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POGLYAD.TV У НОМЕРІ:

ІРПІНСЬКІ МУЗИКАНТИ 
ЗДОБУЛИ НАГОРОДУ 
НА МІЖНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ

«НАВАЖСЯ НА ВТЕЧУ»: 
будівельна афера 
«Синергія Сіті»...

ІРПІНСЬКИЙ ДЕПУТАТ 
ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА» 
КАЛІЧКА: шлях від 
опозиціонера до 
учасника корупційних 
схем
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Наприкінці серпня відбулося перше пленарне засідання Верховної 
Ради України ІХ скликання. Саме ця каденція Парламенту має 
стати, за прогнозами політологів, найефективнішою за всю історію 
України. Депутатом по 95‑му виборчому округу (Приірпіння та 
Києво‑Святошинський район) став представник партії «Слуга 
народу» Олександр Горобець, який впевнено переміг. Опоненти 
застосовували і «чорні технології», і хитрі маніпуляції, але 
люди зробили свій вибір, віддавши свої голоси справжньому 
«слузі народу», котрий вже з перших днів почав перейматися 
проблемами населених пунктів округу. Днями журналісти 
«Погляду» зустрілися з паном Олександром, аби запитати у нього 
про враження від перших п’яти тижнів роботи.

 БУДНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

ПОГОДА
 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ: «Найважливіше зараз — 
запустити системні зміни в країні»

стор. 2

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ГОСТОМЕЛЯ ЮРІЙ ПРИЛИПКО:  
«Всі кошти, які надходили з нашої громади, залишалися в Ірпені»
24 вересня гостомельський селищний голова Юрій Прилипко заявив 
про вихід зі складу ірпінського виконкому. Пояснив це тим, що вже 
тривалий час у нього немає порозуміння з чиновниками міської ради, 
які працюють на наближених до екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка 
забудовників, а проблеми і розвиток Гостомеля їм абсолютно не 
цікавий. Гостомельські підприємці перераховують до Ірпінської ради 
чималі кошти, але вона використовує їх не на розвиток селища, а на 
власний розсуд. А поки ірпінські депутати шукали способи помститися 
Юрію Прилипку, селищного голову Гостомеля включили до складу 
виконкому у Бучі. Ми вирішили поспілкуватися з Юрієм Іллічем і 
попросили його прокоментувати останні події. стор. 2

ДОБУДОВА «БЛАГОДАТНОГО»:  
МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН ШУКАВ ШЛЯХИ ВИХОДУ ІЗ СИТУАЦІЇ РАЗОМ 
З ІНВЕСТОРАМИ

«Це перша наша зустріч із серії зустрічей, які врешті-решт призве-
дуть до перемоги», — заявив голова КОДА під час наради, яка відбулася 
1 жовтня в Ірпені.

Для пошуку шляхів вирішення проблеми обману покупців квартир 
у семи будинках так званого мікрорайону «Благодатний» в місті Ірпінь 
(який досі не добудували) з ними та місцевими чиновниками приїхали 
очільник Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян, в. о. на-
чальника Департамента архітектури і містобудування КОДА Марія Ма-
ноха, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, прокурор області 

Максим Киричук, представники СБУ, Держгеокадастру та 
інших органів.

Шахраї привласнили понад 100 млн грн під виглядом 
інвестицій

Засідання поділили на дві частини: доповідь силових 
структур про те, що було зроблено для того, щоб пока-
рати винних, та обговорення шляхів вирішення про-
блеми.

Основну частину доповіді проголосив начальник 
поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він розповів, що 
дана справа була внесена до  ЄРДР ще 15.09.2018  року 
за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, але активізація її 
пішла, коли до неї долучилися слідче управління і про-
куратура Київської області (у липні 2019 року). «Ми вста-
новили, що 4 особи, які діяли в організованих групах як 
забудовники в м. Ірпінь, під виглядом інвестицій в будів-
ництво заволоділи коштами у сумі понад 100 млн грн. 
Більшість коштів передавалися готівкою і лише дея-
кі  — на  картки, що значно ускладнить розслідування 
справи і їх повернення», — наголосив Нєбитов.

Також він додав, що на даний час на всі земельні ді-
лянки, які використовували у  злочинній схемі, накла-
дено арешт; проведено обшуки за місцями можливого 

проживання та реєстрації фігурантів злочину; визнано потерпілими 
та допитано 2015  осіб. Крім того, повідомлено про підозру у  вчиненні 
злочину за  ч.  4  ст. 190  двом громадянам. Одному обрано запобіжний 
захід — домашній арешт, щодо другого отримано інформацію про його 
перебування в  Іспанії, готуються документи з метою оголошення його 
в міжнародний розшук та здійснення екстрадиції.

«Під час слідства перевіряється причетність до  вчинення злочину 
колишнього міського голови. Є факти, які підтверджують його тісні 
стосунки з організатором цієї афери», — додав Нєбитов.

стор. 3

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА 
І ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

стор. 8
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СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ГОСТОМЕЛЯ ЮРІЙ ПРИЛИПКО: 
«Всі кошти, які поступали з нашої громади, залишалися в Ірпені»

 ОТАКОЇ!

— Юрію Іллічу, перше питання — стосовно дороги до ЖК «Аві‑
атор», який будує колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк. 
Ви про неї казали ще на  останньому ірпінському виконко‑
мі, на  якому були присутні. Цю дорогу забудовник проклав 
не за власний кошт, а за кошт громади?

— На жаль, це так. Жоден забудовник не будує прибудинкову 
територію своїх житлових масивів за кошти громади. Ні з ким 
не погодивши, він тягнув дорогу з «Варшавки» до свого жит-
лового комплексу. У ЖК «Авіатор» на даний час не живе 
ще ні одна людина. Поряд із комплексом люди мешкають 
вже 3–4 роки, але там дорогу чомусь не будують.

— Ви ще говорили про дорогу, яку депутати проклали 
до свого будинку…

— Знаєте, в тому році я робив звернення, щоб поклали 
тротуар від початку вулиці Бучанське шосе до школи. Але 
проєкт переробили за рекомендацією Плешка і Карплю-
ка, і зробили його на прибудинкову територію до гара-
жів і будинку депутата Ірпінської міськради Наталії Смо-
лянчук. Але цього року ми доробили тротуар до школи.

— Ви говорили про те, що гостомельські підприємці пе‑
рераховують до  Ірпінської ради чималі кошти, але вона 
використовує їх не на розвиток селища, а на свій розсуд. 
Розкажіть про це детальніше.

— Я став селищним головою в кінці 2015-го року. І якщо взя-
ти 2015-й рік, то на розвиток Гостомеля з бюджету Ірпеня був 
виділений… нуль. У 2016-му році за весь рік було сплановано 
20  мільйонів на  утеплення 13-ої школи в  Гостомелі. Але Кар-

плюк робив проєкт повільно для того, щоб його не закінчити. 
Кошти лишились всі в Ірпені, а проєкт не був готовий — не про-
йшов експертизу. Я наполягав, щоб на ті кошти закупили в кінці 
року хоча б техніку, на що отримав відповідь: коштів у бюджеті 
немає. Наступного року — 2017-го — те саме. Правоохоронні ор-
гани вилучили документи у Карплюка, він сказав: «У нас вилу-
чили документацію, ми в цьому році не зробимо».

— І що далі?
— Далі кажу: хоч щось зробіть. Вони 

почали робити тротуар до  склозаводу. 
На тротуарі на 10 % не доклали плитки, 
якість роботи — жахлива, можете заїха-

ти подивитись. На  це було виділено більше 6  мільйонів гри-
вень. Тут працювало 5–6 підрядників по тижню-півтора.

Терпіння моє вже закінчилося. І я хочу, щоб громада знала, 
хто ці роботи виконував. Ми можемо прийняти його на ба-

ланс, але ж треба його доробити. Проте на ті претензії, що ми 
пишемо, навіть не  реагують… А  у  2018-му році вже нарешті 
школу утеплили, але співфінансування було з області, і Ір-
пінь виділив всього 2 мільйони. А всі кошти, які надходили з 
нашої громади, залишалися в Ірпені. Тобто скрізь був обман, 
щоб тільки Гостомелю нічого не давати і не допомагати. Це 
їм було вигідно.

— Юрію Іллічу, на останній сесії Ірпінської ради сказали, що 
у приміщенні Гостомельської ради зроблять школу. Де тоді пра‑
цюватиме селищна рада?

— Ситуація зі школами в нас справді плачевна. Щоб не було 
2-ої зміни, достатньо половину цієї будівлі віддати під школу. 
Але ми зараз працюємо над питанням, де викупити якусь будів-
лю для того, щоб перейти туди і там знаходилася рада.

— В які строки Гостомелю реально від’єднатися від Ірпеня?
— Законопроект ми вже зробили. Якщо Верховна Рада про-

голосує за  законопроект, а  потім ще новий склад ЦВК якщо 
проголосує, то, я думаю, до кінця цього року ми ще встигнемо 
відділитися від Ірпеня.

— А чому це раніше не можна було зробити?
— Тому що колишній очільник КОДА, нардеп Москаленко і Кар-

плюк робили все для того, щоб нас не відпустити. При зустрічах 
вони завжди обіцяли, що будуть допомагати, що вони не проти, 
але це був лише обман. По 4–5 делегацій ходили від Карплюка 
до ЦВК для того тільки, щоб нас не допустити до виборів.

— Що ви побажаєте громаді Гостомеля у цей непростий для 
селища час?

— Я хочу побажати громаді Гостомеля трошки терпіння. Дай 
Бог, щоб в цьому році нас вже допустили до виборів. І нехай гро-
мада обирає тих, кого вважає достойними і здатними розвивати 
селище. Будуть кошти — буде легше набагато працювати. 

— Олександре Сергійовичу, зрештою, вже 
більше місяця нова Верховна Рада працює, 
а тому хотілося б насамперед почути від вас 
про якісь враження від роботи.

— Вражень настільки багато, що кількома 
реченнями їх не описати (усміхається — ред). 
Не було навіть часу на адаптацію — одразу 
до  роботи. Кожна година, кожна хвилина 
у  стінах Парламенту наразі використову-
ються ефективно. Я говорю передовсім про 
нашу фракцію, яка працює як злагоджений 
механізм і демонструє іншим депутатам при-
клад дійсно командної роботи. Темп, котрий 
взято, — неймовірно високий. Гадаю, так 
триватиме і надалі, бо ми ж прийшли в ВР 
не прохолоджуватись, а саме змінювати кра-
їну. Маю на увазі ті позитивні зміни, про які 
впродовж багатьох років лише говорили. Ми 
не  будемо плескати язиками, а  реальними 
справами повернемо країні та її громадянам 
упевненість у завтрашньому дні.

