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КРАПЛЕНІ КАРТИ КАРПЛЮКА
У міський раді Ірпеня утворився звичний дерибанний формат: 
депутати партії «Нові обличчя» + зрадники
27 листопада друга сесія 
Ірпінської міської ради, як і 
перша, виявилася скандальною. 
На пленарному засіданні таки 
провели незаконне голосування 
за секретаря ради. В результаті 
остаточно стало відомо імена 
депутатів, які перейшли під 
«ручне управління» Карплюка 
та «Нових облич».  
Ексмер, безумовно, 
задоволений тим сценарієм, 
за яким проходило друге 
сесійне засідання Ірпіньради, бо 
це був саме ЙОГО сценарій.

стор. 2
МАЙЖЕ ПОЛОВИНА БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ІРПЕНЯ — 
ОПЛАТА ПІАРУ «НОВИХ ОБЛИЧ»

Виходячи із цифр, озвучених на засіданнях 
виконкому та місцевої ради, майже половина 
бюджетних коштів Ірпеня йде на фінансуван-
ня проєктів, на яких перед виборами піарились 
«Нові обличчя».

1  грудня в Ірпені відбулося перше засідання новообраного 
виконкому, а також третя позачергова сесія VIIІ-го скликан-
ня міської ради. На виконкомі голосували за питання про 

виконання бюджету Ірпеня за 9 місяців та зміни до нього. Одра-
зу після цього їх розглянули на сесії.

У бюджетних питаннях, які розглядали на  засіданнях, депу-
тат від “ЄС” Ярослав Куц помітив намір міської ради приховати 
видатки на прихований підкуп виборців під виглядом грошей, 
виділених на соціальну інфраструктуру. На цьому він наголосив 
як на засіданні виконкому, так і на сесії. стор. 2

З НОВОГО РОКУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ — ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОЮ!

І з 16  січня 2021  року обслуговування має бути виключно українською. 
Лише на прохання клієнта його можна здійснюватися іншою мовою.
Відповідно до  статті 30  Закону України «Про забезпечення функціону-

вання української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від 
форми власності, з 16 січня 2021 року зобов’язані обслуговувати споживачів 
і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кре-
мень.

«У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в ап-
теці чи бібліотеці, де б ти не був — обслуговування має бути українською. 
Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійс-
нюватися іншою мовою», — зазначив мовний Омбудсмен.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мо-
вою він порадив звертатися за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 
12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua, Уповноваженому із захисту державної мови.
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КРАПЛЕНІ КАРТИ КАРПЛЮКА
З асідання розпочалося із заяв стосовно зради депутатів 

кількох політичних сил. Зокрема, це стосується партії 
«Слуга народу». Народний депутат Олександр Дубін-

ський з трибуни звинуватив Анжелу Макеєву, Зоряну Міро-
нішину та Яну Городок у зраді партії та змові з Карплюком та 
його командою.

Далі політичні сили «Успішної громади» зауважили, що 
знову не отримали завчасно порядок денний сесійного за-
сідання. Міські чиновники продовжують ігнорувати норми 
законів України і своїми діями унеможливлюють повно-
цінне виконання депутатами своїх обов’язків, а  сам про-
цес місцевого самоуправління перетворили на кулуарну й 
непрозору схему. Попри всі порушення, головуючий на се-
сії міський голова Маркушин усе  ж розпочав розгляд по-
рядку денного. Перше питання — обрання секретаря ради 
таємним голосуванням. Спочатку виникли суперечки щодо 
кількості осіб у лічильній комісії. Депутати просили голову-
ючого збільшити їхню кількість з трьох до п’яти. Однак Мар-
кушин пропустив цю пропозицію повз вуха. І вже з цього 
моменту в сесійній залі почалися сутички.

Цього дня Маркушин вперто ігнорував усі пропозиції та 
зауваження від депутатів об’єднання «Успішна громада». 
Чому? Бо багнетів (голосів) у нього вже вистачало — до пере-
біжчиці Кременчук-Дворнікової долучилася Олена Павлова 
з «Європейської Солідарності» та геть уся фракція «Слуги 
народу». Тому голосування за посаду секретаря ради пере-
творилося на  формальність. Претенденткою на  цю посаду 

висунули депутатку від партії «СН» Анжелу Макеєву. Ще рік 
тому Анжела судилася з Маркушиним і звинувачувала його 
у незаконному звільненні з роботи, що зрештою призвело 
до того, що вагітна на той час Макеєва через нервовий зрив 
втратила дитину. Однак це було рік тому, а сьогодні Анже-

ла залюбки пристала на  пропозицію 
«Нових облич» та Маркушина. Ціка-
во, що нічого дивного в цьому навіть 
не вбачає — ні зради виборців, ні «до-
говорняків».

Депутатські фракції «Успішної грома-
ди» намагалися зупинити голосуван-
ня, адже, окрім Макеєвої, на посаду се-
кретаря пропонували кандидатуру від 
політичної партії «ЄС» Наталію  Іздеб-
ску. Попри спротив депутатів, таємне 
глосування під наглядом лічильної 
комісії, до  якої залюбки увійшла й 
перебіжчиця Павлова, відбулося. Ан-

желу Макеєву завдяки голосам «тушок» та «золотої» партії 
«СН» все ж затвердили секретаркою міськради. Після цього 
депутати «ЄС», «Батьківщини», «Голосу» та «Свободи» зали-

шили сесійну залу. А пан Маркушин разом з «Новими 
обличчями» та партією «Слуга народу», яку в  Ірпені 
вже встигли перейменувати на «Слуга “Нових облич”», 
продовжили дружно голосувати за  інші питання по-
рядку денного.

Щоб читач зрозумів, дуже коротке резюме всього 
того, що відбулося. Проголосовані питання не  були 
«рядовими», «простими» та «елементарними», як 
пишуть у  соціальних мережах окремі дописувачі. На‑
справді, це були дуже важливі для розвитку міста і 
для Карплюка особисто (!) кадрові питання, які гаран‑
тували йому більшість у виконавчому комітеті. Хто 
не розуміє, що таке виконком, скажемо коротко: бю‑
джет, фінанси, будівництво, управління комунальною 

власністю, ЖКГ і ще багато різних опцій, які допомагають 
здійснювати контроль за життєдіяльністю Ірпеня. Без ви‑
конкому Карплюку важко було  б реалізувати свою рожеву 
мрію — забудувати ірпінську заплаву і покласти собі в ки‑
шеню мільярди гривень. Тому гра коштувала свічок. Потріб‑
но було блефувати та піднімати ставки, щоб отримати 
більшість — і в раді, і в виконавчому органі. Власне, «НО» та 
їхній лідер так і зробили. Підкилимні ігрища — це саме в сти‑
лі Карплюка. І, як засвідчує історія, грає він брудно, кра‑
пленими картами і ті зайві «шістки», які наразі з’явилися 
в його колоді, скоро це усвідомлять. А, можливо, вже усвідо‑
мили, але преференції та «медяники» переважили на уявних 
терезах сумлінність, принциповість та порядність.

