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ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»

на 2017 рік!

Вартість передплати

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.
На 12 місяців – 234 грн.
Передплатити наше видання
можна в будь-якому
відділенні «Укрпошти»

Передплатний індекс –

35033

с. 4
«За два роки інтенсивної праці нової команди управлінців в Ірпені реалізовано понад 100 соціальних
інфраструктурних проектів. Бюджет розвитку міста (капітальні видатки) за два роки зріс майже у
19 разів, з 7,8 до 146,8 млн грн, що є найважливішим показником розвитку міста. До нас їдуть переймати
досвід з усієї України, пропонують співпрацю міжнародні компанії, з нами укладають угоди про
партнерство європейські міста. І головне – людям тут хочеться жити, значить, місто має майбутнє!»
Про це в понеділок 13 березня звітував мер Ірпеня Володимир Карплюк.
ВІДТЕПЕР ШВИДКА
приїзджатиме швидше

У заході взяли участь народний
депутат України, заступник голови
Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко, Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк
і його заступники, депутати ІМР,
медичний персонал Ірпінської центральної міської лікарні та громадськість міста.
«Для мене дуже важливим, у першу чергу, є те, щоб запрацювала в
Київській області служба екстреної
медичної допомоги. Від того, наскільки швидко виїжджає швидка
допомога, залежить життя людей.
Це наша спільна робота, і важливо,
щоб це було на користь людям», –
зазначила Ірина Сисоєнко.
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13 березня в Ірпені
відкрили пункт швидкої
медичної допомоги.

ЧИТАЙ!
theirpin.city

ГАМАНЕЦЬ

ЩО ІРПІНСЬКІ ШКОЛИ
ПРОПОНУЮТЬ ЗА ГРОШІ
Сучасна школа повинна задовольняти
всі освітні потреби і запити учасників
навчально-виховного процесу. На
жаль, школа змінюється повільніше за
світ, у якому ми живемо. На сьогодні
всі послуги (навчальні заняття,
гуртки, робота ГПД), які передбачено
навчальним планом школи,
забезпечуються безкоштовно. Але
цього замало. Тому перед батьками
постає питання, як задовольнити
потреби в навчанні та розвитку дітей.
(продовження — с. 13)
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ПОДІЇ
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

СЛОВО РЕДАКТОРА

«ВИШИТИЙ
КОБЗАР»

ШЕВЧЕНКОВІ ДУБОЧКИ
ПУСТЯТЬ КОРІННЯ В ІРПЕНІ

у Києві в Будинку
актора, а в Ірпені –
у музеї і бібліотеці

Третій рік поспіль у шевченківські дні відбувається проща вірян Київської
архієпархії УГКЦ на Чернечу гору до Тараса. Цьогоріч проща стала
особливою – було започатковано Всеукраїнську акцію «Паростки єднання».

Ірпінця Івана Рябчука
часто запрошують у різні
міста України і за кордон
експонувати його унікальну виставку «Вишитий
Кобзар».
Іван Іванович постійно
поповнює її новими вишитими віршами Тараса
Шевченка й наголошує,
що поезія Пророка України актуальна і нині.
9 березня у столичному
Будинку актора на честь
203-ї річниці з дня народження Шевченка відбувся
концерт «Борітеся – поборете!». З новою програмою виступив Київський
академічний
ансамбль
української музики «Дніпро». У концерті також
узяли участь народний
артист України, Шевченківський лауреат Олесь
Харченко і родина бандуристів Яницьких. А у фойє
була представлена виставка «Вишитий Кобзар».
Народний ірпінський хор
ветеранів «Пам’ять» виконав пісню «Реве та стогне
Дніпр широкий».
Зараз більша частина виставки «Вишитий
Кобзар» експонується в
Ірпінському історико-краєзнавчому музеї, а менша
частина – в міській бібліотеці для дорослих.

Текст і фото: Данута КОСТУРА

Поволі проступаючи
в весну…
Ще світ, що сон – прозорий і оголений,
Ще вітер свій неспокій не збагнув.
Стоять дерева тихі, мов намолені,
Поволі проступаючи в весну.
Поволі розганяючи пробуджену
Потребу цвіту і жагу плодів.
Стоять отерплі, безшелесні, душами
Угрузлі в твердь коріння і віків.
І тільки – ліній ледь вловима готика,
Легких, як розчерк на семи вітрах...
Стоять дерева у бруньках і котиках,
У променях, у мріях, у птахах,
У неба прохолодній невагомості,
На пограниччі невимовних слів...
Пульсуючу на рівні підсвідомості
Деревам хтось весну нашепотів.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ІРПІНЬ ЗАСНОВУЄ
ЧЕМПІОНАТ України на

До акції долучилися Міністерство культури України, Міністерство екології та
природних ресурсів, Шевченківський національний і
Канівський природний заповідники.
Коло могили Тараса ростуть дуби, посаджені його
предками. Національний заповідник створить розсадник
з насіння цих віковічних дерев. Приїжджаючи до Тараса,
українці повертатимуться додому з пагінцями дубів, щоб
посадити їх біля пам’ятників
Шевченку, які стоять у містах
і селах по всьому світу. Так
із цими дубами пов’яжуться
коріннями Схід і Захід, різні
міста України і всі українці,
які мешкають поза Батьківщиною.
Тож цього року біля підніжжя Тарасової гори, у невеличкому дерев’яному храмі,
збудованому в козацькому
стилі, глава УГКЦ Блаженніший Святослав відслужив
Архієрейську Літургію, після
якої разом із міністрами посадив дуб як символ початку
акції. Після чого відбулася
урочиста хода на Тарасову

гору, де учасники прощі помолилися за упокій душі Тараса та всіх полеглих за волю
України.
Єпископ Йосиф Мілян
розповів передісторію акції
«Паростки єднання». Коли він
встановлював до 200-ліття
пам’ятник Тарасу у своєму
рідному селі на Львівщині, то
приїхав сюди, щоб попросити
дрібку землі з могили Тараса.
А працівники запропонували
ще й паросток дуба. По тому,
висаджуючи у Вишгороді з
міністром екології дерева,
владика згадав про віковічні
дуби у Каневі і поділився цією
ідеєю.

Після відправи та урочистостей паростки дубів було
передано священикам, вони
повезли їх до Києва, Вінниці, Вишгорода, Білої Церкви,
Фастова, Чернігова, Черкас,
Василькова, Обухова, Вишневого, Ніжина, Золотоноші...
Привезли паросток дуба і
прочани з Ірпеня. Настоятель
храму Різдва Пресвятої Богородиці о. Мирослав сподівається, що молодому дубочку
з Тарасової гори знайдеться
місце неподалік від нового
великого пам’ятника Шевченку, який місцева влада
обіцяє встановити через кілька місяців.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

знання української мови

Цього року в Ірпені планують провести Всеукраїнський чемпіонат на знання
української мови. Він має
стати традиційним. Про
це 13 березня під час звіту
«Два роки відродження Ірпеня» повідомив міський голова Володимир Карплюк.
«Найперше, це дуже серйозна робота у напрямку патріотичного виховання. По-друге, ми зможемо побачити
рівень наших школярів відносно всієї країни. Крім того, ми
популяризуємо Ірпінь. Ми дуже хочемо, щоб у місті почав
розвиватися туристичний напрямок», – зазначив мер.
За словами Володимира Карплюка, у цьому чемпіонаті
зможе взяти участь кожен український школяр. Коли саме
стартує конкурс, буде повідомлено додатково.
«Правда Ірпеня»

Де міг би бути
в Ірпені басейн
Одним з імовірних місць, де в Ірпені можуть звести
міський басейн, розглядають ділянку по вул. Садовій поруч із дитячою поліклінікою. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
Наразі ділянка перебуває у приватній власності і, за
словами очільника міста, існує висока ймовірність того, що
на ній незабаром розпочнеться будівництво житлового будинку, поява якого в тому місці різко погіршить і без того
складну транспортну ситуацію по Садовій. Разом із тим
Ірпінь потребує у центральній частині міста розміщення
басейну. «Зараз ми ведемо перемовини із власником цих
30 соток. Можливо, ми їх обміняємо чи запропонуємо інші
варіанти. Там було би чудове місце для міського басейну
та стоянки для відвідувачів дитячої поліклініки» – зазначив
мер.
Як відомо, зараз у місті діє муніципальна програма з
навчання дітей плаванню. У її рамках ірпінські школярі регулярно відвідують басейн санаторію від СБУ, що у
Ворзелі. Цього року планують навчити плаванню понад
1500 тис. дітей.

ПАМ’ЯТАЙМО!

В ІРПЕНІ ВІДЧУЛИ ЖИВЕ
І ВІЧНЕ СЛОВО КОБЗАРЯ
Літературно-музичне
свято «Живе і вічне
слово Кобзаря»,
присвячене 203-річниці
від дня народження
Т.Г. Шевченка, відбулося
в Ірпінській центральній
бібліотеці за участю
членів Національної
спілки письменників
України Леоніда
Закордонця та Юлії
Бережко-Камінської.
Звучали вірші Тараса
Шевченка у виконанні учнів
загальноосвітніх шкіл Ірпеня
та пісні на слова поета у виконанні учнів та викладача
Ірпінської музичної школи

Людмили Степанової, хору
ветеранів «Пам’ять» та чоловічої групи ансамблю «Хортиця».
«Уже для багатьох поколінь українців Тарас Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється
ілюзія його всеприсутності,
всезрозумілості та всезнання
про нього. Кажу: ілюзія, бо
до справжніх всеприсутності,
всезрозумілості і всезнання
завжди було і завжди буде
далеко. Шевченко як явище
завжди велике й вічно живе
– невичерпний, нескінченний
і незупинний», – цитувала Івана Дзюбу у своєму виступі директор Центральної міської
бібліотеки Олена Циганенко.
Учасники свята оглянули
книжково-ілюстративну

виставку «Співець і слава
України», етновиставку заслуженого майстра народної
творчості України, етнолялькарки Тетяни Федорової

Фото: В. Шилов

«Свою Україну любіть…»,
виставку Івана Рябчука «Вишитий Кобзар» та колекцію
«Український рушник» Ганни
Корженівської.

УВАГА!

На колишніх військовополонених
другої світової чекають 2500 євро
Управління праці та
соціального захисту
Ірпінської міської
ради інформує, що
Німецький Бундестаґ
21 травня 2015 р.
ухвалив рішення про те,
що колишні радянські
військовополонені
мають отримати
символічну грошову
допомогу як визнання
завданої їм кривди.
Військовослужбовці радянських збройних сил, які
під час Другої світової війни
з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 рр. перебували у ні-

мецькій неволі як військовополонені, можуть отримати
одноразову виплату в розмірі 2500 євро. На грошову
допомогу не існує законної
вимоги, вона не може бути
виплачена третім особам
та спадкоємцям. Заяву про
виплату може подати тільки
потерпіла особа або уповноважена нею особа.
На Інтернет-сторінці Федерального відомства централізованих служб і не вирішених майнових питань
(DADV) розміщено формуляр заяви німецькою, англійською та російською мовами
та подальша інформація:
www.badv.bund.de/DE/
OffeneVermoegensfragen/An

erkennungsleistungSowjetisch
eKriegsgefangene/inhalt.html.
Заяви у письмовому
вигляді
направляються
на адресу зазначеного відомства: Bundesamt für

zentrale Dienste und offene
Vermögensfragen
(BADV),
DGZ Ring 12, D-13086 Berlin,
Deutschland.
Термін подання заяви
збігає 30 вересня 2017 р.
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ПОДІЇ
У Коцюбинському
волонтерам
подаровано
автомобіль
2 березня в Коцюбинському відбулося сьоме
засідання другої сесії
місцевої селищної ради,
на якому Голова Всеукраїнської спілки інвалідів
війни, збройних сил та
учасників АТО Олександр Маматов привітав
волонтерів і нагородив їх
почесними медалями.
За активну волонтерську діяльність та постійну
підтримку українських
захисників були нагороджені Олена Хома, Ігор
Стрілець, Олексій Зінченко та Сергій Міщенко.
«За систематичну допомогу нашим захисникам
Валерій Фісун (він разом з
Олександром Гуменюком
створив 11-й батальйон)
подарував автомобіль
волонтеру і депутату
Коцюбинської селищної
ради Сергію Міщенку.
Кошти на машину зібрали
учасники бойових дій,
які зараз перебувають за
межами України і всіма
силами намагаються підтримувати наших бійців
у зоні АТО», – розповіла
депутат Коцюбинської
селищної ради Катерина
Ющенко-Корбут.
Сергій Міщенко поділився враженнями від нагородження: «Ми вже двічі
їздили на цьому автомобілі в зону АТО, проте вчора
вже офіційно отримали
подарунок. Я дякую всім,
хто долучився до збору
коштів, це дуже важливо
для нас – волонтерів і
хлопців, які борються за
наше мирне життя на сході України. Там, у гарячих
точках, вони відчувають
цю підтримку і знають,
заради чого і кого щодня
йдуть у бій».
Олена РОЖАНСЬКА

ДОБРІ НОВИНИ

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

МЕДИКИ ОТРИМАЛИ НОВИЙ
СУЧАСНИЙ РЕАНІМОБІЛЬ

Фото: В. Шилов

10 березня ірпінські
медики отримали
сучасний реанімобіль
для Комунального
закладу «Ірпінська
центральна
міська лікарня» та
пройшли навчання в
іноземних колег.
Вручити ключі від реанімобіля в Ірпінь особисто завітали президент організації
«INTERHELP» Ульріх Беман та
її патрон і головний спонсор
князь Александр цу Шаумбург-Ліппе, глава дому Шаумбург-Ліппе.
Медичні працівники переконані, що автомобіль
допоможе врятувати не
одне життя, адже в машині є

пристрій ЕКГ з дефібрилятором, прилад для штучного
дихання з модулем кисню,
ручний шприцевий насос
для педіатрії і неонатології,
комплект для передчасних
пологів та інше потрібне
обладнання для невідкладної допомоги.

Такий цінний подарунок
Ірпінський пункту швидкої
допомоги отримав завдяки
співпраці Ірпінської благодійної організації «Фундація
добрих справ» та німецького
товариства з міжнародної допомоги «INTERHELP».
Інф. «ІВ»

Вулиць із одностороннім рухом
в Ірпені стане більше
Із 1 червня цього року в Ірпені
з’являться вулиці з одностороннім рухом. Наразі відбуваються підготовчі
роботи та капітальний ремонт вулиць.
Про це повідомляє КП «Контроль благоустрою міста».
Вулиці Грибоєдова, Попова та частина вулиці Алієвої (на відрізку від
Садової до Грибоєдова) будуть переорієнтовані на односторонній рух. Таке
рішення було прийнято 21 лютого на
засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради з метою зменшення
навантаження руху в центрі міста.
Вул. Садову в Ірпені також планують зробити односторонньою. «Вулиці
з одностороннім рухом – це звичайна
європейська практика, яка себе дуже
добре зарекомендувала. Для вул. Садової від Соборної до Степанівської це був би ідеальний варіант. Зараз ми розглядаємо, як це правильно організувати і якою вулицею буде
спрямовано рух у зворотному напрямку», – зазначив мер.

НА КОНТРОЛІ

У РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ ПРИІРПІННЯ
МОГЛО ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ВОДИ
Нещодавно, 7 березня,
столична будівельна
організація в Києві
проводила водопровід
по вулиці Генерала
Наумова і пошкодила
колодязь і трубу, по
якій ідуть стоки до
Бортницької станції
аерації. Це – найбільша
аварія, яка сталася за
останній час.
Така аварії могла призвести до відключення води у
70% Ірпеня, Коцюбинському
та Гостомелі. На місце події

оперативно виїхали дві аварійні бригади «Ірпіньводоканалу» на чолі з директором
КП Олександром Маркушиним, а також із першим
заступником
Ірпінського
міського голови Дмитром
Христюком та Андрієм Літвиновим – керівником управління
інфраструктурного
розвитку, інвестицій та житлово-комунального
господарства.
Силами будівельної компанії і працівниками водоканалу вдалося ліквідувати
аварію і не зупиняти подачу
води до населених пунктів.
За словами Андрія Літвинова,
роботи тривали всю ніч.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
Учетверте
пограбовано
капличку
Після побудови храму
Різдва Пресвятої Богородиці
в Ірпені й перенесення відправ до нього, у капличці
стали проводити недільну
школу для дітей, заняття для
пластунів. Тут збирається
спільнота «Матері в молитві». Іноді чаюють. Є парафіяльна бібліотечка.
Минулого тижня капличку вчетверте пограбували.
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Щоб залізти у вікно, злодії
обрубали світло, вирізали
грати. Забрали електрочайник, два самовари, їжу, магнітофон. А ще порозкидали
одяг, який парафіяни зібрали для потребуючих.
Настоятель храму отець
Мирослав каже, що перше пограбування було у
2011 р., друге – у 2013-му:
«Під час третього злодіїв,
очевидно, хтось налякав.
Вони лише встигли виламати вікно. А через два дні закінчили почате».