«Зараз у нас унікальна ситуація, шанс про-
вести всі необхідні реформи. Для цього є все: 
політична воля Президента, більшість у Вер-
ховній Раді, налаштований працювати уряд 
та Прем’єр-міністр. Немає тільки одного  — 
часу. Суспільство не чекатиме декілька років, 
поки щось запрацює в Україні». Це не я сказав, 
це слова нашого Президента. І я  кожне його 
слово підтримую. У  нас дійсно дуже обмаль 
часу, а справ — надзвичайно багато. Мене зараз 
найбільше тішить те, що наша команда систем-
но і поступально виконує свої передвиборчі 
обіцянки. Так, може, й не так швидко, але цей 
рух вперед українці мають відчувати.

— Вас обрано членом комітету Верховної 
Ради з питань енергетики та житлово‑ко‑
мунальних послуг.  Багато часу забирає ця 
робота?

— Я не лише член цього комітету, а й голова 
підкомітету з питань сталого розвитку, страте-
гії та інвестицій. Саме тут, у комітетах, обгово-
рюються законопроекти перед їхнім поданням 
на розгляд і голосуванням у ВР, відбувається 
отой процес «чорнової» роботи, про який 
мало хто знає, однак від якої залежить якість 
та ефективність майбутніх законів. Окрім того, 
в комітетах під час засідань йде обговорення 
усіх галузевих проблем, шукаються оптималь-
ні шляхи їхнього вирішення, розглядаються 
питання не тільки в площині законотворчості, 
а  і важливі соціальні питання. Для прикладу, 
можу сказати, що нещодавно ми з колегами 
заслухали і обговорили звіт Міністра енерге-
тики стосовно стану підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу до  осін-

ньо-зимового періоду 2019/2020 років. Адже ж 
від тепла в оселях людей, в освітніх закладах 
та наших лікарнях залежить і відношення лю-
дей до влади.

Словом, справ, в  тому числі і невідклад-
них, багато. Тим паче, в  нашому комітеті з 
питань енергетики та житлово-комуналь-
них послуг  — попереду  ж бо зима. Зустрі-
чей, нарад і консультацій щодня чимало. І 
часу на них йде багато, однак говорити про 
якісь особливі здобутки в  «комітетській» 
роботі поки що зарано.

— Гаразд, тоді, можливо, щось розкажете 
про роботу в окрузі?

— Безумовно, це дуже важливий і величез-
ний пласт депутатської діяльності. Окрім того, 
він ще і найпомітніший у  роботі будь-якого 
народного депутата. Виборці куди йдуть на-
самперед зі своїми проблемами?

— Ну, мабуть, у місцеві органи влади…
— Правильно. А потім, якщо влада не допо-

могла або, що трапляється часто, проігнору-
вала звернення? Так, до народного депутата. 
Тому наша команда й розпочала з того, аби 
забезпечити передумови ефективної кому-
нікації з громадянами. Я зараз говорю про 
створення громадських приймалень. Цим 
величезним напрямком займаються мої по-
мічники, яких ми обрали серед десятків ба-
жаючих працювати на благо регіону. Наразі 
вже відкриті приймальні народного депута-
та в Ірпені, Боярці. Незабаром вони з’являть-
ся ще в кількох населених пунктах округу.

Звернень багато. Щодня їх отримуємо десят-
ки. Люди пишуть і на мою Facebook-сторінку, і 
телефонують. Усі звернення мої помічники та 
працівники приймалень відсортовують за прі-
оритетністю виконання. Ті, де потрібне моє 
оперативне втручання, одразу опрацьовують-
ся і надсилаються у  відповідні органи, уста-
нови та інстанції для реагування. Сподіваюсь, 
люди розуміють, що звернень дуже багато і 
допомогти одночасно всім фізично неможли-
во. Але, будьте певні, без уваги наша команда 
не залишить жоден сигнал, жодну скаргу.

Я вже провів кілька десят-
ків зустрічей в  регіоні, хоча 
на це у вересні було визначе-
но Верховною Радою всього 
4 дні. Цього звісно не достат-
ньо, але не  варто забувати, 
що народний депутат має ТРИ 
основні «місця» перебуван-
ня  — сесійна зала, комітет і 
округ.  Кожне  — регламенто-
ване графіком, який можна 
переглянути на  офіційному 
порталі Верховної Ради. Будь-
який виборець має можли-
вість перевірити роботу сво-

го депутата та результати його голосувань. 
Я щодня працюю у сесійній залі та маю 100 % 
відвідуваність пленарних засідань. Робота 
в  окрузі також має свою «періодичність». 
Розумію, що кожного непокоять насампе-
ред проблеми рідного міста і всі воліють 
вирішити їх «тут і зараз» особисто з на-
родним депутатом, однак варто усвідомити, 
що все це лише «боротьба з симптомами». 
А найважливіше зараз — запустити систем-
ні зміни в країні, які дозволять реформува-
ти державні органи влади та прокуратуру. 
А  щоб це відбулося, потрібно ухвалювати 
ефективні закони, а  отже необхідно бути 
присутнім у сесійній залі при їхньому обго-
воренні та голосувати за них.

— Ірпінь — найбільший з населених пунк‑
тів вашого виборчого округу. Напевно, 
звідси і найбільше звернень від громадян 
надходить?

— Так. Їх було чимало і під час передви-
борчої кампанії, а  зараз стало ще більше. Є 
питання, котрі ми вирішуємо оперативно, 
а  є такі, що потребують залучення «важкої 
артилерії». От, наприклад, проблематика мі-
крорайону «Благодатний», де понад 2000 ін-
весторів були ошукані групою аферистів. 
Разом з губернатором ми витратили багато 
часу на те, щоб почати розв’язувати цю про-
блему, підключили правоохоронні органи, 
нещодавно фігуранти вже отримали підоз-
ри у  вчиненні злочинів. Днями в  Ірпінській 
міській раді нараду з цього приводу провели 
особисто очільник Київської області Михайло 
Бно-Айріян та начальник обласної поліції — 
Андрій Нєбитов. На зібрання були запрошені 
ошукані компанією ТОВ  «БГМ» інвестори та 
представники міської влади. Дуже радий, що 
завдяки нашій конструктивній співпраці з 
губернатором та керівниками правоохорон-
них органів дві тисячі ошуканих інвесторів 
отримали надію на те, що шахраї та причетні 
до цієї афери особи будуть покарані, а люди 
нарешті отримають дорожню карту добудови 
їхніх будинків. Ще одне дуже важливе питан-

ня, яке було порушено на нараді, — це, безу-
мовно, затвердження меж міста.

— А меж міста до цих пір немає? Ірпінські 
чиновники заявляли, що вони є і навіть 
«свій» Генплан «протягнули»…

— Варто розуміти, що Генеральний план 
не встановлює меж населених пунктів. Ірпін-
ські чиновники добре про це знають. В Ірпе-
ні межі встановлені ще наприкінці 60-х років 
минулого століття і з тієї пори не змінилися. 
І «розширити» їх може лише відповідний до-
кумент, затверджений Верховною Радою.

— І що це означає?
— А те, що все будівництво, що здійснюєть-

ся за  встановленими межами міста, є наразі 
незаконним. Та й до самого Генплану Ірпеня, 
«ухваленого» на так званих громадських слу-
ханнях, є багато питань. Принаймні і у  самої 
громади міста, і у  правоохоронних органів. 
Але це окрема тема. І таких «тем», пов’язаних з 
тотальною забудовою, вирубкою зелених зон, 
незаконним будівництвом у місті дуже багато. 
На якісь я вже відреагував відповідними за-
питами, на інші — запити готуються. Зрозумі-
ло, що в усіх хитросплетіннях народження так 
званого «ірпінського забудовницького дива» 
мають розібратися правоохоронці і визна-
чити  — хто порушував закон, хто зловживав 
владою, хто закривав очі на відверті порушен-
ня будівельних та екологічних норм, а хто за-
мовляв і верховодив загонами тітушок, котрі 
силою впливали на ухвалення важливих для 
міста та містян рішень. Я ж зі свого боку допо-
магатиму громаді встановити справедливість 
усіма наданими мені законними засобами.

— Проблематикою інших населених пунк‑
тів також володієте?

— Авжеж. Щодня мені помічники доповіда-
ють про ті чи інші проблеми Боярки, Вишне-
вого, Ворзеля, Коцюбинського інших насе-
лених пунктів. Про поневіряння Гостомеля і 
його суперечку з ірпінськими чиновниками 
у мене теж багато інформації. Гадаю, в цьому 
питанні незабаром буде поставлено крапку. 
Перелік проблем міст, селищ та сіл 95-го ок-
ругу я для себе склав ще під час зустрічей з 
людьми в  період передвиборчої кампанії. 
Відтоді цей список суттєво поповнився. Я вже 
говорив, що мої помічники щодня прийма-
ють скарги та звернення громадян, ретель-
но моніторять події в  регіоні. Можливо, це 
на  перший погляд і непомітно, але викону-
ється колосальний обсяг роботи в  окрузі. 
Наша команда реагує на всі виклики. Однак 
хочу ще раз повторити: країні потрібні вели-
кі системні зміни, котрі наразі ухвалюються 
саме під куполом Верховної Ради, у сесійній 
залі. Необхідні реформи органів державної 
влади, правоохоронних органів, судів. Без 
цього ми не досягнемо мети. 

 БУДНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

ОЛЕКСАНДР ГОРОБЕЦЬ: «Найважливіше зараз — запустити 
системні зміни в країні»

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Спілкувалася Оксана МУСЕНКО 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

Робота в комітеті — один з найважливіших обов’язків 
народного депутата.
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Гроші надавали готівкою, тому повернути їх буде важко
«Необхідні матеріали вже зібрано, готуємося оголосити йому 

підозру. Можна зробити це заочно: прокуратура погодить, ми 
оголосимо, після цього звернемося до  суду за  обранням запо-
біжного заходу. Як правило, якщо це пов’язано з триманням під 
вартою, суд дає дозвіл на доставку підозрюваних для обрання 
запобіжного заходу. Що не  влаштовує «Інтерпол». Йому тре-
ба арешт — для цього потрібно спочатку оголосити в міжна-
родний розшук з так званою «синьою карткою», тоді вказані 
документи знову подаються до суду і вже виноситься рішення 
про арешт. Якщо ми говоримо про кінцевий термін оголошення 
їм заочних підозр — це тиждень-два. Просто міжнародний роз-
шук — це ще переклад процесуальних документів іноземною мо-
вою», — додав Нєбитов.

