайдужі жителі Ірпеня 
планують встановити біля легендар‑
ного місцевого джерела «Криничка» 

інформаційні щити з попереджувальними на‑
писами на  кшталт «Увага, ведеться відеоспо‑
стереження» та піктограмами, що означають 
заборону палити, розпивати алкогольні напої, 
смітити, розпалювати вогнище тощо.

Про це ІА «Погляд» повідомив голова квар‑
тального комітету «Мужеловський» Андрій 
Поліщук. До акції запрошують долучатися усіх 
бажаючих.

Як відомо, «Криничка»  — це унікальне дже‑
рело з чистою водою, яка славиться у всьому 
Приірпінні, а  також гідрологічний заказник, 
який створили для його збереження. Тут ро‑
стуть дерева цінних порід: граб, вільха, бук, 
а також дуб та сосна.

З алишилося трохи більше тижня для збору підписів за місцеву петицію «Очищення від‑
критих водойм, прибережних смуг та зариблення водойм», яку створили жителі Ірпе‑
ня.

У ній вони вимагають перевірити список доступних водойм, які належать до благоустрою 
м. Ірпінь, та відповідальних органів охорони водних ресурсів, перевірити стан таких водойм 
та надати незалежну експертну оцінку, провести розрахунково‑кошторисні роботи щодо 
фінансування як державними, так і недержавними організаціями щодо проведення очи‑
щення таких водойм та прилеглих територій, їх облаштування та зариблення. І, звичайно 
ж, очистити їх.

В Ірпені поліція 
зупинила 2 машини 
з краденим 
чорноземом

«Країна змінюється, а в Ірпені як 
крали, так і крадуть. Щойно став 
свідком, як поліція зупинила 2 ма-
шини з краденим чорноземом», – на‑
писав  на своїй сторінці  у Facebook 
громадський діяч Олексій Зіневич, 
розмістивши відповідне фото.

Поліцейські затримали краіїв чор‑
нозему 3 вересня. Обставини події 
наразі з’ясовують.
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 ЗОНА РИЗИКУ

ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ:  
у Приірпінні спритники 
збирають гроші на 
лічильники тепла

В ІРПЕНІ НА АВТОБУСНІЙ 
ЗУПИНЦІ ВІДВАЛИЛИСЯ СИДІННЯ

В Ірпінському регіоні шахраї представляються працівниками 
комунального теплопостачального підприємства та збира‑
ють гроші на буцімто установку лічильників тепла.

Адміністрація КПП «Теплоенергопостач» повідомила, що останнім 
часом до їхнього підприємства надходять неприємні повідомлення.

Виявляється, що невідомі особи називають себе працівниками 
згаданого підприємства та збирають кошти на установлення лі‑
чильників тепла.

Ці шахраї, зазначають комунальники, не мають відношення до 
«Теплоенергопостачу». Варто бути обачними та оперативно звер‑
татися до правоохоронних органів.

Адміністрація наголошує, що установку лічильників тепла під‑
приємство здійснює власними силами у рамках інвестиційної 
програми.

Н ещодавно на одній з автобусних зупинок в Ірпені відвали‑
лися сидіння. Людей цікавить питання, хто у цьому винен: 
вандали чи місцева влада, яка закуповує такі конструкції? 

Депутат Ірпінської міської ради Сергій Глиняний у мережі Фей‑
сбук оприлюднив фото автобусної зупинки на вулиці 10 лінія.

На них видно, що сидіння відвалилися і лежать на плитці. Народ‑
ний обранець припускає, що причиною стало заслабке кріплення 
конструкції.

За його словами, вартість зупинки коливається на рівні 90‑130 тис. 
грн. Поки кошторис, за яким проведено закупівлю, не відомий. 

Зазвичай треба подавати інформаційні запити, на які в основно‑
му влада надає відписки. Та й чекати відповіді за законом до 5 днів.

Звичайно, інформацію про вартість автобусних зупинок для по‑
рівняння можна знайти в Інтернеті. Проте все залежить від форми 
конструкції, матеріалів, деталей зборки тощо.

А ще для прикладу можна навести  будівництво автобусної зу‑
пинки по вул. Університетська (біля центрального парку), яке про‑
водило минулого року МПП 
«СТК «Сона». 

Підприємство, яке очо‑
лює  член Ірпінського міськви‑
конкому Сергій Пащинський, 
було єдиним учасником конкур‑
су. Вартість зупинки — понад 116 
тис. грн.

У соціальній мережі розгор‑
нулося жваве обговорення 
неприємного руйнування си‑
дінь. Хтось вважає це актом 
вандалізму. Мовляв, свідомо 
зламали.

Інші — недолугістю місцевої 
влади, яка закуповує за зах‑
марними цінами дешеві кон‑
струкції, які не розраховані 
на тривалу експлуатацію.

