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БУДІВНИЦТВО ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ» ВИЗНАНО НЕЗАКОННИМ. 
ЗАБУДОВНИК ПРОГРАВ АПЕЛЯЦІЮ

ДАБІ ЗУПИНИЛА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ТРЬОХ РЕЗОНАНСНИХ 
ОБ’ЄКТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К иївський апеляційний суд відмовив 
адвокатам забудовників «Синергії 
Сіті» в  апеляції щодо арешту ше-

сти земельних ділянок на  заплаві річки 
Ірпінь. Про це повідомили журналісти 
телеканалу «Погляд». Рішення суду ос-
таточне і оскарженню не підлягає. Таким 
чином, будь-які дії стосовно цих ділянок, 
зокрема і будівництво — заборонені.

Заступник прокурора Києво-Святошин-
ської місцевої прокуратури Максим Ро-
говенко наголосив на  тому, що основні 
звинувачення стосуються порушення 
процесу видачі містобудівних умов забу-
довниками головним архітектором Ірпеня 
Михайлом Сапоном. Саме Сапон підпису-
вав підроблені документи, які поклали 
початок забудові заплави в  Ірпені. Тоді 
він без погодження відніс ділянки на  заплаві 
до земель житлової та громадської забудови, і 
видав теперішньому власнику кількох ділянок 

Ю. В. Мурашу містобудівні умови та обмеження, 
хоча на той час він жодних майнових прав на ці 
ділянки не мав.

Цього року, 13  вересня, Ірпінський 
міський суд наклав арешт на  6  ділянок 
під будівництвом ЖК «Синергія Сіті» 
загальною площею понад 29  га у  спра-
ві № 367/7124/19  у  рамках кримінально-
го провадження № 420191112400000604, 
відкритого 4  вересня 2019  року Киє-
во-Святошинською місцевою прокура-
турою Київської області за  ознаками 
правопорушення, передбаченого части-
ною 1 статті 364 КК України (зловживан-
ня владою або службовим становищем).

Увага! Юристи попереджають: інвес-
тори, які вже вклали гроші в незаконне 
будівництво на  заплаві, повинні по-
квапитись з їх виведенням, звернув-
шись спочатку до забудовника (у відділ 
про да  жу), а  у  випадку його відмови  — 

до суду для захисту своїх прав. Адже якщо бу-
дівельна компанія виведе кошти та оголосить 
себе банкрутом, ці дії стануть неможливими.

 КИЇВЩИНА: РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Т ак, за результатами позапланової перевір-
ки будівництва ЖК «Синергія Сіті» по вул. 
Достоєвського та пров. Озерний в  м. Ір-

пінь було встановлено низку порушень вимог 
містобудівного законодавства. У  зв’язку з цим 
замовнику та генеральному підряднику видано 
приписи про зупинення підготовчих та буді-

вельних робіт та складено протоколи про пра-
вопорушення у сфері містобудівної діяльності. 
Наразі вживаються заходи щодо притягнення 
суб’єктів містобудування до  встановленої від-
повідальності.

Окрім того, за  результатами позапланових 
перевірок приписами Департаменту ДАБІ у Ки-

ївській області зупинено роботи з будівництва 
житлового будинку з вбудованими нежитло-
вими приміщеннями та підземним паркінгом 
по вул. Чехова, 1-а в м. Ірпінь (UTLANDIA), а та-
кож багатоквартирних житлових будинків з вбу-
дованими нежитловими приміщеннями по вул. 
Мисливька, 24, 26, 28, 30, 32 в смт Гостомель (ЖК 
«Авіатор»).

Також на  підставі звернень громадської ор-
ганізації з метою проведення документальної 
перевірки прийнятих Ірпінською інспекцією 
архбудконтролю рішень щодо будівництва ба-
гатоквартирних житлових будинків по вул. Уні-
верситетська, 1-г, 1-е, 1-о, 1-д, 1-п (ЖК «Грін 
Сайд») в м. Ірпінь Департаментом ДАБІ надісла-
но відповідний запит для отримання інформації 

та копій документів щодо зазначеного об’єкта.
Разом з тим, вже розпочата документальна пе-

ревірка на предмет дотримання місцевим орга-
ном Держархбудконтролю законодавства при 
видачі документів на  будівництво багатоквар-
тирних житлових будинків з підземним паркін-

гом і вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення по  вул. Соборна, 
120-д (ЖК «Центральний»).

P.S. На найбільшому в Україні сайті з пошуку 
квартир — ЛУН — ЖК «Синергія Сіті», «Ютлан-
дія», «Авіатор», що споруджуються в Ірпені та 
Гостомелі, внесено до категорії проблемних.

Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах 
області. Крім того, у рамках нагляду спрямовано запити до Ірпінської міської ради з метою проведення документальної перевірки 
прийнятих місцевою інспекцією рішень стосовно ще двох об’єктів.

ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ»
ЖК «АВІАТОР»

ЖК UTLANDIA

Тимчасова ірпінська влада вдалася до грандіозного 
прецеденту — оголосила про одноденний бойкот бу-
цімто через політичний тиск з боку прокуратури. 13 
листопада чиновники вирішили не вийти на роботу. 
Таким чином вони захотіли паралізувати роботу ор-
гану місцевого самоврядування, двері якого будули 
зачинені для відвідувачів.

БОЙКОТНИЙ ДЕНЬ —  
НАМАГАННЯ ІРПІНСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ 
УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СВОЇ ДІЯННЯ

стор. 2
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 АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

ЛІТВИНОВ — ЖЕРТОВНЕ ЯГНЯ НА СЕКРЕТАРСЬКОМУ 
ЕЛЕКТРИЧНОМУ КРІСЛІ ІРПЕНЯ?
Непримітного чиновника Андрія Літвинова обрали секретарем Ірпінської міської ради. За відсутності міського голови він також тимчасово 
виконуватиме обов’язки мера Ірпеня.

Г олосування за його кандидатуру пройшло на 73-ій сесії 
ІМР, що відбулася 31 жовтня — на Геловін.
Як напередодні Дня усіх святих на  землю злітається 

нечисть, так і в сесійній залі зібралися дерибанні сили, які 
нещадно нищать останні природні ресурси Ірпеня.

Під вечір представники новообличчівської більшості при-
були на  погоджувальну раду перед сесійним засіданням. 
Але на цю таємну сходку журналістську групу ІА «Погляд» 
не пустили.

Керівник муніципальної варти Микола Ковальчук та на-
чальник відділу забезпечення діяльності ради Оксана 
Нечитайло мотивували це тим, що на такі засідання сторон-
ні не допускаються — лише місцеві депутати.

Таким чином ці особи просто нахабно порушили правові 
норми, якими визначено, що діяльність ради є прозорою.

Водночас мунварта пропустила до зали «біглого» мера Ірпе-
ня Володимира Карплюка та депутатів Гостомельської селищ-
ної ради, серед яких були Ольга Смолянчук та Олег Мамчур.

Оприлюднений напередодні сесії порядок денний зі 
104 питань до ранку «схуд» до семи. І головною інтригою 
були вибори секретаря ради.

Відмову від посади Анастасія Попсуй мотивувала «особи-
стими причинами». Мовляв, хоче займатися громадськими 
проектами, а держслужба цьому на заваді.

Цю звістку депутати з новообличчівської більшості при-
йняли бурхливими оплесками та вітаннями. Їх «доступ 
до тіла» з квітами виглядав як черга до Мавзолею.

Оскільки Попсуй написала заяву про відставку, то  вже 
не могла вести сесію. Цю «почесну» місію депутати довіри-
ли ще одному «відставнику» — колишньому секретарю ІМР 
Юрію Денисенку.

Як і Попсуй, він теж свого часу вирішив залишити зручне 
крісло, яке після скандальних протягувань дерибанних пи-
тань перетворилося на електричний стілець.

Таємне голосування, яке традиційно відбувалося на піані-

но, визначило, що 25 депутатів із 33-х віддали свої голоси 
за Літвинова. Обирали, образно кажучи, як кота в мішку.

Присутні у  залі навіть натякали, що варто було  б йому 
хоча б трохи розповісти про себе. До речі, на новоспечено-
го секретаря зареєстровано декілька проваджень.

Його підозрюють у розтраті комунального майна. Також він 
фігурує заступником голови комісії з обстеження технічного 
стану приміщення військкомату, незаконно знесеного в Ірпені.

Ще Літвинов як депутат та чиновник вчасно не задекла-
рував своє майно — двокімнатну квартиру в Ірпені по вул. 
Суворова площею 78,4 кв. м (за документами її вартість ста-
новить 96814 грн).

Літвинова запросили до трибуни, яка виявилася для ньо-
го зависокою, зважаючи на його зріст. Він сказав, що треба 
ще підрости.

