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ДО ШКОЛИ — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов запевнив, що діти 
підуть до школи 1 вересня, однак 
за певними правилами, які поки 
що розробляються фахівцями 
МОЗу і Міносвіти та науки.

стор. 8

З а словами міністра, правила відвідування шкіл у но‑
вому навчальному році планується подати на  роз‑
гляд уряду вже наступного тижня, щоб заклади мали 

час підготуватися до початку навчального процесу.
«Разом з Міністерством освіти та науки ми аналізує-

мо ситуацію, дивимось, як це організовано за кордоном, 
хочемо взяти найкращі практики, щоб навчальний про-
цес був максимально комфортний і безпечний», — наго‑
лосив Степанов. 

В Ірпені по вул. Лісовій відбулася чергова вирізка дерев, яка про‑
довжується «набігами» уже не перший рік. Ділянки № 4‑б, ‑в, ‑г 
є приватною власністю, яку її господар намагається забудува‑
ти. Але громада цього густо забудованого району бачить тут 
зелену зону, а забудовник — таунхауси.

ЛІСОРУБИ НА ВУЛИЦІ ЛІСОВІЙ: ІРПІНСЬКА ГРОМАДА МРІЄ ПРО 
ЗЕЛЕНУ ЗОНУ, ЗАБУДОВНИК — ПРО ТАУНХАУСИ

4  серпня 2020 року навколо цієї території рано вранці з’явився паркан. Як 
відомо, попередній став жертвою «ірпінського парканопаду».
Місцева жителька Альона Вознюк розповіла: в чаті написали, що вирубу‑

ють зелені насадження по вул. Лісовій і попросили підійти сюди.
«Коли я прийшла на місце приблизно о 14:30, уже спиляли з десяток сосон. 

Вони падали та обламували інші дерева, що ростуть навколо.
Людей, які різали живі рослини, я попросила надати дозвільні документи. 

Вони мене спровадили до групи невідомих осіб, які знаходилися неподалік. Ці 
теж мені відмовили, посилаючись на те, що тут приватна територія.

Я зателефонувала до  муніципальної варти. Там мені повідомили, що її 
представники уже сюди приїздили. Мовляв, цю землю продали. стор. 5

СКАРБНИЧКА ІРПЕНЯ: БЮДЖЕТНИЙ «НЕДОБІР» НА ФОНІ 
МАРНОТРАТСТВА
Приєднання двох сіл до Ірпінської ОТГ, бюджетний «недобір» на фоні марнотратства, 
відмова підняти прапор братнього білоруського народу.

Ц і та інші питання обговорювали на 83‑ій 
позачерговій сесії Ірпінської міської 
ради, що відбулася 20 серпня.

На початку засідання головуючий  — в. о. 
міського голови — секретар ради Андрій Літви‑
нов — вкотре визначив статус сесії як «закри‑
та», традиційно мотивуючи карантином.

Хоча добре відомо, що «закритість» на руку 
карплюківським маріонеткам: так простіше 
«протягувати» без присутності громади дери‑
банні питання.

Депутат Сергій Глиняний розкритикував по‑
садовців за невчасне та неповне надання се‑
сійних матеріалів, унаслідок чого народні об‑
ранці не можуть їх повноцінно вивчити, щоб 
прийняти зважене рішення.

Торкаючись «закритості» ірпінських сесій, 
депутат Київської обласної ради Ігор Домб‑

ровський нагадав про інцидент, коли муні‑
ципальна варта не впустила його до сесійної 
зали.

Провину за  це він поклав на  Літвинова та 
керівника мунварти Миколу Ковальчука, які 
фактично примусили вартівців порушити за‑
кон.

Також Домбровський запропонував підняти 
на площі перед міською радою на флагштоці 
разом із прапорами України та Ірпеня знаме‑
но Білорусі — на підтримку боротьби братньо‑
го народу проти диктатури влади. Але Літви‑
нов йому відмовив.

У рамках створення ОТГ до  Ірпеня приєд‑
налося два села  — Михайлівка‑Рубежівка та 
Козинці. Натомість місто втратило Гостомель, 
Ворзель та Коцюбинське.

Це красномовно засвідчило недолугість 

«біглого» мера Карплюка та його оточен‑
ня. Суть владної політики й досі зводить‑
ся до  «видоювання» міського бюджету під 
«своїх» підрядників на  марнотратні проєкти 
на кшталт набережної, площ, парків, скверів 
тощо.

А селища, де розташовані потужні підприєм‑
ства, залишалися звичайними фінансовими 
донорами Ірпеня, на розвиток яких кидалися 
фактично копійки.

За І півріччя доходи міста становлять по‑
над 476 млн грн. Бюджетний «недобір» сягає 
35  млн грн від планових показників. За  рік 
ця сума збільшиться до мінус 70 млн грн. Такі 
втрати Літвинов пов’язав із карантином.

Остання цифра — приблизна ціна набереж‑
ної, на яку й досі витрачають величезні кошти 
платників податків.

 ОТАКОЇ!

“Твоя незалежність — твоя відповідальність!”
Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч
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В ін — корінний ірпінчанин. У юності досяг серйозних 
успіхів у  тхеквондо, створив обласну федерацію з 
цього олімпійського виду спорту, тривалий час від‑

кривав у місті секції та тренував місцевих дітлахів. А па‑
ралельно займався бізнесом. Останні вісім років — у бу‑
дівництві. Коли в  Ірпені закінчилася земля під забудову, 
Андрій не пішов шляхом тих, хто заради чергових ЖК без‑
тямно вирубував гектари довколишнього лісу. І не  побіг 
забудовувати заплаву. Три роки тому він узагалі припинив 
будувати в Ірпені.

Зі Страховським цікаво спілкуватися  — прямий, одвер‑
тий, може говорити на різні теми, з тонким почуттям гу‑
мору, але коли мова заходить про Ірпінь та політику, стає 
зосередженим та серйозним.

— Ви мене теж хочете запитати, чому я з «Нових облич» 
пішов? — щойно ми зустрілись, Андрій Страховський одра‑
зу йде в наступ.

— А ви вмієте перехоплювати ініціативу, — усміхаюсь, але 
ловлю себе на думці, що саме з того і хотів розпочати ін-
терв’ю.

— Без цього ні в житті, ні в спорті, якому я віддав багато 
років, не можливо чогось досягти, — Андрій Страховський 
хитрувато примружив очі. — Якщо чесно, я  впродовж ос‑
таннього місяця вже втомився відповідати на  запитання 
щодо свого виходу з партії. Так, я там був. І мені не сподо‑
балось. Це, якщо коротко.

— А чому не сподобалось?
— Не люблю мати щось спільне із людьми, які говорять 

одне, а роблять зовсім протилежне. Я не хочу вдаватися в де‑
талі і якихось пікантних подробиць від мене ви не почуєте.

— Гаразд. То чим тепер займаєтесь?
— І будую, і готуюсь до  місцевих виборів. Чим ближче 

до виборів, тим менше є часу на будівництво (усміхається).
— А що будуєте?
— Проєкт, яким я  особисто пишаюсь  — ЖК «Континет». 

Цей комплекс зводиться в Бучі. Колись на його місці було 
пустирище. Тепер тут маленьке симпатичне містечко, ко‑
тре вже стало домівкою для понад тисячі родин.

— А чому в Бучі?
— А чому ні? Перспективне місто. Тут моя компанія вже 

збудувала триповерховий комплекс школи і станцію во‑
допідготовки, яка вже забезпечує водою половину міста. 
Разом із житлом будуємо й інфраструктуру. Так має бути. 
Всюди. І в Ірпені…

— Вам не прикро, що не можете будувати в своєму рідно-
му місті, де вас усі знають?

