
Н ещодавно стало відомо, що у «Зе-команду» в Ірпені не  взяли 
жодну людину, яка щиро вірила нинішньому президенту Воло-
димиру Зеленському та його команді, і яка брала активну участь 

в агітації за «Слуг» під час президентської та парламентської вибор-
чих кампаній. Ці люди фактичного привели їх до влади, але справжніх 
прихильників провладної партії просто зрадили.

Жоден активіст, який допомагав «Зе-команді», не мав шансу отрима-
ти представницький мандат.

«Публічно прошу вибачення у прихильників «Слуг народу» в Ірпені, 
Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі, які працювали на  виборах пре‑
зидента, на парламентських, у громадських приймальнях, рознесли 
понад 1 млн газет під час виборів, агітували своїх близьких, вірили 
у справедливість. Констатую, жоден з цих людей не отримав мож‑
ливості кандидуватись від «Слуги народу» в Ірпені. Людей позбавили 
права бути обраними від політичної сили, яку вони привели до влади, 
а люди, яким вони щиро вірили, їх зрадили», — написав з цього при-
воду на своїй сторінці у Facebook громадський діяч Олексій Зіневич.

На жаль, подібна ситуація спостерігається по всій Київщині. Справ-
жніх прихильників партії зраджують і «викидають», бо можуть «про-
летіти» ті, хто заплатив за потрапляння у списки чималі кошти (напри-
клад, забудовники).

Про те, що списки «Слуги народу» продають, заявляв в  ін-

терв’ю ресурсу «Цензор.НЕТ» і народний депутат України від «Слуги 
народу» Іван Юнаков.

«Я читав неодноразово про «злив» багатьох міст. Як продавали 
мерські посади і списки. У тому числі в Київській області. Тобто де‑
путатів‑мажоритарників від «Слуги народу» просто обманюють, 
не дають їм обіцяні квоти. Більше того, є депутати від СН, яким до‑
водиться агітувати за кандидатів від інших партій», — зазначив він.
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ПОГОДА
 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

20 вересня Київська обласна організація політичної партії 
«УДАР Віталія Кличка» висунула близько 1 500 кандидатів 
для участі у місцевих виборах. Вони будуть представлені 
у 39 громадах та 7 районах. Серед кандидатів — 11 на посади 
голів міст та об’єднаних територіальних громад.
«Усі ми об’єднані спільними цінностями, що розділяє 
партія «УДАР» — професіоналізм, чесність, порядність», — 
коментує подію очільник Київського обласного осередку 
УДАРу Олег Велікін.

Працівники прокуратури вручили колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку 
підозру про розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 

Люди, які щиро вірили «Зе-команді» президента, для «Слуги народу» — відпрацьований матеріал.

ІРПІНСЬКИЙ ВІДСТАВНИЙ МЕР КАРПЛЮК ОТРИМАВ ЧЕРГОВУ 
ПІДОЗРУ ПРО РОЗКРАДАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРЕЗ 
ПОКІЙНИКА В 2017 РОЦІ

ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» ЗРАДИЛА СВОЇХ ПРИХИЛЬНИКІВ 
І ПРОДАЛА МЕРСЬКІ ПОСАДИ ТА СПИСКИ

 ОТАКОЇ!

З а словами оперативників, відставний ірпінський мер за-
йшов до одного з офісів на території ЖК «Синергія-3», що 
по вул. Григорія Сковороди.

На дзвінки правоохоронців Карплюк не  відповідав, з примі-
щення не  виходив, до  офісу доступу не  було. Працівники про-
куратури розцінили це як ухиляння від отримання документа. 
Останній стосується відповідного кримінального провадження, 
пов’язаного з укладеними ІМР угодами, які чиновники підписува-
ли з підприємцем, котрий на той час вже помер. 

Засвітилися в районі згаданого офісу на території «Синергії» й 
особи, наближені до Карплюка.

Серед них  — голова Громадської ради учасників АТО Антон 
Головенко  — кримінальний елемент з Малина, кишеньковий 
атовець та рекетир, який працює у зв’язці із забудовниками та 
ірпінською владою.

Ще одна особа візуально була схожа на скандального піарни-
ка-«ларьочника» Петра Щербину (правда, обличчя приховува-
ла медична маска).

Пізніше Карплюку таки вручили повістку. Тепер йому потрібно 
з’явитися до прокуратури для участі у слідчих діях.

Як відомо, свого часу стосовно екс-мера Ірпеня було відкрито 
десятки кримінальних проваджень, де фігурують ірпінські чи-
новники та забудовники з його кола оточення.

НА ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЛЯХ 
НЕЗАКОННО ПРОКЛАДАЮТЬ 
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ДО 
«СИНЕРГІЇ СІТІ»

СВІТЛО У СЕРЦІ: пам’яті 
ірпінського волонтера 
Геннадія Чурилова

стор. 3

стор. 5

«ЗЕ-КАНДИДАТОМ» НА 
ГОЛОВУ ІРПЕНЯ СТАВ 
«ЧОРНИЙ НОТАРІУС» 
КАРПЛЮКА

стор. 7

ТЕПЕР ПРО «ПЕРЕМОГУ 
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» В 
ІРПЕНІ ГОВОРЯТЬ НА 
КОЖНІЙ ВУЛИЦІ

стор. 2

«УДАР» КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИЗНАЧИВСЯ ЗІ СВОЇМИ 
КАНДИДАТАМИ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ-2020

Фото з архіву: Д. Чібісов та В. Карплюк, 2017 р.
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 ПОЛІТИКА

ОЛЕНА РЕПЙОВА:
«ТЕПЕР ПРО «ПЕРЕМОГУ ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» В ІРПЕНІ 
ГОВОРЯТЬ НА КОЖНІЙ ВУЛИЦІ»

ОЧИСТИМО МІСТО ВЛАСНИМИ РУКАМИ!
Навесні волонтери «Європейської Солідарності» Ірпінської 
ОТГ вийшли на вулиці міста, щоб очистити їх від побутового 
сміття, з яким не справляється місцева влада, але вже за 
кілька місяців знову назбиралося чимало роботи. Тож  волон-
тери вирішили закатати рукава та вирішити цю проблему 
власними силами.

Н а п’яти локаціях в  різних частинах Ірпеня пройшло масштабне 
прибирання — всього назбирали близько 150 мішків сміття, а во-
лонтери, які прибирали поблизу Центрального парку, власноруч 

прибрали та засипали землею величезну яму, заповнену раніше непо-
требом.

Волонтери «ЄС» щиро вдячні численним містянам, що долучилися 
до ініціативи «Чисте Місто», зокрема, родинам, які приходили з дітьми. 
Адже вкрай важливо на власному прикладі показувати юним ірпінцям, 
наскільки важливо дбати про екологію.

Екологічна безпека — один з найбільш пріоритетних напрямків про-
грами «Європейської Солідарності» Ірпінської ОТГ. Ірпінь має стати 
справжнім європейським містом. 

Наш комфорт і безпека — в наших руках!

 СОЦІУМ

БЕЗКОШТОВНИЙ ОДЯГ В БЛАГОДІМ
Ми відкрили в Ірпені перший благодійний магазини «БлагоДІМ», 
в якому збираємо а потім продаємо нові та вживані речі.

ЕКО-СКЛАДОВА МАГАЗИНУ «БЛАГОДІМ»
Середній термін служби одягу складає лише 2 роки. У шафах 

українців висить невикористаного одягу на мільярди гривень, і 
все-таки люди продовжують його купувати.

Екологія країни потерпає від перевиробництва та переспожи-
вання одягу!

В місяць ми приймаємо і сортуємо близько 1000 кг одягу. 80 % 
з якого повертається в обіг, а частина йде на переробку (пошив 
нових виробів). Таким чином наш магазин зменшує негативний 
вплив переспоживання на екологію країни, а також просуває 
свідоме споживання та еко-шопінг.

КОЖНА ЧАШКА КАВИ — ВАШ ВКЛАД У БЛАГОДІЙНІСТЬ!
Відвідувачі нашого благодійного магазину можуть посмакува-

ти запашною кавою, корисними смаколиками, або підкріпити-
ся веганскими супчиками.

Приємний бонус  — працює безкоштовна дитяча кімната з 
іграшками та яскравими розмальовками!

ЯК НАС ЗНАЙТИ?
м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 105. Орієнтир: парк ім. Правика, стоянка 

авто напроти дитячого майданчику. Працюємо з 10:00 до 19:00. 
Без вихідних. Телефон: 096 373 54 29 (Маріель).

Маріель СЛАВСЬКА,  
засновниця «БлагоДІМ»:  

«Ми вдячні кожному, хто до-
помагає речами, благодійними 
внесками чи словами підтрим-

ки. Цінуємо кожного нашого 
благодійника. Разом ми здатні 

творити великі справи»!

Виручені кошти, за вирахуванням витрат на утримання магазину, йдуть 
на благодійність, а саме життєдіяльність благодійного центру для мам з 
дітьми «ДІМ».