Тобто судовий розгляд і прийняття відповідного рішення очіку-
ється приблизно впродовж місяця, і багато буде залежати від суду 
(скоріш за все, Святошинського).

Коли один з інвесторів запитав, наскільки реально повернути 
кошти, Нєбитов відповів: «Все буде залежати від того, скільки на-
дадуть інформації зарубіжні правоохоронці щодо наявності об’єк-
тів нерухомості або іншого майна. В  Україні ми все перевірили: 
фактично там будинок, і його явно не вистачить, щоб повернути 
кошти всім громадянам. Ми будемо намагатися підключати АРМу, 
інші правоохоронні органи, «Інтерпол». Але проблема в тому, що 
надавали гроші готівкою, тому шукати їх буде важко».

Багатоповерхівки дозволили зводити на землі для садибної за‑
будови

Далі з емоційною заявою виступила в. о. міського голови 
Анастасія Попсуй: «Нам теж треба часто порада… Ми зако-
ном страшенно обмежені. Ми дуже хочемо піти назустріч, 
просто не можемо це зробити». На що пан Нєбитов порадив 
в  подальшому ретельніше контролювати виділення землі. 
Попсуй відповіла: «Ви ж розумієте, що це були не ми».

Так, у той час справді дозволи на багатоповерхову забу-
дову на землях, призначених виключно для індивідуальної 
садибної, дала міська рада попереднього скликання. Проте 
методами попередників нинішня влада не гребує — варто 
пригадати ряд нещодавніх сесій, на яких під окремих на-
ближених до екс-мера та чиновників забудовників зміню-
вали цільове призначення земель (наприклад, Ігорю Овер-
ку — на заплаві річки Ірпінь).

З цього приводу Михайло Бно-Айріян нагадав: «Місцеві 
вибори наступного року — дуже близько, і якщо у вас є на-
рікання на представників влади, до тих, хто представляє 
вас на місцях, у вас буде гарний шанс зробити свій вибір».

Викликало суперечки наступне питання  — можливість 
контролю місцевою владою будівництв та бізнесу загалом. 
Анастасія Попсуй почала говорити, що місцеве самовря-

дування (дослівно) — «не Бог». На що Марія Маноха заперечила 
їй: «Ні, на органи місцевого самоврядування покладено функцію 
контролю за раціональним використанням земель. І вони мають 
усі повноваження для цього».

Земля, на якій будували, знаходиться за межами Ірпеня
Також пані Марія уточнила, що навіть якщо по  даних недобу-

довах вдасться продовжити роботи, це буде неможливим, доки 
не буде розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж 
міста Ірпеня. На  що головний архітектор Ірпеня Михайло Сапон 
відповів, що такий проект розроблено ще у 2015 році. І додав: «Ця 
площа відповідає тій, яка була затверджена Київською обласною 
радою депутатів 1968  року і становить 3705  га. Тому коли ми 
говоримо, що земельні ділянки знаходяться за межами міста — 
вони не знаходяться за межами міста. Їм присвоєні кадастрові 
номери, які знаходяться в межах міста Ірпінь, та адреси вулиць 
міста Ірпеня».

Цей меседж викликав обурення в залі. Зокрема йому заперечила 
інвесторка недобудови «Південний» Ельвіра. Вона відповіла Сапо-
ну: «Нам надіслали документи, де Держгеокадастром чітко було 
вказано: ці ділянки поза межами міста. Вони не входять в місто 
Ірпінь взагалі!»

Ситуацію роз’яснила начальник ГУ Держгеокадастру у Київській 
області Людмила Приходько: «Ці ділянки дійсно розташовані 
за межами населеного пункту. Тому що місто Ірпінь і за даними 
форми 6-зем (формою статистичної звітності), і за проектом 
формування територій становлять 1724 га. Ті 3705 га — це як-
раз землеустрій, який розроблений, але на даний час Верховною 
Радою не затверджений. Тому стверджувати, що ці земельні ді-
лянки знаходяться в межах населеного пункту — некоректно».

Провокація, обіцянки та плани
В один момент у залі запанувала підозріла тиша, яку перерва-

ли гучні викрики жінки: «Чому ви мене не впускаєте?!». Насправді 
люди, які стояли на вході до зали, пускали її, але жінка ніби на-
висне провокувала їх. Вона вскочила до зали і почала вигукувати: 
«Душеньки грязні у тих, хто проти нашого Карплюка! Його треба 
було Премьєр-міністром поставити!». Ці слова жінки, яка ніби «ви-
падково» проходила повз залу, де відбувалося засідання, трохи 
повеселили присутніх. Деякі з них потім зізналися, що помітили, як 
перед початком «шоу» до входів у зали почали сходитись «гляда-
чі» (працівники міськради).

Коли жінка вийшла, розмову продовжив перший заступник місь-
кого голови Олександр Маркушин. Він запевнив, що постарається 
допомогти інвесторам недобудов під’єднанням водопроводу, ка-
налізації (включно з дощовою), вуличного освітлення, облашту-
ванням прибудинкових територій, доріг до комплексів, сприянням 
у видачі дозвільної документації в межах закону. Також він додав, 
що рішенням ради задля економії коштів можуть зменшити пайо-
ву участь забудовників. І уточнив, що електрика та газ — це пара-
фія області.

Стосовно питання залучення нових забудовників виступила 
Анастасія Попсуй, яка запевнила, що вони вважають цей проект 
збитковим: «Ми зустрілися з усіма забудовниками. Ми пропону-
вали, повірте, ми їх переконували. У нас не вийшло».

Одну із можливостей розв’язання проблеми запропонував ін-
вестор Святослав Оробчук: щоб місто ввело мораторій на забу-
дову до вирішення питань недобудов та інфраструктури (школи, 
садочки, робочі місця, транспорт). На  що Маркушин відповів: 
«Це — перешкоджання вести бізнес».

Ще два варіанти вирішення цього болючого питання надала 
Марія Маноха. Вона зазначила, що загалом по семи будинках на-
разі 45 % забудови (є нульовий цикл, є — на стадії завершення). 
Тому можна взяти загальний кошторис і розділити суму на всіх. 
Або ж збільшити поверховість тих будинків, в яких ще немає ну-
льового циклу, і цим надати можливість забудовникам заробити.

Насамкінець інвестори надали присутнім приблизні розра-
хунки вартості робіт, які необхідно провести для закінчення 
об’єктів. У підсумку наради озвучили основні дії, які планують 
зробити найближчим часом, серед яких — посприяти швидшо-
му голосуванню Верховною радою за проект землеустрою щодо 
встановлення меж міста Ірпеня та провести зустріч із забудов-
никами, переконавши їх добудувати мікрорайон. 

 АКТУАЛЬНА ТЕМА

 ТОЧКА КИПІННЯ

«НАВАЖСЯ НА ВТЕЧУ», або Чому проєкт ірпінських чиновників «Синергія 
Сіті» має шанс стати найграндіознішою будівельною аферою Київщини
З початку каденції на посаді ірпінського міського голови Володимир Карплюк «поклав око» на заплавні землі р. Ірпінь. Їх забудова «своїм» забудовником Ігором Оверком гаран-
тувала отримання мільйонних прибутків. Незважаючи на незаконність будівництва на цих територіях, спритники вдалися до грандіозної афери — спорудження житлового 
комплексу «Синергія сіті», який у народі більше відомий як ЖК «Школа». Унаслідок цього кілька тисяч інвесторів можуть залишитися і без житла, і без грошей.

АРЕШТ НА ЗАПЛАВУ
Заплавні ділянки, де розпочалися будівельні 

роботи, знаходяться поза межами Ірпеня. Це 
підтверджують Держгеокадастр, колишній пер-
ший заступник ірпінського міського голови Дми-
тро Христюк, Київська облдержадміністрація.

Свого часу згадані території належали КСП 
«Агрофірма «Рубежівська». Унаслідок реструк-
туризації цього підприємства землі сільсько-
господарського призначення опинилися у при-
ватній власності.

У свою чергу Ірпінська міська рада змінила 
їх цільове призначення під багатоквартирну 
забудову. І таким чином перевищила свої пов-
новаження.

Водночас землі заплави відносять до особли-
во цінних земель сільськогосподарського при-
значення. І знову ж ІМР не мала права зміню-
вати їх цільове призначення, бо це прерогатива 
Верховної Ради чи Кабміну.

Також земельні масиви у  заплаві р. Ірпінь 
не  підлягають забудові згідно з висновками 
Київ водресурсу. Згідно з ними це може призве-
сти до екологічної катастрофи в Ірпінському ре-
гіоні.

За фактами маніпулювання землями заплави 
правоохоронні органи здійснюють ряд досудових 
розслідувань. У рамках одного з них на ділянки, 
де вже розпочато незаконне будівництво, слідчий 
суддя Ірпінського міського суду наклав арешт.

«СУДОВА ЛАСТІВКА» ПО ГЕНПЛАНУ
Ще одним важливим кроком злочинців при 

владі стало ухвалення так званого «оновле-

ного Генерального 
плану м. Ірпінь». Цей 
фейковий документ 
покликаний легалі-
зувати незаконне бу-
дівництво. Водночас 
за  його допомогою 
«затягли» до  меж мі-
ста і згадану заплаву, 
і лісові землі. Штучне 
збільшення території 
сягає майже 2000 га — 
із 1724 до 3705,01 га.

Прийняття Генплану 
викликало величезне 
обурення свідомої 
громади. Небайдужі 
жителі Ірпеня пода-
ли позови до  суду 
на  тимчасову очіль-
ницю міста Анастасію Попсуй та Ірпінську міську 
раду. Адже завдяки маніпуляціям та свавіллю ба-
гатьом ірпінцям просто не надали можливості ні 
взяти участь в обговоренні проекту, ні потрапити 
на громадські слухання та сесію. Найняті тітушки 
силою витісняли людей із сесійної зали. А фейко-
вий Генплан ухвалили за лічені хвилини.