 Закінчення. Початок на стор. 1

“ Ті депутати, які пройшли від «Слуги 
народу» в Ірпінську ОТГ, зараз покри-
вають пана Мирончука і допомагають 
йому. В більшості своїй вони продалися 
Карплюку і допомагають пану Мирон-
чуку не виконувати свої зобов’язання 
перед інвесторами, які вклали гроші 
в його комплекси. Тому ми вимагаємо 
від цих депутатів скласти мандати і 
припинити торгівлю своїми голосами в 
інтересах Карплюка та Маркушина.

Олександр ДУБІНСЬКИЙ, народний 
депутат України: “ Відбулося знову-таки незаконне «продавлю-

вання» «свого» секретаря. Ми погоджували 
перед сесією з головою те, що в бюлетені 
має бути на секретаря два кандидати. Сьо-
годні бюлетні роздали саме з одним канди-
датом — Макеєвою. Нас знову не почули.

Наталія ІЗДЕБСКА, депутатка ІМР, партія 
«Європейська Солідарность»:

“ Моя партія, фракція ірпінська, ми виборювали посаду 
секретаря і я вважаю, що це не якісь там договорняки, 
як кажуть. Ми виборювали, голосували за партію «Слуга 
народу», за кандидата від партії «Слуга народу». Я вам 
скажу так, як є: ніхто мене не підкупав, ніяких договор-
няків, нічого не було, це було рішення нашої партії — від-
стоювати позицію, що президентська партія повинна 
бути у владі.

Анжела МАКЕЄВА, секретарка ІМР, партія «Слуга 
народу»:

“ Громада вчергове побачила реальну 
поведінку обраного голови Маркуши-
на, який реально наплював на наших 
виборців, а це половина всіх мешкан-
ців нашої громади. Тепер для нього є 
«його» та «інші». Однак обов’язково 
буде продовження — ми розставимо всі 
позиції в законне русло, як би тяжко це 
не було!

Ярослав КУЦ, депутат ІМР, партія 
«Європейська Солідарність»:

МАЙЖЕ ПОЛОВИНА БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ІРПЕНЯ — 
ОПЛАТА ПІАРУ «НОВИХ ОБЛИЧ»

Проаналізувавши звіт із розподілу бюджет-
них коштів, він зазначив, що майже полови-
на пунктів стосуються фінансування об’єктів, 
на  яких перед виборами піарились «Нові 
обличчя». Зокрема, це встановлення спор-
тивних та розважальних майданчиків на на-
бережній річки Ірпінь, які обійшлись місту 
в понад 13 млн грн. До речі, вони пов’язані 
з одним із передвиборчих скандалів, адже 
«Нові обличчя» розмістили на них свою ба-
нерну рекламу. Але після звернення грома-
дян її довелось прибрати  — виявилось, що 
партія це зробила незаконно, без дозвільних 
документів. Подібна ситуація трапилась і з 
капітальним ремонтом комунального садоч-
ка: ремонт провели за бюджетні гроші, а піа-
рився на цьому особисто кандидат від «НО» 
Олександр Пащинський  — член бюджетної 
комісії міськради (підряд на ремонт виграла 
фірма його батька).

Також видатки виділяють на облаштування 
прибудинкових територій, ремонт покриття, 
тротуарів, роботи на  яких активізувались 
влітку перед виборами. На цих об’єктах теж 
активно піарились члени «Нових облич», 
зокрема, новообраний міський голова Олек-
сандр Маркушин. А от на охорону здоров’я 

виділено зовсім небагато — всього 1,99 %.
Загалом Куц зазначив, що у  бюджетному 

розподілі є «два благі моменти»: охоро-
на здоров’я  — 4778474 = 1,99 % та освіта  — 
103919333 = 43.2 %. «Інші — суто задоволен-
ня виборчих потреб Маркушина і компанії: 
майданчики на набережній — 13133395 =5,46 %; 
«Ірпіньводоканал» — 52067106 = 21,67 %; тро-
туари і підвищені переходи — 31461849 = 13 %; 
прибудинкові території  — 4717482=1,96 %; 
заміна вікон у  під’їздах  — 2187743 = 0,91 %; 
кап ремонт покрівель — 4370665 = 1,82 %».

Також на сесії виділили 500 тис. грн на ком-
пенсацію аптекам Ірпеня за інсулін і 120 тис. 
грн  — на  заборговану з серпня зарплату 
у  дитячій стоматології. З приводу інсулі-
ну виступила депутатка від партії «Голос» 
Михайлина Скорик-Шкарівська. «У місті 
проживає 558  інсулінозалежних осіб. Тоб-
то їхнє життя залежить від того, отри-
мали вони інсулін чи не отримали. У країні 
працює державна програма. Держава з бю-
джету має компенсовувати інсулін таким 
людям. Але так «ефективно» працювала 
попередня влада, що ці гроші з держави 
в ірпінський бюджет не надходили. Накопи-
чився борг, досить великий. Тому що щомі-
сяця 460 тис. грн ми мали б компенсовува-

ти апеткам, які беруть участь у цій 
програмі з державного бюджету. 
Але гроші з держбюджету не  над-
ходили, аптеки працювали і, якщо 
я  правильно розібралася, станом 
на зараз борг — 915 тис. грн. Тобто 
майже мільйон. І от на сьогоднішній 
сесії не  з державного, а  з місцевого 
бюджету ми маємо компенсувати 
півмільйона тим апеткам, які відпу-
скали інсулін. Тобто ми на сьогодніш-
ній сесії не вирішимо проблему інсулі-
ну, вона буде залишатись. Прохання 
до  Олександра Маркушина, фракції, 
яка така «активна» у нас — почніть 
працювати з обласними депутатами, Вер-
ховної ради, щоб ці гроші в Ірпінь приходили. 
Адже питання просте: півмільйона ми дає-
мо на інсулін чи на балони, які наповнюємо 
киснем для того, щоб рятувати хворих від 
ковіду?» — зазначила пані Михайлина.