Вандали у Ворзелі
У ніч на 16 березня вандали вирвали «з м’ясом» дві
зупинки (одна на перехресті
вулиць Стражеска і Тюльпанової, друга на Курортній,
біля дитячого санаторію
«Прапор»), зняли секцію
огорожі у парку, повалили
дорожні знаки. Дошку оголошень теж вирвали і кинуний. Смітники кріпилися на
ли на колію. Не пропустили
бетонних стояках, 6 із них
і 12 новеньких смітників, які
розбили.
були встановлені на реконструйованому пр. КурортДанута КОСТУРА

► Президент Петро Порошенко привітав бійців із
Днем добровольця: «Дякую всім воїнам-добровольцям
– тим, хто зараз служить в поліції, Національній гвардії,
перевівся до лав Збройних Сил або займає активну громадянську позицію в цивільному житті. Ваші єдність і рішучість дуже потрібні Україні. Низький уклін кожному з вас
від українського народу».
Загалом понад 100 тис. добровольців поповнили лави
Збройних сил від початку російської агресії. Тільки у
2016 р. майже 70 тис. громадян підписали контракт із ЗСУ,
з них – понад 7,5 тис. офіцерів. Цього року стали контрактниками вже понад 6,7 тис. військовослужбовців. Міністр
оборони Степан Полторак закликав офіцерів запасу за
можливості повернутися на військову службу: «Хочу звернутися до офіцерів запасу, котрі прослужили Україні 2025 років, отримали пенсії, житло, щоб ви взяли приклад
з добровольців. Закликаю офіцерів, яким дозволяє вік і
здоров’я, повернутися в ЗСУ. Нам потрібні ваші знання і
досвід, ми чекаємо на вас».
► У середу відбулося екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення ситуації
в зоні АТО, прийнято рішення про тимчасове, але повне
припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі залізничними і автомобільними шляхами.
Кабміну доручено запровадити план заходів щодо гарантування безпечного та надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів, проаналізувати негативний вплив на економіку й бюджет країни
і вжити заходів щодо їх мінімізації. «Повна заборона на
перевезення вантажів буде діяти доти, поки окупанти не
повернуть під юрисдикцію України вкрадені українські
підприємства», – заявив Президент Петро Порошенко. Винятком стануть лише гуманітарні вантажі українських, міжнародних організацій – ООН, Червоного Хреста та інших,
а також ліків, товарів першої необхідності. За словами глави держави, ситуація на Донбасі суттєво погіршилася. Крім
того, Росія визнала паспорти самопроголошених «ЛДНР».
«Їхнє самозване керівництво захопило українські підприємства. Попередня вартість відібраних активів становить
2 млрд доларів. Частина власників згорнули виробництво.
А ті, хто його продовжує, нехай і не сподіваються на реалізацію товарів в Україні», – сказав Президент і додав, що
зусиллями блокувальників та бойовиків Україна втратила
свої підприємства «і це, на жаль, створило нову реальність».
► Днями один із «редутів» блокади торгівлі з окупованим Донбасом на станції Кривий Торець (Донецька обл.) ліквідований правоохоронцями. В учасників
блокади вилучено зброю. Ця подія викликала хвилю акцій
протестів у західних областях країни і в столиці. Парламентська коаліція «Європейська Україна» офіційно підтримали дії поліції та СБУ: «13 березня проведено превентивну операцію щодо окремих учасників блокади в зоні
АТО. Всіх затриманих уже звільнено, жоден не постраждав.
Припиняючи незаконні дії активістів і вилучаючи у них
зброю, правоохоронці діяли професійно, толерантно, в
інтересах національної безпеки та, найголовніше, – правомочно. Нагадуємо: зона АТО точно не є місцем, де громадяни можуть розгулювати зі зброєю. Блокування шляхів
– це правопорушення, якими би політичними вимогами
воно не виправдовувалося», – сказано в заяві. Водночас
коаліція засвідчила свою повагу до політичних прав і свобод: «Громадяни мають право на мирний протест, у тому
числі щодо відносин із окупованими територіями – і ми
захищатимемо це право».
► Глава МЗС Павло Клімкін у своєму виступі в Сенаті США заявив, що Україна виступає за перегляд Будапештського меморандуму: «Нам потрібна підтримка
у перезапуску переговорів сторін, які підписали меморандум. США повинні зіграти ключову роль й у переговорах
щодо Донбасу та Криму». Клімкін наголосив, що санкції
щодо Росії не повинні бути ослаблені, й додав: «В окуповані Донбас і Крим потрапила шокуюча кількість російських
озброєння та військовослужбовців: близько 4200 осіб з
регулярних військ, понад 100 танків і 800 БТРів, до тисячі артилерійських систем, понад 200 реактивних систем
залпового вогню». Він звернув увагу на безглузду заяву
представника Росії в Міжнародному суді ООН про те, що
сепаратисти на Донбасі нібито знайшли новітнє озброєння
в старих шахтах. Клімкін нагадав, що окуповано понад 7%
української території, майже 10 тис. українців загинули,
близько 23 тис. поранені.
Нагадаємо, у 1994 р. Україна відмовилася від ядерної
зброї. Натомість Будапештською угодою Україні було надано гарантії безпеки і територіальної цілісності з боку Росії, США та Великобританії.
► Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон,
який регламентує створення об’єднаних громад, розташованих на кордонах регіонів. Прем’єр Володимир
Гройсман: «Важливий прорив для децентралізації! Ухвалено
закон про особливості добровільного об’єднання громад,
розташованих на територіях суміжних районів. Тепер ЦВК
отримало підстави для призначення перших виборів у щонайменше 30 об’єднаних громадах, які чекають цього понад рік. Закон також дозволить закінчити процес об’єднання ще десяткам громад, створених на кордонах районів».
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АКТУАЛЬНО
ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

ДВА РОКИ ПРИ ВЛАДІ:
успіхи, проблеми, плани

За два роки роботи на посаді міського голови Ірпеня перед керівниками закладів освіти
та медицини, служб комунальної та соціальної сфери, апаратом виконкому міської ради,
депутатами, представниками громадських організацій та ЗМІ Ірпеня 13 березня звітував
Володимир Карплюк.

Фото: В. Шилов

(початок — с. 1)

Раніше в Ірпені були практично відсутні криті зупинки
громадського транспорту. За два роки установлено
25 нових сучасних конструкцій. Біля кожної зупинки
облаштовано кармани для автобусів, тротуари,
виконано розмітку, встановлено урни для сміття. На
багатьох зупинках установлені тумби для оголошень.

Одними з головних сфер,
що були і залишаються стратегічно важливими для Ірпеня, міський голова назвав
освіту і медицину, окресливши, які кардинальні зміни
очікуються вже найближчим
часом.
Зупинився і на питаннях
ремонту доріг, роботі служб
комунальної та соціальної
сфери, облаштуванні паркових зон в Ірпені, висловив
свою позицію щодо забудови Ірпеня, спростував деякі
звинувачення і міфи, якими
обростають ті чи інші події
і зміни в місті, та поділився
планами на майбутнє.
Надаємо слово Володимиру Карплюку.
Минулий рік був цікавий, продуктивний. Ми багато чого встигли. Є те, що ми
не встигли зробити, зокрема
підземний перехід. Але однозначно ми зробимо його в
цьому році.

Медичні послуги стали розмаїтіші і ближчі до ірпінців
– відкрито міську дитячу поліклініку, три амбулаторії
сімейної медицини, антигіпертензивний центр,
ірпінський мамологічний центр, операційний блок
у травматологічному відділенні, стоматологічний
рентгенкабінет; проведено ремонт операційної в
пологовому будинку; розроблено проект Ірпінського
медичного центру.

У 2014 р. відбулася реформа комунальної сфери
Ірпеня. Реорганізовано три комунальні підприємства:
Комунально-житлово експлуатаційне підприємство
«Ірпінь» (ЖЕК), КП «Ірпіньміськсвітло» та Ірпінське
виробниче управління комунального господарства
«Ірпінь». Замість трьох створено одне – КП «Управління
житлово-комунального господарства». Це сприяло
підвищенню ефективності роботи структури, яка
об’єднує понад 200 працівників. Майже два десятки
рядових працівників управління отримали земельні
ділянки за сумлінну багаторічну працю.

То був «Рік доріг», і ми
зробили їх немало. Триває
капремонт на Підгірній. Це
одна з найбільших проблемних вулиць. Після того, як
були спроектовані і почалися
роботи, було з’ясовано, що
обсяг виторфування на території, де проходить вулиця
Підгірна, потребує додатково ще 3 млн грн. Наразі ми
знайшли кошти з приватних
джерел й активно продовжуємо ремонт на Підгірній.
Проїзд по цій вулиці помітно
розвантажить центр міста.
Майже 50 доріг уже
зроблено. Вулиця Лисенка
(колишня Надсонова). Усі
основні робити проведено,
але ще треба завершити озеленення і закінчити ремонт
деяких тротуарних зон. Вулиці Грибоєдова, Паламарчука,
Мечнікова, Лесі Українки, Київська, Гуцала, Льва Толстого,
Варшавська, Висока, Личака,
Полтавська (частково), Чехова, Мінеральна, Залізнична
(селище Коцюбинське)… У
більшості випадків було виконано ще низку додаткових
робіт: водопостачання і водовідведення, ливневу каналізацію тощо. Вперше за 25
років по місту було зроблено
таку кількість ливневих каналізацій.

за які ми його виконали. Щоправда, було багато маніпуляцій в Інтернеті. Писали, що
Центральна площа обійшлася місту в 300 млн грн – це не
правда. Загальний бюджет (з
усіма пам’ятниками і тим, що
ще треба доробити) – 100 млн
грн. Із бюджету ми витратили
20 млн. Після того, як доробимо все, що заплановано на
площі, вже тоді скажемо, які
підприємці дофінансували ту
чи іншу ділянку роботи.
Починаючи з 2006 р.,
Ірпінь отримав шалений
обсяг забудови. Це був період, коли йшло іпотечне
кредитування. У реконструкцію ж мереж і будівництво
інфраструктури вкладалося
дуже мало грошей. Цього
року водоканал зробив кілька великих кільцевих мереж,
і ми прибрали в більшості
мікрорайонів Ірпеня проблему з тиском води на верхніх
поверхах. Ми на 90% завершили масштабні роботи
з перекладки каналізаційних
колекторів в місті. Виділили
близько 8 млн на станцію
знезалізнення, яка будуватиметься. «Ірпіньводоканал»
зробив у цьому році дуже
потужний ривок. Тільки за
цей час було пробурено і
реконструйовано 12 свердловин питної води. Тепер витрачатиме свій час та енергію
на якість питної води і спорудження очисних споруд.
Продовжуємо активне
встановлення громадських
зупинок. Сьогодні фактично
80% усіх зупинок міста нормально обладнані, мають
хороші накриття. У минулому
році їх поставили близько 20.

Я дуже гордий, що тепер
в місті є комунальний міський стадіон. Вийшов не просто стадіон, а цілий комплекс
із додатковими спортивними
майданчиками,
тренажерНезабаром ми відкриваними залами в середині підтрибунних приміщень. Тако- ємо нове адміністративне
го покриття, як ми маємо в приміщення в УЖКХ «ІрІрпені на стадіоні, Київщина
не має, може, хіба що один
Вишгород.

Реконструйований спортивний комплекс на території
Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи
перетворився на сучасний і цілісний спортивний
комплекс із трьох полів: футбольного (64 × 34 м),
баскетбольного (30 × 18 м) та волейбольного
(24 × 15 м). Поруч з ними розташовані тенісний корт
(33 × 18 м) і гімнастичний майданчик (9 × 20 м).
Реконструкція тривала чотири місяці. У ДЮСШ
займаються 808 учнів-спортсменів, з яких 36 входять
до складу національних юнацьких, юніорських,
молодіжних збірних команд України.

Збудували трансформаторні станції по вулиці Соборній, низку світлофорних
об’єктів. Якщо два роки тому
не було жодного світлофорного об’єкта в Ірпені, то зараз
їх 9.
Вітаю нашу громаду з
найкращою центральною
площею в Україні. Ще довго жодне місто в Україні не
наважиться на такий масштабний проект і такі строки,

пінь», крім того підприємству
Допомагали й учаснибула закуплена нова техніка, кам АТО. Насправді, в нас
як і водоканалу.
дуже мало можливостей (ресурсних, земельних), але ми
Понад 20 огороджених їх спробували використати і
дерев’яним парканом май- будемо це робити далі. Зоданчиків для роздільного крема, на 140 ділянок і на
збору сміття наш УЖКГ «Ір- 50 квартир минулого року
пінь» спільно з МПП «Рада» видали документи за першим
встановив по місту.
списком,
рекомендованим
громадською радою АТО.
Ми запланували у цьо- Попередньо, навесні люди
му році реконструкцію отримають ключі від квартир
частини дворових територій на заселення.
спільно з під’їздами. Хочемо,
щоб люди відчували, що вони
За допомогою місцевих
живуть в європейському місті. підприємців у нас гарним
вийшов шахово-шашковий
Перші на Київщині ми клуб.
створили комунальне підприємство, яке будемо наЗапочаткували ми і стимагатися всіляко підтримува- пендіальну програму для тати, – це КП «Служба захисту і лановитої молоді.
лікування тварин».
Реконструювали шкільні
Продовжимо встановлю- харчоблоки (знову ж таки за
вати відеокамери. До кінця рахунок приватних коштів).
квітня більше ніж 120 відеокамер будуть фіксувати всі
Обладнали
територію
події у проблемних куточках поруч із Будинком культури
нашого міста.
(так само там була скандальна територія, з якою ми довго
Отримали кредитні кош- боролися).
ти від НЕФКО на утеплення
шкіл та садочків. МіжнародНаша гордість – це ценні організації, такі як НЕФКО тральна бібліотека. Ми зрота інші, не видають кредити били повністю ремонт у приукраїнським містам, де вони міщеннях і фасадних групах.
не відчули 100-відсоткової Такої бібліотеки Київщина не
прозорості і того, що гроші має. Але ми ще активно поне крадуться. Ми отримали їх працюємо над внутрішнім
чи не найбільше, у порівнян- наповненням і створенням
ні з іншими містами. Маємо електронної бази.
близько 8 млн євро грантів і
кредитів від міжнародних орУ минулому році ми
ганізацій у цьому році.
здали в експлуатацію дитячий садочок «Бджілка», у
Минулого року відкрив- 2017 р. будуємо і здаємо ще
ся Центр надання адміні- два дитячих садочки. По вул.
стративних послуг. Тепер Курортній, де була колишжителям Приірпіння не треба ня база ЖЕКа. На 1 вересня
їздити по всьому місту для плануємо його запустити.
того, щоб укладати угоди.
Крім того – садочок по вул. Г.
Сковороди на 140 місць, який
по факту прийме 200 діток і
більше. Також у поточному
році плануємо його відкрити.
Щодо питання про брак
садочків в Ірпені через активну забудову і маніпуляцій
цим (саме за головування В.
Карплюка – ред.). Це лише
часткова правда. Проблема
черг у дитячі садочки була
ще з радянських часів, і з нею
зіткнулася низка населених
пунктів під Києвом, як і сам
Київ. Маніпуляція в тому,
що люди беруть статистику
введеного житла за 2016 рік.
Є інформація, що в Ірпені у
2016 р. введено в експлуа-
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АКТУАЛЬНО
тацію 400 тис. м2 житла – це
найбільша цифра в області.
Однак не сказано, що нами
введено в експлуатацію понад 45 будинків, які не введено ще з 2006 року! Тобто
люди там жили, платили комерційну ціну за електроенергію, жили без газу і ми їм
допомогли з документацією.
Відповідно, вони ввелися в
експлуатацію у 2016 р. і поповнили статистику.
Щодо будівництва в
Ірпені: вся Європа живе за
принципом – місто, у якому
люди будують – розвивається. Інша справа, що воно не
повинно бути хаотичним,
вестися в зелених зонах,
призводити до масштабної
вирубки лісів. Але є третє питання – в межах генерального

ЗА 2 РОКИ
В ІРПЕНІ:
у 19
разів збільшено бюджет
розвитку міста,

1500

дітей оздоровлено в
закладах відпочинку,

500

родин-переселенців
отримали допомогу в
Центрі ВПО,

800

заходів сфери культури та
спорту проведено,

48

вулиць міста
відремонтовано,

1052

вікна замінено на
енергоощадні у 13 школах
та 12 садочках ,

140

документів на земельні
ділянки видано учасникам
АТО,

18

покрівель в житлових
будинках відремонтовано,

70

камер вуличного
спостереження за
порядком і безпекою
розміщено,

25
зупинок громадського

транспорту встановлено,

23

житлові будинки
оновлено:
відремонтовано під’їзди,
теплові мережі,

50

договорів на отримання
квартир видано
учасникам АТО,

плану Ірпінської міської ради
всі землі, табори, зелені зони,
які були виділені просто по
10 соток, починаючи з 2002
р. по 2010 р., є приватною
власністю, яка перепродана
вже кілька разів. Й Ірпінська
міськрада не має жодних повноважень забрати цю землю
у власників, тому що право
власності гарантоване Конституцією України.
Більше того, коли власник
приходить зі своїми 10-ма сотками і каже, що хоче вирубати там усі сосни, то якщо ми
будемо йому на заваді після
того, як він виконає всі юридичні умови і заплатить відновлювальну вартість, то ми
– злочинці, бо не даємо людині використовувати свою
приватну власність.
У таку незручну ситуацію
ми потрапляємо, коли є частина громади, яка хоче, щоб
усе було зеленим, і є власники територій, які кажуть, що
це їхня власність і ніхто не
має права заважати нею користуватися.
Я у таких випадках запрошую будь-якого громадського активіста бути моїм заступником і підписувати заборону
реєструвати таку приватну
власність, узявши на себе й
юридичну відповідальність за
ці рішення.
Дуже великий обсяг
роботи зроблений у Коцюбинському: парк, сквер,
близько 10 під’їздів, відремонтовано більше 10 ліфтів,
проведено ямковий ремонт
по всіх вулицях, заасфальтовано вулицю Залізничну,
зроблено тротуарні зони. Але
тепер у нас… маса перевіряючих органів, за те що ми
щось зробили. Я вважаю, що
перевіряти треба тих, хто не
робить нічого.

частини населення, яка може
цим користуватись. Щоб ви
зароблені гроші використовували на свою зарплату. Тому
що на сьогодні для освітян і
медиків велика проблема –
це нікчемна оплата праці. І
друга проблема, в рамках
моральних складових – низька якість послуг, яку в результаті ми даємо, хоча думаємо,
що вона висока.
Моя позиція проста: я
другий раз на цю посаду
балотуватися не збираюся.
Шукати собі популярності
для прийняття непопулярних рішень я не буду. Тобто
я готовий приймати рішення, які можуть щось змінити в місті для якості. Вже 25
років незалежної України, а
ми ще живемо в радянській
системі в освіті та медицині.
Тому я буду ставити питання
про кардинальні зміни у цих
галузях. Якщо у нас в Ірпені
є людина, яка готова платити
5 тис. грн за навчання своєї дитини, а їх є, і немало, їх
возять у Київ сьогодні. То
дайте, освітяни, можливість
цій людині отримувати якісну
послугу тут! І нехай ці гроші,
зароблені вами, підуть вам
на заробітну плату.

Про нові фонтани в Ірпені. На фонтани, вартість
яких 260 тис. євро, із бюджеУ цьому році першою
ту використано 3 млн грн,
ластівкою
буде відкриття
по факту усі інші кошти – це
спонсорська допомога, яку ліцею. Побачимо, як у нас
вийде дати якість послуги за
надали місцеві підприємці.
якусь опосередковану ринкову оплату цієї праці.
Освіта та медицина
Держава змінила низку
Бюджет у 2016 р. наповзаконів про державний бюджет з фінансування освіти й нено на 602 млн грн, що в
медицини. І все йде до того, порівнянні з 2015 р. на 194
що держава буде спонукати млн грн більше. На 2017 р.
виходити на повну самоокуп- бюджет міста складатиме 635
ність або хоча б на часткову. млн грн, у тому числі 146 млн
Ми до цього не звикли. Ми грн – бюджет розвитку. Я пезвикли, що будь-яка влада реконаний, що в цьому році
із першими з ким заграє, це спрацюємо не гірше. У нас
з освітянами, тому що вони нова управлінська команда
– надійний електорат. Вла- в рамках податкової служби.
да часто робить популістські
Створено
резервний
речі. Ми такого робити не
фонд, у якому великі суми
будемо.
грошей (не менше 10 млн
Що я пропоную освітя- грн) призначатимуться на
нам та медикам: ми хочемо, преміювання шкіл, а також
створивши базу і давши вам тих амбулаторій, лікарів, які,
ресурси для додаткового нав- працюючи в рамках вторинчання, навчити заробляти. Бо ної допомоги, покажуть рематеріальна база – це одне, зультат кращий за інших. Що
а вміння продавати свою по- таке результат кращий за інслугу – друге. Ми даємо вам ших? По-перше, це активність
два роки, щоб ви могли на- ініціатив, пропозицій освітян
давати платні послуги для тієї чи лікарів, які показують, що

треба зробити для того, щоб
школа чи амбулаторія працювали краще, тобто краще обслуговували людей. При тому
ми готові виплачувати зарплати більші, ніж вони були до
цього. Просто хочемо, щоб
ментально всі трошки змінилися, щоб гроші отримували
за чіткий результат.
Є домовленість зі Спілкою письменників України, що всеукраїнський з’їзд
НСПУ пройде в місті Ірпені.
Буде понад 200 письменників. У цьогорічний бюджет закладено 5 млн грн на реконструкцію Будинку творчості
письменників. Ми хочемо
цей історичний об’єкт, який
міститься в Ірпені, відновити,
і це може бути дуже серйозною і потужною базою для
наших освітян, бо Будинок
творчості – це цілий гуманітарний напрямок, який варто
розвивати.
24 серпня ми запланували відкриття пам’ятника
Шевченка в центрі міста.
Я щиро вірю, що наші скульптори встигнуть. Пам’ятник
Шевченка коштуватиме 180
тис. доларів, це приватні
кошти, міських грошей на фінансування не передбачено.
Плануємо разом зі Спілкою
художників України зробити всеукраїнський пленер
художників у нас на площі.
Думаю, цей захід ми теж зробимо щорічним задля стимуляції певного туристичного
потоку до міста.