І дійсно: надто стрімка кар’єра інженера-конструктора, 
який став начальником управління інфраструктурного роз-
витку, інвестицій та житлово-комунального господарства, 
депутатом ІМР від «Нових облич», а зараз — в. о. міського 
голови — секретарем ради.

Чому саме він погодився на цю посаду? «Бо серед депу‑
татів‑посіпак немає більше ідіотів, які свідомо підуть 
на роль жертовного ягняти. А от Літвинов піде!

Навіщо це йому треба? Особисті амбіції. Людина, яка ще 
кілька років тому була ніким, стає першою особою в місті.

І то дрібниці, що в підсумку можуть посадити», — зазначає 
депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі. 

ПІДКОНТРОЛЬНЕ ОНОВЛЕННЯ: В ІРПЕНІ 
ВНЕСЛИ ЗМІНИ ДО СКЛАДУ ВИКОНКОМУ

ВЕТЕРАН АТО ІГОР МАЗУР (ТОПОЛЯ) 
ПОВЕРНУВСЯ В УКРАЇНУ

Д о переліку потрапили 
новоспечені в. о. місь-
кого голови — секретар 

ради Андрій Літвинов, заступ-
ник міського голови з «гума-
нітарки» Юлія Устич, депутат 
Гостомельської селищної 
ради Ольга Прилипко та го-
лова громадської ради учас-
ників АТО Антон Головенко.

Перший з них прийшов за-
мість Анастасії Попсуй, яка 
на сесії склала свої повнова-
ження на посаді в. о. міського 
голови — секретарки ради.

А друга  — замість Олени 
Чернявської, яка теж подала 
у  відставку через політичні 
маніпуляції.

Нагадаємо, що з виконко-
мівських лав вийшов госто-
мельський селищний голова 
Юрій Прилипко.

Він мотивував це тим, що 

вже давно нема порозуміння 
між владою Гостомеля та ір-
пінськими чиновниками, які 
несправедливо розподіля-
ють бюджетні кошти.

Як зазначалося, внесок 
Гостомеля у міську скарбнич-
ку перевищує 130  млн грн. 
Водночас у  селище повер-
таються лише крихти. Та й ті 
потрібно випрошувати.

Також у  списках членів Ір-
пінського виконкому зник 
бузівський сільський голова 
Сергій Кижлай.

У рамках об’єднання те-
риторіальних громад була 
спроба приєднати с.  Бузова 
до  Ірпеня. Але місцеві жите-
лі дали тодішньому меру Ір-
пеня Володимиру Карплюку 
відкоша.

Традиційно склад викон-
кому залишається фактично 

підконтрольним тимчасовій 
ірпінській владі, дружно го-
лосує за  «потрібні» питання 
та не  враховує потреби усіх 
прошарків громади.

Прикладом може слугувати 
таке поняття, як пріоритет-
ність. Це, наприклад, коли 
багатомільйонні кошти бю-
джету йдуть на  облаштуван-
ня площ, набережних, пар-
ків, скверів, стел тощо.

Водночас ігноруються про-
блеми медицини, освіти, різ-
них соціальних напрямків, 
які болісно позначаються 
на повноцінному житті насе-
лення.

До того  ж у  марнотратстві 
коштів проступає і корупцій-
на складова, коли чиновни-
ки допомагають збагатитися 
«своїм» забудовним структу-
рам завдяки різним схемам.

31 жовтня на 73‑ій сесії Ірпінської міської ради депутати ухвалили оновлений склад 
виконкому.

БОЙКОТНИЙ ДЕНЬ — НАМАГАННЯ ІРПІНСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ 
УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СВОЇ ДІЯННЯ

П ро це посадовці попередньо повідомили у соціальних 
мережах. А також підтвердили свої наміри на засідан-
ні Ірпінського міськвиконкому, що відбувся 12 листо-

пада, наголосивши на політичному тиску з боку прокурора 
Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрія Дмитруня.

За словами головуючого на  засіданні виконкому  — пер-
шого заступника міського голови Олександра Маркушина, 
за 4 останні роки до ІРМ подано 4 тис. запитів, відкрито де-
сятки кримінальних проваджень.

Але, мовляв, у судах вони розсипалися, як «картковий бу-
динок», жодної справи не доведено у судовій установі. Про-
те йде тиск на ІМР.

«Ми хочемо привернути увагу керівництва країни на сва‑
вілля Києво‑Святошинської місцевої прокуратури. Далі 
так не може продовжуватися. Якщо є зміни в країні, нова 
влада, то треба міняти підходи», — зазначив Маркушин.

Він передбачає, що після цієї заяви будуть нові обшуки, 
тиск. Тому склалося враження, що ірпінські чиновники ви-
рішили бойкотом перешкодити проведенню слідчих дій з 
боку прокуратури.

Напередодні відставний мер Карплюк робив викривальні 
зізнання, ніби керівництво прокуратури вимагало з нього 
виділення земель, квартир, бажало на власний розсуд кон-
тролювати бюджетні кошти.

Варто нагадати, що журналісти ІА «Погляд» здійснили ве-
лику кількість власних розслідувань діянь місцевих поса-

довців, що підтверджується документацією.
Так, унаслідок розкриття злочинної діяльності та тиску з 

боку небайдужої громади у відставку змушені були піти екс-
мер Ірпеня Володимир Карплюк, його колишній перший за-
ступник Дмитро Христюк, секретарі ради Юрій Денисенко та 
Анастасія Попсуй.

Свого часу, захищаючи свого патрона Карплюка, на  ган-
ку обласної прокуратури його прибічники організовували 
«танцюльки», приковували себе кайданками.

Цього разу аферисти, які узурпували владу в Ірпені, нава-
жилися на радикальний крок — бойкотування, щоб пустити 
розголос і таким чином дискредитувати прокуратуру.

Але їхні забаганки виходять за рамки чинного законодавства 
і тягнуть за собою відповідальність як державних службовців.

Намагаючись уникнути відповідальності, ірпінські чино-
вники вносять колапс у  процес життєзабезпечення пере-
січних громадян, нехтують їхніми проблемами, які зобов’я-
зані вирішувати.

Як і очікувалося, посадовці та працівники Ірпінської міської 

ради та виконавчого комітету Ірпінської міської ради все-та-
ки не працювали 13 листопада. Таким чином, це був не виму-
шений бойкот, як провладні ЗМІ намагаються нам довести, 
а звичайне чергове порушення вимог законодавства.

Зазначене може бути прямою підставою для звільнення 
таких осіб із займаних посад.

P.S. Цього дня десятки людей прийшли на прийом до Ір‑
пінської міської ради. У її приміщенні, зокрема, знаходиться 
й Центр надання адміністративних послуг. Хтось прийшов 
з дітьми, спеціально відпрошувався з роботи чи навчання, 
витрачали свій час та гроші на дорогу. Були й люди похилого 
віку, з інвалідністю, яким вже важко пересуватися. Багато 
хто з них не приховував обурення таким вчинком тимчасо‑
вої ірпінської влади, відкрито говорив про марнотратство 
бюджетних коштів на набережну, парки, сквери тощо. 

Люди складали заяви про порушення їхніх прав з боку 
чиновників, які таким чином вирішили тиснути на роз‑
слідування злочинних діянь, що проводить прокуратура. 
Насправді ж на цей масштабний прецедент посадовці на‑
важилися заради бажання ірпінського ляльковода Карплю‑
ка та його поплічників уникнути відповідальності перед 
законом. 

 Закінчення. Початок на стор. 1

Ж итель Ірпеня, ветеран АТО Ігор 
Мазур (Тополя), якого 9 листопа-
да затримали польські прикор-

донники, повернувся в Україну.
Це відбулося завдяки чіткій і професій-

ній роботі органів української влади  — 
Офіса Президента, Офіса омбудсмена, 
Українських Дипломатів, народних депута-

тів, МВС, Національній поліції —  повідом-
ляє Міністерство внутрішніх справ.

Це стало можливим зокрема й тому, що 
ще ввечері в день затримання Українське 
бюро Інтерполу за  дорученням Арсена 
Авакова надіслало пакет документів, які 
прямо свідчили про зловживання РФ сво-
їм правом звернення до цієї міжнародної 
організації.

Окрему подяку висловлюють послу Укра-
їни в Польщі Андрію Дещиці.

Це невеличка, але перемога в гибридній 
війні, що веде проти нас Російска Федера-
ція, зазначає МВС.

Нагадаємо, Ігоря Мазура затримали, коли 
він разом іншими українцями їхав до Вар-
шави для участі в конференції. Причиною 
затримання одного з лідерів УНА-УНСО 
стало те, що Росія подала його у  міжна-
родний розшук, звинувативши в  участі 
у Чеченських війнах у 1994–2000 роках.

Тополя заперечив цю інформацію. 
«Я  не  брав участі у  бойових діях, я  був 
на території Чечні у той час, але ми при‑
їхали туди як журналісти, і я  працював 
у пресцентрі «Вільний Кавказ», — наголо-
сив Мазур 10 листопада у Любліні.