Першою обнадійливою «судовою ластівкою» 
стала постанова Верховного суду України, який 
визнав протиправною бездіяльність в. о. ір-
пінського міського голови Анастасії Попсуй, 
виконавчого комітету ІМР щодо забезпечення 
громадських обговорень проекту містобудівної 
документації «Оновлення Генерального плану 
міста Ірпінь», підготовки та проведення громад-
ських слухань з цього питання. Тому сподіваємо-

ся, що незаконний документ буде скасовано.
ОВЕРКО УХИЛИВСЯ ВІД ПОДАТКІВ
Самі будівельні роботи на заплаві розпочали-

ся без жодних дозвільних документів, а  ділян-
ки перебували під арештом. Зводили так звану 
«школу» для дітей нашого міста, кількість яких 
постійно зростає унаслідок шаленої забудо-
ви. Ця легенда від влади та забудовника Ігоря 
Оверка остаточно перестала бути чарівною каз-
кою, коли поверхи новобудови почали стрімко 
зростати.

Згодом аферисти розгорнули активну реклам-
ну кампанію, щоб знайти інвесторів, яким можна 
«впарити» незаконне житло. Потенційних ново-
селів має  б насторожити, що за  документами 
у  ТОВ “Будівельна група «Синергія», яка взя-

лася зводити величезний житловий комплекс 
на  72  висотні будинки на  10  тис. осіб, працює 
2 особи. Це згаданий депутат Ірпінської міської 
ради («Нові обличчя») Ігор Оверко — керівник 
та бухгалтер, а також Ірина Петренко.

Статутний капітал фірми становить 10  тис. 
грн, загальний дохід у 2018 році — 237 тис. грн, 
сплатили лише 180  грн податку на  прибуток 
(а за словами Оверка — 100 тис. дол). На кінець 
року баланс основних засобів сягав 0 грн.

Натомість відомо, що у 2017-му Оверко продав 
400  квартир на  50  млн грн. І, за  даними НАЗК, 
ухилився від сплати податків за  реалізацію 
83 квартир на суму понад 15 млн. грн. Справа ді-
йшла до суду, але…

«РОГИ І КОПИТА» В ІРПЕНІ
На заплаві бачимо новий фінт від забудовника. 

Як стало відомо, замовником спорудження ЖК 
«Синергія сіті» є Юрій Мураш — фізична особа, яку 
фактично можна назвати «зіц-головою Фунтом». 
Персонаж роману «Золоте теля» Ільфа та Петро-
ва ніс кримінальну відповідальність за діяльність 
фіктивних фірм на кшталт «Роги і копита».

Саме на Мураша оформили містобудівні умо-
ви (видані незаконно головним архітектором 
Ірпеня Михайлом Сапоном), він залучає підряд-
ників будівництва, укладає договори з інвесто-
рами-новоселами. А ось про законність спору-
дження заявляє Оверко, хоча начебто й не має 
відношення до «Синергії сіті».

Дана ситуація аналогічна зі зведенням в Ірпені 
ЖК «Благодатний», частина будинків якого теж 
знаходиться поза межами міста. Власник компа-
нії БГМ, яка зводила житло, Ігор Вишняков утік 
за кордон. Будівництво заморожене, без житла 
залишилося понад 2000 осіб. 

«Наважся на втечу» — це слоган проєкту «Синергія Сіті»...  
Забудовник Ігор Вишняков свого часу вже «наважився на втечу» і зник 
за кордоном із грошима понад 2000 інвесторів ірпінського мікрорайо‑
ну «Благодатний». Чи піде тим же шляхом Ігор Оверко?

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

ДОБУДОВА «БЛАГОДАТНОГО»:  
МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН ШУКАВ ШЛЯХИ ВИХОДУ ІЗ СИТУАЦІЇ РАЗОМ З ІНВЕСТОРАМИ

  Юлія ГАПОН 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

 ВІД ІА «ПОГЛЯД». Враження від наради в ІМР можна поділити навпіл. 
Перше — позитивне. Нарешті проблема «Благодатного» зрушила в на‑
прямку вирішення. І величезна заслуга в цьому — голови КОДА Михайла 
Бно‑Айріяна та народного депутата Верховної Ради Олександра Горобця. 
Залучивши до розв’язання цього питання представників правоохоронних 
органів, прокуратури та відповідних служб, вони дали інвесторам ірпін‑
ських недобудов велику надію на те, що їхні поневіряння закінчаться, а 
винуватці афери будуть покарані. Друге враження — негативне. І насам‑
перед тому, що до цього часу міські чиновники годували лише обіцянками 
ошуканих інвесторів. А між тим, від початку цієї будівельної афери були 
її співучасниками. Чому? Насамперед тому, що НЕ МОГЛИ не знати, що 
забудова «Благодатного» — це афера, що будували його фізичні особи, 
отримували від інвесторів готівкові кошти, вели забудову із порушенням 
норм, за межами міста, за «липовими» дозволами. До того ж ірпінські чи‑
новники і самі «супроводжували» цей «кидок» — своїми рішеннями і тим, 
що закривали очі на одверті порушення законодавства. А тепер натягнули 
на себе «овечі шкури» і вдають янголів, не причетних до обману людей. 
Ми переконані, що всіх винуватців знайдуть. І прямих, і тих, хто цю аферу 
«кришував»...



4 ПРИІРПІННЯ11 жовтня 2019 року • №8 (40)

«ІРПІНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС», ОЧОЛЮВАНИЙ ІРПІНСЬКИМ 
ДЕПУТАТОМ ВІД ПАРТІЇ «БАТЬКІВЩИНА» КАЛІЧКОЮ,  ПОТРАПИВ 
У 139 КОРУПЦІЙНИХ КЕЙСІВ УКРАЇНИ

 КОРУПЦІЇ — НІ!

 ПОЖЕЖІ

 КРИМІНАЛ

Під час форуму «Антикорупційний порядок денний» для Уряду та громадськості було оприлюднено 139 корупційних кейсів, се-
ред яких фінансовий аналітик Дмитро Яблоновський розглянув приклад КП «Ірпінькомунікаціясервіс», котрий очолює місцевий 
депутат від ВО «Батьківщина» Артем Калічка. Комунальне підприємство було створене та здійснює збиткову діяльність без 
технічної й економічної доцільності. Експерт проаналізував декларацію Калічки і виявилося, що це КП має клона, через якого 
проходять бюджетні кошти Ірпеня. У сумісництві депутатства та керівництва КП є очевидний конфлікт інтересів, адже 
саме депутати роздають гроші комунальним підприємствам.

П ід час конференції експертна громад-
ськість та члени Уряду презентували 
100+ антикорупційних заходів, що сто-

суються подолання великих галузевих ко-
рупційних схем практично у всіх сферах. На-
працьований перелік заходів Уряд спільно з 
громадськістю впроваджуватимуть у форма-
ті проєктів.

Рекомендації були напрацьовані на  плат-
формі урядово-громадської ініціативи «Ра-
зом проти корупції» спільно з експертами 
понад 90-та організацій, галузевих асоціацій 
та установ. В роботі представницького анти-
корупційного форуму взяли участь двоє екс-
пертів із Ірпеня — Дмитро Яблоновський та 
Богдан Устименко. Дмитро Яблоновський під 
час свого виступу навів приклад КП «Ірпінь-
комунікаціясервіс», яке було створене та 
здійснює збиткову діяльність без технічної 
й економічної доцільності. Комунальне під-
приємство «Ірпінькомунікація сервіс», ство-
рене в 2018 році, позиціонується ірпінськими 
чиновниками регіональним комунальним 
інтернет-провайдером. На  їхні послуги пе-
реведено без тендера усі освітні заклади 
Приірпіння та інші комунальні установи мі-
ста. При цьому міськрада не  оприлюднила 
жодних документів економічної доцільнос-
ті існування КП «Ірпінькомунікаціясервіс». 
За  півторарічне існування це ірпінське КП 
отримало близько 20  мільйонів (!) міських 
бюджетних коштів.

Дмитро Яблоновський:
«Пан Калічка став депутатом від 

ВО  «Батьківщина» і в  2017  році виступав 
проти забудови заплави річки, але після 
того, як став директором комунально-
го підприємства «Ірпінькомунікаціясер-
віс», його думка кардинально змінилася. 

В грудні 2018 він проголосував за подальшу 
багатоповерхову забудову міста та за-
плави річки Ірпінь. Чим саме займається 
комунальне підприємство, яким керує пан 
Калічка, для мене загадка, бо його навіть 
немає в переліку КП на сайті ІМР».

Загальний оборот КП лише казначей-
ським рахункам з часу заснування (листо-
пад 2017  року  — ред.) склав майже 11  млн 
грн. Близько 200 тисяч на місяць — витрати 
на зарплату. За трохи більше року діяльно-
сті «Ірпінькомунікаціясервіс» натендери-
ло на 7 млн грн; 1,8 млн — контракти з ТОВ 
«Айтех», засновник якої пан Нирков є також 
засновником клона ТОВ «Ірпінькомуніка-
ціясервіс». Остання компанія розташована 
за  адресою вул. Соборна, буд. 152, де за-
реєстровано ще майже 50 різних компаній 
(Ірпінський офшор?) Окрім того, КП «Ірпінь-
комунікаціясервіс» платить ТОВ  «Ірпінь-
комунікаціясервіс» за оренду.

Дмитро Яблоновський:
«Добробут родини Калічків покращився, 

але не зрозуміло, чи через депутатство, 

чи через керівну посаду. В  2017  в  родині 
Калічків з’явилося нове авто вартістю 
472 тисячі грн, при доходах в 2017 році — 
112 тисяч, а в 2016 — 63 тисячі. Та за від-
сутності заощаджень. Щось в  керівника 
КП погано з арифметикою…»

Цікаво, що обирався Ка-
лічка від округу у  Ворзе-
лі, який нині приєднався 
до  Бучанської ОТГ. Хоча 
депутат зареєстрований 
в Києві, а його дружина має 
квартиру в Ірпені.

Як зазначає видання 
«Зоря Приірпіння», за  гро-
ші, отримані КП з ірпін-
ського бюджету, цілком 
можливо викупити існуючу 
інтернет-мережу з понад 
13  тисяч абонентів. Якщо  ж 
ці 20  бюджетних мільйо-
нів заплатити існуючому 
на  ринку інтернет-провай-
деру, то він може за них під-

ключити 35 тисяч користувачів. 