 ОСВІТА

ПОЧЕСНА ГРАМОТА КАБМІНУ — ДЛЯ ОЛЕГА 
ГОРОВОГО: нагороджено учителя географії 
Ірпінської школи №12

МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН НА ОБЛАСНІЙ ОСВІТНІЙ 
РАДІ В БУЧІ: «Все починається з любові до людей»

ІРПІНЬ ВСТАНОВИВ НОВИЙ РЕКОРД: в одній 
зі шкіл — 11 перших класів

 ПЕРШИЙ РАЗ У ПЕРШИЙ КЛАС

Міста, де найбільша кількість першокласників
Місто

Загальна 
кількість 

«першачків» 
у місті

Школа з найбільшою кількістю 
перших класів

Середня 
кількість уч‑
нів у класі

Васильків 589 Академічний ліцей «Успіх», 4 31
Обухів 600 Ліцей №5, 7 30
Бориспіль 1068 Академічний ліцей, 7 31

Фастів 628 Ліцей інформаційних технологій 
(ЗШ №9), 5 28

Боярка 657 НВК «Гімназія», 6 28
Вишгород 566 Спеціалізована школа «Сузір’я», 7 31
Вишневе 800 ЗОШ №3, 7 32
Ірпінь 1729 ЗОШ №17, 11 31

Ж урналісти ІА «Погляд» зібрали інформацію про 
кількість дітей, які цього року пішли до перших 
класів у 8‑ми містах Київщини*. На даний мо‑

мент лідером виявився Ірпінь — цьогоріч у місті впер‑
ше переступили поріг школи 1729  діток. Друге місце 
у рейтингу посів Бориспіль — тут 1068 першачків. Тре‑
тя сходинка — за Вишневим: тут 800 учнів, які вперше 
завітали до  школи. А  от  лідером за  кількістю перших 
класів стала ірпінська школа №  17  — цьогоріч у  ній 
сформували 11 (!) перших класів. У решті міст (Вишневе, 
Вишгород, Обухів, Бориспіль) їх максимум по 7. Середня 
кількість учнів у  них майже однакова, однак лідерскі 
позиції займають Вишневе (32), Ірпінь, Вишгород, Бо‑
риспіль і Васильків (по 31).

В інших школах Ірпеня ситуація лише трохи краща — 
8 перших класів у школі № 3, а 9 — у школі № 12.

«Це не рекорд лише завдяки старанням активістів, 
що стримують тотальну забудову району», — зазна‑
чачає депутат Ірпінської міської ради від ВО «Свобода» 
Сергій Глиняний, говорячи про школу № 3.

Стримують, але забудова все одно триває. Особливо 

в районі парку «Центральний», де виріс величезний 
район, який має всього одну, якраз таки ту саму 17‑ту 
школу. І розпочалася у  районі заплави річки Ірпінь 
(якраз таки під виглядом школи від забудовника Іго‑
ря Оверка, і згодом перетворилася на  багатоповер‑
хівку).

До слова, пан Оверко наразі активно рекламує на ба‑
гатьох сайтах новий комплекс на заплаві, який, за його 
планами, має складатися із 72 багатоповерхівок. А нещо‑
давно, 29 серпня, на засіданні Ірпінської міської ради він 
рекламував вже нову школу біля нього.

Але якщо її навіть і побудують, майбутня школа про‑
блеми з нестачею навчальних місць не вирішить — до‑
бре, аби її «вистачило» на ці тисячі квартир, які планує 
Оверко. До речі, в Ірпені катастрофічно не вистачає не 
тільки шкіл, а й садочків. Тому нерідко жителі міста ви‑
мушені везти дітей на навчання до Києва. Проте в київ‑
ські садочки теж непросто потрапити.

*Інформація надана відділами освіти місцевих рад 
станом на кінець серпня

У читель географії Ірпінської СЗОШ №12 
з вивченням іноземних мов (школа 
лінгвістики) ім. Заріфи Алієвої  Олег 

Горовий нагороджений Почесною грамо‑
тою Кабінету Міністрів України. 

Освітянина нагороджено за вагомий осо‑
бистий внесок у справу навчання та вихо‑
вання підростаючого покоління, сумлінну 
працю та високий професіоналізм. 

Як відомо, на заключному етапі Всеукраїн‑
ського конкурсу «Учитель року – 2019» Горо‑
вий здобув 2 місце у номінації «Географія». 

Вітаємо талановитого педагога! Бажаємо 
успіхів, натхнення, нових досягнень!

Ф орма проведення цього заходу була 
досить незвичною. На 52 га Бучан‑
ського міського парку розмістили 

локації, які зібрали фахівців різних напрям‑
ків. 

Це, зокрема, «Змінюйся сам і змінюй сере‑
довище навколо себе», «Заклад дошкільної 
освіти, дружній до дитини», «Стратегія ІКС: 
інклюзивна, корекційна, спеціальна освіта». 

А також «STEM‑освіта», «Шкільний іншо‑
мовний ландшафт: виклики та перспекти‑
ви», «Міжнародні проекти – національна 
ідея», «Профорієнтація – освіта – майбутнє: 
сучасні ресурсні платформи» та інші. 