У відповідь на  цю репліку директор КНП 
«Ірпінська центральна міська лікарня» Ан-
тон Довгопол заявив: «Наша лікарня пра-
цює над тим, щоб ми були повністю неза-
лежні від кисневого постачання і на даний 
момент ми закуповуємо ще додатково два 
кисневих генератори». 

«Родзинкою» сесії стало те, що на ній висту-
пили представники ірпінської Міжконфесій-
ної ради церков, куди входять православні, 
католики, протестанти, баптисти, різні кон-
фесії. Вони закликали депутатів брати з них 
приклад і завжди намагатися знайти спільну 
мову між собою. Священослужителі пода-
рували кожному з них Біблію в новому пе-
рекладі. І закликали депутатів не бути таки-
ми/уникати таких вчинків, які Святому письмі 
описані виразами «від лукавого», «вмивати 
руки», «вовк в овечій шкурі», «впасти на до-
брий грунт», «випити чашу до дна».

 Закінчення. Початок на стор. 1
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Народилася 26  листопада 1985  року 
в  Ірпені. Освіта — вища. Начальник 
відділу координування культмасових 
заходів та фізкультурно-спортивної 
роботи виконавчого комітету Ірпін-
ської міської ради.

Знаковим днем у  кар’єрі Кременчук 
став той день, коли вона, тодішня зви-
чайна керівниця студії сучасного ес-
традного танцю, разом з депутаткою 
Анастасією Попсуй, головним кому-
нальником Ірпеня Літвіновим та парою 
«небайдужих громадян» під конферанс 
ще одного депутата — Плешка — вла-
штували «танцювальний батл» перед 
центральним входом офісу прокура-
тури Київської області. Таким чином 
«танцюристи» підтримали тодішнього 
міського голову Ірпеня Карплюка, про-
ти якого в 2017-му було відкрито кілька 
кримінальних справ за  фактом пере-
вищення службових повноважень. Тоді 
у  міській раді тривали обшуки, а  сам 

мер переховувався від слідства.
Усі учасники того імпровізованого 

талант-шоу таки «натанцювали» собі 
на  посади. Натхненні танці Віолетти 
Кременчук також не залишились непо-
міченими. Нагорода знайшла її мен-
ше, ніж за  місяць  — на  початку січня 
2018-го вона стала депутаткою міської 
ради від кишенькової партії Карплюка 
«Нові обличчя».

Депутатський мандат змінив життя 
Віолетти Кременчук. Звичайно, на кра-
ще. Того ж року вона придбала квар-
тиру. Судячи з декларації — за смішні 
гроші. 4 тисячі гривень за квадратний 
метр. У передмісті Києва. У 2018-му році. 
Погодьтеся, це справжній ДЖЕКПОТ!

Але подібні «джекпоти» потрібно від-
працьовувати. Депутатка Кременчук 
сумлінно голосувала за  всі необхідні 
для Карплюка та його забудовників 
рішення. Зокрема, і за фейковий Ген-
план Ірпеня, чим викликала неабияке 

невдоволення виборців зі свогог ок-
ругу, особливо мешканців приватного 
сектору.

Перед місцевими виборами 2020-го 
Віолетті Дворніковій у партійному спис-
ку «Нових облич» не знайшлося місця 
навіть у  першій десятці. Це образило 
депутатку і вона грюкнула дверима 
«НО», подавшись у «Батьківщину». Од-
нопартійців, виборців і всіх підписан-
тів «Меморандуму більшості» (а серед 
них одним з перших Кременчук-Двор-
нікова поставила саме свій підпис) Ві-
олетта зрадила вже на  першій сесії. Її 
чоловікові запропонували посаду за-
ступника міського голови, а будівельна 
компанія «Ібіс», яку пов’язують саме із 
подружжям Дворнікових і яка останнім 
часом регулярно виграє тендери на бу-
дівництво, що їх оголошує ІМР, отрима-
ла додатково кілька мільйонів гривень. 
Хоча за договором всі транші мали від-
буватися у наступному році.

ДЕПУТАТИ-ЗРАДНИКИ ІНТЕРЕСІВ 
ІРПІНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Об’єднання «Успішна громада», яке утворилося після підписання «Меморандуму більшості» з чотирьох 
політсил («Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос» і «Свобода») на першій сесії Ірпінської 
міськради не дорахувалося депутатки від «Батьківщини» Віолетти Кременчук-Дворнікової, а на другій — 
під ручне управління «Нових облич» перейшла і депутатка від «ЄС» Олена Павлова. Хто ж ці люди?

 ОТАКОЇ!

Віолетта КРЕМЕНЧУК-ДВОРНІКОВА
ЗРАДИЛА партію та виборців



4 ІРПІНСЬКА ГРОМАДА5 грудня 2020 року • №10 (51)

Народилася 25  грудня 1982  року 
в Бучі. Офіцер ЗСУ. Має дві вищі осві-
ти  — Національний технічний універ-
ситет та Національний університет 
ДПС України. З 2013  року  — кандидат 
соціологічних наук. 11  років присвя-
тила викладацькій роботі на  кафедрі 
соціології і психології Національного 
університету ДПС України.

Далі «пряма мова» від самої Павло-
вої:

«У  2013  році брала активну участь 
у Революції Гідності, а згодом букваль-
но проривалася на  передову. Бо мене, 
матір на  той момент трьох дітей, 
просто не  хотіли брати, лякали жа-
хами війни. Але як я могла залишатися 
осторонь того, що відбувалося у дер-
жаві?

Тому я добилася свого, пройшла служ-
бу у Збройних Силах України, а в липні 
2016 року офіційно потрапила на Схід. 
Брала безпосередню участь в  анти-
терористичній операції на  Донбасі 
у  складі добровольчого формування 
11-го ОМПБ «Київська Русь». Довела всім, 
що на війні не важливо, якої ти статі. 

Головне — яка ти людина та воїн.
Як я бачу розвиток свого міста? Як 

корінна ірпінчанка, мати чотирьох 
дітей я  прагну, щоб Ірпінь став єв-
ропейським містом у  повному сенсі 
цього слова. Це означає, що медич-
не обслуговування тут на  високому 
рівні, а швидка приїжджає вчасно. Що 
мешканці Ірпеня не  стоять у  кіломе-
трових заторах, бо працюють у  Ки-
єві, а  мають гідну роботу у  рідному 
місті. Що міський транспорт ходить 
за  розкладом, безпечний і зручний, 
а для велосипедистів зроблено окремі 
доріжки. Що забудовники знають свої 
обов’язки, і не псують Ірпінь потвор-
ними висотками, а  будують 4–5  по-
верхові будинки з достатнім зеленим 
простором. Що люди дихають свіжим 
повітрям і п’ють якісну воду, бо влада 
дбає про екологію в місті».