 Довідка ІА «Погляд»:
КП «Ірпінькомунікаціясервіс» завдячує 

своїй появі скандалом між екс‑мером Во‑
лодимиром Карплюком та фракцією «Бать‑
ківщина» у Ірпінській міській раді, яку очо‑
лює Артем Калічка. Саме тоді, щоби спинити 
опозиційні настрої депутатів, і з’явилося це 
КП. На  керівні посади цього комунального 
підприємства «плацевлаштували» обох де‑
путатів від фракції, й щоквартально виді‑
ляють мільйони на  «розвиток». Далі схема 
ускладнена створенням підприємства‑кло‑
на і її контактами з приватним провладним 
провайдером з надання телекомунікаційних 
та інтернет‑послуг, куди через «прокладку» 
перетікають міські бюжетні кошти.

2017 рік — керівник фракції ВО «Батьківщина» в ІМР Артем Калічка 
— запеклий опозиціонер і борець з тотальною забудовою Приір‑
піння. 
2019 рік — учасник корупційних схем ірпінських чиновників.

 Людмила БОРИСОВА 
ПОГЛЯД

7 жовтня. У ГОСТОМЕЛІ по вул. Свято-По-
кровська оперативні працівники зупинили 
місцевого жителя М. (1993 р.н.). При поверх-
невому огляді у нього виявили паперовий 
згорток з подрібленою речовиною рослин-
ного походження зеленого кольору. Молодик 
сказав, що це канабіс. Цікаво, що цей папірець 
містив історичні розвідки про славне минуле 
Гостомеля — козацького містечка. На місце по-
дії викликали слідчо-оперативну групу.
3 жовтня. Дівчина У КОЦЮБИНСЬКОМУ 
витягла із залізничних рейок цуценя за де-
кілька секунд до наближення поїзда. Нещасна 
тварина знаходилася на рейках, голосно 
скиглила і не могла самостійно повноцінно 
пересуватися. У нього виявили важку травму 
лапи. Ймовірно, зачепив поїзд, який курсував 
раніше. Тому після цього тварина не могла 
самостійно залишити залізничну колію. На 
щастя, її вдалося врятувати.

2 жовтня. У БУЧІ було зупинено 33-річного 
жителя смт Гостомель, в якого при поверхне-
вому огляді було виявлено амфетамін, кана-
біс та макову соломку. 
28 вересня близько першої години ночі 
У ВОРЗЕЛІ поблизу 31 км а/д «Київ-Ковель» 
оперативні працівники Ірпінського відділу 
поліції зупинили громадянку Д. (2001 р.н.). У 
дівчини при поверхневому огляді виявили 
наркотичну речовину – попередньо амфе-
тамін. Під час санкціонованого обшуку за 
місцем її проживання знайшли пакетики з по-
рошкоподібною речовиною білого кольору. 
Триває досудове розслідування.
27 вересня. З зранку В ІРПЕНІ на перехресті 
вул. Озерна та Громадянська сталася аварія, 
у яку потрапили 3 транспортні засоби: Toyota, 
Citroen та вантажівка Hyundai. Загалом, ава-
рія у цьому місці трапляється не вперше. Міс-
цеві жителі скаржаться на те, що водії часто 
не дотримуються правил дорожнього руху. До 
того ж на розі вулиць обмежена оглядовість 
дороги через гараж та паркан. А несумлінні 
кермувальники «літають», ігноруючи обереж-
ність. Тому ставлять під загрозу життя пішохо-
дів, особливо дітей. Також поряд знаходиться 
автобусна зупинка.

22 вересня. Патрульні поліцейські ІРПЕНЯ 
разом із інспекторами рибінспекції Київської 
області затримали «чорних рибалок», у яких 
при собі була електровудка. Сталося це на озе-
рі Торф’яне (недалеко від ТРЦ «Жираф»), а у 
браконьєрів вилучили ще й наркотики, патро-
ни з пістолетом і багато іншого. 
Довідка. Залежно від потужності електровуд-
ка здатна знищити все — від риби та ікри до 
планктону і найдрібніших мікроорганізмів в 
радіусі від 5 до 20 м. Після застосування елек-
троструму водна ділянка стає нежиттєдайною, 
а риба та мікроорганізми гниють і перетво-
рюють водойму в мертву зону на багато років.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

В вечері 8 жовтня у селі Горенка згоріли гараж, літня кухня та сарай, а вогонь ледь не пере-
кинувся на сусідню ділянку. Про інцидент повідомили у ДСНС Київської області. Щоб впора-
тись з вогнем, на пожежу приїхало 16 рятувальників з ірпінської та гостомельської частин. 

Полум’я вдалось зупинити до того, як воно перекинулось на житловий будинок поряд.

Д нями поліція затримала в Ірпені по вул. Варшавській чоловіка, раніше су-
димого за розбій, який видавив у приватному будинку скло та викрав звід-
ти речі. Поцуплене виявили під час огляду його автомобіля.

В ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особу підозрюваного. 
Ним виявився 38-річний черкащанин, який нині живе у столиці.

Чоловіка затримано в  порядку ст. 208  Кримінально-процесуального кодексу 
України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за  ст. 162 (Порушення недоторканності 
житла) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення 
штрафу від 50 до  100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ви-
правні роботи на строк до 2-ох років, або обмеження волі на строк до 3-ох років. 
Але у зв’язку з нововиявленими обставинами вирішується питання щодо перек-
валіфікації кримінального провадження за ч. 3, ст. 185 (крадіжка) КК України.

Поліція проводить перевірку щодо можливої причетності цього громадянина 
до скоєння крадіжок у регіоні.

НАГРАБОВАНЕ ХОВАВ У АВТІВЦІ

У ГОРЕНЦІ ЗГОРІЛИ ГАРАЖ, ЛІТНЯ КУХНЯ ТА САРАЙ
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 РІДНИЙ КРАЙ

5 РОКІВ ТОМУ ЖИТЕЛЬ ІРПЕНЯ ІЛЬГАР БАГІРОВ ПІДІРВАВ 
СЕБЕ ТА ВОРОГІВ У ЗОНІ АТО

 ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

30 вересня 2014  року під час проведення розвідки 
в районі смт Центральний Перевальського райо-
ну (Луганщина) у бою загинув житель Ірпеня Іль-

гар Багіров (позивний Балу).
Мужній воїн, якого друзі звикли називати Ігором, потра-

пив у засідку. Він підірвав ручною гранатою себе та ворогів, 
які його оточили, щоб узяти в полон.

Ільгар Салехович Багіров народився 12 травня 1970 року 
в Баку, батько — професійний військовий. Він був азербай-
джанець за  національністю, але майже все життя прожив 
на Київщині.

У 1992-му закінчив Харківське вище військове авіаційне 
інженерне училище. Потім факультет виховної та соціаль-
но-психологічної роботи Академії Збройних сил України.

Служив у бригаді зв’язку ЗСУ (Гостомель). 2002 року звіль-
нився з лав армії. У 2009–2010 роках викладав у Ірпінському 
економічному коледжі.

У березні 2014-го Багірова мобілізували на  військову 
службу. Він обійняв посаду заступника командира роти з 
виховної роботи 11-го батальйону територіальної оборони 
«Київська Русь».

На війні наш земляк став справжньою легендою. При 
звільненні Слов’янська йому вдалося відібрати у  сепа-
ратистів машину, яку він згодом прикрасив своїм позив-
ним — Балу.

У середині вересня, коли вороги намагалися відтіснити 
наших військовиків під Дебальцевим, Багіров застрибнув 
до танка і рушив на терористів.

Вважається, що саме завдяки його сміливому вчинку вда-
лося втримати блокпост, 
що має стратегічно важ-
ливе значення. Цей 
військовий об’єкт, яким 
командував капітан Ба-
гіров, розташований 
на  трасі, що зв’язує Де-
бальцеве з російським 
Ростовом-на-Дону. Після 
смерті Героя його про-
довжували називати 
«блокпостом Балу» на-
віть вороги.

А українці увічнили на-
шого земляка та його 
побратимів на  екрані  — 

зняли документальний фільм 
«Перехрестя Балу».

Місцем останнього спочинку 
мужнього воїна стало ірпінське 
кладовище. Багірова посмертно 
нагороджено орденом «За муж-
ність». А в закладі, де він викла-
дав, відкрили пам’ятну дошку.

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

БІЛОСНІЖНІ КРАСЕНІ НА ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ОЗЕРІ

НА КИЇВЩИНІ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПРИІРПІННЯ ТА ЧЕРНЕЧИЙ ЛІС»

Н а озері у Гостомелі можна помилуватися на лебедів, які 
борознять водойму в пошуках їстівного. Білосніжні кра-
сені готуються до  далеких мандрів у  більш теплі краї, 

набираючись у Приірпінні сил.
Своїми враженнями про побачених птахів поділився відо-

мий письменник та журналіст Валентин Собчук. «Багато є 
озер у Приірпінні… Та лебеді перед тим, як рушити в неза-
мерзаючі води, летять перепочити на  гостомельському 
плесі неподалік церкви», — зазначає митець.

Минулого року на озері в Гостомелі були поселилися 8 ле-
бединих пар. Хоча й стояла друга половина листопада, але це 
птахів не лякало.

І незважаючи на  зниження температури повітря, вони 
не поспішали звідси відлітати. Не підштовхувало їх до цього 
й те, що водойму почала сковувати крига.

Сподіватимемося, що й цього року погода дозволятиме ле-
бедям залишатися з нами якнайдовше, щоб дарувати радість 
від споглядання цих красенів.

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

П ропонована до заповідання тери-
торія нараховує 600 видів судинних 
рослин, серед яких фракція абори-

генної флори сягає близько 85 %, значна 
частина з яких належить до категорії рід-
кісних і зникаючих. Фауна проектованої 
території нараховує близько 200 видів на-
земних хребетних. 

Планується, що національний природний 
парк «Приірпіння та Чернечий ліс» буде іс-
нувати у межах 15 сільських рад Києво-Свя-
тошинського, Макарівського та Васильків-
ського адміністративних районів а також 
Боярської міської ради Київської області.

Питання створення національного при-
родного парку обговорювалося 12 вересня 
на робочій нараді в КОДА.

Джерело: Департамент екології  
та природних ресурсів КОДА

14 ЖОВТНЯ — ПОКРОВА 
БОЖОЇ МАТЕРІ,
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ,
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 
КОЗАЦТВА!