Щомісяця ми отримуємо майже тонну одягу!
Що ми з ним робимо? — запитаєте Ви.
Весь одяг ретельно сортується. 90 % віддається тим, хто цього потребує, 

частина переробляється, а близько 10 % потрапляє до благодійного ма-
газину.

Кожен день з 10  до  19:00  відбувається безкоштовна 
роздача одягу. Щоб його отримати, варто показати до-
кумент, що підтверджує пільгову категорію.

Що ми приймаємо?⠀
• одяг (жіночий, дитячий, чоловічий)⠀
• взуття⠀
• аксесуари⠀
• іграшки (окрім м’яких)⠀
• дитячі засоби (кенгуру, розвиваючі килимки, тощо)⠀
*Ми не виїжджаємо для того, щоб забрати у вас речі

Керівницю волонтер-
ського штабу партії 
«Перемога Пальчев-
ського» Олену Репйову 
в Ірпені більше знають 
як правозахисницю та 
успішну адвокатку. Але 
останні два місяці її 
прізвище часто згаду-
ють разом із прізви-
щем лідера політичної 
партії «Перемога 
Пальчевського» Андрієм 
Пальчевським.

— Пані Олено, ви й справді пішли в політику?
— А я в ній вже давно. Відколи ми з однодумця-

ми захищаємо права мешканців Ірпеня. Зокрема 
й ошуканих інвесторів численних незавершених 
забудов, жителів приватного сектору, де забудов-
ники намагаються незаконно «втулити» багато-
поверхівки, представників громади, котрі до цієї 
пори оскаржують ухвалення ірпінськими депута-
тами фейкового Генплану та чинять спротив за-
гарбанню і тотальній забудові заплавних земель. 
Різниця лише в тому, що раніше ми це робили як 
активісти й волонтери, а зараз намагаємось під-
ключити й партійний «ресурс». Участь у політич-
них перегонах  — це ще одна можливість вряту-
вати Ірпінь від екологічного, демографічного та 
транспортного колапсу.

— Ви вважаєте, що в Ірпені до цього може дійти?
— Так. Це наче міна сповільненої дії. Її заклали 

ще кілька років тому. Ви, наприклад, знаєте, що 
за останнє п’ятиріччя в Ірпені вирубали за різни-
ми оцінками від 300 до 500 гектарів лісів?

— Так, я чув про це.
— І цей шабаш необхідно зупинити. А  разом з 

цим і позбавитись від численних негативних тен-
денцій, які нині в місті стали вже звичним явищем.

— Про що ви говорите?
— Про нераціональне та нецільове використан-

ня коштів громади. Про пріоритети, які влада ви-
значає по-своєму. Ну, скажіть, наскільки нагаль-
ним для громади було будівництво набережної?

— Мені складно відповісти на це питання. Чино-
вники говорять, що це візитівка міста…

— В тім то й річ, що вони лише про красиву кар-
тинку бідкаються, щоб догодити інвесторам ново-
будов. А насправді місто більше схоже на «потьом-
кінське село»  — на  передньому плані глянцева 
обгортка, а під нею — тисячні черги у дитячі садки, 
переповнені школи, недорозвинена інфраструк-
тура, яка вже не здатна обслуговувати ту кількість 
населення, яке сьогодні є в Ірпені. Багато різного, 
словом.

— А чому саме «Перемога Пальчевського»?

— Ви не  перший про це запитуєте. Кажуть, що, 
мовляв, ще кілька місяців тому про нього мало 
хто чув. Це правда. Зате сьогодні говорять про цю 
політичну силу ледь не на кожній вулиці міста. Бо 
вона саме для тих, хто вірить у  зміни. Насампе-
ред — у зміни на краще, а не в міфічні реформи, 
«покращення вже сьогодні». Люди мають відчути 
надію на  конкретні перетворення, реальні зру-
шення заради комфортного, безпечного, замож-
ного життя. Ця партія спрямована на  реальні 
справи, а не на порожній популізм та обіцянки.

Андрій Пальчевський у серпні побував в Ірпені. 
Представив свою команду. Зустрівся з представ-
никами громади. Ми відкрили офіс партії. На ву-
лиці Соборній, 185/1. Є телефон «гарячої» лінії 
«Перемоги Пальчевського» — 098 731 00 00. І офіс, 
і ми всі, хто представляє команду Андрія Пальчев-
ського у нашому регіоні, відкриті завжди — і для 
діалогу, і для пропозицій.

— Ваша команда — це хто?
— Це медики, журналісти, працівники банків-

ської сфери, інженери, приватні підприємці. Нас 
багато. На виборах 25 жовтня представники нашої 
політичної сили будуть представлені на  всіх ви-
борчих округах Ірпінської ОТГ. Хто саме? Дочекай-
теся закінчення реєстрації кандидатів і офіційної 
презентації нашої команди...

  спілкувався Микола САВЕНКО
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 ВИБОРИ ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

Під гаслами партії «Справедливість» Валентина Наливайченка в Ірпені об’єдналися відомі в регіоні забудовники та прихильники екс-мера міста 
Володимира Карплюка. Мета такого об’єднання — забрати голоси у тих, хто голосуватиме проти партії Карплюка «Нові обличчя». Схоже, що міс-
цевий осередок партії «Справедливість» створений саме «під Карплюка», адже використовує меседжі активістів та патріотично налаштованих 
громадян. Але, по суті, це ті ж «Нові обличчя».

ІРПІНСЬКА ПАРТІЯ  «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» ЗАБУДОВНИКА ВОЙЦЕХА ВДАЄ, 
ЩО БОРЕТЬСЯ З ПАРТНЕРОМ... ВОЙЦЕХА КАРПЛЮКОМ

8 вересня в  інтернеті з’явився рекламний ролик 
майбутнього місцевого осередку політичної партії 
«Справедливість» Валентина Наливайченка.

У ньому звучить досить гучне гасло: «політики злетілись 
в Ірпінь, щоб пограбувати його землю». І при цьому нібито 
пропонується альтернатива їм — місцевий осередок партії 
«Справедливість».

«Вони обіцяють школи, дитячі садочки, а  насправді 
рвуться до  влади, щоб будувати багатоповерхівки», — 
говорить диктор у ролику. Звучить це досить кумедно, зва-
жаючи на те, ХТО з’являється в ньому.

Наприклад, забудовник Дмитро Войцех, який зводить 
в  Ірпені масу багатоповерхівок, але чомусь підписаний 
у відео досить скромно — підприємець. Його нібито різко 
почала бентежити багатоповерхова забудова (чи не пара-
докс?).

Як знущання, звучать його слова у  ролику: «Справде-
ливість  — це Ірпінь без заторів, але зі школами та са-
дочками». Як відомо, Войцех не  надто перемається бу-
дівництвом навчальних закладів (збудував їх аж нуль), 
але необхідні умови для заторів  — 
збільшення населення за  рахунок 
продажу квартир масі людей — вико-
нує на  «ура». Наприклад, побудував 
в  Ірпені ЖК «Карат»  — величезний 
комплекс багатоповерхівок з шістьо-
ма чергами по 2 під’їзди, в кожному з 
яких по 10 поверхів, присвоївши йому 
адреси: вул. Університетська, 2-ф/1, 
2-ф/2, 2-ф/3, 2-ф/4, 2-ф/5, 2-ф/6 
(цифр для новобудов у місті не виста-
чає, у хід йдуть дробові числа і увесь 

алфавіт). Також 
звів в  Ірпені 
ЖК «Капітал», 
висотки по  вул. 
8  Березня, вул. 
М е ч н и к о в а 
(2 будинки), вул. 
Лісова, вул. Ки-
ївська, а  у  Вор-
зелі  — по  вул. 
Кленова (2  бу-
динки). Крім 

того, на  стадії будівництва в  Ір-
пені  — ЖК Hugge Home, ЖК Way 
Home та ЖК Viking Home.

Цікаво, що змусило Войцеха 
піти у  «Справедливість»? Зви-
чайно ж, бажання повернути біз-
несові можливості, які він втра-
тив після того, як його цивільна 

дружина Марія Шевченко, через яку він вирішував свої 
бізнес-питання, стала непотрібною у БПП «Солідарність». 
Тож виникає логічне запитання  — чи справді він зараз 
буде боротися із забудовою?

Також під гаслом «Справделивості» долучився в  «ко-
манду патріотів Ірпеня» забудовник Василь Пікулик. Він, 
як відомо, — не просто забудовник, а тесть славнозвісно-
го Ігоря Вишнякова, який завдяки афері своєї компанії 
БГМ «кинув» близько 1,5 тисячі інвесторів, не добудував-
ши мікрорайон «Благодатний» в Ірпені. Цікаво, що у ре-
кламному ролику «Справедливості» показують відеока-
дри із цими недобудовами.