Павлова — нова людина у ірпінській 
політиці. З одного боку — багатодітна 
мати, фронтовичка та викладач вузу, з 
іншого — депутатка, яка дуже швидко 
змінила свої погляди. Неузгодження 
в  передвиборчих меседжах Павлової 

можна побачити неозброєним оком. 
Наприклад, чого вартує лише — «на-
родилася в Бучі» і «корінна ірпінчан-
ка». Одразу видно, що писалося під 
вибори.

У 2019 році Павлова на своїй сторінці 
у фейсбуці активно підтримувала Во-
лодимира Карплюка, називаючи його 
дієвим борцем із корупцією (смішно, 
мабуть, зараз читати таке про люди-
ну, яка підозрюєься правоохоронцями 
у доброму десятку корупційних діянь?). 
У липні 2020-го Павлова пішла під зна-
менами «ЄС» боротися з корупціоне-
рами, «зеленими реваншистами» та 
популістами, що зачаїлися в ірпінській 
владі. У листопаді того ж таки 2020-го 
Павлова успішно залишила передову 
своєї «священної боротьби» і в унісон 
почала голосувати разом із тими, кого 
ще недавно лаяла (зокрема разом із 
депутатами партії «Слуга народу»), за-
значаючи, що, попри все, «залишила-
ся на своїх принципових позиціях».

Цікаво, коли ці її «позиції» були 
принциповими, а  коли «принципові-
шими за принципові»?

Олена ПАВЛОВА
ЗРАДИЛА партію та виборців

ДЕПУТАТИ-ЗРАДНИКИ ІНТЕРЕСІВ 
ІРПІНСЬКОЇ ГРОМАДИ

 ОТАКОЇ!
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 ОТАКОЇ!

ДЕПУТАТИ-ЗРАДНИКИ ІНТЕРЕСІВ ІРПІНСЬКОЇ ГРОМАДИ
ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» В ІРПІНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ, ЯК І ПРОГНОЗУВАЛОСЯ, ПРОГОЛОСУВАЛА НА ДРУГІЙ СЕСІЇ ЗА ВСІ 
КАДРОВІ ПИТАННЯ МАРКУШИНА (КАРПЛЮКА) ТА «НОВИХ ОБЛИЧ».

«Слуги», до  виборчого списку яких дивним чином так і не  потрапив жоден ак-
тивіст  симпатик партії з тих, хто підтримував в Ірпені ЗЕ-команду на президент-
ських та парламентських виборах, стали «золотою карткою» (а краще, якщо зва-
жати на  технічні нюанси забезпечення голосування в  ІМР, — «золотим пультом») 
партії «Нові обличчя». Якби не голоси «слуг», то жодне питання з порядку денного 
Маркушина і компанії не було б ухвалене. Ціна цього дружного голосування пред-
ставників президентської партії — посада секретаря міськради, яку віддали Анжелі 
Макеєвій, представниці ЗЕ-команди, яка ще рік тому так сміливо та наполегливо 
боролася з беззаконням Маркушина і «Нових облич». 

Справедливості заради скажемо, що фракція партії «Слуга народу» в ІМР не була 
підписантом «Меморандуму більшості», а  тому і не може бути звинувачена у зра-

ді об`єднання «Успішна громада». А от власних виборців партія таки «кинула», бо 
пройшла у раду на гаслах про недолугу «ірпінську владу», «політичних банкрутів» 
та «невдах», які довели до того, що Ірпінь втратив геть УСЕ. Словом, «слуги» згур-
тували навколо себе тих, хто був незадоволений «інноваційним», перенаселеним 
Ірпенем. «Слуги» зараз виправдовують своє пакетне голосування тим, що намагали-
ся отримати посаду секретаря для своєї фракції і що, мовляв, в ніяких «договорня-
ках» участі не брали, а тим паче, не продавалися. Однак все це виглядає смішно — 
самі «торги» за посаду (і голосування за схемою «ви — нам, а ми — вам») — це хіба 
не «ДОГОВОРНЯК»?

А тепер — коротко про «слуг», які в цьому брали участь…

Народилася 13 грудня 1987 року. Мешкає в Києві. Освіта вища. Безпартійна. Фізич-
на особа-підприємець.

Макеєву знають як блискучу й титуловану спортсменку, яка була чемпіонкою світу 
та Європи з тхеквондо, перемагала у всеукраїнських чемпіонатах та турнірах. Свого 
часу вона була очільницею ірпінського комунального стадіону «Чемпіон». З цієї по-
сади минулого року її й намагався незаконно звільнити тодішній перший заступник 
міського голови Маркушин. Причина — Макеєва відмовилась брати участь у перед-
виборній агітації на  користь зручного для ірпінських чиновників кандидата. Ма-
кеєва переконана, що за  її звільненням стояв особисто Карплюк. А  його піарник 
Петро Щербина їй особисто погрожував. Справа набула розголосу. За директорку 
вступилося дуже багато людей та ЗМІ, зокрема, і наша інформагенція. Протистояння 
дійшло до суду. Вінцем усього цього неподобства стала трагедія — Анжела Макеєва, 
котра на той час була вагітною, втратила дитину.

Пізніше, коли Макеєва виграла справу в апеляційному суді, її автомобіль спалили. 
В цьому вона звинуватила тих, проти кого судилася.

Минуло трохи більше року. Час заліковує усі рани. Навіть глибокі. Анжела Макеєва 
тепер секретар ІМР, підлегла Ірпінського міського голови Маркушина. А Маркушин 
без Карплюка і кроку зайвого не зробить. Отакої! 

Народилася 18 січня 1993 року в с. Посників Млинівського району Хмельницької 
області. Освіта — вища, навчалася на факультеті «фінанси та кредит» у Національ-
ному університеті державної податкової служби України. Директорка Регіонального 
медійного агентства, у минулому — головна редакторка газети «Ірпінський вісник». 
Керівниця та засновниця приватного підприємства «МЕДІА-ЦЕНТР “ДІЄСЛОВО”» та 
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЗВИТОК МІСТА», газет «Твоя Київщина» і «Спортив-
ний вісник Київщини».

Газета «Ірпінській вісник» активно брала участь у підтримці та сприяла покращен-
ню рейтингу Володимира Карплюка. Коли редакцію очолила Зоряна Міронішена си-
туація змінилася — газета пішла в опозицію до «Нових облич» і Карплюка. Власне, 
тоді і з’явилася офіційна заява головної редакторки про тиск на  видання з боку 
партії «Нові обличчя» та мера-втікача.