— Чому не можу? Можу! Просто не хочу це робити так, як… 
Не буду називати прізвищ. Я, точніше — ми, будуємо для лю‑
дей. Розумієте? І не лише житло. Будуємо усе необхідне для 
життя — житло, соціальні об’єкти, комунальну інфраструк‑
туру, дитячі та спортивні майданчики, парковки, зелені 
зони… Не багатоповерховий курник з обмеженою територі‑
єю, а саме те, що люди з гордістю потім називатимуть своїм 
рідним домом. Те, за що мені ніколи не буде соромно…

— Андрію, ви сказали, що готуєтесь до виборів…
— Так.
— А яку партійну силу представлятимете?
— «Батьківщину». Системна партія зі стабільним електо‑

ратом. Глибоко українська. Ми з командою саме зараз вже 
працюємо над програмою дій.

— Якісь пріоритети визначили?
— Звичайно. Завдання нашої команди — ухвалити новий 

Генеральний план Ірпеня, який дозволить місту стабільно 
розвиватися, зупинить забудову заплави, незаконне бу‑
дівництво багатоповерхівок у приватному секторі…

— Ну, це не зовсім програмні засади «Батьківщини»…
— Розумію, але я тільки почав перераховувати. Особливу 

увагу, я впевнений, потрібно зосередити на комунальних 
тарифах. Що маємо зараз? Бридку воду, вартість якої зро‑
стає раз на півроку, з одного боку, і… автомобіль за міль‑
йон гривень для заступника мера — з іншого. Це те, з чим 
я категорично ніколи не погоджусь. Маємо провести пов‑

ний аудит ефективності роботи водоканалу, скоротимо 
витрати і знизимо тарифи.

Окрім того, я відмовляюся прийняти борг ірпінського КП 
«Теплоенергопостач» на 37 млн грн. Світові ціни на енер‑
гоносії падають донизу, люди на 90  % сплачують за послу‑
ги своєчасно, а  борги натомість зростають… Чому? «На‑
фтогаз» вже починає нас лякати відключенням, а на носі 
опалювальний сезон.

— І що з цим робити?
— Шукати ефективних менеджерів, професіоналів. Саме 

вони мають керувати комунальним господарством міста, 
а  не  лояльні до  місцевих князьків чиновники. Окрім того, 
потрібно цілеспрямовано зайнятися енергозберігаючими 
технологіями — для початку зрозуміти де і як ми втрачаємо 
тепло, а  потім застосувати передові новації енергозбере‑
ження. А після цього можна і тарифи на тепло у місті знизити.

Ви знаєте, наша програма набагато глобальніша. Усіх 
її аспектів ми все одно не  зможемо обговорити. Думаю, 
впродовж кількох тижнів ми її презентуємо громаді.

— Вас важко назвати романтиком, але деякі речі, про які 
згадали, здаються…

— Такими, що важко реалізувати?
— Щось подібне і хотів сказати…
— Ні, це все і багато чого іншого зробити цілком реаль-

но. Просто потрібно засукати рукава і робити це щодня. 
Не  займатися політиканством, чварами, не  малювати 
схем, а брати і працювати. Якби трудилися, а не конфлік-
тували із сусідами, то, повірте, Ірпінь би не втратив статус 
адміністративного центру регіону. Ми хочемо повернути 
авторитет місту і показати, що воно дійсно може стати 
зручним, сучасним, комфортним і… зеленим.

Головне, щоб люди усвідомили, що вони обирають 
не просто депутатів. Вони обирають майбутнє. Своє і своїх 
дітей. 

 ВІДВЕРТА РОЗМОВА

  спілкувався Борислав 
БЕРИНДА 

ПОГЛЯД

АНДРІЙ СТРАХОВСЬКИЙ:
«Я ЗНАЮ, ЯКИМ ІРПІНЬ БУВ, ЯКИЙ ВІН ЗАРАЗ 
І ЯКИМ МАЄ СТАТИ!»

 Завдання ірпінської команди 
ВО «Батьківщина» — 
ухвалити новий Генеральний 
план Ірпеня, який дозволить 
місту стабільно 
розвиватися

 Тільки повний  аудит 
ефективності роботи 
Ірпіньводоканалу допоможе 
скоротити витрати і 
знизити тарифи для містян

В Ірпені працює благодійний магазин «БлагоДІМ», в якому збирають, а потім продають нові та вживані речі.
БЕЗКОШТОВНИЙ ОДЯГ — У «БЛАГОДІМ»

В иручені кошти, за вирахуванням ви‑
трат на  утримання магазину, йдуть 
на  благодійність, а  саме  — життєді‑

яльність благодійного центру для мам з 
дітьми «ДІМ».

«БлагоДІМ»  — це соціальне підприєм‑
ство. Подібні благодійні магазини існують 
у  всьому світі, бо допомагають не  тільки 
отримувати неймовірне задоволення від 
того, що робиш добру справу, а й рятувати 
нашу планету від забруднення.

Щомісяця ми отримуємо майже тонну 
одягу!

ЩО МИ З НИМ РОБИМО? — ЗАПИТАЄТЕ ВИ.
Весь одяг ретельно сортується. 90 % від‑

дається тим, хто цього потребує, частина 
переробляється, а близько 10 % потрапляє 
до  благодійного магазину  — виручені 
кошти від його продажу ідуть на підтрим‑
ку мам з дітьми, які опинилися у скрутно‑
му становищі.

Кожного дня проходить безкоштовна 
роздача одягу. Щоб його отримати, варто 
показати документ, що підтверджує пільго‑
ву категорію.

Графік роздачі одягу: кожного дня з 
10:00  до  20:00 (одночасно відбирати одяг 
в приміщенні може не більше двох осіб).

Пільгові категорії:
• Багатодітна родина.
• Сім’ї, в яких виховуються прийомні діти 

(дитина).
• Пенсіонери.
• Одинокі мами.
• Малозабезпечені сім’ї.
• ВПО (внутрішньо‑переміщені особи).

• Сім’ї, в  яких є член сім’ї, який має по‑
свідчення УБД (учасника бойових дій).

• Сім’ї, де є дитина‑інвалід.
• Будинок сімейного типу.

ЯК ВІДДАТИ РЕЧІ?
1. Передивитись всі свої «скарби» і обра‑

ти те, що вам уже не потрібно.
2. Перевірити ґудзики, замки, кнопки, 

блискавки — вони повинні бути в робочо‑
му стані.

3. Випрати речі.
4. Принести речі в «БлагоДІМ» у робочий час.

ЩО МИ ПРИЙМАЄМО?
• одяг (жіночий, дитячий);
• взуття;
• аксесуари;
• іграшки (окрім м’яких);
• дитячі засоби (кенгуру, розвиваючі ки‑

лимки тощо).

ЕКО-СКЛАДОВА МАГАЗИНУ «БЛАГОДІМ»
Середній термін служби одягу складає 

лише 2  роки. У  шафах українців висить 
невикористаного одягу на  мільярди гри‑
вень, і все‑таки люди продовжують його 
купувати.

Екологія країни потерпає від перевироб‑
ництва та переспоживання одягу!

То що може зробити людина, яка любить 
новий одяг, але хоче жити так, щоб мен‑
ше шкодити екології? Як 
мінімум  — перестати збе‑
рігати у  своєму гардеробі 
речі, які ви не  носите. Чи 
ще гірше — викидати одяг 
на  смітник. Краще його 
пожертвувати в  наш бла‑
годійний магазин і таким 
чином повернути його 
в  обіг.  Адже Україна, тіль‑
ки уявіть, не  має жодного 
заводу з переробки тек‑
стилю! Не має жодної сор‑
тувальної станції!

Щомісяця ми приймаємо 
і сортуємо близько 1000 кг 
одягу, 80 % з якого повер‑
тається в  обіг, а  частина 
йде на  переробку (пошив 

нових виробів). Таким чином, наш магазин 
зменшує негативний вплив переспожи‑
вання на екологію країни, а також просу‑
ває свідоме споживання та еко‑шопінг.

ЯК НАС ЗНАЙТИ?
Місто Ірпінь, вул. З. Алієвої, 105. Орієн‑

тир: парк ім. Правика, стоянка авто на‑
проти дитячого майданчика. Працюємо 
з 10:00  до  19:00. Без вихідних. Телефон: 
(096)  373‑ 54 ‑29 (Маріель).

Ми вдячні кожному, хто допомагає реча‑
ми, благодійними внесками чи словами 
підтримки. Цінуємо кожного нашого бла‑
годійника. Разом ми здатні творити великі 
справи!