Гроші Вишняков з людей зібрав, комплекс будувати по-
чав і — недобудував. До речі, допоміг йому в афері сво-
єю рекламою тодішній міський голова Ірпеня Володимир 
Карплюк.

А ще Пікулик є депутатом Ірпінської міської ради від партії 
«Укроп». Швидко ж він перескочив з однієї партії до іншої. 
Хоча — йому не звикати, адже ірпінський «Укроп» з часом 
став слухняно голосувати на сесіях за «потрібні» питання 

іншої партії — «Нових облич» Карплюка.
А ще в ірпінській «Справедливості» нара-

зі знаходиться палка прихильниця екс-ме-
ра Ірпеня Володимира Карплюка Олеся 
Олійник, яка відкрито браталася з росія-
нами під час війни. 

Цікаво, а  лідер партії  — Валентин На-
ливайченко  — знає, ХТО представлятиме 
його партію в  Ірпені? Можливо, йому по-
трібно більш ретельно підходити до вибо-
ру кандидатів у депутати, які будуть бало-
туватися від його політсили?

БАНКРУТ І «ЧОРНИЙ» НОТАРІУС КАРПЛЮКА: ХТО ТЕПЕР 
КЕРУЄ «ЗЕ-КОМАНДОЮ» В ІРПЕНІ
Стало відомо, що від «Зе-команди» 

в  мери Ірпеня планує балотуватися 
людина, пов’язана з відставним мером 

Ірпеня Карплюком, — Максим Нельзін. Нота-
ріус Нельзін часто потрапляв у різні непри-
ємні історії, де фігурував саме разом із Кар-
плюком та окремими скандальновідомими 
забудовниками. Крім того, він особисто 
фінансово підтримував минулорічну пе-
редвиборчу кампанію ексмера до  Верхов-
ної Ради, перерахувавши 1,1  млн гривень. 
За  свою лояльність та співпрацю Нельзін 
регулярно отримує земельні ділянки, ча-
стину з яких оформив на свою матір.

У 2020 він також отримав кілька земель-
них наділів у  Ірпені. Деякі з них виділені 
в  оренду на  ім`я його матері  — Нельзіної 
Марії Дем’янівни. Це, зокрема, дві земельні 
ділянки по вулиці Центральна, 24.

Максима Нельзіна в  Приірпінні назива-
ють «чорним» нотаріусом. В  межах сво-
єї юридичної практики він причетний 
до оформлення окремих сумнівних з точки 
зору законності документів, пов’язаних з 
правами на  майно ірпінських посадовців 
та депутатів. Зокрема, саме він оформляв 
папери стосовно ділянок в  Біличансько-
му лісі за зниженою ціною, ймовірно, щоб 
уникнути сплати держмита.

За даними з реєстру нерухомості, родина 
Карплюків регулярно користувалась по-
слугами нотаріуса Нельзіна. Частину май-
на, скажімо, колишня дружина Карплюка 
придбала за  значно нижчою за  ринкову 
вартістю (до прикладу, будинки в центрі Ір-
пеня всього за приблизно 5 тисяч доларів 
кожен у 2016 році!), і це майно реєстрував 
саме Нельзін.

У 2018  році, після того, як Карплюк під 
тиском громади та відкритих на  нього 
кримінальних справ покинув пост місько-
го голови та потребував збільшення кіль-
кості «своїх» в  міськраді, Нельзіна ввели 
до Ірпінського виконкому. А за рік він вже 
як спонсор фігурував у фінансовому звіті 
передвиборчої кампанії Володимира Кар-
плюка, який балотувався до парламенту.

Крім того, як повідомляють у соцмережах, 
спонсором, який заплатив 100 тис. доларів 
за  «право» Нельзіна представляти «Слу-

гу народу» в  якості кандидата на  голову 
Ірпінської ОТГ, став скандальновідомий 
забудовник Антон Мирончук. Лише в 2015–
2017  роках ТОВ «ОРЛАН ІНВЕСТ-ГРУП» 
Мирончука збудувало та ввело в  експлу-
атацію на  території Ірпеня 8  житлових 
комплексів, загальна площа яких стано-
вить 32 425,6 кв. метрів. Будівництво окре-
мих ЖК (наприклад, «Єсєнін») супроводжу-
валося скандалами та гучними судовими 
процесами. Зводилися 
вони всупереч за-
конодавству та бу-
дівельним нормам, 
а  земля, на  якій їх 
будували, дериба-
нилась за  «схема-
ми» з одностайного 
благословення 
д е п у т а т -
ської біль-
шості пар-
тії «Нові 
обличчя» 
на  сесіях 
ІМР. Лише за  при-
близними під-
рахунками сума 
несплачених подат-
ків ТОВ «Орлан-Ін-
вест Груп» ста-
новить не  менше 
20 000 000 гривень…

Де Мирончук взяв 
100 000  доларів 
на  балотування 
Нельзіна  — неві-
домо. Адже наразі 
Мирончук по-суті є 
банкрутом — «Ор-
лан Інвест-Груп» 
має багато про-
блемних об’єктів, 
все його майно 
було заарештовано, 
майже по всіх забу-
довах зафіксовано 
суттєві порушення 
та відкрито кри-
мінальні справи. 

Зараз роботи на  його об’єктах практично 
не  ведуться, а  ошукані інвестори не  зна-
ють, що їм робити. Наприклад, тільки в Ір-
пені зупинили будівництво ЖК «Фаворит 
2», ЖК «Chehov Парк», ЖК «Олімп» та ЖК 
«Нью Йорк».

Виникають логічні запитання  — наві-
що Мирончук «викинув» стільки коштів 
на Нельзіна і навіщо партія «Слуга народу» 
знадобилася людям Карплюка? Відповіді 

прості  — Мирончуку потрі-
бен «інструмент» для «до-

говорняків», 
а  Нельзін 

цілком підходить на  роль маріонетки, яка 
всіляко сприятиме продовженню масштаб-
ної незаконної забудови в Ірпені. Зокрема, 
й заплави річки Ірпінь (так-так, саме для 
неї була зроблена дуже «крута» набереж-
на і саме цю забудову, за інформацією ЗМІ, 
«кришує» помічник «зеленого» президента 
Сергій Шефір). За оцінками екологів, поява 
там заплавнованих 72 багатоповерхівок (ЖК 
«Синергія сіті») призведе до знищення річ-
ки Ірпінь, і, за нашими оцінками, до збага-
чення влади Ірпеня на сотні мільйонів.
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 8 вересня, ІРПІНЬ. Близько 19:30 
на в’їзді в Ірпінь зі сторони Києва по 
вул. Університетській сталася серйоз-
на автопригода, а саме: лобове зітк-
нення «Жигулів» (ВАЗ-21099) і Peugeot 
407. Після ДТП «француз» полетів у 
кювет, а «дев’ятка» залишилася на 
дорозі. Її пасажира госпіталізували з 
множинними травмами. Обидва водії 
від госпіталізації відмовилися. Як ви-
явилося потім, до аварії призвело те, 
що водій Peugeot заснув за кермом.
 9 вересня, ІРПІНЬ. Вночі на Вар-
шавській трасі (у напрямку Гостоме-
ля) сталася масштабна ДТП: дорогу не 
поділили Fiat, Lada, Scania та Renault. 
Як розповіли свідки, попереду був 
невеличкий затор і водії змушені 
були призупинятися. Водії Renault та 
Lada зупинилися вчасно, а от водій 
Fiat відволікся і в’їхав у Lada. Від зітк-
нення автівку Lada ще й викинуло 
на зустрічну смугу, де у цей час їхала 
вантажівка Scania. До лікарні було 
госпіталізовано водія Lada із числен-
ними переломами. Незважаючи на 
це, він встиг переслати відео моменту 
аварії правоохоронцям.
 11 вересня, КИЇВ. У столиці на 
«Академмістечку» невідомий стріляв 
у приміську маршрутку 796 (ст. м. 
«Академмістечко» – с. Білогородка 
– м. Боярка). За словами очевидців, 
схоже, що стріляли з пневматичної 
зброї. На щастя, ніхто не постраждав, 
але перелякалися всі добряче.
 14 вересня, ІРПІНЬ. На вул. Уні-
верситетській просто під час руху 
почав палати автомобіль Ford. Вог-
неборці загасили полум’я досить 
швидко, але воно встигло серйозно 
пошкодити автівку.
 14 вересня, ІРПІНЬ. По вулиці 
Дем’яна Попова сталася дорож-
ньо-транспортна пригода, під час 
якої знесли паркан. На щастя, 
обійшлося без жертв.
 21 вересня, ВОРЗЕЛЬ. Близько 
14:00 поліцейські Ірпеня отримали 
повідомлення про знайденого вби-
того чоловіка у Ворзелі.
За вказаною адресою одразу при-
були керівництво поліції столичної 
області, слідчо-оперативна група 
Ірпінського відділу поліції, кінологи, 
криміналістична лабораторія.
На місці події правоохоронці вияви-
ли тіло чоловіка з вогнепальним 
пораненням черевної порожнини 
та встановили його особу. Ним вия-
вився 40-річний громадянин, який 
раніше був судимий за незаконне 
заволодіння автотранспортом. Тіло 
потерпілого направили на прове-
дення судово-медичної експертизи. 
Тривають оперативні та слідчі за-
ходи щодо встановлення місцезна-
ходження зловмисника та його 
затримання.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

В ІРПЕНІ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ЛІТНЯ ЖІНКА
Чергова масштабна пожежа сталася у приватному секторі Ірпеня.