Стаття 12 Закону України «Про службу в органах місце-
вого самоврядування» чітко говорить, що посадові особи 
місцевого самоврядування не можуть бути організатора-
ми і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що 
перешкоджають виконанню органами місцевого само-
врядування передбачених законом повноважень.

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД

  Ігор ЗАЛІЗНЯК 
ПОГЛЯД
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 ТОЧКА КИПІННЯ

Особливостями так званої «ірпінської демократії» від тимчасової місцевої влади є приховування офіційної інформації від широкого загалу, залучення «ки‑
шенькових» громадських організацій та тітушок для протягування потрібних рішень.

ЛАВРЕНТІЙ КУХАЛЕЙШВІЛІ: «Треба бути божевільним, щоб 
йти проти природи — забудовувати заплаву річки Ірпінь»

Н ещодавно на шлюзі № 6, що на р. Ір-
пінь, накопичився різний непотріб. 
На  сьогодні ситуація поліпшилася  — 

деревина, пливучі острівці з рослинністю 
помандрували за течією. Але при цьому річ-
ка обміліла.

За словами депутата Ірпінської міської ради, 
голови Громадського руху «Захист зелених 
зон Київщини» Лаврентія Кухалейшвілі, не 
так давно у соціальних мережах з’явилося по-
відомлення, що річку намагаються знищити.

Рівень води у ній свідчив про те, що поча-
ли спускати шлюзи, які розташовані уверх 
за течією. Річка майже виходила з берегів.

Швидше за все, це було пов’язано 
із будівництвом ЖК «Синергія сіті», 
який з порушенням закону почали 
зводити на заплавних землях.

Минулого року небайдужа гро-
мада змушена була втрутитися 
у роботу шлюзу, щоб зберегти рі-
вень води, який би не  дозволяв 
загинути рибі.

«Проблема знищення річки залишається 
актуальною. Якщо ми разом не захищати‑
мемо її, то можемо просто втратити.

Якби не  шлюзи, що регулюють рівень 
води, вона  б перетворилася на  струмок. 
Аналогічна ситуація склалася з р. Буча, яка 
почала пересихати.

Коли  б не  «злобудовники», які намага‑
ються забудувати заплаву, проблем би 
не виникало. Саме їм потрібно, щоб рівень 
води був катастрофічно низький — це доз‑
воляє споруджувати новобудови», — пере-
конаний Кухалейшвілі.

Різні облаштування набережної, що про-
водяться за  бюджетні кошти, робляться 
не для людей чи покращення стану річки.

Депутат вважає, що це все — для відмиван-
ня грошей платників податків та створення 
привабливості для потенційних інвесторів, 
які готові купувати квартири у  незаконно 
зведених висотних «курниках».

На проблему знищення р. Ірпінь уже 
давно звертає увагу громадськість нашої 
країни. Вивчає її у загальному ракурсі ста-
ну водних ресурсів і голова Національної 

екологічної ради України Олександр Чи-
стяков.

Минулого року в  ІА «Інтерфакс-Україна» 
відбулася прес-конференція на тему «За-
будова заплави річки Ірпінь  — потужна 
екобомба поблизу Києва». Відомі еколо-
ги та громадські діячі попереджали про 
небезпеку спорудження висоток на  ре-
креаційних землях.

Не варто забувати, що заселення нових 
жителів  — це додаткове навантаження 
на застарілу інфраструктуру.

«До того ж періодично р. Ірпінь розли‑
вається, зокрема після весняного павод‑
ка та рясних дощів. На заплавних землях 
утворюються цілі озера.

Трапляється, що вода доходить навіть 

до  приватного сектора, а  потім довго 
стоїть у погребах, підвалах.

Це природна стихія. Тому потрібно бути 
божевільним, щоб йти проти неї. Важко 
сказати, що буде з будинками, які зведуть 
на заплаві. Швидше за все, під дією вологи 
вони руйнуватимуться.

Вважаю, у  випадку катаклізмів, пов’яза‑
них із заплавою, щоб не  вводити потім 
надзвичайні стани, краще це попередити, 
аби такого не  сталося, — не  забудовува‑
ти, а використовувати для ведення сіль‑
ського господарства.

Як представник місцевої територіальної 
громади, хочу запевнити, що ми слідкува‑
тимемо за рівнем води та захищатимемо 
річку», — запевнив Кухалейшвілі. 

ПЕРЛИ «ІРПІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ» ВІД ТИМЧАСОВОЇ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

У цьому ракурсі цікавим є захід, який провели 7 листо-
пада о  14:00  в  Ірпінській міській раді, — презентація 
дослідження та обговорення «Ірпінь: розвиток місце-

вої демократії».
На нього запросили активних громадян, представників 

організацій громадянського суспільства, місцеву владу 
Ірпеня.

Мета зустрічі  — презентувати дослідження інструментів 
локальної демократії, обговорити теперішній стан та ви-
значити шляхи покращення ситуації для підвищення рівня 
впливу громади на процеси прийняття рішень.

Ініціатива виконується ГО «Громадський холдинг «ГРУПА 
ВПЛИВУ» за  підтримки проєкту Програми розвитку ООН 
в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демо-
кратії та прав людини в Україні», який фінансується Мініс-
терством закордонних справ Данії.

На сторінці згаданої групи у мережі Фейсбук в одному з 
матеріалів зазначається, що кожен громадянин має право 
на доступ до засідань колегіальних органів влади — сесій 
рад, комісій тощо.

Яскравим прикладом «ірпінської демократії» стало те, що 
журналістів ІА «Погляд» не пустили на погоджувальну раду, 
яка проводилася напередодні 73-ї сесії ІМР.

Ключовими питаннями її були відставка в. о. міського го-
лови — секретаря ради Анастасії Попсуй та обрання нового 
очільника Ірпеня, яким став чиновник середньої ланки Ан-
дрій Літвинов.

Тоді фактично «держимордами» на дверях стали керівник 
муніципальної варти Микола Ковальчук та начальник відді-
лу забезпечення діяльності ради Оксана Нечитайло.

Ці особи мотивували це тим, що на такі засідання, мовляв, 

сторонні не допускаються — лише місцеві депутати.
Водночас мунварта пропустила на «сходку» до зали «біг-

лого» мера Ірпеня Володимира Карплюка та депутатів 
Гостомельської селищної ради, серед яких були Ольга Смо-
лянчук та Олег Мамчур.

Неймовірне обурення серед свідомої громади викликало 
прийняття так званого «оновленого Генерального плану 
Ірпеня».

Легітимність цього фейкового документа, покликаного 
узаконити тотальну забудову міста, місцеві жителі оскаржу-
ють у суді. Дякуючи ірпінським «демократам», з документа-
цією у повному обсязі ознайомитися неможливо, бо вона 
не оприлюднена.

Спочатку ірпінські чиновники влаштували «громадські 
слухання» з цього питання. Завдяки махінаціям з боку ір-
пінської влади, велика кількість бажаючих не змогла потра-
пити на цей захід — не встигли пройти реєстрацію, що була 
обмежена в часі. Слухання фактично ухвалив залежний ад-
мінресурс.

Наступним «демократичним» етапом стало прийняття Ген-
плану на сесії ІМР. Найняті тітушки, які координували свої 
дії із мунвартою, виштовхували ірпінців із сесійної зали.

Депутатське голосування тривало лічені хвилини без 
будь-яких обговорень, незважаючи на  обурення з боку 
незаангажованих місцевих жителів, опозиційних депутатів.

Не дивно, що під тиском громади та лавини криміналь-
них проваджень свої тепленькі крісла залишили міський 
голова Володимир Карплюк, його перший заступник Дми-
тро Христюк, секретарі ради Юрій Денисенко та Анастасія 
Попсуй.

Дві останні особи робили «все можливе», щоб громадяни 
не  могли вчасно ознайомитися з порядком денним сесії, 
проектами рішень та іншими документами.

За це на них позивалися до суду, але їм вдавалося фактич-
но виходити сухими з води. Навіть накладені на посадовців 
штрафи до абсурду смішні.

Та й самі пленарні сесійні засідання є «взірцем» демокра-
тії по-ірпінськи. «Біглий» мер Карплюк дозволяв собі хам-
ське ставлення до тих, хто був не згодний з його примхами.

Зазвичай він не вислуховував опонентів, а нахабно пере-
бивав, нав’язуючи власну думку. А на 54-ій сесії ІМР поса-
довець обізвав місцевих жителів чмошними, а депутатів — 
тупими, як валянки.

Як і передбачалося заздалегідь, про сам захід не було що 
особливо сказати — говорили на більш загальні теми (пети-
ції, збори тощо), а не про кричущі факти порушення прав 
громадян у їх стосунках з тимчасовою ірпінською владою. 

