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ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ В РОЗПАЛІ: 
У Приірпінні задекларовано доходів 
на майже 45 мільйонів 
Із початку року розпочалася кампанія декларування минулорічних 
доходів громадян. Тобто окремі категорії фізичних осіб в обов’язковому 
порядку подають податкову декларацію про майновий стан і доходи, 
в якій визначені податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) та військового збору.

Як проінформувала на-
чальник відділу оподаткуван-
ня фізичних осіб Ірпінського 
відділення Вишгородської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській об-
ласті Людмила Ступак, ста-
ном на 28 березня цього року 
230 громадян задекларували 
44,9 млн  грн доходів (а це – 
1,1 млн  грн податків). 
Традиційно, найбільш 

активними декларантами є 
спадкоємці. Тільки з почат-
ку року 67 мешканців Ірпін-
ського регіону задекларува-
ли 29,9 млн  грн доходів, з 
яких самостійно визначили 
до сплати 640 тис. грн подат-
ку з доходів фізичних осіб і 
22 тис. грн військового збору. 

НА ЧАСІ

Нагадуємо, що обов’язко-
во задекларувати отримані у 
2016 р. доходи мають гро-
мадяни: 

- з яких при їх нарахуван-
ні податок на доходи фізич-
них осіб та військовий збір 
не утримувався; 

- доходи від особи, яка не 
є податковим агентом; 

- від здавання в оренду 
власного рухомого чи неру-
хомого майна; 

- продажу (обміну) влас-
ного майна; 

- спадщину (дарунок) від 
осіб, які не є членами сім’ї 
першого ступеня споріднен-
ня; 

- інвестиційні доходи, 
отримані від операцій з ін-
вестиційними активами; 

- іноземні доходи. 
Декларацію про майно-

вий стан і доходи громадя-
нин має подати до органу 
фіскальної служби за місцем 
податкової адреси до 3 трав-
ня 2017 р. Це можна зроби-
ти особисто чи уповноваже-
ною на це особою, поштою 
або засобами електронного 
зв’язку.  

За інформацією 
Ірпінського відділення 
Вишгородської ОДПІ

ÓÂÀÃÀ! 
ÐÎÇÏÐÎÄÀÆ

Лише 2.04.2017
У місті Ірпінь буде 
проводитися виставка 
та розпродаж 

шкіряного взуття та курток, 
зі знижками 
до 70% 
за адресою: 

вул. Шевченка, 7, кафе 
«Спокуса».

В Ірпені зловмисники 
незаконно вирубали 

206 сосен

За повідомленням лісничого Ірпінського лісництва 
Миколи Явона, під час патрулювання лісових масивів 
працівниками державної лісової охорони було виявле-
но незаконне вирубування 206 здорових сосен на площі 
60 соток в адміністративних межах Ірпінської міської ради. 
На місце злочину було викликано оперативно слідчу гру-
пу Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області, 
яка затримала трьох громадян. Ці сосни могли б ще ро-
сти років 20. Незаконною рубкою 206 дерев загальною 
кубомасою 74,56 куб. м державі завдано шкоди на суму 
617893,69 грн.
Розпочато кримінальне провадження. 

Данута КОСТУРА
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Як купити чи орендувати Як купити чи орендувати 
ЖИТЛО У ПРИІРПІННІЖИТЛО У ПРИІРПІННІ

Про житло ми думаємо постійно: хтось його хоче придбати, хтось поліпшити. Що ж світить в сенсі 
житла в Ірпені? Яка ситуація у сфері нерухомості у Приірпінні? На які небезпеки можна наразитися? 
Чи варто співпрацювати з посередниками і чим реально вони можуть допомогти? Про це і не тільки 
говоримо з фахівцями з нерухомості, які мають понад десять років досвіду в цій сфері.
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КОРОТКО ПРО ВСЕ

В Ірпені вирахували середній тариф В Ірпені вирахували середній тариф 
на послуги з утримання будинківна послуги з утримання будинків

Середній тариф 
обслуговування 
на 1 м2 загальної 
площі приміщень 
або квартир, що 
перебувають у 
власності споживача 
в Ірпені, становить 
4-6 грн.
Про це заявив під час 

семінару на тему: «Спра-
ведливий тариф», який від-
бувся 26 березня в актовій 
залі Ірпінської міської ради, 
начальник Управління інф-
раструктурного розвитку, 
інвестицій та житлово-кому-
нального господарства Ір-
пінської міської ради Андрій 
Літвинов, зазначивши, що 
тариф періодично необхідно 
переглядати.
На семінарі, в якому бра-

ли участь керівники ЖБК, 
ЖК, ОСББ, з’ясували, що 
справедливий тариф – це 
обґрунтований тариф: якісні 

послуги в повному обсязі за 
їхню реальну вартість. 
Проведено конкретний 

розрахунок тарифу на по-
слуги з утримання будинків, 
до якого включено кількіс-
ні показники послуг, що 
фактично надаються для 
забезпечення належного са-
нітарно-гігієнічного, проти-
пожежного, технічного стану 
будинків і споруд та прибу-
динкових територій з ура-
хуванням переліку послуг, 
що визначений постановою 
КМУ №869. 
Послуги з утримання 

будинків включають: при-
бирання сходових клітин; 
прибирання прибудинкових 
територій; технічне обслу-
говування систем гарячого і 
холодного водопостачання, 
водовідведення, централі-
зованого опалення і зливо-
вої каналізації та ліквідацію 
аварій у мережах; дезінсек-
цію; дератизацію; обслу-
говування вентиляційних 
каналів; проведення поточ-
ного ремонту конструктив-
них елементів, систем водо-
постачання, водовідведення, 

централізованого опалення 
та зливової каналізації; освіт-
лення місць загального ко-
ристування; витрати з техніч-
ного обслуговування ліфтів; 
витрати з обслуговування 
систем диспетчеризації; ви-
трати з енергопостачання 
для ліфтів; технічне обслу-
говування і поточний ремонт 
систем протипожежної авто-
матики і димовидалення.

«Є ще проблема, яка 
потребує вирішення. Це 

амортизація будинку. Така 
потреба на сьогодні не 
включається в розрахунок 
тарифу, однак за кілька ро-
ків проблема із капітальним 
ремонтом будників може 
вже постати. Думаю, її вар-
то вирішувати на загально-
державному рівні, можливо, 
навіть введенням податку, з 
якого буде акумулюватися 
фонд на капітальний ремонт 
будинків», – коментує Андрій 
Літвинов.

Леся КИСЕЛЬОВА

КОМУНАЛКА

СЕЗОН ФОНТАНІВ 
РОЗПОЧАТО! 
Нарешті на Центральній площі Ірпеня заспівали 
фонтани після зими. Після розконсервації провели їх 
повну діагностику, перевірили тиск води, встановили 
деталі, які були зняті на зиму. «Наразі обидва фонтани 
працюватимуть у звичному режимі. Щоправда, будемо 
слідкувати за погодними умовами і при мінусовій 
температурі будемо їх відключати», – повідомив 
начальник УЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник.

В Ірпені планують провести 
змагання міжнародного рівня зі 
змішаних єдиноборств 

23 березня відбулася зустріч першого заступника Ір-
пінського міського голови Дмитра Христюка, начальника 
відділу координування культурно-масових і спортивних 
заходів Віолети Кременчук з Віце-Президентом Всесвітньої 
федерації бойового самбо, Президентом Європейської 
федерації бойового самбо Єльханом Велієвим та Прези-
дентом Міжнародної професійної Ліги змішаних єдино-
борств ММА PRO Геннадієм Мурашковським. 
Під час зустрічі було вирішено на базі центрального 

міського стадіону «Чемпіон» провести бій за звання Чемпі-
она Світу зі змішаних єдиноборств ММА за версією ММА 
PRO серед професіоналів. Змагання відбудеться 24 черв-
ня. 
Варто зазначити, що звання Чемпіона Світу буде вибо-

рювати ірпінець, багаторазовий Чемпіон Світу з бойового 
самбо та багатьох міжнародних турнірів зі змішаних єди-
ноборств, найкращий боєць за версією різних міжнарод-
них рейтингів Ярослав Амосов. 
Наразі тривають перемовини щодо організаційних пи-

тань проведення змагань зі змішаних єдиноборств ММА за 
версією ММА PRO серед професіоналів в Ірпені.

За матеріалами «Правда Ірпеня»

Ірпінь налагоджує 
співпрацю із США
В Ірпені планують налагодити 

співпрацю з американським містом 
парків Мілуокі, розташованим на пів-

денно-західному березі озера Мічиган. «На травень 
заплановано підписання меморандуму про партнер-
ство та дружбу з містом Мілуокі, США, штат Вісконсин. 
Перемовини з цього приводу тривали півроку і зараз 
вийшли на етап узгодження протокольних деталей», – 
повідомив Ірпінський міський голова Володимир Кар-
плюк.
У рамках співпраці заплановано реалізовувати про-

грами обміну учнями і студентами, ірпінські педагоги 
і медики зможуть підвищувати свою кваліфікацію у 
США та переймати досвід американських колег. Крім 
того, є багато інвестиційних перспектив, адже в Мі-
луокі розташовані штаб-квартири та виробничі потуж-
ності таких корпорацій, як «Харлі-Девідсон», «Брігс і 
Стратон», «Джонсон Контролс». Таке партнерство для 
Ірпеня є дуже важливим. 

Стало відомо, хто з учителів 
поїде до Німеччини
В Ірпені завершено проведення конкурсу серед 

освітян «Учитель, який прагне змін». Найкращі резуль-
тати показали Леся Литвин (СЗОШ №2, Ірпінь), Олена 
Севрук (ЗШ №18, Коцюбинське), Олена Шпильковська 
(ЗШ №14, Гостомель), Христина Шпаченко та Наталія 
Сеньків, (ЗШ №17, Ірпінь). 

«Наприкінці навчального року переможці поїдуть 
на стажування до Німеччини, у школу-гімназію міста 
Борна, – зазначив мер Ірпеня. – Це чудова можливість 
перейняти досвід європейських колег, отримати на-
вики новітніх методик викладання і сучасних практик 
роботи з дітьми, щоб потім реалізувати їх у наших ір-
пінських школах».

На Великодню виставку до 
Києва поїдуть ірпінські писанки 
В одній із приватних майстерень Ірпеня хлопці і 

дівчата роблять дива власними руками. Одне з таких 
див поїде незабаром до Києва на виставку писанок, яка 
проходитиме на Софіївській та Михайлівській площах 
до свята Великодня. 
П’ятеро юних художників, які пройшли до фіналу 

художнього конкурсу в рамках проекту «Ірпінь – со-
нячне місто», вже не перший день працюють над ше-
девром. Організатором проекту є Міжнародний благо-
дійний фонд «Надійні вітрила». 

В Ірпінській дитячій бібліотеці 
відбулося урочисте відкриття 
тижня читання 

23 березня в Ірпінській дитячій бібліотеці відбуло-
ся урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого 
читання. «Шевченківські слова “І чужого навчайтесь, 
і свого не цурайтесь” гідно втілюються в практику в 
Ірпені. Сьогодні це європейське містечко з сучасними 
підходами до інформації, до читання. Тут ми бачимо 
взірець, як потрібно працювати. Треба поїздити по 
містах, щоб приїхати в Ірпінь і нарешті побачити, що 
треба робити в Україні: не скаржитись, а працювати 
так, як працює ваша команда управлінців», – зазначив 
Микола Зніщенко, генеральний директор Київської 
обласної бібліотеки для дітей, Президент Української 
Асоціації працівників бібліотек для дітей. 
Талановиті діти Ірпеня приготували учасникам свята 

музично-поетичну концертну програму.
За матеріалами «Правда Ірпеня»

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ ІРПІНЦІВСПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ ІРПІНЦІВ
З 18 по 20 березня 
у Берліні на 
чемпіонаті Європи 
з кіокушинкай 
карате у складі 
збірної України 
Ірпінь представляли 
восьмеро 
спортсменів 
СК «Санчін» 
(керівник Ірина 
Петренко). 
У непростих змаганнях 

брали участь 24 команди з 
22 країн. У двох просторих 
залах на шести татамі 560 
спортсменів доводили свою 
перевагу над іншими. 

Результати ірпінців
Срібло: Гліб Баклицький 

(10-11 років у ваговій кате-
горії до 45 кг), Олексій Гур-
віч (12-13 років у ваговій 
категорії понад 50 кг).

Бронза: Дмитро Стрілець 
(12-13 років у ваговій кате-
горії до 40 кг), Іван Лут (16-
17 років у ваговій категорії 
до 60 кг).
У підсумку за кількістю 

здобутих нагород збірна 
України (23 нагороди) посі-
ла 4 командне місце.
Батьки і тренер коман-

ди дякують депутату Ігорю 
Оверку, який надав фінан-
сову підтримку Павлу Ман-
далині, одному з талантів с/к 
«Санчін» і чемпіону Європи 
2015 р. Завдяки таким лю-
дям, як Ігор Іванович, наші 
діти мають змогу довести 
світові свою силу і талант. 
Хочеться вірити, що небай-
дужих людей у Приірпінні 
багато і наступного разу 
витрати від поїздки батьки 
не відпрацьовуватимуть ро-
ками. 

Результати змагань 
в Україні 

25 березня, м. Луцьк, 
Чемпіонат України
Золото: Максим Бондар, 

Катерина Чорна, Дмитро 

Стрілець, Іван Усов, Андрій 
Дубінко, Кухар Діана. 
Срібло: Іван Лут, Мілана 

Ощепкова. 
Бронза: Олександр Баєр, 

Віталій Матюшин.
25 березня, м. Одеса, 
Відкритий чемпіонат 
області

Золото: Артем Шепелен-
ко, Тимофій Бугаєнко, Іван 
Лімонт. 
Срібло: Лев Міщенко, Ми-

хайло Бєлкін, Євген Бабієнко, 
Сергій Даниленко, Данило 
Кожуховський, Едуард Білик. 
Бронза: Ярослав Маній-

чук.
Інф «ІВ»

СЕРЕД КРАЩИХ

Як юні ірпінці кубик 
Рубіка складали
26 березня в Ірпінській ДЮСШ відбулася відкрита 
зустріч у першому кубічному об’єднанні міста 
Ірпеня. Організатори запросили спідкуберів та тих, 
хто побажав ознайомитися із видами головоломок 
і навчитися складати легендарну головоломку 
кубик Рубіка. 
Умови для участі в змаганнях були досить прості: на-

діслати в письмовій формі, аудіо- чи відеоформаті роз-
повідь про свою зустріч з кубиком Рубіка вперше та про 
перші спроби його складання. 
Впродовж кількох годин понад 10 юних спортсменів 

змагалися на швидкість і кмітливість у складанні кубика 
Рубіка. Азарт і бажання перемоги були у кожного, хлоп-
ці і дівчата з радістю робили скрамбли для суперників, 
мірялися кубиками і спостерігали один за одним дуже 
уважно. 
Серед початківців І місце виборов учень Ірпінської 

СЗШ №12 Євгеній Співак, ІІ місце – Андрій Колесник, 
ІІІ місце – Сергій Науменко. Рекорд Ірпеня зі складання 
кубика Рубіка серед школярів – 25,34 сек. – встановив 
учень Ірпінської ЗШ №17 Іван Шамков. 

«Правда Ірпеня»

На семінарі «Справедливий тариф» 
виступає Андрій ЛІТВИНОВ

Фото: В. Шилов

Команда переможців СК «Санчін»
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Пожежно-
профілактичне 
відпрацювання 
селища 
Коцюбинське

24 березня з метою по-
передження виникнення по-
жеж у житловому секторі та 
недопущення загибелі лю-
дей на них, представники 
Ірпінського міського відді-
лу спільно з представника-
ми Коцюбинської селищної 
ради провели комплексне 
пожежно-профілактичне 
відпрацювання житлового 

сектору селища Коцюбин-
ське. У ході відпрацюван-
ня велись роз’яснювальні 
бесіди щодо дотримання 
правил пожежної безпеки 
при користуванні електрич-
ними та нагрівальними 
приладами у побуті, озву-
чувалась статистика пожеж 
та кількості загиблих на 
них. Усім мешканцям від-
працьованих домоволодінь 
було вручено листівки з 
елементарними правилами 
пожежної безпеки в побуті. 
Також велику увагу звер-
нули на поводження при 
виявленні невідомих потен-

ційно вибухонебезпечних 
предметів.

ГУ ДСНС України 
в Київській обл.

ВИЛУЧЕНО 
ПСИХОТРОПНІ 
ПРЕПАРАТИ І ОПІЙ 
Оперативники Ірпінсько-

го відділу поліції виявили 
у жінки ромської націо-
нальності 63 пластинки 
психотропного медичного 
препарату «Соната», 50 
блістерів «Димедролу» та 6 
л ацетильованого опію.

Встановлюючи осіб, 
причетних до незаконно-
го зберігання наркотичних 
засобів, працівники поліції 
Ірпінського відділу поліції 
отримали оперативну ін-
формацію і провели обшук 
у квартирі 39-річної жінки, 
яку вона тимчасово винай-
мала в місті.
У помешканні оператив-

ники виявили та вилучили 
велику кількість психотроп-
них лікарських засобів, в 
пластикових пляшках збе-
рігався опій ацетильова-
ний. Жінка пояснила полі-
цейським, що все це вона 

зберігала виключно для 
власного вжитку, оскільки 
нібито «хворіє» на епіле-
псію.
Наразі поліцейські вста-

новлюють шляхи надхо-
дження наркотичних засо-
бів. Вилучені речові докази 
направлено на проведення 
відповідних експертиз.
За даним фактом від-

крито кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 309 
(«Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних 
засобів, психотропних ре-

човин або їх аналогів без 
мети збуту») Кримінально-
го кодексу України. Санкція 
статті передбачає штраф 
від 50 до 100 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів 
громадян або виправні ро-
боти на строк до двох ро-
ків, або арешт на строк до 
6-ти місяців, або обмежен-
ня волі на строк до 3-х ро-
ків, або позбавлення волі 
на той самий строк. Досу-
дове слідство триває.

Відділ комунікації поліції в 
Київській обл.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

30 МІЛЬЙОНІВ ДЛЯ КОМФОРТУ:30 МІЛЬЙОНІВ ДЛЯ КОМФОРТУ:
як Ірпінь стимулює створення ОСББяк Ірпінь стимулює створення ОСББ
«Не моє – не шкода» – часто саме так можна описати принцип користування комунальним 
майном в Україні. Аби виправити схожу ситуацію в Ірпені, виділено 30 млн  грн для 
мешканців комунальних багатоповерхівок, які об’єднаються, щоб разом дбати про свої 
будинки. Про це заявив Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
Подерті та пописані стіни 

під’їздів, випалені кнопки у 
ліфтах, сміття на сходових 
клітинах – на жаль, за остан-
ні десятиліття це стало звич-
ною картиною для більшості 
українських комунальних ба-
гатоповерхівок. Ситуація кар-
динально змінюється, коли 
мешканці квартир створю-
ють ОСББ – об’єднання спів-
власників багатоповерхових 
будинків. Тоді вони стають 
справжніми господарями у 
своєму домі. Самі наймають 
підрядників, укладають дого-
вори із постачальниками ко-
мунальних послуг, стежать за 
порядком. 
В Ірпені створено близько 

80 ОСББ. Майже всі – на базі 
новобудов. І лише два – у ста-
рих комунальних будинках: 
на вул. Антонова, 8-а, та Се-
веринівській, 9. Більше року 
тому їх мешканці відмовили-
ся від послуг ЖЕКу і перебра-
ли керівництво будинками у 
свої руки. За цей час їм вда-
лося відремонтувати під’їзди, 
дахи, ліфти, встановити до-
даткові насоси. Це – яскравий 
приклад того, як можна якіс-
но та ефективно управляти 
спільним майном. 

«Однак сьогодні в Ірпе-
ні 192 комунальних бага-
токвартирних будинки, і поки 
що ніхто більше не виявляє 
бажання створювати ОСББ. 
Головна причина – капіталь-

ні ремонти, яких потребує 
майже увесь житловий фонд. 
Людям важко самотужки да-
вати раду накопиченим за 
десятиліття господарським 
проблемам, – зауважує Во-
лодимир Карплюк. – Саме 
тому було розроблено міську 
цільову програму зі стимулю-
вання створення та діяльно-
сті об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
в Ірпені на 2017-2018 рр. У 
рамках цієї програми місто 
надаватиме до 70% коштів 
від загальної вартості капі-
тального ремонту будівлі. 
Але тільки за умови, якщо 
мешканці створять ОСББ і 
зберуть мінімум 30% усієї 
потрібної суми: це можуть 
бути власні кошти або залу-
чені від інвесторів». 
Мешканців «найпроблем-

ніших» багатоповерхівок уже 
почали ознайомлювати із пе-
ревагами та особливостями 
такої програми. Для цього 
влаштовуються спеціальні 
зустрічі у вихідні. Першим 
став панельний будинок на 
вул. Грибоєдова, 26, про що 
ми нещодавно писали. Меш-
канці отримали спеціально 
розроблені картки-інфогра-
фіки із покроковою інструк-
цією до створення ОСББ. Такі 
зустрічі будуть щотижневими.. 

«Найскладніше завдання 
– переконати людей у не-
обхідності відмовитися від 

звичної у радянські часи ролі 
пасивного споживача і навчи-
тися брати відповідальність 
за своє житло у свої руки. 
Так уже давно живе Європа. 
Польща почала реформу у 
житлово-комунальній сфе-
рі на початку 90-х і завдяки 
докорінній зміні законодав-
ства за 5 років завершила її, 
об’єднавши у кондомініуми 
більшість багатоквартирних 
будинків. У Фінляндії 1,4 млн  
будинків об’єднані в 70 000 
акціонерних товариств – 
власників житлової нерухо-
мості. Найбільший досвід та 
успіх у розвитку ОСББ має 
Естонія. Там влада обрала 
найрадикальніший спосіб 

реформування ЖКГ – повну 
його приватизацію», – додає 
міський голова. 

30 млн  грн для оновлення 
житлового фонду Ірпеня пла-
нується використати протя-
гом 2017-2018 рр. Тож вар-
то не зволікати, а вже зараз 
подавати заявки на участь у 
програмі до управління інф-
раструктурного розвитку, 
інвестицій та ЖКГ Ірпінської 
міської ради. У першу чергу 
почнуть реконструювати ті 
будинки, мешканці яких ви-
являть ініціативність і бажан-
ня самим змінювати свій дім 
на краще. 