13 вересня ввечері в  Ірпені стала-
ся пожежа, в  якій загинула літня 
жінка.

«Пожежа на подвір’ї біля корту, поблизу 
Варшавської та 10 лінії. Є жертви, згорів 
господарський будинок, пожежа нанес‑
ла великої шкоди житловому будинку та 
зачепила багатоповерхівку, яку забудов‑
ник Солодаренко збудував на  місці озера 
Карасьове. Жахливе планування вулиці, 
вузькі проїзди, розташування пожежного 
гідранта за 300 метрів від багатоповер‑
хівок (аж на Северинівській), які натулили 
там геніальним плануванням від Копача, 
почесного громадянина Ірпеня. Дозволи, 
які направо‑наліво роздавав виконком 
Карплюка — ось результат. Людська тра‑
гедія!», — зазначив на своїй сторінці у фей-
сбуці депутат Ірпінської міської ради Сергій 
Глиняний.

Очевидцем події став Сергій Бондаренко, 
житель Ірпеня, який мешкає поряд із міс-
цем, де сталася пожежа.

«Вогонь  — страшна стихія. А  надто, 
коли вона зовсім поряд. Сьогодні горів 
приватний будинок, який всього за 50 ме‑
трів від мого. Дивно, але в Ірпені занадто 
часто останнім часом горить саме при‑
ватний сектор. Рятувальники прибули 
швидко. Загасили. Багато сусідів‑добро‑
вольців теж допомагали, чим могли. Всі 
великі молодці. На  жаль, пожежа забрала 
людське життя, перелякала мешканців 
сусідніх будинків, а  особливо наполоха‑
ла дітей. Добре, що до  глобальної біди 
не  дійшло  — палало в  густонаселеному 
районі. Минулося. Але ж… Чому так часто 
полум’я охоплює саме приватний сектор 
Ірпеня? Підозріло…», — написав він на сво-
їй сторінці у фейсбуці.

На жаль, у  пожежі загинула матір шано-
ваного учителя фізкультури Цвіцінського 
Юрія Ярославовича — Зоя Григорівна. Юрій 
Ярославович — вчитель фізкультури з ве-
личезним стажем, який виховав не  одне 
покоління учнів 3-ої школи.

Як відомо, пожежі у  приватному секто-
рі Ірпеня — не рідкість. Чого вартий лише 
випадок, який стався цього літа  — тоді 
«Погляд» повідомляв про те, що в  центрі 
міста горів приватний будинок волонтерів 
Оксани та Геннадія Чурилових (у  цей час 
вони спали в  ньому, а  до  того до  них три 
рази приходили люди від забудовників із 
неоднозначними пропозиціями). Крім того, 
нещодавно в Ірпені сталася масштабна по-
жежа у приватному секторі на Полтавській. 
На  жаль, таких прикладів можна навести 
багато, адже забудова в Ірпені триває пов-
ним ходом.

Наразі хлопець перебуває в реанімації. Поліція про-
водить перевірку за фактом отримання неповно-
літнім тяжких термічних опіків.

Прокуратура Київщини вимагає повернути державі ділянки з озером і лісом 
площею 8,6 га неподалік від Ірпеня — в межах Михайлівсько-Рубежівської і 
Бузівської рад, які відносяться до території заказника загальнодержавного 
значення «Жуків хутір».

У КОЦЮБИНСЬКОМУ 
ЕЛЕКТРОСТРУМОМ ВДАРИЛО 
ПІДЛІТКА

14 -річний житель селища Коцюбинське отри-
мав 70 % термічних опіків ІІ-ІІІ ступеню після 
того, як виліз на вантажний вагон, що стояв 

на залізничній станції «Біличі» (смт Коцюбинське). Про 
це повідомляє поліція Київщини.

Про подію поліцейським повідомив черговий за-
лізничної станції «Біличі». Туди одразу прибули 
слідчо-о  перативна група та ювенальні поліцейські міс-
цевого відділу поліції.

Як з’ясувалося, підліток заліз на  один із вантажних 
вагонів потягу, що стояв на відстої. Школяр з власної 
необережності зачепився головою об дріт під великою 
напругою та отримав ураження струмом.

Його однокласник, з яким він гуляв, одразу побіг кли-
кати на допомогу дорослих, які й викликали поліцію та 
медиків.

Наразі хлопець знаходиться у важкому стані в реані-
мації, він отримав 70 % опіків, за життя дитини борють-
ся лікарі.

ОЗЕРО І ЛІС ЗА ПАРКАНОМ: «ЖУКІВ 
ХУТІР» ВИМАГАЮТЬ ПОВЕРНУТИ 
ДЕРЖАВІ

П рокуратура Київщини пред’яви-
ла до  господарського суду області 
позов в  інтересах держави до  Ки-

єво-Святошинської РДА та юридичної 
особи про визнання недійсними роз-
поряджень, договорів оренди землі та 
повернення земельних ділянок площею 
8,6  га, які відносяться до  території за-
казника загальнодержавного значення 
«Жуків хутір», державі. Про це повідом-
ляє пресслужба органу.

Стало відомо, що ці землі передали 
у  користування юрособі ще у  2009  році 
розпорядженнями райдержадміністра-
ції. Відносяться вони до земель лісогос-
подарського призначення та перебува-
ють у  користуванні ДП «Київське лісове 
господарство».

Так, відведення лісових земель відбу-
лося в порушення вимог Закону України 
«Про природньо-заповідний фонд Укра-
їни», Земельного та Лісового кодексів 
України з одночасною зміною їх цільово-
го призначення.

Також встановлено, що навіть всупе-
реч умовам укладених договорів оренди 
земельних ділянок орендарем шляхом 

встановлення суцільного паркану обме-
жено доступ громадян до лісової терито-
рії, яка включає в себе водний об’єкт та 
масив сосново-дубових насаджень з цін-
ними лікарськими і рідкісними видами 
рослин, занесеними до  Червоної книги 
України.

На даний час судовий розгляд справи 
триває.

АВАРІЯ У ВОРЗЕЛІ: ВІДКРИЛИ 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
За фактом аварії у Ворзелі, унаслідок якої постраждали три 
особи, ірпінська поліція відкрила кримінальне провадження.

ПРИВ’ЯЗАЛИ ДО ДЕРЕВА: 
У БУЧІ ВИКРАЛИ ЮНАКА
Поліція затримала зловмисників, які у Бучі біля банко-
мату силоміць заштовхали чоловіка до авто, завезли 
до лісу, де били та вимагали гроші, а потім залишили 
там прив’язаним до дерева.9 вересня у Ворзелі по вул. Яблунська сталася ДТП — зіштовхнулися 

два автомобілі. Як з’ясувалося, водій вантажного Renault Magnum 
проігнорував вимогу дорожнього знаку 2.1 (дати дорогу) та не про-

пустив мінівен Opel Vivaro.
Внаслідок цього автомобілі зіткнулися, а травми отримали троє людей 

(водій Renault та водій з пасажиром мінівену Opel). Всіх їх шпиталізували 
до лікарні.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (пору-
шення правил дорожнього руху) ККУ.

Я к зазначає поліція Київської області, про факт викрадення 
людини повідомив правоохоронців небайдужий свідок.
Щоб затримати викрадачів, поліція ввела спеціальну опера-

цію. На їх розшук орієнтували наряди силовиків Київщини, столиці 
та сусідніх регіонів.

Машину, що підпадала під орієнтування, знайшли в Ірпені група 
реагування патрульної поліції та оперативники Ірпінського відді-
лу поліції.

У ній знаходилися водій та пасажир — уродженець Сумщини та 
громадянин Грузії. Виявилося, що це і є викрадачі. Їх затримали 
у порядку ст. 208 КПКУ.

У ході невідкладного обшуку в авто зловмисників знайшли гра-
нату, запал, ножі, рації, рукавиці та мотузку, а за місцем проживан-
ня — зброю та ніж.

21-річного потерпілого поліцейські розшукали у лісосмузі. З’ясу-
валося, що викрадачі забрали у хлопця сумку з особистими реча-
ми та зникли, залишивши його прив’язаним до дерева.