Міронішена — піарниця одного зі скандальних забудовників Ірпеня — Антона Мирон-
чука, власника компанії «Орлан Інвест-Груп». Подейкують, що для Мирончука номер 
у партійному списку Зоряни Анатоліївни коштував кругленьку суму, а сама франшиза 
«СН» — чи не останній шанс утриматись на плаву і домовитись з Карплюком.

Під час перевиборчої кампанії у місцеві ради Міронішена — одна з небагатьох кан-
дидатів-«слуг», хто не  добирав особливо слів, коли мова йшла про Карплюка та 
«НО»  — «банкрути», «невдахи», «невігласи»… Зрештою, час показав, що це були 
тільки слова.

Народилася 4  червня 1994  року в  с.  Омбиш Борзнянсього району Чернігівської 
області. Освіта — вища, навчалася в Університеті фіскальної служби України та ви-
вчала публічне управління і адміністрування у Національній академії державного 
управління при Президентові України. Працює адвокаткою. Була членкинею автор-
ського колективу законодавчої ініціативи змін Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» щодо надання відповідей на запити № 3660. Членкиня Ради ад-
вокатів Київської області, колишня очільниця і громадської організації «Об’єднання 
громадян “Центр протидії корупції”».

Схоже, стає трендом у адвокатському середовищі йти в депутати. У партійному спис-
ку «Слуги народу» в Ірпені їх було одразу шестеро. Щоправда, депутатом стала лише 
Яна Володимирівна. Як сама каже, «завжди стоїть на сторожі закону і здатна прийма-
ти складні рішення». Що ж, перші три сесії вже показали, що «адвокатам» з «НО» та 
«СН» глибоко начхати на закон і ніхто з них так і не зміг побороти в собі «депутата» й 
увімкнути опцію «на сторожі закону» — «Нові обличчя» в цій каденції, як і в минулій, 
«крутили» законами та регламентами у сесійній залі, як їм було вигідно. А з приводу 
«складних» рішень… Так, вони були і справді складними. Але чи підуть вони на ко-
ристь громаді? І чи саме цих рішень чекала громада від фракції «СН»?

Колись я на Маркушина злИлася, тепер я під 
Маркушина злилАся…

Анжела МАКЕЄВА

Зоряна МІРОНІШЕНА

Яна ГОРОДОК

ЗРАДИЛА партію та 
виборців

ЗРАДИЛА партію та 
виборців

ЗРАДИЛА партію та 
виборців



6 ІРПІНСЬКА ГРОМАДА5 грудня 2020 року • №10 (51)

  Оксана МУСЕНКО 
ПОГЛЯД

 ГОСТРА ТЕМА

 27 листопада, ГОСТОМЕЛЬ. Водій 

автомобіля Fiat перетнув дорогу 

перед військовою швидкою, через 

що отримав боковий удар. На щастя, 

ніхто не постраждав.

 3 грудня, КОЦЮБИНСЬКЕ. О 04:25 

рятувальники отримали повідомлен-

ня про пожежу у торгівельному кіоску 

на вул. Залізничній. Пожежу вдалося 

загасити аж о 05:57. Причина загоран-

ня та збитки встановлюються.

 3 грудня, БУЧА. О 06:00 рятуваль-

ники отримали повідомлення про 

пожежу в легковому авто Opel Astra 

на вул. Лісовій. Пожежу локалізува-

ли о 06:30 та повністю ліквідували о 

06:35. Причина загорання та збитки 

встановлюються.

 3 грудня, ІРПІНЬ. О 23:29 ряту-

вальники отримали повідомлення 

про загорання господарчої споруди 

у м. Ірпінь по вул. Центральній. До 

місця виклику терміново прибули 

два відділення пожежно-рятуваль-

ної частини Ірпеня. Загорання вда-

лося локалізувати о 23:54 та ліквіду-

вати - о 00:07. Його причина наразі 

встановлюється.

 4 грудня, ІРПІНЬ. О 03:54 пожеж-

никам повідомили про загорання 

сміттєвих баків та сміття у м. Ірпінь 

по вул. Толстого. Вогонь локалізува-

ли о 04:10 та ліквідували о 04:25. Під 

час пожежі було знищено 5 плас-

тикових баків. Причина загорання 

наразі встановлюється.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 ПРИГОДИ

У БУЧАНСЬКІЙ ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ ВИКРИЛИ КАНАЛ 
ПОСТАЧАННЯ НАРКОТИКІВ

Днями у Бучі на вул. Шевчен-
ка, 7 водій Mitsubishi дивом 
не в’їхав у автомобілі.

У Гостомелі місцеві жителі перекидали на територію Бучанської виправної колонії 
наркотики, які засуджені реалізовували серед «своїх».

У БУЧІ П’ЯНИЙ ВОДІЙ ВИЇХАВ 
НА ЗУСТРІЧНУ СМУГУ Й МАЛО 
НЕ ВЧИНИВ ДТП

Я к повідомляє «Київ Опе-
ративний», п’яний керма-
нич виїхав на  зустрічну 

смугу й мало не в’їхав в автомо-
білі. Чоловік 4  рази намагався 
продути драгер.

«Водій Mitsubishi вилетів 
на  зустрічну смугу мені в  лоб. 
Ми дивом розминулись. Pajero 
зупинилась на  узбіччі. Ми та 
авто «Шериф» також зупини-
лися. Підійшли до  водія та усе 
зрозуміли. Потім — виклик по-
ліції та 4 спроби продути дра-
гер. Протокол склали, свідки 
надали інформацію», — комен-
тує очевидець події.

«ДИКІСТЬ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»: В ІРПЕНІ ЗАСЛУЖЕНОГО 
ЛІКАРЯ ХОВАЛИ В ЦИНКОВІЙ ТРУНІ
Нещадний коронавірус забрав життя заслуженого лікаря України, директора Київського обласного онкодиспансеру 
Олега Ременника, який жив в Ірпені. Крім болю від втрати шанованої людини, громадськість вразило ще й те, як 
провели в останню путь відомого онколога. Поховали його 29 листопада на ірпінському кладовищі. Місцеві чино-
вники розпорядилися закрити труну Олега Ременника та помістити її у цинковий ящик.

«Д икість і середньовіччя» — так опи-
сав церемонію прощання із за-
служеним лікарем України Олегом 

Ременником його товариш, колишній голова 
Київської обласної державної адміністра-
ції Михайло Бно-Айріян, який був присутній 
29 листопада на ірпінському кладовищі.