За матеріалами Інтернет

Двір в Ірпені на вулиці Єрощенка (раніше Островського) 
12-В, за яким дбає ОСББ

ПРОПОЗИЦІЯ

В Ірпені відбудеться 
семінар творчої молоді 

 Із 3 по7 травня в Ірпені зберуться 
журналісти, письменники, політологи, 
«кіношники» на зустріч із творчою мо-
лоддю. Організатори обіцяють учас-
никам цікаві знайомства з представ-
никами більшості регіонів України і 
незабутній досвід. І це все – за 5 днів! 
Семінар творчої молоді  (СМТ) 

– майданчик для обміну думками, 
ідеями і контактами. Це можливість 
здобути досвід у написанні/підготовці 
текстів, відеороликів, політичній агіта-
ції та виборчих технологіях. 

Протягом історії семінару (з 1994 р.) у його роботі взя-
ли участь відомі сьогодні українські політики, журналісти 
та письменники: Анатолій Дністровий, Олесь Доній, Сергій 
Жадан, Світлана Пиркало, Тарас Прохасько, Віталій Чепі-
нога, Сергій Руденко та багато інших.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«ПОЕТИЧНИЙ РУШНИК – 2017»
для людей з обмеженими фізичними можливостями
Запрошуємо взяти участь у фестивалі! Якщо ви лю-

бите писати і маєте бажання поділитися своїми творами 
із зовнішнім світом, наш захід саме для вас! Наш девіз: 
«Рушник волію виткати зі слів, щоб милувались ним віками 
люди» (Г. Горовий).
Етапи проведення:
І етап – період подачі творів конкурсантами. Твори 

приймаються з 1 квітня до 15 липня 2017 р. 
ІІ етап – період роботи журі. Триває до 30 вересня.
ІІІ етап – фінал фестивалю. Проводиться у жовтні-ли-

стопаді.
Пропоновані номінації: «Дитяча поезія», «Поезія для ді-

тей», «Інтимна лірика», «Мій рідний край», «Гумор», «При-
святи», «Поетична хвиля» (у цій номінації розглядаються 
твори, що не відповідають жодній із шести інших номіна-
цій).

Паперові матеріали (роздруковані на А4) 
надсилаються за адресою:

08703, Київська обл., м. Обухів-3, вул. Київська, 
буд. 156, кв. 24, на ім’я Горового Геннадія 

Володимировича. 
Додаткова інформація за телефоном: (068) 129-44-22 

(дзвінки приймаються в будні з 9:00 до 15:00). 
Участь у фестивалі безкоштовна.

В ІРПЕНІ ВИХОДЯТЬ НА ТОЛОКУВ ІРПЕНІ ВИХОДЯТЬ НА ТОЛОКУ
У рамках підготовки міста 

до Великодніх свят нещодав-
но в Ірпені відбулась чергова 
загальноміська толока. Її про-
ведення вже стало доброю 
традицією.
За останні роки в місті 

сформувалась активна гро-
мадськість, яка дбає про чи-

стоту. Тому цьогорічна акція 
стала однією із найчисель-
ніших. У ній взяли участь 
близько 300 осіб, зокрема, 
представники депутатського 
корпусу міської ради, вико-
навчого комітету та апарату 
Ірпінської міської ради, ко-
мунальних закладів, громад-

ських об’єднань, учасники 
АТО, працівники дитячих 
навчальних закладів Ірпеня, 
мешканці міста. 
Варто зазначити, що 

під час останніх весняних 
прибирань ліквідовано 2 
несанкціонованих сміттє-
звалища, прибрано понад 
150 тис. м2 прибудинкових 

територій, впорядковано 
10 автозупинок, 44 дитячих 
і 5 спортивних майданчиків, 
очищено від сміття близь-
ко 2 км березі річки. Не 
забули містяни і про місця 
поховань. Упорядковано 
4 братські могили та 2 ме-
моріальних комплекси. 

СПІЛЬНА СПРАВА

З миру по книжці
З нагоди Всесвітнього дня книги, який 
відзначається щороку 23 квітня, в Ірпені 
стартував флеш-моб «Подаруй бібліотеці сучасну 
книгу», що триватиме рівно 1 місяць. «Звертаємося 
до всіх жителів Приірпіння з проханням подарувати 
бібліотеці книги актуальної сучасної  української 
літератури, будь-якого жанру, тематики, галузі, в 
тому числі книги для дітей і юнацтва. Важливо, щоб 
подарована Вами книга була цікавою для читачів!» – 
зауважила начальник відділу культури Євгенія Антонюк.
Книги можна принести за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 3-а, Центральна міська бібліотека.Фото: Ю. Осінська

Фото: В. Шилов

На фото: один із перших учасників акції 
Д.В. Христюк
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На толоку вийшли всі, незважаючи на вік, 
статус і посаду
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знижку понад 10-15% неви-
гідно.

Чим може 
допомогти ріелтор?
Люди, які замислили ку-

пити житло, зазвичай зосе-
реджені передусім на трьох 
критеріях. Ціна. Надійний 
ріелтор (і забудовник). Міс-
це розташування.
Що передусім найважли-

віше при покупці (обміні) 
житла, земельної ділянки? 
Прозорість угоди й об’єкту, 
який пропонують-показують 
людині. У квартир та земель-
них ділянок, як і в людей, 
бувають незрозумілі біогра-
фії. Тож варто мати справу 
з ріелторами, які перед тим, 
як брати об’єкт на продаж, 
ретельно перевіряють його 
від початку виникнення 
юридичного права власно-
сті на цей об’єкт до моменту 
переоформлення на клієн-
та. Вони (і ви певною мі-
рою теж) мають бачити весь 
шлях цього об’єкта, коли він 
виник, на підставі чого ви-
ник, у якому році і кому він 
продавався, перепродував-
ся, хто там зареєстрований, 
хто має якусь частку в цьому 
об’єкті, хто може претенду-
вати, хто може потім подати 
позов до суду на те, щоб ві-
дібрати цей об’єкт, отже, хто 
може створити, так би мови-
ти, головний біль клієнту. 
Коли ж продається квар-

тира забудовника, все наба-
гато простіше: привели клі-
єнта, показали – ось чотири 
стіни, цегляні чи панельні, 
оштукатурені чи ні, з раді-
аторами, котлами чи без. 
Будь ласка, якщо не подоба-
ється – пішли далі, тому що 
на квартиру ще немає права 
власності, забудовник сам 
буде його надавати-оформ-
лювати. Тобто тут ризики у 
тому, добудує чи не добу-
дує, під’єднає і узаконить ін-
женерні комунікації... А та-
кого, що добудував, продав, 
а потім хтось подав позов 
до суду, бо «в мене там діти 
прописані», це – нереально, 
у забудовника – первинне 
право власності. 
На вторинному ринку є 

свої підводні камені, і ріел-
тор має повідомляти клієн-
ту, якщо вони є, щоб мак-
симально убезпечити від 
будь-яких ексцесів у майбут-
ньому.
Ріелтори вважають, що 

років через 7-9 забудовни-
ки підуть з Ірпеня, тому що 
земля все одно закінчиться 
з тими темпами будівництва 
(не зрозуміло, що раніше 
кінчиться – вода, електро-
енергія, газ…), отже, ринок 
стане на свою колію ріел-

торства, коли людині для 
того, щоб врівноважено ви-
брати об’єкт, який їй справ-
ді подобається, потрібні 
будуть професіонали – спе-
ціалісти з нерухомості. 
Уже нині в деяких ірпін-

ських агенціях нерухомості 
клієнт отримує кваліфіко-
вану допомогу, об’єкт не-
рухомості, який він заба-
жав мати, а потім ще таку 
послугу як післяпродажне 
обслуговування, тобто він, 
наприклад, не знаючи Ірпе-
ня, може розраховувати на 
поради: де знайти кращого 
лікаря, кращого вчителя для 
дітей, де тут загальноосвітні, 
мистецькі і спортивні шко-
ли, де можна розважитися. 
Щоб перевірити об’єкт 

нерухомості, ріелтору по-
трібно, окрім знань юри-
спруденції (аби проана-
лізувати юридичний стан 
документів), мати й госпо-
дарські знання. 
Власники тобі кажуть, що 

з об’єктом нерухомості все 
добре, але насправді з ним 
не все добре, бо є інженерні 
тонкощі: тиск води, напри-
клад, на п’ятому поверсі у 
квартирі низький. Це ж не 
зазначено ні в яких юридич-
них документах. Тож краще 
мати справу з грамотним 
ріелтором, який, зокрема, 
мусить знати, що сусіди – 
неблагополучні (алкоголіки, 
хулігани). А самотужки ви 
можете купити проблемне 
житло. Юридично квартира 
чиста, та насправді там буде 
погано проживати. 
Авторитетне агентство з 

нерухомості перед тим, як 
продавати об’єкт, заповнює 
форму прийому об’єкта, 
отже, робить його фото-
графію, виявляє приховані 
недоліки, бо коли власник 
показує ріелтору об’єкт, є 
елемент прикрашання на 
межі брехні. Наприклад, сті-
на тріснута, але прихована 
шафою... 
Справжній ріелтор, наці-

лений працювати на ринку 
нерухомості, суміщає в собі 
якості психолога, сантехніка, 
будівельника, дільничного 
інспектора (який має знати 
все по району), юриста, що 
перевіряє правильність до-
кументів і залучає надійних 
нотаріусів, котрі так само 
працюють на свою репута-
цію, а не женуться за довгою 
гривнею, і можуть чесно ска-
зати: «У цьому об’єкті при 
договорі купівлі-продажу в 
2010 р. були якісь питан-
ня, тож треба звернутися до 
нотаріуса в Києві, ним була 
укладена така-то угода...»

(Продовження 
у наступному номері)

ТЕМА НОМЕРА

Як купити чи орендуватиЯк купити чи орендувати 
ЖИТЛО У ПРИІРПІННІЖИТЛО У ПРИІРПІННІ

Популярні варіанти
Сьогодні люди віддають 

перевагу новобудовам. Не-
зважаючи на високі ціни по-
рівняно зі «вторинними» бу-
дівлями, у нових якість умов 
житла набагато ліпша, ком-
фортніша і надійніша. 
На ринку «вторинного» 

житла спостерігається істот-
ний спад попиту. І все ж бага-
то українців, не маючи мож-
ливості придбати нове житло, 
звертаються до ріелторських 
компаній, аби придбати жит-
ло зі старого фонду.
Кажучи про цінову полі-

тику, варто зазначити, що 
вторинне житло дешевшає 
у відсотковому еквіваленті 
по-різному у різних містах 
України. Станом на 2016 р. 
вартість 1 м2 житлоплощі іс-
тотно знизилася в порівнянні 
з минулими роками: у столиці 
на 20%, у Приірпінні – 16%.

Чому ціни 
на нерухомість 
стрімко падають
Експерти пояснюють це 

так званою «курсовою гой-
далкою» й істотним знижен-
ням фінансових можливо-
стей українців. Не допомагає 
і те, що забудовники, які 
споруджують будівлі пер-
винного ринку, пропонують 
покупцям чимало варіантів 
акцій і знижок. 
Більш вигідну позицію 

зайняли ті, хто будує житло 

економ-класу і робить акцент 
на міні-квартирах. Тут запити 
навіть зросли, оскільки укра-
їнці вважають вигідним роби-
ти вкладення у недорогу, але 
все ж нерухомість. Якщо ра-
ніше люди робили банківські 
вклади, то сьогодні практика 
демонструє, що вони не до-
віряють цим установам свої 
фінансові ресурси. 
Лідером за обсягами бу-

дівництва очікувано є Київ і 
Київська область.
Так, у 2016 р. на частку 

Київської області припало 
близько 21% всього нового 
будівництва, а на саму сто-
лицю – 12%. Для порівняння: 
вся Львівська область – це 
10,5%, Одеська, Івано-Фран-
ківська – близько 6% кожна, а 
Харківська – 4,4%. Решта об-
ластей країни займають мен-
ше 5% від загального обсягу 
будівництва. 
Загалом, ситуація з ціно-

вою політикою на нерухо-
мість в Україні багато в чому 
залежатиме від того, як буде 
розвиватися політична обста-
новка в країні, оскільки саме 
цей фактор лімітує багато в 
чому і економічну стабіль-
ність населення, що, своєю 
чергою, відбивається на купі-
вельних можливостях. 

Ціни 
на нерухомість 
Починаючи з весни 

2014 р., ціни на нерухомість 
у Приірпінні знижувалися, 
час від часу, звичайно, спо-
стерігалося короткочасне 
зростання, але в цілому тен-

денція до зниження вартості 
квадратного метра очевидна. 
На вторинному ринку па-

діння вартості квадратного 
метра трохи більше, ніж на 
первинному і склало в серед-
ньому близько 10% за рік у 
доларовому вираженні. 
На первинному ж ринку 

регіону ціна за квадратний 
метр знизилася в середньому 
на 7,3% в доларах за рік. 

Проте пропозиція 
на первинному 
ринку зростає 
Обсяги будівництва не 

зменшуються. Девелопери 
(підприємці, пов’язані зі ство-
ренням об’єктів нерухомості) 
продовжують інвестувати 
в нерухомість, а будівельні 
компанії – будувати. У ре-
зультаті на тлі відсутності по-
питу пропозиція зростає, а це 
в свою чергу штовхає ціни 
вниз. Значна частина девело-
перів інвестує проекти з ко-
штів, отриманих від продажу 
на етапі будівництва. Вони 
просто змушені знижувати 
ціни або використовувати 
знижки, щоб витримувати 
графік фінансування. 
Пропозиція на вторин-

ному ринку може зрости у 
зв’язку з підвищенням кому-
нальних послуг у цьому році. 
Простіше кажучи, власники 
квартир і офісів, змушені 
оплачувати збільшені кому-
нальні платежі, будуть більш 
мотивовані реалізувати свою 
нерухомість або здати її в 
оренду. 

На що звертають 
увагу покупці 
квартир
У новобудовах люди ста-

ли більше цікавитися енер-
гоефективністю будинків. 
Актуальними стають техно-
логічні рішення і матеріали, 
які в майбутньому вплива-
тимуть на розмір комуналь-
них рахунків. Йдеться про 
утеплення стін, якість вікон. 
Тут важливий як сам «стіно-
вий матеріал», так і утеплю-
вач. Не менш важлива якість 
профілю вікна, а не тільки 
кількість склопакетів у ньо-
му. Забудовники приділя-
ють цьому увагу по-різному. 
Дехто боїться збільшення 
собівартості квадратного 
метра хоча б на гривню. 

Як купити квартиру 
в новобудові і 
не схибити?
Про що потенційному по-

купцю треба питати у відділі 
продажів новобудови, які 
документи дивитися і на що 
звертати увагу?
Передусім слід почати 

з вивчення забудовника. 
Поцікавтеся репутацією за-
будовника та історією його 
попередніх об’єктів. Уважно 
вивчіть на тематичних фо-
румах відгуки про будівниц-
тво, яке вас цікавить. Так ви 
зможете зрозуміти історію 
об’єкта.
Перегляньте фотозвіти 

про перебіг будівництва за 
максимально тривалий пе-
ріод (не менше ніж за півро-
ку). Ви побачите, що справді 
відбувається, чи не сповіль-
нюються темпи і чи були па-
узи в будівництві. Погугліть 
новини про саме будівниц-
тво, замовника і забудовни-
ка – проблеми, якщо вони є, 
виявите відразу.
Деякі компанії зводять 

будинки сумнівної законно-
сті – так звані самобуди. Для 
пересічного інвестора таких 
проектів головна небезпека 
полягає в тому, що будів-
ництво триватиме довше – 
замість півтора-двох років 
– від 4 до 13. При цьому 
введення в експлуатацію, а 
отже, отримання квартир у 
власність затягується навіть 
у повністю готових будин-
ках. Таких рекордсменів в 
Ірпені серед самобудів ви 
за бажання можете виявити 
досить швидко. 
Крім того, будівництво 

може не відповідати нормам 
безпеки. Щодо таких будов 
суд може виректи вердикт 
«Знести». Такі прецеденти 
в Ірпені є. Однак зникає не 
«проблема», а забудовник, 
інвестор натомість довго і 
безуспішно намагається по-
вернути свої гроші або уза-
конити нещасну забудову.

Зверніть 
увагу на ціну 
квадратного метра
Якщо вона значно менша 

від середньоринкової, а тим 
паче – мінімальної вартості 
– це вже сигнал задуматися. 
Забудовнику може не виста-
чити грошей, щоб заверши-
ти (або продовжити) будів-
ництво, або він просто будує 
«піраміду». У будь-якому 
разі варто насторожитися. 
Про схожі проблеми можуть 
свідчити великі знижки та 
акції. Як правило, робити 

Володимир КОСКІН, Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА, Мирослава КОНОНЧУК

ОРІЄНТОВНІ ЦІНИ 
на нерухомість в Ірпені

Трикімнатну квартиру ви можете придбати орієнтовно 
за 44 000$
Двокімнатну – близько 29 100$
Однокімнатну – від 17 500$ 
Дуплекс – близько 58 000$
Дім із ремонтом – близько 105 000$
Гараж – близько 121 270 грн
5 років тому квартири будувались для віп-персон (ве-
лика площа), зараз будуються від 20-25 м², двокімнатні 
– 39 м², 45 м². 
Ціна в новобудовах 7500–14 000 тис. грн за м2.

ЦІНА ПИТАННЯ

Перевіряйте документи
Існують три основні документи, які повинні бути у законного будів-

ництва:
1. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку (в основному, 

це договір оренди земельної ділянки). Зверніть увагу на термін дії дого-
вору оренди – він не повинен закінчуватися раніше або одночасно з планованою датою 
введення будинку в експлуатацію. Перевірте інформацію про цільове призначення ділян-
ки. Це має бути «будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». 
Іноді несумлінні забудовники починають будівництво багатоквартирних будинків на ділян-
ках, виділених під індивідуальне житлове будівництво, офіси або нежитлову нерухомість. 
Введення такої нерухомості в експлуатацію швидше за все буде пов’язано з численними 
проблемами і затягнуте в часі.

2. Експертний звіт (так звана «експертиза») про розгляд проектної документації, ви-
даний ТОВ «Укрбудекспертиза». У ньому має бути зазначено, що проектна документація 
може бути затверджена. Також у звіті необхідно звернути увагу на таке: багатоповерхове 
будівництво повинно йти за 5-ю категорією складності; технічні показники проекту повинні 
відповідати заявленим офісом продажів.

3. Дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий Державною архітектурно-будівель-
ною інспекцією України. Там, серед іншого, повинна бути вказана поверховість будівлі, 
категорія будівництва та учасники проекту. Реальність не має розходитися з документами.

(початок — с. 1)

Агенція нерухомості

«ÀÐ²ÅËÒÀ»
допоможе придбати, продати,
орендувати будь-яке житло

у Приірпінні.

Контактні телефони:
(093) 699-30-66, (096) 592-36-48, (050) 375-93-65.

Тетяна Георгіївна

Фото: В. Шилов

РЕКЛАМА
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

В УКРАЇНІ

АГРАРНА ПАРТІЯ КИЇВЩИНИ ПРОТИ АГРАРНА ПАРТІЯ КИЇВЩИНИ ПРОТИ 
НЕЗАКОННОГО ПРОДАЖУ ЗЕМЛІНЕЗАКОННОГО ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ
Аграрна партія започаткувала всеукраїнське обговорення, яким має бути аграрний устрій 
в Україні. Зібравши експертів та напрацювавши конкретні кроки для завершення земельної 
реформи, по всій території держави було проведено Земельні форуми. 24 березня підсумковий 
Форум відбувся в столиці за участі представників з 9 областей, зокрема Київської. Учасники 
ухвалили резолюцію та оголосили про збір підписів за збереження дії мораторію на продаж 
землі, поки не буде завершено реформу в національних інтересах.

«Земельна реформа – це 
основа економіки і держав-
ності. І вона стане чинником 
або стабілізації, або повної 
дестабілізації України. Ми 
обговорили реформу з пред-
ставниками всіх областей. 
Але не зупиняємося на цьому 
– розпочинаємо всеукраїн-
ський збір підписів з вимо-
гою не допустити поспішного 
впровадження продажу землі 
сільськогосподарського при-
значення. Мільйони людей 
повинні об’єднатися навколо 
єдиної мети – зберегти землю 
і зробити її трампліном еко-
номіки. Ми вибрали шлях бо-
ротьби за українську землю, 
щоб врегулювати законодав-
ство, щоб українці жили бла-
гополучно і в безпеці. Народ 
це розуміє, але люди у Вер-
ховній Раді, Кабінеті міністрів 
цинічно хочуть вкрасти зем-
лю», – наголосив лідер Аграр-
ної партії Віталій Скоцик.
У відповідь на спроби 

лобістів олігархічних інтере-
сів у владі відкрити «дикий» 
ринок землі Аграрна партія 
презентувала дорожню карту 
земельної реформи в Украї-
ні. Вона містить 16 головних 
напрямків, які мають бути 
реалізовані в законодавстві, 
перш ніж можна буде вести 
мову про продаж землі. Се-
ред принципових підходів 
– визначення власниками 
землі винятково громадян 
України та обмеження площі 
землі, яка може перебувати у 
власності або в оренді однієї 
особи. Також, на думку екс-
пертів, необхідно передбачи-
ти роботу відкритого реєстру 
прав власності на землю та 
провести інвентаризацію зе-
мель, створити Земельний 
банк, завданням якого є збе-
реження кількості і якості зем-
лі тощо. На основі спільного 
бачення земельної реформи 
експерти Аграрної партії роз-
роблять повний пакет законо-
проектів. 