*Ми не виїжджаємо для того, щоб забра‑
ти у вас речі.

 ДОБРІ СПРАВИ
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Лідер партії “Перемога Пальчевського”

ЗАПРОШУЄ 
на зустріч для презентації своєї команди в Ірпені, Бучі та Гостомелі

27 серпня 2020 року 11:00 
Міський парк “Дубки” (Ірпінь, вул. Соборна) 

www.palchevskyi.win   (098)7310000

ОБ’ЄДНУЙТЕСЬ! УКРАЇНА МАЄ БУТИ КРАЩОЮ!

Офіс в Ірпені: вул. Соборна 185/1 

Андрій Пальчевський
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 АКТУАЛЬНО

 2 серпня, ІРПІНЬ. О 12:48 рятуваль‑
ники Ірпінського регіону отримали 
повідомлення, що в Ірпені по вул. 
Соборній загорілося в місцевому 
готелі. На місце виклику відправили 
три відділення 36‑ДПРЧ м. Ірпінь та 
два – 35‑ДПРЧ м. Буча. Виявилося, що 
пожежа виникла на балконі готелю. Її 
ліквідували до приїзду рятувальників.
 5 серпня, ІРПІНЬ. О 20:35 ірпінські 
поліцейські отримали повідомлення 
про те, що в Ірпені по вул. Універси‑
тетській виявлено мертвого чоловіка. 
На місці події правоохоронці виявили 
тіло чоловіка 1973 р.н. з проникаючим 
ножовим пораненням в область ре‑
бер. Працівники кримінальної поліції 
встановили особу, яка під час сварки 
скоїла даний злочин. Нею виявилося 
дружина чоловіка, 1975 р.н., місцева 
жителька, яку затримали в порядку 
ст. 208 КПК України. За даним фактом 
відкрили кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 115 КК України.
 11 серпня, ІРПІНЬ. На вул. Сково‑
роди автомобіль наїхав на пішохо‑
да, який вибіг на проїзну частину. 
Від отриманих травм чоловік 
помер. За даним фактом правоохо‑
ронці відкрили кримінальне про‑
вадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
 11 серпня, КИЇВ. На вул. Генерала 
Наумова водій ірпінської маршрутки 
№420 не впорався з керуванням і 
в’їхав у невеличкий магазин. «Во‑
дію стало погано за кермом і він не 
впорався з керуванням. На місці пра‑
цювали екіпажі патрульної поліції. 
Потерпілих немає – лише механічні 
ушкодження», – повідомила ІА «По‑
гляд» прессекретарка Святошинсько‑
го управління поліції Тетяна Мельник.
 15 серпня, КИЇВЩИНА. Поліцей‑
ські Київщини повідомили про те, 
що затримали 28‑річного жителя 
Ірпеня з посилкою, в якій знаходи‑
лися наркотики. Оперативники, по‑
мітивши чоловіка, який неоднора‑
зово притягувався до кримінальної 
відповідальності, представились та 
попросили його надати документи 
для перевірки. Натомість 28‑річний 
зловмисник почав тікати. Поліцей‑
ські наздогнали втікача та виявили 
пакунок із наркотичними засобами. 
Наразі поліція встановлює особу 
відправника посилки. Чоловіка 
затримано в порядку статті 208 КК 
України, йому загрожує позбавлен‑
ня волі на строк від 4 до 8 років.
 15 серпня, БУЧА. Поліція повідо‑
мила про затримання 32‑річної жи‑
тельки Бучі, яка розповсюджувала 
порнографічні відео. Вона створила 
приватний канал в одному з інтер‑
нет‑месенджерів, де на «замовлен‑
ня» користувачів розповсюджувала 
контент порнографічного характе‑
ру. Ціна одного такого відео стано‑
вила 1500 грн. Після надходження 
оплати на картку жінка надсилала 
приватним повідомленням фото‑ та 
відеозаписи порнографічного ха‑
рактеру користувачам каналу. Тепер 
їй загрожує від трьох до семи років 
позбавлення волі.
 18 серпня, КИЇВЩИНА. Зранку на 
автодорозі Ірпінь – Київ сталася ДТП 
— авто Fiat опинилося на даху. На 
щастя, обійшлося без постраждалих. 
Подробиці події встановлюються.
 19 серпня, ІРПІНЬ. Спалахнув 
приватний будинок на трьох влас‑
ників, що знаходиться на вулиці 
Полтавська, 32. Про це повідомили 
очевидці події.
Пожежу гасили 18 рятувальників з 
Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Гостомеля. 
Вогнем було охоплено покрівлю 
та перекриття будинку на площі 
300 кв. м. Гасіння ускладнювалось 
роботою на висоті та сильним за‑
димленням. На щастя, постражда‑
лих немає.
Вогонь знищив покрівлю будинку, 
пошкодив перекриття та речі до‑
машнього вжитку. Попередня при‑
чина пожежі встановлюється.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
КИДАВСЯ З НОЖЕМ — ОТРИМАВ КУЛЮ: 
КОНФЛІКТ МІЖ ЖИТЕЛЕМ ВОРЗЕЛЯ ТА 
ГРОМАДЯНИНОМ ГРУЗІЇ
Житель Ворзеля підстрелив громадянина Грузії, який під час сварки 
накинувся на нього із ножем. Нещодавно цей іноземець порізав згада‑
ного ворзельця. Наразі українцеві загрожує тюремне ув’язнення.

«ЮТЛАНДІЯ» — «ПАМ’ЯТНИК» ДІЯННЯМ КАРПЛЮКІВСЬКОЇ ВЛАДИ В ІРПЕНІ

 НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

В ІРПЕНІ НА ХАБАРІ У 15000 
ГРН «ПОГОРІВ» НАЧАЛЬНИК 
ВІДДІЛУ ПОДАТКОВОЇ

На скандальному ірпінському ЖК «Ютландія» два роки тривають будівельні роботи. Приборкати забудовника Артема Томіна не 
змогли ні приписи ДАБІ, ні накладання арешту на земельні ділянки. Лише небайдужа громада постійно нагадує посадовцям місцево‑
го самоврядування та правоохоронних органів про численні порушення закону, що зафіксовані при спорудженні житлового комп‑
лексу.

П равоохоронці повідомляють, що 
за  вчинення хуліганських дій із 
застосуванням зброї працівники 

Ірпінського відділу поліції затримали 
33‑річного жителя Ворзеля (у  порядку 
ст. 208 КПКУ).

Чоловік перебуває в ізоляторі тимча‑
сового тримання і йому загрожує ув’яз‑
нення до семи років.

Зазначається, що конфлікт між ним та 
52‑річним громадянином Грузії, який 
свого часу вже мав проблеми із зако‑
ном, виник три тижні тому.

Тоді на  ґрунті неприязних стосун‑
ків іноземець наніс опоненту ножові 
непроникаючі поранення.

Поліція за  фактом спричинення лег‑
ких тілесних ушкоджень відкрила кри‑
мінальне провадження.

Цікаво, що цього разу внаслідок чер‑
гової сварки громадянин Грузії знову 
накинувся на ворзельця із ножем.

Під час бійки той дістав пристрій для 
відстрілу гумовими кулями і вистрілив 
у бік нападника. Потерпілого іноземця 
доправили до  лікарні, де надали ме‑

дичну допомогу.
На місці події працювали слідчо‑о‑

перативна група та група реагування 
патрульної поліції Ірпінського ВП. Пра‑
воохоронці шукають зброю.

Слідчі за  фактом стрілянини відкри‑
ли кримінальне провадження за ч. 4 ст. 
296 (хуліганство) ККУ. Її санкція пе‑
редбачає позбавлення волі від трьох 
до семи років.

Й ому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 
років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 ро‑

ків, з конфіскацією майна.
У четвер, 6 серпня, поліцейські викрили при отриман‑

ні хабаря та затримали в порядку ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України начальника відділу Ір‑
пінського управління податкової служби. Про це повідом‑
ляється на офіційному сайті Нацполіції України. 

