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А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО 
підкорювач космосу є і 

серед наших земляків? Звати 
його Микола Федорович 

Рожновський, йому 79 років, він 
мешкає в Гостомелі.

с. 12

Передплатити наше 
видання можна в будь-якому 
відділенні «Укрпошти»

Міська газета • ПРИІРПІННЯ

РЕДАКЦІЯРЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА  

Передплатний індекс – 

35033
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ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ.ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ. 
Ламати? Будувати?Ламати? Будувати?

6 квітня на Гостомельському Шосе, 8-а, що в Ірпені, перекривали дорогу, палили шини, ламали 
будівельний паркан. Так протестувальники висловлювали своє обурення з приводу будівництва 
багатоквартирного будинку. За словами АТОвців, які, зокрема, протистояли знесенню паркану, в будинку 
повинні отримати 12 квартир члени сімей загиблих на війні та АТОвці з інвалідністю. Була присутня поліція, 
прокуратура.
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КОРОТКО ПРО ВСЕ

В Ірпені відкрилася виставкаВ Ірпені відкрилася виставка, , 
ЗДАТНА ЗМІНИТИ ЖИТТЯЗДАТНА ЗМІНИТИ ЖИТТЯ
11 квітня в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка 
«Благодійність в об’єктиві», яку влаштував Благодійний фонд «Надійні вітрила» 
за підтримки міського голови Володимира Карплюка та Ірпінської агенції розвитку.

Вже сім років з ініціативи 
Українського форуму бла-
годійників під патронатом 
Національної спілки фото-
художників України відбува-
ється конкурс, на який фото-
графи надають свої знімки, 
присвячені темі благодій-
ності. На нинішній VІІ Все-
український фотоконкурс 
«Благодійність в об’єктиві» 
надійшло понад 500 світ-
лин, з яких було відібрано 
40 найкращих для виставки.
Дружина Президента 

України Марина Порошен-
ко, відкриваючи фотови-
ставку в Києві, зазначила, 
що проект «Благодійність в 
об’єктиві» можна сміливо 
назвати сучасним фотолі-
тописом життя українського 
народу.
Директор Українського 

форуму благодійників Анна 
Гулевська-Черниш сказала: 
«За даними всеукраїнського 
опитування, що було про-
ведено Фондом “Демокра-
тичні ініціативи” імені Іль-
ка Кучеріва на замовлення 
Українського форуму бла-
годійників наприкінці груд-
ня 2016 р., протягом цього 
року понад 14% українців 
долучилися до волонтер-
ської діяльності, а 37% опи-
таних надали матеріальну 
допомогу для здійснення 
благодійних акцій та під-
тримки благодійних орга-
нізацій. Позитивом 2016 р. 
стало збільшення розміру 
благодійного пожертвуван-
ня. Найбільша кількість опи-
таних зробила пожертву в 
розмірі від 100 до 300 грн. 

Як і в останні два роки, 
українці переважно підтри-
мують армію і поранених. 
Однак цей показник суттєво 
зменшився відносно 2014 і 
2015 рр. Те саме стосуєть-
ся і допомоги внутрішньо 
переміщеним особам. А от 
обсяги допомоги людям із 
захворюванням та інвалідні-
стю, дітям-сиротам, людям у 
складних життєвих обстави-
нах, навпаки, зріс. Сьогодні 
українці, як, втім, і весь світ, 
страждають на найжорстокі-
ший “імунодефіцит” – кри-
зу цінностей. Благодійні 
та волонтерські ініціативи 
працюють для того, щоб ми 
не забули: любов до ближ-
нього, готовність прийти 
на допомогу, пожертвувати 
власними матеріальними 
благами в ім’я інших – саме 
це робить нас людьми. 
Наша фотовиставка – дієвий 
інструмент популяризації 
цих цінностей».
На низці світлин ми бачи-