«Аграрна партія у Київській 
області повністю підтримує 
головні принципи земельної 
реформи, окреслені Аграр-
ною радою партії. Адже вона 
має на меті підвищити рівень 
життя українців та забезпечи-
ти розвиток аграрного секто-
ру. Але допоки в країні ідуть 
військові дії, а в суспільстві 
немає порозуміння, поки 
народ ледь виживає, впро-
вадження ринку землі – зло-
чин. У разі відкриття ринку 
земля стане об’єктом торгів 
за сфери впливу. На цьому 
наживуться тільки олігархи. 
Наше завдання – довести до 

кінця земельну реформу, що 
триває 26 років, з урахуван-
ням національних інтересів, 
зберегти якнайбільше земель 
у власності держави та грома-
дян України», – переконаний 
очільник Аграрної партії у Ки-
ївській області Олег Корбан.
Свою позицію висловлю-

вали представники аграрної 
партії Київщини. Так, заступ-
ник голови Києво-Святошин-
ської районної організації 
Михайло Дорошенко зазна-
чив: «Вся суть земельної ре-
форми в Україні звелась до 
одного – зняття мораторію на 
продаж земель. Сьогодні цей 
крок є абсолютно недопусти-
мим. За відсутності сильного 
фінансового ринку, вигід-
них кредитних інструментів 
та державної підтримки для 
вітчизняних фермерів, ми, 
фактично, відкриємо земель-
ний ринок для закордонних 
корпорацій та олігархів. 
Українські землі у збідні-
лих селян викуплятимуть за 
копійки. Село не отримає 
інвестицій, а відбудеться ба-
нальний грабіж найціннішого 
національного багатства. Ми 
ризикуємо жити на землі, що 
нам не належить».

«Зняття мораторію – не 
на часі, бо для цього не ство-
рені жодні умови. Фактично, 
це означатиме звичайний 
“дерибан” землі. За новими 
“правилами”, встановленими 
чиновниками, гроші із сіл ви-
миваються, фермерів душать 
податками, вони реально 
збідніли і тому не зможуть 
купувати землю. Зняття мо-
раторію чекають кілька вели-
ких корпорацій, які за 10-15 
хвилин скуплять українську 
землю. А бідний селянин 
і фермер залишиться біля 
розбитого корита», – вважає 
керівник Тетіївської районної 
партійної організації аграрій 
Юрій Демцюра.
У свою чергу керівник 

Переяслав-Хмельницької 

партійної організації Юрій 
Павлушко, фермер із бага-
торічним досвідом, сказав: 
«Багато людей готові про-
давати землю не тому, що її 
ціна відповідає ринковій, а з 
безвиході, щоб прогодувати 
свої сім’ї. Земельні відно-
сини потрібно врегулювати 
так, щоб вони враховували 
позиції товаровиробників та 
власників земельних ділянок. 
Зняття мораторію не вирі-
шить проблему, а навпаки її 
загострить».

«На місцях люди дуже 
переживають, щоб земля 
збереглася в українського 
власника. Найбільше піклу-
ватимуться про українську 
землю лише люди, які живуть 
і працюють на ній, справжні 
господарі. Так, частина людей 
хоче продати свої земельні 
ділянки, але не за ціною, що 
не відповідає реальній ринко-
вій. Ми – за прозорий ринок 
землі, але треба законодавчо 
убезпечити власників, щоб 
землю в них не забрали за-
дарма», – говорить фермер 
з Білоцерківського району, 
заступник керівника Аграрної 
партії району Олександр Во-
лошин.
Відтак, в Аграрній партії 

переконані, що завершен-
ня земельної реформи має 

закрити всі лазівки в законо-
давстві, які можуть призвести 
до втрати національного ба-
гатства, привласнення його 
іноземцями чи монополізації 
вітчизняними олігархами. 
Учасники форуму, ферме-
ри, власники паїв, депута-
ти місцевих рад, експерти, 
економісти підкреслили, що 
остаточне рішення щодо ре-
форми має ухвалити україн-
ський народ на референдумі. 
Також вони оголосили про 
початок збору підписів з ви-
могою зберегти дію морато-
рію на продаж землі, поки не 
буде завершена реформа.
Нагадаємо, найближчим 

часом може бути ухвалене рі-
шення Конституційного Суду, 
що може відкрити хаотичний, 
законодавчо неврегульова-
ний розпродаж земельних 
ресурсів. За нинішніх умов у 
ньому братимуть участь кіль-
ка фінансових кланів із вели-
кими капіталами. Адже фер-
мери, придушені податками, 
і зубожілі селяни не зможуть 
купити землю, на якій пра-
цюють. За даними соцопи-
тування, понад 60% простих 
українців не мають грошей 
на купівлю землі, а близько 
15% – взагалі не планують її 
купувати.

Наталія ЦАР

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

СКАСОВАНО 
податок на 
спадщину для 
деяких родичів
Спадкоємці першого і 

другого ступенів спорід-
неності звільняються від 
оподаткування – про це 
повідомило офіційне Інтер-
нет-представництво глави 
держави 23 березня.

«Президент Петро Поро-
шенко підписав Закон Укра-

їни №1910-VIII “Про вне-
сення змін до Податкового 
кодексу України щодо опо-
даткування спадщини”, яким 
спрощується оформлення 
спадщини для найближчих 
родичів спадкодавця», – 
йдеться у повідомленні.
Відтепер звільняються від 

оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб варто-
сті спадщини, яку від спадко-
давця одержують члени його 
сім’ї другого ступеня спорід-
нення: рідні брати і сестри, 
баба, дід та онуки. До того 

ж у документі наголошуєть-
ся, що спадкоємці першого і 
другого ступенів також звіль-
няються від необхідності 
проведення оцінки успадко-
ваних об’єктів спадщини для 
цілей оподаткування.
Зазначимо, донині чин-

ний Податковий кодекс доз-
воляв не сплачувати податок 
членам родини спадкодавця 
лише першої лінії споріднен-
ня. Для всіх інших спадкоєм-
ців податок залишається у 
розмірі 5%.

Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем 
його опублікування. Однак 
застосовується до доходів 
у вигляді спадщини або да-
рунка, отриманих від 1 січня 
2017 р.

Леся КИСЕЛЬОВА

► 23 березня на військовому складі поблизу м. Бала-
клія (Харківська обл.) виникла пожежа, яка спричинила 
детонацію боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння. 
Із десятикілометрової зони було евакуйовано близько 30 тис. 
осіб (люди вже повернулися додому). Близько 600 поліцей-
ських і бійців Нацгвардії патрулювали вулиці, щоб не допу-
стити випадків мародерства (повністю їх уникнути не вдало-
ся); 16 постів забезпечували виїзд із міста, перекривали рух 
на в’їзд. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було за-
лучено 2660 осіб і 236 одиниць техніки. Гасіння пожежі завер-
шено 25 березня, однак поодинокі вибухи тривали аж до 28 
березня. Піротехніки очистили від вибухонебезпечних пред-
метів м. Балаклія і 9 найближчих населених пунктів (знайде-
но до 2 тис. боєприпасів). У зоні надзвичайної ситуації від-
ключено газопостачання, у радіусі 40 км закрито повітряний 
простір. Руйнувань зазнали близько 300 приватних будинків, 
об’єктів соціальної сфери та інфраструктури. Загинула жін-
ка, троє осіб отримали поранення. За попередніми оцінками, 
збитки складуть близько 300 млн  грн.
На складі Міноборони в Балаклії площею 368 га зберіга-

лося 138 тис. тон боєприпасів. Головний військовий проку-
рор Анатолій Матіос припускає, що це могла бути диверсія 
– перед вибухом було чути гул, схожий на політ безпілотного 
літального апарату. СБУ відкрила провадження саме за стат-
тею «диверсія». Міністр оборони Степан Полторак заявив, що 
вибухи не завдали значної шкоди обороноздатності країни і 
зазначив, що значна частина боєприпасів від початку прове-
дення АТО була розосереджена на інших складах та у зоні 
бойових дій. 

► Диверсійна група в центрі Києва 23 березня вбила 
оголошеного в розшук у Росії колишнього депутата Дер-
жавної Думи Дениса Вороненкова, який нещодавно отри-
мав громадянство України. Вороненков загинув на місці, його 
охоронник був поранений, але встиг вистрілити в кілера, який 
згодом помер. Вороненков давав важливі свідчення у справі 
про держзраду Януковича і про захоплення Криму, заявляв, 
що Янукович причетний до масових вбивств людей. Генпро-
курор Юрій Луценко прокоментував цю подію: «Цинічне 
вбивство одного зі свідків у справі держзради екс-президента. 
Звична для Кремля показова страта». Народний депутат Во-
лодимир Ар’єв: «Вбивством Вороненкова Кремль попередив 
всіх росіян: плата за свободу – смерть». Президент Петро По-
рошенко назвав вбивство Вороненкова «актом державного 
тероризму» і зазначив, що він був одним із головних свідків 
російської агресії та ролі Януковича у введенні в Україну ро-
сійських військ.

Німецька група радників оцінила втрати української 
економіки від блокади переміщення товарів через лінію 
розмежування на Донбасі в 1,6% ВВП, заявив керівник 
групи рікардо Джуччі. Найбільші проблеми, за його словами, 
виникли у виробників сталі, відчутним буде вплив на енерге-
тику. Він зазначив: «Це, безсумнівно, шок для країни, але не 
катастрофа. Адже значною мірою ці два регіони вже відокре-
милися. Антрацит і кокс можна імпортувати. Це буде дорож-
че, але Україна впорається з цим без масштабних негативних 
наслідків».

► Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про 
заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору 
– масових політичних репресій 1937-1938 років». Го-
ловна мета – гідне вшанування пам’яті жертв терору, до-
несення до українського суспільства та світової спільноти 
об’єктивної інформації про злочини, вчинені у XX ст. ко-
муністичним тоталітарним режимом на території України, 
а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гума-
нізму. Визначено низку завдань центральним та місцевим 
органам влади щодо проведення меморіальних заходів, 
широкої інформаційної кампанії, подальших наукових до-
сліджень, пошукової роботи.

Україна – на сумному першому місці в Європі 
за смертністю матерів і немовлят, повідомили в Міністер-
стві охорони здоров’я. За міжнародними оцінками, у 2015 р. 
в Україні було 120 випадків материнської смертності, тоді як 
в сусідній Польщі – 12, в Німеччині – 42... Це ж стосується і 
дітей, які померли протягом першого місяця життя (у 2015 р. 
– 2378 українських немовлят; у Польщі таких смертей було 
1122, в Німеччині – 1449). Згідно з даними ООН, більшість 
дітей у світі помирають від хвороб, викликаних антисанітарі-
єю та респіраторними захворюваннями.

В Україні видобуваються 98 видів корисних копалин 
у 3,5 тисячах родовищ, повідомили в Міністерстві охоро-
ни навколишнього середовища. Запаси копалин України за 
оцінками геологічних служб Канади, США і Австралії – на 11 
трильйонів доларів. Важко уявити собі іншу таку ж багату кра-
їну, як наша. Сьогодні Україна має 1,3 трильйона м3 підготов-
лених до експлуатації запасів природного газу, в уже підтвер-
джених газових родовищах – 4,7 трильйона м3. Родовища 
на близько 3 трильйона м3 досліджуються. Країна володіє 
68 млрд тонн вугілля і на 5-му місці в світі за запасами урану.

У налагодження стосунків між Росією і Україною, але 
у віддаленій перспективі, вірять 49% українців. Ще 24% 
вважають, що нормалізація відносин з Росією взагалі немож-
лива. 10% опитаних вважають, що російсько-українські відно-
сини можуть налагодитися найближчим часом, 47% впевнені, 
що вони можуть поліпшитися тільки після зміни президента в 
Росії. 43% відповіли: відновлення дружби з Росією можливе 
тільки після деокупації Донбасу і Криму. Це – результати опи-
тування Центру Разумкова.

R

Представники Аграрної партії – 
учасники Земельного форуму
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У Ворзелі ліквідовано 40 смітників У Ворзелі ліквідовано 40 смітників 
і вирубано 220 кубів деревиниі вирубано 220 кубів деревини
Ворзельські комунальники відзвітували за рік роботиВорзельські комунальники відзвітували за рік роботи
23 березня відбулася чергова 21 сесія 7-го скликання Ворзельської селищної ради, 
основним питанням якої був звіт директора КП «Ворзельське УЖКГ» Олексія Бабієнка.

Вирубка дерев
Найбільш нагальне пи-

тання, яке зараз «на слуху» у 
ворзельців, – вирубка дерев. 
Те, що сухі, хворі, аварій-
но-небезпечні дерева давно 
необхідно було зрізати, ні в 
кого не викликає сумнівів. 
Проте багато хто вважає, 
що тут немає прозорості. 
Тому виникають підозри на 
кшталт: ріжуть здорові дере-
ва, чому зрізали дуби і куди 
поділася деревина, чому не 
має оголошень щодо прода-
жу зрізаних дерев? Ці питан-
ня і звучали на сесії. 
Олексій Бабієнко повідо-

мив, що всього вирубано 
220 кубів деревини. 107 ку-
бів (а це 18 самоскидів ГАЗ 
3307) безкоштовно переда-
но ворзельському Будинку 
дитини і санаторію «Пере-
мога», де проживають пе-
реселенці. Ще 60 кубів про-
дано по 200 грн, а 5 кубів 
особливо цінних порід (дуб, 
акація) продано по 400 грн 
за куб. 
Щодо доцільності вида-

лення дерев, то директор 
підприємства перерахував 
етапи, які потрібно пройти, 
перш ніж пила торкнеться 
дерева: лісник ставить міт-
ку на дерево, яке, як він 
вважає, необхідно зрізати; 

еколог з обласної еколо-
гічної інспекції дає (або не 
дає) «добро» на кожне з цих 
дерев; потім питання вино-
ситься на виконком і тільки 
після цього список «прире-
чених» дерев потрапляє до 
ворзельського ЖКГ. 
Він заперечив причет-

ність комунального підпри-
ємства до вирізки дерев у 
ворзельських заказниках і 
порадив мешканцям диви-
тися документи з дозволами 
на вирубку або викликати 
поліцію, якщо вони запідоз-
рять незаконність оборудок 
із деревиною. 
Вивіз сміття
Щодо вивозу сміття, то у 

2016 р. було укладено 1342 
договори з населенням та 74 
з установами, підприємства-
ми і магазинами. Вивезено 
2950 кубів ТПВ. Ліквідовано 
40 стихійних сміттєзвалищ (в 
основному, будівельне сміт-
тя) загальною масою 40 т. 
За вивіз ТПВ підприємство 
отримало 65,73 тис. грн (від 
очікуваних 100 тис. грн). 
Нові повноваження
Сесія замінила слово «тех-

нік з благоустрою» на слово 
«інспектор з благоустрою», 
який тепер наділений повно-
важеннями складати припи-

си і протоколи в разі адміні-
стративних порушень вимог 
Правил благоустрою Ворзе-
ля (від 08.10.2012 р.).
Наповнення 
бюджету-2016
На 2016 рік було запла-

новано майже 3 млн  грн 
надходжень до ворзельсько-
го комунального підприєм-
ства. Натомість надійшло 
на 1 млн  140 тис. грн мен-
ше. Більшу долю «ненадхо-
джень» склала реконструк-
ція водогонів (замість 1 млн  
471 тис. грн виконано ро-
біт лише на 393 тис. грн); 
35 тис. грн підприємство 
недоотримало від підприєм-
ців, які, підписавши догово-

ри, не платять за вивіз сміт-
тя. 
Разом із тим було і переви-

щення доходів. Так, за орен-
ду землі замість 207 тис. грн 
надійшло 257 тис. За крону-
вання і зрізку дерев замість 
200 тис. грн отримано май-
же на 50 тис. грн більше. 
Видатки з бюджету-2017
Комунальне підприємство 

на виділені селищною ра-
дою кошти планує придбати 
в цьому році трактор із ко-
мунальним обладнанням. У 
планах також – подрібнювач 
гілля і листя. Це зменшило б 
витрати на їх вивіз та утиліза-
цію і дало б можливість виго-
товляти пелети.

Текст і фото: Данута КОСТУРА

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА!

Формується список присяжних 
Ірпінського міського суду 
Київської області
У зв’язку з прийняттям Кримінально-процесуального 

кодексу України, відповідно до Конституції України, Зако-
ну України «Про судоустрій та статус суддів» та з метою 
забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя 
формується список присяжних Ірпінського міського суду 
Київської області у кількості 15 (п’ятнадцяти) осіб, який 
буде затверджено Ірпінською міською радою.
Присяжним може бути громадянин України, який досяг 

тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на 
яку поширюється юрисдикція Ірпінського міського суду 
Київської області.
Не підлягають включенню до списків присяжних грома-

дяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздат-

ними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, 

що перешкоджають виконанню обов’язків народного засі-
дателя, присяжного;

3) які мають не зняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів 

України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх 
справ та інших правоохоронних органів, військовослуж-
бовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, но-
таріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, Вищої ради юстиції;

5) особи, на яких протягом останнього року наклада-
лося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
Особам, які бажають бути включеними до списку при-

сяжних, необхідно у місячний термін подати до Ірпінської 
міської ради (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, каб. №68) на-
ступні документи: 

– заяву на ім’я міського голови;
– ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторін-

ки та з інформацією про останнє місце реєстрації прожи-
вання кандидата);

– документ, що підтверджує відсутність судимостей;
– документ, що підтверджує відсутність хронічних пси-

хічних чи інших захворювань, що перешкоджають вико-
нанню обов’язків присяжного;

– контактний номер телефону.
Телефони для довідок: 63-069, 60-319, юридичний від-

діл Ірпінської міської ради.
Міський голова В.А. Карплюк

ЗРОБЛЕНО ЗА РІК

Оголошення про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СП-ЕКОНІКА» (ТОВ «СП-ЕКОНІКА») для дотримання при-
родоохоронного законодавства має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарного устат-
кування розташованого за адресою: 08298, Київська обл., 
місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, вул. По-
номарьова, будинок 7.
За ступенем впливу на забруднення атмосферного по-

вітря об’єкт відноситься до третьої групи.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СП-ЕКОНІКА» спеціалізується на збиранні, зберіганні, пе-
ревезенні, обробленні та утилізації безпечних та небезпеч-
них відходів.
На території підприємства розташовані промислові 

приміщення, опалення здійснюється електричними кот-
лами. Викиди забруднюючих речовин утворюються від 
наступних процесів: під час роботи хімічної шафи та під 
час переробки ламп. При повному навантаженні, від устат-
кування підприємства в атмосферу виділяються наступні 
забруднюючі речовини: ртуть та її сполуки – 0,00000022 
т/рік.
Згідно з ДСП-173-96 (z039-96) нормативний розмір 

санітарно-захисної зони для устаткування ТОВ «СП-ЕКОНІ-
КА» за адресою: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцю-
бинське, вул. Пономарьова, буд. 7, становить 300 м. Роз-
рахунок розсіювання забруднюючих речовин показав, що 
максимальні приземні концентрації забруднюючих речо-
вин не перевищують санітарно-гігієнічних нормативів.
Отже, вплив, що здійснюється устаткуванням на атмос-

феру, перебуває в допустимих межах, тому викиди реко-
мендується прийняти в якості дозволених.
При експлуатації устаткування повинні суворо дотри-

муватися загальні вимоги Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» та іншої нормативно-технічної до-
кументації.
Свої зауваження і пропозиції просимо направляти в 

30-денний термін з дня опублікування до Ірпінської місь-
кої ради: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а. Тел./факс: (04597) 61-407.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 
ПОСАДИ
Гостомельська селищна рада оголошує конкурс на замі-

щення вакантної посади головного спеціаліста-землевпо-
рядника
Вимоги до кандидата: 
– повна вища освіта відповідного професійного спря-

мування;
– досвід роботи за професією не менш як три роки; 
– знання вимог законодавства.
За довідками звертатись у Гостомельську селищну раду,
селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 (каб.3) 

або за телефоном: (04597) 32-007.

КОМУНАЛЬНИЙ БЕРЕЗЕНЬ

КПП «Теплоенергопостач»
У березні для виробництва 

тепла на всіх котельнях ви-
трачено 950 тис. м3 природ-
ного газу, 187,0 тис. кВт/год, 
1400 м3 води. Проводиться 
заміна аварійної теплової ме-
режі по території ЗОШ №12, 
від котельні по вул. Ярослав-
ській, 11. Виконується про-
ектування та монтаж вузла 
обліку газу на котельні по 
вул. Курортній, 37, у Ворзелі.

КП «УЖКГ «Ірпінь»
Виконано роботи згідно зі 
зверненнями громадян.
Дільниця електричних 
мереж
Замінено – 177ламп; 12 ав-
томатичних вимикачів; 73 і 
7 світильників лампи вулич-
ного освітлення. Відновлено 
– освітлення 3 під’їздах; елек-
тропостачання 18 квартир; 
лінію вуличного освітлення – 
430 м. Встановлено 2 нульові 
колодки. Відремонтовано 12  
світильників.
Дільниця експлуатації 
ліфтів
Виконано ремонт ліфта  у ІІІ 
під’їзді по вул. Котляревсько-
го, 52-а. Проведено ТО ліфтів 
будинків №4 і 5 по вул. Шев-
ченка.
Сантехнічна дільниця
Проведено заміни каналі-
заційного лежака – 6 п/м по 
вул. Квітковій, 2 (d 100); 11 
п/м по вул. Соборній, 107; 2 
п/м по вул. Антонова, 4-а (І 
під’їзд). Ліквідовано аварійні 
ситуації.
Дільниця санітарної 
очистки
Прибрано 486 м3 будівель-
ного сміття та негабаритів 
з прибудинкових територій 
(контейнерних майданчиків). 
Утилізовано 4446 м3 сміття, 
яке щоденно вивозилося з 
житлових будинків та контей-

нерних майданчиків юр. осіб 
та приватного сектору. 
– вивезення рідких стоків від 
приватного сектору та юри-
дичних осіб;
Контролери уклали 80 угод, 
рознесли 410 квитанцій і 130 
актів, пройшли 109 вулиць.
Дільниця комплексного 
прибирання
Прибрано 307,885 тис. м2 
прибудинкової території. 
Розрахунковий відділ
Укладено 25 угод; 50 квар-
тир оплатили борг; загальна 
сума оплаченого боргу 45 
571,76 грн.
Дільниця благоустрою 
міста
Здійснювалося сухе приби-
рання вулиць міста, май-
данчиків, зупинок і обслуго-
вування 101 урни (у парку 
«Перемога», на партерній 
площі та вул. Шевченка). Ре-
гулярно очищалися від снігу 
38 автозупинок. 
Дорожньо-експлуатаційна 
дільниця
Здійснено – очистку доріг та 
тротуарів; миття бордюрів 
від бруду; чистку та вирівню-
вання дорожніх знаків; чистка 
зливової каналізації. Встанов-
лено 6 дорожніх знаків. 
Ремонтно-будівельна 
дільниця

Закінчено ремонт в І–ІІІ під’їз-
дах буд. №4 по вул. Шевчен-
ка. Відремонтовано під’їзд по 
вул. Шевченка, 5. Засклено 
вікна в під’їздах буд. №2 по 
вул. Капітана Зайцева. Відре-
монтовано 33 вікна підваль-
ного приміщення по вул. Со-
борній, 107. Забетоновано 
відмостки по вул. Ветеранів 
Афганістану, 18-д, і Квітко-
вій, 2. Виконано ремонт – від-
мосток (вул. Соборна, 107; 
Полтавська, 70); покрівлі 
будинків (вул. Антонова, 4-а; 
Михайлівська, 20; Соборна, 
144); металевих парапетів 
покрівлі (вул. Гагаріна, 17).

КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»
Реконструкція самопливного 
каналізаційного колектору (d 
1000; вул. Генерала Наумова, 
м. Київ). Покупка нового екс-
каватора. Будівництво – ре-
зервуару 1000 м3 по вул. Бу-
чанське Шосе, смт. Гостомель; 
проколу для водопроводу (d 
250) під залізницею Київ – 
Тетерів (вул. Яснополянська, 
м. Буча); самопливного ка-
налізаційного колектору (d 
600) від вул. Тарасівської до 
вул. Яблунівської – Вокзаль-
ної в м. Буча. Проектування 
станції водопідготовки і зне-
залізування продуктивністю 

6000 м3 на добу (вул. Пуш-
кінська, м. Буча). Введення 
в експлуатацію нової будівлі 
для машиністів КНС–8 і слю-
сарів каналізаційної дільниці 
(вул. Соборна, 1-а, м. Ірпінь). 
Запуск в експлуатацію пере-
сувної дизельелектростанції 
продуктивністю 388 кВт для 
ліквідації аварійних відклю-
чень каналізаційних насосних 
станцій №4, №6, №7, №8, 
№11, №12. Заміна насосних 
агрегатів на свердловинах: 
– Буча – св. №46 вул. Вок-
зальна (територія школи №3); 
– Ірпінь – св. 6, вул. Чехова;  
св. 25 «Забуччя»; св. 17А, 
вул. Полтавська; 
Промивка і хлорування ре-
зервуарів чистої води: 
– Ірпінь –1000 м3 (вул. Пол-
тавська), 400 м3 (вул. Миру);
– Ворзель – 50 м3 (вул. Дека-
бристів); 
– Буча – 1400 м3 (вул. Пуш-
кінська). 
Прибирання, побілка і покра-
ска санітарних зон свердло-
вин, КНС, ВНС. 

КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»
Проводилося – видалення 
аварійний сухостійний дерев, 
санітарна обрізка, крону-
вання за заявами громадян; 
вивезення опалого листя; 
щоденний догляд та обслу-
говування зелених зон міста 
(парк ім. Правика, «Дубки», 
Центральний, Покровський, 
сквер ім. Сидорука, ім. Аліє-
вої, Алея Героїв АТО, стадіон 
«Чемпіон»). Проведено по-
точний ремонт лавок у пар-
ках та скверах міста.

Фото: В. Шилов

Ремонтні роботи в Ірпені на вул. З. Алієвої

Ямковий ремонт у Ворзелі на вул. Стражеска



№  13.  31  березня 2017 року 7ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

 ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ

УТ-1

Профiлактика.
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.25 Твiй дiм 2.
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки».
17.45 Вiкно до Америки.
18.10 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
18.55 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
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».
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.10 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки».
3.00 Т/с «Острiв любовi».
4.20 Вiкно до Америки.
4.40 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.50 Вiчне.

Канал "1+1"

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 «Пробач менi, моя 
любове».
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 «Хороший 
хлопець». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 Х/ф «Утiкач». (18+).
1.10 «ТСН».
1.25 Х/ф «Утiкач». (18+).
2.30 «Телемагазин».

Інтер

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 Х/ф «Дiамантова 
рука».
11.15 Х/ф «Прогноз».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Прогноз».
13.30 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Смак граната».

0.40 Т/с «Територiя 
краси».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.50 Т/с «Садиба».
4.10 «Стосується 
кожного».
4.55 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф «Формула 
щастя». (16+).
13.50 Т/с «Осiння мелодiя 
любовi», 1 i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Осiння мелодiя 
любовi». (16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 60 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чуже щастя», 1 
i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Судний день». 
(18+).
Профiлактика.
5.00 Сьогоднi.
5.30 Зоряний шлях.

СТБ

6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
10.45 «За живе!»
12.05 Х/ф 
«Довгоочiкуване 
кохання».
14.00 «Битва 
екстрасенсiв 16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»

20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.35 «Давай 
поговоримо про секс 3».
1.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
3.20 Найкраще на ТБ.

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.35 Т/с «Друзi».
5.25 Абзац.
6.25 Kids̀  Time.
6.30 М/с «Сiмейка 
Крудс».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Х/ф «Гонщик».
10.00 Х/ф «Нью-Йоркське 
таксi».
12.00 Х/ф «Таксi 3».
13.50 Х/ф «Мiстер i 
мiсiс смiт». (16+).
16.00 Ревiзор Спешл.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
21.00 Таємний агент.
22.00 Таємний агент. 
Пост-шоу.
0.00 Суперiнтуїцiя.
1.45 Небачене 
Євробачення.
2.00 Служба розшуку 
дiтей.
2.05 Зона ночi.

ICTV

5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Дивитись усiм!
5.55 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.

9.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10 Секретний фронт. 
Дайджест.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Куля в лоб». 
(16+).
14.50 Х/ф «Цар 
скорпiонiв».
15.45 Факти. День.
16.05 Х/ф «Цар 
скорпiонiв».
16.50 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 2. Сходження 
воїна». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
22.15 Свобода слова.
0.20 Х/ф «Ударна сила». 
(16+).
2.00 Небачене 
Євробачення.
2.15 Т/с «Лас-Вегас 5». 
(16+).
2.55 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiдеобiмба».
9.55 «Угон по-нашому».
12.10 Т/с «Загублений 
свiт».
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
16.35 Д/ф «Iлюзiя 
безпеки. Життя на 
межi».
17.30 «Зброя».
18.00 «Люстратор. 
Прокляття системи».

18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». 
(16+).
20.15 Т/с «Команда». 
(16+).
21.15 Х/ф «Напролом». 
(16+).
23.05 Х/ф «Деяка 
справедливiсть». (13+).
0.55 Т/с «Iнспектор Алекс 
4».
1.45 Х/ф «Чорна долина».

НТН

4.25 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.15 Т/с «Детективи». 
(16+).
11.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
6». (16+).
15.40 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: Нью-Йорк 
6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 
2». (18+).
0.55 Т/с «Морський 
патруль». (16+).
2.35 «Свiдок».
3.05 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.10 «Правда життя. 
Професiї».

ПОНЕДІЛОК, 3 квітня

ВІВТОРОК, 4 квітня

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.
9.30 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
9.35 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
9.50 Т/с «Площа Берклi».
10.45 Т/с «Лiнiя захисту».
11.35 Д/ф «Марiя 
Левитська. Театральний 
роман».
12.05 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi».
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Театральнi сезони.
14.30 Спогади.
15.00 Новини.
15.20 Поза 
часом. Телевистава 
«Украдене щастя».
17.30 Погода.
17.40 М/с «Книга 
джунглiв».
18.10 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги.

18.55 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Апостоли волi».
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

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».
13.45 «Пробач менi, моя 
любове».
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 «Хороший 
хлопець». (12+).
22.00 «На ножах».

23.35 Трилер «1408». 
(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».
10.10 Т/с «Смак граната».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Смак граната».
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 «Смак граната».
0.40 Т/с «Територiя краси».

Канал "Україна"

6.10 Агенти 
справедливостi.
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 Агенти 
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти 
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного 
злочину. (16+).

18.00 Т/с «Райське мiсце», 
61 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чуже щастя», 3 i 
4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «За живе!»
10.10 Х/ф «Спортлото-82».
12.05 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 
2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.30 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.50 Т/с «Друзi».
5.50 Абзац.
6.40 Kids̀  Time.
6.45 М/с «Сiмейка Крудс».
8.00 Kids̀  Time.
8.05 Т/с «Друзi».
11.00 Т/с «Саша Таня». 
(16+).
16.00 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.15 Х/ф «Це все вона». 
(16+).
0.10 Х/ф «Молодi татусi».

ICTV

4.30 Факти.
4.50 Дивитись усiм!

5.40 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
12.15 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
13.35 Х/ф «Стражi 
порядку». (16+).
15.35 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.50 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
23.10 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
1.05 Т/с «Лас-Вегас 5». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста 
природи».
11.00 «Облом.UA».
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».

16.35 Д/ф «Iлюзiя безпеки. 
Генетика. смертельна 
зброя».
17.30 «Зброя».
18.00 «Нишпорки».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Мiсiя на Марс».
23.20 Х/ф «Вiдчайдушний 
месник». (18+).

НТН

4.40 Х/ф «Ти - менi, я - 
тобi».
6.05 Х/ф «Смiшнi люди!»
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».
13.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
6». (16+).
15.40 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: Нью-Йорк 
6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 
2». (18+).
0.55 Т/с «Морський 
патруль». (16+).

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

З 1 квітня в лісах 
Ірпінського та Приміського 
лісництв встановився 
пожежонебезпечний період
З метою охорони лісів від 

пожеж передбачається здійс-
нення комплексу заходів, спря-
мованих на збереження лісових 
насаджень, зменшення кількості 
і площі лісових пожеж, їх опера-
тивного виявлення і ліквідації. У 
перелік протипожежних заходів 
входить створення мінералізо-
ваних смуг та їх поновлення, 
встановлення аншлагів, пере-
криття позапланових доріг шля-
хом встановлення шлагбаумів.
У минулому 2016 р. через 

складні погодно-кліматичні 
умови в лісах Ірпінського лісни-
цтва сталося 14 пожеж загаль-
ною площею 1,52 га. Причина-
ми виникнення лісових пожеж 
та їх розповсюдження на зна-
чній площі є порушення правил 
пожежної безпеки в лісах насе-
ленням.
За порушення правил пожеж-

ної безпеки в лісах, самовільне 
випалювання рослинності або її 
залишків існує відповідальність 
згідно зі ст. 77 Кодексу України 
про адміністративні правопо-
рушення.
Порушення вимог пожежної 

безпеки в лісах тягне за собою 
накладання штрафу в розмірі 
від 17 до 51 грн. За порушення 
вимог пожежної безпеки в лісах, 
що призвело до виникнення лі-
сової пожежі або поширення її 
на значній площі, розмір штра-
фу становить від 51 до 119 грн.
Шановні ірпінці!
Виконуйте правила пожеж-

ної безпеки в лісі, виховуйте у 
дітей обережність у поводженні 
з вогнем, збережіть біорізнома-
ніття в лісах!

М.М. Явон, 
лісничий Ірпінського лісництва

М.В. Проскуряков, 
лісничий Приміського лісництва 

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради 
про результат конкурсного 
відбору експертів щодо 
проведення незалежної 
оцінки об’єктів комунальної 
власності
Протокол №6/2017
Об’єкт оцінки:
– смт. Гостомель, вул. Ре-

кунова, 11-А (2 м кв., частина 
холу Ірпінської ЗОШ I-III ст. 
№13).

– смт Коцюбинське, вул. По-
номарьова, 6/4 (49,6 м кв., Ір-
пінська ЗОШ  I-III ст. №18).
Переможець конкурсу: 
ФОП Козачок Ф.Д.
Перший заступник міського 

голови Д.В. Христюк

* * *
– Лікарю, я як отримую зарпла-

ту – не перестаю сміятись! 
– Ну і добре! сміх подовжує 

життя! 
– Тобто до пенсії я дотягну? 
– Звичайно! Далі буде ще сміш-

ніше!

* * *
Сидячи на задньому сидінні так-

сі, монашка зауважила, що водій 
поглядає на неї.

– Не хочу вас образити, – сказав 
він, – але я завжди мріяв поцілува-
ти монашку. 

– Гаразд, – відповідала вона, – 
але тільки, якщо Ви – католик і не 
одружений. 
Водій сказав, що так воно і є, і 

тоді монашка поцілувала його в 
губи довгим і пристрасним поці-
лунком. Чоловік прийшов в екстаз, 
але потім заплакав. 

– У чому справа? – запитала мо-
нашка. 

– Вибачте мене сестро, але я 
згрішив. Я збрехав Вам: я – одру-
жений, і я – єврей. 
Монашка відповіла: 
– Нічого страшного. Мене звуть 

Вася, і я їду на маскарад.

АНЕКДОТИ
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СЕРЕДА, 5 квітня

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.
9.30 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
9.35 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
9.50 Д/ф «Пошук Мазепи».
10.45 Т/с «Лiнiя захисту».
11.35 Д/ф «Примари 
старовинної садиби».
12.05 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi».
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
13.40 Погода.
14.05 Д/ф «Архип Люлька».
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.20 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Школа Мерi Поппiнс.
17.35 М/с «Книга 
джунглiв».
18.00 Voxcheck.
18.10 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги.

18.55 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Київська Русь. 
Розпад чи розквiт?»
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 Кубок Девiса. 
Португалiя - Україна. 
Щоденник.
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
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 «Хороший 
хлопець». (12+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».

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».
10.10 Т/с «Смак граната».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Смак граната».
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 «Смак граната».
0.40 Т/с «Територiя краси».

Канал "Україна"

6.10 Агенти 
справедливостi.
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 Агенти 
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.

15.30 Агенти 
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
63 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чуже щастя». 
(16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
11.05 «За живе!»
12.35 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».
1.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

5.40 Абзац.
6.30 Kids̀  Time.
6.35 М/с «Сiмейка Крудс».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.50 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Паскуднi 
дiвчата».
0.00 Х/ф «Паскуднi дiвчата 
2».

ICTV

5.00 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
13.40 Х/ф «Нестримнi 2». 
(16+).
15.35 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.50 Т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
23.15 Х/ф «Нестримнi 3». 
(16+).
1.30 Т/с «Лас-Вегас 5». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiдеобiмба».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiдеобiмба».
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».

16.40 Д/ф «Iлюзiя безпеки. 
Зцiлення дивом».
17.30 «Зброя».
18.00 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Потоп». (16+).
23.00 Х/ф «Каральний 
загiн». (18+).

НТН

5.20 Х/ф «Секретний 
фарватер».
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: Нью-Йорк 6». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 6». 
(16+).
15.40 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: Нью-Йорк 6». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2». 
(18+).
0.55 Т/с «Морський 
патруль». (16+).
2.35 «Свiдок».

 ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 6 квітня

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 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.30 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
9.35 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
9.50 Т/с «Площа Берклi».
10.50 Погода.
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
13.40 Погода.
14.00 На гостину до Iвана 
Поповича.
15.00 Новини.
15.20 Свiтло.
16.05 Мистецькi iсторiї.
16.15 Погода.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хочу бути.
17.40 М/с «Книга 
джунглiв».
18.10 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
18.55 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Примари 
старовинної садиби».
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.

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 «Пробач менi, моя 
любове».
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 «Хороший 
хлопець». (12+).
22.00 «Одруження наослiп 
3».
23.35 Х/ф «Iмла». (18+).
2.00 «ТСН».
2.15 «Секретнi матерiали».
2.30 «Телемагазин».
3.35 «Телевiзiйна Служба 
Новин».

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».
10.10 Т/с «Смак граната».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Смак граната».
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 «Смак граната».
0.40 Т/с «Територiя краси».
2.00 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.10 Агенти 
справедливостi.
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 Агенти 
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти 
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
62 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чуже щастя», 5 i 
6 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.

23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Агенти 
справедливостi.

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
10.45 «За живе!»
12.05 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.50 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.35 Т/с «Друзi».
5.50 Абзац.
6.45 Kids̀  Time.
6.50 М/с «Сiмейка Крудс».
8.05 Kids̀  Time.
8.10 Т/с «Друзi».
10.50 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Вiд пацанки до 
панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до 
панянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Надто крута для 
тебе». (16+).
0.00 Х/ф «Дочка мого 
боса». (16+).
1.50 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Дивитись усiм!

5.35 Громадянська 
оборона.
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.
12.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
13.35 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
15.35 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.50 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Ньюзмейкер. 
Анатолiй Матiос.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
23.10 Х/ф «Нестримнi 2». 
(16+).
1.00 Т/с «Лас-Вегас 5». 
(16+).
2.25 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.00 «Люстратор. 
Прокляття системи».
10.30 «Нишпорки».
11.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».

15.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
16.55 Кубок України з 
футболу. 1/4 «Нафтовик-
Укрнафта» - «Динамо».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Льодовиковий 
перiод». (16+).
22.55 Х/ф «Хороша 
людина». (18+).
0.50 Т/с «Iнспектор Алекс 
4».

НТН

4.55 Х/ф «Останнiй гейм».
6.10 Х/ф «Версiя 
полковника Зорiна».
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: Нью-Йорк 
6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
6». (16+).
15.40 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: Нью-Йорк 
6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2». 
(18+).
0.45 Т/с «Морський 
патруль». (16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».

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

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

ПРОДАЄТЬСЯ
► Елітна ділянка, Ірпінь, 

752 500 грн. Тел.: (067) 
402-72-76.
► Ділянка, Стоянка 2. 

Тел.: (098) 068-53-82.
► Велосипед Ardis manik 

24’, 4400 грн. Тел.: (067) 
451-52-00.
► Велосипед дитячий 

Ardis taurus, 2600 грн. Тел.: 
(067) 451-52-00.
► 2 велосипеди у відмін-

ному стані, 7500 грн. Тел.: 
(063) 616-71-29.
► Велосипед на 4-6 ро-

ків, 750 грн. Тел.: (067) 449-
28-80.
► Машинка шліфувальна 

вібро під наждачний папір, 
299 грн. Тел.: (067) 466-69-
16.
► 2-кімнатна квартира 

від забудовника. Недорого. 
Ірпінь. Тел.: (067) 707-31-
81.
► Діючий бізнес 130 тис. 

$. Тел.: (097) 020-47-27.
► Приміщення під ко-

мерцію 36 м2,окремий вхід. 
Ірпінь, вул. Джерельна. 
Тел.: (097) 020-47-27.
► Квартиру однокімнат-

ну. Новий будинок. 298 тис. 
$, Ірпінь. Тел.: (097) 020-
47-27.
► Квартиру в розстрочку 

до 2-х років від забудовни-
ка. Ірпінь. Тел.: (097) 020-
47-27.
► Таун хаус у центрі Ірпе-

ня з документами.47 тис. $. 
Тел.: (097) 020-47-27.
► Готова з документами 

квартира-студія 11 200$. 
Ірпінь. Тел.: (097) 779-38-
23.
► Дивани б/у для кафе, 

закладів харчування. Ір-
пінь. Тел.: (096) 874-90-80.
► Крісла б/у для кафе, 

ресторанів. Ірпінь. Тел.: 
(096) 874-90-80.

РЕМОНТ 
► Ремонт сантехніки та 

електрики. Якісно. Недорого. 
Ірпінь, Буча, Ворзель. Тел.: 
(098) 641-01-44.
► Ремонт і установка 

пральних машин. Ірпінь. 
Тел.: (097) 773-98-05, (096) 
463-68-78.
► Ремонт пральних машин 

вдома. Ірпінь. Тел.: (096) 
299-49-54, (073) 070-39-89.
► Ремонт пральних ма-

шин. Ірпінь, Буча, Ворзель. 
Тел.: (097) 712-10-10.
► Ремонт пральних ма-

шин. Ірпінь, Буча, Ворзель, 
Гостомель. Тел.: (095) 915-
16-27.
► Ремонт пральних ма-

шин і холодильників. Ірпінь, 
Гостомель. Тел.: (044) 331-
28-12, (067) 50-00-103.
► Ремонт і чищення бой-

лерів. Ірпінь. Тел.: (097) 72-
88-280, (093) 895-64-24. 
► Ремонт холодильників. 

Ірпінь. Тел.: (098) 212-10-70.
► Ремонт холодильників. 

Ірпінь. Тел.: (098) 691-69-35.
► Ремонт ноутбуків. Ір-

пінь. Тел.: (067) 401-58-44.
► Ремонт ноутбуків і техні-

ки «Apple». Ірпінь. Тел.: (096) 
910-59-03.
► Ремонт ноутбуків. Ір-

пінь. Тел.: (096) 120-81-13.
► Ремонт ноутбуків. Ір-

пінь, Буча. Тел.: (096) 997-
57-79.
► Ремонт і обслуговуван-

ня кондиціонерів. Ірпінь. 
Тел.: (067) 290-90-52.
► Ремонт кондиціонерів. 

Ірпінь. Тел.: (067) 709-75-55.
► Ремонт мобільних теле-

фонів. Тел.: (098) 736-73-87.
► Ремонт швацьких ма-

шин. Ірпінь, Буча, Ворзель. 
Тел.: (063) 065-09-01.
► Ремонт (професійний) 

пилососів і пральних машин. 
Буча. Тел.: (067) 358-11-81, 
(050) 473-48-84.
► Сервіс «Apple». Ремонт 

MacBook, iMac, iPhone, iPad, 
iPod. Ірпінь. Тел.: (093) 817-
83-37.
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П'ЯТНИЦЯ, 7 квітня

СУБОТА, 8 квітня

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/с «Розповiдi про 
Хансiк».
9.30 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
9.35 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
9.50 Д/ф «Арабески 
Гоголя».
10.45 Т/с «Лiнiя захисту».
11.35 Д/ф «Київська 
Русь. Розпад чи 
розквiт?»
12.10 Погода.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
12.55 Voxcheck.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
13.40 Погода.
14.05 Д/ф «Павло 
Загребельний. До 
запитання».
15.00 Новини.
15.20 Вiра. Надiя. Любов.
16.20 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Книга 
джунглiв».
18.10 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
18.55 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
19.00 Новини. Культура.