Посадовець вимагав від 
підприємця 15000 грн не‑
правомірної вигоди за 
зміну податкової застави 
із рухомого та нерухомого 
майна на оборотні активи 
підприємства.

Наразі вирішують пи‑
тання про повідомлення 
чиновнику про підозру у 
вчиненні кримінального 
правопорушення, перед‑
баченого ч. 3 ст. 368 Кримі‑
нального кодексу України.

За прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою передбачена 
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 
5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні поса‑
ди чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з 
конфіскацією майна.

С вого часу Ірпінська міська рада змінила 
цільове призначення згаданих ділянок 
з будівництва та обслуговування буді‑

вель громадських і релігійних організацій під 
висотки.

Містобудівні умови та обмеження видали 
Артему Томіну. Незаконна новобудова по вул. 
Чехова, 1‑а в  Ірпені (UTLANDIA) «виросла» 
із 5 поверхів до  10‑ти. Спорудження ведеть‑
ся у  межах приватного сектора, практично 
впритул до будинків місцевих жителів.

Забудовник свого часу не допустив на свій 
об’єкт посадовців Держархбудконтролю. 
Згідно зі ст. 188–42  КУпАП за  невиконання 
законних вимог (приписів) посадових осіб 
органів ДАБК та нагляду було накладено від‑
повідний штраф.

У листопаді Департамент Держархбудінспек‑
ції у  Київській області зупинив підготовчі та 
будівельні роботи на трьох резонансних об’єк‑
тах нашої області — ЖК «Ютландія», «Синергія 
Сіті», «Авіатор». Ірпінський міський суд наклав 
арешт на  земельні ділянки, на  яких зводять 
ЖК «Ютландія». Але, незважаючи на це, буді‑
вельні роботи на об’єкті не припинялися.

Підставою стало клопотання слідчого СВ 
Ірпінського відділу поліції за ознаками кри‑
мінального правопорушення, передбаченого 
ст. 356 (самоправство) ККУ.

Проте у  січні 2020‑го у  суді арешт зняли. 
Громаду потерпілою не  визнали. Начебто 
Томін усунув усі недоліки, визначені ДАБІ. 
Водночас розслідування кримінальних про‑

ваджень, пов’язаних із цим будівни‑
цтвом, триває.

27  липня журналісти ІА «Погляд» 
проінспектували будівельний май‑
данчик «Ютландії». Працівники ве‑
дуть активні роботи, підключають 
до них баштовий кран.

Для жителів приватних будинків, 
що розташовані поруч із величез‑
ною новобудовою, нормальне життя 
фактично закінчилося. 10‑поверхо‑
ва споруда перекрила огляд, затуляє 
сонце. Зараз стоїть постійний шум, ле‑
тить пилюка. Вікна доводиться 
закривати, щоб не чути гулу та 
не  дихати будівельним непо‑
требом. А неподалік живуть ро‑
дини з маленькими дітьми.

Мешканець садиби по  вул. 
Українська Олег Живиця, на‑
впроти якої зводять висотку, 
передає свої «вітання» ірпін‑

ській новообличчівській владі.
Будівництво «Ютландії» триває 

за  каденції в. о. міського голо‑
ви  — секретаря ради Анастасії 
Попсуй (змінила прізвище на За‑
блоцька) та Андрія Літвинова.

Це яскравий приклад децен‑
тралізації по‑ірпінськи, коли 
тимчасові карплюківські ма‑

ріонетки не  бачать явних порушень закону. 
А на засіданнях виконкому обіцяють, що слід‑
куватимуть за дотриманням його норм.

І навіть скасовують деяким забудовникам 
надані своєю  ж службою містобудівні доку‑
менти, переводячи вирішення питання у су‑
дову площину. Але це фактично передвибор‑
чий піар та затягування часу.

ПОЗОВ ГРОМАДИ НА КОМУНАЛЬНИХ ШАХРАЇВ: УЖКГ «ІРПІНЬ» НЕ ПОВЕРНУЛО СПОЖИВАЧАМ ПОНАД 3,3 МЛН ГРН

Н овостворена громадська організація 
«Ірпінська спілка споживачів» подала 
перший позов до  суду. Документ сто‑

сується захисту прав невизначеного кола 
мешканців багатоповерхових будинків, яким 
КП «УЖКГ «Ірпінь» не  повернуло понад 
3,3  млн  грн. Люди, які сумлінно сплачували 
за  житлово‑комунальні послуги, стали жер‑
твами шахрайства комунального підприєм‑
ства Ірпінської міської ради. Махінації з боку 
керівництва останнього виявила Держпрод‑
споживслужба.

За результатами планової перевірки фахівці 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в  Київській області виявили порушення УЖКГ 
«Ірпінь» порядку формування, встановлення і 
застосування державних регульованих цін.

Отже, мешканці квартир, які сумлінно спла‑
чували за житлово‑комунальні послуги, стали 

жертвами шахрайства з боку комунального 
підприємства Ірпінської міської ради.

Згідно з вимогою завідувачки сектора 
контролю за регульованими цінами ГУ Держ‑
продспоживслужби в Київській області УЖКГ 
«Ірпінь» мало повернути кошти споживачам 
послуг з утримання будинків, споруд та при‑
будинкових територій.

Лише за період із 5.07.2018 по 31.12.2018 пе‑
рерахунок становить більше 3,331 млн грн.

Відповідальним за  виконання вимог є ди‑
ректор КП «УЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник — 
член партії «Нові обличчя», депутат Ірпін‑
ської міської ради.

Посадовець на  сесіх ІМР слухняно голосує 
у  дерибанних питаннях, як того вимагає лі‑
нія карплюківської партії. Водночас виявляє 
і «власну» ініціативу.

Так, Скрипник звернувся до Ірпінської міськ‑

ради із заявою про зміну цільового медично‑
го призначення території колишньої дитячої 
поліклініки по вул. Слов’янській під забудову 
висотками.

Її цілеспрямовано «зачистили» для бага‑
топоверхівок: виселили звідти комунальні 
структури — «Ірпіньзеленбуд» і «Службу захи‑
сту та лікування тварин».

Новостворена громадська організація «Ір‑
пінська спілка споживачів» подала перший 
позов до суду.

Документ стосується захисту прав невизна‑
ченого кола мешканців багатоповерхових бу‑
динків, яким КП «УЖКГ «Ірпінь» не повернуло 
понад 3,3 млн грн.

Люди, які сумлінно сплачували за  житло‑
во‑комунальні послуги, стали жертвами ша‑
храйства комунального підприємства Ірпін‑
ської міської ради.
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СТОКИ — У ЗЕМСНАРЯД: ТИМЧАСОВА ІРПІНСЬКА ВЛАДА РОКАМИ ЗАМОВЧУВАЛА 
ПРОБЛЕМУ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДИ

 ДОВКІЛЛЯ

 РЕГІОН

Жителі Ірпеня навесні під час карантину прибирали в районі СМУ засмічену територію навколо водойм. Вони виявили, що в озеро Земснаряд практично 
цілодобово зливають каналізаційні нечистоти. З’ясувалося, що місцева влада знає про цю проблему вже 5 років. А деякі кандидати в депутати цього округу 
навіть піарилися на цій каналізації, яка виявилася приватною.

Я к розповіла жителька Ірпеня Людмила Першин, 
згадану каналізаційну мережу використовують гур‑
тожиток та ціла низка підприємств. Представники 

громади у травні зверталися до першого заступника місь‑
кого голови Олександра Марку‑
шина. Домовлялися зустрітися, 
окреслити проблему та шукати 
шляхи її вирішення. Але цього 
не сталося. Проте чиновник туди 
декілька разів приїздив.

Тимчасова ірпінська влада ухва‑
лила рішення про перекриття 
каналізації. До  цього спонукав 
візит Державної екологічної ін‑
спекції України. Як не дивно, але 
вона порушень дотримання при‑
родоохоронного законодавства 
не  виявила. Люди продовжують 
звертатися за  допомогою до  різних інстанцій та громад‑
ських діячів.