«Мене здивувало те, що труна була закри-
та, тому що я знаю всі правила. Бо я зняв 
фільм про ковід, я  окрему тему присвятив 
саме похованню померлих від ковіду… Те, що 
зараз відбувається в  Україні  — це нонсенс. 
Людей змушують їх кремувати, змушують 
ховати в  цинкових трунах. Я  думав, що це 
вже пішло, але коли я це побачив — зрозумів, 
що ні», — зазначив Бно-Айріян.

Розпочалося прощання із Олегом Ременни-
ком в  Київському обласному онкодиспансері. 
В  цьому лікувальному закладі Олег Ісакович 
працював із сьомої години ранку і до пізнього 
вечора, каже його колега та друг, т. в.о. гене-
рального директора Київського обласного он-
кологічного диспансеру Олександр Авраменко.

«Я вважаю, що на моєму віці це найгірший 
день у  житті. Напевно, він був абсолютно 
здоровою людиною, молодою, в найкращому 
віці, але нема панацеї від цієї хвороби, це є 
проблема не лише в Україні, а в усьому світі. 
Ми це бачимо, на все воля Божа», — поділив-
ся роздумами лікар.

За словами очевидців, церемонія прощання 
з Олегом Ісаковичем затягнулася на півтори 

години через те, що цинковий ящик, в який 
помістили труну, був завеликий. Довелося 
розширювати яму для поховання. Присутні 
назвали це неповагою до шанованої людини. 
Чому знадобилася додаткова цинкова труна, 
ми спробували поцікавитися в  Петра Коро-
ля — наглядача кладовища та депутата Ірпін-
ської міської ради. Але той накивав п’ятами, 
порадивши звернутися до начальника кому-
нального підприємства Сергія Скрипника.

Чому Петро Король відправив нас до  на-
чальника житлово-комунального підприєм-
ства — невідомо. Тому ми переадресували це 
питання міському голові Олександру Марку-
шину, який є головою комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. Втім, виявилося, що пану Марку-
шину взагалі не до поховання через особисті 
образи на журналістів «Погляду».

А от головний лікар Ірпінського центру 
первинної медико-санітарної допомоги Ан-
дрій Левківський підтвердив, що рішення з 
поховання Олега Ременника приймала саме 

комісія на чолі із Олександром Маркушиним. 
А також назвав ймовірні причини, чому ухва-
лили саме таке рішення.

«Там треба зважати на всі нюанси, в якому 
стані було тіло. Якщо воно погано зберег-
лося, то  його мали закрити в  цинк і в  за-
критій труні ховати. Якщо відкрита труна, 
то має бути обмежена кількість присутніх, 
а  там була необмежена кількість присут-
ніх», — відповів Левківський.

Чи були обгрунтованими такі заходи та які 
сьогодні норми для поховання померлих від 
ковіду, ми запитали також у  Данила Брінда-
ка  — лікаря-гігієніста Центру громадського 
здоров’я МОЗ України. Він розповів, що від-
повідні правила пом’якшили ще у  серпні 
2020 року. Раніше про коронавірусну хворобу 
було занадто мало даних, тому у різних кра-
їнах встановлювали жорсткі правила похо-
вання. Але зараз доведено, що в цьому немає 
сенсу.

«Немає сенсу ховати людину, померлу від 
коронавірусної хвороби, в  цинковій труні, 
але поводження з тілом померлої людини 
може регламентуватися внутрішніми на-
казами в  закладі, де це тіло знаходиться. 
Жива хвора людина з точки зору епідеміо-
логії більш небезпечна для населення, ніж 
померла людина, за умов усіх гігієнічних пра-
вил поводження з померлими, які зазначені 
в  постанові головного санітарного лікаря 
України», — зазначив Бріндак.

Отже, конкретна причина, чому Олега Ре-
менника вирішили поховати саме так, зали-
шається втаємниченою. 

МИСЛИВЦІ ЗА ДЕПУТАТАМИ
В Ірпені лялькововод «Нових облич» Володимир К. дав старт полюванню за депутатами, які не бажають 
голосувати за дерибан та руйнування міста.

В Ірпінському ліцеї №  3  трапився непри-
ємний конфлікт серед батьків першо-
класників та їхніх дітей. Допис мами 

хлопчика, якому одна з батьків показово 
відрізала волосся, розповсюдили деякі ЗМІ. 
На нього «блискавично» відреагував новоо-
браний мер міста Маркушин і одразу  ж від-
сторонив директора школи від виконання 
обов’язків. Активісти та батьки багатьох дітей, 
що навчаються в ліцеї, вбачають в таких діях 
відсутність логіки та певну «показовість»  — 
директор комунального ліцею став депутатом 
міськради від опозиційної до «Нових облич» 
партії «Європейська Солідарність». А  біль-
шість, сформована Маркушиним із однопар-
тійців та перебіжчиків наразі дуже хитка…

ЗМІ, підконтрольні міським чиновникам та 
особисто Карплюку, з цієї історії роздмухали 
скандал. За  їхньою версією, одна з мам на-
віть звинуватила в  погіршенні ситуації ди-
ректора школи Станіслава Федорова, який 

нібито знав про бійки першокласників, але 
не вирішив питання, а просто просив батьків 
написати заяву на виключення винуватця зі 
школи. Однак вже зовсім скоро мама, що зви-
нувачувала директора у бездіяльності заяви-
ла, що її слова — перекручені і що вона вже 
вирішила проблему з адміністрацією школи.

Місцева активістка Людмила Першин вба-
чає в  ситуації певну несправедливість та 
показовість, пов’язану з «тушкуванням»  — 
тобто пошуком Володимиром Карплюком 
більшості за допомогою підкупу чи заляку-
вання депутатів з інших партій. Вона зазна-

чила, що конфлікт серед учнів та батьків — 
недостатня причина усувати директора 
школи. А  надто, якщо зважити на значно 
глобальніші проблеми та порушення, що іс-
нують в  деяких окремих школах міста і які 
не призводили до відсторонення або звіль-
нення керівників. Першин переконана, що 
в діях влади чітко прослідковуються подвій-
ні стандарти та особиста зацікавленість. Си-
туація в ліцеї № 3 радше скидається на «пу-
блічну порку» з метою формування прямого 
впливу на директора школи Станіслава Фе-
дорова, що став депутатом Ірпінської міської 
ради від партії «Європейська Солідарність».