19.25 Чоловiчий клуб. 
Кубок України з фрi-
файту.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 Кубок Девiса. 
Португалiя - Україна. 
Щоденник.
21.50 Богатирськi iгри.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

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 
6».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Пробач менi, 
моя любове».
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».
22.00 «Лiга смiху 3».
0.45 «Вечiрнiй Київ».

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».
10.10 Т/с «Смак 
граната».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Смак 
граната».
14.15 «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 «Буркотун». 
(12+).
1.05 «Подробицi» - 
«Час».
1.50 Х/ф «Хочу дитину».

Канал "Україна"

6.10 Агенти 
справедливостi.
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 Агенти 
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти 
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 64 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Нелюба», 1 
i 2 с.
23.00 Сьогоднi.

23.20 Слiдами 
львiвського смiття. 
Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Нелюба».
1.40 Т/с «Закон i 
порядок: злочинний 
намiр». (16+).
3.00 Сьогоднi.
3.45 Реальна мiстика.
5.20 Зоряний шлях.

СТБ

5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.05 Х/ф «Анна 
Герман».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.30 «Небачене 
Євробачення».
22.55 «Холостяк 7».
0.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
1.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.30 Т/с «Друзi».
5.40 Абзац.
6.35 Kids̀  Time.
6.40 М/с «Сiмейка 
Крудс».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.45 Київ вдень та 
вночi.
14.10 Серця трьох.
16.10 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Київ вдень та 
вночi.
21.50 Х/ф «Особливо 
небезпечна». (16+).
23.50 Х/ф «Березневий 
кiт». (16+).

ICTV

4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.00 Бiльше нiж 
правда.
11.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Нестримнi 
3». (16+).
15.30 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
17.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.45 Х/ф «Тюряга». 
(16+).
1.35 Т/с «Лас-Вегас 5». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Бушидо.
11.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
15.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
16.50 Х/ф «Потоп». 
(16+).

18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф 
«Американський 
кiкбоксер». (16+).
21.10 Х/ф «Озеро акул». 
(16+).
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.20 Т/с «Iнспектор 
Алекс 4».

НТН

5.20 Х/ф «Секретний 
фарватер».
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: Нью-
Йорк 6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-
Йорк 6». (16+).
15.40 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: Нью-
Йорк 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi 
вiтрила 2». (18+).
0.50 Т/с «Морський 
патруль». (16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий 
свiдок».

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».
9.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути.
10.35 Погода.
10.45 Що там з 
Євробаченням? Блоги.
10.50 Клiп учасника 
Євробачення-2017.
11.00 Фольк-music.
12.25 Т/с «Площа 
Берклi».
14.25 Х/ф «Сiсi 
- непокiрна 
iмператриця».
16.10 Книга.ua.
16.40 Чоловiчий клуб. 
Кубок України з фрi-
файту.
18.20 Богатирськi iгри.
19.20 Мiжнародний 
турнiр зi спортивної 
гiмнастики «Ukraine 
International cup».
21.00 Новини.
21.20 Кубок Девiса. 
Португалiя - Україна. 
Щоденник.
21.30 За крок до 
Євробачення.

22.15 Д/ф 
«Наталья Сумська. 
Перевтiлення».
22.45 Мегалот.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
0.00 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Таємний код 
вiри».
11.00 «Свiтське 
життя».
12.00 «Одруження 
наослiп».
13.50 «Голос країни 7».
16.30 «Вечiрнiй 
квартал».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
23.20 «Свiтське 
життя».
0.20 «Лiга смiху 3».
3.00 «Телемагазин».

Iнтер

5.50 «Подробицi» - 
«Час».
6.50 М/ф «Таємниця 
третьої планети».
7.50 Х/ф «Петля 
Орiона».

9.30 «Україна вражає».
10.00 «Небо. Лiтак. 
Мрiя».
11.00 Х/ф «Повернення 
з орбiти».
12.45 Х/ф «Золотi 
небеса».
14.15 Т/с «Гордiїв 
вузол», 1-4 с. (16+).
17.50 Т/с «Все, що нам 
потрiбно», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Все, що нам 
потрiбно», 3 i 4 с.
22.20 Х/ф «Втеча з 
в̀ язницi». (18+).
0.35 «Подробицi» - 
«Час».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Чуже щастя», 
1-6 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Чуже 
щастя». (16+).
17.00 Т/с «Забута 
жiнка», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Забута 
жiнка». (16+).
21.20 Х/ф 
«Сонцеворот». (16+).
23.30 Реальна мiстика.

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на 
Майданi».
9.00 «Все 
буде смачно!»
10.50 «Холостяк 7».

13.00 «МастерШеф 
Дiти 2».
19.00 «Україна має 
талант! Дiти».
22.05 Т/с «Коли ми 
вдома».
23.05 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.35 Т/с «Друзi».
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Сiмейка 
Крудс».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Ревiзор Спешл.
9.50 Таємний агент.
11.00 Таємний агент. 
Пост-шоу.
12.45 Вiд пацанки до 
панянки.
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф «Робiнзон 
Крузо. Дуже 
населений острiв».
18.00 Х/ф «Гаррi 
Поттер i фiлософський 
камiнь».
21.00 Х/ф «Гаррi 
Поттер i таємна 
кiмната».
0.10 Х/ф «Астрал». 
(16+).

ICTV

4.45 Факти.
5.05 Х/ф «Золоте око».
7.10 Дивитись усiм!
8.05 м i Ж.

9.00 Я зняв!
9.55 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.55 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
13.10 Х/ф «Тюряга». 
(16+).
15.10 Х/ф «Єлена 
Троянська».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Мумiя. 
Гробниця iмператора 
драконiв». (16+).
22.00 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 3. Книга 
мертвих». (16+).
23.55 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 4. У 
пошуках влади». 
(16+).
1.45 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
9.00 Бушидо.
11.35 «Угон по-
нашому».
13.55 Д/ф 
«Iлюзiя безпеки. 
Генетика. смертельна 
зброя».

14.50 Х/ф 
«Американський 
кiкбоксер». (16+).
16.30 Х/ф 
«Американський 
самурай». (16+).
18.15 Х/ф «Озеро 
акул». (16+).
20.00 Х/ф «День 
незалежностi». (16+).
22.40 Х/ф «Поза 
законом». (18+).
0.35 Х/ф «Проект 
«Динозавр». (16+).
2.00 «Секретнi 
матерiали».

НТН

5.15 Х/ф «Щит i меч».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад 
злочину».
15.20 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
21.00 Х/ф «Ларго Вiнч 
2: Змова в Бiрмi». 
(16+).
23.15 Х/ф «Слiпий 
горизонт».
1.10 Х/ф «Невiрний». 
(16+).
2.55 «Свiдок».
3.25 «Випадковий 
свiдок».
3.30 «РечДОК».
4.00 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.45 «Правда життя. 
Професiї».

 ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ

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

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

► Ремонт квартир під ключ за доступни-
ми цінами, безкоштовна консультація і за-
мір. Тел.: (050) 468-41-53.
► Ремонт квартир, котеджів, офісів, при-

міщень під ключ. Тел.: (073) 071-71-45.
► Ремонт від косметичного до «під ключ», 

ціни 2016 р. – від 700 грн/м2! Ірпінь. Тел.: 
(050) 468-41-53.
► Класичний недорогий ремонт квартир, 

офісів, виробничих площ. Тел.: (067) 769-
95-91.

ПРОПОНУЮ
 РОБОТУ

► Офіциант-бармен. Місце роботи – нова 
кав’ярня в м. Ірпінь. Деталі за тел.: (098) 
033-55-66.
► Кухар-кондитер. Місце роботи – нова 

кав’ярня в м. Ірпінь. Деталі за тел.: (098) 
033-55-66.
► Реалізатор екзотичних фруктів у мага-

зин «MaLina», район центрального парку, 14 
000 грн. Тел.: (097) 888-31-07.
► Адміністратор готелю «Ірпінь», 

3200 грн. Тел.: (096) 212-16-09.
► Покоївка в готель «Ірпінь». Тел.: (096) 

212-16-09.
► Прибиральниця в готель «Ірпінь». Тел.: 

(096) 212-16-09.
► Приймальник у хімчистку «Черес В.С.», 

Ірпінь. Тел.: (098) 718-63-69.
► Кухар-універсал, «Тріумф Маркет», 

7000 грн, Ірпінь. Тел.: (093) 233-39-98, 
(067) 505-95-48.
► Бармен «Тріумф Маркет», Ірпінь. Тел.: 

(093) 233-39-98, (067) 505-95-48.
► Адміністратор «Тріумф Маркет», Ір-

пінь. Тел.: (093) 233-39-98, (067) 505-95-48.
► Автомеханік з досвідом роботи на СТО 

в Ірпіні. Тел.: (068) 123-16-28.
► Головний інженер проектів «Дім Про-

ект». Ірпінь. Тел.: (067) 949-17-29..
► Викладач Lego конструювання «Абет-

ка», Ірпінь. Тел.: (097) 005-90-90.
► Вчитель початкових класів «Абетка», Ір-

пінь. Тел.: (097) 005-90-90.
► Вихователь в дитячий садочок «Андер-

сен», 8 000 грн. Тел.: (073) 045- 22-26.
► Торговий представник, «Автоден», 

8500 грн, Ірпінь. Тел.: (067) 630-54-42.
► Менеджер по продажу, «Автоден», Ір-

пінь. Тел.: (067) 630-54-42.
► Дизайнер-конструктор меблів, «ТОВ 

Гаммаграфік», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (097) 
300-1-300.
► Офіціант, «Алаверди», 4000 грн. Ірпінь. 

Тел.: (098) 312-64-64.
► Продавець у продуктовий магазин «Бу-

тар Ю.А.», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (063) 705-
24-46.
► Продавець продовольчих товарів. 

Буча, Ірпінь. Тел.: (067) 434-51-89. 
► Продавець продовольчих товарів, 4 

000 грн, Ірпінь (паспортний стіл). Тел.: (098) 
216-05-76; (063) 417-97-10.
► Обвалювальник м’яса. Буча, Ірпінь. 

Тел.: (067) 434-51-89.
► Мерчендайзер ТМ «АВК», м. Ірпінь, 

5000 грн. Тел.: (093) 744−09−47.

ЗДАЮ В ОРЕНДУ
► Подобово 1-, 2-, 3-кімнатні квартири. 

Ірпінь, Буча, Ворзель. 550 грн. Тел.: (063) 
119-95-15.
► Подобово. Поряд з парком Покров-

ским на Котляревського. Новий ремонт. Ір-
пінь. 450 грн. Тел.: (063) 119-95-15.
► Здаю в оренду однокімнатну кварти-

ру. Елітний будинок. Ірпінь. 4000 грн. Тел.: 
(096) 708-01-17.

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублене посвідчення батьків з багатодітної родини серія 

АІ №005195, видане відділом у справах сім’ї та молоді Ірпінської 
міської ради 04.11.2010 р. на ім’я – Поночовна Тетяна Семенівна 
та Поночовний Сергій Анатолійович, вважати недійсним.
► Загублену довідку, видану замість військового квитка 

№43/1 від 28.01.2003 р. Ірпінським МВК на ім’я – Рудюк Сергій 
Вікторович, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток, виданий на ім’я – Пендер 

Віктор Вячеславович, вважати недійсним. 
► Загублений військовий квиток, виданий на ім’я – Бегларян 

Арутюн Сергійович, вважати недійсним.
► Вважати недійсним втрачений договір купівлі-продажу 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу (Собор-
на), 109, посвідчений державним нотаріусом Ірпінської держав-
ної нотаріальної контори Копиловою В.В. 23 жовтня 2001 р. за № 
АЕЕ 560407 на право власності Мудряк Оксани Володимирівни. 
Також вважати недійсним втрачений технічний паспорт на вище-
зазначену квартиру.
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво на право власності 

на об’єкт нерухомого майна – домоволодіння №11-а по вул. Го-
голя в м. Ірпінь Київської обл., зареєстроване в частинах за: Соб-
ком Іваном Петровичем – ½ частина на підставі договору про 
надання в безстрокове користування земельної ділянки, посвідче-
ного 27 березня 1991 року Ірпінською державною нотаріальною 
конторою за реєстровим №603 (дата реєстрації 17.09.1992 р.); 
Собко Раїсою Аксентіївною – ½ частина на підставі договору 
дарування, посвідченого 11 листопада 1995 року Ірпінською 
державною нотаріальною конторою за реєстровим №2676 (дата 
реєстрації 15.11.1995 р.). Реєстровий №2405, книга 23, сторінка 
397. Реєстраційний номер РПВН – не зареєстрований.
► Загублений диплом спеціаліста, виданий 25 червня 2001 р. 

Луганським державним педагогічним університетом ім. Т. Шев-
ченка на ім’я – Остапенко Тетяна Геннадіївна, вважати недійсним.
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6.00 Свiт православ̀ 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 Поза 
часом. Телевистава 
«Наталка-Полтавка».
10.50 Д/ф «Колажi».
11.40 Спогади.
12.05 Театральнi сезони.
12.40 Х/ф «Мадам Нобель».
14.20 Мистецькi iсторiї.
14.50 Фольк-music.
15.55 Перший на селi.
16.20 Твiй дiм 2.
16.40 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.20 Кубок Девiса. 
Португалiя - Україна. 
Щоденник.
21.30 Д/с «Розповiдi про 
Хансiк».
22.30 Що там з 
Євробаченням? Кухня.
23.00 Свiт on-line.

23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Т/с «Острiв любовi».
4.35 Д/ф «Володимир 
Iвасюк. Щоб народитися 
знову».

Канал "1+1"

6.25 «На ножах».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
12.00 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
13.00 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
14.00 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
15.00 Т/с «Хороший 
хлопець». (12+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
0.10 Мелодрама 
«Найкращий екзотичний 
готель «Мерiголд». (16+).
2.25 «Аргумент Кiно».

3.00 «Телемагазин».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

5.00 Великий бокс. Усик - 
Хантер. Гвоздик - Гонсалес. 
Ломаченко - Соса.
8.00 «уДачний проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
12.00 Великий бокс. Усик - 
Хантер. Гвоздик - Гонсалес. 
Ломаченко - Соса.
14.00 Т/с «Все, що нам 
потрiбно», 1-4 с.
18.00 Т/с «Жереб долi», 1 
i 2 с.
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Жереб долi», 3 
i 4 с.
23.10 Т/с «Гордiїв вузол», 
1-4 с. (16+).

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.30 Т/с «Забута жiнка». 
(16+).
13.15 Т/с «Нелюба».

17.00 Т/с «Гiрке щастя», 1 i 
2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Гiрке щастя». 
(16+).
21.25 Х/ф «Два квитки до 
Венецiї». (16+).
23.20 Реальна мiстика.
2.00 Т/с «Райське мiсце», 
60-64 с. (16+).

СТБ

5.45 «Все буде добре!»
7.40 «Холостяк 7».
8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «Караоке на Майданi».
10.45 «Україна має талант! 
Дiти».
13.55 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
15.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
17.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.15 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».

0.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.30 Kids̀  Time.
7.35 М/ф «Сьомий гном».
9.10 М/ф «Робiнзон Крузо. 
Дуже населений острiв».
10.40 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна». (16+).
12.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь».
15.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната».
19.00 Х/ф «Страшилки». 
(16+).
21.00 Х/ф «Мисливцi на 
вiдьом». (16+).
22.45 Х/ф «Астрал: Роздiл 
2». (18+).
0.50 Х/ф «Паскуднi 
дiвчата».
2.45 Зона ночi.

ICTV

5.20 Факти.
5.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
9.10 Х/ф «Єлена Троянська».
12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 
3. Книга мертвих». (16+).
14.55 Х/ф «Цар скорпiонiв 
4. У пошуках влади». (16+).
16.50 Х/ф «Мумiя. 
Гробниця iмператора 
драконiв». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Бiлоснiжка i 
мисливець». (16+).
22.55 Х/ф «Ван Хельсiнг». 
(16+).
1.15 Х/ф «Сiм я̀ смертi». 
(16+).
3.00 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC». Пряма 
трансляцiя.
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
12.00 Д/ф «Помста 
природи».
13.50 24 тур ЧУ з футболу: 
«Карпати» - «Днiпро».
16.00 «Зброя».
16.35 Х/ф «День 
незалежностi». (16+).
19.20 24 тур ЧУ з футболу: 
«Динамо» - «Олiмпiк».

21.25 ПроФутбол.
23.05 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC». 
Повтор трансляцiї.
1.35 Т/с «Iнспектор Алекс 
4».
2.25 Х/ф «Чорна долина».

НТН

5.15 Х/ф «Чорна стрiла».
6.50 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго».
8.35 Т/с «Черговий янгол». 
(16+).
11.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки 2».
15.00 «Легенди карного 
розшуку».
17.25 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Охоронець 3». 
(16+).
22.40 Х/ф «Обмiн тiлами». 
(18+).
0.45 Х/ф «Ларго Вiнч 2: 
Змова в Бiрмi». (16+).
2.50 «Таємницi 
кримiнального свiту».

НЕДІЛЯ, 9 квітня

 ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ ТЕЛЕПРОГРАМА 3 – 9 КВІТНЯ

Вітаємо 
з 80-річчям 
Галину 

Лазарівну 
ПОПКО!

Нехай уже вісімдесят –
Поважна і значуща дата,
А Ви все молода для нас,
Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі,
І хай іще багато літ
Вас надихають світлі далі.

Чоловік, діти, онуки

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

Ромашковий чай 
протистоїть 

раковим клітинам

Вчені виявили в ромашковому чаї з’єднання апіге-
нін, що послаблює ракові клітини. Також ця сполука 
присутня в селері й петрушці.
Апігенін, крім усього іншого, має протизапальні 

властивості. Він зв’язується з 160 білками, в тому чис-
лі і з тими, які «підправляють» аномалії в РНК. Ці ано-
малії провокують близько 80% випадків онкологічних 
захворювань.
Зокрема білок hnRNPA2, з яким зв’язується апіге-

нін, дозволяє «ремонтувати» мРНК, що є частиною 
особливої ДНК, яка містить «алгоритм» вироблення 
білка, здатного призвести до раку, якщо в процесі 
його вироблення почнуться порушення.
Також є дані щодо вже діагностованого раку гру-

дей: апігенін з ромашкового чаю в поєднанні з біл-
ком hnRNPA2 підвищував чутливість до протиракових 
препаратів.

Розшукуємо архітекторів для 
створення нового культурно-
просвітницького комплексу
Розшукуємо цікаві архітектурні рішення (ес-

кізний проект) майбутнього багатофункціональ-
ного культурно-просвітницького комплексу для 
зведення на території Будинку культури в селі 
Романівка. 
Із додатковими матеріалами про об’єкт можна 

ознайомитися у відділі містобудування та архітек-
тури Ірпінської міської ради (вул. Шеченка, 2-а).
Пропозиції надсилайте на пошту: Irpen_arch@

ukr.net.
Термін проведення відбору – з 1 квітня по 

1 червня 2017 р. з оголошенням переможця у 
червні 2017 р.
Відділ культури, національностей і релігій

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
про конкурс експертів, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності
∙ Балансоутримувач: Комунальне підприємство 

«Управління житлово-комунального господарства 
«Ірпінь» Ірпінської міської ради – нежитлове примі-
щення за адресою:

– м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5 (44,4 м кв.).
∙ Балансоутримувач: Комунальний заклад «Ірпін-

ська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 
ради – нежитлові приміщення за адресою:

– смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73 
(130,5 м кв., гаражний бокс);

– м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (3 м кв., частина не-
житлового приміщення);

– м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (3 м кв., частина не-
житлового приміщення).
Учасникам конкурсу необхідно подати до кон-

курсної комісії такі документи:
– заяву на участь у конкурсі за встановленою 

формою;
– копії установчих документів учасника конкурсу; 

– копії документів, що підтверджують кваліфі-
кацію працівників, які залучаються до виконання 
оцінки; 

– копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, 
виданого у встановленому законом порядку; 

– матеріали, в яких відображається досвід прове-
дення незалежної оцінки; 

– пропозиції учасника конкурсу щодо термінів 
виконання робіт та оплати (подаються в окремому 
опечатаному конверті). 
Умови конкурсу:
– мінімальний термін виконання робіт;
– мінімальна вартість послуг експерта щодо ви-

конання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт ок-

ремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізні-

ше як за чотири робочі дні до дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевчен-
ка, 2-а, кімн. №50; тел. для довідок (04597) 63-260. 
Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради через 14 днів після 
опублікування інформації в газеті «Ірпінський віс-
ник».

Перший заступник міського голови 
Д.В. Христюк

Семья Анатолия Павловича 
и Майи Витальевны 

Бородиновых 
1 апреля празднует свою 
изумрудную свадьбу.

Пятьдесят лет рука об руку,
Как сплав метала, вы вросли друг в друга,
Свои рассветы вы встречаете вдвоем,
Сердца родные – согреваете теплом.
Как изумруд окрепли ваши чувства,
И возвели любовь вы в ранг искусства,
Мы вам желаем: много сил и лет,
Здоровья, счастья, мира, солнца свет. (с)

Любимые, родные наши, с вашим 
залуженным изумрудным юбилеем!!! 
ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Вы наши герои для 
подражания.

Ваши дети, внуки

Вітаємо з днем 
народження

Людмилу Миколаївну Бідулу, члена партії 
«Солідарність жінок України»
Ольгу Василівну Бугайчук, 
адміністратора ЦНАП 
Наталію Григорівну Андрійченко, заступни-
ка начальника юридичного відділу 
Аллу Юріївну Мотовиловець, заступника на-
чальника відділу містобудування та архітектури 

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля подарує повні щастям роки.

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Вітаємо з днем 
народження

Дмитра Петровича Корнієнка
Володимира Григоровича Федуна
Альберта Віталійовича Яковця

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло повернеться до Вас,
А недуги Вас оминають.
І нехай кожну мить, і нехай повсякчас
Ангел Божий Вас охороняє.

Рада інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій

Ірпінський міський комітет 
політичної партії «Дітей війни»

сердечно поздоровляє
Марію Карпівну Дубницьку,
секретаря політичної партії «Дітей 
війни» Гостомельської селищної ради,

із 80-річчям.