Голова Київської облдержадміністрації Ми‑
хайло Бно‑Айріян у своєму виступі наголо‑
сив на важливості ролі вчителя у формуван‑
ні майбутніх поколінь. 

Він пригадав власні шкільні роки і побажав 
50‑ти педагогам, які долучаються до освітян‑
ської родини Київщини, не боятися змін, а 
ініціювати їх, виступати генераторами нових 
ідей. 

Джерело: прес‑служба Бучанської  
міської ради

21 серпня у Бучі зібралися на обласну педагогічну раду. В її роботі узяли участь 
голови КОДА Михайло Бно-Айріян та КОР Микола Стариченко. 

«ВАМ НІЧОГО НЕ ВИННІ»: покупці 
квартир у ЖК «Центральний‑2» 
в Ірпені не мають прав

Ж ителька Ірпеня Наіля Лавровська проаналізувала дого‑
вір доручення, який підписують інвестори ЖК «Централь‑
ний‑2», і попередила їх про те, що вони по  суті є «без‑

правними». А в разі, якщо стануть «ошуканими», ніхто їм нічого 
не буде винен.

Щоб зрозуміти, чи потрібно вкладати кошти у новобудови дано‑
го комплексу, достатньо просто уважно прочитати договір, який 
вам надають, а також ознайомитися з інформацією, на популяр‑
ному сайті «Лун», на який заходять інвестори, обираючи житло. 
Адже навіть там вказано, що ця земля належить медичному цен‑
тру (якого, до речі, так не вистачає цьому району по вул. Універ‑
ситетській), тому забудова ця незаконна. Перевірити це можна, 
зайшовши на  публічну кадастрову карту України. Не  розбирає‑
тесь — зверніться до юриста, який оцінить ризики.

«Люди, кожен з яких дурником себе не вважає, підписують па‑
пірці з фізичною особою, яка не  є ані власником землі, ані за‑
мовником будівництва, ані підрядником. Вони віддають гроші 
готівкою так званому «повіреному», з якого нічого не  зможуть 
вимагати у разі шахрайства або інших непередбачуваних обста‑
вин (прокуратура оскаржить будівництво і т. п.). Навіть якщо вони 
підуть до суду і докажуть, що передавали цій особі гроші, все, що 
той «повірений» зобов’язаний  — це «подати на  вимогу довіри‑
теля звіт про виконання доручення». Ну, він і надасть «звіт»  — 
ходив туди‑сюди, ось будматеріали лежать — забирайте», — пише 
Наіля Наріманівна, звертаючи увагу на скрін з реального тексту, 
котрий дають на  підпис у  відділі продажу ЖК «Центральний‑2». 
Тож закликаємо потенційних інвесторів уважно перевіряти доку‑
менти перед купівлею квартир в Ірпені.
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АСТРОНОМІЧНА «БРОНЗА» АНДРІЯ ДОВБУША

Н аш земляк представляв Український 
фізико‑математичний ліцей Київсько‑
го Національного університету ім. Та‑

раса Шевченка.
Окрім нього, бронзовими призерами 

олімпіади стали Павло Гілей та Олександр 
Кухар (Львівський фізико‑математичний 
ліцей‑інтернат), Таїсія Карасьова (ліцей 
університету ім. Шевченка), Михайло Цисін 
(Києво‑Печерський ліцей №171 «Лідер»).

Науковим керівником команди був доцент 
Київського університету ім. Шевченка Воло‑
димир Решетник.

До речі, з минулорічної олімпіади, що 
пройшла  у Шрі Ланці,  ірпінець теж привіз 
бронзову нагороду.

Свого часу Довбуш навчався в ірпінській 
школі №17, де захоплювався фізикою та 
астрономією.

Новий поштовх до повноцінного розкрит‑
тя своїх здібностей отримав у згаданому 
київському ліцеї під орудою  заслуженого 

учителя України Андрія Сімона  та інших 
досвідчених педагогів.

На даний час Довбуш є студентом факуль‑
тету комп’ютерних наук та кібернетики уні‑
верситету ім. Тараса Шевченка.

 ДОСЯГНЕННЯ

 ГОСТОМЕЛЬ

На  Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики,  що відбулася в 
Угорщині, житель Ірпеня Андрій Довбуш виборов бронзову нагороду, пов-
торивши минулорічне досягнення.
У цьому заході узяли участь 270 представників 47 країн. Вони змагалися у 
4 тури — теоретичний, практичний, спостереження за зоряним небом та 
командний.

 СПОРТ

 БЕЗПЕКА РУХУ

ТОВ «ТЕХНОКОМ», що знаходиться за адресою 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровсь‑
ка, 1  б/3, повідомляє про наміри отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря.