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД

  Ігор ЗАЛІЗНЯК 
ПОГЛЯД
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ЧЕРГОВИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛАПС В ІРПЕНІ: 
ПОШКОДЖЕНІ ОСНОВНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАБЕЛІ

 ІРПІНЬ

 ПОДІЇ

Унаслідок аварії в Ірпені дві доби не було електропостачання у житлових будинках, що розташовані 
у мікрорайонах БТР та Машторф. Це ЖК «Позитив», «Синергія‑2, 3, 3+», «Фортуна», «Гранд Лайф», «За‑
тишний».

 25 жовтня. Ірпінський міський суд розгля-
нув клопотання старшого слідчого Ірпінського 
відділу поліції про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою стро-
ком на 60 днів до громадянки Г., яка вчинила 
кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 146 
Кримінального кодексу України (викрадення 
дитини у Коцюбинському). З урахуванням усіх 
наданих матеріалів судом прийнято рішення 
про застосування щодо підозрюваної грома-
дянки Г. запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту, що полягає в забороні підозрю-
ваній залишати житло у певний період доби із 
зобов’язанням носити електронний браслет.
 29 жовтня. Поліцейським Ірпеня зателе-
фонувала жінка, яка повідомила про те, що її 
син хотів покінчити життя самогубством. Пра-
воохоронцям, які прибули на виклик на вул. 
Слов’янську, матір уточнила, що її син С., 1981 
року народження, хоче покінчити з собою під 
дією наркотиків. З дозволу матері патрульні 
зайшли до будинку, де в одній із кімнат пере-
бував син, який дійсно знаходився під дією 
наркотиків. На столі поліцейські помітили 
шприці, усередині яких була порошкоподібна 
речовина білого кольору. Наразі слідчо-опе-
ративна група з’ясовує обставини інциденту.
 1 листопада. На виїзді з Ірпеня сталося ДТП 
— авто Daewoo зіткнулося з “Таврією”. За по-
передньою інформацією, отриманою від са-
мих учасників, літній чоловік (78 років) виїхав 
з другорядної дороги, не поступаючись. Водія 
“Таврії” госпіталізували з переломом носа, 
струсом мозку і переломом таза, у пасажира 
Daewoo — травма хребта, а у водія Daewoo — 
травма ноги. 
 4 листопада. В Ірпені по вул. Центральній 
горів будинок. За словами місцевого жителя 
Тараса В’язовченка, це помешкання покинуте. 
Дехто з небайдужих громадян пов’язує це із 
тим, що забудовники таким чином розчи-
щають собі місце під майбутній будівельний 
майданчик.
 5 листопада. О 00:01 до пункту зв’язку 36-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини м. 
Ірпінь повідомили про загоряння локомотиву 
№267 пасажирського потяга «Київ-Ковель». 
Це трапилося між залізничними станціями Ір-
пінь та Біличі. Виявилося, що полум’я охопило 
задній відсік локомотива. За допомогою двох 
вогнегасників та генератора піни середньої 
кратності пожежу ліквідували о 02:07. Резерв-
ний локомотив відбуксирував 15 вагонів потяга, 
в якому знаходилося 146 пасажирів, на станцію 
Біличі. Унаслідок пожежі пошкоджені високо-
вольтна камера локомотива, прилади управлін-
ня, скло кабіни. Чоловіка 1992 р. н. з отруєнням 
чадним газом направили до лікарні.
 5 листопада. О 12:59 рятувальники Ірпеня 
отримали повідомлення про пожежу в квар-
тирі на другому поверсі трьохповерхового 
житлового будинку за адресою: м. Буча, вул. 
Яблунська, 78. На місце події негайно було на-
правлено пожежних із частин Ірпеня та Бучі. 
Прибувши на місце виклику, вони попереди-
ли розповсюдження полум’я. Пожежу локалі-
зували о 13:25, а о 13:48 повністю ліквідували. 
Загиблих та травмованих на місці не вияв-
лено, причина пожежі наразі встановлюється.
 5 листопада. На Гостомельскій трасі непода-
лік від КП сталася дорожньо-транспортна при-
года. Очевидці стверджують, що водій «Kіа» 
невдало підрізав вантажівку, ймовірно, по-
трапивши в її «сліпу зону». Сталося зіткнення, 
після якого паркетник відкинуло на узбіччя, де 
він перекинувся на бік і зміг зупинитися лише 
у дереві. На місце події одразу приїхали ряту-
вальники ДСНС, поліцейські та лікарі. Деталі 
щодо потерпілих встановлюються.
 6 листопада. Печерський районний суд м. 
Києва задовольнив клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою чоловіка, підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 296 КК України. Встановлено, що 
підозрюваний 3 листопада в місті Ірпінь біля 
входу у житловий будинок металевою битою 
наніс потерпілому тілесні ушкодження, після 
чого застосував вогнепальну зброю. Досудо-
ве розслідування триває.
 8 листопада. О 01:24 до пункту зв’язку 36-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини м. 
Ірпінь повідомили, що у Коцюбинському по 
вул. Лісова горить легковик Nissan Micra. На 
місце події виїхало відділення 36-ДПРЧ м. 
Ірпінь та відділення 54-ДПРП смт Коцюбин-
ське. Виявилося, що вогонь охопив моторний 
відсік машини. Рятувальники попередили 
розповсюдження полум’я на салон автомо-
біля. Вогонь локалізували о 01:32, а повністю 
ліквідували о 01:45. Пошкоджено моторний 
відсік транспортного засобу. Загиблих на міс-
ці пригоди не виявлено, причину загорання 
та завдані збитки встановлюють.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

В ІРПЕНІ «БОРОТИМУТЬСЯ» ІЗ ЗЕЛЕНИМИ 
НАСАДЖЕННЯМИ ТА РАДЯНСЬКИМ ОРДЕНОМ
Такі рішення прийняли на засіданні виконкому Ірпінської міської ради, яке відбулося 29 жовтня

С итуацію прокоментував новообраний в. о. міського голови — 
секретар ради Андрій Літвинов.
За його словами, енергетики довго не  могли знайти місце 

пошкодження кабелю. Виявилося, що пробитий і він, і резервний, 
який там прокладено. Причину цієї надзвичайної ситуації мають 
з’ясувати фахівці.

Літвинов говорить, що дані мережі належать структурам, які ма-
ють слідкувати за своїм майном — перекладати комунікації, мере-
жі, робити вчасно ремонти і замінювати.

Міська влада не має права впливати на приватні компанії. Може 
лише скаржитися до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови 
КОДА, інших вищих інстанцій.

На жаль, на  згадані електромережі неможливо витрачати бю-
джетні кошти міста. Проблема в  тому, що їх не  ремонтують та 
не замінюють як слід.

Хоча за  кожне підключення, надання технічних умов, зокрема 
й забудовникам, офіційно сплачуються кошти на рахунки. Але це 
чомусь не виконується.

Літвинов зазначає, що на сьогодні міська влада не має прямих 
важелів впливу на дану ситуацію.

Водночас ми пам’ятаємо енергетичний колапс, що стався у січні мину-
лого року. Тоді внаслідок пошкодження двох кабельних ліній відбулося 
аварійне відключення, що спричинило вимкнення третини Ірпеня.

Енергетики запевняли, що однією із головних причин стало 
перевантаження в електричній мережі. Оскільки з різким похо-
лоданням до  електроприладів, якими споживачі користуються 
щоденно, додалися ще й прилади обігріву.

Відповідно, понаднормове навантаження на електричне госпо-
дарство значно зросло. Це, в свою чергу, і стало причиною ви-
никнення аварійної ситуації.

Цілком логічно припустити, що численні новобудови пропор-
ційно підвищують навантаження на  електромережі, які часто є 
застарілими і потребують заміни, не розраховані на нові енерге-
тичні потужності. 

П ерше питання про бюджетні зміни 
фактично «проковтнули», бо допо-
відачка  — начальник фінансового 

управління Євгенія Данилюк  — прийшла 
пізніше.

Замість неї прокоментував суть змін «пе-
рерозподілом» головуючий на  засідан-
ні  — перший заступник міського голови 
Олександр Маркушин (тодішня тимчасова 
очільниця Ірпеня Анастасія Попсуй, як і 
позаминулого та минулого разів, не  при-
йшла).

Члени виконкому ухвалили передачу 
6 картриджів для комп’ютерної техніки Ір-
пінсько-Бучанському об’єднаному місько-
му військовому комісаріату.

Наступне питання застопорилося. Воно 
стосувалося затвердження Угоди про вне-
сення змін до  Договору від 17.12.2014  р. 
«Про організацію перевезень пасажирів 
на  автобусних маршрутах загального ко-
ристування».

Вирішили поки утриматися та перенести 
голосування на наступне засідання. З чим 
це пов’язано — конкретно не пояснили.