Хоча з одного колодязя тече прямо у водойму, з іншого — 
не дотікає, тому утворюються штучні озерця з нечистот пе‑
ред Земснарядом.

Відомий письменник та журналіст Володимир Коскін обу‑
рений станом екології нашого регіону. Зокрема й стосовно 
головних озер — перлин Ірпеня. Кар’єр закидають сміттям 
та автопокришками, яких сотні у водоймі. Вони розклада‑
ються. Це 124  токсичні речовини, 14  з них  — смертельно 
отруйні.

«Ще більш по-
тужна лінія ка-

налізаційних колодязів 
йде від Бучі до  Ірпеня і 
впадає у р. Буча. Ця річ-
ка — велика каналізаці-
йна «труба» під відкри-
тим небом. Стукання 
у  мерські кабінети Ір-
пінської міської ради 
нічим не  допомагає. 
Чиновники знають про 
цю ситуацію. Але оби-

два озера фактично знищують. Домішки потрапляють 
у  ґрунтові води — ми це п’ємо. Чому на це не реагує ір-
пінська влада? Агресивна жадібність, зиск, велике бажан-
ня заробити «бабло» за  будь-яку ціну!»  — переконаний 
письменник.

Олег Давидов  — ке‑
рівник та один із спів‑
засновників компанії 
«Патріот ДГ», яка є 
власником споруд та 
каналізації, — зазначив, 
що остання перебувала 
у приватній власності. З 
купівлею приміщення 
вона перейшла до них, 

м і с т о 
не  хоче 
брати цю 
мережу на свій баланс.

Несумлінні громадяни зривають каналіза‑
ційні люки, крадуть металеві деталі, закида‑
ють колодязі сміттям. Тому доводиться по‑
стійно чистити, витрачаючи великі кошти. 
Ймовірно, сталося пошкодження труби.

Компанія, за  словами Давидова, намага‑
ється вирішити проблему. Знайшли спільну 
мову з іншими користувачами мережі, вста‑
новлюють необхідне устаткування. Можли‑
во, каналізацію підключать до КНС‑13.

ПЕРША «ТЮРЕМНА ЛАСТІВКА» У 
КОЦЮБИНСЬКОМУ: ІРПІНСЬКИЙ ВИПРАВНИЙ 
ЦЕНТР ВИСТАВЛЯТЬ НА АУКЦІОН
Держава оголосила про початок великого розпродажу в’язниць. Кошти спря‑
мовуватимуть на розбудову нової в’язничної інфраструктури та поповнення 
державного бюджету. А перший об’єкт, який виставлять на продаж, — ДУ «Ірпін‑
ський виправний центр (№ 132)», що у Коцюбинському. Саме до цієї пенітенціар‑
ної установи приїхав міністр юстиції України Денис Малюська, щоб поділитися 
планами щодо майбутнього таких закладів.

6  серпня міністр юстиції України Денис Ма‑
люська взяв участь у заході, присвяченому 
початку великого розпродажу в’язниць. 

Він відбувся на  території державної устано‑
ви «Ірпінський виправний центр (№  132)», що 
у  Коцюбинському. Саме цей об’єкт має стати 
першою «тюремною ластівкою» змін, передба‑
чених у пенітенціарній системі нашої держави.

За словами міністра, велика частина україн‑
ських в’язниць перебуває у замороженому стані. 
Вони давно не використовуються за своїм при‑
значенням. Як приклад — Ірпінський виправний 
центр. Останніх засуджених перевели звідси 
до  аналогічного закладу в  серпні 2019  року. З 
того часу лише витрачаються кошти на  утри‑
мання та охорону об’єкта. А це більше десятка 
мільйонів гривень на рік.

Площа земельної ділянки установи перевищує 
8 га, будівель — 24000 кв. м. Вона розташована 
поблизу Києва. На об’єкті є водо‑ та електропо‑
стачання, каналізаційна мережа.

У країні нараховується 12 виправних центрів, 
де утримується понад 1380 осіб. У них нема су‑
ворого режиму. Засуджені перебувають досить 
вільно: вони тут ночують, але можуть виходити 
за  межі установи й там працювати. Таке пока‑
рання називають «обмеженням волі». Його 
пропонують прибрати із кримінального кодексу 
та закрити згадані виправні центри. Але це пи‑
тання майбутнього.

«Загалом, в  Україні 27  таких заморожених 
установ. Кожна з них може бути потенційним 
об’єктом продажу і цікавою для інвесторів. 
Окрім того, нещодавно ми розпочали процес 
оптимізації 8 нових установ, які поки функці-
онують, але також будуть заморожені. А засу-
джених уже почали переводити в  інші закла-
ди», — наголосив Малюська.

Але розпродаж в’язниць, за  словами міністра, 
не  означає, що зменшать кількість в’язнів чи 
їх відпускатимуть, або для них не  вистачатиме 
місць в існуючих пенітенціарних установах. Про‑
сто є багато надлишкового майна. Перший крок 
оптимізації  — це продаж заморожених активів 
(тобто буцегарень, які не використовують).

Другий  — визначення місць, де будуватимуть 
нову в’язничну інфраструктуру. В першу чергу — 

слідчі ізолятори (за межами міст чи у їх промзо‑
ні). Два десятки їх старих приміщень розташовані 
у  центральній частині міст. З побудовою нових 
споруд їх згодом закриватимуть та продавати‑
муть. Потім справа дійде до реконструкції (будів‑
ництва) установ виконання покарань.

Малюська наголосив, що виручені за  об’єкти 
кошти спрямують на  розбудову нової в’язнич‑
ної інфраструктури та поповнення державного 
бюджету. Їх цінність для інвесторів  — можли‑
вість отримати великі земельні ділянки з інже‑
нерними мережами, які вже підведені.

«Що виросте на їхньому місці — заводи, жит-
лові, торгово-розважальні комплекси — це вже 
не до нас, а до майбутніх власників та органів 
місцевого самоврядування, які затверджують 
генплани, ДПТ і видають містобудівні умови 
та обмеження», — підкреслив міністр.

Ірпінська виправна установа знаходиться в цен‑
трі Коцюбинського поблизу залізниці. Поруч  — 
висотки та будівельні майданчики. Цілком мож‑
ливо, що на місці закладу можуть з’явитися нові 
багатоповерхівки чи торговельні комплекси.

Нагадаємо, що декілька років тому в Коцюбин‑
ському планували спорудити нове приміщення 
Київського слідчого ізолятора. Але іноземні ін‑
вестори відмовилися. На  думку тодішнього мі‑
ністра юстиції Павла Петренка, це пов’язано з 
негативною інформаційною кампанією, яку ор‑
ганізували деякі забудовники. Хоча, звісно, міс‑
цева влада та населення теж були не в захваті 
від ідеї переселення СІЗО до селища.

ЛІСОРУБИ НА ВУЛИЦІ ЛІСОВІЙ: ІРПІНСЬКА 
ГРОМАДА МРІЄ ПРО ЗЕЛЕНУ ЗОНУ, 
ЗАБУДОВНИК — ПРО ТАУНХАУСИ

Їм начебто надали документи, що це 
приватна власність. Але говорять, що 
не  мають права перевіряти дозволи, 
розповідали про якісь витяги. На  мої 
неодноразові дзвінки приїздити ще 
раз відмовилися.

Особисто намагалася припинити 
вирубку дерев. Але декілька міцних чо-
ловіків мене звідти просто «ввічливо» 
винесли, не завдавши шкоди.

На наш виклик прибула поліція, спи-
нила нищення зелених насаджень, пе-
ревірила документи. У лісорубів узяла 
пояснення.

Правоохоронці повідомили, що у цих 
осіб нема при собі специфікації, де має 
вказуватися, які саме дерева (попе-
редньо пронумеровані та промаркова-
ні) можуть зрізати.

Наша громада протестує проти 
того, що місцева влада не  зважає 
на те, що у людей має бути місце для 
відпочинку, проведення родинного до-
звілля, вигулу домашніх тварин.

Ми переймаємося тим, що незабаром 
тут може з’явитися чергова багато-
поверхівка.