Мрій Ваших юних прекрасний сад
дарує плоди у вісімдесят!
За працю всю, усі знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння –
подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,
а дерево життя зростає і цвіте!

Голова партії І.С. Руришин
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Для догляду за шкірою 
обличчя і тіла насамперед 
потрібно підібрати правильні 
миючі засоби, а краще – спе-
ціальну косметику на основі 
цілющих компонентів приро-
ди. Таку, як у марки «Домаш-
ній доктор» – ціла лінійка спе-
ціального мила для обличчя і 
тіла, що складається на 99% 
із натуральних компонентів, 
що мають профілактичну і 
пом’якшувальну дію на шкіру 
з різноманітними проблема-
ми.
Якщо у вас на шкірі є по-

дразнення – діатез, псоріаз, 
екзема, висипання, обирайте 
«Дігтярне мило». Адже бе-
резовий дьоготь – відомий 
засіб при дерматологічних 
проблемах: має антибакте-

ріальний ефект і допомагає 
позбутися гнійників. Крім 
того він знижує вироблення 
шкірного жиру і знищує всі 
хвороботворні бактерії, які є 
причиною появи вугрової ви-
сипки не тільки на обличчі, а 
й на тілі, а також неприємно-
го запаху на стопах.
Турбує підвищена сухість і 

чутливість шкіри? Тут не обій-
тися без пом’якшуючих і жи-
вильних властивостей ланолі-
ну в «Ланоліновому милі» 

від «Домашнього доктора». 
Цей компонент допомагає 
зберігати вологу в епідермісі 
шкіри та сприяє її оновлен-
ню. Тому спеціальне мило 
буде створювати невидимий 
захисний шар для вашої шкі-
ри. Завдяки регенеруючому 
ефекту «Ланолінове мило» 
також можна використовува-
ти для промивання слідів від 
ран.
Якщо ваша шкіра схильна 

до подразнень, почервоніння 

і лущення, зверніть увагу на 
спеціальне мило «Потрій-
на сила» від «Домашнього 
доктора» з настоями меліси, 
розмарину і шавлії. У на-
родних засобах настій шавлії 
використовують для догляду 
за шкірою з розширеними 
порами, настій розмарину – 
для її знезараження, а аромат 
настою меліси цілюще діє при 
порушеннях сну. Тому мило 
має заспокійливу, омолоджу-
вальну і протизапальну дію.
Помітили на шкірі ранки, 

які довго не загоюються? Обе-
ріть «Сірчане мило» від «До-
машнього доктора», що має 
ранозагоювальний ефект, 
знімає запалення, пом’якшує 
і розгладжує шкіру. Його та-
кож рекомендується засто-
совувати для профілактики 
шкірних захворювань, таких 
як псоріаз, акне, екзема: воно 
ніжно відлущує шкіру і покра-
щує її зовнішній вигляд.
Ще одна новинка – мило 

«Бішофіт», до складу якого 
входить мінерал (джерело 
магнію), а також понад 70 не-
обхідних організму людини 
елементів. Бішофіт м’яко вво-
дить в наш організм і магній, 
і мікроелементи, які сьогодні 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ 
АБО ПОКРАЩИТИ ЇЇ СТАН?АБО ПОКРАЩИТИ ЇЇ СТАН?
Суха, стягнута, жорстка шкіра... Як швидко й ефективно повернути 
обличчю і тілу красу та здоровий вигляд?

в дефіциті у 90% населення. 
Завдяки своїм властивостям, 
бішофіт зробить шкіру стій-
кою до негативних впливів 
навколишнього середовища.
До складу кожного мила з 

лінійки цієї марки додано та-
кож відому своїми цілющими, 
зволожуючими, пом’якшую-
чими і навіть омолоджуваль-
ними властивостями олив-
кову олію. Саме вона здатна 
збільшити тривалість життя 
клітин людини на 20%.

До речі, мило досить не-
дороге за ціною – всього 
7,5 грн. Його можна придба-
ти в мережах аптек «Старт», 
«Хесі Енд Хепі Фармасі», а та-
кож у магазинах мереж «Шик 
та блиск», «Мегамаркет» та 
«Аврора».
І тільки зараз діє акція: 

-40% знижки на спеціальне 
мило у фірмових магазинах 
«Ельфа» за наявності купона. 
Вдалих покупок і здоров’я 
вашій родині!

Ольга ЧЕПУРНА

ПРОПОЗИЦІЯ

Парафія Покрови 
Божої Матері у 

м. Ірпінь УПЦ КП

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖІНЬ 
НА КВІТЕНЬ

1, сб, 17:00 – Вечірнє 
богослужіння.

2, нд, 8:45 – Літургія 
Прп. Марії Єгипетської.

6, чт, 17:00 – Вечірнє 
богослужіння. 

7, пт, 8:45 – Літургія. 
Благовіщення Пресв. 
Богородиці

8, сб, 14:00 – 
Соборування. 17:00 – 
Вечірнє богослужіння.

9, нд, 8:45 – Літургія. 
Вхід Господній в 
Єрусалим. Освячення 
верби.

12, ср, 17:00 – 
Вечірнє богослужіння.

13, чт, 8:45 – 
Літургія. Спомин 
Таємної вечері.

13, чт, 17:00 – Утреня 
з читанням 12-ох 
страсних Євангелій.

14, пт, 17:00 – 
Вечірня Великої суботи. 
Винос Плащаниці.

15, сб, 22:00 – 
Читання з Діянь святих 
апостолів. 23:30 – 
Пасхальне богослужіння. 
Світле Христове 
Воскресіння.

16, нд,  з 3:00 до 
8:00 – Освячення пасок.

19, ср, 9:00 – 
Акафіст Воскресінню 
Христовому.

22, сб, 17:00 – 
Вечірнє богослужіння. 
Роздроблення Артоса.

25, вт, 9:00 – 
Поминання спочилих. 
Радониця (Проводи).

29, сб, 17:00 – 
Вечірнє богослужіння.

30, нд, 8:45 – Літургія 
Свв. Жінок Мироносиць.
По суботах об 11:00 
у храмі проводяться 
заняття Недільної 
школи для дітей і 
підлітків. Запрошуємо 
всіх бажаючих! Вхід 
вільний.

ЯКЩО МАЄТЕ ЧИМ 
поділитися зі знедоленими – 
звертайтеся до Товариства звертайтеся до Товариства 
Червоного ХрестаЧервоного Хреста

20 березня розпо-
чався Всеукраїнський 
місячник Червоного 
Хреста. В Ірпінському 
Червоному Хресті – 
сотні знедолених лю-
дей, немічних, убогих. 
Допоможімо їм про-
дуктами, засобами гігі-
єни, взуттям, коштами, 
ліками, одягом!
Минулого року 

ваші пожертви та ве-
лика робота волонте-
рів допомогли вряту-
вати 340 осіб та отримати перше місце в області серед 
усіх організацій Червоного Хреста. Нагадуємо, що такі 
акції проходять лише двічі на рік: навесні і взимку. Тож не 
залишайтеся байдужими і цього року!
Рахунок для пожертв: 26001000031804 у ПАТ «Укрсо-

цбанк», МФО 300023 ЄДРПОУ код 00434230, м. Київ, Ки-
ївська Обласна Організація Товариства Червоного Хреста 
України, призначення платежу – для Ірпінського регіону 
згідно з листом №7 без ПДВ.
Наша адреса: смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 

141-п. Медико-Соціальний центр Товариство Червоного 
Хреста.
Прийом пожертв:
Пн – ср, пт 10:00 – 14:00
Четвер 13:00 – 17:00.
Валентина ЗАБАРИЛО, голова Ірпінського Червоного Хреста 

СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»«ДОСТУПНІ ЛІКИ»
У суботу, 1 квітня, стартує Урядова програма «Доступні ліки». 
Програма передбачає, що громадяни, які страждають на серцево-
судинні захворювання, діабет II типу і на бронхіальну астму, 
зможуть отримувати потрібні їм ліки безплатно або з незначною 
доплатою. Для повної або часткової компенсації вартості ліків 
аптекам виділено 500 млн  грн.

Як отримати?
Щоб придбати за такою 

програмою ліки, громадяни 
мають звертатися до лікарів 
для отримання рецептів. У 
них має бути зазначено не 
торговельне найменування, 
а міжнародна назва діючої 
речовини. 
Після отримання рецепта 

потрібно знайти аптеку, яка 
бере участь у програмі «До-
ступні ліки» й отримати там 
препарати безплатно або з 
невеликою доплатою – якщо 
потрібні ліки дорожчі, ніж 
державна компенсація.
Якщо в аптеці немає без-

платних ліків, то пацієнт може 
звернутися в іншу аптеку або 
придбати дорожчий препа-
рат, доплативши різницю між 
його вартістю і тією сумою, 
яку компенсує держава.

Як це діятиме
Мова йде не про всі пре-

парати. Держава повністю 
компенсує вартість найде-
шевшого лікарського засобу, 
на який подано заявку на 

участь у програмі «Доступні 
ліки». Тобто, такий препа-
рат пацієнт зможе отримати 
безплатно. Трохи дорожчий 
препарат, ціна на який не 
перевищує граничну рефе-
рентну ціну, пацієнт може 
отримати, доплативши різни-
цю між мінімальною ціною і 
роздрібною ціною обраного 
препарату.
Ліки, ціна на які пере-

вищує референтну ціну в 5 
сусідніх країнах – Польщі, 
Словаччині, Угорщині, Чехії 
та Латвії, не підпадають під 
програму відшкодування. 
Пацієнти можуть їх купувати 
в аптеках як і раніше, за влас-
ні кошти. Тобто, Міністерство 
охорони здоров’я порівняло 
ціни на аналогічні препарати 
в 5 країнах, і на основі се-
редньої ціни за добову дозу 
лікарського засобу в цих краї-
нах Уряд встановив граничну 
ціну на препарат в Україні, а 
також ціну, яку повністю від-
шкодовує держава.
Аптеки на добровільних 

умовах підписують договір з 
місцевими органами влади і 

стають учасниками програ-
ми.
Проте залишається ще 

одне відкрите питання, без 
якого програма не зможе по-
чати роботу. Як повідомляє 
Аптечна професійна асоці-
ація України, не вирішено 
питання з розпорядниками 
бюджетних коштів, з якими 
аптеки повинні укладати до-
говори на місцях. Досі пере-
лік цих суб’єктів не оприлюд-
нений. А без договору жодна 
з аптек не почне відпускати 
лікарські засоби.

Для кого ця 
програма?
За даними МОЗ серце-

во-судинні захворювання, 
діабет II типу і бронхіальна 
астма найбільше впливають 
на показники смертності на-
селення або істотно знижують 
якість життя пацієнтів, але при 
цьому ефективно лікуються 
на амбулаторному рівні.
Смертність від серце-

во-судинних захворювань 
становить 65% від загаль-
ної смертності населення в 

Україні. Згідно зі статистични-
ми даними за 2015 рік, на ді-
абет II типу страждає мільйон 
осіб. Це в 6 разів більше, ніж 
на діабет I типу (інсуліноза-
лежний). Хворих на бронхі-
альну астму зареєстровано 
210 тис. Переважно це діти і 
молодь. 

Які ліки 
дотуватимуться?
Міністерство охорони здо-

ров’я оприлюднило перелік 
цих препаратів. Програма 
надасть можливість кожно-
му українцеві отримати без-
коштовно або з незначною 
доплатою ліки за трьома ка-
тегоріями: серцево-судинні 
захворювання; бронхіальна 
астма; діабет ІІ типу.
Серцево-судинні 
захворювання:
Аміодарон (Amiodarone): 

Амлодипін (Amlodipine); Ате-
нолол (Atenolol); Верапаміл 
(Verapamil); Гідрохлортіазид 
(Hydrochlorothiazide); Спіро-
нолактон (Spironolactone); 
Фуросемід (Furosemide); Ди-
гоксин (Digoxin); Еналаприл 

(Enalapril); Ізосорбіду дині-
трат (Isosorbide dinitrate); 
Карведілол (Carvedilol); 
Клопідогрель (Clopidogrel); 
Метопролол (Metoprolol); 
Нітрогліцерин (Glyceryl 
trinitrate); Симвастатин 
(Simvastatin); Бісопролол 
(Bisoprolol).
Бронхіальна астма:
Беклометазон 

(Beclometasone); Будесонід 
(Budesonide); Сальбутамол 
(Salbutamol).
Діабет ІІ типу:
Метформін (Metformin); 

Гліклазид (Gliclazide).
Інформація з офіційних 

джерел

Від редакції:
Як саме програма «Доступні 
ліки» діятиме в нашому місті? 
Які аптеки братимуть у ній 
участь? Чи знають лікарі, як 
виписувати рецепти? Чи на-

працьована вже уся логістика 
фінансування програми?

Пропонуємо відповідальним 
особам детально розповісти 
про це в наступному номері 

«Ірпінського вісника».

ВАРТО ЗНАТИ
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Микола СЛАВИНСЬКИЙ: Микола СЛАВИНСЬКИЙ: 

«ЛІТЕРАТУРА ТВОРИЛАСЯ «ЛІТЕРАТУРА ТВОРИЛАСЯ 
НА МОЇХ ОЧАХ»НА МОЇХ ОЧАХ»
Микола СЛАВИНСЬКИЙ – типовий український галерник у царині слова з нетиповим, 
тобто талановитим, поглядом на життя. Свою ниву він виорює широким плугом: 
літературний критик, публіцист, поет, прозаїк,  директор видавництва «Український 
письменник», секретар Національної спілки письменників України, голова творчого 
об’єднання пригодників та фантастів Київської організації НСПУ.

Микола Славинський ак-
тивно реагує на виклики су-
часності – віршами, аналітич-
ними роздумами й статтями, 
рецензіями, есеями, прозови-
ми творами. Підносить най-
краще в людині. Плекає рід-
ні заповідники – літературу, 
культуру та духовність.

 Красномовні назви його 
книжок та досліджень: «Клю-
чі до заповітного», «Зупини 
мене, Господи», «Зачароване 
коло кохання», «Срібне диво», 
«Світова вдова», «Тайнопис 
миті», «Янгол милосердний», 
«Молюсь, тому і вірую…», 
«Козацькими шляхами, геть-
манськими столицями», «Єв-
ген Товстуха: двадцять тисяч 
секретів»… Нещодавно поба-
чила світ нова поетична збір-
ка «Магічний кристал».
Слово – Миколі Славин-

ському.
Ось уже багато років 

триває ревізія культури та 
красного письменства: ви-
полюється все прорадянське, 
пов’язане з так званим соці-
алістичним реалізмом. Вод-
ночас поза літературним 
процесом опиняються вагомі 
твори сучасних авторів, які не 
вміють і не хочуть «піарити-
ся». Дається взнаки й те, що 
молоді авангардисти та по-
ставангардисти прагнуть ви-
кинути з корабля сьогодення 
твори тільки за те, що вони, 
мовляв, традиційні, не мо-
дернові, написані старшими 
колегами. 
Тут вина багатьох. Вина 

молодих у тому, що вони не 
сприймають зроблене попе-
редниками і вважають, що 
література розпочинається 
з них. Змінилася парадигма 
літературознавців та авторів 
підручників для шкіл і вишів. 
Урешті-решт гостро відчува-
ється потяг до  справді нових 
імен. Вони налинули до нас 
і з усього світу, і з минув-
шини. А місця в посібниках, 
підручниках та хрестоматіях 
забракло. Доводилося відсу-
вати «за борт» звичні для нас 
імена від Архипа Тесленка до 
Андрія Головка та Михайла 
Стельмаха... Поставили ін-
ших, теж значущих і теж важ-
ливих. Сталося так, зокрема, 
й тому, що, на жаль, рамки 
навчальних програм дуже тіс-
ні, вузькі.
Література з 60-х років 

минулого століття твори-
лася на моїх очах. Працю-
ючи в газеті «Літературна 
Україна», я намагався і не 
пропустити жодної значущої 
публікації, і, за професійною 
спонукою, знайомився з де-
сятками посередніх романів 
та повістей про заводські та 
колгоспні будні, бригади ко-
муністичної праці тощо. Із 
часом увесь масив так званої 
виробничої прози, особливо 
поширеної у 70-80-ті роки, 
мовби сам собою канув у 
Лету. Ніхто за тими творами 
не тужить, рідко  навіть згаду-
ють імена їхніх авторів. Іме-
на, які, до речі, колись гримі-
ли чи гримкотіли, наче бляха 
на вітрах епохи: Павло Ав-
томонов, Павло Байдебура, 
Юрій Бедзик, Олекса Гуреїв, 
Віталій Логвиненко, Микола 

Олійник, Валентин Речмедін, 
Микола Рудь, Вадим Собко.  
Певна річ, сьогодні не треба 
нічого реанімувати, а ось ви-
брати найкращі твори можна 
і треба. 
Приголомшувало до 

глибини душі, коли ти, мо-
лодий, робив обґрунтоване 
зауваження, а знаний пись-
менник не просто ображався, 
а починав ставитися до тебе з 
люттю й ненавистю. Так, один 
прозаїк написав, що його ге-
рой упав у «мокру воду». Я 
зауважив, що вода не потре-
бує такого уточнення. Автор 
відвернувся від мене на все 
своє життя.
Мені, ще молодому, та-

ланило зустрічатися з тими, 
кого називали старійшинами, 
зубрами, майстрами слова, 
котрі ще писали ручкою й 
майже не користувалися ма-
шинками. Справді – на столах 
багатьох маститих прозаїків 
лежали справжні рукописи, 
тобто стосики паперу, поме-
режені чорнилом. Так, автор 
славетного роману «Козаць-
кому роду нема переводу» 
Олександр Ільченко при мені 
воістину урочисто здійснював 
ритуал перекладання арку-
шів нового твору з картонної 
течки в дерматинову. Я сте-
жив за тими неквапливими 
рухами, а статечний господар 
класичного письменницького 
кабінету, заставленого книж-
ковими шафами, то священ-
нодіяв над рукописом, то 
припрошував мене випити 
кави, то задумливо запитував 
чи то мене, чи то себе: «А, 
може, назвати роман просто: 
“Колесо”»?»
Згадую наші зустрічі з 

Костем Гордієнком в Ірпін-
ському будинку творчості. 
Писав він не просто велики-
ми, а величезними літерами, 
щоб мати змогу перечитувати 
рукопис без окулярів. На го-
рищі одного з корпусів збері-
гав косу, а коли приїжджав, то 
відразу брав її і починав на 
галявинці викошувати траву. 
Поблизу пасся білий кінь. 
Один із наших найстаріших 
письменників (народився 
1899 р.), автор свого часу по-
пулярних романів «Чужу ниву 
жала», «Дівчина під яблунею» 
та «Буймир», говорив із ним, 
ніби з людиною, й інколи 
припрошував до тієї таємни-
чої розмови мене.
Світлий, мовби летю-

чий, почерк мав Михайло 
Стельмах. Зберігаю деякі 
його взірці, як, скажімо, і  
каліграфічно написаний ре-
дакційний висновок Григора 
Тютюнника на мою повість. 
Бачив окремі абзаци роману 
«Северин Наливайко», які ви-
водив у блокноті Микола Він-
грановський. У різноформат-
них нотатниках любив писати 
Володимир Дрозд. Розкошу-
вав над папером Василь Зем-
ляк. Не цуралися ручки Юрій 
Збанацький, Оксана Іванен-
ко, яка віддала багато років 
праці над романом про Шев-
ченка «Тарасові шляхи». 
Можна по-різному ста-

витися, наприклад, до Оле-
ся Гончара, називати його 
будь-як, але вибагливість 

письма цього прозаїка незрів-
нянно вища, ніж рівень тво-
рення фрази у  нинішніх  по-
стмодерністів. Це відточене, 
продумане до кожного слова 
й коми барвисте, своєрідне, 
неповторне письмо, до якого 
тим, хто вішає всілякі ярлики 
на автора «Собору», ще тре-
ба рости й рости. Так чи так, 
а загалом же упорядникам 
омріяної стотомної бібліоте-
ки буде що вибирати зі спад-
щини Олеся Гончара. Знову ж 
таки по-різному можна стави-
тися до творчості згаданого 
Юрія Мушкетика, бо й він 
до своїх здобутків ставиться 
теж по-різному. Цей майстер 
слова не раз мені (і не тільки) 
повторював: «Ось ці мої тво-
ри  вже померли. Ось ці по-
мирають на моїх очах. Ось ці, 
можливо, виживуть. Їх буде 
небагато, але два-три рома-
ни я, сподіваюся, переживуть 
мене». 
Якось повертаюся взим-

ку додому вулицею Доне-
цькою на київській Чоко-
лівці. Сніг, замети, холодно, 
дванадцята ночі, іду, пону-
ривши голову, борючись із 
вітром… Раптом зупиняється 
таксі, відчиняються дверцята, 
з них виглядає Григір Тютюн-
ник, дивиться здивовано на 
тебе... А ти  гадаєш: «І чого це 
його занесло на Донецьку?» 
Геніальний новеліст, не зна-
ючи, що ти тут мешкаєш, 
теж, очевидно, запитує себе: 
«Нащо це він тут іде серед 
ночі й куди він іде?» Хряпає 
дверцятами, таксі набирає 
швидкості. Раптом зупиня-
ється, задкує до тебе. Знову 
відчиняються дверцята, про-
стоволосий Григір Михай-
лович приязно махає рукою 
– і чорна «Волга» мчить далі 
крізь білий сніг. У давно схо-
лолій душі стає тепло. Надов-
го. Мовби на все життя.