З голосу керівник УЖКГ «Ірпінь» Сергій 
Скрипник повідомив, що на  капітальний 
ремонт шиферної покрівлі будинку по вул. 
Тищенка, 10 виділено понад 298 тис. грн.

Як і минулого засідання, керівництво КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд» не  оприлюднило 
кошторисів.

І якщо тоді назвали перелік робіт, то цьо-
го року директор підприємства Ігор Двор-
ніков лаконічно мовив: згідно з додатком.

Маркушин намагався внести уточнення. З 
його слів було зрозуміло, що роботи стосу-
ються тротуарів по вул. Северинівській та 
у районі залізничного вокзалу.

Каменем спотикань стало питання про 
демонтаж макета радянського ордена пе-
ред парком «Незнайка». Це стела поблизу 
ЕКО-маркету.

Член виконкому Микола Головкевич по-
цікавився, чи порадилися попередньо з 
радою ветеранів. Доповідачка натякнула, 
що це пов’язано з декомунізацією.

Їй на  допомогу прийшла членкиня ви-
конкому, начальниця КП «Управління бла-
гоустрою міста» Юлія Прибилова.

Під прізвищем Кульчицька вона відома 
як пасторка скандальної церкви Сандея 
Аделаджі «Посольство Боже», а  також як 
організатор масовки на антимайдан.

За її словами, надходили неодноразові 
звернення від людей. «У зв’язку з декому-
нізацією, просимо там зробити, знести…» — 

мовила вона, активно жестикулюючи.
Водночас член виконкому Дмитро Дем-

чишин зазначив, що частина суспільства 
може збуритися.

У суперечку втрутився Маркушин: «По за-
кону про декомунізацію ми повинні відійти 
від цього. Але сьогодні ми йдемо з нашими 
ветеранами вшановувати… Інші міста поз-
бавилися стел, позбавилися органів…»

Після цих дивних пояснень та враховую-
чи плутанину, де фактично територіально 
відокремлені парки «Незнайка» та «Пере-
мога», все ж погодилися перенести це пи-
тання на наступне засідання.

Інші питання «Управління благоустрою 
міста» стосувалися знесення зелених 
насаджень для проїздів «загального ко-
ристування» по  вул. Київська, 94-а, Ні-
жинська, 15-б, Ново-Оскольська (Григорія 
Сковороди).

А також надання дозволу на  знесення, 
кронування та санітарну чистку аварійних 
дерев у Ірпені. Кількість рослин, що підля-
гають знищенню, не уточнили.

 НЕВІДОМІ НАМАГАЛИСЯ ВИКРАСТИ ОГО-
РОЖУ НА МОСТУ МІЖ БУЧЕЮ ТА ГОСТОМЕ-
ЛЕМ

7  листопада ввечері зловмисники нама-
галися викрасти огородження на мосту че-
рез річку Рокач між містом Буча та селищем 
Гостомель. Про це повідомляє «Контроль 
благоустрою Гостомеля». Невідомі особи 

зрізали огорожу, але не  встигли вивезти 
завдяки небайдужості громадян. Майно 
та, можливо, чиєсь життя збережено. Міс-

цеві служби закликають громадян не бути 
байдужими та при виявлені підозрілих осіб 
або дій, що викликають сумнів, повідомля-
ти у поліцію.

 ЗНОВУ НАРКОТИКИ: НА ВОКЗАЛІ В ІРПЕ-
НІ ВПІЙМАЛИ ЧОЛОВІКА З МЕТАДОНОМ

8 листопада в Ірпені по вулиці Антонова 
поліцейські зупинили 32-річного місцевого 
жителя.

Під час поверхневої перевірки у  нього 
виявили та вилучили речовину білого ко-
льору, зі слів останнього — метадон, пові-
домляє Ірпінський відділ поліції.

 У БУЧІ НА «ВАРШАВЦІ» СТАЛАСЯ АВА-
РІЯ, В ЯКІЙ ПОСТРАЖДАВ МОТОЦИКЛІСТ

8  листопада у  Бучі по  вул. Нове шосе по-
близу супермаркету «Новус» сталася дорож-
ньо-транспортна пригода, в якій постраждав 
мотоцикліст. Про обставини аварії на даний 
час інформація уточнюється. На «Варшавці», 

як називають цю автодорогу, що проходить 
й через Бучу, досить часто трапляються ДТП, 
зокрема й з трагічними наслідками.

 ВНАСЛІДОК ДТП У ЗДВИЖІВЦІ ЗАГИНУ-
ЛИ ДІТИ

10 листопада у селі Здвижівка Київської 
області зіткнулися два легкових автомобі-
лі, внаслідок чого загинули четверо жите-
лів міста Буча — дві жінки та їхні двоє дітей. 
Ще четверо осіб отримали тілесні ушко-
дження та перебувають в лікарні.

Підозрюваного в смертельній ДТП на Ки-
ївщині взято під варту на 2 місяці.

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД
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 РІДНИЙ КРАЙ

 ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

 ГОСТОМЕЛЬ

 СОЦІУМ

400 КГ ТОВСТОЛОБА ЗАПУСТИЛИ 
У ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ОЗЕРО

ПЕРЕВІРКИ МАРШРУТОК НА КИЇВЩИНІ: 
ВІДСУТНІСТЬ ПОЛІСІВ, ПОШКОДЖЕНІ ДВЕРІ, СКЛО 
ТА КОЛЕСА

З’ясувати, яким є харчування дітей України, взялася міжнародна дослідницька компанія «ІПСОС» за ініціативи компанії Данон в Україні, при цьому 
експертизу забезпечувала Асоціація Дієтологів України. На жаль, результати виявилися невтішними.

Гостомельська підстанція Вишгородської філії екстреної швидкої допомоги отримала ще одну 
карету. Про це повідомили у Фейсбук‑спільноті «Час Гостомеля».

Патрульні Київщини спільно з «Укртрансбезпекою» протягом місяця, з 1 жовтня, перевіряли 
транспортні засоби, які використовують для перевезення пасажирів, у рамках комплексу заходів 
«Безпека дорожнього руху — це життя».

ЩО І СКІЛЬКИ ЇДЯТЬ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 ЗДОРОВ’Я

Так, проведене вперше масштабне національне досліджен-
ня показало, що:

 y діти всіх вікових груп (ранній вік, дошкільнята, підліт-
ки) їдять замало овочів, фруктів та ягід, а також молоч-
них продуктів; серед овочів лідером є картопля;

 y діти всіх вікових груп їдять значно більше цукру, ніж 
передбачають норми, рекомендовані ВООЗ. Основними 
джерелами цукру в раціоні є солодкі напої, в тому числі 
соки, а також вироби з борошна;

 y споживання солі також значно перевищує норми — на-
віть ті, які визначені для дорослих. Основними джере-

лами солі в  раціоні є хліб та інші вироби з борошна, 
технологічно-оброблені м’ясні продукти і домашні 
страви;

 y уже з дошкільного віку раціон дітей перевищує норми 
калорійності, відповідні віку. Тенденція посилюється 
у старших вікових групах;

 y споживання вітамінів і мінералів недостатнє: згідно з 
дослідженням, діти отримують значно менше кальцію, 
ніж необхідно. Також у всіх вікових групах виявився де-
фіцитним вітамін Е.

Які  ж наслідки неправильного 
харчування? Вчені впевнені, що 
неповноцінне харчування спричи-
няє найбільшу кількість смертей 
у всьому світі.

Неправильне харчування дітей 
шкодить їхньому здоров’ю

Принаймні кожна третя дитина 
у віці до 5 років (або 200 мільйонів 
осіб) харчується недостатньо або 
має надлишкову вагу. Майже дві 
третини дітей у  віці від 6  місяців 
до 2 років не отримують продуктів 
харчування, необхідних для під-

тримки функціонування їх тіла і мозку, які швидко ростуть. 
Через це виникають ризики недостатнього розвитку мозку, 
зниження здатності до  навчання, низького імунітету і по-
ширення інфекцій і, в  багатьох випадках, ризики смерті. 
Такі висновки опублікували експерти ЮНІСЕФ у своїй новій 
доповіді «Становище дітей в світі, 2019 рік: діти, продоволь-
ство і харчування».

Сьогодні 340  мільйонів дітей (або кожна друга дитина) 
страждають від нестачі необхідних вітамінів і поживних ре-
човин. Із дорослішанням дітей вплив нездорового харчу-

вання на них набуває тривожних масштабів.
Сіль всьому голова, але не у харчуванні
Але і це не всі проблеми у харчуванні, з яки-

ми стикаються наші діти. За даними резуль-
татів національного дослідження структури 
харчування українців, українські діти їдять 
забагато солі. Виявляється, звичка їсти со-
лону їжу, яка виробляється в  дитинстві, за-
лишається з нами і в дорослому житті. А це 
шкідливо для здоров’я. Наприклад, надмірне 
споживання солі зумовлює підвищення арте-
ріального тиску. Більшу частину денної нор-
ми солі українці отримують не  з домашньої 
їжі, а з купленої в супермаркеті.