Наразі зловмисників затримано. Поліція перевіряє, чи причетні 
вони до скоєння подібних злочинів на теренах Київщини.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 
(незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Вирішують питання оголошення чоловікам про підозру у  вчи-
ненні злочину. Суд обиратиме запобіжний захід.
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ПРИЗОВ У ПРИІРПІННІ: НОВОБРАНЦІ НЕ 
ВОЮВАТИМУТЬ

АВІАЗАВОДУ «АНТОНОВ» ВИПОВНИЛОСЯ 100 РОКІВ
9 вересня держпідприємство «Серійний завод «Антонов» святкує своє 100-річчя. Саме 
в цей день у 1920 році створили «Київський державний авіазавод № 12».

 РЕГІОН

5 РОКІВ НА РЕМОНТ: 
СТОЛИЧНИЙ МІСТ ПАТОНА 
ЗАКРИВАЮТЬ
Київський міст Патона закриють на ремонт і 
реставрацію, які триватимуть до 2025 року. 
Гарантійний термін експлуатації мосту після 
ремонту має становити щонайменше 10 років.

У жовтні-грудні 2020  року в  Україні 
проводитиметься призов на  стро-
кову військову службу. Призовників 

до виконання бойових завдань у зоні про-
ведення ООС не залучатимуть.

Як повідомляє Ірпінсько-Бучанський 
об’єднаний міський військовий комісарі-
ат, призову на строкову військову службу 
підлягають усі громадяни 2002  року на-

родження, яким у  період чергового призову випов-
нюється 18 років.

А також ті, хто народився у  1993–2001 роках, у яких 
закінчилася відстрочка від призову, або які не були 
призвані раніше на строкову військову службу за різ-
них обставин.

З приводу свята на  офіційній фейсбук-сторінці підпри-
ємства розмістили відео про історію заводу, а в пабліку 
центрального державного архіву — цікаві старі документи 

заводу.
9 вересня 1920 року стало відправною точкою в історії не тіль-

ки одного з найбільших та найстаріших авіапідприємств Укра-
їни, а й вітчизняної авіабудівної галузі загалом. Ось що пише з 
цього приводу центральний архів.

Назва заводу неодноразово змінювалася: «Ремповітря-6», 
«Завод № 43», «Завод № 473», «Київський авіаційний завод», 
«Київське авіаційне виробниче об’єднання», «Авіант» та ін.

Впродовж існування заводом випущено більше ніж 6  тисяч 
пасажирських, військово-транспортних та багатоцільових літа-
ків серій Ан, Ту, ХАІ-1, К-1, ОКО-1 та багатоцільовий гелікоптер 
серії Мі-1. Гордістю підприємства вважаються літак Ан-2, який 
став батьком-засновником великого сімейства «Анів», найбіль-
ший серійний військово-транспортний літак Ан-124 «Руслан», 
найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 
«Мрія», внесений до Книги рекордів Гіннеса.

В ідповідне розпорядження № 1431 прийняла КМДА, а до-
кумент оприлюднений на  сайті Київради. Замовником 
ремонтних робіт виступає КП «Київавтодор». Пов-

ний обсяг робіт має бути завершено не  пізніше  31  грудня 
2025 року.

«Об’єкт знаходиться в  критичному стані та потребує 
ремонту», — таке визначення можна знайти у  документі 
«Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Е. О. Патона че-
рез річку Дніпро».

Скоріше за все, цей шляхопровід під час ремонту закриють 
частково, а дорожній рух на період проведення ремонту та 
реставрації проводитиме патрульна поліція.

Довідка. Міст Патона — один з мостів через Дніпро в Києві. 
Будівництво розпочато в  1940 році. Побудований в  1953-му, 
рух по  мосту відкрито 5  листопада 1953  року. Довжина  — 
1543  м. Безпосередню участь у  проектуванні та будівництві 
моста брав академік Євген Оскарович Патон, на честь якого 
названо цю споруду.

 АКТУАЛЬНО

В ІРПЕНІ НА ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЛЯХ НЕЗАКОННО ПРОКЛАДАЮТЬ ІНЖЕНЕРНІ 
МЕРЕЖІ ДО «СИНЕРГІЇ СІТІ»

Я к повідомив у  мережі Фейсбук де-
путат Ірпінської міської ради Сергій 
Глиняний, до незаконного будівниц-

тва тягнуть газову трубу, яку закопують 
безпосередньо у торфовище.

У самій канаві, де прокладають мережу, 
вже на глибині метра стоїть вода.

Цікаво, що питання про надання дозволу 
Юрію Мурашу на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку 
для прокладання зовнішніх мереж газо-
постачання на  згадане будівництво мали 
розглянути на 84-ій сесії ІМР.

Ще одне із сервітутних питань стосува-
лося ПрАТ «Київобленерго» для прокла-
дання туди ж зовнішніх мереж електропо-
стачання.

Потім Ірпінська міська рада почала «тасу-
вати» сесійні питання, унаслідок чого деякі 
позникали, а інші — змістилися у цифрово-
му порядку.

Згодом стало відомо, що сесію відміни-

ли через те, що хтось із депутатів захворів 
на коронавірус. А на сайті ІМР зникло ак-
тивне посилання на порядок денний сесій-
ного засідання.

Нагадаємо, саме на  Мураша, освітянина 
із Тернопільщини, оформили містобудівну 
документацію на спорудження понад 70-ти 
висоток ЖК «Синергія сіті».

Його вважають підставною особою. 
А квартири там продають за схемою скан-
дального забудовника Ігоря Вишнякова, 
який в  Ірпені «кинув» інвесторів і втік 
за кордон.

Відомо, що заплавні землі знаходяться 
за межами Ірпеня, їх відносять до особли-
во цінних, розпоряджатися ними має Ки-
ївська облдержадміністрація.

Але Ірпінська міська рада змінила їх ці-
льове призначення: із сільськогосподар-
ських — під багатоповерхову забудову.

Отже, ІМР перевищила свої повноважен-
ня. Водночас тимчасова ірпінська влада 

намагається прикрити свої діяння фейко-
вим «оновленим Генеральним планом м. 
Ірпеня».

Але цим документом не встановлюються 
межі населеного пункту. Це виключно пре-
рогатива Верховної Ради України. Межі Ір-
пеня не змінювалися із 1968 року.

До того ж землі заплави фігурують у су-
дових процесах, які й досі тривають.

СЛІДЧА КОМІСІЯ ПРОТИ КОРУПЦІЇ В ДАБІ: ІРПІНЬ — «ВЗІРЕЦЬ» 
ЗЛОЧИННИХ МІСТОБУДІВНИХ СХЕМ
Верховна Рада України проголосувала за утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції в ДАБІ. У цьому плані Ірпінь 
може слугувати яскравим прикладом, де в питаннях містобудування представники влади переплелися у злочинних схемах із забудовниками.

П ро утворення комісії повідомив у  мережі Фейсбук 
народний депутат України, голова підкомітету Ко-
мітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування Іван Юнаков.

Слідча комісія розслідуватиме факти корупції, злов-
живань та/або неналежного виконання своїх обов’язків 
посадовими особами. Збиратиме інформацію та отриму-
ватиме відповідні пояснення. Розроблятиме пропозиції 
для Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та інших 
структур на  підставі результатів розслідування. А також 
ініціюватиме питання про притягнення до відповідально-

сті винних у вчиненні правопорушень.
До складу комісії увійшли 14 нардепів: Олександр Алік-

сійчук, Володимир Ватрас, Олег Дунда, Сергій Мандзій, 
Максим Павлюк, Андрій Стріхарський, Олена Шуляк, Іван 
Юнаков (всі — з фракції «Слуги народу»), Наталія Приходь-
ко («Опозиційна платформа — За життя»), Андрій Пузійчук 
(«Батьківщина»), Микола Величкович («Європейська солі-
дарність»), Ярослав Юрчишин («Голос»), Володимир Аре-
шонков («Довіра»), Віктор Бондар («За майбутнє»).

Очолив ТСК Пузійчук, а його заступником став Юрчишин.
Під постом народної депутатки Олени Шуляк з’явилося ба-

гато дописів щодо корупційних діянь ДАБІ, зокрема й пов’я-

заних із будівельними скандалами в Ірпінському регіоні.
Під тиском небайдужої громади ця установа змушена була 

визнавати незаконним спорудження (чи таким, де виявле-
ні порушення вимог містобудівного законодавства) деяких 
ЖК, зокрема «Синергія сіті», «Авіатор», «Ютландія».

На жаль, у корупційних схемах задіяні не лише працівни-
ки ДАБІ, а й представники судових, правоохоронних струк-
тур, органів місцевого самоврядування.

Тому й не  дивно, що будівництво згаданих житлових 
комплексів фактично не  припинялося. До  деяких з них 
певним чином причетний і колишній мер Ірпеня Володи-
мир Карплюк.

На заплавних землях р. Ірпінь прокладають інженерні мережі до ЖК «Синергія сіті», який будує, порушуючи норми закону, 
депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко («Нові обличчя»), якого називають «прорабом» відставного ірпінського мера 
Володимира Карплюка.
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 ГОСТРА ТЕМА

 ЮВІЛЕЇ

ТЕТЯНІ ПОПОВІЙ – 90: СВІТИЛО 
ГОМЕОПАТІЇ В ІРПЕНІ
15 вересня відомій лікарці-гомеопату, заслуженому лікарю України, 
почесному президенту Асоціації гомеопатів України Тетяні Поповій 
виповнилося 90 років.