5

За останні два роки в Ірпені збудовано 7 км
велосипедних доріжок – в усіх парках Ірпеня та по
вул. Личака. Нова велодоріжка довжиною близько
3 км запланована по вул. Підгірній. У парках Ірпеня
функціонує сервіс вело-прокату. Також створений
та поданий на розгляд КМДА проект «Велосипедний
маршрут Київ – Ірпінь», ідея якого полягає в
будівництві велосипедної доріжки від Києва до Ірпеня
з облаштуванням велосипедної парковки біля станції
метро «Академмістечко».

Загальна площа озеленення склала понад 18 га.
Влаштовано системи автополиву на площі 10 га і
системи механічного поливу на площі 7 га. Висаджено
алеї сформованих дерев та кущів у парку ім. Правика,
у парку «Центральний» і на Центральній площі міста,
рядну алею з платанів по вул. Сковороди, рядні
масиви кущів по вул. Соборній, композиції квітучих
дерев і кущів біля дитячої поліклініки, клумбу на розі
вулиць Личака та Центральної. У Меморіальному
сквері загиблим воїнам висаджено 52 ялинки та
153 кущі форзиції європейської. Біля поліклініки для
дорослих (на розі вул. Соборної та Садової) висаджено
78 кущів деції та 110 кущів спіреї Бумальда. По
вул. Соборній висаджено також 10 каштанів, 14 верб.
Змонтовані системи ручного поливу у сквері біля
дитячої поліклініки, у парках ім. Правика і «Дубки».
Облаштовано зелену зону для занять із дітьми біля
дитячо-юнацького клубу «Дивосвіт».

Ірпінський
медичний
центр на Садовій ми плануємо здати до листопада. Шість
поверхів. Матимемо приймальне відділення, пологовий будинок, гінекологію,
дитячий стаціонар, дитячу
реанімацію.
Ухвалено
кошторис
щодо оплати освітніх послуг (фактично ця система
вже діє з 1 березня). За освітні
послуги до 50% отримуватиме вчитель. Щодо механізму
– очікуємо пропозицій від
директорів шкіл. Вигода міста
– у податку на доходи фізичних осіб. Вигода вчителя –
формується майбутня пенсія
від більшої заробітної плати.

У 2015 р. суттєво зросла кількість нових облаштованих
ігрових місць для дітей. У місті встановлено 8 сучасних
дитячих майданчиків, які повністю відповідають
вимогам безпеки: по вул. Ярославській, Шевченка,
Квітковій, у скверах ім. Сидорука та Миру, біля міської
дитячої поліклініки по вул. Садовій, у дворі навпроти
Фото Володимира ШИЛОВА факультету податкової міліції УДФСУ, у міському парку
ім. Правика.

14

квартир передано
в користування
працівникам соціальної
сфери,

12

свердловин питної
води пробурено та
реконструйовано,

12

зливових каналізацій
збудовано,

8

мільйонів євро грантових
та кредитних коштів
залучено у сферу
енергозбереження міста.

За два роки в Ірпені відремонтовано стільки
доріг, скільки не було зроблено протягом останніх
десяти років. 2016 рік в Ірпені був оголошений роком
доріг. Загальна протяжність нового дорожнього
покриття склала понад 15 тис. м.

6
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НА ЧАСІ
СЛОВА І СПРАВИ

ЗВІТ ДЕПУТАТА ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ОЛЕКСАНДРА БУРЧАКА
Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування» депутати місцевих рад повинні
звітувати мінімум раз на рік. Отож, звітує депутат Ірпінської міської ради Олександр Бурчак
(округ: мікрорайони Романівка і Стоянка).

Фото: В. Шилов

Шановні ірпінці!
Перш за все, хочу ще раз
подякувати за Вашу довіру
та плідну співпрацю. Це стало для мене сильною мотивацією в депутатській діяльності. Саме Ваші доручення
та пропозиції були взяті за
основу планування розвитку
Романівки і Стоянки на найближчі роки.
Попереду ще багато роботи, проте я в жодному разі
не зупинятимуся на досягнутому. Переконаний, що разом ми подолаємо усі перешкоди й будемо робити далі
життя мешканців цих мікрорайонів більш комфортним і
безпечним.
Доводжу до Вашого відома про проведену роботу та
плани на 2017 рік.
Громадська приймальня
депутата ІМР
Олександра Бурчака
проводить прийом
громадян щонеділі за
адресою: м. Ірпінь,
вул. Поповича, 1.
З початку 2016 р. до громадської приймальні звер-

смт Стоянка. Відкриття нової автомобільної дороги
нулася 131 особа. Ведеться
облік звернень громадян,
здійснюється обстеження матеріально-побутових умов,
виділення матеріальної допомоги, опрацювання проблемних питань. Прийнято
19 колективних звернень
мешканців підзвітних мікрорайонів.
Я сприяв проведенню
новорічних і різдвяних свят,
організованих
відділом
культури, національностей
та релігій на базі клубу в Романівці, майже всі діти опікуваних мною мікрорайонів їх

відвідали й отримали подарунки.
Тримаю, як кажуть, руку
на пульсі щодо будівництва
нового клубу в Романівці.
Триває конкурс щодо його
зведення. На перше червня
будуть підбиватись підсумки.
За моєї ініціативи Ірпінська міська рада ухвалила
рішення щодо фінансування проектів ремонту
трьох вулиць в мікрорайоні
Романівка – Набережної,
Чайковського,
Новоірпінської. Замовником є КП «Ірпіньжитлобудінвест». Гадаю,
у березні ці проекти отри-

мають експертні висновки
ДП «Укрдержбудекспертиза»
і тоді матимемо кошториси
проектів. Звісно, хочеться,
щоб заасфальтували всі три
вулиці. Та оскільки 2017-й
оголошено роком освіти в
Ірпені, а матеріально-фінансові ресурси пріоритетно будуть спрямовані на побудову
нових шкіл, тож з ірпінським
міським головою Володимиром Карплюком домовлено, що той проект ремонту
вулиці, який буде раніше на
виході, профінансують цього року.

До своїх досягнень відношу дорогу на Стоянку, яку
введено в дію в 2016 р., це
дозволяє вийти на великі
перспективи щодо розвитку
інфраструктури в цьому мікрорайоні.
У другому півріччі залежно
від фінансових спроможностей почнеться фінансування
проекту щодо будівництва
дитячого садка на 75 місць
в мікрорайоні Стоянка. Там
під це зарезервовано 50 соток землі. У кінці 2016 р. за
моєї ініціативи ІМР вирішила
дати дозвіл на розроблення
проекту детального плану території мікрорайону Стоянка
(у бюджеті закладено близько 170 тис. грн на цей проект), міський голова погодив
завдання на проектування,
в яке входить будівництво
дитячого садка. Розраховую,
що в травні 2017 р. цей проект вийде на затвердження
до ІМР. Розробником генерального плану міста Ірпінь
Інститутом «Діпромісто» будуть зроблені необхідні зміни
в генеральному плані, куди
входить і дитячий садок.
Я думаю, що в цьому році
розвиток мікрорайону Стоянка перетвориться з «вічно
перспективного» на реальний.
У 2016-му розроблено
проекти електрифікації житлових кварталів у мікрорайоні Стоянка, вони вже пройшли експертизу. Плануємо в
2017 р. профінансувати їх із
міського бюджету.
Працюю над проектом
водопостачання й каналізування всього майбутнього
мікрорайону. Цей проект
розроблено, думаю, у цьому
році теж почне втілюватися.
Що найбільше хвилює місцевих мешканців?
Романівка і Стоянка віддалені від центра Ірпеня, і від
цього виникають усі питання,
які турбують людей, які мешкають у моєму окрузі. Йдеть-

ся про наявність елементарної інфраструктури.
Інвестор не заходить, щоб
щось побудувати, бо немає
інженерії. Зроби інженерні
комунікації – зайде інвестор,
побудує будинки, вселяться
люди, тож виникне необхідність для збільшення транспортного сполучення. Нині
з автобусним сполученням
у Стоянці проблема. Раніше
була проблема на Романівку
виїхати, тепер кожні 10 хв
ходить маршрутка. А в Стоянку дістатися дуже складно,
є лише три рейси на день.
Це дуже мало. Хоча дорога
чудова. Чому транспортники
не хочуть туди возити людей?
Мало пасажирів. Рейси збиткові.
Я не хочу зараз загадувати
долю глобального розвитку
мікрорайону в рамках адміністративно-територіальної
реформи. З одного боку, це
питання дуже гостре, з іншого
– віддалене. Як кажуть, не на
часі. Хоча цим теж треба займатися, однозначно. Великі
площі землі належать Київдержлісгоспу. Вони намагаються там лад наводити, але
загалом виходить за принципом «сам не гам, і другому
не дам». Треба щось із цим
вирішувати. Це як один із
пунктів моєї роботи, над цим
також реально працюємо, хочеться, звичайно, зробити лісопаркову зону, до цього йде
– я включив це до детального
плану території, який треба
скрізь узгодити, вивести на
громадські слухання і пройти
їх, а потім щось конкретно
вирішувати. Реальні зрушення будуть, коли пройдуть громадські слухання.
Хочу побажати виконавчому комітету ІМР звертати
ще більше уваги на розвиток
Романівки і Стоянки. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому ця частина Ірпеня
буде перетворена на зразкові
мікрорайони.

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

ДЕКЛАРАЦІЙНА
КАМПАНІЯ ТРИВАЄ
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
нагадує, що триває деклараційна кампанія – 2017, за якою окремі категорії
фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий
стан і доходи за 2016 р. (далі – Декларація) та визначити податкові
зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за
ставками 18% або 5% і військового збору (далі – ВЗ) за ставкою 1,5%; або
ж мають право подати Декларації для отримання податкової знижки.
Податковим
кодексом України від 2.12.2010
№2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
визначено, які види доходів,
отримані протягом звітного року, зобов’язані декларувати фізичні особи. До
таких доходів, які підлягають
обов’язковому декларуванню за наслідками 2016 р.,
належать, зокрема:
► доходи, отримані від
особи, яка не є податковим
агентом, крім випадків прямо
передбачених Податковим
кодексом України (особами,
які не є податковими агентами, вважаються нерезидент
або фізична особа, яка не
має статусу суб’єкта підприємницької діяльності) (ставка
ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► іноземні доходи (ставка
ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► окремі види оподатковуваних доходів (прибутків),
що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковими
агентами, але не є звільненими від оподаткування (ставка
ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);

► операції з цінними паперами, деривативами та
корпоративними правами,
випущеними в інших, ніж
цінні папери, формах, крім
доходу від операцій, зазначених у підп. 165.1.2, 165.1.40
і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165
ПКУ (ставка ПДФО 18%, ВЗ
1,5%);
► доходи фізичних осіб –
підприємців (крім осіб, що
обрали спрощену систему
оподаткування),
отримані
протягом календарного року
від провадження господарської діяльності (ставка ПДФО
18%, ВЗ 1,5%);
► доходи, отримані протягом календарного року
від провадження незалежної
професійної діяльності (ставка ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► доходи від здавання в
оренду нерухомого майна,
якщо орендар є фізичною
особою, яка не є суб’єктом господарювання, крім доходів
від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового
паю (ставка ПДФО 18%, ВЗ
1,5%);

► сума заборгованості
платника податку за укладеним ним цивільно-правовим
договором, за якою минув
строк позовної давності та
яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року, крім сум податкової
заборгованості, за якими минув строк позовної давності
(ставка ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► основна сума боргу
(кредиту) платника податку,
прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним
з процедурою банкрутства,
до закінчення строку позовної давності, у разі, якщо
його сума перевищує 50%
однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік),
встановленої на 1 січня звітного податкового року. При
цьому кредитор повідомив
платника податку – боржника
шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або
шляхом укладення відповідного договору, або надання

повідомлення боржнику під
підпис особисто про прощення (анулювання) боргу (ставка ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► доходи, отримані від
продажу власної сільськогосподарської продукції (крім
продукції
тваринництва),
що вирощена, відгодована,
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена
та/або перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, що
перевищує 2 га при умові
отримання таких доходів від
інших фізичних осіб, які не
зареєстровані як самозайняті
особи (ставка ПДФО 18%, ВЗ
1,5%);
► при продажу власної
продукції тваринництва груп
1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД,
якщо їх сума сукупно за рік
перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року (ставка ПДФО 18%,
ВЗ 1,5%);
► цільова благодійна допомога у вигляді коштів, яка
не використана протягом
строку, встановленого умовами такої допомоги, але не
більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем

отримання такої допомоги,
за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді
ендавменту (пожертва коштів чи майна) (ставка ПДФО
18%, ВЗ 1,5%);
► сума отриманої благодійної допомоги платників
податку, визначених підп.
165.1.54 п. 165.1 ст. 165
ПКУ, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року (ставка ПДФО
18%, ВЗ 1,5%);
► отримання нецільової
благодійної допомоги від
благодійника – фізичної чи
юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги
протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підп. 169.4.1
п. 169.4 ст. 169 ПКУ (ставка
ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► доходи від операцій з
продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному
посвідченні договорів, за якими не був сплачений податок, у разі, якщо такі доходи

підлягають оподаткуванню
(ставка ПДФО 5%, ВЗ 1,5%);
► при операціях з продажу
(обміну) резидентами об’єктів рухомого майна у разі,
якщо таким платником податків не сплачено податок до
нотаріального вчинення дії
або дія вчинена безпосередньо в сервісних центрах МВС
та при умові, що такі доходи
підлягають оподаткуванню
(ставка ПДФО 5%, ВЗ 1,5%);
► при успадкуванні (даруванні) резидентами майна
від осіб, що не є членами сім’ї
спадкодавця-резидента першого ступеня споріднення у
разі, якщо таким платником
податків не сплачено податок до нотаріального вчинення дії (ставка ПДФО 5%, ВЗ
1,5%);
► при успадкуванні (даруванні) резидентами майна
від спадкодавця-нерезидента
(ставка ПДФО 18%, ВЗ 1,5%);
► отримання у власність
майна за рішенням суду
про зміну власника та перехід права власності на таке
майно (ставка ПДФО 5%, ВЗ
1,5%).
Звертаємо увагу на те,
що з 2017 р. (за наслідками
2016 р.) вже немає обов’язку
подавати річну Декларацію,
якщо протягом року отримувалися доходи від двох і більше податкових агентів.
Податкову
декларацію
про майновий стан і доходи
за 2016 р. слід подати не пізніше 3 травня 2017 р.
Консультацію щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи можна
отримати у Центрі обслуговування платників Ірпінського відділення Вишгородської
ОДПІ.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 БЕРЕЗНЯ

Заява про намір
отримання дозволу на
викиди

ПОНЕДІЛОК, 20 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Бiатлон. Кубок свiту.
IХ етап. Мас-старт 12,5
км. (жiнки).
9.55 Бiатлон. Кубок свiту.
IХ етап. Мас-старт 15
км. (чоловiки).
11.00 Д/ф «Приватний
лист свiтовi».
11.50 Погода.
12.00 Орегонський
путiвник.
12.30 Суспiльний
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
13.55 Д/ф «Таємницi
Вiльнюса».
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Твiй дiм 2.
16.45 Погода.
16.50 Д/с «Нацiональнi
парки Америки».
17.50 Вiкно до Америки.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.

19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.50 З перших вуст.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».

21.00 Т/с «Життя пiсля
життя». (16+).
22.00 «Грошi».
23.15 Бойовик
«Центурiон». (16+).
1.10 «ТСН».
1.25 Бойовик
«Центурiон». (16+).
4.25 «Ескiмоска 2:
Пригоди в Арктицi».

2.20 Х/ф «Дитина до
листопада».
3.50 «Готуємо разом».
4.30 «Стосується
кожного».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
Інтер
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
6.00 М/ф.
9.00 Сьогоднi.
6.20 «Слiдство вели...» з
9.15 Зоряний шлях.
Л. Каневським».
10.50 Реальна мiстика.
7.00 Новини.
11.50 Х/ф «Срiблястий
7.10 «Ранок з Iнтером».
дзвiн струмка». (16+).
8.00 Новини.
13.45 Т/с «Берег надiї», 1 i
8.10 «Ранок з Iнтером».
2 с. (16+).
9.00 Новини.
Сьогоднi.
9.20 Х/ф «Бiдна Liz». (16+). 15.00
15.30 Т/с «Берег надiї».
11.10 Х/ф «Навмисно не
(16+).
придумаєш», 1 с. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
12.00 Новини.
50 с. (16+).
12.25 Х/ф «Навмисно не
19.00 Сьогоднi.
придумаєш», 2 с. (16+).
19.45 «Говорить Україна».
13.40 «Слiдство вели...» з 21.00 Т/с «Анжелiка», 1
Л. Каневським».
i 2 с.
15.20 «Чекай на мене».
23.00 Сьогоднi.
17.40 Новини.
23.30 Х/ф «Контрабанда».
18.00 «Стосується
(16+).
кожного».
1.40 Сьогоднi.
19.00 «Стосується
2.30 «Говорить Україна».
кожного».
3.30 Зоряний шлях.
20.00 «Подробицi».
СТБ
21.00 Т/с «Заради любовi я
6.50 «Все буде добре!»
все зможу!»
0.00 Т/с «Територiя краси». 8.50 «Все буде смачно!»
1.35 «Подробицi» - «Час». 10.45 «За живе!»
12.05 Х/ф «Аварiя - дочка
мента».
14.00 «Битва екстрасенсiв
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23.35 «Давай поговоримо
про секс 3».

Новий канал

Канал "2+2"

3.00 Зона ночi.
5.05 Абзац.
6.00 Kids` Time.
6.05 М/с «Хай живе
король Джулiан».
6.40 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.15 Kids` Time.
7.20 Т/с «Бiблiотекарi 3».
(16+).
11.50 Х/ф «Дуже поганi
матусi». (16+).
13.50 Х/ф «Ми - Мiллери».
(16+).
16.00 Ревiзор Спешл.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
21.00 Таємний агент.
22.00 Таємний агент.
Пост-шоу.
0.00 Х/ф «Принцеса i
жебрак».
2.00 Х/ф «Яма». (16+).

6.00 М/ф.
8.00 «Вiдеобiмба».
9.40 Т/с «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Ураган 500
миль на годину». (16+).
14.55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.45 Х/ф «Супер циклон».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда».
(16+).
20.15 Т/с «Команда».
(16+).
21.15 Х/ф «Зубастий
торнадо 2». (16+).
23.05 Х/ф «Вiдкрите море:
Новi жертви». (16+).