На жаль, в  Ірпені не  дотримують-
ся визначених державних будівельних 
норм для забезпечення повноцінного 
життя населення», — зазначила Альо‑
на Вознюк.

На ділянці та поблизу неї світилися 
дві особи, які не  назвалися. Вони теж 
запевняли, що це приватна власність.

Один з них показував поліції якісь 
папери. Проте працівники слідчо‑о‑
перативної групи, які прибули сюди, 
відмовилися прокоментувати ситуацію 
журналістам ІА «Погляд».

Приїхав на місце події й депутат Ірпін‑
ської міської ради цього округу Максим 
Плешко («Нові обличчя»). Він послався 
на те, що територію у цьому районі «по‑
передники» ще більше 10  років тому 
передали у приватну власність.

Частину вже встигли забудувати, 
іншу — ні. Тому виникає напруга серед 
населення, яке хоче, щоб тут була зона 
відпочинку.

Дерева рубали, але не  показали 
на це ні дозволу, ні містобудівні умови. 
На картинці — таунхаус. Але інформації 
про те, хто замовник будівництва, під‑
рядник — немає.

Плешко пообіцяв звернутися до відді‑
лу містобудування та архітектури, щоб 
дізнатися, яка наразі є дозвільна доку‑
ментація по цій ділянці.

У поліції журналістів повідомили: 
поки триває досудове розслідування, 
документи щодо власника ділянки та 
дозволів на  вирубку надати не  мо‑
жуть — таємниця слідства.

Але це не зупинило лісорубів і надалі 
знищувати зелену зону 5 серпня. Тому 
«занепокоєна» тимчасова ірпінська 
влада провела вимушену зустріч із 
забудовником — все ж йдуть вибори, 
треба піаритися перед електоратом.

Виявилося, що забудовник  — Артем 
Кучма. Він запевняє, що згадані ділянки 
у приватній власності із 2009 року, він 
їх купив і збирається тут проводити ко‑
теджну забудову.

Влада зазначає, що відновну вартість 
дерев начебто сплачено, але виникли 
певні питання. А ось документів на бу‑
дівництво на  той час забудовник ще 
не отримав.

Швидше за  все, зелені насадження 
знесуть по  максимуму під таунхауси. 
На жаль, свого часу куточки живої при‑
роди роздали у  приватну власність. 
Ділянки, прокручені через численні 
продажі, перетворилися на  будівельні 
майданчики.

Відомо, що влітку 2018 року в Ірпені 
по  вул. Лісова невідомі пробралися 
на територію згаданої зеленої зони, 
огородженої парканом, та почали 
вирізати дерева. На виклик прибула 
поліція. Проте різали й наступного 
дня.

Загалом тоді знищили 9 здорових де‑
рев. Дозвільних документів на  їх зне‑
сення не було. Це засвідчили й право‑
охоронці, які приїздили на  виклик. Як 
забудовник фігурував колишній депу‑
тат Ірпінської міської ради Михайло Ко‑
вальчук.

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

СТУДЕНТКА ІРПІНСЬКОГО 
ФІСКАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ АННА 
ЛИСЕНКО — НАЙКРАЩА 
БОКСЕРКА УКРАЇНИ
Анна Лисенко — студентка Університету 
державної фіскальної служби України, що 
в Ірпені, — стала найкращою боксеркою на‑
шої країни.

У Ворзелі розпочали ремонтні 
роботи з елементами відновлен‑
ня первісного вигляду балкона 
парадного входу «Уваровського 
дому».

РЕМОНТ «УВАРОВСЬКОГО ДОМУ»: у Ворзелі 
відтворюють балкон архітектурної перлини

 СОЦІОЛОГІЯ

ІРПІНЦІ ДАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Близько двох тисяч жителів Ірпеня долучилися до опитування, яке провела команда Європейської Солідарності Ірпінської об’єднаної територіаль‑
ної громади в рамках підготовки програми розвитку «Ірпінь Європейський». Для 100‑тисячного міста така кількість опитаних мешканців навіть 
без вибірки — максимально наближене до справжньої громадської думки.

У зв’язку із святкуванням Міжнародного дня боксу, який 
відзначають 22  липня, Міжнародна асоціація боксу 
(АІВА) ввела номінацію — «Найкращий у боксі — 2020».

Федерація боксу України повідомила імена усіх її україн‑
ських лауреатів.

Серед них — студентка ННІ спеціальної фізичної і бойової 
підготовки та реабілітації Університету ДФС України Анна Ли‑
сенко — найкраща боксерка України.

П ланують відновити металоконструк‑
ції балкона, зробити водонепро‑
никне покриття та встановити нове 

огородження, що виготовили за старо‑
винними світлинами часів спорудження 
будівлі.

Роботи виконують за рахунок селищного 
бюджету та меценатської допомоги.

До речі, не так давно у Ворзелі обгово‑
рили основні питання щодо розробки 
проекту на грантову програму Євросоюзу, 
у лоті по культурі, в розмірі від 400 тис. 
євро.

У його рамках розглядають ремонт бу‑
дівлі Центру культури «Уваровський дім», 
додаткове облаштування локації в парку 
і перетворення його на культурний центр 
та туристичну дестинацію (територія, що 
приваблює відвідувачів).

У БУЧУ З’ЇДУТЬСЯ ХУДОЖНИКИ З УСІХ КУТОЧКІВ 
УКРАЇНИ
12-13 вересня місто Буча на Київщині зустрічатиме акварелістів зі 
всієї України.

12  та 13  вересня у  Бучі відбуватиметься Всеукраїн‑
ський пленер акварелістів, які створять живописні се‑
рії на полотні. Про це на своїй сторінці у фейсбуці по‑
відомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

«Буча давно стала культурно-мистецьким центром 
Київщини, рідною домівкою для міжнародних, всеу-
країнських та обласних фестивалів та конкурсів. Одні 
поселяються у  місті на  десятиліття, інші яскраво 
спалахують, щоб розлетітися іскрами по країні. Ком-
позитори, сценаристи, скульптори, майстри пера та 
пензля надихаються осінньою красою по-особливому і 
свої відчуття передають у шедеврах — картинах, ка-
мені, поезії та в музиці», — зазначив Федорук.

Художники на  пленер з’їдуться з різних куточків 
України. Вони зображатимуть бучанську осінь, а робо‑
ти подарують місту.

П рограма має на  меті перетворити Ір‑
пінь зі спального передмістя столиці 
в  сучасне європейське місто. Чи це 

можливо? Опитування жителів міста пока‑
зує, що цілком і навіть більше. Близько двох 
тисяч ірпінців — це тільки ті, які погодили‑
ся взяти участь в  масштабному опитуванні 
та заповнити анкети. А  всіх разом, хто по‑
спілкувався біля наметів «ЄС» з нашими 
активістами та взяв партійну газету, понад 
тридцять тисяч.

Ірпінці небайдужі, а це вже половина успіху. 
Переважають конструктив і бажання співп‑
рацювати, діяти разом, а це — головна озна‑
ка європейськості.

Найактуальніші дві проблеми, на які вказу‑
ють ірпінці, це — хаотична багатоповерхова 
забудова та втрата Ірпенем статусу міста‑ку‑
рорту, міста‑оздоровниці. Далі йде брак 
освітніх, оздоровчих, спортивних, культурних 
та медичних закладів у місті.

Ось на чому мають зосередитися нова місь‑
ка рада та новий міський голова. По‑перше, 
запровадити європейські норми містобуду‑
вання. По‑друге, збільшити кількість зелених 
зон, створити туристичні маршрути та сучас‑
ні рекреаційні комплекси.

Найчастіше люди питають: «А  хто це все 
робитиме?».

Волонтери ЄС відповідають: «Ми всі разом 
з вами».

Тож приєднуйтесь.

На Вашу думку, Ірпінь – європейське місто?
     Так        Ні

Хто заважає Ірпеню стати сучасним євро-
пейським містом?
     Президент України;
     Верховна Рада України;
     Кабінет Міністрів України;
     Київська обласна державна адміністрація;
     діючий міський голова Ірпеня;
     діюча Ірпінська міська рада;
     громадські активісти:
Ваш варіант______________________________________
______________________________________________________

Що заважає Ірпеню стати сучасним євро-
пейським містом?