Студенти вийшли на акцію протесту через конференцію партії «Слуга народу», яка відбулася 20 вересня на території КНУ ім. Шевченка.

Ц я неймовірна жінка — донька і спад-
коємиця видатного лікаря-гомео-
пата, основоположника вітчизняної 

гомеопатії, засновника Київської Гомеопа-
тичної Школи Дем’яна Попова.

У 1947–1990 роках він проживав на влас-
ній дачі в Ірпені у провулку Ленінградський 
(нині вулиця, яка названа на його честь).

Як розповідає син ювілярки — Дем’ян По-
пов — за майже сторіччя свого життя вона 
вилікувала сотні тисяч пацієнтів.

Коли їй було 87, вона була радником паці-
єнтів у своєму робочому кабінеті.

Навчила тисячі лікарів свого улюбленого 
гомеопатичного методу. Написала нескін-
ченну кількість статей. Зробила сотні допо-

відей.
Її книги перекладені 

багатьма мовами (є на-
віть піратські видання) 
і їх продовжують чита-
ти і купувати.

Вона оформила Ки-
ївську Гомеопатичну 
Школу як оригінальний 
напрямок у світовій го-
меопатії.

Тетяна Дем'янівна ор-
ганізувала в  1990  році 
Гомеопатичний Центр 
Дем'яна Попова, де лі-

карі-гомеопати приймають пацієнтів і навчають 
інших лікарів гомеопатії.

Доктор Попова об'їздила півсвіту  — Америка, 
Мексика, Мадагаскар, уся Європа. Найчастіше по-
дорожувала і брала участь у конференціях і семі-
нарах (у Німеччині — німецькою мовою).

Виростила і виховала трьох синів. Але для ньо-
го вона перш за все мама.

З нагоди ювілею в Ірпінському історико-краєз-
навчому музеї відкрилася виставка «Тетяна По-
пова: «Я вірю в чудеса». Її відкрив син ювіляр-
ки — відомий лікар-гомеопат і письменник Антон 
Попов.

Експонують фото і репродукції її портретів, пра-
ці українською і в перекладах іноземними мова-
ми, статті про неї.

ЮВІЛЕЙ ЗАБУЖКО: ПОЛЬОВІЙ 
ДОСЛІДНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО  
СЕКСУ – 60!

19 вересня виповнилося 60 років лауреатці Національної премії ім. 
Тараса Шевченка Оксані Забужко — авторці відомого роману «По-
льові дослідження з українського сексу».

Українська письменниця та есеїстка, яка має численні нагороди, робить 
Україну більш упізнаваною в світі. Її твори перекладені понад 20-ма мова-
ми.

Забужко народилася у Луцьку в родині філологів. Вони вже пішли із життя.
Батько  — Стефан Іванович  — педагог, перекладач, літературний критик. 

Студентом у сталінські часи його репресували, заслання відбував на Забай-
каллі.

Матір — Надія Яківна — вчителька української літератури. Через пересліду-
вання з боку луцького підрозділу КДБ родина з Волині перебралася до Ки-
єва.

Забужко закінчила філософський факультет і аспірантуру з естетики Київ-
ського університету ім. Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисерта-
цію на тему «Естетична природа лірики як роду мистецтва».

Перший роман письменниці «Польові дослідження з українського сексу» 
викликав сплеск та суперечливу реакцію з боку критиків та читачів. Наразі 
він перекладений 15-ма мовами.

«ОСВІТА БЕЗ ПОЛІТИКИ»: У КИЄВІ ПРОТЕСТУВАЛИ СТУДЕНТИ

21 вересня після 10-ї ранку біля Червоного кор-
пусу Київського національного університету ім. 
Шевченка зібралося близько 50 осіб з плакатами 

«Освіта без політики», «Червоний — колір сорому», «Уні-
верситет не місце для зборів політичних партій», «Ні зе-
леному КНУ», «Шева не зелений», «Верховенство права?», 
«Студенти мовчати не будуть».

Про це повідомляє ІА «Інтерфакс-Україна», і зазначає, 
що поштовхом до  акції протесту «Освіта без політики» 
стало те, що територію навчального закладу перетворили 
на майданчик для партійного з’їзду.

ЩО СТАЛОСЯ НАПЕРЕДОДНІ?
20 вересня на території КНУ ім. Тараса Шевченка відбувся 

партійний форум політсили «Слуга народу» за участю 
президента Володимира Зеленського. Майданчиком 
партконференції став внутрішній двір Червоного кор-
пусу вишу. Під час заходу керівництво столичної орга-
нізації «Слуги народу» представило кандидатів в депу-
тати Київради, а також кандидатку на посаду міського 
голови — Ірину Верещук.

Ця подія викликала неоднозначну реакцію суспіль-
ства: гостру критику викликав сам факт проведення 
партійного форуму на території вишу, адже це прямо 
суперечить вимогам українського законодавства у ча-
стині необхідності дотримуватись ЗУ «Про освіту», де, 
зокрема, сказано, що політичні партії (об’єднання), їхні 
члени, депутати (кандидати в депутати) не мають пра-
ва провадити свою діяльність в закладах освіти.

РЕАКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
Студентський парламент з приводу проведення захо-

ду виступив із заявою, у якій зазначив, що не має зна-
чення, чи збори проводилися в будівлі КНУ, чи на його 
території.

«Звертаємо увагу, що відповідно до частини 3 статті 
31 Закону України «Про освіту», політичні партії (об’єд-
нання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не ма-
ють права провадити свою діяльність в  закладах освіти. 
Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти 
і науки України «Щодо недопущення політичної агітації 
в  закладах освіти» від 14  вересня 2020  року 1/9–525», — 
йдеться у заяві Студпарламенту.

Студентський парламент вбачає у публічному заході, що 
проводився політпартією «Слуга народу» на території уні-
верситету, порушення норм чинного законодавства Укра-
їни. До того ж СПУ наголошує на недопустимості таких за-
ходів і з міркувань шкоди для репутації КНУ.

21  вересня зранку, як вже зазначалося, студенти та 
небайдужі громадяни прийшли під стіни Червоного кор-
пусу університету імені Шевченка. Учасники акції «Освіта 
без політики» переконані, що дозвіл проводити на тери-
торії вишу політичний захід порушує як закон «Про вищу 

освіту», так і статут університету.
Крім того, учасники вимагають відсторонити ректора 

університету Леоніда Губерського від обійманої посади 
на час проведення незалежного розслідування, до якого 
пропонують залучити представників студентства.

РЕАКЦІЯ «СЛУГИ НАРОДУ»
У партії відповіли на критику, зауваживши, що звинува-

чення в порушеннях законодавства є безпідставними.
«Захід у КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено із до-

триманням законодавства: як виборчого, так і освітнього. 
У дворі Червоного корпусу університету президент та наші 
колеги по партії розповідали про своє бачення розвитку 
Києва та презентували команду, яка здатна забезпечити 

цей розвиток. Захід відбувся на частині відкритої території 
вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, 
за відсутності викладачів і студентів. При цьому не вико-
ристовувались жодні аудиторії або будівлі закладу осві-
ти, його працівники не залучались до організації, а сцену 
було демонтовано і прибрано в неділю», — повідомляєть-
ся у телеграм-каналі партії «Слуга народу».

У заяві партії «Слуга народу» наголосили, що «будь-яка 
агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки згід-
но з положеннями Виборчого кодексу вона може з’яви-
тися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого 
процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після 
висування — а цей процес наразі триває».

Також у партії вважають, що внутрішній дворик Черво-
ного корпусу вишу має бути публічно доступним, оскільки 
є частиною історії та культури Києва. А також інформують, 

що «Слуга Народу» виступить з ініціативою щодо того, аби 
ворота дворику були відчинені для всіх бажаючих, при-
наймні, вдень.

Слід зауважити, що до офіційної заяви партії щодо цієї 
події її голова Олександр Корнієнко дав інтерв’ю lb.ua, де 
на  запитання, чи не  суперечить проведення партійного 
з’їзду «слуг» у внутрішньому дворі Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка статті 31 «Про 
вищу освіту», зазначив, що Червоний корпус  — знакова 
для столиці локація.

Корнієнко заявив, що партія готова до  критики через 
проведення заходу в університеті: «Якщо будуть які-небудь 
санкції, ми готові».