Продукція, що випускає підприємство — концентрати пігментів гранульованих (КПГ).
Джерелами утворення забруднюючих речовин є технологічне обладнання виробничих 

цехів (лінії по  виробництву композиційних полімерних матеріалів), водогрійний котел 
Harman PB‑105, встановлений в котельні та призначений для забезпечення теплом адмі‑
ністративних та виробничих приміщень підприємства, а також верстати та зварювальний 
апарат, що використовуються в майстернях для проведення ремонтних робіт.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступ‑
ні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недифе‑
ренційованих за складом (2,243 т/рік), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку 
на діоксид азоту (0,003 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,0004 т/рік), діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,002 т/рік), оксид вуглецю (0,503 т/рік), вугле‑
цю діоксид (10,071 т/рік), неметанові леткі органічні сполуки (0,004 т/рік), кислота оцтова 
(0,674 т/рік), метан (0,001 т/рік), заліза оксид (у перерахунку на залізо) (0,002 т/рік), манган 
та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) (0,0001 т/рік).

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруд‑
нюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації 
до Київської обласної державної адміністрації за адресою 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 
1, тел. (044)‑ 286‑84‑11.

В ЧЕРГОВОМУ ТУРІ ЛІГИ АТО УКРАЇНИ 
З ФУТБОЛУ «ПОБРАТИМ» З БРОВАРІВ 
ПОСТУПИВСЯ В ІРПЕНІ
Після перемоги в минулому турі на домашньому стадіоні 
в Броварах над командою з Іванкова –3:0, «Побратим» поїхав 
на гостини до клубу «Ірпінь АТО».

 ЗАХОПЛЕННЯ

Маючи перевагу в  першому таймі та виграючи 2:0  по  ходу гри, броварчани не  тільки 
не змогли втримати переможний рахунок, але й взяти бодай одне очко в напруженому по‑
єдинку.

«ІРПІНЬ АТО» — «ПОБРАТИМ» (Бровари) 3:2 (1:2). Голи: Животок Роман, Пастух Вадим, Анісі‑
мов Віктор — Березовий Валентин, Пода Петро.

Не обійшлося, на жаль, без прикростей: вже не вперше на іграх Ліги відсутні бригади ар‑
бітрів, ось і цього разу був тільки головний, який обслуговував гру без асистентів. Під час 
матчу виникало багато спірних моментів, в тому числі і з зарахуванням забитих з положен‑
ня «поза грою» м’ячів. Обидві команди висловили свої зауваження з приводу відсутності 
бокових арбітрів у протоколі матчу.

ІРПІНЬ ПОВЕРНУВ ГОСТОМЕЛЮ ЛИШЕ 
7 МІЛЬЙОНІВ ІЗ 130
І рпінська міська рада використовує кош‑

ти Гостомеля на свій розсуд, а в.о. місь‑
кого голови Анастасії Попсуй немає на 

робочому місці.
Гостомельський се‑

лищний голова Юрій 
Прилипко записав ві‑
деозвернення і виклав 
пост на своїй сторінці 
у Facebook, в якому ви‑
словив обурення діяль‑
ністю Ірпінської міської 
ради.

За його словами, під‑
приємці селища Госто‑
мель, підпорядковано‑
го Ірпеню, заробляють 
немалі кошти, які передають Ірпінській 
раді, а вона в свою чергу не повертає їх 
до селища, а використовує на свій розсуд. 
Юрій Ілліч зазначив, в цьому році Ірпенем 
повернуто лише 7 млн грн зі 130.

Виникає логічне запитання: за чий раху‑
нок будували та продовжують будувати на‑
бережну в Ірпені, облаштування якої має 
на меті приваблення потенційних покупців 
квартир? І чому в той самий час Гостоме‑
лю не вистачає коштів на розвиток інфра‑
структури?

Крім того, у пості Юрій Прилипко зазна‑
чає, що відвідав Ірпінську міську раду та 
зареєстрував звернення стосовно коштів, 

які заробили гостомельчани та повернуті в 
Гостомель рішенням ІМР від 29.08.2019. Але 
документи отримати йому не представи‑

лось можливим, адже 
в.о. ірпінського місько‑
го голови Анастасії По‑
псуй не було на місці.

«На робочому місці 
немає взагалі ніякої 
компетентної особи, 
щоб надала відпові-
ді на питання, чому 
відсутне рішення, 
по якому Гостомель 
має виконувати ро-
боти, передбачені 
бюджетом селища. Я 

вимушений перенести засідання сесії в 
Гостомелі, про що повідомив депутатів 
на погоджувальній раді. Прикро, що на 
525 році існування Гостомель переходить 
на такі стосунки із Ірпенем. Нагадаю, що 
надходження від Гостомеля складають 
більше 130 млн», — підкреслив Юрій Ілліч.

Також він повідомив, що сесію в Госто‑
мелі домовились провести 19 вересня 
о 10:00, а офіційна інформація про неї 
буде опублікована на сайті ради. І наго‑
лосив, що на цій сесії збиралися прий‑
няти рішення щодо коштів субвенції та 
спрямування їх на роботи, передбачені 
бюджетом Гостомеля на 2019 рік.

ВІЗЬМИ ДИТИНУ ЗА РУКУ: в Ірпені з’явилися 
написи, що нагадують про правила безпеки

11  серпня в Ірпені наносили попереджувальні написи перед пішохідними перехода‑
ми, щоб вони нагадували людям про дотримання банальних правил безпеки.