ПЕРШИЙ КНИГОМОБІЛЬ 
ПРОЇХАВ МІСТАМИ 
КИЇВЩИНИ
У рамках Всеукраїнського проєкту «Моя 
книжкова полиця. Книгарня на колесах» у 
Василькові, Бородянці, Бучі та Ірпені побував 
перший книгомобіль, який пропонував усім 
охочим книжковий асортимент від більш ніж 
150 українських видавництв.

У Бучі книгомобіль був у  міському парку 4–5  жовтня. Далі, 
за словами організаторів, книгарні на колесах курсувати-
муть усією країною у кожній області, завітають до кожного 

міста, села, селища, адже кожна книгарня на колесах «Моя книж-
кова полиця» закріплена до певної області або кількох облас-
тей, що знаходяться неподалік.

Щодня мобільна книгарня обиратиме новий населений пункт, 
плануючи маршрути з урахуванням запитів читачів та потреб 
регіонів. Там, де менше української мови, має бути більше укра-
їнської книги.

Крім того, у рамках проєкту плануються теплі зустрічі з тала-
новитими авторами, лекції та виїзні читанки для малечі. Адже 
кожна нова книга — це інвестиція в самого себе, своїх дітей та 
добробут країни.

2 листопада 400 кг товстолоба запустили у ставок мікрора-
йону Кимерка у Гостомелі. Про це повідомив місцевий жи-
тель — голова Спілки воїнів-учасників АТО селища Госто-

мель — Олексій Табачук.
Нагадаємо, нещодавно водойму зарибили 520 кг малька коропа.

І нспектори перевіряють технічний стан маршруток, на-
явність дозвільних документів та відповідного облад-
нання й екіпірування.

Найчастіше виявляють такі недоліки:
 y відсутність полісів обов’язкового страхування ци-

вільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів та протоколів про проход-
ження обов’язкового технічного контролю;

 y прострочені терміни використання вогнегасників та 
аптечок;

 y тріщини лобового скла;
 y пошкодження коліс і не відповідність ДСТУ;
 y поломки вхідних дверей (самовільне відкриття);
 y відсутність або заблокування аварійних виходів.

І це ще не вичерпний перелік виявлених порушень.
Тільки за ранок 31 жовтня в ході таких перевірок на пра-

вопорушників були складені адміністративні матеріали 
за  ч.  1  ст.  164  КУпАП (порушення порядку провадження 
господарської діяльності у сфері перевезень пасажирів), 
за ч. 2 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандар-
тів, що стосуються здійснення пасажирських перевезень 
за  встановленими маршрутами руху транспортних за-
собів загального користування) та два акти порушення 
правил перевезення пасажирів.

У ГОСТОМЕЛІ З’ЯВИЛАСЯ ЩЕ ОДНА КАРЕТА 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

В ідтак у  селищі Гостомель пра-
цює в цілодобовому режимі дві 
бригади екстреної медичної до-

помоги, здійснюючи в середньому від 
5 до 15 виїздів на добу.

Географія маршрутів фельдшерів 
швидкої допомоги — не тільки Госто-
мель, а ще й села: Озера, Горенка, Мо-
щун, Гаврилівка, Синяк, Луб’янка.

Фельдшери підстанції кажуть, що 
повністю укомплектовані всім необ-
хідним для надання невідкладної 
допомоги, мають у  своєму розпоря-
дженні кардіографи й глюкометри, 
медикаменти.

Також вони нагадують, що екстрену 
медичну допомогу можна викликати 
у таких випадках:

• непритомність;
• судоми;
• раптовий розлад дихання;
• раптовий біль у грудній клітці;
• гострий біль у черевній порожнині 

та поперековому відділі;
• головний біль, що супроводжується 

запамороченням або нудотою;
• порушення мовлення, слабкості 

у кінцівках, що виникли раптово;

• гіпо- та гіперглікеміч-
на кома;

• при температурі тіла 
39 °C і вище та відсутно-
сті ефекту від прийнятих 
жарознижувальних лі-
карських засобів;

• значна зовнішня кро-
вотеча;

• ознаки внутрішньої 
кровотечі;

• ознаки гострого отру-
єння;

• порушення перебігу 
вагітності (передчасні 
пологи, кровотеча інше);

• анафілактична реак-
ція, спричинена різними 
чинниками;

• укуси змій та павуків;
• травми, які загрожують життю;
• нещасні випадки будь-якого харак-

теру;
• тепловий удар і переохолодження, 

які загрожують життю;
• асфіксія всіх видів (утоплення, по-

трапляння сторонніх тіл у  дихальні 
шляхи, удушення);

• надзвичайна ситуація будь-якого 
характеру;

• гострі психічні розлади (з поведін-
кою, небезпечною для життя пацієнта 
(постраждалого) та/або людей поруч);

• інші стани, які загрожують життю та 
здоров’ю людини;

• для дітей віком до двох років.
В інших випадках необхідно зверта-

тись до  лікаря первинної ланки ме-
дичної допомоги.
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 КУЛЬТУРА

В Ірпені київський художник Віталій Гідеван створив мурал. На ньому 
увічнена дівчина-бунтарка з кримськотатарським корінням.

2  та 3  листопада в  смт Ворзель на  Київщині проходив фестиваль 
історичної реконструкції Другої світової війни.

2 листопада с. Блиставиця, яке увійшло до складу Бучанської ОТГ, 
відсвяткувало свій День народження.

ФЕСТИВАЛЬ ІСТОРИЧНОЇ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОЙШОВ У ВОРЗЕЛІ

 ПОДІЯ

НОВИЙ МУРАЛ В ІРПЕНІ: УВІЧНЕНО ЮНУ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКУ БУНТАРКУ

ОБЕРЕГИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ: БЛИСТАВИЦЬКИЙ 
КРАЙ ЗУСТРІЧАВ ГОСТЕЙ

КРИЛАТЕ СВЯТО: У ГОСТОМЕЛІ 
ВІДЗНАЧАЛИ 50-РІЧНИЙ ТА 60-ЛІТНІЙ 
ЮВІЛЕЇ ЛІТАКІВ АН-26 ТА АН-24
18 жовтня на ДП «АНТОНОВ» (Гостомель) святкували 50-річчя з дня першого польоту 
транспортного літака Ан-26 та 60-ліття першого польоту пасажирського Ан-24.П ро це митець коротко розповів у мережі Facebook. Він пише, що йому було дуже 

цікаво побачити, як створюється серіал, і самому частково узяти у ньому участь.
Художник зазначає, що новий мурал — для дівчини-бунтарки з кримськотатар-

ським корінням, яка є однією із головних героїнь.
Але місце розташування цього витвору мистецтва поки не розголошують.

В ін був присвячений 76-ій 
річниці визволення Вор-
зеля від гітлерівських 

окупантів.
У перший день фестивалю, 
2  пистопада, що мав назву 
“Ворзель у гітлерівській окупа-
ції”, відбулися екскурсія музеєм 
ворзельського підпілля (у музеї 
“Уваровський дім”), відтворен-
ня реконструкторами напа-
ду ворзельських підпільників 
на барак з власівцями 5 жовтня 
1943 року та побуту радянських 
і німецьких солдатів.

На другий день, 3  пистопа-
да, що мав назву “Визволення 
Ворзеля від гітлерівців”, відбу-
лося відтворення бою за  виз-
волення Ворзеля, марш рекон-
структорів та покладання квітів 
до монумента загиблим воїнам.

У першій половині дня була пройшла розважальна програма. Вона включала 
в себе виставки та майстер-класи від народних умільців, конкурс «Оберіг рідно-
го краю», шкільний ярмарок.

У рамках народних гулянь було частування стравами та напоями, виступи творчих 
колективів Блиставиці та сусідніх населених пунктів.

Жителів Блиставиці та гостей свята вітав бучанський міський голова Анатолій 
Федорук. Кращі із місцевих жителів, учасники бойових дій у  зоні АТО отримали 
подарунки.

Р одзинкою свята стало залучення україн-
ських військових, які беруть безпосеред-
ню участь в операції об’єднаних сил.

Організатори цього заходу підготували наси-
чену програму з демонстраційними польота-
ми літаків та стрибками з парашутом, зокрема 
й десантуванням військовиків.

На сьогодні експлуатують понад 650 літаків сі-
мейства Ан-24/Ан-26. Частина з них несе службу 
в підрозділах Міністерства оборони України.

Військові льотчики переконані, що геніаль-
ного конструктора Олега Антонова справді 
можна вважати батьком вітчизняної військо-
во-транспортної авіації.