НТН

4.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi». (16+).
7.55 Т/с «Кулагiн та
ICTV
партнери».
4.55 Служба розшуку
10.20 Т/с «Детективи».
дiтей.
(16+).
5.00 Дивитись усiм!
5.50 Надзвичайнi новини 11.50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
з К. Стогнiєм.
13.45 Т/с «CSI:
6.40 Факти тижня. 100
кiберпростiр 2». (16+).
хвилин з О. Соколовою.
14.00 «Свiдок».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 14.20 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
15.45 Т/с «Грейспойнт».
10.10 Антизомбi.
(16+).
11.05 Секретний фронт.
17.25 Т/с «Детективи».
Дайджест.
(16+).
12.45 Факти. День.
19.00 «Свiдок».
13.10 Х/ф «Останнiй
19.30 Т/с «Кулагiн та
кiногерой». (16+).
партнери».
15.45 Факти. День.
21.30 Т/с «CSI:
16.10 Х/ф «Форсаж 6».
кiберпростiр 2». (16+).
(16+).
23.15 «Свiдок».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 23.45 Т/с «Пiд куполом 3».
(16+).
з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда. 0.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Майор i магiя». 2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий
(16+).
22.20 Свобода слова.
свiдок».

ВІВТОРОК, 21 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Т/с «Аристократи».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.15 Д/ф «Бути сама собi
цiллю. Ольга Кобилянська».
11.45 Орегонський
путiвник.
12.15 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв`язку з
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Спогади.
16.10 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Гон» 8,9 с.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Борис
Мозолевський. Знак Скiфiї».
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.

21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.50 З перших вуст.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля
життя». (16+).
22.00 «На ножах».
23.35 Бойовик
«Тринадцятий воїн».
1.40 «ТСН».
1.55 Бойовик «Тринадцятий
воїн».

Iнтер
6.00 М/ф.

6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
0.00 Т/с «Територiя краси».

Канал "Україна"
6.10 Реальна мiстика.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
51 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.

19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анжелiка», 3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Анжелiка», 5 с.
0.20 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).

5.35 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
СТБ
9.55 Бiльше нiж правда.
7.10 «Все буде добре!»
11.40 Т/с «Спецзагiн
9.10 «Все буде смачно!»
«Шторм». (16+).
10.10 «За живе!»
12.35 Х/ф «Останнiй
11.25 «МастерШеф 3».
кiногерой». (16+).
16.00 «Все буде добре!»
12.45 Факти. День.
18.00 «Вiкна-Новини».
13.10 Х/ф «Останнiй
18.30 «За живе!»
кiногерой». (16+).
20.00 «МастерШеф Дiти 2». 15.30 Т/с «Майор i магiя».
22.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
22.45 «МастерШеф Дiти 2». 15.45 Факти. День.
23.25 Т/с «Коли ми вдома». 16.10 Т/с «Майор i магiя».
1.00 «Слiдство ведуть
(16+).
екстрасенси».
17.45 Т/с «Спецзагiн
Новий канал
«Шторм». (16+).
3.55 Служба розшуку дiтей. 18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
4.00 Зона ночi.
К. Стогнiєм.
5.15 Т/с «Друзi».
20.20 Громадянська
5.45 Абзац.
оборона.
6.40 Kids` Time.
21.05 Факти. Вечiр.
6.45 М/с «Iсторiї Тома i
21.25 Т/с «Майор i магiя».
Джерi».
(16+).
7.55 Kids` Time.
23.20 Х/ф «Людина, яка
8.00 Т/с «Друзi».
10.50 Т/с «Щасливi разом». бiжить». (16+).
1.15 Т/с «Лас-Вегас 3». (16+).
16.00 Серця трьох.
18.00 Абзац.
Канал "2+2"
19.00 Серця трьох.
20.50 Х/ф «Сутiнки». (16+). 6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
23.10 Х/ф «Iдеальний
8.30 «ДжеДАI».
незнайомець». (16+).
9.00 Д/ф «Помста
1.20 Х/ф «Принцеса i
природи».
жебрак».
11.00 «Шоумухослон».
ICTV
11.30 «Облом.UA».
15.00 Т/с «Мисливцi за
4.30 Факти.
релiквiями».
4.50 Дивитись усiм!
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16.50 Х/ф «Природжений
гонщик». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Заручник».
(16+).
23.25 Х/ф «Гальмо». (16+).

НТН
5.00 Х/ф «Сто грамiв» для
хоробростi...»
6.10 Х/ф «Акселератка».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
15.45 Т/с «Морський
патруль». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: кiберпростiр
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3».
(16+).
0.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий свiдок».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС»
заявляє про намір отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу
від стаціонарних джерел викидів АГЗП, розташованого
на території земельної ділянки з кадастровим номером
3210900000:02:015:0017 в
м. Ірпінь, Київської обл.
АГЗП призначений для
заправки
автотранспорту,
обладнаного газобалонними
установками, скрапленим вуглеводневим газом. Кількість
скрапленого вуглеводневого
газу – 1400 м3/рік.
На АГЗП розташовано
один підземний резервуар
об’ємом 20 м3 та три 2-пістолетні паливо-роздавальні
колонки «PETROLPG 2-U» продуктивністю 40 л/хв.
Кількість джерел викиду –
5; об’єм викидів – до 0,88 т/
рік. Забруднюючі речовини:
пропан та бутан.
При отриманні дозволу
на викиди для АГЗП будуть
встановлені умови до технологічного обладнання та
споруд, до адміністративних
дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру для
запобігання
перевищення
викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС» гарантує при
здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів
природоохоронного й санітарного законодавства.
Пропозиції й зауваження направляти протягом 30
календарних днів з моменту
опублікування даного оголошення до Ірпінської міської
ради: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а; тел.: (04597) 61-407;
(04597) 64-407; (04597) 56056 (відділ звернень громадян).
Додаткову
інформацію
щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу
можна отримати у ТОВ «НВП
«Екозахист», розташованому
за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, та за тел. (044)
496-01-20, а також на підприємстві за тел. (044) 223-57-45.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ
ПОСАДИ
Гостомельська
селищна
рада оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
начальника юридичного відділу.
Вимоги до кандидата:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр, спеціаліст;
– досвід роботи за професією не менш як п’ять років;
– знання вимог законодавства.
За довідками звертатись у
Гостомельську селищну раду:
селище
Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220
(каб. 3) або за телефоном
(04597) 32-007.

АНЕКДОТИ
***
Туреччина кричала:
– Приїжджай засмагати!
Париж кричав:
– Приїжджай фоткатися!
А зарплата сказала:
– Іди по гриби, фантазер!
***
– Що робиш?
– Сир косичкою їм, а ти?
– Чай ротом п’ю.
***
– А який напис на пачці сигарет тобі здався настільки
страшним, що ти кинув палити?
– 30 грн.
***
– Що потрібно говорити
коли отримуєш зарплату?
– Привіт, моя маленька!

8

№ 11. 17 березня 2017 року

Виконавчий
комітет Ірпінської
міської ради
оголошує конкурс
на заміщення
вакантних посад:
– заступник начальника
юридичного відділу;
– головний спеціаліст юридичного відділу.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста та за фаховим
спрямуванням.
Згідно з чинним порядком
заміщення вакантних посад
конкурсанти складають у
письмовій формі іспити на
знання Конституції України,
Законів України «Про службу
в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання
корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень
відповідного
структурного
підрозділу міськвиконкому.
Потрібні документи: заява
про участь у конкурсі, особова картка (форма затверджена Нацагентством України з
питань державної служби від
05 серпня 2016 року №156)
з відповідними додатками,
дві фотокартки розміром
4х6 см, копії документів про
освіту, паспорта, декларація особи уповноваженої на
виконання функцій держави
або місцевого самоврядування за 2016 рік подається у порядку, визначеному Законом
України «Про запобігання
корупції» (в електронному вигляді), копія військового квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних).
Документи приймаються за
адресою м. Ірпінь, вул. Т.
Шевченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.
Повну інформацію про порядок проведення конкурсу,
розмір та умови оплати праці
буде надано за тел.: 63-393.
Керуючий справами
Д.М. Негреша

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений військовий квиток серія ІН №0501154, виданий
на ім’я – Дзюблюк Валентин Андрійович, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток серія МУ №8431402, виданий Військовим комісаріатом
м. Суми у 1980 р. на ім’я – Шмігідін Анатолій Іванович, вважати
недійсним.
► Вважати недійсним втрачений договір купівлі-продажу
½ частини житлового будинку за адресою: сел. Гостомель,
вул. Пролетарська, 27, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського національного
округу Прилипко Валентиною Василівною 14 грудня 1999 р. за №
НВО 981912 на право власності
Лози Ніни Петрівни.
► Вважати недійсним втрачене
свідоцтво про право власності
№1099/904 від 24 грудня 1997 р.
на квартиру №10 за адресою
с. Гостомель, вул. Рекунова, 7,
видане Виконкомом Ірпінської
міської ради народних депутатів
на ім’я – Купрієнко Тетяна Миколаївна та Купрієнко Євгеній
Федорович, згідно з розпорядженням №149 від 28 листопада
1997 р. Квартира зареєстрована
ІМБТІ на підставі свідоцтва про
право власності і записана у реєстрову книгу за №121.
► Вважати недійсним загублений акт на право власності
на земельну ділянку серія ЯЙ
№346986, виданий на підставі
рішення Бучанської міської ради
№1010/6-35-6 від 27 грудня
2012 р. на ім’я – Губа Володимир
Іванович. Кадастровий номер
32108000000:01:029:0254.

НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 БЕРЕЗНЯ
СЕРЕДА, 22 березня

УТ-1

Канал "1+1"

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Т/с «Аристократи».
10.30 Д/ф «Борис
Мозолевський. Знак
Скiфiї».
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Свiтло.
16.05 На пам`ять.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хочу бути.
17.40 М/с «Гон».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Дворянин
Микола Лисенко».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.40 Мегалот.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля
життя». (16+).
22.00 «Одруження
наослiп 3».
23.30 Драма «Великi
надiї». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.00 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
12.00 Новини.

12.25 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
0.00 Т/с «Територiя
краси».

21.00 Т/с «Анжелiка», 6
i 7 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Анжелiка», 8 с.
0.20 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).

СТБ

6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
9.55 «За живе!»
11.10 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти
Канал "Україна" 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
6.10 Т/с «Адвокат». (16+). 22.45 «МастерШеф Дiти
7.00 Сьогоднi.
2».
7.15 Ранок з Україною.
23.15 Т/с «Коли ми
8.00 Сьогоднi.
вдома».
8.15 Ранок з Україною.
0.50 «Слiдство ведуть
9.00 Сьогоднi.
екстрасенси».
9.15 Зоряний шлях.
Новий канал
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 5.40 Абзац.
6.35 Kids` Time.
2». (12+).
6.40 М/с «Iсторiї Тома i
15.00 Сьогоднi.
Джерi».
15.30 Т/с «Черговий
7.50 Kids` Time.
лiкар».
7.55 Т/с «Друзi».
16.10 Т/с «Адвокат».
10.40 Т/с «СашаТаня».
(16+).
18.00 Т/с «Райське
(16+).
мiсце», 52 с. (16+).
15.45 Вiд пацанки до
19.00 Сьогоднi.
панянки.
19.45 «Говорить Україна». 18.00 Абзац.

ПАМЯТНИКИ
из гранита. Доставка и установка
Ч.П. Белов

ОБРАЗЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА
(067) 238 93 30
(093) 340 08 21

19.00 Вiд пацанки до
панянки.
21.10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодий мiсяць». (16+).
23.45 Х/ф «Спокуса».
(16+).

ICTV
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська
оборона.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.00 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Людина, яка
бiжить». (16+).
15.25 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17.45 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
23.15 Х/ф «Без
компромiсiв». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Секретнi
матерiали».
11.00 «Шоумухослон».
11.30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».

14.55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.45 Х/ф «Гальмо».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда».
(16+).
20.15 Т/с «Команда».
(16+).
21.15 Х/ф «На одного
менше». (16+).
23.25 Х/ф «Лiфт». (16+).

НТН
7.50 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
13.45 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
15.45 Т/с «Грейспойнт».
(16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом
3». (16+).

ЧЕТВЕР, 23 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Т/с «Площа Берклi».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.15 Д/ф «Дворянин
Микола Лисенко».
11.45 Мистецький пульс
Америки.
12.15 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
13.40 Погода.
14.05 Д/ф «Свiт Максима».
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр`я. Долi.
16.15 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Казки Лiрника
Сашка.
17.40 Школа Мерi Поппiнс.
18.00 Погода.
18.05 Voxcheck.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко».
19.55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.

21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.50 З перших вуст.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля
життя». (16+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».
0.45 Драма
«Одержимiсть». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.05 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
14.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
0.00 Т/с «Територiя краси».
1.35 «Подробицi» - «Час».

23.30 Т/с «Анжелiка».
0.20 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.

4.55 Дивитись усiм!
5.30 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
СТБ
8.45 Факти. Ранок.
6.55 «Все буде добре!»
9.15 Надзвичайнi новини
8.55 «Все буде смачно!»
з К. Стогнiєм.
9.50 «За живе!»
10.10 Секретний фронт.
11.10 «МастерШеф 3».
11.05 Бiльше нiж правда.
16.00 «Все буде добре!»
12.00 Т/с «Спецзагiн
18.00 «Вiкна-Новини».
«Шторм». (16+).
18.30 «За живе!»
12.45 Факти. День.
20.00 «Я соромлюсь свого 13.20 Х/ф «Без
тiла 4».
компромiсiв». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
15.30 Т/с «Майор i магiя».
22.45 «Я соромлюсь свого (16+).
тiла 4».
15.45 Факти. День.
0.00 «Один за всiх».
16.10 Т/с «Майор i магiя».
1.10 «Слiдство ведуть
(16+).
екстрасенси».
17.50 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
Новий канал
18.45 Факти. Вечiр.
3.55 Служба розшуку
19.20 Надзвичайнi новини
дiтей.
з К. Стогнiєм.
4.00 Зона ночi.
20.20 Iнсайдер.
Канал "Україна" 5.10 Т/с «Друзi».
21.05 Факти. Вечiр.
6.10 Т/с «Адвокат». (16+). 5.40 Абзац.
21.25 Т/с «Майор i магiя».
7.00 Сьогоднi.
6.35 Kids` Time.
(16+).
7.15 Ранок з Україною.
6.40 М/с «Iсторiї Тома i
23.15 Х/ф «Вiдшкодування
8.00 Сьогоднi.
Джерi».
збиткiв». (16+).
8.15 Ранок з Україною.
7.55 Kids` Time.
1.20 Т/с «Лас-Вегас 4».
9.00 Сьогоднi.
8.00 Т/с «Друзi».
(16+).
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Щасливi
2.40 Стоп-10.
11.30 Реальна мiстика.
разом».
Канал "2+2"
13.30 Т/с «Черговий лiкар 16.00 Хто зверху?
2». (12+).
6.00 М/ф.
18.00 Абзац.
15.00 Сьогоднi.
8.00 «Спецкор».
19.00 Хто зверху?.
15.30 Т/с «Черговий
8.30 «ДжеДАI».
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
лiкар».
9.00 «Люстратор».
Затемнення». (16+).
16.10 Т/с «Адвокат». (16+). 23.10 Х/ф «Вовки». (16+). 11.00 «Шоумухослон».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 1.00 Х/ф «Спокуса». (16+). 11.30 «Вiдеобiмба».
53 с. (16+).
14.20 Т/с «Мисливцi за
3.10 Служба розшуку
19.00 Сьогоднi.
релiквiями».
дiтей.
19.45 «Говорить Україна».
16.10 Х/ф «На одного
ICTV
21.00 Т/с «Анжелiка», 9
менше». (16+).
4.30 Студiя Вашингтон.
i 10 с.
18.30 «Спецкор».
23.00 Сьогоднi.
19.00 «ДжеДАI».
4.35 Факти.

19.20 Т/с «Команда».
(16+).
20.15 Т/с «Команда».
(16+).
21.15 Х/ф «Нокаут». (16+).
23.05 Х/ф «Самоволка».
(16+).
1.05 Т/с «Секта». (16+).
1.55 Х/ф «Страченi
свiтанки».

НТН
5.00 Х/ф «Звинувачується
весiлля».
6.15 Х/ф «Корупцiя».
7.50 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
13.45 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
15.45 Т/с «Морський
патруль». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно».
(16+).
0.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий
свiдок».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 БЕРЕЗНЯ

РЕМОНТ

П'ЯТНИЦЯ, 24 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Сушi на
експорт».
9.35 Т/с «Площа
Берклi».
10.30 Т/с «Лiнiя
захисту».
11.15 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко».
11.45 Мистецький
пульс Америки.
12.15 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
12.55 Voxcheck.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
13.40 Погода.
14.05 Д/ф «Винниченко
без брому».
15.00 Новини.
15.20 Вiра. Надiя.
Любов.
16.15 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя
захисту».
17.20 Казки Лiрника
Сашка.
17.40 М/с «Гон».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини.
Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Богатирськi iгри.

22.40 З перших вуст.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Музичне турне.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання
проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 «Розсмiши
комiка. Дiти 2».
21.45 «Вечiрнiй
квартал».
23.45 Комедiя «Закони
привабливостi».
1.50 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
3.10 «Секретнi
матерiали».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.00 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
14.20 «Слiдство
вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне
дзеркало».
23.00 Х/ф «Рецепт її
молодостi».
0.50 Х/ф «Жiнка для
всiх».
2.15 «Подробицi» «Час».
3.05 Х/ф «Без року
тиждень».
4.15 «Чекай на мене».

19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить
Україна».
21.35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Хорватiя - Україна.
23.50 Сьогоднi.
0.10 Т/с «Закон i
порядок: злочинний
намiр». (16+).
3.00 Сьогоднi.

СТБ
8.45 Х/ф «Екiпаж».
11.15 Х/ф «Мати й
мачуха». (16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми
вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Холостяк 7».
1.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал

3.15 Зона ночi.
4.55 Т/с «Друзi».
5.45 Абзац.
6.40 Kids` Time.
6.45 М/с «Iсторiї Тома i
Канал "Україна" Джерi».
8.00 Kids` Time.
6.10 Т/с «Адвокат».
8.05 Т/с «Друзi».
(16+).
14.15 Серця трьох.
7.00 Сьогоднi.
16.10 Х/ф «Вовки».
7.15 Ранок з Україною. (16+).
8.00 Сьогоднi.
18.00 Абзац.
8.15 Ранок з Україною. 19.00 Х/ф «Сутiнки.
9.00 Сьогоднi.
Сага. Свiтанок: частина
9.15 Зоряний шлях.
1». (16+).
11.30 Реальна мiстика. 21.00 Х/ф «Сутiнки.
13.30 Т/с «Черговий
Сага. Свiтанок: частина
лiкар 2». (12+).
2». (16+).
15.00 Сьогоднi.
23.10 Х/ф «Яма». (16+).
15.30 Т/с «Черговий
ICTV
лiкар».
4.20 Служба розшуку
16.10 Т/с «Адвокат».
дiтей.
(16+).
4.25 Студiя Вашингтон.
18.00 Т/с «Райське
мiсце», 54 с. (16+).
4.30 Факти.

4.50 Дивитись усiм!
5.30 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Бiльше нiж
правда.
11.55 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф
«Вiдшкодування
збиткiв». (16+).
15.30 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
17.45 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.35 Х/ф «Саботаж».
(18+).
1.40 Т/с «Лас-Вегас 4».
(16+).
3.00 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Бушидо.
11.00 «Шоумухослон».
11.30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».
14.55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.45 Х/ф «Нокаут».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».

19.20 Х/ф «Самоволка».
(16+).
21.25 Х/ф «Списаний».
(16+).
23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».