Чи перебуваючи у квар-
тирі Миколи Вінгранов-
ського, граєш із ним в шахи, 
й не розумієш, що він грати-
ме аж доти, коли виграє пар-
тію. Вже ніч, всю каву давно 
випито, тобі таланить, ти пе-
ремагаєш, і раптом осяює: ні, 
треба програти. Коли ти це 
вишукано робиш, господар 
полегшено зітхає, кидає на 
підлогу кожух і каже: «Лягай 
тут спати». Йде в іншу кім-
нату, а ти розумієш: «Отепер 
твій улюблений поет має пра-
во заснути». 
Уранці прокидаєшся, вста-

єш, а господар уже тримає в 
руках блокнотик: «Давай я 
тобі, Микольцю, прочитаю 
щойно написані два абзаци 
з роману про Северина На-
ливайка». І читає ці два абза-
ци, а потім дивиться на тебе, 
а ти зронюєш очікуване: «На 
Десятинній у сейфі редакції 
журналу «Київ» стоїть пляшка 
добірного вина». – «Так біжи, 
біжи негайно! Та ні, лети!» І ти 
летиш, мов на крилах, і так 
само, на крилах, повертаєшся 
до господи великого лірика 
всіх українських часів.
Або сиджу в залі столич-

ної філармонії й дивлюся, 
як вшановують малопоміт-
ного, але такого щирого, 
безпосереднього, своєрідно-
го у житті, почуваннях, зна-
йомствах 90-літнього поета 
Олексу Ющенка. Лунають 
різні слова, ведучий не най-
кращим чином імпровізує, 
кидає зі сцени жарти, й стає 
соромно за все це. Десь пе-
ред завершенням урочистого 
дійства хтось дарує Олексі 
Яковичу двотомник Максима 
Рильського, його улюбленого 
поета. І ювіляр мимоволі, не-
сподівано для всіх і, можли-
во, для себе, підносить дво-
томник і… цілує його. 
Після цього ще приязніше 

дивишся на старенького пое-

та, котрий роками й роками 
варив собі у казанку гречану 
кашу: коли син Сашко помер, 
був самотній і незахищений. 
Несподіваний доторк вуста-
ми до видання вибраних тво-
рів Максима Рильського інак-
ше осяяв Ющенка, який був 
поряд із багатьма видатними 
колегами, котрі, і це треба, на 
жаль, зазначити, у своє коло 
його так і не прийняли. 
В Ірпені я дуже часто бу-

вав упродовж багатьох ро-
ків своєї молодості. Коли ще 
не був членом Спілки пись-
менників України, мені виді-
ляли найменшу кімнатку на 
першому поверсі 10-го кор-
пусу. Та я радів із цього. Го-
ловне, щоб були письмовий 
стіл та ліжко. Годували тоді 
чудово, щовечора виставляли 
у холі кожного корпусу склян-
ку кефіру для кожного з нас. 
Перед очима – десятки відо-
мих і дуже відомих постатей. 
Серед них – Павло Загребель-
ний, Євген Гуцало, Борис Ко-
мар, які місяцями з року в рік 
мешкали у першому корпусі. 
Якось дивлюся з вікна 

другого на перший корпус: 
ходить неспокійний Євген Гу-
цало туди-сюди, міряє алею 
нервовими кроками, роз-
махує руками, майже бігає. 
Не витримую: може, щось 
сталося? А він: «Не заважай 
мені вірші писати». У мене 
є дві його поетичні збірки. 
Вірші там своєрідні, неспо-
дівані, як для прозаїка. Саме 
Євген Гуцало читав мої перші 
образки. На семінарі юних 
літераторів 1966 р. мене 
позиціонували як літератур-
ного критика, та для газетної 
добірки відібрали саме коро-
тенькі прозові образки. Один 
із них називався так: «Дичка». 
Окрім Євгена Гуцала, його 
прихильно сприйняли Марія 
Пригара, Арсен Іщук, Воло-
димир П’янов та Анатолій 
Хорунжий. На жаль, для су-
часних читачів ці імена мало 
що значать. 
Ще початківцем я, зви-

чайно, бачив лише літера-
турний фасад, парадний 
вхід до, образно кажучи, Бу-
динку письменників. Неопе-
реним 11-класником уперше 
підійшов до сивого-преси-
вого Павла Тичини. Він був 
мовби висхлий, зовнішньо 
змалілий чи й здитинілий. 
За вікном бенкетувала зима 
1966 року, ми, учасники се-
мінару юних літераторів, ло-
вили кожне слово класика. А 
він приязно зорів на кожного, 
більше усміхався, ніж гово-
рив. Таким і запам’ятався. Я 
не знав і не хотів знати, що 
влада та її літературні ставле-
ники упродовж довгих років 
підбурювали Павла Тичину 
проти Максима Рильського, 
намагалися посварити з ними 
Володимира Сосюру та Ан-
дрія Малишка, а Олеся Гон-
чара назавжди роз’єднали з 
Михайлом Стельмахом… 

З іменем Андрія Ма-
лишка пов’язано багато 
цікавих ірпінських приди-
бенцій. Після Другої світової 
війни він мешкав у невелич-
кому будиночку біля четвер-
того корпусу. Одного ранку 
на порозі з речовим мішком 
постав чолов’яга у військовій 
формі й відкарбував: «Я – 
Євмен Доломан, фронтовик». 
За мить протягнув зшиток: 
«Прочитайте мої вірші». Ан-
дрій Самійлович, похмурий, 
насуплений, невиспаний, 
скривився. А непроханий 
прибулець, старший сержант, 
був тямущим, бувалим у бу-
вальцях, тим-то вихопив із 
речового мішка пляшку – і 
на стіл. Господар розгорнув 
рукопис та й відразу сказав: 
«Непогані у вас вірші, непога-
ні». Євмен Доломан (про все 
це він сам розповідав мені) 
рішуче поставив на стіл ще 
одну пляшку неоціненної ка-
зенки. І тоді в Андрія Самій-
ловича вирвалося захоплене: 
«Та у вас же блискучі вірші!»
Ірпінський будинок 

творчості від середини ми-
нулого століття й майже до 
його завершення був рес-
пектабельним, приваблював 
своїм спокоєм, умиротво-
ренням, душевним ритмом 
творчого життя. На прохідній 
ще величався сторож, який 
видавав ключі від кімнат, алеї 
завжди підметені, собаки (а 
їх було чимало) чемні, біблі-
отека затишна, працював кі-
нозал, квітувала сигаретним 
димом більярдна. Все було 
розмірено, визначено, освя-
чено давніми, часто-густо 
жартівливими, ритуалами. 
Вранці всі ходили приблиз-
но в однаковий час снідати, 
потім працювали над руко-
писами, потім – обід, знову 
працювали. Після вечері про-
гулювалися алеями, непоміт-
но розсотувалися на невелич-
кі компанії. 
На превеликий жаль, ті 

традиції – в далекому ми-
нулому. Немає вже великого 
товариства, яке збиралося, 
бракує спокою, затишку, чи-
стоти й вишуканості. А ко-
лись же непросто, ба, навіть 
престижно було потрапити до 
Будинку творчості, доводило-
ся заздалегідь замовляти пу-
тівки. Випадало і на другому 
поверсі першого корпусу но-
чувати – в маленьких кімнат-
ках із ліжечком під низьким 
склепінням.
Я переконаний, що ні-

які негаразди, перепони 
економічні, будь-які, не зу-
пинять розвою літератури, 
завжди знайдуться відчайду-
хи, віддані цій справі люди, 
які працюватимуть і пра-
цюватимуть, незважаючи ні 
на що. Сотні людей у різних 
куточках України писатимуть 
романи, вірші, п’єси, публі-
цистику, шукатимуть і знахо-
дитимуть нові образи, епітети 
й метафори. Все буде добре.

Текст і фото: Володимир КОСКІН

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Редакція газети «Ірпінський вісник» запрошує!

Класики в Ірпені Класики в Ірпені 
10 квітня (пн.) о 16:00

Презентація нової книги Миколи СЛАВИНСЬКОГО

«Магічний кристал»
«Сонячний погляд на все суще, 
дитинну казковість світосприймання, 
дивовижне вміння бачити таємничу 
тишу й слухати сяйнисту веселку, шля-
хетні філософські роздуми, сміливе 
словотворення, добрий усміх, іскринки 
самоіронії – це та великий розмай 
іншого, захопливого, несподіваного, 
незвичного, відкриють для себе читачі 
в новій, композиційно вибагливій 
збірці ліричних мініатюр “Магічний 
кристал” відомого українського поета 
Миколи Славинського».

Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2, 
Ірпінська міська бібліотека.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Микола СЛАВИНСЬКИЙ

Значущого, вартісного в нас – по вінця. Творення 
української книгозбірні має стати державною справою. 
Тут окремі, навіть заповзятливі, ентузіасти не впораються. 
Та й, нарешті, слід уже дбати про достойну оплату праці 
упорядників, художників та авторів приміток, передмов чи 
післямов до кожного томика.
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УСЕ, УСЕ, що ми завантажили в Інтернет,що ми завантажили в Інтернет, 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТАМ НАЗАВЖДИЗАЛИШАЄТЬСЯ ТАМ НАЗАВЖДИ
Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Разом із перевагами на користувачів 
чатують і небезпеки. В українському сегменті мережі Фейсбук зареєстровано 
понад 6 млн  користувачів, аудиторія ВКонтакте в Україні нараховує близько 22 млн  
користувачів, значна частина яких – підлітки і молодь.

Соціальні мережі стали 
майданчиком для публічних 
дискусій, однак користувачі, 
перш за все, щоденно публі-
кують особисту інформацію 
про себе і своїх рідних. А у 
світі, який став завдяки Інтер-
нету глобально прозорим, 
витік будь-якої приватної 
інформації є потенційним 
ризиком для кожної людини, 
адже надалі вона не контро-
лює її.

15 березня в «Укрінфор-
мі» відбулась експертна дис-
кусія «Що суспільству варто 
знати про безпеку в Інтерне-
ті? Як уберегти ваших близь-
ких?». Захід, організований 
ГО «Інтерньюз-Україна», про-
йшов за підтримки уряду Ні-
дерландів.

«Багато українців слабо 
розуміють на які ризики вони 
наражаються, публікуючи 
інформацію. Вони віддають 
інформацію добровільно. 
Сьогодні всі пристрої, якими 
ми користуємося, синхронізу-
ються, і Гугл має найбільший 
доступ до наших даних, які 
ми залишаємо. Кожен може 
перевірити інформацію, на-
приклад, де ви подорожували 
впродовж останнього року, 
кожну локацію, ваші щоден-
ні маршрути, аж до під’їзду, 
з якого ви вийшли», – ска-
зав Віталій Мороз, експерт з 
цифрової комунікації, керів-
ник програм нових медіа ГО 
«Інтерньюз».
Експерт із цифрової без-

пеки Максим Луночкін наго-
лосив: «Щодо соціальних ме-
реж, не забуваймо, що вони 
належать корпораціям. Ми 
безкоштовно реєструємось в 
Гуглі, Фейсбуці, однак на за-
ході є гарний вираз: якщо ви 
щось отримуєте безкоштов-
но – ви і є той самий про-
дукт. Технологічні компанії 
збирають багато інформа-
ції про вас, складаючи ваш 
демографічний портрет як 
покупця. Гугл, Фейсбук ро-
зуміють чітко, де ви живете, 

чи користуєтесь публічним 
транспортом, чи є у вас ма-
шина, який рівень доходу. 
Вам пропонують у Фейсбуці 
надати максимальну кількість 
параметрів. Компанії прода-
ють інформацію про вас тим, 
хто хоче її купити. Більшість 
користувачів не задумують-
ся про те, які цифрові сліди 
вони залишають в Інтернеті. 
У багатьох Інтернет-користу-
вачів є ілюзія, що в соціаль-
них мережах публікується 
приватна інформація в режи-
мі для друзів. На жаль, це не 
так. Усе, що ми завантажили 
в Інтернет, залишається там 
назавжди». 
Юрист Павло Моісеєв: «У 

нас панує свобода, яка межує 
з безвідповідальністю. На за-
ході люди більш відповідаль-
ні, можливо тому, що історія 
їхніх стосунків з Інтернетом 
триваліша. Що таке публічна 
інформація і що таке приват-
на, як це з юридичного боку 
трактувати? Хто читав, що 
має право робити Гугл із ва-
шою інформацією, коли ви, 
скажімо, реєструєтесь? 99% 
не читали. Читають зануди 
або юристи. Хто читав права 
ВКонтакті? Мережа знахо-

диться на території РФ. У нас 
в Україні пояснювали, осо-
бливо державним службов-
цям, ризики mail.ru». 
Існує таке поняття як пра-

во на забуття. У ЄС корис-
тувач може звернутися до 
технологічної компанії із за-
питом забрати із результатів 
пошуку конкретні дописи, 
плівки, де згадується певна 
особа. Це право є двозначне. 
З одного боку можна розгля-
дати “право на забуття” як 
цензуру в Інтернеті. Публічна 
інформація забирається, з 
іншого боку – це дуже часто 
стосується злочинів. Про цю 
людину пишуть, вона згаду-
ється під час публічних про-
цесів, отримує покарання. 
Але, згідно з правом, цю ін-
формацію можуть прибрати 
з Інтернет-поля.
У 2014 р. Гугл таких запи-

тів прибрав 1 млн  390 тис., 
Фейсбук – 11 900, Ютюб 
близько 6 тис., Твітер – 5 тис.

Діти в Інтернеті
Лариса Волошина, психо-

лог приватної практики: «Ос-
танні дискусії показали, що і 
батьки, і діти мають невисо-
кий рівень обізнаності щодо 

безпеки в Інтернеті. Недавно 
в українському Інтернеті від-
бувся флешмоб, який закли-
кав публікувати фото своїх 
дітей у відповідь на вислов-
лювання журналістки. Пост 
спровокував публікацію 
фото тисяч дітей. Потрібно 
розуміти, що інформація не 
контролюється тими, хто ви-
клав фото. І роблять це бать-
ки добровільно. А якщо вони 
вказують ще й імена своїх ді-
тей, то це значить, що будь-
який зловмисник отримує 
дані, на основі яких він може 
скласти портрет цієї дитини, 
може спробувати відстежува-
ти її місцезнаходження.
Якщо ми маємо фото 

будь-якої дитини, існують 
способи, коли за фото ми 
можемо знайти її в соціаль-
них мережах. Можна виду-
мати профіль, вкравши чужі 
фото, і вести дискусію з чу-
жими дітьми, пропонуючи їм 
познайомитися. 
Батьки вчать не спілку-

ватися з незнайомцями, не 
носити гаманець, щоб його 
було видно. Однак чи знають 
батьки, що роблять їх діти в 
Інтернеті?»

Психолог радить бать-
кам бути своїй дитині това-
ришем, другом, дорослим 
партнером, але в жодному 
разі не використовувати до-
віру дитини задля диктату. 
Батьки повинні контролюва-
ти, відстежувати, захищати, 
але не повчати, інакше дити-
на просто відсторониться.
У Гарварді були проведе-

ні дослідження, які свідчать, 
що дитина, яка є вразливою, 
сором’язливою або яка від-
чуває проблеми з соціаліза-
цією, доволі успішно вирі-
шує їх у соціальних мережах. 
Спілкування, навчання, 
випробування соціальних 
ролей додає їй упевненості. 
Інтернет є незамінною части-
ною життя дітей. Батьки ма-
ють це розуміти. Як і те, що 
їх дитина відчуває себе в Ін-
тернеті так, як у їхньому віці 
вони відчували себе «за га-
ражем», тобто вона там має 
власний простір. 
Із точки зору психології 

будь-яка дитина, навіть якщо 
вона вороже ставиться до 
батьків у кризовий період, 
чекає від них захисту. Мате-
ринська фігура для дитини 
є фігурою захисною. Тому з 
дитиною треба розмовляти, 
пояснювати про небезпеку 
спілкування з людьми, яких 
вона не знає. 
Треба говорити дітям, 

наскільки небезпечно для 
них виходити на контакт із 
незнайомими, з якими ди-
тина познайомилась у мере-
жі, навіть якщо вони дитині 
подобаються. «Хижаки», а 
саме так їх називають, ко-
ристуючись довірою, вчать 
дітей мати таємниці від сво-
їх батьків. Саме цю тактику 
використовували групи, які 
спонукали дітей до суїциду. 
Дитина має знати, що якщо 
хтось у мережі говорить тобі, 
що ти маєш щось приховати, 
це вже є ознакою небезпеки. 
Вчителі радять, щоб усі 

друзі, які є у дитини, були 
знайомі батькам особисто. 
Щодо соціальних мереж, 
то не всі батьки, які мають 

доступ до сторінок своїх ді-
тей, завжди розуміють, про 
що йдеться. Був наведений 
приклад з американських до-
сліджень. Дівчина-підліток, 
посварившись із хлопцем, 
написала, що почуває себе як 
Гарі Потер 31 грудня. Мама 
дівчини, у якої були довір-
ливі стосунки з донькою, не 
зрозуміла фрази. У той час 
друзі-підлітки почали вислов-
лювати дівчині свою підтрим-
ку – у Гарі Потера 31 грудня 
загинули батьки. Молодь го-
ворить своєю мовою, дорослі 
не завжди можуть її зрозумі-
ти.
У нашому суспільстві 

батьки переконані, що вони 
мають повне право контро-
лювати своїх дітей до 16-
18 років. Однак у західних 
суспільствах із раннього віку 
цікавляться думкою дітей, 
скажімо, чи хочуть вони бачи-
ти своє фото у мережах, тому 
що у підлітків є питання до 
своєї зовнішності, одягу.
Є певні дослідження, за 

якими більшість користувачів 
дитячих (і не тільки дитячих) 
мереж вважають їх публічним 
простором, але власну сто-
рінку вони вважають просто-
ром особистим. Це помилко-
ве бачення. 
Якщо влітку МНС постій-

но нагадує нашим громадя-
нам, що вони можуть стати 
жертвами грабіжників, роз-
містивши інформацію про 
свою відсутність впродовж та-
кого-то часу, то проглянувши 
акаунт дитини, можна зрозу-
міти, наскільки забезпеченою 
є родина. 
Підсумовуючи сказане, 

учасники дискусії зійшлися 
на тому, що ми, намагаючись 
жити з Інтернетом, дозволя-
ємо приватним компаніям, 
Гуглу, Фейсбуку отримувати 
від нас дуже багато інформа-
ції. Нам необхідно навчитися 
контролювати свої посили 
і віддавати тільки те, що на 
нашу думку не буде вико-
ристане проти нас.

Данута КОСТУРА

«Недавно ми прово-
дили анкетування 

серед дітей (результати ще 
не узагальнені), скільки часу 
вони витрачають на Інтер-
нет, чим займаються у віль-
ний час. Виявилось, що учні 
майже не дивляться телеба-
чення. Близько половини уч-
нів стверджують,що Інтернет 
повністю забирає їхній віль-
ний час. Найбільше дивлять-
ся фільми, слухають музику, 
спілкуються у соціальних 
групах. 
Я попереджаю дітей, що 

вони не знають, хто перебу-
ває з другого боку екрану, 
людина може писати про 
себе неправду і входити в 
довіру. Діти запевняють, що 
спілкуються в онлайн-режимі 
і бачать одне одного.
Щодо спілкування 

онлайн, то маю певні засте-
реження, бо діти не вміють 
себе поводити в реальному 
житті, спілкуватися один з 
одним, їм простіше напи-
сати. Щодо різних “китів”, 
то спеціально не піднімала 
цю тему, бо це все одно, що 
перераховувати наркотичні 
засоби у бесіді з наркома-

нами. Ми говорили про те, 
як маніпулюють людьми. 
Починається все з дрібниць. 
Діти розповідали, що спо-
чатку “куратор” каже, щоб 
якийсь з учасників групи роз-
будив його о 2-й годині ночі, 
наступне завдання – щоб 
зламав чи порвав щось і при-
слав фото тощо. Отак посту-
пово і долаються сходинки 
до залежності від так звано-
го “куратора”. Починається 
з дрібного, а насправді йде 
маніпуляція. Ми дійшли до 
висновку, що дітям потрібно 
навчитися говорити “ні”».

Олена СОБОЛЬ, 
Ірпінська ЗОШ №17

«На мою думку, бать-
ки часто недооці-

нюють згубний вплив без-
контрольного використання 
дітьми Інтернету – соціаль-
них мереж зокрема. Адже ок-
рім так званих “груп смерті”, 
яких батьки дуже бояться, на 
дітей чатує ще багато небез-
пек: вони часто не можуть 
адекватно сприймати “до-
рослу” і за змістом і за обся-
гом інформацію, дотримува-
тись елементарної культури 

спілкування у групах, які 
самі ж створюють, що спри-
чиняє виникнення міжособи-
стісних конфліктів у класах, 
зростання рівня особистісної 
тривоги школярів аж до пси-
хосоматичних розладів. В Ін-
тернеті батьки надають дітям 
свободу, до якої вони не го-
тові. Поведінку дитини в Ін-
тернеті обов’язково потріб-
но контролювати – шляхом 
встановлення спеціального 
програмного забезпечення, 
так званого “батьківського 
контролю”, шляхом систе-
матичного перегляду історії 
браузерів та листування в 
групах. Звертаю увагу бать-
ків на те, що дитина має бути 
про це повідомлена, адже це 
– не вторгнення в особистий 
простір, а захист і піклування 
про безпеку, життя та збере-
ження психічного здоров’я 
маленької Людини!»

Ірина ЄЩЕНКО, 
Ірпінська СЗОШ №2

«Навчальні, розвива-
ючі та розважальні 

Інтернет-ресурси орієнтова-
ні на дітей будь-якого віку. 
Всесвітня мережа також задо-

вольняє потребу підлітків у 
лідерстві. Діти, які добре зна-
ють комп’ютер та Інтернет, 
більш адекватно оцінюють 
свої здібності і можливості, 
вони більш цілеспрямовані 
та кмітливі.
Проте діти не можуть 

реально оцінювати рівень 
достовірності й безпеки ін-
формації, що містить Інтер-
нет-простір. Більшість дітей, 
які зареєстровані у соціаль-
них мережах, готові поділи-
тися приватною інформаці-
єю про себе і свою сім’ю. 
Межі вседозволеності в 

Інтернет-просторі ще до-
статньо широкі. Недостатня 
увага з боку батьків роблять 
віртуальний світ найбільш 
бажаним для дитини. Надан-
ня переваги віртуальному 
світу перед реальним справ-
ляє негативний вплив на 
психіку і здоров’я дитини та 
може погіршити не тільки зір, 
поставу і сон, але й виклика-
ти тривожність, дратівливість 
і узалежнену поведінку».