МОН НЕ РЕАГУЄ
На офіційному сайті Міністерства освіти і науки ре-

акції саме на цю ситуацію досі немає, попри її резо-
нансність. Хоча на Фейсбук-сторінці МОН люди звер-
тали на  це увагу в  коментарях, зазначаючи, що в. о. 
міністра освіти та науки Сергій Шкарлет два дні тому 
надіслав ректорам вишів листа про неприпустимість 
політичної агітації на території освітніх закладів. Зо-
крема у листі йшлося:

«До Міністерства освіти і науки України надходить ін-
формація щодо залучення учасників освітнього про-
цесу до участі в акціях та заходах окремих політичних 
партій і поширення в навчальних закладах партійної 
та виборчої агітації. У зв’язку з цим МОН звернулося з 
листом до обласних державних адміністрацій, закла-
дів професійної (професійно-технічної) та вищої осві-
ти щодо недопущення політичної агітації у  закладах 
освіти».

Також міністерство нагадало суть статті 31  закону 
«Про освіту»: політичні партії (об’єднання) не  мають 
права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

«У  закладах освіти забороняється зберігання, роз-
міщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, 
стендів, листівок, аудіо- або відеоматеріалів, інших мате-
ріальних або нематеріальних об’єктів (окрім підручників), 
які містять:

— назву або символіку політичних партій (об’єднань), 
громадських або благодійних організацій, назва або сим-
воліка яких співзвучні з назвами та символікою політич-
них партій (об’єднань);

— зображення, прізвища, імена та по-батькові осіб, що є 
членами (учасниками) або засновниками політичних пар-
тій (об’єднань), громадських або благодійних організацій, 
назва або символіка яких співзвучні з назвами та символі-
кою політичних партій (об’єднань);

— зображення, прізвища, імена та по-батькові виборних 
осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування».
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 ПАМ'ЯТЬ

 ДОВКІЛЛЯ

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

СВІТЛО У СЕРЦІ: ОСТАННЯ РИБОЛОВЛЯ ІРПІНСЬКОГО ВОЛОНТЕРА 
ТА ЗАХИСНИКА ПРИРОДИ ГЕННАДІЯ ЧУРИЛОВА…

Компанія БЕСТ, регіональний лідер надання послуг інтернет 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.

Вічність забрала від нас жителя Ірпеня Геннадія Чурилова — відомого у нашому краї волонтера та захис-
ника природи, світлу людину, яка випромінювала добро, притягувала до себе, неначе магнітом, щирістю 
та безпосередністю. І в цьому ховалася філософська глибина нашого повсякденного життя у його різ-
номанітних барвах.

Р одина Чурилових ство-
рила в  центральній 
частині Ірпеня, яку 

нещадно заплитковують та 
заасфальтовують, чудову 
маленьку зелену оазу для 
комфортного життя.

Ми повідомляли, що їх на-
магалися спалити разом з 
будинком. Садиба у  серці 
міста  — ласий шматок для 
забудовників, представники 
яких десятки разів пропо-
нували продати земельну 
ділянку.

Тоді доля схилила шальки 
терезів на  користь волон-
терської родини. Суттєво по-
страждали лише помешкан-
ня будівлі та речі…

Розголос про те, що в  Ірпені забудов-
ники розчищають підпалами приватного 
сектора місце під майбутні новобудови, 
прокотився Україною.

Геннадій, окрім своєї чудової дружної 
родини, усім серцем обожнював ри-
боловлю. Завдяки цьому захопленню 
йому вдавалося об’єднувати людей з 
різними характерами, уподобаннями та 
поглядами.

Водночас це надавало можливість біль-
ше перебувати на  лоні природи, милу-
ватися її красою, а  також перейматися і 

проблемами екології.
Як згадує дружина Геннадія Оксана, він 

з дитинства був активним, веселим, ціле-
спрямованим, життєрадісним. Його завж-
ди приваблювали річки, озера, моря, він 
жив риболовлею.

Це захоплення стало частиною його 
життя. Він був справжнім професіоналом 
у цій справі, тому зміг з такого хобі ство-
рити улюблену, серйозну справу — мага-
зин риболовлі «Fish 911».

Але серце чоловіка обливалося кров’ю, 
коли кидалися в очі згубні зміни клімату 
на  планеті унаслідок несумлінної діяль-

ності людства, які позначалися й на стані 
водойм рідного краю, злочинні діяння 
браконьєрів. Чурилов та його однодумці 
щиро переймалися цим, щоб покращити 
ситуацію.

«З Генадієм ми познайомилися взим‑
ку 2018  року, коли разом зі спільнотою 
рибалок нашого міста рятували шлюз 
№ 6 на р. Ірпінь, який забудовники нав‑
мисно поламали, аби почати масову 
забудову заплави», — розповів депутат 
Ірпінської міської ради Лаврентій Куха-
лейшвілі.

Рибалки, як зазначає друг покійного 

Олександр Дьомін, не лише були 
об'єднані улюбленою справою, 
але і боролися з браконьєрством, 
створивши спільноту «Стоп 
брак», засміченням водойм 
Приірпіння, займалися їх приби-
ранням та збереженням.

Геннадій пішов від нас на 50-му 
році життя, яке трагічно обірва-
лося. За  жорстокою примхою 
долі — на улюбленій риболовлі…

Рідні та друзі Чурилова конста-
тують, що їм не вистачатиме його 
тонкого гумору, сліпучої усмішки 
і нескінченної енергії. Він зали-
шиться в  наших серцях світлою 
людиною, яка завжди була гото-
ва прийти на допомогу.

«ЛЮДИ, СХАМЕНІТЬСЯ!»: В ІРПЕНІ 
ПРИБИРАЛИ СМІТТЯ

В Ірпені 19 вересня активно наводили лад у різних куточках міста. Саме тоді 
толоками відзначали Всесвітній день прибирання, щоб зробити планету 
чистішою від сміття.

Місцева жителька Людмила Першин розповіла у мережі Фейсбук, що команда 
однодумців, до складу якої вона входить, прибирала ділянку лісу в районі вул. 
Глінки.

«Сміття в лісі, в порівнянні з минулим роком, суттєво менше, але воно ще 
є. Викидають у ліс: шприци, розбиті градусники, одяг, автошини, велику кіль‑

кість скла, будівельних матеріалів 
та багато іншого непотребу.

Хочеться що є сили кричати: 
«Люди, схаменіться, нам жити на цій 
планеті!» — висловлює своє обурен-
ня жінка.

Також до  Всесвітнього дня приби-
рання «World Cleanup Day» долучила-
ся й команда педагогів та дітей Ірпін-
ського центру позашкільної освіти.

Вони дружно розчистили лісосмугу 
в  Ірпені, що розташована у  районі 
водоканалу.

Геннадій Чурилов

Олександр Дьомін
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 ВИБОРИ-2020

СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР
27 вересня — Всесвітній день туризму, День вихователя і 
всіх дошкільних працівників України (Всеукраїнський день 
дошкілля).
29 вересня — День отоларинголога.
30 вересня —  Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний 
день перекладу.
1 жовтня —  Міжнародний день музики, Міжнародний день 
літніх людей, Всесвітній день вегетаріанства.
2 жовтня —  Міжнародний день соціального педагога, Всес-
вітній день усмішки.
3 жовтня — Всесвітній день тверезості і боротьби з алкого-
лізмом.

 ЛІТО В БАНКАХ

 ЕКОНОМІКА

СЛИВОВИЙ КОНФІТЮР З ДИНЕЮ ОБЛІПИХОВИЙ КОМПОТ
1 кг цукру, 0,6 кг слив без кісточок, 400 г м'якоті дині, 

1 пакетик желфікса 1:1, ванільний цукор за смаком.
Сливи та диню порі-

зати кубиками, додати 
у желфікс, змішаний з 2 
ст.л. цукру. Довести су-
міш до кипіння, додати 
звичайний та ваніль-
ний цукор. Конфітюр 
знову закип'ятити, 
проварити протягом 3 
хв., прибрати піну. Роз-
класти все по банках і 
закрити.

2 л води, 0,6 кг обліпихи, 300 г цукру.
Ягоди добре промити і 

просушити на ситі. Воду 
довести до кипіння, вси-
пати цукор і проварити 
протягом 3-5 хв. У прос-
терилізовані банки вси-
пати підготовані ягоди. 
Залити ягоди гарячим 
сиропом, накрити стери-
лізованими кришками, 
закрити, перевернути і 
добре закутати до охоло-
дження.

 ГОРОСКОП

Другий осінній місяць буде сповнений подіями для 
всіх знаків зодіаку. З одного боку, він відкриватиме 
всім нові можливості, а з іншого — буде ставити 
непрості завдання, які, тим не менш, вдасться вирі-
шити, якщо ви будете зберігати холодний розум.

Жовтень

Овен. Легко йдіть 
на  поступки, особливо 
в  непринципових пи-

таннях, і ви побачите, як все 
зміниться. Не варто розбурху-
вати атмосферу зайвими нега-
тивними емоціями. Пам'ятай-
те, що зараз у всьому важли-
віша золота середина.

Телець. У  жовтні у  вас 
будуть труднощі в  по-
єднанні роботи і сім'ї. 