НТН
4.50 Х/ф «Дикий
пляж».
5.55 Х/ф «Свавiлля».
(16+).
7.50 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий
«Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто
англiйськi вбивства».
13.45 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI:
кiберпростiр 2». (16+).
15.45 Т/с «Морський
патруль». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с
«Елементарно». (16+).
0.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
2.15 «Свiдок».
2.45 «Випадковий
свiдок».
2.50 «РечДОК».
3.40 «Легенди
бандитської Одеси».
4.25 «Правда життя.
Професiї».

СУБОТА, 25 березня

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра.
Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар
країни.
8.05 Смакота.
8.30 Золотий гусак.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.30 Т/с «Площа
Берклi».
14.25 Погода.
14.35 Книга.ua.
15.05 Український
корт.
15.35 Чоловiчий клуб.
16.15 Чоловiчий клуб.
Спорт.
17.50 Богатирськi iгри.
18.45 Х/ф «Шопен.
Бажання любовi».
21.00 Новини.
21.30 Концертна
програма.
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
0.00 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Свiтло.
3.00 Перехiд на лiтнiй
час.

4.00 Х/ф «НаталкаПолтавка».
5.35 Новини.

10.45 Х/ф «Вокзал для
двох».
13.50 Т/с «Одну тебе
люблю». (16+).
Канал "1+1"
20.00 «Подробицi».
6.00 «ТСН».
20.30 Т/с «Одну тебе
6.45 «Грошi».
люблю». (16+).
22.30 Х/ф «Любити не
8.00 «Снiданок.
можна забути». (16+).
Вихiдний».
0.20 Х/ф «Полювання
10.00 «Таємний код
Ханта». (16+).
вiри».
2.15 «Бомби, якi
10.50 «Свiтське
пiдiрвали свiт».
життя».
4.00 Х/ф «На вас
11.50 «Одруження
чекає громадянка
наослiп 3».
13.25 «Голос країни 7». Никанорова».
5.20 «Подробицi» 16.30 «Вечiрнiй
«Час».
квартал».
18.30 «Розсмiши
Канал "Україна"
комiка».
7.00 Сьогоднi.
19.30 «ТСН».
7.15 Зоряний шлях.
20.15 «Українськi
9.30 Х/ф «Руда».
сенсацiї».
11.20 Т/с «Анжелiка»,
21.15 «Вечiрнiй
1-4 с.
квартал».
15.00 Сьогоднi.
23.10 «Свiтське
15.20 Т/с «Анжелiка»,
життя».
5 i 6 с.
0.10 «Вечiрнiй Київ».
17.00 Т/с «Щоб
2.15 «ТСН».
побачити веселку», 1 i
5.15 Комедiя «Закони 2 с. (16+).
привабливостi».
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Щоб
Iнтер
побачити веселку».
6.00 «Подробицi» (16+).
«Час».
21.15 Х/ф «Героїня
6.55 М/ф.
свого роману». (16+).
7.15 Х/ф «На вас
23.10 Реальна мiстика.
чекає громадянка
1.15 Сьогоднi.
Никанорова».
2.00 Т/с «Закон i
9.00 «Україна вражає». порядок: злочинний
10.00 «Бомби, якi
намiр». (16+).
4.50 Зоряний шлях.
пiдiрвали свiт».

СТБ
5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на
Майданi».
9.00 «Все буде
смачно!»
9.55 «Холостяк 7».
13.25 «МастерШеф
Дiти 2».
19.00 «Україна має
талант! Дiти 2».
22.05 Т/с «Коли ми
вдома».
23.40 «Давай
поговоримо про секс
3».
1.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.05 Служба розшуку
дiтей.
3.10 Зона ночi.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Хай живе
король Джулiан».
7.05 Kids` Time.
7.10 Ревiзор Спешл.
9.05 Таємний агент.
10.10 Таємний агент.
Пост-шоу.
12.10 Вiд пацанки до
панянки.
14.20 Хто зверху?
16.20 М/ф «Шрек
назавжди».
18.00 Х/ф
«Дивергент». (16+).
21.00 Х/ф «Iнсургент».
(16+).
23.10 Х/ф «Фiлософи:
Урок виживання».
(16+).

1.15 Зона ночi.

ICTV
4.30 Факти.
4.50 Х/ф «Тiльки для
твоїх очей». (16+).
7.00 Дивитись усiм!
7.55 М i Ж.
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу.
Дайджест.
10.55 Особливостi
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох».
(16+).
13.25 Х/ф «Ясон та
аргонавти».
17.00 Х/ф «Еон Флакс».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Джi Ай
Джо. Атака кобри».
(16+).
22.20 Х/ф «Джi Ай
Джо. Атака кобри 2».
(16+).
0.20 Х/ф «Саботаж».
(18+).
2.00 Т/с «Прокурори».
(16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».
12.00 «Top Gear».
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13.05 Х/ф «Пекельний
смерч». (16+).
14.50 Х/ф «Списаний».
(16+).
16.15 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв».
(16+).
18.50 Х/ф «У пошуках
бурштинової
кiмнати». (16+).
21.00 Х/ф «Зубастий
торнадо 3». (16+).
22.50 Х/ф «Литовське
весiлля». (18+).
0.45 Х/ф «Останнiй
день на Землi». (18+).
2.10 «Секретнi
матерiали».
3.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу».

НТН
5.25 Х/ф «Без строку
давнини».
7.00 Х/ф «Два
капiтани».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад
злочину».
15.20 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Висота».
21.15 Х/ф «Клин
клином». (16+).
23.00 Т/с «Чорнi
вiтрила». (18+).
3.30 «Свiдок».
5.00 «Легенди
бандитської Одеси».
5.20 «Правда життя.
Професiї».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

Ремонт холодильників
на дому, закупка
несправних
холодильників, продаж б/у.
(066) 021-22-18, (073) 156-36-99

Нові автомобілі

KIA, OPEL, ZAZ, Chevrolet, Chery
від автосалону
виплата частинами

БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ
(093) 513-43-74, (097) 363-85-54

АНЕКДОТИ
***
Дружина до чоловіка:
– Вчора бачила, як ти з генделика виходив…
– Ну не можу ж я там жити.
***
В автобусі:
– Передайте на квиток.
– А чарівне слово?
– Абра-кадабра!
***
Стадії росту бороди:
1) легка неголеність;
2) тиждень пиятики;
3) морський капітан;
4) військовополонений;
5) бомж;
6) чарівник.
***
Купили два мужики «Запорожець». Один
відкриває капот і кричить:
– Ой, мотор вкрали!
– Та тут господар у багажнику другий залишив.
***
Блондинка каже блондинці:
– Я нарешті зібрала пазли!!!
– Довго збирала?
– 2 роки!
– А чого так довго?
– Нічого собі довго! На коробці написано
«Від 3 до 6 років»!!!
***
– Як вас звати?
– Василь.
– Діти є?
– Так, син Василь і дочка Василина!
– А тварини вдома є?
– Кіт Васька!
– На жаль, ми не можемо вас взяти на посаду креативного менеджера...
***
Цукерки в сім’ї діляться на 2 типи:
1. Смачні.
2. А ці хай тато їсть
***
– Як ви примудрились пройти повз охорону
у головний офіс ЦРУ?
– Я – агент.
– КДБ?
– Ні, Оріфлейм.
***
Якщо тобі риють яму – не заважай! Закінчать – зробиш собі басейн…
Якщо тобі миють кістки – дякуй! Артрозу не
буде…
Якщо тобі плюють у спину – пишайся! Ти
попереду…
Якщо в житті щось не клеїться, викинь клей.
Візьми цвяхи, забий на все!
***
– Будеш на кухні, захопи печиво.
– Печивко захоплено, мій генерале.
***
– Лікарю, сусіди називають мене божевільним тому, що я люблю сосиски.
– Дурниця яка, я теж люблю сосиски.
– О-о, давайте покажу Вам мою колекцію?
***
Працюю в техпідтримці. Розмова з абонентом.
Оператор: «Доброго дня. Чим можу допомогти?»
Абонент: «Доброго дня. Христос воскрес, а
Інтернету немає...»
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 БЕРЕЗНЯ
НЕДІЛЯ, 26 березня

УТ-1
6.00 Свiт православ`я.
6.30,7.00,8.05 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.10 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Воїни миру. Рустам
Хамраєв.
9.35 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде».
11.35 Спогади.
12.00 Театральнi сезони.
12.35 Х/ф «Кохання. Це
слово iз семи букв».
14.15 Мистецькi iсторiї.
14.35 Фольк-music.
15.40 Перший на селi.
16.05 Твiй дiм 2.
16.30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
20.15 Погода.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
21.50 Що там з
Євробаченням?

22.20 Д/ф «Марiя
Левитська. Театральний
роман».
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
Канал "1+1"
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i
ведмiдь».
9.50 «ТСН».
10.50 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя».
12.00 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя».
13.25 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
14.30 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15.35 Т/с «Життя пiсля
життя». (16+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.30 «Viva! Найкрасивiшi
2017».
1.25 «Аргумент Кiно».

2.05 «Свiтське життя».
2.55 «Таємний код вiри».
5.00 «ТСН-Тиждень».
Iнтер
5.50 М/ф.
6.15 Х/ф «Рецепт її
молодостi».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11.00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Любити не
можна забути». (16+).
13.50 Т/с «Одну тебе
люблю». (16+).
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Одну тебе
люблю». (16+).
23.40 Х/ф «Вокзал для
двох».
Канал "Україна"
6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.30 Х/ф «Героїня свого
роману». (16+).
11.20 Т/с «Анжелiка».
16.45 Т/с «Сонячне
затемнення», 1 i 2 с.

Вітаємо з днем
народження
Юлію Миколаївну Буркут, начальника ЦНАП
Оксану Романівну Нечитайло, головного
спеціаліста відділу комунального майна Управління
інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКГ
Тетяну Миколаївну Бондарчук, головного
спеціаліста відділу економіки

Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста.
А ви завжди лишайтесь собою,
Живіть у щасті й радості до ста.
Бажаємо вам радісних світанків!
Щасливих, романтичних вечорів!
Казкових ніжних снів, бадьорих ранків
І щирих, теплих і відвертих слів!

19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Т/с «Сонячне
затемнення».
21.20 Т/с «Щоб побачити
веселку». (16+).
1.00 Реальна мiстика.
1.50 Т/с «Райське мiсце»,
50-54 с. (16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
СТБ
5.50 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майданi».
11.10 «Україна має талант!
Дiти 2».
14.20 Х/ф «За двома
зайцями».
16.00 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.15 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23.15 «Я соромлюсь свого
тiла 4».

0.25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.55 Kids` Time.
5.00 М/с «Хай живе король
Джулiан».
6.15 Kids` Time.
6.20 Х/ф «Сутiнки». (16+).
8.50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодий мiсяць». (16+).
11.15 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення». (16+).
13.40 Х/ф «Дивергент».
(16+).
16.35 Х/ф «Iнсургент».
(16+).
18.45 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана». (16+).
21.00 Х/ф «Макс Стiл».
(12+).
22.50 Х/ф «Трикутник».
(16+).
0.50 Х/ф «Фiлософи: Урок
виживання». (16+).
ICTV
4.40 Факти.
5.10 Х/ф «Завтра не помре
нiколи». (16+).
7.10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

Вітаємо з 99-річчям

Парасковію Андріївну
КОРОТКУ
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Щодня натхненно мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров’ї, в радості, у затишку прожити!
Рада інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ
Від добра добра
не шукають
Я хочу розповісти про
нашого депутата, Наталію
Василівну Лободу, і точно
знаю, що мою позицію підтримає багато хто. Останнім часом багато «бруду»,
пересудів і в буквальному
сенсі цькування, звалилося
на неї та її родину.
Усім нам, у тому числі
й мені, не раз доводилося спілкуватися з багатьма
депутатами, чиновниками.
Одних змінювали інші, по
суті нічим не запам’ятовуючись. Але це – не про Наталію Василівну Лободу.

На превеликий подив –
це справжня, добра, дуже
турботлива і чуйна жінка. І
ще – дуже проста. Спілкуючись з нею, навіть не помічаєш, що перед тобою –
публічна людина, депутат.
Вперше протягом усього свого життя я вперше
зустріла депутата, яка так
піклується про простих людей. Не вони її шукають.
Вона сама їх знаходить. І
сама пропонує допомогу!
Піклується про старих і
самотніх, про малозабезпечених і багатодітних. Не
залишає без уваги нікого,
хто б до неї не звернувся.
Відповідає на всі телефонні дзвінки, до неї завжди є

доступ. Допомагає впорядкувати занедбані будинки і
вулиці. І якщо не вдається
допомогти людині від держави, то допомагає зі своїх
особистих ресурсів.
Якщо у людини біда,
для неї не важливо, її це
округ чи чужий, має людина реєстрацію чи проживає в нашому місті за
фактом. Вона відгукнеться
і допоможе.
Наш депутат дійсно служить людям, будучи посередником між простими
містянами і владою. І ті
проблеми, які люди роками не можуть вирішити,
оббиваючи пороги кабіне-

тів чиновників, вони довіряють їй.
Не можна сказати, що
все так просто і швидко
вирішується. У все, що робиться, вкладені сили, нерви і частинка її душі. Вона
наполеглива і працьовита.
І ще – небайдужа, їй не все
одно. Є безліч людей, які
їй дуже вдячні за надану
допомогу. Ми не хочемо
втрачати такого депутата.
Будьмо мудрішими, а
життя покаже, хто правий,
хто ні, і розсудить...
Ольга КАЛИНОВСЬКА,
м. Ірпінь
Редакція «ІВ» залишає тему
відкритою для дискусій.

Попередження про здійснення
добровільного демонтажу
КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради
повідомляє, що в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 63, та в м. Ірпінь по вул. Гагаріна, 15, незаконно встановлено обмежувачі для паркування та організовано парковку транспортних
засобів, стоянку на земельній ділянці комунальної власності
без отримання відповідного дозволу.
КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради
просить добровільно демонтувати обмежувачі для паркування до 23.03.2017 року та припинити встановлювати транспортні засоби на зеленій зоні в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 63, та в м. Ірпінь по вул. Гагаріна, 15
У разі відмови здійснити демонтаж добровільно, КП «Контроль благоустрою міста» та КП «УЖКГ «Ірпінь» змушені будуть здійснити демонтаж незаконно встановлених обмежувачів для паркування за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 63, та м. Ірпінь вул. Гагаріна, 15, у примусовому порядку, а витрати з демонтажу та зберігання будуть
покладенні на власника споруди.
КП «Контроль благоустрою»

9.55 Ньюзмейкер: Анатолiй
Матiос.
10.50 Х/ф «Ясон та
аргонавти».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Ясон та
аргонавти».
14.25 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри». (16+).
16.45 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри 2». (16+).
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Джек Рiчер».
(16+).
23.05 Х/ф «Джек Раян.
Теорiя хаосу». (16+).
1.00 Х/ф «Операцiя
«Вiдплата». (18+).
2.25 Т/с «Прокурори».
(16+).
Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
12.00 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв». (16+).

14.20 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати».
(16+).
16.45 Х/ф «Волл-стрiт».
19.05 Х/ф «Ведмежатник».
(16+).
21.30 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
1.30 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу».
НТН

5.50 Х/ф «Через Гобi та
Хiнган».
8.55 Т/с «Дiти Арбата».
(16+).
13.40 Х/ф «Висота».
15.15 Х/ф «Добре сидимо!»
16.45 «Легенди карного
розшуку».
19.00 Т/с «Одного разу в
Ростовi». (16+).
22.40 Т/с «Чорнi вiтрила».
(18+).
3.15 Х/ф «Клин клином».
(16+).
4.50 «Таємницi
кримiнального свiту».

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Ірпінською міською радою 09.03.2017 року зареєстровано
Повідомлення ініціативної групи про місцеві громадські слухання, які заплановано провести «25» березня 2017 року з 17:00 до
20:00 у актовому залі Ірпінської міської ради по вул. Шевченка,
2-а , м. Ірпінь. Тема і питання місцевих громадських слухань:
Планування розвитку території кварталу обмеженого вулицями
Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну) в місті Ірпінь Київської області
відповідно до Положення «Про громадські слухання у місті Ірпінь, згідно порядку денного:
1. Затвердити збереження території кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня
Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну) як зони садибної забудови.
2. Затвердити збереження території земельних ділянок за
адресою місто Ірпінь, вул. Толстого, 24, кадастровий номер
3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га та кадастровий
номер 3210900000:01:073:0027 площею 0,5774 га, як земель
рекреаційного призначення в межах території кварталу міста
Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка
(колишня Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну.
3. Створити дитячий екологічний лісопарк на земельній ділянці за адресою: м. Ірпінь, вул. Толстого, 24, кадастровий номер
земельної ділянки 3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га.
4. Побудувати дитячий садочок санаторно-оздоровчого призначення на 60 місць на земельній ділянці кадастровий номер
3210900000:01:073:0027 площею 0,5774 га за адресою: м. Ірпінь, вул. Толстого, 24.
5. З метою створення дитячого екологічного лісопарку та
будівництва дитячого садочка санаторно-оздоровчого призначення на 60 місць викупити нерухоме майно за адресою
вул. Толстого, 24, у Товариства з обмеженою відповідальністю
«Розбудова» для суспільних потреб.
До участі у місцевих громадських слуханнях запрошуються:
1. Члени територіальної громади – повнолітні фізичні особи,
які постійно проживають у межах території кварталу міста Ірпеня
обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну);
2. Представники (по одному) юридичних особ, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території кварталу міста
Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка
(колишня Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну);
3. Власники або співвласники земельних ділянок території
кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука (колишня
Комінтерну) та суміжних з ними земельних ділянок;
4. Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня
Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну);
5. Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович, депутати Ірпінської міської ради, народні депутати України;
6. Начальник відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Сапон Михайло Михайлович;
7. Представник юридичного відділу Ірпінської міської ради;
8. Представники (по одному) громадських організацій, діяльність яких згідно Статуту поширюється на територію кварталу
міста Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука (колишня Комінтерну);
9. Інші зацікавлені члени територіальної громади міста Ірпеня без права голосу, представники засобів масової інформації.
Право голосу на зазначених місцевих громадських слуханнях
мають члени територіальної громади, які постійно проживають
на території кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Мєчнікова, Лермонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука
(колишня Комінтерну) та мають право голосу на місцевих виборах.

№ 11. 17 березня 2017 року
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ЦІНА ПИТАННЯ

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ або
Куди виведе кредит?
Підготував Володимир КОСКІН
Сьогодні з шаленим курсом долара і кризовим станом країни,
багатьох стало цікавити питання: «А чи варто брати кредит
громадянину України?».
Передусім
згадаймо,
які установи в нашій країні
взагалі видають кредити. У
першу чергу – банки і різні кредитні спілки. Потім
ломбарди і мікрофінансові
організації. Якщо пошукати оголошення в Інтернеті,
то можна навіть залучити
приватну позику. Варто згадати й цілі, на які видається
більшість кредитів. У першу
чергу – на поточні потреби
«до зарплати» і кредити на
покупку побутової техніки.
Потім вже йдуть автокредити і кредити на нерухомість.
І, звичайно ж, рефінансування. Крім того, необхідно
визначитися в якій валюті ви
хочете отримати кредит.
Загалом вигідних кредитів не буває. Ви в будь-якому випадку переплачуєте на
відсотках значну суму, що
робить ваш кредит вигідним
тільки самому банку. Легко
можете взяти в недержавних, комерційних банках,
але там буде великий відсоток переплати. В «Ощадбанку» для отримання кредиту
потрібно буде побігати і
зібрати документи, типу довідки про зарплату з місця
роботи, та й працювати ви
повинні на цьому місці досить довго, і перевіряється
там надана інформація ретельніше.