Один з організаторів цієї соціальної акції Олександр Кисляк розповів, що у ній 
узяли участь 6 небайдужих громадян. Використали 1 шаблон, 8 балонів фарби.

За 2,5  години позначили 6  переходів з обох боків і 2  — з одного (десь заважало авто, 
десь — закінчилася фарба).

Зробили висновки, що знаки працюють, люди цікавляться і навіть передали 50 грн на ви‑
тратні матеріали на наступний захід, який проведуть за два тижні.

Учасник акції впевнені, що зробили свій внесок у покращення рівня безпеки руху на до‑
розі. Сподіватимемося, що збільшиться кількість і бажаючих узяти у ній участь, і написів.

ЛІТНІ ІРПІНСЬКІ КРАЄВИДИ 
ТЕТЯНИ ЛОБАС

Ж ителька Ірпеня Тетяна Лобас, медик за фахом, почала захоплюватись худож‑
ньою фотографією у 49 років. За кілька років її світлини знайшли тисячі шану‑
вальників у соцмережах і стали справжньою візитівкою природних краєвидів 

Приірпіння. Літо на річці Ірпінь у фотооб’єктиві Тетяни Лобас до вашої уваги.
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ВОЛОДИМИРСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ — 
НАСПРАВДІ ВИШГОРОДСЬКА

 МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КИЇВЩИНИ

І сторія її виникнення оповита легендами. 
За  однією з них, образ був написаний 
Євангелістом Лукою на липовій дошці від 

столу, за яким був за трапезою Спаситель з 
Пречистою Матір’ю і праведним Йосипом. 
Ще одна легенда говорить, що зображення 
на іконі схвалила сама Богородиця, і відтоді 
більшість православних іконописців орієн‑
тується саме на нього.

В  V ст. ця ікона була перевезена з Єру‑
салиму до  Константинополя за  імпера‑
тора Феодосія ІІ Каліграфа, який під час 
ІІІ Вселенського Собору 431  р. ініціював 
розвиток Богородичного культу в  Церкві. 
А  в  1131  році Константинопольський Па‑
тріарх подарував ікону святому князеві 
Мстиславові Великому (втім, деякі дже‑
рела називають Юрія Долгорукого). Ікону 
привезли до Вишгорода — помісного уділу 
княгині Ольги. На той час там діяв Дівочий 
монастир, у якому й встановили образ. Тоді 
вона й отримала назву «Вишгородська».

У 1155  р. син Юрія Долгорукого, володи‑
миро‑суздальський князь Андрій Бого‑
любський, зруйнував частину Вишгорода 
та викрав ікону Вишгородської Богоро‑
диці. Як свідчать історичні джерела, він 
вивіз ікону спочатку до  своєї резиденції 
в  с.  Боголюбово, а  пізніше  — до  Володи‑
мира‑на‑Клязьмі, де вона стала голов‑
ною святинею збудованого цим князем 

Успенського собору. Саме тоді вона 
й отримала назву «Володимирська», 
за  якою відома усьому православ‑
ному світові. У 1395 р. під час навали 
військ Тамерлана ікону було пере‑
несено до  Москви. Вона яка супро‑
воджувала сходження на  трон царів 
Російської імперії.

Нині вона зберігається у Третьяков‑
ській галереї. Є припущення, що од‑
ним із художників, який реставрував 
ікону, був Андрій Рубльов. Безумовно, 
Україна, і Вишгород, зокрема, хотіли б 

отримати назад свою святиню. Але те, що 
її не  повертають з Росії, нібито пов’язане 
з неможливістю транспортування ікони  — 
мовляв, дорогу вона «не переживе». Так це 
чи ні, але факт — оригінал досі залишається 
в Росії, а Вишгород має лише списки (копії) 
цієї ікони.

Як зауважує настоятель церкви Вишго‑
родської Богородиці о. Тарас Валах, 
Вишгородська ікона є славою міста, спис‑
ки чудодійної ікони Вишгородської Божої 
Матері знаходяться в  усіх трьох храмах 
східної традиції у  Вишгороді. За  словами 
ректора Київської Трьохсвятительської 
духовної семінарії о. Петра Жука, копія є 
не меншою за своєю силою за оригінал.

До речі, нещодавно у  церкві 
Вишгородської Богородиці УГКЦ 

відбулась урочиста презентація і спецпога‑
шення поштової марки №  177 «Вишгород‑
ська ікона Божої Матері».

Святкування Вишгородської ікони Пре‑
святої Богородиці відбувається тричі на рік: 
3 червня, 6 липня, 8 вересня.

Втім, іконі можна вклонитися і попросити 
про заповітне у будь‑який час, коли відкриті 
храми. А тим більше, коли йдуть богослужіння.

Дістатися з Києва до  Вишгорода просто: 
громадський транспорт курсує від станцій 
метро «Почайна», «Героїв Дніпра» та від 
автостанції «Полісся» (площа Шевченка). 
Вишгород  — місто компактне, тож і храми 
розташовані, як кажуть, у кроковій доступ‑
ності. 