Наталія БОДНАР, 
Ірпінська ЗОШI-IIIст. №13

«Я вважаю , що Інтер-
нет у дитячому віці 

потрібен, якщо користувати-
ся розвиваючими іграми, ві-
део. Це дуже гарна наочність 
для дітей. В Інтернеті діти 
спілкуються з батьками, од-
нолітками. У нас практично 
95% дітей мають планшети, 
вдома є вихід до wi-fi . В ос-
новному діти грають в ігри. 
На жаль, зараз у популярних 
іграх не завжди є позитивні 
герої. Є батьки, які не мо-
жуть впоратися з бажаннями 
своїй дітей, і діти можуть за-
надто багато перебувати за 
комп’ютером. Вважаю, що 
мають бути обмеження. Для 
своєї дитини, яка ходить у 
другий клас, я і вихователь, 
і психолог, але в першу чергу 
я – мама. Тому намагаюся на 
телефоні чи планшеті стави-

ти будильник. У дошкільно-
му віці ставила 20 хв, зараз 
до 40 хв. 
Не забороняти грати, а 

обмежити час, який потрібно 
обговорити з дитиною. Че-
рез насичені графіки батьків 
гаджети розглядаються ними 
як відчіпний варіант. Звичай-
но, що кожній дитині набага-
то приємніше провести час 
з батьками: погуляти, полі-
пити з пластиліну, пограти у 
настільні ігри, приготувати 
разом вечерю. Головне для 
дитини –це спілкування з 
батьками». 

Діана РИХЛЮК, 
НВО «Освіта», школа раннього 
розвитку дитини «Джерельце»

Що думають про Інтернет дитячі психологи Ірпеня

ПОРУШУЮЧИ ПРОБЛЕМУ

Ф
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Учасники експертної дискусії «Що суспільству варто 
знати про безпеку в Інтернеті?»
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ЯК ВИРОСТИТИ РАННЮ РЕДИСКУ ЯК ВИРОСТИТИ РАННЮ РЕДИСКУ 
У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІУ ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ
Виявляється, виростити ранню запашну редиску нескладно навіть городнику-початківцю. 
Вам знадобиться ділянка землі площею у 2 м2, розташована таким чином, щоб вона добре 
прогрівалася сонцем.

Як тільки обрана части-
на ділянки трохи просохне 
від вогкості та прогріється 
на сонці, можна починати 
скопувати й рихлити її. Ре-
дис саджають так рано тому, 
що дуже тривалий світловий 
день сприяє проростанню 
квіткових бутонів замість 
м’ясистих бульб. Якщо редис 
буде посаджений пізніше, то 
варто зменшити для нього 
світловий день, покривши 
грядку темною плівкою.
Ґрунт, у який потрібно по-

садити редис, не має потреби 
в органічних добривах, біль-
ше того, на вгноєному ґрунті 
редис рости не буде. Він ви-
магає тільки мінеральних до-
брив, краще гранульованих, 
які продають у спеціальних 
магазинах. Але якщо ви по-
садите редис у землю, у яку 
вносили органічні добрива 
торік, редис віддячить вам 
добрим урожаєм.
Є одне обмеження при по-

садці цієї культури, яке варто 
виконувати. Редис не можна 
саджати на те місце, на якому 

торік росла капуста або редь-
ка. Ці рослини одного виду, і 
у них однакові шкідники. Та 
й сам редис час від часу має 
потребу в зміні місця посад-
ки. Зате дуже добре редис 
росте після огірків, томатів, 
картоплі, бобових.
Редис висівають ряд-

ками, відстань між ними 
– 10–15 см. Глибина рядка 
– 1,5 см. Рядки потрібно по-
лити, утрамбувати і висіяти 
на них насіння разом із гра-

нулами добрив. Потім заси-
пати землею і чим-небудь 
позначити, щоб зручно було 
поливати.
Після посадки редис схо-

дить зазвичай на 5-й або 6-й 
день. Коли з’являються перші 
листочки, на рослину може 
напасти хрестоцвітна блішка. 
Для захисту від неї добре об-
сипати листочки попелом або 
тютюновим пилом.
Поливати редис потріб-

но рівномірно. При рясному 
поливі бульби рослини роз-

тріскуються. При недостат-
ньому поливі смак редису 
погіршується. Він стає гірким 
і дерев’янистим.
Від посадки до збору вро-

жаю проходить від 20 до 25 
днів, що залежить від сорту. 
Скоростиглі сорти дають вро-
жай ще раніше.
Після збору врожаю на 

місце, що звільнилося, можна 
посадити огірки або помідо-
ри, тому що час посадки цих 
культур збігається з часом до-
зрівання редису.

Підготував Володимир КОСКІН

При виборі сорту 
потрібно орієнтуватися 
на такі якості редису:

– сорт повинен бути 
скоростиглим, тому що це 
одна з найбільш ранніх 
культур, і бажано отрима-
ти врожай якомога раніше;

– сорт має бути висо-
коврожайним, оскільки 
ділянка, що засівається ре-
дисом, зазвичай невелика;

– сорт повинен бути 
стійким до стрілкування.

ЩО ЗА ЧИМ САДИТИ НА ГОРОДІЩО ЗА ЧИМ САДИТИ НА ГОРОДІ
Із часу весняних посівних робіт на городі проходить рік, і деякі моменти забуваються. А 
серед них є дуже важливі. Наприклад, що після чого можна саджати на городі. Дотримання 
сівозміни (чергування) рослин є однією з умов отримання хорошого врожаю. Рослини 
краще ростуть, менше хворіють. Існує загальне правило: культура повертається на своє 
місце не раніше ніж через 3-4 роки. Однак навмання міняти місцями різні рослини не можна.

Що після 
чого можна 
висаджувати:

– після цибулі і часнику 
можна висаджувати всі куль-
тури; повторний посів цибулі 
та часнику на тому ж місці не 
рекомендується;

– після огірків, кабачків, 
патисонів саджають редис, 
капусту, буряк, цибулю, час-
ник, горох, боби, помідори, 
картоплю;

– після томатів і картоплі: 
капуста, огірки, кабачки, гар-
буз, квасоля, горох, часник, 
буряк, салат, морква, пе-
трушка, кріп, селера;

– після бобів, гороху, ци-
булі та часнику можна саджа-
ти будь-які культури;

– після моркви, кропу, 
петрушки, селери саджають 

цибулю, часник, боби, горох, 
картоплю, томати;

– після суниці (через 
4 роки) – коренеплоди і бобо-
ві, наступного року – гарбуз, 
огірки, кабачки, потім – тома-
ти, цибулю.

Що за чим не 
можна садити:
після баклажанів – перець, 
помідори;
після брукви – буряк;
після гороху – квасолю, 
боби;
після капусти – огірки, гар-
буз, редис, ріпу, моркву;
після картоплі – помідори, 
перець, баклажани;
після моркви – петрушку;
після огірки – капусту, ква-
солю;
після пастернаку – моркву, 
петрушку, селеру;

після гарбузів – капусту.
Зазначимо, що в реаль-

ному житті буває важко до-
тримати сівозміну через 
банальну нестачу місця на 
городі. Але треба намагатися. 
Особливо для тих рослин, які 
«любить» фітофтора. Нічого 
страшного не станеться, якщо 
ви посадите горох після горо-

ху. Але з помідорами так чи-
нити вкрай небажано.
Ще у нас люблять садити 

картоплю після картоплі кіль-
ка років поспіль, тому що ця 
культура у багатьох займає 
більшу частину городу. Зем-
ля, звичайно, виснажується. 
Але ті господарі, хто рясно 
удобрють землю, завжди з 
урожаєм.

Підготував Олексій ВОЛОДИМИРОВ

ГОСПОДАРЯМ НА ЗАМІТКУ

ВАРТО ЗНАТИ

ЩО НЕ ТРЕБА ЩО НЕ ТРЕБА 
робити на городіробити на городі

Дуже часто, ми, не замислюючись, робимо те, що прийнято всіма. Ким, коли й, головне, навіщо при-
йнято – незрозуміло, але якщо сусід город уже скопав, то й 
нам треба копати, інакше «що ж люди подумають?»
Ось так, від одного до іншого, переходять різні поради 

городникам і садівникам. 
Спробуємо спростувати кілька найпоширеніших стере-

отипів.

Ґрунт потрібно постійно перекопувати і рихлити
Дивно, але цілину ніхто не копає, а вона родюча, і наші 

городи з нею в цьому не зрівняються. У природі немає ні-
чого непродуманого, усе врівноважено. Якщо є ґрунт, що 
має дати життя рослинам, то є й жучки-черв’ячки, які його 
«орють». Ці маленькі трудяги успішно працюють уже міль-
йони років, створюючи в землі тисячі каналів, роблячи її 
подібною до губки. Копаючи, ми руйнуємо повітряні ка-
нали, і ґрунт ущільнюється. Щоб побороти це ущільнення 
землі, ми знову копаємо й рихлимо. Замкнуте коло.
Щоб ґрунт був м’яким, його не можна чіпати глибше, 

ніж на 5 см, тобто працювати можна тільки сапкою або 
плоскорізом. Займайтеся своєю справою і дайте можли-
вість жукам-черв’якам займатися своєю!

Треба постійно застосовувати мінеральні добрива
Мінеральні добрива – це не необхідність, а спроба по-

топаючих схопитися за соломинку. Природою мінеральні 
добрива не передбачені, у ній «працює» винятково органі-
ка (перегній, компост). Мінеральні добрива застосовувати 
можна, але вони в «неправильному» ґрунті не тільки мало-
ефективні, але й можуть завдати шкоди.
Кращі добрива – органічні. «Правильний» ґрунт (само-

бутній, котрий мульчують і не копають ) достатньо наси-
чений біогумусом, що у величезній кількості виробляють 
«підземні жителі».

Мульча 
Навпаки, корені не можуть дихати без мульчі, коли ми 

постійно рихлимо верхній шар, порушуючи тим самим 
повітряні канали. Уявіть собі канал, що прорив черв’ячок. 
З поверхні він іде далеко під землю. Після розпушування 
верхня частина каналу виявляється порушеною, у глибину 
землі кисень надходити не має можливості. При мульчу-
ванні рихлити ґрунт не треба: бур’яни не лізуть, кірка після 
поливу не утворюється.
Органічна мульча пропускає повітря, вона не пропускає 

тільки світло. Якщо в ґрунті достатньо повітряних каналів, 
то кисню для дихання корінню цілком вистачить, навіть 
якщо мульча неорганічна (темна плівка, руберойд).

Город треба постійно прибирати
Чистої землі у природі не буває, це протиприродно. 

На будь-якому клаптику відкритого ґрунту щось обов’яз-
ково захоче вирости. Звичайно, це будуть бур’яни, яких 
ми бачити не бажаємо, тому беремо сапку й починаємо 
(вірніше, продовжуємо) нескінченну боротьбу із законами 
природи, у якій виграти неможливо. Крім цього, відкрита, 
чиста земля моментально випаровує всю вологу, що ми 
даємо їй при поливі. Сізіфова праця: поливаємо й рихли-
мо, рихлимо й поливаємо.
Ґрунт не можна залишати відкритим. Щоб зберегти во-

логу й придушити бур’яни, грядки потрібно мульчувати.

Шкідників краще труїти хімікатами
Можна й хімікатами, але обережно і тільки у крайньому 

випадку. Хімікати діють як антибіотики – убивають усіх без 
розбору: і шкідливих, і корисних. Знову ж, повернімося до 
джерел, до природи. Убивши одного шкідника, ми ство-
рюємо дуже комфортні умови для розмноження іншого. 
Тепер доведеться труїти хімією і його.
Правильно сполучені посіви борються зі шкідниками 

набагато ефективніше й не створюють загрози для ко-
рисних комах. Наприклад, посадіть пару кущиків салату 
в грядці з редисом, і про хрестоцвітну блішку ви навіть не 
згадаєте.

Чому ж вірити?
Рослинам, хоч як це парадоксально. Порівняти догляд 

за городом можна з вихованням дитини. Психологи гово-
рять, що перед тим, як покарати малюка, потрібно зро-
зуміти, чому або навіщо він зробив щось не те. Так і на 
городі: якщо зрозуміти, чому ґрунт пересихає, чому коре-
неплоди йдуть у бадилля, чому одне не хоче рости поруч 
із іншим, то догляд за городом буде приносити не втому й 
розчарування, а задоволення і високі врожаї.

Підготував Володимир КОСКІН

Як позбутися пня без зайвих зусильЯк позбутися пня без зайвих зусиль
Кожен власник присадибної ділянки добре знає, що крім закладки нового саду, посадки кущів і квітів, бувають 
випадки, коли необхідно позбутися старих або малопродуктивних дерев. Ця проблема може також виникнути на 
новій ділянці, коли потрібно викорчовувати пеньки для звільнення території.

Загалом, зрубати або спи-
ляти стовбур дерева досить 
просто. Однак що робити з 
пеньком? Адже для того, щоб 
його викорчувати, потріб-
но витратити багато часу і 
зусиль. Деякі розраховують 
на свою силу і намагаються 
розгойдати обрубки за допо-
могою спеціальних важелів. 
Інші намагаються розмити 
ґрунт і підпиляти найбільш 

потужні корені. Треті просто 
поливають пеньки соляркою 
і підпалюють.
Пропонуємо два способи 

позбутися пня, не доклада-
ючи багато зусиль. Час і де-
які речовини зроблять свою 
справу.
Спосіб 1
У дупло або спеціально 

пророблені отвори вноситься 

велика кількість натрієвої або 
калійної селітри, після чого 
пень закривається плівкою. 
Через півроку його підпалю-
ють. 
Вогонь і хімічна реакція 

знищують навіть підземну ча-
стину старої рослини.
Зверніть увагу! Цей спосіб 

не можна використовувати 
на торф’яних ґрунтах, оскіль-

ки вони легко займаються і їх 
непросто гасити!
Спосіб 2
Аміачна селітра або сечо-

вина використовуються як у 
попередньому способі. 
Однак необхідність у під-

палі відпадає сама собою. 
Через кілька років після про-
ведення процедури від пня 
не залишається й сліду.

МІЖ ІНШИМ
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ОВЕН 
(21.03–20.04)
Кiлька найближчих 
днiв можуть переста-

вити акценти, зорiєнтувати вас 
у новому напрямi. У першiй 
половинi тижня тенденцiї 
сприяють дiловій активностi.

ТIЛЕЦЬ 
(21.04–21.05)
У вас з’явиться ще 
бiльше можливостей i 
бажань. У такий перiод 

добре робити iмiджевi при-
дбання, приймати пропозицiї 
(можна не тiльки особистi, але 
й дiловi).

БЛИЗНЮКИ 
(22.05–21.06)
Будьте уважнi на 

вихiдних, коли хтось з парт-
нерiв може по-новому себе 
позицiонувати. Спостерiгайте, 
але не поспiшаєте з реакцiєю 

у вiдповiдь.
РАК 
(22.06–23.07)
Цього тижня вам 

буде значно легше, нiж 
оточуючим «розрулити» склад-
ну ситуацiю. А в любовному 
життi це найбiльш iнтенсивний 
i насичений перiод.

ЛЕВ 
(24.07–23.08)
Середина тижня 
оптимальна для 

поїздок, вiдвiдин рiзних iн-
станцiй, зустрiчей особистого 
i дiлового характеру. У суботу 
остерiгайтеся спокус, не зав’я-
зуйте випадкових знайомств.

ДIВА 
(24.08–23.09)
До кiнця тижня спро-
буйте втiлити свої пла-

ни, оскiльки попереду у вас 
досить активний, але неперед-
бачуваний перiод.

ТЕРЕЗИ 
(24.09–23.10)
Весь тиждень сприят-
ливий для романтич-

них зустрiчей, легких флiртiв. 
Любовнi iсторiї можливi в 
подорожах.

СКОРПIОН 
(24.10–22.11)
Виключно важливий 

для ваших перспектив тиж-
день. Будьте вiдповiдальнi та 
уважнi, щадiть почуття близь-
ких людей. Це можливiсть 
оновлення. Спробуйте знайти 
найбiльш вигiдне рiшення.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11–21.12)

У вирiшеннi дiлових 
питань у першу чергу орi-
єнтуйтеся на матерiальну 
складову. У суботу можуть 
вiдбутися особливі подiї або 
прийде вiдчуття значних змiн.

КОЗЕРIГ 
(22.12–20.01)
Несподiванi резуль-
тати може прине-

сти контакт iз зарубiжними 
партнерами. У середу добре 
робити покупки для дому.

ВОДОЛIЙ (21.01–
19.02)
Звертайте увагу на 
знаки. Пригадайте, 
що вiдбувалося з 

вами на початку року. Тепер 
ця тема може набути нового 
розвитку.

РИБИ (20.02–
20.03)
Можуть вiдкритися 

новi перспективи, надійдуть 
цікаві пропозицiї. Ведiть 
листування, заводьте новi 
знайомства, домовляйтеся.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ

 на 3–9 квiтня   2017 року  Весняний салат Весняний салат «МОНІКА»«МОНІКА»
Інгредієнти:

• пекінська капуста – 
300 г;

• куряча грудка гриль – 
1 шт.;

• яйця (варені) – 4 шт.;
• огірки (свіжі або мари-

новані) – 2 шт.;
• цибуля – 1 шт.;
• оцет – 60 мл;
• майонез, сіль і чорний 

мелений перець за смаком;
• морква, цибуля, огі-

рок, яйце, зелень і листя са-
лату для прикрашання.

1. Цибулю поріжте, за-
лийте оцтом і водою у спів-
відношенні 1:1.

2. Капусту наріжте не-
великими кубиками або 
соломкою. Курячу грудку 
поріжте кубиками і додайте 
до капусти. Огірки наріжте 
невеликими брусочками і 
додайте до курки. Злийте 

рідину з цибулі і з’єднайте 
всі інгредієнти, посоліть, 
поперчіть і заправте майо-
незом. Перемішайте.

3. Прикрасьте салат на 
свій розсуд. Із моркви, ци-
булі і яєць зробіть квіти, ли-
стя – з огірка і салату.

СМАЧНО І ПРОСТО

* * *
Поліцейський зупи-

няє машину – блондин-
ка за кермом. 

– Ви чому не 
ввімкнули світло в 
тунелі? 

– А я не місцева – 
звідки я знаю, де у вас 
світло в тунелі вмика-
ється?!

* * *
Жінка є жінка: орга-

нізм складний, меха-
нізм некерований, дії 
непередбачувані.

* * *
Питання вранці до 

мами: «Мам, де моя 
куртка?», «Мам, де мій 
рюкзак?», «Мам, що 
мені одягнути?», «Мам, 
а що взяти на сніда-
нок?», «Мам, а дай гро-
шей», «Мам, а де мої 
ключі?» і т.д. Питання 

вранці до тата: «Тааат, 
а де мама?».

* * *
– Рабинович, вчора 

у театрі я бачив вашу 
дружину. Вона так 
кашляла, що всі на неї 
озиралися. У неї грип?

– Ні, у неї нове 
плаття!

* * *
Планшет був ви-

найдений, щоби люди 
нарешті припинили 
сидіти в Інтернеті й по-
чали в ньому лежати.

* * *
Чоловік сказав 

дружині: «Худни, або я 
піду до іншої». Дружи-
на схудла і сама пішла 
до іншого. Мораль – 
нема чого лякати.

АНЕКДОТИ
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ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

Тел.: (067) 755-53-11, 

(093) 416-22-32

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
замена пружин, механизмов трансформации, 
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого 
и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. Ремонт про-
изводится 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

Узаконення будинків 

БТІ
(044) 23-22-333
(067) 35-32-777

ВишиванкиВишиванки

від Журби
Війна війною, Війна війною, а весна за розкладома весна за розкладом
-50% вишиті літні кофтинки
вул. Соборна, 106вул. Соборна, 106
Режим роботи:Режим роботи:
вт., пт. 9:00 – 18:00, вт., пт. 9:00 – 18:00, 
сб., нд. 9:00 – 14:00сб., нд. 9:00 – 14:00
пн. – вихіднийпн. – вихідний

тинкитинки

Ходіть красиві!Ходіть красиві!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, 
вывоз мусора, 

земельные работы, 
любая тяжелая 
работа

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
решеток, ворот, заборов

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Требуется сварщик

Тел. (063) 124-66-50
(068) 894-42-17

KOVKA-KIEV.IN.UA

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым без-
домным 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»: (068) 775-27-34, (063) 447-83-89

РЕМОНТ 
Ремонт холодильників 
на дому, закупка 
несправних 
холодильників, продаж б/у.

(066) 021-22-18, (073) 156-36-99

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Стиральная машинка, 

посудомойка,
СВЧ, духовка, плита.
Тел.: (063) 571-89-91,

(068) 905-68-40.

ЧИТАЙ! theirpin.city

Нові автомобілі
KIA, OPEL, ZAZ, 
Chevrolet, Chery 
від автосалону

виплата частинами
БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ

(093) 513-43-74, (097) 363-85-54

Компанія ЮТЕМ проводить набір на безкоштовне навчання 
зварників з подальшим працевлаштуванням

Запис на співбесіду за телефоном (067) 218-72-98 

Навчання проводиться за методами 
зварювання:

- ручне аргоно-дугове зварювання (TIG 141);
- механізоване зварювання (напівавтоматом 

MIG/MAG, 131/135).
Набір бажаючих проводиться до 10.04.2017 р.

Кількість місць обмежена.

Для участі в навчанні потрібно мати:
- паспорт, ідентифікаційний код;
- медичну довідку про стан здоров’я;
- документ про середню освіту.

* * *
У дитячому саду.
– Який милий малюк! 

Хлопчику, як тебе звуть? 
Петрик? Які пухкі щічки! 
Скільки тобі років? Петрику, 
а кого ти більше любиш 
– татуся або маму? А з 
дівчаток кого ти більше 
любиш – Катрусю або 
Марусю? 

– Тітонька, не дихайте, 
будь ласка, мені в обличчя 
перегаром. Мені 5 років. 
Я однаково люблю тата і 
маму. Ще я люблю іграшки 
і цукерки. Дівчаток я люби-
тиму, коли виросту. Хоча 
останнє, після знайомства з 
Вами, вже не факт.

* * *
Моя дівчина сказала: 

«Мені б хотілося, щоб ти 
був більше схожий на мого 
колишнього». «Добре», – 
сказав я і кинув її.

* * *
Мама розмовляє з 

донькою: 
– Яка ж ти все-таки 

капосна… 
– Усі претензії до 

виробників!

* * *
– Я можу купити все, що 

хочу! 
– Ти що, мільйонер? 
– Ні. Я просто хочу мало.

АНЕКДОТИ