Ц ерковна громада та священики храму запро-
шують мешканців Ірпеня та гостей міста взяти 
участь у  престольному святі парафії Покрови 

Божої Матері Православної Церкви України у м. Ірпінь.
Розпочнуться урочистості о 8:30 святковим богослу-

жінням. Після священнодійства відбудеться частуван-
ня всіх присутніх смачним козацьким кулешем з різ-
ними смаколиками.

Планується показовий виступ вихованців школи 
бойового гопака. Присутні зможуть безпосередньо 
відчути козацький бойовий дух і побачити козацьку 
вправність.

На території храму будуть представлені колекції ро-
біт відомого ірпінського митця Івана Рябчука, який 
власними руками вишив найбільшу колекцію фраг-
ментів творів Тараса Шевченка.

Храм знаходиться в  Покровському парку (парк де-
рев’яних скульптур), навпроти Алеї Героїв АТО.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 50‑А.
Будемо раді бачити усіх, хто завітає до нас!

Парафія Покрови Божої Матері ПЦУ у м. Ірпінь

Вміст «пакунка 
малюка» збільшився 
до 70 предметів
Наповнення бейбі-боксів розширилось майже вдві-
чі. Тепер там не 30, а 70 першочергових предметів 
для мами і малюка.

Ц ьогоріч «пакунки малюка» отримали 196 417 ро-
дин. Загалом, починаючи з 1 вересня 2018 року 
(коли був запроваджений проект), 289 454 дити-

ни отримали бейбі-бокси, що становить 97 % від кіль-
кості народжених.

Оновлені «пакунки малюка» тепер додатково вміща-
ють:

 y сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбіне-
зон-трансформер демісезонний;

 y предмети вжитку: півковдра, розвиваючі іграшки 
для стимулювання зорових, слухових, тактильних 
відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою 
контрастністю зображень, багатофункціональний 
розвиваючий килимок;

 y засоби гігієни для новонародженого: крем під під-
гузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання 
дитячих речей, гребінець для волосся, губка для 
купання;

 y засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та 
післяпологові).

СИЧ ПОТРАПИВ У КЛЕЙ
На території склозаводу, що в Гостомелі, декілька тижнів тому 
сич потрапив у клей. Сьогодні птах уже добре літає у вольєрі та не 
дається у руки.

«У мене виникла думка, що цей 
пернатий спокійно там мешкав, 
поки не потрапив у халепу. Люди 

витягли його з клею, але довелося обріза-
ти присохле пір’я», — розповіла власниця 
притулку «Крила птаха» Марія Микитюк, 
яка за ним доглядає.

Відомо, що цей представник совових  — 
сич хатній. Він селиться у  порожнинах 
будинків, скель, дуплах дерев. Часто зу-
стрічається у населених пунктах. Його вва-
жають корисним, бо живиться переважно 
мишами.

 ДО УВАГИ БАТЬКІВ
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12 жовтня
10:00 — дитячий турнір з футболу (централь-

ний стадіон).
13:00 — висадження дерев та кущів у селищі 

(алея по вул. Свято-Покровська, біля повороту 
на “Комінвент”).

13 жовтня
13:00 — відкриття Стели Алеї козацької слави. 

У її рамках — виступ народної артистки Укра-
їни, полковника козацтва Світлани Мирводи. 
Показовий виступ козаків (алея поряд з біблі-
отекою по вул. Свято-Покровська).

14:00  — лекція від Валентина Собчука про 
«Козацьку епоху в історії Гостомеля».

14 жовтня
08:00 — святкова літургія в храмі св. Покро-

ви.
10:00 — турнір з футболу серед ветеранів.
11:00 — концерт на малій сцені.
Виступ місцевих артистів та колективів.
15:00  — відкриття меморіалу учасникам АТО 

на Алеї слави (вул. Свято-Покровська, навпро-
ти склозаводу Ветропак).

16:00 — урочиста частина на головній сцені.
17:30 — концерт зірок українського шоу-біз-

несу.
22:00 — святковий феєрверк.
Також у рамках свята:
y святковий ярмарок (12–14  жовтня, Бучан-

ське шосе, в районі “Фори”);
y виставка військової техніки від НГУ України 

(14 жовтня);

y футбольний турнір серед дітей (12 жовтня, 
10:00);
y футбольний турнір серед дорослих 

(14 жовтня, 10:00);
y атракціони, планетарій (12–14 жовтня).

 ТЕХНОЛОГІЇ

Під’єднати Коцюбинське до «Київводоканалу» — таку пропозицію 
висловив голова правління підприємства Дмитро Новицький.

 СПОРТ

 ДОВКІЛЛЯ

ЮНІ ІРПІНСЬКІ РЕГБІСТИ — ЧЕМПІОНИ 
УКРАЇНИ

 СВЯТО

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 
КОЦЮБИНСЬКЕ МОЖУТЬ ПІД’ЄДНАТИ ДО 
«КИЇВВОДОКАНАЛУ»

Т епер жителі Приірпіння та Бородянщини 
мають змогу здавати каштани і жолуді 
в екопункти для їх подальшої переробки. 

Ціна — 2 грн за 1 кг.
Зверніть увагу: приймаються тільки чище-

ні від зеленої шкаралупи плоди каштанів.
Адреси екопунктів:

ІРПІНЬ:
• вул. Пісочна (за зупин-

кою автобуса № 395) — 
ПН: 14–16; ВТ-ПТ: 9–16; 
СБ: 9–13; НД — вихідний;

• вул. 9  лінія (район 
3  школи)  — ПН  — ви-
хідний; ВТ-ПТ: 10–16; СБ: 
10–15; НД: 10–13;

• перекрестя вул. Са-
дової та Лермонтова, 
«Машторф» — ПН: 9–13; 
ВТ-ПТ: 9–16; СБ: 9–13; 
НД — вихідний

• вул. Миру, 16.
БУЧА:
• вул. Вокзальна, 73  — 

ПН: 7–13; ВТ-ПТ: 7–15:30; 

СБ: 7–13; НД: 7–12;
• вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) — ПН: 8–13; 

ВТ-ПТ: 8–16; СБ-НД: 8–13.
ГОСТОМЕЛЬ:
• вул. Свято-Покровська, б/н (базар) — ПН: 

13–16; ВТ-ПТ: 8–16; СБ: 8–13; НД — вихідний;
• вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка)  — 

ПН: вихідний; ВТ-ПТ: 
8–16; СБ: 8–13; НД  — ви-
хідний.
БОРОДЯНКА:
• вул. Центральна 
(кол. Леніна)  — терито-
рія базару  — ПН: вихід-
ний; ВТ-СБ: 7:30–14; НД — 
вихідний.
КОЦЮБИНСЬКЕ:
• вул. Залізнична, 
2  — тимчасово не  пра-
цює (активно шукають 
заготівельника).
ВОРЗЕЛЬ:
• вул. Курортна, 17 — 
ПН: 8–12; ВТ-ПТ: 8–16; СБ: 
8–12; НД — вихідний.

ЗДАЄМО КАШТАНИ І ЖОЛУДІ: АДРЕСИ В ІРПЕНІ, БУЧІ, 
ВОРЗЕЛІ, ГОСТОМЕЛІ ТА БОРОДЯНЦІ

6 жовтня у Києві на стадіоні «Спартак» відбувся фінальний матч чемпіонату України з рег-
бі-15. Переможцями стали ірпінські спортсмени.
На полі зійшлися юнаки 2002-2003 р.н. з команд ДЮСШ м. Ірпінь та РК «Дарниця». Матч за-

вершився з рахунком 54:7 на користь наших земляків.
За підсумками змагань чемпіонами країни стали регбісти команди ДЮСШ м. Ірпінь, срібні при-

зери – збірна Одеси, бронзові – РК «Дарниця».
Вітаємо ірпінських спортсменів з чудовим результатом і сподіваємося на нові здобутки.

«Як стало відомо, за  результатами пе-
ревірки якості води, що подається з ар-
тезіанської свердловини, у  житлових 
будинках на  вул. Меблева, окрім іншого, 
виявили ще й коліформні бактерії. Що 
це означає? Усе просто  — потрапляння 
фекальних стоків з вигрібних ям приват-
ного сектора до свердловини питного во-
дозабезпечення. Саме тому на  прохання 
обласної адміністрації було опрацьовано 
можливість підключення системи центра-
лізованого водозабезпечення Коцюбин-
ського до мереж столиці», — написав Но-
вицький на своїй сторінці у Фейсбук.

Та пояснив процедуру, яка може до-
помогти досягнути цієї мети: «Пропо-
зиція Київводоканалу полягає в  про-
стому та економічному рішенні, що 
передбачає прокладання перемички 
протяжністю приблизно 150  метрів та 
санацію існуючого водопроводу, що вже прокладений територією селища місь-
кого типу Коцюбинське. Вартість виконання робіт, що мало  б виконати саме 
комунальне підприємство Коцюбинської селищної ради УЖКГ «Біличі», стано-
вить орієнтовно 3,5  млн грн. Наскільки відомо, обласна рада прийняла рішен-
ня про виділення 2  млн грн для реалізації проєкту на  умовах співфінансування. 
Як результат, Коцюбинське отримує необхідний об’єм води для зба-
лансування додаткової потреби існуючої системи, за  якою експлуата-
ція свердловин, з яких надходить вода належної якості, продовжить-
ся, а  забруднену свердловину буде остаточно відключено від мережі. 
Зазначаємо, що при цьому споживачі отримають якісну і безпечну воду. Безпечність 
київської води доведена роками — жодного захворювання через споживання води 
з централізованої системи водозабезпечення не  зафіксовано. Запах хлору, при-
таманний київській воді, свідчить про її знезараження і повну безпеку вживання. 
До речі, завдяки модернізації системи знезараження на Дніпровській водопровідній 
станції, що наразі триває, маємо відмовитись від використання хлору та перейти 
до Нового року на знезараження води у процесі її очищення діоксидом хлору — су-
часнішим та безпечнішим реагентом, що значно покращить смакові якості води».

ПАЙОВІ ВНЕСКИ ДЛЯ ГРОМАД 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ. НА РІК!