мо не по-дитячому серйозні 
обличчя дітей, які пережили 
те, чого не зазнали більшість 
дорослих протягом усього 
свого життя. Діти жили або 
зараз живуть на війні. Вони 
бачили, як вибухи руйнують 
їхні домівки. А дехто пере-
жив смерть рідних. 10-річ-
ного Данила Сисоєва із 
Красногорівки на Донеччині 
під час обстрілу 18 лютого 
2015 р. вибуховою хвилею 
викинуло із 5-го поверху. 
Якимось дивом хлопчик за-
лишився живий. Данилові 
видалили уламки черепа. 
Потім провели пластику че-

репа. Дитина вже почала 
бігати, але права сторона 
залишається малорухомою. 
Проте лікарі впевнені, що 
хлопчик повернеться до 
повноцінного життя. На де-
яких фото ми бачимо ігри 
дітей. Та це проводиться 
психологічна реабілітація 
для дітей із зони АТО. 
Виставка звертає увагу 

на немічних, старих і самот-

ніх людей. Старець Зосима 
створив притулок для таких 
людей у Свято-Успенсько-
му Миколо-Василівському 
монастирі за 30 км від лінії 
фронту. Під фото усміхне-
них старих – вислів Ольги 
Аросєвої: «Не журіться тим, 
що старієте: багатьом було в 
цьому відмовлено, бо життя 
дається всім, а старість – об-
раним!»

ВЕРНІСАЖ

«Біла тура» в шаховому клубі
8 квітня у шаховому клубі відбувся командний турнір з шахів «Біла тура»

Команди шкіл міста були представлені трьома хлопцями та однією дівчиною. Із перших турів попереду були команди 
ЗОШ №1, ЗОШ №2 та ЗОШ №12. Перед останнім туром у лідерах була школа №12, а школи №2 та №3 відставали. Та 
останній тур приніс несподіванку – школа №12 не змогла перемогти аутсайдера, а школа №3, перемігши конкурента, 
школу №2, наздогнала лідера.
У обох команд стало по 13,5 очок, школа №2 опинилася третьою з 12-ма очками. Переможця визначили тільки за 

другим додатковим показником: школа №3 – перша, школа №12 – друга.
Переможці: Іван Ковальов, Данило Лещенко, Олексій Трамбачьов та Анна Жилик. Кращими по дошках стали Іван Ко-

вальов, Яромир Гончарук, Роман Шушпанов та Анна Жилик. Після нагородження учасників турніру чекав солодкий стіл.
Дмитро ГРІЦЕНКО, Анатолій НЕЧИТАЙЛО

Члени колективу ГО «Волонтерська 
Рада» знову відвідали наших бійців 
на передовій. Побували в Зеніті та біля 
промислової зони Авдіївки. Передали бійцям 
малюнки та обереги від дітей Приірпіння, а також їжу, 
медикаменти  та інші необхідні речі. У такий спосіб 
колектив волонтерів привітав військових з прийдешнім 
святом Великодня. УКРАЇНА ВИВЧАЄ ІРПІНСЬКИЙ ДОСВІДУКРАЇНА ВИВЧАЄ ІРПІНСЬКИЙ ДОСВІД

Багато що в Ірпені нині стається вперше. До того ж місто швидкими темпами розвивається. 
Йдеться про благоустрій, інфраструктуру, нові дороги і зелені зони, з’яву парків, доріг, 
стадіону, дитячої поліклініки, амбулаторій тощо. Отже, потягнулися в Ірпінь за досвідом.