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Історія однієї з унікальних ікон, однієї з головних святинь православного світу — ікони Божої Матері, знаної як 
Володимирська, пов’язана з Київщиною. Насправді з самого початку її історії на українській землі ікона мала 
іншу назву — Вишгородська Богородиця Ніжності. Нині ця назва повертається до нас.

ПРОБАЦІЯ — ШАНС НА ВИПРАВЛЕННЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКИМ КУРСОМ

П робація як система наглядових та соціально — виховних 
заходів, альтернативних покаранню у  вигляді позбав‑
лення чи обмеження волі, для нашої держави відносно 

нова, адже почала своє існування у 2015 році із прийняттям 
Закону України «Про пробацію».

Людина, пройшовши своє виправлення шляхом пробації, 
входить у суспільство безпечною та повноцінною моральною 
людиною, а самі працівники пробації виступають так званими 
провідниками у правослухняне суспільство для осіб, що ма‑
ють проблеми із законом.

У національній системі пробації виділяють три основні її 
види: досудова, наглядова та пенітенціарна пробації.

Досудова пробація починається на етапі судового розгляду 
справи про обвинуваченого, у цей період працівник проба‑
ції забезпечує суд характеризуючою інформацією про особу 
обвинуваченого, його оточення, соціум та психологічні харак‑
теристики для прийняття судом справедливого рішення про 
міру відповідальності обвинуваченої особи. Перевагами до‑
судової доповіді є те, що в кінцевому результаті суд має мож‑
ливість ширше побачити особу обвинуваченого не тільки як 
правопорушника, а й як повноправного громадянина суспіль‑
ства із його життєвими поглядами, умовами життєдіяльності, 
звичками та навичками.

Наглядова пробація включає в  себе наглядові та соці‑
ально — виховні заходи щодо осіб, яким судом призначені 
покарання таких видів як: громадські та виправні роботи, 

звільнення від відбування покарання з випробуванням, з 
іспитовим строком, позбавлення права займати певні по‑
сади чи займатись певною діяльністю. Слід зазначити, що 
працівниками пробації проводяться різні методики впли‑
ву на зміну поведінки засуджених осіб, однією з головних, 
серед таких є оцінка ризиків вчинення кримінального пра‑
вопорушення, яка складається на основі аналізу та оцінки 
життєвих факторів засуджених та дає зрозуміти, які саме 
проблеми у житті особи потрібно вирішити для мінімізації 
чи повного виключення ризику вчинення нею повторного 
правопорушення.

Пенітенціарна пробація передбачає допомогу особі, яка го‑
тується до звільнення з місць позбавлення волі, у побутовому 
та трудовому влаштуванні шляхом здійснення комплексу пра‑
вових, економічних, психологічних та організаційних заходів 
та послуг.

На даний час кожен із працівників пробації намагається 
домогтись довіри до себе із боку клієнтів пробації, адже ціл‑
ковите виправлення особи можливе тільки за умови бажан‑
ня цього виправлення. Проаналізувавши практику пробації, 
встановлено, що особистісні та психологічні зміни у осіб, що 
перебувають у конфлікті із законом, та їхня мотивація до цих 
змін приходить не одразу, тому у діяльності пробації був запо‑
чаткований метод індивідуального планування соціальної ро‑
боти із клієнтами пробації для поетапних змін особи до пра‑
вослухняного життя.

На сьогоднішній день, працівники Ірпінського міськрайон‑
ного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. 
Києві та Київській області, шляхом наглядових та виховних 
заходів, допомагають стати повноцінними членами суспіль‑
ства 186 особам, звільненим від відбування покарання з ви‑
пробуванням, 10 особам, що відбувають покарання у вигляді 
громадських робіт у  підпорядкуванні КП «Управління жит‑
лово‑комунального підприємства «Ірпінь» та КП «Контроль 
благоустрою міста» на території міст Ірпінь та Буча, 3 особам 
засудженим до покарання у вигляді виправних робіт та 11 осо‑
бам, яким за рішенням суду заборонено займати певні посади 
або ж займатися певною діяльністю.

З початку 2019 року працівниками Ірпінського відділу до су‑
дів були направлені 35 досудових доповідей, зокрема 22 до‑
повіді — з рекомендацією суду про можливість виправлення 
обвинувачених осіб без ізоляції від суспільства.

Звичайно, пробація лише проходить шлях розбудови та 
закріплення у сфері юстиції, однак з упевненістю можна го‑
ворити про правильність наближення вітчизняної пробації 
до  міжнародних стандартів, адже пробація працює для на‑
буття позитивних навичок особами, що мають проблеми із 
законом та, якщо не повного усунення, то хоча б мінімізації 
негативних соціальних наслідків у суспільстві.