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

З авдяки небайдужості Асоціації міст Укра-
їни вдалося зберегти пайові внески для 
громад, хоча лише на один рік і лише для 

нових об’єктів та до  повного виконання роз-
початих. Проте, із удосконаленим механізмом 
нарахування, сплати і використання. Так, 20 ве-
ресня на  засіданні Верховної Ради України на-
родні депутати проголосували за  законопроєкт 
«Про внесення змін до  деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні» (№ 1059 від 29.08.2019 р.) з 
тими правками, які не скасовують пайові внески, 
а вдосконалюють механізм їх нарахування, спла-
ти та використання.

Це: встановлення фіксованого розміру спла-
ти пайових внесків: 4 % для нежитлових бу-

дівель, 2 % — для житлових, 0 % — для промислових споруд; сплата винятково 
в грошовій формі на рахунки місцевих бюджетів.

І хоча термін дії пайових внесків визначено на  один рік  — до  кінця 2020  р. 
(на один рік для нових об’єктів, і до повного виконання — розпочатих), грома-
ди отримали суттєвий фінансовий ресурс, який спрямовується на  будівництво, 
ремонт і реконструкцію важливих соціальних об’єктів: шкіл, дитячих садочків, 
лікарень та доріг. Такого результату вдалося досягти завдяки активній підтрим-
ці з боку народних депутатів, активістів, науковців та громадськості. 16 вересня 
2019 року відбулося засідання робочої групи Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій за участі виконавчого директора Асоціації міст 
України О. Слобожана, де було обговорено питання скасування пайової участі 
для забудовників та опрацьовано пропозиції до проєкту Закону України № 1059. 

Наступного дня в Асоціації міст України відбувся круглий стіл з обговорен-
ня законодавчої ініціативи щодо скасування пайової участі, де народний 
депутат України Зіновій Андрійович висловив позицію на  захист інтересів 
органів місцевого самоврядування та акцентував на  загрозах для громад 
у разі скасування пайової участі. А 19 вересня відбулося засідання Комітету 
Верховної Ради України з питань економічного розвитку, на якому теж роз-
глядався законопроєкт № 1059. На  засіданні були присутні голови громад, 
які стали на захист збереження пайової участі, зокрема, бучанський міський 
голова А. Федорук, уманський міський голова О. Цебрій, городянський місь-
кий голова А. Богдан, а  також перший заступник голови КМДА М. Повороз-
ник, директор Департаменту фінансів КМДА В. Репік, виконавчий директор 
АМУ О. Слобожан. Участь у засіданні взяли народні депутати з різних фрак-
цій, члени громадських організацій, які разом із представниками органів 
місцевого самоврядування висловили чітку позицію про недопущення ска-
сування пайових внесків. Було запропоновано удосконалити механізм на-
рахування, сплати та використання коштів пайових внесків, що сприятиме 
більшій прозорості та ефективності використання пайових внесків, а також 
зменшить корупційні ризики. І, нарешті, 20 вересня, Комітет Верховної Ради 
України з питань економічного розвитку підтримав компромісне рішення — 
його народження супроводжувала двотижнева тяжка праця експертів АМУ 
в комітетах і фракціях парламенту.

За інформацією Асоціації міст України

525-РІЧЧЯ ГОСТОМЕЛЯ: найдревніше 
містечко Приірпіння відзначатиме чотири свята
Найдревніше містечко Приірпіння Гостомель відзначатиме відразу 4 свята: 
День народження селища, Покрови Богородиці, українського козацтва і 
захисника України.
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З цього року батьки 
можуть отримати 
податкову знижку 
за навчання дитини
Якщо дитина навчається за  договором про 
надання освітніх послуг, батьки можуть 
отримати компенсацію вартості навчання 
у  школах та дитсадках у  формі зменшення 
податку.

В ідповідні зміни до  Податкового кодексу затвер-
дила Верховна Рада у червні минулого року.
Так, українці, які отримують офіційну зарплату 

і сплачують податок на  доходи фізичних осіб, мають 
право на  знижку за  оплачені освітні послуги. Якщо 
раніше таке право мали батьки дітей, які навчаються 
у вишах і закладах професійної освіти на «контракті», 
то тепер на знижку претендують і ті, хто сплачує за нав-
чання дітей у школах та дитсадках. Отримати можливо 
близько 18 % від вартості освітніх послуг.

Щоб отримати таку компенсацію, батькам необхідно 
звернутись до Державної фіскальної служби за місцем 
проживання. До установи слід подати декларацію про 
доходи, договір про надання освітніх послуг і квитан-
цію про їх оплату, довідку про доходи, свідоцтво про 
народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код і 
заяву на отримання податкової знижки.

«КОЧУР-ФЕСТ»: міжнародний 
фестиваль перекладачів у Києві та Ірпені 
на честь нашого видатного земляка

10–13  ЖОВТНЯ в  Києві та Ірпені від-
будеться Перший міжнародний фести-
валь письменників-перекладачів «Ко-
чур-фест».

Очікується на приїзд відомих європей-
ських літераторів, гостей з інших країн.

Григорій Кочур (1908–1994)  — класик 
українського художнього перекладу 
ХХ ст., поет, літературознавець, педа-
гог.  За  підрахунками самого митця, во-
лодів 31-ю мовою.

Його відносять до  ключових фігур 
національно-культурного відродження 
в Україні в 60-ті роки.

Перекладацький діапазон охоплює 
26 століть, починаючи від давньогрець-
кої доби й завершуючи ХХ ст., 3 конти-
ненти (Європу, Америку й Азію), майже 
30 літератур.

За звинуваченням в  «українському 
буржуазному націоналізмі» був засу-
джений до 10 років таборів (1943–1953). 
Відбував покарання в  Інті (Республіка 
Комі, Росія).

У засланні потоваришував із Дми-
тром Паламарчуком, який теж у  таборі 
захопився перекладами й також став 
справжнім класиком у  цьому напрямку 
літератури.

Після відбування покарання друзі з ро-
динами оселилися в Ірпені. Оселю Кочура 
називали «Ірпінським університетом».

Митець притягував до  себе свідому 
інтелігенцію, творчу молодь. Його до-
машня бібліотека нараховувала понад 
25 тис. примірників.

Програма заходів:
y 11  жовтня. 10:00  — прес-конферен-

ція «Поширення української літератури 
за  кордоном: виклики і перспективи», 
за  участю чільних зарубіжних і україн-
ських письменників, громадських і куль-
турних діячів. Укрінформ, вул. Богдана 
Хмельницького, 8/16.

17:00 — «Хай слово мовлене інакше, та 
суть в нім наша зостається…». Творчий 
вечір і презентації книжок зарубіжних 
письменників із Європейської академії 
наук, мистецтв і літератури Н. Лоран-Ка-
тріс, Л. Ґаравальї і М. Джуричковича, 
а  також видання про Ірпінь у  зарубіж-
них перекладах. Національна спілка 
письменників України, вул. Банкова, 2, 
конференц-зала.

y 12 жовтня. 11:00 — міжнародний кру-
глий стіл «Ірпінь на культурній мапі сві-
ту: минуле, сучасне, майбутнє» за учас-
тю чільних зарубіжних і українських 
письменників, громадських і культурних 
діячів. Ірпінська міська рада, вул. Шев-
ченка, 2-а.

15:00 — «Повернення Ірпеня»: презен-
тація видань зарубіжних письменників 
із Європейської академії наук, мистецтв 
і літератури Н. Лоран-Катріс, Л. Ґара-
вальї і М. Джуричковича та видання про 
Ірпінь у зарубіжних перекладах. Ірпінь, 
Ірпінська міська центральна бібліотека, 
вул. Шевченка, 3-а.
y 13 жовтня. 12:00  — зустріч із серб-

ським письменником Милутином Джу-
ричковичем з нагоди виходу збірки 
оповідань «Як виростають близню-
ки» з юними читачами Ірпеня. Парк 
Незнайка.

14:00  — «Загадковий Киргизстан: нові 
відкриття». Представлення спеціально-
го гостя країни фестивалю Киргизстану 
за  участю Посла Киргизстану. Ірпінь, 
ресторан «Капучіно».

16:00  — «На  гостину до  Григорія Ко-
чура». Відвідування Музею ім. Г. Кочура, 
Ірпінь, вул. Г. Кочура, 12.

18.00 — «Останній вечір неліта». Вечір 
зарубіжної й української поезії за учас-
тю гостей фестивалю Ніколь Лоран-Ка-
тріс і Лаури Ґаравальї та чільних укра-
їнських письменників. Ірпінь, ресторан 
«Кутовий». 

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

ГРАН-ПРІ «ОКСАМИТОВОГО СЕЗОНУ»: 
ІРПІНСЬКІ МУЗИКАНТИ ЗДОБУЛИ 
НАГОРОДУ НА МІЖНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ

В икладачі «Ірпінської дитячої школи мистецтв ім. Михайла Ве-
риківського»  Андрій Степанов та Надія Скрипчак здобули 
Гран-прі на X Міжнародному фестивалі-конкурсі «Бархатний 

сезон-2019». Ведучою концерту фортепіанного дуету згаданих музи-
кантів була Людмила Степанова. Вітаємо наших земляків з нагоро-
дою та чекатимемо на нові успіхи на мистецькій ниві.

«ПОСАДИ СВОЄ ДЕРЕВО»:  
в Ірпені на черговій акції озеленили 
початок вулиці Соборної

28 вересня небайдужі жителі Ірпеня вчергове 
провели  акцію «Посади своє дерево».  Цього 
разу сотню молоденьких берізок висадили на 

початку вул. Соборної на перетині з Єсеніна. 
На акцію прийшли майже 30 ірпінців разом з дітьми. 

Організатором виступив місцевий житель Дмитро Крикун. 
Голова Громадського руху 

«Захист зелених зон Київ-
щини», депутат Ірпінської 
міської ради Лаврентій Ку-
халейшвілі зазначив: «Ми, 
як і обіцяли, забезпечили 
людей саджанцями. 

Тож тепер маємо ще одну 
зелену оазу. Дерева виса-
дили вздовж вул. Соборної 
з обох боків, на початку ву-
лиці, та біля нових будинків. 

Друзі, якщо хочете озе-
ленити свій куточок міста, 
– звертайтеся! Наш громад-
ський рух допоможе вам з 
організацією акції та забез-
печить деревами». 

Попередня аналогічна ак-
ція відбулася у сквері Героїв 
Небесної Сотні, що в Ірпені.