Як сказав Федоров в інтерв’ю «Погляду», 
про його відсторонення в Управлінні освіти 
і науки Ірпінської міської ради нічого не зна-
ють, і він продовжує виконувати обов’язки 
директора. В цій ситуації видається дивним 
пост міського голови Ірпеня на його сторінці 
у фейсбуці.

З а процесуального керівництва Київської обласної 
прокуратури викрили і припинили злочинну ді-
яльність людей, які займалися «наркобізнесом» 

на території Бучанської виправної колонії. Про це по-
відомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що раніше судимі місце-
ві жителі систематично перекидали наркотики та пси-
хотропні речовини на  територію виправної колонії. 
Далі засуджені розподіляли їх між собою та продавали 
своїм «сусідам по камерах».

Під час обшуків за  місцями проживання постачаль-
ників та у виправній колонії правоохоронці виявили та 
вилучили канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони 
та чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігу-
рантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого 
ст.  28, ч2. ст.  307  КК України (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів). Досудове слідство триває.



7ІРПІНСЬКА ГРОМАДА 5 грудня 2020 року • №10 (51)
 КУЛЬТУРА

ВИЙШОВ ПЕРШИЙ 
АНГЛОМОВНИЙ ОНЛАЙН-
КУРС ПРО УКРАЇНУ
Український інститут, Національний 
університет «Києво-Могилянська 
академія» та студія онлайн-освіти 
EdEra розробили перший англомовний 
онлайн-курс про Україну — Ukraine: 
History, Culture, and Identities («Украї-
на: історія, культура та ідентичності»).

На конкурсах і фестивалях продемонстрували таланти учасники студії естетичної гім-
настики Odelia та естрадно-хореографічного ансамблю Fantasy.

П ротягом курсу глядачі зануряться у давню істо-
рію України — від Київської Русі і до проголо-
шення незалежності, повідомляє Український 

інститут. Він допоможе отримати базові знання про 
українську історію та культуру, а також подолати по-
ширені стереотипи щодо України. Лекторами курсу 
стали українські дослідники, викладачі «Києво-Мо-
гилянської академії».

Про дату виходу курсу Український інститут пові-
домить на своїй сторінці.

ГРАН-ПРІ У БУЧІ: БУЧАНСЬКІ ГІМНАСТКИ ОТРИМАЛИ 
АБСОЛЮТНУ ПЕРЕМОГУ

В ІРПЕНІ ПРОВОДЯТЬ КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ 
«РІЗДВЯНА ЛИСТІВКА»

Д нями юні спортсменки 
повернулись у  Бучу із 
двома абсолютними пе-

ремогами  — двома 1-ми  міс-
цями та Гран-прі. Про це по-
відомляє Бучанська міська 
рада.

«Дякуємо керівникам колек-
тивів  — Гулак Інні та Оле-
ні за  цікаві сповіді на  сцені, 
батькам — за  підтримку, 
а юним учасницям — за важку 
роботу, що проростає чудо-
вими результатами!!!», — ві-
тає міська рада.

ШУКАЄМО ВЕДУЧИХ ДИТЯЧОЇ 
ТЕЛЕПРОГРАМИ «ДІТИ.PRO»!

В едучі дізнаватимуться і розповідатимуть про всі існуючі професії, види спорту і мис-
тецтва. Відвідають аеродроми та іподроми, театри і галереї, стадіони і заводи, щоб 
показати глядачам закулісся багатьох галузей. Поговорять з представниками різних 

професій, щоб з перших вуст дізнатися про найцікавіше і найскладніше.
Для того, щоб стати ведучими телепрограми, діти віком від 6 до  12 років записували 

відео, на якому читали вірш і відправляли його нам на електронну адресу. На офіцій-
них сторінках телеканалу «Погляд» у соціальних мережах читачі голосували за учасни-
ків конкурсу. Наразі триває підрахунок голосів. Оголошення переможців відбудеться 
до 11 грудня.

Телеканал «Погляд» запускає новий дитячий телевізійний 
проєкт. 

У місті Ірпінь проводять онлайн-конкурс дитячих малюнків «Різдвя-
на листівка». Про це повідомляє місцева благодійна організація 
«Фундація добрих справ».

Взяти участь у конкурсі можуть діти віком від 5 до 13 років.
Для цього потрібно намалювати різдвяну листівку, сфотографувати 

її та надіслати на електронну пошту: bo.dsprav@gmail.com. У листі слід 
вказати прізвище, ім’я, по-батькові дитини і контакти для зв’язку. У ви-
падку перемоги потрібно буде надати оригінал роботи.

Автори робіт отримають подарунки й грошові винагороди за перше 
(500 грн), друге (300 грн) і третє місце (200 грн) у кожній віковій категорії 
(5-6, 7-9 і 10-13 років).

Роботи переможців будуть надруковані у вигляді вітальних різдвяних 
листівок.

Конкурс проходить до 9 грудня включно.
Нагородження триватиме з 10 до 15 грудня в Ірпені на вул. Покров-

ській, 2 (Громадський центр для внутрішньо-переміщених осіб).



8 ІРПІНСЬКА ГРОМАДА5 грудня 2020 року • №10 (51)

П ро це повідомили на  порталі 
Science Alert.
Згідно з новою мапою галакти-

ки Чумацького Шляху, Сонячна систе-
ма знаходиться не там, де вважалося 
раніше. Вона не  тільки розташована 
ближче до центру галактики і надма-
сивної діри Стрілець A*, а й обертаєть-
ся швидше.

Натомість, як зауважують вчені, це 
не  означає, що Сонячній системі за-
грожує небезпека: карта лише була 
скоригована щодо більш точного ви-
значення нашого місця розташування 
в галактиці.

Також нагадаємо, що вже скоро укра-

їнці побачать максимальне зближен-
ня Сатурна та Юпітера, такого не було 
800 років.

Юпітер і Сатурн з’являться на нічно-
му небі приблизно через годину після 
заходу Сонця. Шукати газових гігантів 
слід на заході.

«Найбільше зближення відбудеться 
21 грудня: Юпітер та Сатурн виглядати-
муть як подвійна планета. Обидві пла-
нети і кілька їх найбільших супутників 
буде видно в  одному полі зору. Але 
чим далі на  північ буде знаходитися 
спостерігач, тим менше часу у  нього 
буде, щоб побачити це зближення», — 
розповідає Патрік Хартіган, астроном 

з Університету Райса.
До слова, наступне подібне зближен-

ня відбудеться у  березні 2080  року, 
а потім — лише в 2400 році.
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 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

 ДО СТОЛУ!
СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації, День міс-
цевого самоврядування в Україні.