Обирайте кар'єру  — поступо-
во ситуація в  домі нормалізу-
ється. Місяць підходить для ро-
мантичних знайомств, поба-
чень, подорожей і навчання.

Близнюки. У жовтні 
ви будете зайняті ін-
тенсивним спілкуван-

ням з людьми і збором ін-
формації. В особистому житті 
все буде чудово в першій по-
ловині місяця, у другій відно-
сини з партнером можуть по-
гіршитися. Що стосується ро-
мантичних зв'язків, то  сер-
йозними можуть стати тільки 
ті, що засновані на  спільних 
інтересах.

Ра к .  П о с та ра й те с я 
розподілити свій час 
так, щоб його вистачи-

ло і на  спілкування з близь-
кими, і на  роздуми про жит-
тя, потреба в  яких у  вас ви-
никне в  цей час. Місяць хо-
роший для саморозвитку, по-
дорожей, освіти. Робота може 
здаватися нецікавою, але за-
раз не час її міняти.

Лев. У вас може неспо-
дівано з'явитися ба-
жання вчитися  — смі-
ливо реалізовуй-

те його, адже саме навчання 
відкриє вам нові перспекти-
ви. Будьте поступливі на  ро-
боті і вдома. Ваша енергія 
прагне назовні, але краще 
тримайте її  — і місяць закін-
читься дуже вдало.

Діва. У  жовтні дру-
зі і знайомі будуть по-
стійно скаржитися вам 

на неслухняних дітей, ревни-
вих половинок і несправед-
ливих начальників. Вислухо-
вування їх загрожує вам втра-
тою енергії. Не  дозволяйте 
песимістичним настроям опа-
нувати вас.

Терези. Місяць хоро-
ший для кар'єрного 
зростання — не сором-

теся виявляти свої таланти і 
амбіції. Також зараз саме час 
ризикнути і спробувати себе 
в  новій справі. В  особистому 
житті можуть виникнути кон-
флікти з партнером. Поста-
райтеся згладити ситуацію, і з 
часом вона вирішитися сама 
собою.

Скорпіон.  Жовтень 
пройде для вас в  на-
прузі на  всіх фронтах, 

що зовсім непогано для ім-
пульсивних представників 
цього знака. Багато часу буде 
відбирати робота, але зумійте 
знайти час і для коханої лю-
дини — вона цього потребує.

Стрілець. Вам пощас-
тить і в кар'єрі, і в гро-
шах. Здається, весь цей 

рік ви йшли до важливих змін. 
Жовтень  — найкращий час 
прийняти доленосне рішення, 
зірки підтримають вас. З коха-
ною людиною відносини бу-
дуть напруженими — їй не ви-
стачає вашої уваги.

Козеріг.  У  жовтні ви 
можете сміливо зміни-
ти все, що вас не вла-

штовує. Трохи зусиль — і вам 
вдасться вийти на  більш ви-
сокий рівень. Це може бути 
вигідний контракт, нова по-
сада, пропозиція руки і серця. 
Або навіть все відразу.

Водолій. У жовтні саме 
час подумати про до-
даткову освіту. Пам'я-

тайте, люди вашого знаку 
здатні навчатися в  будь-яко-
му віці. У  жовтні ви може-
те експериментувати з імід-
жем, змінити роботу, переїха-
ти. Словом, усім радикальним 
змінам — зелене світло!

Риби. У жовтні вам до-
ведеться приймати рі-
шення і робити ви-
бір. Багатьох чекають 

нестандартні ситуації, але 
зірки говорять, що їх мож-
на обернути на свою користь. 
Не все гаразд буде і в стосун-
ках з партнером. Якщо ви зби-
раєтеся змінити роботу, краще 
зробити це в першій полови-
ні місяця.

ВИЗНАЧЕНІ СПОСТЕРІГАЧІ: ЦВК ДОЗВОЛИЛА 166 
ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ МАТИ ОФІЦІЙНИХ 
СПОСТЕРІГАЧІВ ПІД ЧАС МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

ФОНД БОРОТЬБИ З COVID-19 У 2021 РОЦІ ФІНАНСУВАТИСЯ НЕ БУДЕ
Видатки спрямували на прямих головних розпорядників — це МОЗ та Міносвіти.

П ро це 14 вересня на брифінгу 
щодо проєкту держбюджету 
на  2021  рік розповів міністр 

фінансів Сергій Марченко.
«У нас не передбачається додат‑

кових фондів, таких, як Covid‑19, ми 
видатки спрямували на прямих го‑
ловних розпорядників — це МОЗ та 
Міносвіти, тому цієї програми вже 
не  буде в  наступному році», — за-
значив він.

Фонд боротьби з коронавірусом 

Covid-19 Верховна Рада створила 
у  квітні 2020  року. Завдяки ухвале-
ним змінам до держбюджету у фонд 
«влили» 64,7 млрд грн.

Також Марченко наголосив, що 
у бюджеті передбачено 2,6 млрд грн 
на закупівлю вакцини від коронаві-
русу.

«Ми розуміємо, що боротьба із ко‑
ронавірусом на сьогоднішній день є 
пріоритетом, тому для цього пе‑
редбачено 19, 4  млрд грн. Зокрема 

на  запобігання поширення вірусу 
в  школах закладено 1  млрд гри‑
вень», — наголосив міністр фінансів.

Н априкінці минулого тижня Цен-
тральна виборча комісія завер-
шила процес надання дозволу 

громадським організаціям мати офі-
ційних спостерігачів під час місцевих 
виборів. Загалом дозвіл отримали 
116  громадських організацій. З них 
85 — зареєстровані на всій території 
України, 31 — в окремих регіонах.

Цього року наявність спостерігачів 
на виборах стане не лише одним із 
бар’єрів для недопущення пору-
шень під час голосування, а й дасть 
можливість накопичити матеріал 
для подальших досліджень. Адже 
вибори-2020, вочевидь, будуть осо-
бливо непростими. І не  лише тому, 
що обиратиметься місцева влада 
за новим адміністративно-територі-
альним поділом, а насамперед тому, 
що Виборчий кодекс увів низку но-
вацій.

НОВАЦІЇ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ
Один з моментів  — те, що людям, 

які хочуть щось зробити для грома-
ди і для цього балотуються у місцеві 
ради, доводиться примикати до тих 
чи інших партій, навіть якщо вони 
не  симпатизують жодній політсилі. 
Але інакше — дорога до мандата їм 
закрита. Як цей абсурд проявиться 
уже після виборів — побачимо.

На це звертає увагу й голова Коміте-
ту виборців Олексій Кошель. На його 
думку, цьогорічні вибори будуть прин-

ципово іншими, і йдеться не лише про 
нове виборче законодавство, не лише 
про нову виборчу систему і проблему 
коронавірусу, яка в  будь-якому разі 
вплине на вибори. Кошель вбачає тут 
ключову проблему — те, що ці вибори 
стануть найбільш заполітизованими і, 
певно, найбільш беззмістовними в іс-
торії України.

«Ми маємо зараз, на мою думку, аб‑
сурдну виборчу модель, яка передба‑
чає проведення виборів за партійни‑
ми списками у громадах, де проживає 
понад 10  тис. громадян. Це призво‑
дить до  того, що міські голови, які 
зараз є потенційними кандидатами, 

займаються питаннями партійного 
будівництва. А потенційні кандида‑
ти шукають привабливі політичні 
кольори, які можуть легко подолати 
5 % бар’єр. На жаль, тематика місце‑
вих виборів може бути не темати‑
ка сміттєвих заводів, каналізацій, 
водопроводів та доріг, а  — заголь‑
нонаціональна тематика. Тобто 
орієнтація  — на  партійні кольори. 
Такий формат зручний для політич‑
них партій‑важковаговиків, і це одна 
із найбільших проблем», — зазначив 
Кошель під час пресконференції 
в  Українському кризовому медіа-
центрі.

У ЖОВТНІ ПЛАТІЖКИ ЗА ОПАЛЕННЯ МОЖУТЬ ЗРОСТИ НА 15–16%

З гідно з останнім меморандумом України з МВФ, вже 
через пів місяця українські компанії-постачальни-
ки тепла зможуть переглядати тарифи кілька разів 

за сезон.
Відтак в  ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не  виключають, що вже най-

ближчим часом сума платіжки за опалення для україн-
ців збільшиться, ба більше — ціна буде зростати щомі-
сяця.

«Наприклад, якщо у  жовтні за  опалення однокім‑
натної квартири доведеться платити близько 

1,1  тисячі гривень, то  вже в  грудні тій  же квартирі 
прийде платіжка в 1,2–1,3 тисячі гривень», — поясню-
ють в компанії.

Серед причин збільшення тарифів на опалення нази-
вають зміни ринкових цін на газ, а також вартості тран-
спортних послуг.  Зокрема, «Погляд» інформував, що 
у  вересні вартість газу виросте на  45 %. Зростання цін 
пояснюють підвищенням вартості газу на європейських 
газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні 
опалювального сезону.