хаотична забудова;
корупція;
вирубка зелених зон;
нестача шкіл/садочків (потрібне 
підкреслити);
неякісні послуги ЖКГ (якість води, 
електромережі, каналізація);
нестача медичних закладів;
нерозвинена транспортна 
інфраструктура (затори, 
перевантажений трафік, відсутність 
якісних пасажирських перевезень);
відсутність інфраструктури для людей 
з обмеженими фізичними можливостями;
екологічні проблеми (забруднені водойми, 
повітря тощо);
недостатня кількість робочих місць;

Ваш варіант _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Яких об’єктів для комфортного проживан-
ня, на Вашу думку, не вистачає в Ірпені?

басейн;
театр;
спортивно-оздоровчий комплекс;
концертно-виставковий центр;
сучасна школа мистецтв;
центр IT-технологій;
туристично-готельний комплекс;
гіпермаркет;

Ваш варіант______________________________________

Що  може зробити Ірпінь європейським 
містом?
Ваш варіант _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Команда Європейської Солідарності роз-
робляє програму «Безпечне європейське 
місто». Що, на вашу думку, там потрібно 
врахувати?

відеомоніторинг;
освітлення вулиць;
створення муніципальної поліції;
запровадження мережі тривожних кнопок 
в громадських місцях;

Ваш варіант______________________________________

Чи підтримуєте Ви ініціативу команди Єв-
ропейської Солідарності щодо мораторію 
на багатоповерхову забудову в Ірпені?
     Так        Ні

Чи підтримуєте Ви ініціативу команди Єв-
ропейської Солідарності щодо повернення 
Ірпеню статусу курортно-туристичної 
зони?
     Так        Ні

Прізвище, ім’я _____________________________________________________________________

Контактний телефон та е-mail __________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________

Дата народження ________________________________________________________________

Програма розвитку Ірпінської громади «Ірпінь Європейський»

ОПИТУВАННЯ

Ірпінська ОТГ

Дата ________________                                          Підпис* ________________
П.І.Б. відповідального волонтера

_____________________________
*Я погоджуюсь на обробку моїх персональних даних

Так – 84 % 

Ні – 16 %
Так – 92 % 

Ні – 8 %

✓

✓
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 НОВИНИ

 ПОЛІТИКА

Партія «УДАР Віталія Кличка» шукає активістів, які можуть зробити 
власний внесок у розвиток нашої держави і допомагати своїми діями 
будувати нову, європейську, соціальну, правову та демократичну 
Україну.

Компанія інтернет-провайдер «Бест»  
запрошує на роботу у м. Ірпінь та с. Гореничі  

 ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ ОПТОВОЛОКНА. 
Пропонуємо:

• повну зайнятість з графіком  
роботи: пн‑пт, 9:00–18:00  

• конкурентноспроможну заробітну плату
Обов’язки: 

проведення зварювальних робіт волокон‑
но‑оптичних кабелів зв’язку;  

монтаж та ремонт абонентських ліній;  
підключення ПК та ТВ абонента до мере‑

жі; налаштування доступу до Інтернет. 
Телефонуйте: (097) 382‑04‑26,  
Відділ по роботі з персоналом

Незалежна інформаційна агенція «Погляд» 
запрошує до співпраці: 

• журналіста відділу розслідувань. 
Досвід  роботи за фахом — від 2 років. 

За детальною інформацією  
звертайтесь за телефоном:  

(097) 382‑04‑26  
Відділ по роботі з персоналом. 

НА ВАРШАВСЬКІЙ ТРАСІ ЗАМІСТЬ ЗНАКА «ІРПІНЬ» ВСТАНОВИЛИ 
НОВУ СТЕЛУ — «ГОСТОМЕЛЬ»

2 серпня на  Варшавській трасі (Київ  — Ко‑
вель — Ягодин) на в’їзді до селища Гостомель 
з’явилася нова стела  — із написом «Госто‑

мель». 
Новий знак встановила Гостомельська селищна 

рада замість стели «Ірпінь» — з огляду на  те, що 
це — в’їзд до Гостомеля (перехрестя вул. Свято‑По‑
кровської та Чкалова).

Як відомо, Гостомель наразі утворює свою грома‑
ду — з селами Озера, Горенка та Мощун — та відді‑
ляється від Ірпеня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 
знак «Ірпінь» демонтували ще 4 лютого цього року.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ:  
ПАРТІЯ «УДАР» ФОРМУЄ КОМАНДУ 
НА КИЇВЩИНІ

П артія «УДАР Віталія Кличка» буде брати участь у місцевих виборах 2020 
року у всі рівні місцевих рад на Київщині. Про це заявив лідер Київської 
обласної організації партії Олег Велікін, повідомляє KV з посиланням на 

пресслужбу партії.
«Для активізації участі громадськості у виборчих та післявиборчих проце-

сах політична партія «УДАР Віталія Кличка» закликає всіх небайдужих гро-
мадян приєднатись до команди активістів, які можуть брати безпосередню 
участь у впровадженні необхідних змін у нашій країні та своїми діями допома-
гати будувати нову, європейську, соціальну, правову та демократичну Украї-
ну», – йдеться у повідомленні пресслужби «УДАРу».

У партії заявляють, що для того, щоб приєднатися до команди активістів «УДАР 
Київщини», необхідно заповнити анкету, вказавши контактні дані та сфери ді‑
яльності, в яких ви бажаєте проявити себе.

«Якщо ви вірите в майбутнє України, пропонуйте свої ідеї, пропозиції та до-
помогу для того, щоб зробити власний внесок у розвиток нашої держави», – 
закликають у Київському обласному «УДАРі».

Компанія БЕСТ, регіональний лідер надання послуг інтер‑
нет та кабельного телебачення, запрошує на роботу  

БУХГАЛТЕРА (м.Ірпінь)
Основні обовязки: робота з банком; нарахування заробітної плати; складання 

звітності ЄСВ, Соцстрах; робота з CRM‑системою.
Деталі за телефоном: 097– 382‑04‑26, відділ по роботі з персоналом.

РАНІШЕ НА ЦЬОМУ МІСЦІ ЗНАХОДИЛАСЯ СТЕЛА «ІРПІНЬ».

було стало
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 ГОРОСКОП СВЯТО

Перший місяць осені обіцяє бути динамічним. Не 
обійдеться без труднощів, але більшість знаків 
знайдуть шляхи їх усунення.

Вересень

 ЛІТО В БАНКАХ

ПОМІДОРИ З ЯБЛУКАМИ

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСЬКИ

1 кг чистих помідорів, 1 кг яблук, листя смородини.
Для маринаду: 1 л води, 100 г цукру 80 мл яблучного оцету, 

30 г солі.
На дно стерилізованих банок 

(1 л) складіть листя смородини, 
шматочки яблук та помідори. 
Воду закип’ятіть з цукром і сіллю, 
влийте в банки, накрийте стилі‑
зованими кришками і залиште 
на 10 хв. Потім маринад влийте 
в каструлю, закип’ятіть, влийте 
оцет і повторно залите киплячим 
маринадом. Закатайте.

3 кг кабачків, 0,5 кг моркви, 0,5 кг цибулі, 2 ст.л. солі, 200 г цу-
кру, одна пачка приправи для корейської моркви, дві головки 
часнику, 100 мл оцту, олія.

Овочі почистіть, 
промийте, обсушіть. 
Кабачки і моркву 
натріть на тертці 
для корейської мор‑
кви. Цибулю подріб‑
ніть, часник натріть. 
Складіть всі інгреді‑
єнти в каструлю, до‑
дайте спеції, часник, 
оцет і олію. Добре 
перемішайте все і 
закип’ятіть. Прова‑
ріть 5‑7 хвилин, по‑

мішуючи, розкладіть в банки і стерилізуйте 20 хвилин в кипля‑
чій воді, після чого закатайте.

Історію України прийнято відраховувати, як правило, з моменту створення Київської 
держави в IX столітті, проте сучасні українці приурочують її день народження до нового 
проголошення незалежності, яке відбулося 24 серпня 1991 року.