Ірпінський міськрайонний відділ
філії Державної установи «Центр пробації»

у м. Києві та Київській області

Якщо Ви користуєтесь ефірним 
телебаченням, перескануйте 

діапазон на своєму 
телевізійному приймачі, канал 

буде знайдено автоматично. 
ДИВІТЬСЯ НОВИНИ КИЇВЩИНИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД»
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ОГОЛОШЕННЯ

 УСМІХНІТЬСЯ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВОвен. Перший місяць 
осені для Овна буде 
дещо сумбурним. Але усі 

оновлення матимуть позитив‑
ний характер. Дозвольте собі 
хоч на мить зупинитися і про‑
сто озирнутися навколо. 
У справах амурних необхідно 
докласти чимало зусиль, щоб 
ваші стосунки хоча б лишилися 
стабільними.

Телець. Початок осін‑
нього сезону буде 
вас випробовувати 

не лише на стійкість фізич‑
ну, але й моральну. Цього мі‑
сяця не варто розраховува‑
ти на тривалу романтичну іс‑
торію, яка переросте в шлюб. 
Без чуттєвих зустрічей вере‑
сень вас не лишить, але доле‑
носними ці стосунки не варто 
сприймати.

Близнюки. Щоб не 
проґавити вересневі 
дарунки долі, важливо 

правильно себе налаштувати. 
У робочій сфері важливо ак‑
тивізуватися. Ваша працелюб‑
ність точно не лишиться без 
уваги. А Венера потурбується, 
щоб емоційна складова пер‑
шого осіннього місяця була 
максимально наповнена.

Рак. Успіхи та довгоо‑
чікувані здобутки у ро‑
бочій сфері відійдуть 

на другий план, адже у ваше 
життя прийде справжнє ко‑
хання. Не змушуйте себе ста‑
вати заручником вибору, до 
якого вас активно змушува‑
тимуть. У вересні астрологи 
наполегливо радять зайняти‑
ся оздоровленням.

Лев. Початок осені, як 
запевняють астроло‑
ги, буде позбавлений 

будь‑яких змін. Зірки наполег‑
ливо радять вам взяти паузу в 
роботі задля тривалого відпо‑
чинку. Час, проведений у колі 
рідних та близьких, сприятиме 
відновленню сил та сповнить 
енергією на нові звершення.

Діва. Загадковий мі‑
сяць прогнозують зір‑
ки Дівам. Шалена кіль‑

кість важливих зустрічей зму‑
сять вас розгубитися. Для 
приватних підприємців у ве‑
ресні варто обережно вкла‑
дати капітал. У перший місяць 
осені покладіть край поганим 
звичкам, які згубно вплива‑
ють на ваше здоров’я, відкла‑
дати на потім — небезпечно.

Терези. Цього місяця 
краще займіться собою. 
Приміром, перегляньте 

свій режим дня та раціон хар‑
чування. У стосунках з коха‑
ними розбіжності у поглядах 
частенько ставатимуть причи‑
ною конфлікту. Компроміс — 
ось що поверне у ваші взаєми‑
ни гармонію та ніжність.

Скорпіон. Вересень 
для представників цьо‑
го знаку Зодіаку буде 

сповнений нескінченними 
приємностями. У робочій сфе‑
рі ви неодмінно отримаєте 
вдалі пропозиції, в яких реалі‑
зуєте власний потенціал. У сто‑
сунках з коханими пануватиме 
суцільна гармонія.

Стрілець. Перелом‑
ний період очікує на 
Стрільців у вересні. Ба‑

жання змінити своє життя та 
розірвати замкнене коло буде 
сильнішим, аніж страх втрати 
те, що є. Однак на цьому роз‑
доріжжі важливо не схибити. 
Зробити це можна лише шля‑
хом ретельного самоаналізу.

Козеріг. Нові можливо‑
сті, які відкриються пе‑
ред вами у вересні — 

це шанс кардинально змінити 
своє життя. Вийшовши із зони 
комфорту ви не будете замис‑
люватися, чи було воно того 
варте, адже подібний крок буде 
максимально виправданий 
збільшенням грошового капі‑
талу. Ваше особисте життя не 
потурбують чвари та непорозу‑
міння з другими половинками.

Водолій. Успішний пе‑
ріод очікує на Водолія. 
Економічно вигідні про‑

позиції заполонять ваше життя, 
а розпочатий бізнес шокує сво‑
єю прибутковістю. Робоча сфе‑
ра буде теж напрочуд безпро‑
блемною. Ваша працелюбність 
точно не лишиться без уваги. 
На любовному фронті завору‑
шень зірки не пророкують.

Риби. Емоційно напру‑
жений період очікує 
на Риб у вересні. Не‑

други робитимуть все можли‑
ве, щоб показати вас керів‑
ництву у невигідному світлі. 
Розраховувати на підтримку 
друзів не варто, вони займа‑
тимуться вирішенням сво‑
їх проблем. Не варто також 
будувати амурних планів на 
перший місяць осені. 
За матеріалами maximum.fm

Вересень

СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР
8 вересня — Міжнародний день грамотності.
14 вересня — День українського кіно; День 
фізкультури і спорту України.
16 вересня — Всесвітній день батька.
17 вересня — День рятувальника України.
21 вересня —  Міжнародний день миру; День 
фармацевтичного працівника України; День 

винахідника України.
22 вересня —  День партизанської слави.      
27 вересня — Всесвітній день туризму; Воз‑
движення.
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек; 
Всеукраїнський день всиновлення; Міжна‑
родний день перекладача.