Цього разу досвід Ірпеня 
переймали викладачі і слу-
хачі Національної академії 
держуправління. Наше місто 
було обрано навчальним 
майданчиком для проведен-
ня практичного виїзного за-
няття. Майбутні і вже діючі 
управлінці приїхали позна-
йомитися з досвідом у сфері 
регіонального управління 
і побачити на власні очі, як 
ефективно і результативно 
можна працювати в україн-
ському місті. 
Гості подивилися ЦНАП, 

реконструйовану централь-
ну міську бібліотеку, дитячу 
поліклініку, стадіон «Чемпі-
он», оновлену площу і парки. 
Неодноразово можна було 
почути позитивні відгуки гос-

тей про проведену в Ірпені 
роботу за два роки.
У планах мерії – залуча-

ти студентів Академії для 
співпраці і проходження ста-
жування в Ірпінській міській 
раді.
Професор кафедри регіо-

нального управління місцево-
го самоврядування та управ-
ління містом Національної 
академії державного управ-
ління при президентові Укра-
їни Ія Дехтярьова зауважила: 
«Ми бачимо, як нині активно 
розвиваються невеликі міста, 
і це стає цікавим об’єктом 
для наукового і практичного 
вивчення, бо Київ у багатьох 
моментах сьогодні поступа-
ється прилеглим невеличким 
містам. Ми приїхали вивчити 

досвід Ірпеня, подивитися, які 
проекти застосовуються для 
того, щоб поліпшити життє-
діяльність населення. Вияви-
ли інновації, яких насправді 

сьогодні бракує, тож загалом 
треба ділитися такими інно-
ваційними речами для того, 
щоб інші міста теж їх застосо-
вували».

ВІЗИТ

7 квітня у місті Бережани (Терно-
пільська обл.) було відкрито меморіал 
на честь коцюбинця Максима Ридзани-
ча. Саме тут він провів своє дитинство та 
юність. 

Ірпінь долучився гуманітарної колони від Київщи-
ни в зону АТО. Допомога з області була спрямована на 
Луганщину до бійців 25-го батальйону територіальної 
оборони «Київська Русь» та 17-ї окремої танкової бри-
гади. Крім того з Ірпеня була відправлена ще одна ма-
шина на Донеччину. За словами міського голови Ірпеня 
Володимира Карплюка, відправляють ліки, їжу та одяг 
хлопцям 92-ї окремої механізованої бригади та бійцям 
«Азову».

Для хірургічного відділення Ірпінської централь-
ної лікарні було придбано сучасний гістероскоп. Це 
оптичне діагностично-лікувальне обладнання, що доз-
волить ірпінським лікарям надавати більш якісні та опе-
ративні гінекологічні послуги. За словами В. Карплюка, 
такого устаткування у Приірпінні досі не було, і жінкам 
доводилося їздити до Києва чи в інші регіони. Зараз пе-
редову методику обстеження і лікування – гістероскопію 
– зможуть застосовувати і в центральній лікарні Ірпеня. 

Ірпінь взяв участь у спеціалізованій медичній ви-
ставці «Медвін стоматсалон» у Києві. Поява Ірпеня на 
виставці не випадкова. Адже центральна лікарня міста ак-
тивно співпрацює з Центром щелепно-лицевої хірургії та 
стоматології. Тут наші стоматологи регулярно проходять 
навчання. Як відомо, 2017 рік оголошено Роком медици-
ни в Ірпені. У його рамках відбулося вже чимало важли-
вих подій. Одна з них – придбання нового пантамографа 
для стоматологічного кабінету Центральної міської лікар-
ні. Адміністрація ІЦМЛ зазначає, що має намір активно 
розвивати імплантологію, дитячу стоматологію в Ірпені, 
а також систематично підвищувати кваліфікацію наших 
лікарів. 

Гравці ФК «Біличанка» отримали безкоштовні про-
їзні квитки, які надають право безоплатного проїзду 
за маршрутом №745. Це дозволить спортсменкам зе-
кономити приблизно 35 тис. грн на рік. Про це повідо-
мив депутат Ірпінської міської ради Богдан Слюсаренко: 
«Я знаю, наскільки старанно спортсменки щодня працю-
ють для того, щоб прославляти наше Коцюбинське на 
всесвітньому рівні, і можна уявити, скільки витрат йде 
в них на проїзд до місць, де проходять тренування і 
матчі. Тому я провів необхідні переговори з перевізни-
ком “Транс Груп”, у результаті чого дівчата отримали 
безкоштовні проїзні квитки. Окрема подяка керівнико-
ві “Транс Груп” В.Д. Назаренку, який вже багато ро-
ків підтримує команду, тим самим сприяючи розвитку 
спорту в Коцюбинському».