8 грудня — Міжнародний день художника.

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня — Міжнародний день прав тварин, День прав 
людини, Всесвітній день футболу.

13 грудня —  День благодійності в Україні, День святого 
Андрія Первозванного.

15 грудня —  День працівників суду України.

17 грудня —  День святої Варвари.

19 грудня —  День адвокатури України, День святителя 
Миколая Чудотворця.

25 грудня —  Різдво Христове за григоріанським календа-
рем.

31 грудня —  переддень Нового року.

 ЦІКАВО ЗНАТИ

 ГОТУЄМОСЬ ДО НОВОГО РОКУ

2020‑й — рік Білого Металевого Щура — був досить 
важким, проте труднощі можуть бути і в 2021‑му 
році. Саме тому, незважаючи на те, що настане він 
12 лютого о 21:05, багато родин почнуть задобрю‑
вати символ року вже у ніч на 1 січня.

2021-ий — рік Білого 
Металевого БикаРЕЗИДЕНЦІЮ СВЯТОГО МИКОЛАЯ У КИЄВІ 

ВІДКРИЛИ В «КАРАНТИННОМУ РЕЖИМІ»

ЧОРНА ДІРА БЛИЖЧЕ, НІЖ ВВАЖАЛОСЯ: З’ЯВИЛАСЯ 
НОВА МАПА ЧУМАЦЬКОГО ШЛЯХУ

ЯК ПРИКРАСИТИ СВЯТКОВІ САЛАТИ

Працюватиме вона лише по буднях і по дві з половиною години на день.

Земля виявилася ближче до надмасивної чорної діри нашої галактики, ніж ми думали 
раніше. Проте вчені заспокоюють: нам нема про що турбуватися.

П ро це стало відомо на Facebook-сто-
рінці Національного Києво-Печер-
ського історико-культурного запо-

відника.
До  25  грудня у  Києві працюватиме Ре-

зиденція Святого Миколая. Враховуючи 
епідеміологічну ситуацію в  країні, зо-
крема в  столиці, відвідати Резиденцію 
можна буде з понеділка по  п’ятницю, з 
14:00 до 16:30.

Резиденція знаходиться за  адресою: 
вул. Лаврська, 9, Велика Лаврська дзвіниця.

Там  же до  новорічних свят можна буде 
побачити традиційну Арку бажань, огляну-
ти твори художників Міжнародного мис-
тецького проєкту «МАЛЬОВАНА СТРІЧКА», 
які презентують графічні роботи-комікси 
«Святий Миколай. Історія у картинках».

Р адує те, що, на  відмі-
ну від метушливого і 
насиченого подіями 

року Щура, 2021  рік обі-
цяє бути більш спокійним, 
стабільним та розміреним. 
До того ж, настане чудовий 
час для плідної роботи в ба-
гатьох сферах і для заро-
бляння грошей: працьовиті 
люди будуть гідно винаго-
роджені символом року.

Також це гарний час для 
створення сім’ї, зведення 
будинку, початку бізнесу, 
особливо пов’язаного із 
землею. Інвестиції, зробле-
ні в  рік Бика, будуть вигід-
ними і прибутковими.

ЩО ОДЯГНУТИ?
На зустріч Нового року краще вбратися в  улюблені кольо-

ри цієї тварини: білий, чорний, сріблястий, синій, зелений, 
солом’яний. Не варто нехтувати металевими прикрасами. При 
цьому в жодному разі не можна обирати червоний колір — це 
символ агресії для Бика.

ЩО ГОТУВАТИ?
Бик — травоїдна тварина, яка любить зелень, овочі і фрукти. 

Він невибагливий, тому господиням не варто шукати вишука-
ні рецепти. Бик любить все просте, тож на стіл можна подати 
улюблені родинні страви. Наприклад, запекти качку з гречкою 
(до речі, Бик любить злакові культури, тому їх можна сміливо 
подавати на гарнір).

Крім того, тварина полюбляє солоденьке, тож на столі мають 
бути цукерки, кекси, тістечка, торти та інша випічка. З напоїв 
варто віддати перевагу домашнім компотам, морсам і чаю із 
трав.

Зверніть увагу: Бику не сподобаються страви з яловичини і 
телятини. Варто бути уважними при виборі ковбас, які можуть 
містити подібне м’ясо, а також відмовитися від страв з желати-
ном, адже його роблять з кісток великої рогатої худоби.

Роки Бика також були: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Сьогодні, в  еру інтернету, здивувати ко-
гось інгредієнтами новорічних страв досить 
складно, тому на  перший план виходить їх 
оригінальне оформлення.

РІЗДВЯНИЙ ВІНОК
Святковий салат можна оформити 

у  вигляді новорічного вінка, де замість 
хвої буде свіжий кріп. В  якості деко-
ру також можна використати виріза-
ні з овочів або сиру зірочки, маленькі 
свічки, зерна граната або інші яскраві 
інгредієнти. А «снігом» может стати тер-
тий білий сир. За цим же принци-
пом можна зробити і оригінальну 
ялинку.

CИМВОЛ РОКУ
Салат можна викласти у  вигляді 

голови Бика. А  для декору вико-
ристати: ковбасу (вуш-
ка, носик), сир (ріжки), 
маслини (очі і ніздрі), 
цедру лимона або апе-
льсина (кільце в  носі), 
чіпси (вушка, язик).

КУРАНТИ
Циферблат годинни-

ка можна створити, використо-
вуючи половинки яєць, кружеч-
ки моркви і т. д. Стрілки робимо 
з відвареної моркви або, на-

приклад, зеленої цибулі, а  циферблат приси-
паємо, наприклад, яєчним жовтком, зеленню, 
ікрою або зернами граната (в  залежності від 
рецептури страви).

КРАСА В ШОТАХ
Для подачі багатошарових сала-

тів ідеально підійдуть прозорі шоти 
(невисокі склянки). Такого частуван-
ня буде небагато, але його суть  — 
в  яскравій структурі, яку відкриває 
погляду прозоре скло шота.

ШИШКА
Можна оформити страви 

у  вигляді шишки, викорис-
тавши для цього кукурудзяні 
пластівці, цілі мигдальні го-
ріхи, фісташки тощо.

РОЛИ
Оформити у  ви-

гляді ролів можна 
будь-які салати, 
загорнувши їх 
у  свіжі огірки, зе-
лень тощо. Навіть 

традиційне олів’є мож-
на красиво загорнути 
в лист салату.

За матеріалами сай‑
ту www.2021god.com