А як бути людині
з інвалідністю?
Наважитись узяти кредит
здоровій людині, яка має
стабільну роботу і більшменш пристойну зарплату,
часто буває не просто. А які
шанси має людина з інвалідністю, коли їй потрібно
зібрати гроші на лікування
чи на вирішення важливих
побутових питань?
Ось конкретний досвід Віталія Пчолкіна, який назвав
свій лист так: «Інвалідність
та кредит на телефон – несумісні речі в Україні?».
«Давно збираюся поміняти телефон, але назбирати
кошти не виходить, постійно
кудись розлітаються. Вирішив скористатися безвідсотковим кредитом, який
зараз пропонується майже в
кожному магазині, мінімум
переплати і зручно. І хоч
кредитні умови терміном на
два роки, планував виплатити його за шість місяців…
Обравши банк, почав розуміти: не все так просто,
наприклад,
“Альфа-Банк
Україна” довго морочив голову з анкетою, потім вирішив додатково застрахувати
на майже 7 тис. грн, а потім,
мабуть, зрозумівши, що в
мене інвалідність, повідомив про проблеми із системою, а за кілька хвилин – і
про відмову без пояснення
причин. Оk, пішли далі…
“Forward Bank” довго
проводив допит, отримав
усі необхідні відповіді по
телефону, перевірив дані,
дав погодження з головного
офісу, забронював товар і
запросив до офісу підписати
угоду. Все просто, аж дивно… Приїхав я до відділення біля метро “Святошин”.
Побачивши візочок, мене
одразу направили до каси,
але почувши про кредит,
вмить забігали і почали те-

лефонувати до головного
офісу. Не дивлячись навіть
паспорт, повідомили про
відмову. Жодного питання
щодо інвалідності не задавали, і на сайті не зазначено
про необхідність повідомляти це.
Я сказав “Ok”, буду скаржитися, бо вважаю це дискримінацією (хоч і розумію,
що це повсюдно). Мене
зупинили на виході і пообіцяли надіслати повторну
заявку. Добре, відсканували
документи і сказали чекати,
може, й до вечора… Хороша

можна отримати кредит-експрес – 20 тис. грн готівкою.
Що потрібно мати інваліду?
Довідки про місце роботи
(безробітному ліпше не сунутися), про прибутки, ідентифікаційний код, номер
телефону, сімейний стан,
другу контактну особу. Перевірка й оформлення триватимуть 1,5 години (так
обіцяють). Якщо ви берете
кредит на 12 місяців, то загалом маєте переплатити
10 337 грн. Якщо на 24 місяці, то переплата складатиме
18 928 грн. Отже, вирішуй-

складно. Зате банки активно розгорнули програми
рефінансування валютних
кредитів на житло в гривні,
правда, далеко не за найкращими умовами. Кредит
на нерухомість зараз можна
взяти від самих забудовників.
. І, нарешті, споживче
кредитування.
Воно
також залишилося цілком
доступним для населення,
але з деякими невеликими
коригуваннями, а про них
нижче. Відповідаючи на запитання саме в розрізі споживчих кредитів, скажемо
так: «Легко, але дорого».
Ера дешевого кредитування, яке банки пропонували повсюдно, минула з
настанням кризи і масової
неплатоспроможності
населення. Тепер банки стали
перебірливіші, аналізуючи
кредитну історію і платоспроможність клієнта вздовж
і впоперек. Відмови у видачі
кредитів стали дуже частим
те, чи по зубах вам такий явищем. Тому взяти кредит
кредит.
у банку – складно.
Добре, підемо в «Піреус
Банк» (теж на вул. Шевчен- Мікрофінансові
ка, 4-а). Туди безробітному кредити
інваліду нема чого потикаІз жорсткістю вимог на
тися. А якщо ж маєте роботу, можете розраховувати ринку кредитування стали
на кредит, що дорівнює з’являтися нові організації,
сумі ваших двох зарплат, за які запропонували клієнтам
умови, що ви більше ніде не доступні кредити без зайвого нервування і втрати часу.
брали кредити.
Додатково (у разі, коли Такі організації отримали
вас «позитивно розглянули») назву «мікрофінансові».
Головна перевага цих
щорічне обслуговування рахунку: VISA Classic – 59 грн, компаній – можливість отриVISA Gold – 249 грн; пільго- мати кредит, не виходячи з
вий період кредиту з про- дому, заповнивши заявку в
центною ставкою 0% річних Інтернеті. Тут немає приходо 51-го дня; кредитна став- ваних комісій або підводних
ка: за операціями покупки каменів, відсоток відмов
VISA Classic – 36%, VISA Gold дуже малий, а кредит приходить на картку протягом
– 34%.
Оформлення
дозволу кількох хвилин або годин
про видачу кредитної карт- (залежить від банку, через
ки може тривати до 10 днів. систему якого компанія зараховує гроші).
Чи легко зараз
Щоб здобути кредит у
банку, вам потрібно витравзяти кредит
тити свій час, відвідавши
в Україні?
відділення, надати безліч
. В іноземній валюті документів і в результаті,
кредит зараз отримати можливо, отримати відмову,
вкрай складно. Ми вибірко- про причину якої банк вам
во переглянули програми не повідомить. Причому
кількох великих банків, але термін розгляду документів
валютних кредитів серед може затягнутися більше,
них не виявили. Інші орга- ніж на добу. Заглянувши на
нізації тим паче видачею ва- сайти мікрофінансових орлюти не займаються. А тому ганізацій, ви підберете собі
єдиний варіант отримання оптимальний тариф, суму
валютного кредиту – при- кредиту і відправите заявку.
Вже через кілька хвилин отватна позика.
. Отримання кредиту, римаєте дзвінок від операнаприклад, на покупку тора, який уточнить те, що
автомобіля або техніки за- його цікавить. І за годину
раз не видається занадто знатимете, чи затверджена
складним. На «занепалому» ваша заявка.
Єдиний недолік мікрофіринку автодилери і продавці техніки придумують деда- нансових компаній – варлі нові акції, щоб залучити тість кредиту, яка може донових клієнтів. І навіть якщо сягати 500–900% річних!
банки відмовлять у видачі Однак це своєрідна плата за
кредиту, завжди є лізингові доступність кредиту в будькомпанії, з якими проблем який момент на всі випадки
життя, що дозволяє отринайчастіше не виникає.
. Ринок кредитування мувати гроші, не виходячи
житла на даний мо- з дому, і не менш просто
мент майже завмер, тому здійснювати погашення креотримати такий кредит буде диту.

ра дешевого кредитування, яке
банки пропонували повсюдно,
минула з настанням кризи і масової
неплатоспроможності населення.
Тепер банки стали перебірливіші,
аналізуючи кредитну історію
і платоспроможність клієнта
вздовж і впоперек. Відмови у
видачі кредитів стали дуже частим
явищем
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погода і смачний чай, звісно, допомогли в очікуванні,
але за годину отримав дзвінок – відмовлено, без пояснення причини.
Результат – витрачений
час і кошти на безглузду поїздку до Києва, зіпсований
настрій і думки, що з тим
робити… І таке – на кожному кроці. Працюєш офіційно, заробляєш стабільно, а
в тобі бачать лише інваліда.
Прикро!»
Звісно, прикро, отож ми
пішли на журналістський
експеримент в Ірпені.
Наприклад,
інваліду
треба взяти кредит на
20 тис. грн (скажімо, на
возик, на лікування, просто на потрібну річ).
Розпочнемо з «Ощадбанку». Гроші в кредит?
Тпррр... Бо досі в ірпінському відділенні «Ощадбанку»
не було кредитної лінії, вона
ось має запуститися, отож,
коли все устаканиться, тоді
й дізнаємося про умови.
А поки що навідаємося
до ірпінського відділення
«Приватбанку» (вул. Шевченка, 3). Знову тпррр... Бо
нема в наявності кредитних
карток (замовили, але поки
що нема), ні «Універсальної» безкоштовної, ні «Універсальної Gold», ні «Gold».
Втім, вдалося дізнатися ключове. Якщо інвалід безробітній, то може розраховувати
хіба що на тисяч вісім кредиту при… 43,2% річних. Але!
Чи дозволять йому отримати гроші – це велике питання, яке розглядатиме банк,
прискіпливо
перевіряючи
всю історію платоспроможності клієнта. Отже, не факт,
що кредит він взагалі зможе
отримати. А загалом перевірка на тему «дати чи не
дати» може тривати днями,
і нема ніякої гарантії, що ви
врешті отримаєте кредит за
наявності всіх потрібних довідок.
Йдемо в «Укрсоцбанк»
(вул. Шевченка, 4-а). Тут
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Приватна позика у фізичної особи
Знайти кредиторів нескладно, вони, як і мікрофінансові
компанії, масово вийшли у світ лише кілька років тому. Такі
оголошення можна знайти в Інтернеті або в газеті. Ці операції здійснюються вільно і є цілком законними. Процентна ставка тут буде нижчою, ніж у мікрофінансових організацій, але доведеться віддавати заставу. У заставу зазвичай
оформлюється нерухомість, бо вона вже точно нікуди не
дінеться, на відміну від автомобіля. Користуючись послугами приватної позики, завжди можна отримати індивідуальні
умови. Тут немає максимальних термінів кредитування або
максимальної суми кредиту, все вирішується індивідуально.
У разі неповернення грошей позичальником кредитор
зможе подати на нього в суд. У договорі позики чітко прописується сума позики, строк і порядок її погашення. Усна
домовленість може обернутися для кредитора втратою грошей.
Однак і ризики нарватися на шахраїв дуже великі. Часто
приватні позики видають, щоб у правовому полі заволодіти
нерухомістю. Крім того, у разі прострочення вирішувати питання, швидше за все, доведеться не в судових інстанціях.

Де взяти гроші, якщо банки не дають?
Багато людей опиняються в такій ситуації: терміново потрібні гроші, а в банку відмовили. Перший варіант – попросити в борг у родичів або знайомих. Це найкращий спосіб,
адже при цьому можна взяти в борг без відсотків. Але не
завжди у родичів і друзів є така сума в наявності. Не варто
дивуватися, якщо знайомі попросять написати розписку або
навіть скласти договір позики, або ж надати заставу. Кожна
людина хоче підстрахуватися і не втратити свої гроші.
Найпростіший спосіб узяти гроші, якщо банки не дають,
– звернутися в ломбард. Тут під заставу ювелірних виробів,
побутової і комп’ютерної техніки і багатьох інших речей буквально протягом години можна отримати кредит. Причому
потрібен лише паспорт. Секрет такої довірливості в оцінці
застави. Ломбарди приймають тільки ліквідну заставу, якщо
людина не повертає гроші, її продають. Оцінюють у кращому разі в 30–40% від вартості застави. Ломбардні позики
обходяться позичальникам досить дорого. За кожен день використання доведеться сплатити не менше 1%. Але позикові
кошти можна не повертати, на відміну від банківської системи, просто предмет застави назад ви не отримаєте.
Грошима в борг можна розжитися в кредитній спілці. Хоча
чимало з них і збанкрутували, все ж деякі успішно розвиваються і продовжують кредитувати громадян. Без застави
там можна отримати невелику суму, але видають її неохоче і
вимагають поручителя. І позики ці набагато дорожчі банківських – до 40% річних, а буває і до 70%.

Кредитні брокери
Деякі люди звертаються до кредитних брокерів. Брокери
є посередниками між позичальниками і банками і можуть
досить швидко підібрати для клієнта кредитну пропозицію,
що відповідає його вимогам. Ці люди заздалегідь знають про
всі умови кредитування в різних банках, вони навіть можуть
допомогти отримати кредит людині з поганою кредитною
історією. Щоб скористатися послугами брокера, йому потрібно заплатити – і тоді він бере на себе всю роботу і надає
вам тільки інформацію. Бувають випадки, коли кредитний
брокер надає клієнтові навіть кращі умови, ніж позичальник
міг би собі уявити.

Власні резерви
Якщо нічого з вищевказаного у вас не спрацювало і гроші потрібні, а ніхто не дає, спробуйте продати що-небудь.
У кожної людини вдома є багато непотрібних, але цінних
речей. Наприклад, старий бабусин комод, який може коштувати чималих грошей, або ж колекція марок, яку із задоволенням придбає колекціонер і викладе за неї чималу суму.
Потрібно просто подати оголошення в Інтернет або в газету.
Для користувачів соціальних мереж і любителів спілкуватися на форумах є реальна можливість зайняти в борг на форумі. Доведеться назвати точну потрібну суму і, швидше за
все, надати завірені нотаріально копії своїх документів, адресу проживання і телефони, вся інформація буде обов’язково попередньо перевірятися. Великі кредитори надають
свої сайти. Але відсотки по кредитах в Інтернеті набагато
вищі, ніж у банках. Це зрозуміло, адже в цьому випадку кредитні ризики вищі.
Отже, ще раз повторюємо, вигідних кредитів не буває.
Вони вигідні банку. А якщо гроші конче потрібні на операцію, на лікування? Тоді доведеться ризикувати, тобто потім виборсуватися з кабали виплати значних відсотків – у
будь-якому разі! Але ж здоров’я важливіше...

12

№ 11. 17 березня 2017 року

ТРИВАЄ
МІСЬКИЙ
КОНКУРСНИЙ
ВІДБІР
вчителів
початкових
класів для
стажування
у м. Борна
(Німеччина)

Беріть участь у
конкурсі й матимете
можливість популяризувати педагогічний закордонний досвід, кращі
його надбання в школах
Приірпіння!
Ірпінська міська рада,
Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих
НАПН України разом
з Управлінням освіти і
науки Ірпінської міської
ради оголошує конкурс
для вчителів початкової
ланки «Учитель, який
прагне змін».
Конкурс проходить у
два відбіркові етапи:
I етап – 1–20 березня
2017 р.
II етап – 23 березня
2017 р.
Оголошення та
оприлюднення
результатів конкурсу –
24 березня 2017 р.
На першому етапі
(відбірковому) члени
журі розглядають та
оцінюють матеріали,
надіслані на конкурс.
На другому етапі
проводяться конкурсні
випробування, які включають у себе роботу над
проблемною ситуацією
у формі групової роботи
та особистого спілкування учасників конкурсу з
представниками журі.
Три конкурсанти, які
набрали найбільшу суму
балів, допускаються до
участі в закордонному
стажуванні у школі-гімназії німецького міста
Борна.
Умови участі в конкурсі
Громадянство – Україна.
Освіта – вища фахова.
Педагогічний стаж –
від 3 років
Заява та анкета про
участь у конкурсі.
Комплект матеріалів,
зазначених у Положенні.
Заяви, анкети та
комплекти конкурсних
матеріалів подаються
до 20 березня 2017 р.
на електронну адресу:
konkursirpin@gmail.
com
Контактні телефони:
(050) 387-91-48; (098)
772-30-86; (04597) 63588.
Детальна інформація:
www.irpin-nmc.kiev.sch.
in.ua.
Управління освіти і науки
Ірпінської міської ради

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ
ГАМАНЕЦЬ

ЩО ІРПІНСЬКІ ШКОЛИ
ПРОПОНУЮТЬ ЗА ГРОШІ
Володимир ЗАХЛЮПАНИЙ, директор Ірпінської ЗШ №13
(початок — с. 1)
Низку послуг школа може
запропонувати для учнів, але
оплата за такі послуги не передбачена державою. Тому
і стало сьогодні актуальним
питання надання навчальними закладами додаткових
платних освітніх послуг.
Нормативними документами, на підставі яких Ірпінським виконкомом були
затверджені розрахунки з
надання освітніх послуг, є
Постанова КМУ №796 від
27.08.10 р. «Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами
системи освіти, що належать
до державної і комунальної форми власності» та наказ МОН України №736 від
23.07.10 р. «Про затвердження порядків надання платних
послуг державними та комунальними навчальними закладами.
В Ірпінській школі №13
на сьогодні на платній основі

– мама майбутньої першокласниці. І маю
«Я
визначитися з вибором для своєї дитини:
школи, вчителя, класу та програми навчання.

А полегшують цей вибір курси з підготовки
до школи при навчальних закладах. Те, що вони
платні, мене не лякає, адже сума оплати дійсно дуже помірна
(50 грн на місяць). Зате скільки користі від них батькам, дітям
та вчителям!
У мене особисто стоїть зараз питання: чи варто обирати
програму “Інтелект України”. І поки моя донька відвідує ці
курси, я знайшла для себе багато переваг цієї програми.
Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, адже класи обладнані необхідною мультимедійною технікою, також є постійні фізкультхвилинки, які не дають дітям
занудьгувати на уроці, цікаво побудовані завдання у підручниках та привітні педагоги.
Тож я вже визначилася. А головне, що мій вибір повністю
співпадає з вибором моєї доньки. Раджу всім батькам відвідувати такі заняття, а якщо важко обрати школу, відвідуйте
заняття у кількох закладах – це полегшить ваш вибір».
Л. КАПЛЯ

працює три групи майбутніх
першокласників, які відвідують заняття з підготовки до
школи, організовані курси з
підготовки до ДПА, індивідуальні заняття, гурток хореографії.
Платні освітні послуги –
це стимул для вчителя мати
доплату до основної заробітної плати. Ця доплата може
складати понад 50% від
суми коштів за оплату освітніх платних послуг.
Крім того, школа може надавати в оренду приміщення

для організації та проведення навчальних, творчих, розвивальних занять для учнів
школи. Саме на такій основі
уже працює в школі гурток
робототехніки, проводиться
заняття з гімнастики, секції з
карате.
Школа і надалі планує
розвивати напрямки роботи,
які цікаві учням та батькам
для максимального забезпечення освітніх потреб, і запрошує всіх небайдужих до
співпраці.

кільна програма не завжди надає добру можли«Ш
вість для глибокого вивчення іноземної мови. З метою підвищення рівня знань з предмету, а також підготовки

учнів до ЗНО, наша школа пропонує низку платних освітніх
послуг (індивідуальні, групові заняття). Ми підтримали цю
ідею, адже є діти, які хочуть підвищити свій рівень знань з англійської мови».
Учитель англійської мови Г.Г. КУЛІШ

, учень 11-Б класу Артем Сакович, підтримую індиві«Я
дуальні платні послуги у нашій школі з підготовки до
ЗНО з математики. На жаль, за програмою виділено лише 3

години на тиждень з цього предмету, а цього замало для вступу до вишу. Також мені дуже зручно, що не потрібно далеко
їхати і витрачати гроші на проїзд. Вчителі, які викладають, знають нас і наші можливості, тому маємо індивідуальний підхід».
Артем САКОВИЧ, учень 11-Б класу

БАТЬКАМ

ДЕ МАЛЕНЬКІ ІРПІНЦІ БУДУТЬ
ОЗДОРОВЛЮВАТИСЯ
Служба у справах дітей Ірпінської міської ради розпочинає формування груп для надання
послуг з оздоровлення та відпочинку дітям віком 7–17 років відповідно до заяв, поданих
до служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради, як безоплатно так і з частковою
оплатою, що сплачується за рахунок батьків (осіб, що їх замінюють) або інших джерел, не
заборонених законодавством.
Наразі формуються групи на відпочинок та оздоровлення:
1. до ДПУ МДЦ «Артек»
(Пуща-Водиця, м. Київ) у період з 23 березня по 12 квітня
2017 р.
Мають право скористатися бюджетними путівками:
2. до ДП «Санаторій “Україна”» (смт Ворзель) у період
з 24 березня по 10 квітня
2017 р.
Мають право скористатися бюджетними путівками:
• діти-сироти;
• діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти-інваліди;
• діти, які зареєстровані
як внутрішньо переміщені
особи;
• діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення
антитерористичних
операцій, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в
антитерористичній операції;

• діти, один із батьків яких
загинув під час масових акцій
громадянського протесту або
помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
• діти із малозабезпечених
сімей;
• діти із багатодітних сімей
(при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у
яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен
перевищувати прожиткового
мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством).
З питань направлення дітей соціально незахищених
категорій на відпочинок та
оздоровлення запрошуємо
батьків звертатись до Центру
надання
адміністративних
послуг за адресою: м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а (місце 32)
або до служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської
ради за адресою: м. Ірпінь,
вул. Антонова, 4-а, каб. №2.
Довідки за телефоном:
(04597) 63-180.
За інформацією служби у
справах дітей та сім’ї

Я ТАК ДУМАЮ!
що просувають вас – питання, відповідями на які будуть нові ідеї! Тут необхідно
сказати і про масштабність
запитань! Які ідеї ви хочете
генерувати – щодо збільшення прибутку на 10% або
завоювання всього ринку?
Для вашого мозку різниці
немає – різниця тільки у ваших «логічних» обмеженнях!