Підготовлено за матеріалами «Правда Ірпеня»

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов

Біля ірпінської ЗШ №3 висадили фруктовий сад
На території Ірпінської ЗШ №3 висаджено фруктовий 

сад: 50 яблунь, груш, абрикос, персиків та аличі.
Участь у толоці взяли випускники школи, учні та їх 

батьки, громадськість. Захід відбувся за сприяння КП «Ір-
піньзеленбуд» та управління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.

Сім років відбуваєтся конкурс під патронатом 
Національної спілки художників, 
присвячений темі благодійності

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
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До Ірпеня приїдутьДо Ірпеня приїдуть НАЙСИЛЬНІШІ  НАЙСИЛЬНІШІ 
СПОРТСМЕНИ УКРАЇНИ І СВІТУСПОРТСМЕНИ УКРАЇНИ І СВІТУ
Ірпінський центральний міський стадіон «Чемпіон» активно готується провести 
найпрестижніші міжнародні змагання.
Вже у червні ірпінці вбо-

ліватимуть за триразового 
чемпіона світу з бойового 
самбо, дворазового чемпіо-
на Європи, чемпіона Євразії, 
мешканця Ірпеня Ярослава 
Амосова у рідному місті. 
Саме Ірпінь виборов право 
на проведення бою за зван-
ня чемпіона світу зі змішаних 
єдиноборств ММА за версі-
єю ММА PRO серед професі-
оналів. Крім того, тут пройде 
міжнародний турнір зі змі-
шаних єдиноборств, участь у 
якому візьмуть найсильніші 
спортсмени України та світу. 
Це стало можливим завдяки 
потужній спортивній базі, що 
була створена у місті протя-
гом двох років.
Особливою спортив-

ною гордістю Ірпеня є цен-
тральний міський стадіон 
«Чемпіон», відкритий влітку 
минулого року. Це сучас-
ний спортивний комплекс, 
побудований за усіма євро-
пейськими стандартами з 

трибунами для глядачів на 
800 місць, першокласним 
футбольним полем, теніс-
ним кортом, баскетбольним 
і тренажерними майданчика-
ми, зоною для StreetWorkout, 
біговою доріжкою і двома 
залами з м’яким покриттям.
Із часу відкриття, а це 

менше ніж за рік, «Чемпіон» 
став традиційним майданчи-
ком для проведення міських, 
регіональних та всеукраїн-
ських спортивних заходів. 

Нагадаємо: тут проходив 
футбольний чемпіонат серед 
команд «Ліги учасників АТО» 
на Кубок героїв АТО, дитячі 
змагання з футболу «Кубок 
мера», чемпіонат України 
з регбі серед дітей, мемо-
ріальний турнір із футболу 
ім. Володимира Брюховець-
кого тощо. Крім того, стадіон 
є тренувальною базою для 
місцевих команд і не тільки. 
Приємно, що поганяти м’яча 
на ірпінській траві приїжд-
жають навіть зі столиці. Це 
ФК «Зірка», ФК «Меліора-
тор», ФК «Легія». Завжди від-
криті ворота стадіону і для 
футболістів-АТОвців.
Ірпінський стадіон пра-

цює насамперед для того, 
щоб прищеплювати любов 
до спорту дітям і молоді. 
Щотижня його відвідує понад 
200 дітей. Вони займаються 
у більш як десяти спортивних 
секціях. Це дзюдо, самбо, 
айкідо, степ-аеробіка, йога, 
бойовий гопак, кен-дзюцу, 

ММА (змішані бойові мисте-
цтва), кроссфіт, кікбоксинг, 
баскетбол. Крім того, на 
базі стадіону створено дитя-
чу футбольну команду «Ір-
пінь-Чемпіон», що складаєть-
ся з чотирьох вікових груп.
З дітьми займаються ви-