Літаки, спроектовані під орудою авіаційного 
майстра, чудово себе зарекомендували. Адже 
вони мають оптимальні тактико-технічні дані, 
не  надто вибагливі в  експлуатації, пристосо-
вані до різних кліматичних умов.

Високі  льотні якості, надійність конструкції, 
можливість експлуатації з ґрунтових аеро-
дромів, економічність і простота технічного 
обслуговування забезпечують цим літакам 
визнання не тільки в Україні, а й за кордоном.

Вони брали участь і раніше в бойових діях, 
а також сьогодні задіяні в ООС.

Загалом Ан-24 експортували до  38-ми країн 
світу, а Ан-26 — до 29-ти. Окрім того, літаки типу 

Ан-24 під позначкою Y 7 випускали у Китаї.
Крилаті машини сімейства Ан-24/Ан-26 стали 

найбільш масовими літаками, які випускали 
на авіаційному заводі в Києві.

Колектив підприємства побудував понад 
1400 серійних Ан-26 та більше 1000 Ан-24. Па-
сажирський Ан-24 та його модифікації також 
виготовляли на  заводах в  Улан-Уде та Іркут-
ську. Загалом їх випустили понад 1300 машин.

У програмі демонстраційних польотів брали 
участь літаки 15-ї бригади транспортної авіації 
ім. авіаконструктора Олега Антонова.

Це Ан-24, який використовують для переве-
зення вищого військового керівництва дер-
жави, міжнародних делегацій.

Ан-26, який у народі відомий як «Везунчик». 
Його відновили у рамках волонтерського про-
екту «Крила Фенікса» за участю фахівців ДП 
«АНТОНОВ».

Ан-30 Б, який згідно з Указом Президента 
України носить ім’я Героя України, команди-
ра ескадрильї «Блакитна Стежа» полковника 
Костянтина Могилка.

Піднімалися в повітря й легкий багатоцільо-
вий літак Ан-28 авіакомпанії «Авіалінії Анто-
нова», надлегкі літаки «Аеропракт» А-22, А-24, 
А-32, А-40 та інші.

Вітали господарів свята та гостей генераль-
ний директор ДК «Укроборонпром» Айварас 
Абромавичус, президент ДП «АНТОНОВ» Олек-
сандр Донець та інші. 

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД
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 ЕКОЛОГІЯ  НА ЗАМІТКУ

З 2022 РОКУ БЕЗ ПОЛІЕТИЛЕНУ, — 
РАДА ПІДТРИМАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
ЗАБОРОНУ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ
12 листопада 365 нардепів підтримали проєкт Закону про обмеження 
обігу пластикових пакетів на території України у першому читанні. 
Наразі законопроєкт готується на друге читання.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства України Тарас Висоцький повідомив, що в разі відкриття 
ринку землі, один гектар в Україні буде коштувати понад 2 тисячі 
доларів.

Згідно з рішенням Київради, у столичній підземці не можна їхати 
напівголими й босими, а також жебракувати й агітувати.

У парламенті зареєстрували 
законопроект 2051–1 про об-
меження обігу пластикових 

пакетів на  території України ста-
ло відомо ще у  минулому місяці. 
16 жовтня законопроект погодили 
на профільному Комітеті з питань 
екологічної політики та природо-
користування, також цей законо-
проект підтримало Міністерство 
енергетики та захисту довкілля 
і рекомендує депутатам Верхов-
ної Ради проголосувати за  нього 
у першому читанні.

Законопроект пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в  об’єктах роздрібної 
торгівлі та ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. При цьому 
обмеження не  поширюватимуться на  біорозкладані пакети, надлегкі пакети завширшки 
до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжи-
ною до 450 мм (з урахуванням ручок).

Нагадаємо, 21  травня Європейський союз схвалив директиву, згідно з якою з 2021 року 
одноразовий пластиковий підлягають повній забороні.

ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ: СКІЛЬКИ 
КОШТУВАТИМЕ ОДИН ГЕКТАР У КИЇВСЬКОМУ МЕТРО ПОЧАЛИ ДІЯТИ 

НОВІ ПРАВИЛА

«Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чин‑
на — це буде в середньому 2,2 тисячі доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з об‑
меженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1,5 тисячі доларів», — сказав Висоцький.

Зазначимо, що 13 листопада український парламент у першому читанні прийняв закон 
про відкриття ринку земель.

В УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ 
ВИД ШАХРАЙСТВА
Аферисти видурюють у людей майно через інтернет і за допомогою 
нібито служби доставки.

З ловмисники в інтернеті шукають оголошення про продаж цінних товарів, зв’язуються 
з продавцем і домовляються про покупку. При цьому шахраї розповідають, що при-
їхати особисто на зустріч не можуть (через роботу, наприклад), тому хочуть вислати 

замість себе кур’єра, написала у Фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.
Продавцеві пропонують замовити кур’єра однієї зі служб доставки та оплатити товар на-

кладним платежем. Після згоди «покупець» надсилає на вказану адресу людину, яка на-
справді — не працівник служби доставки і може не знати, що стає ланкою у злочинній схемі. 
А далі зловмисник забирає товар у «кур’єра» та не сплачує продавцеві за товар.

Зазначається, що аферист видає доставнику фірмову жилетку і бланки поштової служби, 
тож візуально вкрай складно зрозуміти, що це фейковий кур’єр.

Поліція рекомендує: якщо ви вирішили продати товар та скористатися послугою кур’єр-
ської доставки, викликайте спеціаліста лише особисто, це забезпечить вам збереження 
майна та гарантує оплату.

Н а пленарному засіданні Київської міської ради, яке відбулося 12 листопада, депутати 
затвердили нові правила користування Київським метрополітеном.

Оскільки, як зауважили депутати, попередні правила столичного метро, які були за-
тверджені Київрадою у 1995 році, нині застаріли та не враховують вимог законодавства про 
міський електричний транспорт, вимогою часу було внесення змін, які підтримали 62 де-
путати.

Отже, за нововведенннями у столичній підземці заборонено жебракувати, розклеювати 
рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати му-
зику та грати на музичних інструментах. Також під заборону потрапило проведення масо-
вих заходів на станціях метро.

А ось для людей з інвалідністю запро-
ваджено новації, які полегшать їм проїзд 
у підземці.

«Для безпечного пересування пасажи‑
рів із вадами зору дозволяється проїзд 
із собакою‑поводирем. Тварина повинна 
мати ошийник, намордник, спеціальне 
посвідчення та пройти навчання в умо‑
вах метрополітену», — повідомляється 
на офіційному сайті Київради. Також де-
талізовано низку інших правил.

«Спортивне спорядження (лижі, сан‑
ки, ковзани, велосипеди тощо) пере‑
возяться виключно в  чохлах. Також 
належна упаковка потрібна для садо‑
вого інвентаря, саджанців, риболовних 
снастей. Пасажири метро зобов’язані 
мати охайний зовнішній вигляд. Вхід 
до  підземки буде заборонено частко‑
во одягненим пасажирам, а  також без 
взуття або в  нижній білизні. Також 
не  можна пересуватися на  самокатах, 
роликових ковзанах і скейтах», — йдеть-
ся в повідомленні.
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 ГОРОСКОП  ПЛАНУЄМО

15 СПРАВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВОСЕНИ

Овен. Гороскоп на  ли-
стопад передбачає Ов-
нам досить проблем-

ний період, головні події яко-
го будуть пов’язані зі сферою 
фінансів і сімейними відно-
синами. Між тим труднощі, що 
утворилися в  минулих міся-
цях, нарешті почнуть відсту-
пати. Виявлена гнучкість і ро-
зумний підхід до  справ доз-
волять вам зітхнути з полег-
шенням до  кінця листопадо-
вої пори.

Телець. За  гороско-
пом на листопад Тель-
ці вступають в  порів-

няно сприятливий період. 
Головне  — вести себе мак-
симально чемно не  тільки з 
приємними вам людьми, але 
також з конкурентами і навіть 
недоброзичливцями: подіб-
на тактика допоможе уник-
нути конфліктів, негативно-
го впливу ззовні, а також по-
сприятиме благополучному 
вирішенню поточних питань.

Близнюки. Для Близ-
нюків третій місяць 
осені стане дійсно пе-
реломним моментом 

життя. Очікуються масштаб-
ні зміни, які можуть торкну-
тися будь-якої сфери життє-
діяльності. Давні пріоритети і 
плани втратять свою актуаль-
ність, не виключаються світо-
глядний переворот і перео-
цінка обставин, що привнесе 
позитивні тенденції в  усі по-
точні процеси.

Рак. За гороскопом 
на  листопад Раків че-
кає вельми неодно-
значний місяць. Про-

тягом всього періоду типовим 
представникам водної стихії 
знадобляться такі якості, як 
впевненість в собі і гнучкість. 
Тим часом зірки підбадьорю-
ють: цілеспрямовані натури 
будуть щедро винагороджені 
сприянням фортуни в  пріо-
ритетних сферах, правда, ре-
зультати змусять себе поче-
кати.