 СМАЧНОГО!

І. Чотири умови 
успішного навчання

1. Твій перший поміч‑
ник — режим дня.

2. Твій найлютіший во‑
рог  — лінощі, не  підда‑
вайся їм.

3. Дорожи кожною хви‑
линою уроку, не  гай часу 
даремно.

4. Намагайся знати біль‑
ше, ніж від тебе вимага‑
ють.

ІІ. Три трудових 
звичаї

1. Намагайся якомога 
більше робити для себе 
сам.

2. Роби всяку справу ста‑
ранно, але не на показ.

3. Не відкладай на завтра 
те, що можна зробити сьо‑
годні.

ІІІ. Чотири дороги 
до сильної волі

1. Почату справу доводь 
до  кінця, якою  б важкою 
вона не була.

2. З двох справ починай 
більш важку.

3. Зізнатись у  вчин‑
ку  — мужність, приховати 
його — боягузство.

4. Умій відучуватись від 
поганих звичок.

ІV. Чотири обов’язки 
товаришування

1. Ділись з товаришами 
знаннями. Навчись сам — 
навчи інших.

2. Сміливо допомагай то‑
варишам виправляти їхні 
помилки і недоліки  — це 
краще, ніж приховувати їх.

3. Не зазнавайся, на кри‑
тику не ображайся, а при‑
слухайся до неї.

4. Будь чесним у  грі і 
змаганні. Памятай: пере‑
магає дружба і наполег‑
ливість.

V. Чотири закони честі
1. Став громадські інтере‑

си вище особистих.
2. Захищай слабого.
3. Не  спіши давати сло‑

во, але коли дав, дорожи 
ним.

4. Завжди і всюди дорожи 
честю класу, школи.

VІ. Три звички акурат-
ності

1. На всі заняття з’являй‑
ся вчасно, не  запізнюю‑
чись.

2. Бережно стався до за‑
гальних і своїх речей. Коли 
щось поламав — полагодь.

3. Кожну річ клади 
на своє місце.

VІІ. Три звички 
ввічливості

1. Поважай старших, 
давай їм дорогу і місце, 
допомагай, не  чекаючи 
на прохання.

2. Говори культурно. 
Не  забувай слів «дякую», 
«будь ласка», «прошу 

вас», «дозвольте», «вибач‑
те».

3. В роботі і грі будь стри‑
маним і культурним.

VІІІ. Чотири «ніколи»
1. Ніколи не говори пога‑

них слів, не лайся.
2. Ніколи не кури.
3. Ніколи не  говори 

неправди.
4. Ніколи не  занепадай 

духом при невдачі, шукай 
вихід і шлях до перемоги.

Інгредієнти: 3 кг помідорів; 300 г цибулі; 500 г 
болгарського перцю; 1 стручок гострого перцю; 
4-5 зубчиків чеснику; 0,5 склянки олії; 0,5  склянки 
оцету; 2 ст.л. солі; 2 ст.л. цукру; спеції.

ДАХИ «ПІД КЛЮЧ»,  
монтаж нового даху  
із металочерепиці,  
бітумної і натуральної  
черепиці, фальцева  
покрівля,  також  
реконструкція старих 
будинків. 
Гарантія якості! (097) 90-20-591

Приготування:
 Помідори помити, видалити 
плодоніжку.  
 Почистити цибулю та пе‑
рець, перець порізати на сму‑
жки.
 Помідори пропустити через 
м’ясорубку. Вийде близько 
3 літрів томатного пюре.
 Цибулю, перець і гострий 
перець теж пропустити через 
м’ясорубку.
 Овочеве пюре перелити в 
каструлю, додати пропуще‑
ний через прес часник, сіль, 
цукор, олію і поставити вари‑
ти на середньому вогні.

 Довести до кипіння, влити 
оцет і варити протягом 1 го‑
дини при невеликому кипінні 
соусу.
 У процесі приготування до‑
дати спеції, спробувати соус, 
за необхідності додати сіль 
або цукор.

Коли соус звариться, пе‑
релити його в стерилізовані 
банки, герметично закрити. 
Охолодити і прибрати для 
зберігання.

Смачний і ароматний соус з 
помідорів і перцю на зиму го-
товий!

Втрачений студентський кви‑
ток, виданий 23.09.2017 року уні‑
верситетом УДФСУ на ім’я Раці‑
борський Назар Віталійович, 
вважати недійсним.

— Любий, тобі 

подобаєть‑

ся моя нова 

сукня?

— Так.

— Але ти навіть не глянув 

на неї!

— Але я ж сказав правильну 

відповідь!