сококваліфіковані тренери: 
заслужені майстри спорту, 
учасники і призери Олімпій-
ських ігор, заслужені тренери 
України. Завдяки цьому наші 

діти демонструють високі 
результати на регіональних 
і всеукраїнських змаганнях. 
Нещодавно ФК «Ірпінь – 
Чемпіон» здобув одразу два 
кубки на чемпіонаті Києва з 
футзалу. Чудові результати 
маємо і в дзюдо. У відкри-
тому турнірі столиці «Спорт 
для всіх» вихованці тренера 
Олександри Старкової, ко-
тра є й інструктором штатної 
збірної України з дзюдо, ви-
бороли одразу 12 призових 
місць. А двоє з них – Тарас 
Русинюк і Максим Фетько – 
отримали титули «Найкра-
щий спортсмен турніру».
Секції працюють як бе-

зоплатно, так і на комер-
ційній основі. «Ми вивели 
середньоринкові лояльні 
ціни, – пояснює Володимир 
Карплюк. – Адже стадіон тре-
ба утримувати у належному 
стані, доглядати, обслугову-
вати, оплачувати комунальні 
послуги та роботу тренерів і 
техперсоналу. Однак для ді-
тей, які потребують особли-
вої соціальної уваги – сиріт, 
дітей із багатодітних чи не-
благополучних родин, дітей 
учасників АТО, – для них ді-
ють пільги».
Деякі тренери працю-

ють на волонтерських за-
садах. Наприклад, перший 
заступник міського голови, 
майстер спорту міжнарод-
ного класу та п’ятиразовий 
чемпіон України з бойового 
самбо Дмитро Христюк двічі 
на тиждень проводить безко-
штовні тренування для дітей. 
А депутат міськради Анас-

тасія Попсуй тричі на тиж-
день проводить безкоштовні 
спортивні заняття для членів 
клубу «Друга молодість».
Крім того, на «Чемпіоні» 

постійно діють «соціальні го-
дини». З понеділка до суботи 
з 7:00 до 10:00 та у неділю з 
8:00 до 22:00 кожен мешка-
нець міста може безкоштов-
но займатися на футболь-
ному полі, тенісному корті, 
універсальному майданчику 
із синтетичним покриттям 
для волейболу, баскетболу 
та міні-футболу.
Як відзначає мер Ірпеня 

Володимир Карплюк: «Зви-
чайно, якщо є велике бажан-
ня займатися спортом, то це 
можна робити і у дворі, і на 
шкільному полі чи просто в 
парку. Але сьогодні світ стик-
нувся з великою проблемою 
– дуже багато дітей відда-
ють перевагу не активному 
руху, а занадто активному 
спілкуванню з комп’ютером. 
Перед нами стоїть серйозне 
завдання – переорієнтувати 
їх і переконати в тому, що 
спорт – це не лише здорово, 
але й сучасно, модно і круто. 
Відзначаючи Міжнародний 
день спорту, особливо при-
ємно усвідомлювати, що Ір-
пінь уже має чим перекону-
вати. Це стадіон “Чемпіон”, 
Ірпінська дитячо-юнацька 
спортивна школа та спор-
тивні майданчики у кожному 
парку та сквері міста. На чер-
зі – Льодова арена і міський 
басейн».

За матеріалами Інтернет

ІРПІНСЬКІ ЮНКОРИІРПІНСЬКІ ЮНКОРИ стали учасниками  стали учасниками 
«круглого столу» в Національній спілці «круглого столу» в Національній спілці 
журналістів Українижурналістів України
7 квітня у Національній спілці журналістів України відбувся круглий стіл, присвячений 
обговоренню ролі шкільних медіа в розвитку України у формуванні відкритості та 
прозорості галузі освіти та в упровадженні медіаосвіти в Україні.