ЯК УНИКНУТИ ГРИПУ ТА 
ЗАСТУД 
Щоб залишитися здоровими навіть під час 
епідемії, дотримуйтеся кількох простих 
порад:

1 Від грипу потрібно вакцинуватися щороку за від-
сутності протипоказань. Робити це можна протя-

гом всього епідсезону — з осені й до весни. Але краще 
зробити щеплення якомога раніше. Зараз саме час 
запланувати візит до лікаря та вакцинуватися.

2 Користуйтеся одноразовими паперовими сер-
ветками і рушниками — як після миття рук, так і 

для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю або ж 
при нежиті. Багаторазові серветки та рушники, осо-
бливо у громадських місцях, суттєво підвищують ри-
зик зараження і поширення інфекції.

3Прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхан-
ні — це допомагає запобігти розпорошенню ін-

фікованих краплин слизу, які є джерелом зараження. 
Якщо випадково чхнули на руки, а не на серветки — 
обов’язково одразу вимийте їх з милом.

4Повноцінно харчуйтеся, висипайтеся та уникай-
те перевтоми  — проста формула та найкраща 

профілактика захворювань.

5Мийте руки часто (і не забувайте про мило) — ін-
фекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, 

яких ви торкаєтесь. До речі, цими ж руками ви берете 
гроші або тримаєтесь за поручні.
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Складові:
200 г пшона, 150 г сала, 2 цибулини, перець і сіль.
Час приготування: 50 хвилин.
Приготування:
У підсолений окріп всипати промите пшоно, додати 

дрібно порізану шкірку від сала. Після того, як вода 
знову закипить, варити 20 хв. на маленькому вогні під 
кришкою.

Поки пшоно вариться, сало, що залишилося, наріза-
ти кубиками, розтопити на сковороді, додати дрібно 
посічену цибулю і смажити до готовності.

Додати до майже готового пшона і готувати ще 

ЯК ЗВАРИТИ СПРАВЖНІЙ 
КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  СВЯТА

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА І ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ: історія та традиції свята

Овен. Особливих зу-
силь і космічної енер-
гії Овну не знадобить-

ся. Вас будуть більше нади-
хати власні ідеї, які допомо-
жуть піднятися вгору, збіль-
шити дохід.

Телець. У Тельця успіш-
ний, плідний і, голов-
не, прибутковий мі-

сяць. Проте краще відмовити-
ся від відвертих бесід з коле-
гами, інакше все сказане мит-
тю стане всенародним над-
банням.

Б л и з н ю к и .  Ч о г о с ь 
грандіозного, пер-
спективного від жовт-

ня Близнюкам чекати не слід. 
Чорна смуга змінює світлу і 
так далі. Займіться реалізаці-
єю ідей, а потім просто спо-
стерігайте за подіями, що від-
буваються.

Рак. У Рака інтриги на 
роботі, які плетуть заз-
дрісні колеги. Прикро, 

але ваші видатні успіхи не-
гативно відбиваються на на-
строї деяких особистостей.

Лев. Гороскоп реко-
мендує Леву придиви-
тися до своїх старих 

друзів і просто знайомих. Не 
дивуйтеся, але серед них мо-
жуть виявитися справжні ша-
храї.

Діва. У Діви яскра-
ві зміни в особисто-
му житті. Ви зустрінете 

людину, призначену вам до-
лею. Любов буде такою щи-
рою, що ви забудете про ми-
нулі розчарування.

Терези. Відмінний мі-
сяць чекає на Терези, 
тому хвилюватися не 
варто. Є шанс підняти-

ся вгору по службі, підвищити 
матеріальний рівень життя, 

довести свою майстерність 
перед колегами.

Скорпіон. Знаменні 
події, великі відкриття 
чекають на Скорпіона. 

Ви зможете зачарувати своєю 
магічною усмішкою всіх, до 
кого самі небайдужі. Завдяки 
такій добрій «місії» у вас з’яв-
ляться нові друзі, пристрас-
ні коханці і надійні партнери 
в бізнесі.

Ст р і л е ц ь .  Я к щ о  у 
Стрільця і з’являть-
ся проблеми, то вони 
прийдуть з фінансо-

вої сторони. До речі, ви самі 
винні в тому, що залишили-
ся без гроша в кишені. Добре, 
що поруч родичі і друзі. На 
фронті кохання Стрільця че-
кає гармонія і щастя.

Козеріг. Гороскоп про-
рокує Козерогу висо-
ку посаду, а також по-
бутові клопоти і сімей-

ні проблеми. Чим наполегли-
вішим ви будете, тим швидше 
реалізуються ваші грандіоз-
ні цілі.

Водолій. Гороскоп про-
рокує Водолію сутички 
з колегами, натомість 

у сімейному житті все буде 
в звичному руслі, без хви-
лювань, побутових проблем. 
Одиноким людям не слід роз-
раховувати на зустріч з ко-
ханням всього життя, але ви 
з головою поринете в роман-
тичні і легкі знайомства.

Риби. Гороскоп радить 
Рибам провести цей 
місяць в домашній об-

становці, спілкуючись з роди-
чами і дітьми. Від роботи по-
трібно трохи відпочити, аб-
страгуватися від фінансових 
проблем.

Зорі радять у жовтні 
налаштуватися на позитивний лад

 СМАЧНОГО!
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Якщо від осіннього жовтня чекати тільки похмурості, смутку, 
то так воно і станеться. Навпаки, слід налаштуватися на по-
зитивний лад, щоб легше пережити невдачі, проблеми і похмуру 
погоду. Більшість змін будуть приємними, бажаними, особливо в 
робочій і фінансовій сфері.

14 жовтня українці святкують одразу три свята, і всі вони взаємопов’язані й виникали послідовно. Перше — свято 
Покрови Божої Матері, друге — День українського козацтва, третє, дуже молоде — День захисника України.

Покрова Пресвятої Богородиці
Це свято вважається одним із 

найбільш шанованих в  Україні. 
Проте його історія бере початок 
з подій далекого 910  року в  Кон-
стантинополі, опис яких зберігся 
в  житії св. Андрія Константино-
польського. Святий Андрій разом 
з Єпіфанієм, своїм учнем, моли-
лися в  храмі. Раптом ніби роз-
крилося над ними склепіння храму, 
і Андрій побачив Пресвяту Діву, ото-
чену безліччю ангелів і святих. Бо-
городиця молилася і простягала над 
прочанами храму омофор. Схиливши 
коліна, Пресвята Діва почала зі слізь-
ми молитися до  Бога за  хри-
стиян і довгий час перебувала 
в  молитві. Згідно з оповідя-
ми, дивне з’явлення Богоро-
диці підбадьорило і втішило 
греків, які, зібравши останні 
сили, перемогли сарацинів. З 
тих пір християни вірять, що 
Покров Пресвятої Богородиці 
оберігає та захищає їх, а  саме 
свято, чомусь забуте грецькою 
церквою, стало на Русі одним з 
улюблених.

День українського козацтва
На Січі українські козаки ві-

рили, що їх охороняє свята По-
крова, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю покровителькою і 
заступницею. Вірили настільки, що 
протягом багатьох століть це свято 

було одним з найважливіших в пра-
вославному календарі України.

Історія українського козацтва  — це 
одна з найвеличніших сторінок життя 
українського народу. В найтяжчі часи 
іноземного поневолення козаки ви-

ступали справжніми захисниками рід-
ної землі, оборонцями віри, моралі та 
державницьких традицій України.

День захисника України
Тож не дивно, що саме цей день, 

14 жовтня, з 2015 року є державним 
святом — Днем захисника України. 
Це свято  — символ нерозривного 
зв’язку всіх поколінь захисників 
України, як пам’ять про тих, хто 
в  різні часи захищав нашу землю 
від ворога і охороняє її зараз. По-
при зміну епох і політичних систем, 

День захисника України асоціюється 
насамперед з мужністю та стійкістю 
людського характеру, силою духу та 
відданістю Батьківщині.

Традиції
Божественна святкова літургія 

у  храмі  — це не  єдиний зви-
чай, що потрібно виконати 
цього дня. За тисячу років іс-
нування в  Україні з’явилося 
багато традицій, пов’язаних з 
Покровою.

Молодим жінкам потрібно 
молитися до Богородиці з про-
ханнями про заміжжя. В старо-
давні часи період від Покрови 
вважався найсприятливішим 
для одруження, а саме свято — 
час сімейних відвідин.

Також це день закінчення гос-
подарських робіт та збору уро-
жаю. Вважалося, що на Покро-
ву потрібно звести до мінімуму 

домашні та робочі справи та прове-
сти цей день спокійно у  родинному 
колі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ПОКРОВУ
Якщо пара познайомилася на  Покрову  — бути їм 

нареченим і нареченою.
Якщо на Покрову йде сніг — це до великої кількості 

весіль.
Якщо сніг на  Покрову не  випав  — його не  буде і 

в листопаді.
На Покрову традиційно протягом всього дня спо-

стерігали за  погодою. Якщо вітер дме з півдня  — 
зима буде теплою. З півночі — холодною. Із Заходу — 
сніжною. Якщо вітер кілька разів за день змінював 
напрямок, значить зима обіцяє бути нестабільною.

Також звертали увагу на  дерева. Якщо вишня 
на Покрову не скинула листя — зима буде теплою.

РОБОТА НА СКЛАДІ В СТОЯНЦІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ:
Комплектувальники — з/п від 12 000 грн/міс
Водій штабелера — з/п від 14 500 грн/міс

y Графік: 5/2, або   2/2/2
y Офіційне працевлаштування;
y Виплати  2  рази на місяць;
y Переробітки оплачуються подвійним тарифом;
y Розвозка від ст. м. Нивки, смт Макарів, або  Компенсація проїзду
Склад:  с. Стоянка, 21 км Житомирського шосе, ТОВ «Логістик-Плюс»,  
тел.: (050) 477-85-75

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
На роботу (м. Київ) у торгово-розва-
жальні, офісні центри, у ресторани, 
нічні клуби, на будівельні майданчики 
та паркінг потрібні охоронці!
Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 
2/2, 15/15 (вахта), денні та нічні зміни, 
рівень з/п за результатами співбесіди.
(068) 790‑69‑69, (095) 711‑83‑27 Владис‑
лав, (093) 356‑51‑93 Олександр                                                                                                              

15–20  хв. на маленькому вогні. 
Зняти з плити, дати настоятися 
10–15 хв.

Подавати кашу з гарним на-
строєм і свіжою зеленню!