Як почати
ГЕНЕРУВАТИ ІДЕЇ
Практичні кроки

Найближчим часом автоматизація і прогрес «звільнять»
десятки мільйонів людей! Це факт! Тільки наші
креативні ідеї вбережуть нас від заміни на роботів і
втрати роботи!
Сьогодні ми поговоримо
про те, що таке ідеї і як їх генерувати...
Я розповім вам про 3 кроки генерації будь-яких нових
ідей, включаючи бізнес-ідеї,
ідеї для вашого місця роботи
і творчі ідеї!

КРОК 1. Зосередьтеся!

му театрі»? Самі дайте відповідь на це запитання!
Також ідеї погано з’являються від фокусування на
проблемах! Зосередьтеся на
можливостях! На можливих
виходах із ситуації, що склалася, навіть на можливостях,
які з’явилися у вас у зв’язку з
ТАКОЮ ситуацією!

Ідеї у нас народжуються КРОК 2. Правильні
в тих сферах життя, на яких запитання
ми фокусуємося! Які ідеї
Ідеї народжуються у нас в
можуть у вас з’явитися від голові від наших запитів! Ці
перегляду новин? Якщо ви запити – це ПИТАННЯ, від їх
сфокусовані на «політично- якості залежить і якість на-

КРОК 3. Ставте ЦІЛІ
Що ж таке «ідея»? Це
ДУМКА, яка прийшла
до вас щодо об’єкта
вашої уваги і містить
НОВИЙ (інноваційний,
креативний) підхід!
Це моє визначення і
воно дозволить нам
під правильним кутом
подивитися на тему цієї
статті!
ших ідей! Замість того, щоб
поставити запитання: «Хто
винен?», запитайте: «Який
вихід?» Ставте собі питання,

Постановка цілей – це
стартова точка формування
ідеї! Коли ви ставите мету –
це вже ідея! Далі ваш мозок
намалює «доріжку» до її реалізації. Дуже важливо правильно поставити ціль, саме
від цього залежить розумовий процес, мотивація, ідеї з
пошуку ресурсів тощо. Ваша
мета – це ВІЗУАЛІЗАЦІЯ вашого майбутнього!
Ідея приходить миттєво
і, на жаль, так само швидко зникає! Тому нову ідею
необхідно ВІДРАЗУ ЗАПИСАТИ, оскільки після 20-30
секунд ви її втратите!

Якщо ідея вам здається цікавою – почніть діяти!
Навіть якщо ви не плануєте
відразу здійснити «переселення людей на Марс», вам
все одно варто щось зробити в найближчі 72 години.
Тоді ваша ідея з ефемерної
думки стане перетворюватися на реальність! Це приголомшливий процес, і якщо
ви відчуєте його, то вже не
забудете!
Бодо Шефер писав: «Якщо
ви вирішили щось зробити,
але не почали це робити протягом 72 годин – 85%, що
ви не зробите це ніколи!» А
Ентоні Роббінс говорив: «Бізнес – це ментальна гра. Мені
найбільше подобається в бізнесі робити невидимі речі реальними», – тобто перетворювати ідеї на реальні продукти
і послуги!
Дмитро ГАЙДАР,
експерт з особистої
ефективності, засновник
проекту «Інструментарій
особистої ефективності»
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ШКОЛА ЮНКОРІВ
МУЗИЧНІ ШКОЛИ ДЕРЖАВІ
НЕ ПОТРІБНІ?
Другий тиждень триває Всеукраїнський флешмоб на захист шкіл
естетичного виховання. У соціальних мережах педагоги і вихованці
музичних, художніх шкіл та шкіл мистецтв виставляють світлини, на яких
тримають у руках гасла: «Ні – економії на дітях!» і «Врятуйте музичні
школи України!».
Анна РЕШЕТНІК
Мета флешмобу – показати владі, що так звана
реформа шкіл естетичного
виховання в умовах децентралізації, тобто переведення фінансування на місцеві
бюджети, про що вголос говорять чиновники, знищить
початкову ланку професійної мистецької освіти, перетворивши школи естетичного виховання на художню
самодіяльність.
Долучилися до цього і
учні та педагогічний колектив Ірпінської дитячої
музичної школи. Тож ми
звернулись до її директора – Наталії Олександрівни
Дидикіної, щоб вона розповіла, які нововведення чекають на школи естетичного

виховання і як це може позначитися на нашій ІДМШ.
– Наталіє Олександрівно, чому сьогодні діти
змушені проводити такі
акції?
– Зараз розглядаються
доленосні для десятків тисяч
педпрацівників і сотень тисяч учнів зміни і новації. Є
загроза існуванню таких
закладів в умовах децентралізації. Нещодавно було
зібрано всіх директорів
України, які керують такими
закладами, на нараду і ознайомлено з проектом нового
закону. За цим стоїть дуже
серйозне питання: якщо реформа відбудеться – то, як
результат, ми залишимось
лише гуртками, а не початковою спеціалізованою

мистецькою освітою. Нам
запропонували створити так
званий «мінімальний культурний кошик», у який ми
можемо «скласти» ті потреби, які маємо. Але без гро-

шового «гаманця» це просто
набір слів! Хто покладе гроші для забезпечення «кошику» мінімальної культури?
Субвенцій, трансферів, дотацій не буде – офіційна від-

повідь Мінфіну. Утримувати
нас будуть тільки об’єднані
територіальні громади, держава фінансувати не планує!
Наша мета – приєднатися до Всеукраїнського
флешмобу на підтримку
того, щоб все ж таки початкові спеціалізовані мистецькі школи (школи естетичного виховання) могли
існувати, і щоб так само діти
отримували там по 2 уроки
індивідуальних занять, урок
сольфеджіо, музичної літератури та урок колективного музикування (заняття в
ансамблі, оркестрі чи хорі).
Тобто те, що у нас є, ми хочемо зберегти і утримати.
– Отже, цей закон матиме і негативні наслідки?
– Звичайно! Величезний
фінансовий тягар лягає на
наше місто і важко буде місцевим керівникам знаходити кошти, окрім глобальних
питань, які вирішуються в
місті, ще й на школу. Частина наших дітей користується пільгами, і хто буде
фінансувати їхнє навчання,
адже це – державні пільги?!
Викладацька діяльність педагогів буде прирівняна до
роботи керівника гуртка.
– В якому стані перебувають сучасні музичні
школи і чи не втрачають
вони своєї популярності?
– Популярність таких шкіл
не зменшується! До нас завжди є конкурс, до того ж місто
розвивається, жителів Ірпеня
стає більше, багато маємо переселенців, і дітки радо йдуть

ВІЗИТНИЦЯ

ХУДОЖНЄ ОСВІДЧЕННЯ
В КОХАННІ ІРПЕНЮ

до нас. Бюджетних місць у
нашій школі вже 450 (дякуємо владі, що нам додали ще
10 місць) і є госпрозрахункова група. Найпопулярніші
факультети у нас коштують
300 грн: фортепіано, сольний спів та гітара. Усі інші
факультети коштують трохи
менше.
Якщо вести мову про реформування, то потрібно,
по-перше, передбачити стовідсотковий захист від ліквідації закладів, від втрат
професійної складової початкової
спеціалізованої
мистецької освіти; по-друге,
дати реальну можливість
будь-якій дитині отримати
початкову
спеціалізовану
мистецьку освіту. Сьогодні на
законодавчому рівні поки що
все є, але незабаром плата
за навчання може зрости до
непідйомних розмірів! Наша
школа залишається справжнім осередком культури:
вона – і філармонія, і Палац
культури, і учасник міських
свят і мистецьких подій. Уже
багато років поспіль входить
у п’ятірку найкращих шкіл
області (про це свідчать результати Державної атестації). А завдяки підтримці місцевої влади в школі з’явились
нові інструменти: ксилофон,
рояль, скрипки, електронна
піанола і навіть віолончелі!
Сподіваємось, що нас почують у Міністерстві культури
і врахують усі пропозиції від
керівників таких закладів,
адже надіслано вже кілька листів та електронних звернень!
Ірпінська дитяча
музична школа

21 березня (вт)
17:00

ÊÎÍÖÅÐÒ
«ÌÓÇÈÊÀ
ÇÀÏÐÎØÓª»

6 березня в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася
виставка живопису Тетяни Пащенко «Дивосвіт краси».

Ведуча Тетяна
ВАСИЛЬЄВА
Зарошуємо всіх охочих!
м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 3

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Художниця народилася
в Інкермані (Балаклавський
р-н Севастополя). Мама
хотіла, щоб донька стала
художницею. Тому Таня в
1979 р. одночасно закінчила середню школу №12 і
Севастопольську дитячу художню школу. Але дівчина
не мріяла стати художницею. У 1982 р. вона закінчила Київський будівельний
технікум, здобувши фах
архітектора. Потім працювала в НДІ ім. Крилова техніком-креслярем. Але якось
одна родичка попрохала
її продавати на вернісажі
картини. Тетяна Олексіївна
постояла серед художників,
подивилася на їхні роботи і
відчула, що вона… може теж
писати картини. У неї з’явилося таке бажання.
З 2000 по 2005 р. Тетяна
Пащенко була членом Севастопольської громадської
організації професійних і
самодіяльних
художників
«Палітра». Роботи пані Тетяни (акварель і олійний
живопис) виставлялись і
продавались на вернісажі
в Севастополі. Нині вони
перебувають у приватних
колекціях в Америці, Німеччині, Франції, Китаї, Ізраїлі,
Англії та Австралії. Чоловік
Тетяни навіть на деякий час
звільнився з роботи – продавав картини дружини.
Тим часом влада Севастополя вирішила взяти художників під контроль. Вони
повинні були зареєструватися приватними підприємцями, купувати собі місце для
продажу і щомісяця платити
податок. Але ж картини вдавалося продавати не кожно-
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Фото: В. Шилов

Про любов без
стуку-грюку

го місяця. У результаті такого контролю на вернісажі
з понад двохсот художників
залишилося осіб 20–30. А
Тетяна з чоловіком Євгеном
вирішили, що в житті настав
час змін. Вони перебралися
в Ірпінь. Усе-таки наше місто продовжує притягувати
до себе таланти.
– Ми закохалися в Ірпінь
з першого погляду, – розповідає Тетяна Олексіївна.
– Звичайно, в Севастополі
є море. Але купаються там
переважно відпочивальники. Місцеві вибираються на
море пару разів на рік.
Коли Тетяна і Євген
вийшли з маршрутки в Ірпені – їх вразили сосни. А
потім на галявині – буяння
трав. А потім вони побачили
ліс. У Криму південне сонце
нещадно випалює рослинність. Ми не завжди звертаємо увагу на красу природи,
серед якої живемо. А свіжий
погляд, особливо художника, відразу її помічає.

Минулого року ірпінці
мали змогу бачити картини
Тетяни Пащенко на арт-вернісажах у Покровському
парку. А в листопаді 2016 р.
на Міжнародній виставці-конкурсі
«Український
тиждень мистецтв» у столичному Будинку художника дві
роботи Пащенко посіли ІІ і
ІІІ місця в категорії професіоналів.
– Відразу помітно, що це
роботи жінки, – сказав заслужений художник України
Костянтин Могилевський на
презентації виставки «Дивосвіт краси». – Квіти, річка,
море. Усе красиве.
Водночас він відзначив,
що Тетяна Пащенко володіє
реалістичним письмом. Деякі роботи («Сонячний настрій», наприклад) йому
сподобались особливо. Але
він порадив художниці не
лише копіювати фото, а й
додавати у творчість щось
від себе.

Так, жінки тонко відчувають і люблять красу, а художниця Пащенко вміє відтворити її на своїх полотнах.
Вона зізналася, що пише не
на пленері, а з кольорових
світлин. Дійсно, відвідувачам на перший погляд іноді здається, що перед ними
фото. Ірпінці впізнають
рідні пейзажі кар’єру, річки Ірпінь, поля і лісу. Люди
зізнаються, що ці краєвиди
притягують, хочеться увійти в картину. А в «Морі на
заході» хочеться пройтись
босоніж по піску, на який
накочуються хвилі прибою.
Приваблюють
жіночі
портрети – Тетяна Пащенко
зображує жінок серед природи. Художниця підкреслює, що жінки теж є виявом
краси природи. Жінки еротичні, але Тетяна Олексіївна
ніде не переступає тонкої
межі, за якою починається вульгарність. У портреті
«Міс Чарівність» еротика подана легким натяком – ого-

леним плечем, – але увага
зосереджується на жіночому
обличчі. Пащенко стверджує, що жінка прекрасна,
еротична, але передусім
– людина. У нічних урбаністичних пейзажах помітний
вплив імпресіонізму. Тетяна
Пащенко пробує себе в різних стилях.
Тетяна Пащенко розповідає, що іноді в неї може
не виходити картина, але
раптом починається неймовірний приплив енергії.
Тоді здається, що нею керує
якась невідома сила. Про
такі ж відчуття говорили й
інші митці, що взяли участь
у презентації виставки.
Тетяна Олексіївна відчуває позитивну енергетику
Ірпеня. Художниця також
вдячна своєму чоловікові
Євгену Євгеновичу, який
надихає її і підтримує. Але
сумно за наше суспільство
і ту ситуацію у країні, коли
талановита художниця змушена працювати двірником.

Часом дітей так різко «заспокоюють», як радянський
телевізор – шарах по кришці
зверху… І запрацював наче,
заспокоївся, не плаче. Потрусити, покричати, налякати,
ввімкнути ігнорування і, диви,
– «усе гаразд». Ситуативно –
так, перешкод позбулися, і канал показує, але що з ним там
всередині від такого «шараху»
і як довго ще можна бити,
поки він не зруйнується?
Мабуть, легко почуватися
сильним на тлі беззахисної
дитини. Мабуть, багато хто
так вчиняє, і значить, так правильно. Мабуть, страшно не
володіти ситуацією.
Чим більше таких «мабуть», тим частіше батьки міняють співчуття і спокій на,
фактично, агресію.
Невже у хвилини відчаю,
страху, прагнення чи іншого
почуття, самі тато чи мама
чекають від свого коханого
партнера тих самих «заспокойся» або «припини негайно»?..
Але ж у нас усіх є чудовий
подарунок – обійми. Вони
допомагають дитині завжди.
Мовчки або ні, довго або
секунду, міцно або з поплескуванням – спробуйте цей
«заспокійливий прийом». У
ньому так багато: і підтримка, і розуміння, і «я завжди
поруч», і спокій мами. Усе це
– про любов. Без стуку-грюку.
А значить – надовго.
Ольга АДАМОВИЧ

14

№ 11. 17 березня 2017 року

АТО, благодійність і…
східні танці

МИСТЕЦТВО ЖИТИ
КНИЖКОВА ПОЛИЧКА

БАГАТИМ ЧИТАТИ ОБОВ’ЯЗКОВО!
І БІДНИМ – ТЕЖ
Парубки Семен Крутько і Геннадій Гуров
розпочинали з дрібного шахрайства.
Перепробували багато способів видурювання
грошей у людей, самі теж ставали жертвами інших
шахраїв і врешті-решт зайнялися будівельним
бізнесом. Вірніше, продавали квартири в
неіснуючих будинках. Ця афера зробила приятелів
мільйонерами, і вони вилетіли в Німеччину
перечекати скандал, пов’язаний із будівельноінвестиційною компанією «Престиж-Еліта».

Школа східних танців «ГЮРРЕМ» дала великий благодійний концерт «Незламна воля», присвячений воїнам
АТО, у Центральному будинку культури Ірпеня 12 березня. За вхід передбачався вільний внесок, а на всі зібрані
кошти – у сумі 874 грн – придбали ліки для поранених
бійців з Ірпінського військового шпиталю.
«Для мене як переселенки з Луганська, організація
цього концерту стала свого роду патріотичною місією і
внеском у розбудову української державності. Якщо наші
герої АТО не шкодують свого життя і здоров’я, ми не будемо шкодувати наших коштів і зусиль, аби полегшити їхнє
відновлення після тяжких поранень на лінії вогню! Тому
перший великий концерт моєї Школи східних танців “ГЮРРЕМ” розпочався зі святої справи – допомоги великим
синам України! Я вдячна долі за те, що маю щастя бути
українкою, жити в Україні і щодня по камінчику будувати
її свободу і славу!», – поділилася Олеся Василець, організатор концерту, чемпіонка України зі східних танців, засновник і директор Школи східних танців «ГЮРРЕМ».
Участь у концерті взяли дорослі та діти, ірпінчанки та
киянки – вихованці Школи східних танців «ГЮРРЕМ», які
багаторазово брали участь у всеукраїнських і міжнародних хореографічних конкурсах, а в лютому цього року виграли Чемпіонат України зі східних танців у Києві.
На концерті танцівниці представили гостям яскраві номери у малих групах, дуетах і сольні. Цвяхом програми
був імпровізований танець «Табла-соло» Олесі Василець
під живу музику на арабській дарбуці у виконанні професійного музиканта – гостя з Києва – Сергія Алі Аліферова.
Двогодинний концерт зі східних танців в Ірпені відбувся
вперше. Виступали усі 8 філій Школи східних танців «ГЮРРЕМ» з Ірпеня та Києва під керівництвом Олесі Василець.
Олександра РАДОВА

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Але це – не викриття надто спритних ділків. Гуров і
Крутько – герої пригодницько-детективного
роману
«Плутяги» нашого земляка і
журналіста «Ірпінського вісника» Володимира Коскіна.
Цією книгою столичне видавництво «Арій» започаткувало серію «Справжній український детектив». Афери,
описані в книзі, письменник
не висмоктав із пальця, а взяв
із життя.
За структурою «Плутяги»
схожі на інший роман Коскіна «Йоржі атакують!». Тільки
«Йоржі» – каскад мисливсько-рибальських пригод, а
«Плутяги» – парад шахрайських способів вилучення
грошей у довірливих людей.
Винахідливості Сьоми Крутька і Гени Гурова, мабуть, позаздрив би й Остап Бендер,
який є для них ідеалом. Звичайно, найкраща здобич
для шахраїв – багаті люди,
особливо з підмоченою репутацією. Із бідних багато
не візьмеш. Герої «Плутяг»

навіть починають відчувати
себе Робін Гудами. Адже вони
карають багатіїв, а нерідко й
колег-шахраїв, які обдурюють небагатих людей.
Хтось може заперечити:
навіщо книжка, яка може
стати посібником для шахраїв? Але ж у пресі періодично
з’являються розповіді про
різні шахрайства. А знання
про них вбереже людину від
підступів привласнювачів чужого добра. Отож, багатим
цю книгу раджу прочитати
обов’язково. А небагатим –
теж. Шахраї є різного калібру.
У книзі, коли Гуров і Крутько обдурюють простодушних
бідняків, їх відразу чекає розплата. Якось друзі обдурили
ціле село, обмивали на селянські гроші свій успіх у ресторані і, випивши шампанське,
хвацько викинули келихи у
відчинене вікно. За хвилину
в ресторан зайшов відомий у
місті злодій у законі в супроводі двох братанів-охоронців
і поцікавився: «Яка сволота
розбила мені окуляри і по-

дряпала мій “Мерседес”»?
Після цього побиті й пограбовані друзі-шахраї відлежувалися тиждень. Іншого
разу кохана Гени Гурова познайомила його з своєю матір’ю. І Гена впізнав у потенційній тещі довірливу жінку,
у якої він із Семеном видурив 400 гривень. На цьому
його кохання обірвалося.