Були презентовані над-
бання Міжнародного кон-
курсу шкільних медіа, який 
протягом 20 років прово-
диться в Миколаєві. Його 
організатором є Національ-
на спілка журналістів Укра-
їни, Національна академія 
педагогічних наук України, 
Асоціація молодіжної преси 
України та Коледж преси та 
телебачення (м. Миколаїв). 
Зустріч відбулася на ви-

сокому рівні. Серед спікерів 
– перший заступник голови 
Держкомтелерадіо України 
Б.О. Червак, президент На-
ціональної академії педаго-
гічних наук України В.Г. Кре-
мень, голова підкомітету з 
питань освіти Комітету Вер-
ховної Ради України з питань 
науки і освіти, народний 

депутат України Т.Д. Кре-
мінь, перший секретар Наці-
ональної спілки журналістів 
України С.А. Томіленко, се-
кретар Національної спілки 
журналістів України, прези-
дент Міжнародного конкурсу 
шкільних медіа Г.О. Голов-
ченко, головний консультант 
Головного департаменту ін-
формаційної політики Адмі-
ністрації Президента України 
О.Є. Бухтатий.
У «круглому столі» Наці-

ональної спілки журналістів 
України взяли участь юн-
кори «Ірпінського вісника»: 
Анна Решетнік, Дарина Ха-
міна та Ваня Камінський. 
Вони поділилися своїми 
враженнями про перші кро-
ки в журналістиці, предста-
вили свої напрацювання, 

дали інтерв’ю телеканалам. 
Один із юнкорів (Ваня Ка-
міський, 10 років), створив-
ши власну газету «Сімейне 
дозвілля», уже став учасни-

ком цьогорічного Міжна-
родного конкурсу шкільних 
медіа і незабаром пред-
ставлятиме свої видання у 
Миколаєві. 

Текст і фото: Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ШКІЛЬНІ МЕДІА

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

«Цокольне питання» 
залишилося без підтримки
Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
проти реєстрації місця проживання у цокольних 
приміщеннях. Таку відповідь отримала Ірпіньрада 
у відповідь на своє рішення «Про направлення 
депутатських запитів» щодо вирішення питання 
реєстрації місця проживання громадян у цокольних 
квартирах. 

«Внесення змін до будівельних норм щодо дозволу 
розміщення житлових приміщень в цокольних поверхах 
житлових приміщень буде суперечити принципу безпеки 
здоров’я та життя людини», – йдеться у листі-відповіді Мін-
регіонбуду.
Як відомо, наприкінці січня депутати Ірпіньради під-

тримали звернення громадських активістів до Прем’єр-мі-
ністра України Володимира Гройсмана щодо права 
мешканців цокольних квартир на реєстрацію за місцем 
проживання. Останні запевняють, що мова іде про дискри-
мінацію цілого прошарку населення в Україні. «По-перше, 
це автоматично позбавляє особу права на оформлення 
субсидії чи будь-якої іншої соціальної допомоги. По-дру-
ге, людина втрачає своє конституційне право голосу на 
виборах. Зрештою, мешканець міста не може бути похо-
ваний на кладовищі безкоштовно як місцевий. Останнім 
серйозно переймаються літні люди, котрі живуть у цоколь-
них квартирах», – наголошують представники ГО «Власни-
ків квартир Ірпеня». «Сьогодні на Приірпінні у цокольних 
квартирах проживає близько 500 сімей. По факту люди є, 
вони користуються міською інфраструктурою, діти ходять 
у садки і школи, родини відвідують поліклініки і лікарні. 
Однак вони не враховуються у статистичну кількість меш-
канців міста. Минулого року Ірпінь реверсною дотацією 
повернув державі 11 млн грн. І якби ці півтисячі родин об-
ліковувалися офіційно, то ми могли б віддавати набагато 
менше і спрямовувати ці кошти на розвиток територіаль-
ної громади», – розповів у своєму блозі міський голова Ір-
пеня Володимир Карплюк.