Овен. Для вас у верес‑
ні на перший план вий‑
дуть робота і відносини 

в  колективі. Не  відмовляйте 
в допомозі колегам — завдяки 
цьому ви зможете дещо підко‑
ригувати у ваших стосунках.

Телець. Початок осе‑
ні  — дуже діловий пе‑
ріод для вас. Вашим 

кредо стане слово «треба», і 
відповідальність візьме верх 
над легковажними бажаннями.

Близнюки. Всі події 
вересня у  вас будуть, 
в  основному, крутити‑

ся навколо сімейних справ і 
взаємин з родичами. Важли‑
ві справи відкладіть на другу 
половину вересня — коли ви 
будете грунтовно підходити 
до  вирішення будь‑яких пи‑
тань.

Рак. Початок осені для 
вас можна охарактери‑
зувати так: через терни 

до  зірок. Будуть напружені 
моменти, наприклад, в робо‑
ті, але ви цілком зможете їх 
подолати.

Лев. У вересні основна 
причина для вашого 
занепокоєння  — діло‑

ве партнерство. Всі контрак‑
ти, юридичні документи і до‑
говори ретельно перевіряйте.

Діва. На  початку осені 
підвищена збудливість 
може негативно по‑

значитися на  вашій працез‑

датності. Стримуйте дратів‑
ливість, щоб не  нажити собі 
неприємностей.

Терези. Вересень вам необ‑
хідно почати з підве‑
дення підсумків. Ви 
можете зіткнутися з 

недоліками і помилками ми‑
нулого, які саме час виправ‑
ляти.

Скорпіон. Перший мі‑
сяць осені здивує вас 
незвичністю і нови‑

зною. Намагайтеся в  пов‑
ній мірі скористатися можли‑
востями, які вам запропонує 
доля.

Стрілець. У вересні 
вам слід скористатися 
сприятливим розташу‑

ванням зірок, щоб вдосталь 
насолодитися романтикою і 
чуттєвістю відносин.

Козеріг.  На  початку 
осені ваша активна ді‑
яльність викличе чи‑

мало пліток і інтриг, але ви 
не станете помічати такі дріб‑
ниці.

Водолій. Перший осін‑
ній місяць пройде 
для вас у  стилі ретро. 

Вам доведеться повернутися 
до давніх справ і планів, а та‑
кож зустріти старих знайомих.

Риби. Ваша осінь поч‑
неться досить дина‑
мічно. Не  залишайте‑

ся на самоті — зараз для вас 
важлива компанія.

 ОСВІТА

ДО ШКОЛИ — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що діти підуть до школи 
1 вересня, однак за певними правилами, які поки що розробляються фахівцями 
МОЗу і Міносвіти та науки.

Поки відомо лише, що обов’язковим буде:
— температурний скринінг працівників та дітей;
— наявність масок у  батьків, які приводять дітей 

до школи;
— наявність у закладах антисептиків і використання їх 

дітьми під наглядом викладачів.
«За температури 37,2 °C і вище ні працівники, ні діти 

не можуть допускатися до роботи чи навчання», — до‑
дав очільник МОЗу.

Цікаво, що навчальний рік 2020/2021 у МОН вирішили 
назвати «Роком математичної освіти». 
Таким чином в  українських школах 
посилять вивчення математики.

До речі! У новому навчальному році 
в зонах зі сприятливою епідемічною 
ситуацією вчителі зможуть викла‑
дати без маски. 

Але в школах помаранчевої зони 
викладачі повинні носити захисний 
екран для обличчя.

Про це повідомив головний сані‑

тарний лікар країни Віктор Ляшко на 
освітянському форумі «Освіта в умовах 
пандемії: як організувати навчальний рік 
2020‑2021».

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНО!

С аме у цей день пройшло надзвичайне позачергове 
засідання Верховної Ради УРСР. Це сталося через 
три дні після подавлення путчу тих, хто прагнув 

повернути СРСР.
Сесія розпочалася о  10‑й ранку з хвилини мовчання 

у пам’ять про трьох росіян, які загинули в ніч на 21 серп‑
ня під час виступу жителів Москви проти путчу.

За незалежність України проголосували навіть кому-
ністи.

В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали Вер‑
ховної Ради синьо‑жовтий прапор, з яким українці сто‑
яли на барикадах біля російського Білого дому, а також 
підняти національний прапор над куполом парламенту.

Відразу по завершенню позачергового засідання УРСР 
було виконано гімн Українських Січових стрільців.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ СВЯТА
Вперше День Незалежності України був відзначений 

16 липня 1991 року в пам’ять про те, що рік тому, 16 лип‑
ня 1990  року, Верховна рада УРСР прийняла «Деклара‑
цію про державний суверенітет України». Також 16 липня 
1990 року Верховна рада УРСР прийняла постанову «Про 
День проголошення незалежності України». У ній зазна‑
чалося: «Зважаючи на волю українського народу та його 
одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи іс-
торичну вагомість прийняття Декларації про держав-
ний суверенітет України 16  липня 1990  року, Верховна 
Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
постановляє: вважати день 16 липня Днем проголошен-
ня незалежності України і щорічно відзначати його як 
державне загальнонародне свято України».

Згодом, 18  червня 1991  року, були внесені відповідні 
зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української 
РСР, унаслідок чого в переліку святкових днів з’явився 
запис: «16 липня — День Незалежності України».

Та оскільки 24  серпня 1991  року Верховна Рада Укра‑
їнської РСР ухвалила «Акт проголошення незалежнос‑
ті України», який 1  грудня 1991  року підтвердив народ 
на Всеукраїнському референдумі (на нього було винесе‑
но одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошен‑
ня незалежності України?», «за» проголосували 90,32 % 
населення України), виникла потреба змінити дату 
святкування Дня Незалежності. Тож 20 лютого 1992 року 
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День 

Незалежності України». У ній зазначається: «Зважаючи 
на волю українського народу та його одвічне прагнен-
ня до  незалежності, підтверджуючи історичну ваго-
мість прийняття Акта проголошення незалежності 
України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України по-
становляє: 1. Вважати день 24  серпня Днем Незалеж-
ності України і щорічно відзначати його як державне 
загальнонародне свято України. 2. Постанову Верхов-
ної Ради Української РСР «Про День проголошення неза-
лежності України» від 16 липня 1990 року вважати та-
кою, що втратила чинність».

СВЯТКУВАННЯ В РІЗНІ ЧАСИ
Впродовж багатьох років до Дня Незалежності України 

в столиці проводилися військові паради, а також органі‑
зовувалися святкові концерти та урочистості.

У 2019 році вперше з 2014 року не було військового па‑
раду в Києві, натомість відбулася хода до Дня Незалеж‑
ності. Замість параду президент Володимир Зеленський 
вирішив виплатити 300 млн грн в якості премій військо‑
вослужбовцям.

Також на День Незалежності у 2019 році за участю вете‑
ранів АТО/ООС пройшов Марш захисників України.

ЯК ВІДЗНАЧАТИМУТЬ У ЦЬОМУ РОЦІ?
Традиційно з нагоди свята українці матимуть додатко‑

вий вихідний. Святкові заходи також заплановано, але з 
урахуванням карантинних вимог.

З указу, який підписав президент Володимир Зелен‑
ський, можна зробити висновок, що офіційного параду 
в Києві цьогоріч не планується, проте передбачено інші 
святкові заходи.

Так, у  День Незалежності буде проведено церемонії 
покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань 
видатних діячів українського державотворення, борців 
за незалежність України, загиблих учасників Революції 
Гідності, учасників ООС/АТО.

Крім того, у столиці та на Київщині відбудуться урочи‑
стості за  участю представників влади, місцевого само‑
вряду вання, учасників ООС/АТО та громадськості, а та‑
кож деякі культурно‑мистецькі і виставкові заходи.

В якості альтернативи параду на День Незалежності у Ки‑
єві знову проведуть Марш захисників України. На  ньому 
вимагатимуть ухвалення закону про захист державності 
від колабораціонізму та агентів ворожого впливу.
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