Але це все-таки книга.
До того ж і в книзі потерпілі
назад своїх грошей не отримують.
Володимир Коскін пересипав свій роман дотепами,
анекдотами і кумедними
ситуаціями. Тому гарний
настрій читачам гарантований. Читайте!

PR

ДОПОМАГАЄМО СХУДНУТИ І
БУТИ ЗДОРОВИМИ ТА ГАРНИМИ
Володимир і Анна Клименко – не просто чоловік і дружина. Вони – професійні
спортсмени. Анна – кандидат у майстри спорту з регбі, сертифікований тренер
тренажерного залу та функціонального тренінгу, учасниця і призер багатьох змагань.
Володимир – боксер і менеджер фітнес-клубу. Зараз вони разом працюють в родинному
бізнесі – відкрили два зали, об’єднані в мережу з символічною назвою «ReForma».

Спілкувалася Богдана ГАЙВОРОНСЬКА
Разом із ними ми побуваємо «за лаштунками»
тренажерного залу, познайомимося з тренерською
роботою і дізнаємося більше про різні напрямки фітнесу.
– Ще до того, як одружитися, ми міркували над
тим, чим будемо займатися
в майбутньому, – розповідає
Анна. – Оскільки обидва цікавимося спортом, то вирішили
рухатися в цьому напрямку.
У нашому першому залі не
було ні ремонту, ні душових.
Ми придбали гантелі, набрали групи і почали працювати.
Потім дізналися, що біля залізничної станції звільняється
приміщення
фітнес-клубу.
Орендували його, придбали

тренажери, найняли тренерів… Цей зал працює вже
два роки – 15 березня він
відсвяткував свій день народження. Нещодавно відкрили
другий зал. Нині в мережі
«ReForma» працює 6 тренерів
тренажерного залу і стільки
ж тренерів групових занять.

Який напрямок
обрати?
Ми звикли називати фітнесом рухливі заняття з
легкими гантельками. Але
якщо подивитися в словнику
значення слова «фітнес», то
дізнаємося, що це – загальна
фізична підготовка, спрямована на підтримку тіла в хорошій формі.

«ReForma» – це клуби
демократичного формату
Режим роботи залів
Пн-пт: 7:00 – 22:00, сб: 10:00 – 22:00,
нд: 10:00 – 20:00.
Ірпінь, Авіаконструктора Антонова
(Ленінградська), 4-б, тел.: (063) 011-75-46
Ірпінь, Садова, 94, тел.: (073) 178-07-08
vk.com/reformagym

Заняття в фітнес-клубі поділяються на зону тренажерної зали та зал для групових
занять, які в свою чергу проводяться за різноманітними
напрямками: це може бути
силовий, аеробний чи функціональний тренінг.
Силові тренування спрямовані на приріст певних
м’язів. Під час аеробних

вправ пришвидшується серцебиття і дихання, вони допомагають нам розвивати
серцево-судинну і легеневу
систему, насичувати організм киснем. Функціональний тренінг спрямований на
гармонійний розвиток усіх
груп м’язів. Один із таких
тренінгів – кроссфіт, кругове

тренування. Є також стретчінг – це розтяжка м’язів.
– Наші зали розраховані на
людей усіх вікових категорій і
будь-якого стану фізичної підготовки. Наприклад, старші
жінки віддають перевагу напрямкам «mind and body». До
них відносяться пілатес, різні
форми йоги, стретчінг. Усі
вправи виконуються повільно,
без різких рухів, з концентрацією на тих зонах, над якими
працюєте.

Головний девіз
тренера, як і лікаря, –
не нашкодь
Здебільшого до фітнес-залів ходять любителі,
які прагнуть вести здоровий
спосіб життя і підтримувати
своє тіло у гарній формі.
Але різні напрямки фітнесу
мають свої протипоказання.
Наприклад, людям із травмами чи хворобами хребта
категорично
заборонено
присідати зі штангою і взагалі давати велике навантаження на опорно-руховий
апарат. Є обмеження для
людей із хворобами суглобів, серцево-судинної системи.
– Саме тому ми беремо на
роботу тільки сертифікованих
тренерів, які мають вищу освіту за цим фахом, – продовжує розповідь Володимир.
– Важливо розуміти, яку програму потрібно підготувати
для жінки, яку – для новачка,
а яку – для людини, що мала
в минулому травми. До речі,
в нас працює два реабілітологи, які допомагають людям
відновлюватися після травм і
операцій.
Спорт повинен лікувати,
наповнювати енергією, перетворювати рух на задоволення. На це спрямована наша
робота, тому ми докладаємо
максимум зусиль, щоби уник-

нути ризику для відвідувачів.
У залі завжди є черговий
тренер, який слідкує за тим,
щоби людина не завдавала
собі шкоди неправильним
використанням тренажерів.
Є обмеження і за віком – до
16 років до «заліза» можна
підходити лише з персональним тренером.
У наших залах займаються
і діти від 8-9 років (здебільшого це групові заняття), і
чоловіки, і жінки, і люди поважного віку. Найстаршим
відвідувачам уже за 70. Приходять сюди й вагітні.

Займатися спортом
під час вагітності –
не просто можна, а
потрібно
Саме так – жінкам, що
займаються спортом під
час вагітності, простіше повернути свої форми після
пологів.
– Я категорично проти
ствердження, що вагітним
можна їсти все, на що впаде
око, – каже Анна. – Дитині
не потрібні такі великі порції
глюкози чи жиру, що потрапляють до організму матері
разом зі смачними, але шкідливими продуктами. За двох
харчуватися також не потрібно. Набагато важливіше
вживати корисні продукти
й підтримувати себе в гарній
фізичній формі, тоді й пологи
пройдуть легше.
Ми стараємося постійно
розвиватися і розширювати
наші можливості. Нещодавно
у нас з’явилися східні танці,
чотиритижневий інтенсив для
схуднення. Плануємо відкривати майданчик для занять на
свіжому повітрі й кафе здорового харчування. Ми прагнемо давати жителям Ірпеня
ті можливості, яких немає в
інших залах.
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ТЕЖ ПОТРІБНО
Астрологiчний прогноз на 20-26 березня 2017 року
ОВЕН
(21.03–20.04)
Виникне безлiч
невiдкладних справ
– навряд чи їхнє здiйснення
пiде вам на користь. Несприятливий час для колективних
занять або спільних заходiв,
але все вдаватиметься в планi
iндивiдуальної творчостi.
ТIЛЕЦЬ
(21.04–21.05)
На початку тижня
зустрiч з коханою
людиною буде надзвичайно
пристрасною. Щоб уникнути
неприємностей, можливо,
вам необхiдно змiнити манеру поведiнки i ставлення до
деяких знайомих.

РАК
(22.06–23.07)
Будьте уважнi
у виборi партнерiв – можливо, це
надовго. У середу не поспiшайте давати згоду, iнакше
ймовірні помилки, що
обiцяють серйознi наслiдки
у взаєминах з людьми.
ЛЕВ
(24.07–23.08)
Ваше почуття
може зашкодити
вашiй кар`єрi на
початку тижня. Але вiдмiнний i бойовий настрiй
у п`ятницю, отриманий
разом із ранковим зарядом
бадьоростi, сприятимуть
вашому самоствердженню.

БЛИЗНЮКИ
(22.05–21.06)
Вдома пануватимуть
мир i спокiй, настрiй i самопочуття будуть на висотi. На
роботi, можливо, доведеться
вирiшувати правовi та юридичнi питання, звертатися до
суду.

ДIВА
(24.08–23.09)
Ваша прямота i
вiдвертiсть допоможуть розвiяти
недомовки. Спроби
почати що-небудь нове не
увiнчаються успiхом, зустрiчi, призначенi на другу

Грибна запіканка
10 шампіньйонів;
5 цибулин;
0,5 скл. олії;
1 скл. панірувальних сухарів;
сіль і перець за
смаком.
Гриби необхідно
очистити, відварити
до готовності і дрібно
порізати. Обсмажити
на олії цибулю. Змішати з панірувальними сухарями і додати в гриби. Розрівняти масу, посипати
спеціями і додати пару-трійку ложок грибного бульйону.
Ретельно все перемішати. Посипати сухарями, що залишилися, форму для запікання, викласти на неї підготовлені гриби. Закрити фольгою і випікати в духовці до готовності при 180°С.
Підготувала Надія КАС’ЯНОВА

Квасолевий цимес
(паштет із квасолі)
Квасоля – 1 скл.;
цибуля ріпчаста –
1-2 шт.;
олія – 2-4 ст. л.;
часник – 1-3 зубчики;
улюблені
спеції,
сіль – за смаком;
перець мелений – 1
дрібка.
Квасолю промити
і замочити в холодній
воді на 3-4 год. Воду злити, залити квасолю свіжою холодною водою. Довести до кипіння, варити на середньому
вогні квасолю до готовності (30-50 хв).
Почистити цибулю ріпчасту, помити і нарізати кубиками.
Часник очистити і дрібно порубати ножем.
Нагріти сковорідку, налити олію. Викласти в гарячу
олію підготовлену цибулю. Смажити на середньому вогні,
помішуючи, до золотистого кольору 2-3 хв. Зняти з вогню,
охолодити.
Відварену квасолю пропустити через м’ясорубку або
збити в блендері (обов’язково додати трохи квасоляного
відвару).
Додати до квасолі 2/3 смаженої цибулі з олією, часник,
сіль, перець і улюблені спеції.
Усе добре збити. Паштет з квасолі готовий.
Цимес викласти в салатницю. Зверху – смажену цибульку, рубаний часник за смаком. Смачного!
Підготовила Надія КАС’ЯНОВА

Відповіді на кросворд
попереднього номера
По горизонталi: 1.Кабул 4.
сироп 7. ему 8. локон 9. шапка
10. ара 12. меса 15. шкот 17. пекло 18. таро 20. квас 23. лящ 25.
майка 26. окрiп 27. мак 28. тонна
29. ангар
По вертикалi: 1. килим 2.
бекас 3. Лена 4. суша 5. рiпак 6.
пласт 11. ракiя 13. ефа 14.Апо
15. шок 16. ода 18 томат 19. район 21. ворог 22. сапер 23. лама
24. щока

половину тижня, скасуються з незалежних вiд вас
причин.
ТЕРЕЗИ
(24.09–23.10)
Ви станете ще
серйознiшими i
працелюбнiшими.
Роботи буде знову багато,
але вона, як нiколи, вас
дратує i стомлює.
СКОРПIОН
(24.10–22.11)
Любовнi розчарування ви будете переносити
важко. Протягом тижня слiд
уникати категоричностi
думок i iндивiдуальної роботи, яка вимагає
зосередженостi.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11–21.12)
Не виключено, що дехто може неправильно
розцiнити вашу дiлову
активнiсть i вважатиме вас
надмiрно самовпевненим.

КОЗЕРIГ
(22.12–20.01)
Чоловiки продемонструють
готовнiсть
до лицарських вчинкiв.
Швидкоплинний службовий
роман може викликати
вiдверту неприязнь з боку колег
i начальства.
ВОДОЛIЙ
(21.01–19.02)
Ваша стриманiсть
буде сприйнята близькою
людиною як неувага, що
може призвести до непорозумiнь i образ. Вам не
вдасться уникнути неприємної серйозної
розмови.
РИБИ
(20.02–20.03)
У другiй половинi тижня
суворо дотримуйтеся дiєти.
Якщо вирiшується житлове
питання, то необхiдно буде
«покрутитися», щоб не
залишитися в дурнях.
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КРОСВОРД
По горизонталi:

1 Столиця Афганiстану
4 Розчин цукру
7 Страус
8 Завите пасмо волосся
9 Головний убiр
10 Вид папуг
12 Католицька служба
15 Снасть для
розтягування вiтрил
17 Мiсце для грiшникiв
18 Гадальнi карти
20 Хлiбний напiй
23 Прiсноводна риба
25 Сорочка без рукавiв
та комiра
26 Кип`яток
27 Опiумна квiтка
28 Одиниця маси
29 Примiщення для
лiтакiв

По вертикалi:

1 Тканий ворсистий вирiб
2 Болотяний птах
3 Рiчка в Росiї
4 Материк
5 Кормова рослина
6 Суцiльний пласт породи
11 Сливова горiлка
13 Отруйна змiя
14 Вулкан на Фiлiппiнах
15 Розлад функцiй органiзму
16 Хвалебний вiрш
18 Помiдор
19 Адм.-територiальна
одиниця
21 Супротивник
22 Вiйськово службовий
iнженер
23 Тiбетський монах
24 Частина обличчя

Чому не можна
їсти з ножа?
1. З ножа їсти не можна, у
першу чергу, тому, що дуже
легко порізатися. А це, треба
зауважити, не тільки неприємно, але й дуже боляче. До
того ж, язик заживає досить
довго.
2. По-друге, вважається,
що від цього заняття людина стає злою. Прямих доказів цьому факту не знайшлося,
проте кожен другий вірить у це повір’я.
3. Інша легенда розповідає, що гострий кут клинка нібито негативно впливає на ауру. З цієї причини, до речі, не
можна сидіти за столом, впершись в один із кутів стола… А
оскільки ніж часто буває знаряддям вбивства, відповідно,
це теж не найсприятливішим чином може позначитися на
біополі людини.
4. Також є думка, що через облизування ножа може захворіти серце. Правда, знову ж таки, підтвердити цю теорію не взявся ніхто.
5. Ще за однією версією, людина починає втрачати
власний розум – простіше кажучи, стає дурною.
6. А ось – несподіване обгрунтування: нібито вживання
їжі з ножа веде до того, що чоловік може почати вживати
спиртне у великій кількості або ж стане зраджувати.
І нехай усі ці забобони засновані переважно на різних
переказах, ми б все-таки радили вам відмовитися від задуму їсти що-небудь з леза, оскільки існує ризик серйозно
поранитися. Не забувайте про це!
За матеріалами Інтернет

Вчені пояснили,
як сон впливає на апетит

Мобільні телефони
зможуть заряджатися
за 10 хвилин
Японська корпорація «Kaneka»
спільно з Технічним університетом
Айті створила унікальну літієво-іонну
батарею, яка заряджається у 100 разів швидше за існуючі аналоги.
Така батарея не зношується навіть
після 5 тис. разів повної підзарядки.
При цьому швидкість накопичення
енергії з часом не знижується.
Нові літієво-іонні батареї підходять для двигунів гібридних авто і електромобілів, різних
електронних пристроїв, включаючи кишенькові гаджети і
смартфони. У випадку з мобільним телефоном на повне
відновлення енергобалансу потрібно буде у 10 разів менше часу – близько 10 хв.
Японська корпорація «Kaneka» має намір запустити унікальні літієво-іонні батареї у масове виробництво протягом наступних п’яти років.
За матеріалами Інтернет

Відомо, що сон впливає на всі біохімічні
процеси в організмі. Відомо й те, що
невиспану людину більше тягне на солодке,
борошняне, смажене, фаст-фуд...
Дослідження американських науковців (Чиказький університет) з’ясували, що нестача сну може зумовити потяг
до шкідливої їжі, особливо до борошняних виробів. У людини, що не виспалася, бажання швидких вуглеводів збільшується на 45%.
Фахівці пояснюють це тим, що за правильного режиму
сну організм регулює дію гормонів. А недосипання збільшує рівень греліну – гормону, відповідального за посилення апетиту. Групове дослідження сну у Вісконсині показало, що в людей, які спали по п’ять годин на добу, рівень
греліну був на 14,9% вище, ніж у тих, хто відпочивав по
8 годин.
Також брак сну впливає на збільшення індексу маси тіла
(ІМТ). Мабуть, тепер зрозуміло, чому серед тих, хто мало
спить, частіше зустрічаються люди з ожирінням. Тож, якщо
хочете бути у формі, спіть не менше 8 годин на добу.
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ÄÐÎÂÀ
дубовые, колотые
4000 грн\машина
Бесплатная доставка
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

РЕКЛАМА

Вишиванки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий,
вывоз мусора,
земельные работы,
любая тяжелая
работа

від Журби
Війна війною,
а весна за розкладом

-50% вишиті літні кофтинки
тинки
вул. Соборна, 106
Режим роботи:
вт., пт. 9:00 – 18:00,
сб., нд. 9:00 – 14:00
пн. – вихідний

Ходіть красиві!

Узаконення будинків

БТІ

(044) 23-22-333
В компанию
пгт Немешаево

(067) 35-32-777

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
www.gruzproffi.com
(067) 401–40–43;
(050) 357–26–00

СПУТНИКОВОЕ TV
БЕЗ АБОНПЛАТЫ

-УСТАНОВКА
-НАСТРОЙКА
-РЕМОНТ

(066) 474-34-18

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,
ДОШКА, АЛЬТАНКИ,
зняття аварійних дерев

ÑÐÎ×ÍÎ

Тел.: (067) 755-53-11,
(093) 416-22-32

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

грат, воріт, парканів

ОПЛАТА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

КОВАНІ ВИРОБИ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

(068) 861-26-04,
(066) 074-45-46

Тел. (063) 124-66-50
(068) 894-42-17
KOVKA-KIEV.IN.UA

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВИГОТОВЛЕННЯ

Потрібен зварник

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
замена пружин, механизмов трансформации,
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого
и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. Ремонт производится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента!
Огромный выбор тканей, кожзамов и
кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

Быстро и качественно!
Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77,
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин
(068) 702-42-35,
(066) 502-79-36,
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1
(099) 032-72-32,
(068) 320-64-32,
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

UDVET

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрутка. Электричество. Интернет.

(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;
www.yasna.com.ua

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»

Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
оставшимся без жилья, без средств к существованию,
освободившимся из мест лишения свободы, попавшим
в зависимость от наркотиков и алкоголя и др. упрощенный прием и бессрочное пребывание в восстановительных центрах Украины.

БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!

Телефон доверия информационно-справочной службы:
(097) 166–00–00, (050) 357–72–73.

РЕКЛАМА

в «Ірпінському віснику»:

(063) 605-54-70
(097) 126-16-17
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