«Правда Ірпеня»

Пожежна хроніка одного дня
6 квітня видалося непростим днем для рятувальників 

Приірпіння – оперативно-рятувальна служба 36-ДПРЧ 
(Ірпінь) отримала чотири виклики: тричі щодо загоран-
ня сухої трави і один раз – гумових шин. 
О 16:37 надійшло повідомлення про загорання 

трав’яного настилу в Гостомелі по вул. Пушкіна, 24. На 
місце виклику негайно вирушили і вже о 17:23 пожежу 
повністю ліквідували. Вогонь знищив 300 м2 трави. 
О 14:52 – повідомлення про загорання трав’яного 

настилу в с. Стоянка по вул. Кошового. Завдяки зла-
годженим діям п’яти ірпінських рятувальників поже-
жу було повністю ліквідовано о 15:23. Вогонь знищив 
500 м2 сухої трави.
О 19:04 знову довелося їхати на виклик у Стоянку. 

І знову п’ятеро ірпінських вогнеборців ліквідували по-
жежу (о 19:33), яка встигла знищити ще 300 м2 трави.
О 21:07 надійшло повідомлення про загорання авто-

мобільних шин в Ірпені по вул. Гостомельське Шосе, 8.

Суд знову визнав 
дії Матюшиної незаконними

Коцюбинський селищний голова Ольга Матюшина 
незаконно видала розпорядження про накладення 
догани на свого заступника Петра Пушанка. Таке 
рішення днями прийняв Ірпінський міський суд. 
Як відомо, догану від голови Петро Пушанко отри-

мав через те, що не став підписувати акт про несплату 
заборгованості Коцюбинською селищною радою за еле-
кроенергію. «Петро Пушанко не підписав акт, оскільки 
єдиним розпорядником бюджетних коштів є селищна го-
лова і лише у її повноваженнях підписувати такі докумен-
ти. Відповідно до трудового законодавства, накладення 
дисциплінарного стягнення на працівника можливе тим 
органом чи посадовою особою, який його призначив. 
Петра Пушанка на посаду заступника Коцюбинського 
селищного голови призначила рада, яка і могла б накла-
дати стягнення на заступника голови. Суд це підтвердив», 
– розповідають правозахисники. 
Як відомо, на сьогодні Ольга Матюшина фігурує ві-

дразу у понад п’яти кримінальних провадженнях. 
«Правда Ірпеня»

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов
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АНАТОМІЯ КОНФЛІКТУ

Наступного дня прокура-
тура заборонила будь-які дії 
на цій ділянці. Частина сосен 
уже на цей час була вируба-
на. Після виведення з ділянки 
техніки протестувальники по-
ламали будівельний паркан і 
встановили на ділянці намет.

11 квітня вони пікетува-
ли обласну прокуратуру і 
заявили про порушення (на 
їхню думку) законів забудов-
ником. Заступник прокурора 
пообіцяв розібратися з цією 
ситуацією.
АРГУМЕНТИ СТОРІН
У перший день протисто-

янь учасник протесту, депу-
тат Ірпінської міської ради 
Лаврентій Кухалейшвілі, 
зокрема, сказав:

«Є у законі “уловка” (укр. 
– виверт) – право відведення 
землі комунальним підпри-
ємствам. Тоді аукціон можна 
не проводити. Міська влада 
виділила землю комунально-
му підприємству, є у нас для 
цього “Ірпіньжитлоінвест”, 
який існує вже 10 років, але 
жодного будинку не побуду-
вав. Ця фірма відразу упро-
довж тижня передала ділянку 
товариству “Смарт Універсал 
Груп”. Бачите, громада з цьо-
го приводу обурюється дуже 
сильно, бо вони вже засто-
совують схему з АТОвцями: 
прибігають хлопці, показують 
список загиблих наших ірпін-
ських хлопців. У нас таких 
конфліктних забудов купа – 
на Єсеніна, на Тургенівській. 
Ви ж обіцяли там першочер-
гово дати всім хлопцям квар-
тири. А вже сюди приходите! 
Договір оренди стовідсотко-
во не дійсний, тому що “Ір-
піньжитлоінвестбуд” передав 
право суборенди ще до того, 
як у нього це право з’явило-
ся».
Представник забудов-