Лев. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Левам 
продовження досить 

нестабільного етапу. Витрим-
ка, економний підхід до  бю-
джету і прагнення до  вну-
трішньої гармонії допомо-
жуть вам опинитися в  більш 
вигідному положенні в само-
му кінці місяця.

Діва. Для Дів настане 
порівняно вдалий пе-
ріод. Головне  — ви-
кластися по  максиму-

му в професійній сфері, про-
явити завзятість і цілеспря-
мованість. З перших днів ли-
стопада ваше матеріальне 
становище зміцниться, мож-
на зайнятися плануванням 
бюджету. Середина періо-
ду може принести деякі про-
блеми в  коханні. Зірки реко-
мендують вам бути більш по-
блажливими по  відношенню 
до коханої людини.

Терези.  Запорукою 
успіху для Терезів 
в цей період стане здо-

ровий спосіб життя. Збалан-
соване харчування, помірні 
фізичні навантаження, свіже 
повітря і спокійна атмосфера 
забезпечать бойовий настрій 
і посприяють вашій продук-
тивності. Перша третина ли-
стопада — вдалий момент для 
ділових знайомств і пошуку 
однодумців.

Скорпіон. Початок ли-
стопада ознаменуєть-
ся народженням пер-

спективних ідей і багатообі-
цяючих планів. Тим часом 
в  першій декаді зірки реко-
мендують вам приборкати 
свій палкий норов, запасти-
ся терпінням і утриматися від 
активних дій. Можливі про-
блеми, пов’язані зі сферою 
фінансів. Доведеться відмо-
витися від великих витрат.

Стрілець.  Листопа-
дова пора привне-
се істотні зміни у жит-
тя Стрільців. Особли-

во це стосується матеріаль-
ної сфери, а  також роботи і 
бізнесу. Початок місяця при-
несе несподівані пропозиції і 
певні перспективи, на  які ви 
абсолютно не  розраховува-
ли. Більш того, на  деякі про-
цеси в  важливих областях 
ви і зовсім не зможете впли-
нути: головне  — сформувати 
правильне бачення ситуації, 
тоді зміни обернуться для вас 
успіхом.

Козеріг.  Зірки обіця-
ють удачу в  амурних 
справах одиноким лю-

дям вашого символу. В  пер-
шій декаді ви маєте всі шан-
си для того, щоб познайоми-
тися з тією самою людиною, 
яка згодом виявиться вашою 
половинкою. Що ж до трудо-
вої діяльності: намагайтеся 
не брати на себе зайву відпо-
відальність протягом місяця, 
це загрожує емоційним виго-
ранням.

Водолій. Це буде до-
сить суперечливий 
місяць для Водоліїв, 

адже типові представники 
цього знаку не  стануть при-
слухатися до  порад оточую-
чих, а деякі і зовсім будуть зо-
середжені виключно на влас-
них інтересах. Початок ли-
стопада  — це відмінний мо-
мент для того, аби перегляну-
ти свої бажання, цілі і плани.

Риби. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Рибам 
цілком вдалий період: 

третій місяць осені виявить-
ся для вас більш активним 
часом, ніж жовтень. Грошові 
надходження очікуються вже 
протягом перших десяти днів: 
бізнесмени і кар’єристи мо-
жуть розраховувати на  гар-
ний прибуток, а  також типо-
ві Риби отримають фінансо-
ві нарахування з абсолютно 
несподіваних джерел.

Листопад — найкращий час 
для самоаналізу

 УСМІХНІТЬСЯ!  РЕКЛАМА

Листопад для всіх пройде під активним впливом ретроградного 
Меркурія. В цей час краще відмовитися від шопінгу, інвестицій, 
далеких відряджень і тривалих подорожей. А ось ретельний са-
моаналіз і спроби осмислення складних життєвих обставин при-
несуть непогані результати.

Дієвий спосіб запобігти депресії — завантажити себе важливими справами, які повернуть смак до життя та допомо-
жуть цікаво пережити осінь. Тож пропонуємо вам ідеї того, чим можна зайнятися осінньої пори.

1 Записатися на фітнес
Якщо влітку фітнес нам замінюють 

велосипед і прогулянки, то  восени і 
взимку фізична активність знижуєть-
ся. До  того  ж ми починаємо більше 
їсти. Тож встаємо з дивана — і бігом 
на тренування.

2 Розставити по  квартирі букети 
з листя

Осінні букети з пожовклого листя 
можуть бути нітрохи не гіршими, ніж 
літні  — з яскравих квітів. Додайте 
частинку осені в свій інтер’єр: постав-
те чудовий жовто-червоний букет 
на видне місце.

3 Наїстися яблук
Осінь — сезон яблук. Встигайте за-

пастися вітамінами на всю зиму. Їжте 
свіжі яблука і сушіть, варіть варення і 
компот, випікайте пироги. Пообіцяй-
те собі з’їсти всі яблука, які виростуть 
у вас на дачі.

4 Купити теплу ковдру або нову по-
стільну білизну

Купіть собі найтепліший, найзатишні-
ший, найяскравіший плед. Або нову 
постільну білизну  — спати ви в  ній 
будете солодше, ніж немовля.

5 Сходити у театр або на концерт
Спробуйте сходити  на концерт, 

про який давно мріяли, або на що-не-
будь незвичне. Наприклад, у театр, в 
якому грають гостро-соціальні виста-
ви або який славиться незвичайним 
підходом до постановки. Чи навпаки 
— на стару-добру класику, наприклад, 
на оперу чи оперету.

6 Спробувати новий чай
До ковдри і хорошого фільму чу-

дово пасує чашка гарячого чаю або 

какао. Тож запасіться декількома 
видами ароматного і незвичайного 
смачного напою.

7 Запакувати літні речі
Сарафани, босоніжки, шорти  — їм 

пора відправитися на зимову сплячку. 
Складіть їх в коробки або на найдаль-
шу полицю. А коли будете прибирати 
літні речі, подумайте, чи є серед них 
ті, які за останні кілька років ви не на-
дягнули жодного разу, і відправте їх 
на благодійність або розпродайте че-
рез сайти безкоштовних оголошень.

8 Купити піжаму і аромалампу
Восени і взимку приємніше спати 

у  м’якенькій піжамі. А  розслабитися 
і відкинути негативні думки допомо-
же аромалампа з ефірними маслами 
мандарина, меліси, лаванди або ма-
йорану.

9 Зробити фотосесію з листям
Кілька знімків в  осінньому листі 

нікому не  зашкодить. Або хоча  б одне 
селфі на телефоні. Просто так, для себе.

10 Знайти нове заняття
Вчити іноземну мову, малюва-

ти олійними фарбами, ліпити з полі-
мерної глини, зайнятися йогою, заве-
сти блог — почніть робити щось нове. 
Те, до  чого ніяк не  доходили руки. 
Розвивайтеся!

11 Прибрати в будинку та змінити 
інтер’єр

За літо в будинку накопичилося бага-
то непотрібних речей? Саме час про-
вести генеральне прибирання або 
навіть ремонт. Але якщо він не впи-
сується в ваш осінній бюджет, можна 
просто переставити меблі або зміни-
ти фіранки на яскраві і життєрадісні.

12 Зробити нову зачіску або 
стрижку

Або пофарбуватися в інший колір  — 
одразу отримаєте +100  до  настрою і 
впевненості в собі!

13 Прочитати надихаючу книгу
Іноді нам буває складно зва-

житися на  важливий крок, який до-
корінно змінить наше життя. Дуже 
хочеться, але піти і зробити просто 
не  вистачає сил. Спробуйте про-
читати гарну надихаючу книгу: це 
може бути як художня література 
(наприклад, «Чайка на ім’я Джонатан 
Лівінгстон» Річарда Баха), так і пу-
бліцистична (наприклад, мотивуюча 
«Почни» Джона Ейкаффа).

14 Приготувати особливу вечерю
Восени ми часто сидимо вдо-

ма, а  значить, можна виділити один 
вечір, щоб підвищити свої кулінарні 
навички. Приготувати що-небудь осо-
бливе і вишукане.

15 Придумати, чим ви будете за-
йматися на новорічні свята

Нічого страшного, що до  новоріч-
них канікул ще далеко  — купувати 
путівки на  відпочинок можна вже 
зараз. Або хоча  б просто почати 
складати план, що ви будете робити 
на Новий рік.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Інформаційна 
агенція «ПОГЛЯД» 
запрошує на роботу: 

   

y водія з власним 
авто;  

y прибиральницю. 
Звертатись  

за телефоном:  
097-382-04-26

Туристична агенція 
«МінтТревел»  

запрошує на роботу 
  

y менеджера з 
туризму з досвідом 

роботи.  
Звертатись  

за телефоном:  
097-382-04-26