ника Ярослава Арабаєва 
запевняє, що забудовник діє 
законно, на підставі деклара-
ції, яка «дає право на поча-
ток проведення будівельних 
робіт. Це ще не будівництво, 
але воно теж входить у межі 
декларації, і ми маємо право 
його здійснювати. Встанов-
лення паркану відповідно 
до законодавства вважається 
проведенням підготовчих ро-
біт. Земельна ділянка пере-
дана в суборенду ТОВ “Смарт 
Універсал Груп”, яке є забу-
довником даної земельної 
ділянки. Земельна ділянка 
використовується згідно з її 
цільовим призначенням – це 
землі громадської та житло-
вої забудови. І, відповідно, 
є договір суборенди. Він за-
реєстрований у державному 
реєстрі». Також представник 
забудовника стверджує, що 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
отримав землю 26 березня і 
тільки 3 квітня передав в су-
боренду. «Хронологія подій 
була дотримана. Ми будемо 
використовувати земельну ді-
лянку відповідно до її цільо-
вого призначення». 

Гаряче питання сесії
На позачерговій сесії теж 

говорили про події на Госто-
мельському Шосе. Громад-
ська активістка Валентина 
Ліферова розповіла, що 
бере участь у двох судових 
провадженнях щодо цієї ді-
лянки. Але наразі безрезуль-
татно.
Голова міста Володимир 

Карплюк запевнив, що у 

2006 р. тодішній міський го-
лова Мирослава Свистович 
особисто підписала договір 
оренди земельної ділянки, 
яку тоді виділили Службі 
безпеки України. З того часу 
орендарю неодноразово да-
вали дозволи на забудову цієї 
земельної ділянки і дозвільні 
документи на зрізку дерев.
Служба безпеки нещо-

давно звернулася з приводу 
зміни орендаря, який, побу-
дувавши багатоквартирний 
будинок, виділить у ньому 
квартири родинам загиблих 
та учасникам АТО, які пере-
бувають на службі в СБУ.

«Ми просто як право-
наступники отримали доз-
вільні документи, які перед 
тим отримала Служба без-
пеки. Насправді ми неодно-
разово зверталися з цим 
питанням до різних служб, є 
юридичні висновки з цього 
приводу, і ми ці документи 
вам надамо, якщо вас це ці-
кавить. Громада, так, проти 
цієї ситуації, а ми як міська 
влада – у складній ситуації: 
з одного боку – ті, хто пред-
ставляють забудовників, ма-
ють усі необхідні документи, 
щоб вести забудову на закон-
них підставах, з іншого боку 
– є громада, яка проти. Ми не 
можемо просто прийти і на-
писати, що раз громада про-
ти, то ми теж проти», – сказав 
голова Ірпеня.
Мирослава Свистович, 

своєю чергою, заперечила 
сказане Володимиром Кар-
плюком: «Коли я була місь-
ким головою, дійсно, Служба 
безпеки звернулася до мене, 
щоб виділити їй земельну 
ділянку, але зовсім в іншому 
місці. Мова йшла про прибу-
дову одного під’їзду до того 
будинку, який там стоїть. 
Тобто земельна ділянка за-
кінчувалася там, де сьогод-
ні починається будівельний 
паркан. І з другого боку (де 
магазин “Пчолка”) вони хо-
тіли надбудувати будинок 
до 9-го поверху. Все. Коли 
я давала згоду на виділення 
цієї земельної ділянки, там 
був парк і лісових насаджень 
на цій території було більше, 
ніж достатньо. Сьогодні си-
туація зовсім інша. Весь той 
парк знищили і забудували. 
І сьогодні забудовувати цей 
єдиний зелений клаптик, 
що там залишився, – злочин 
проти  людей. Крім того, ви-
ділення цієї земельної ділян-
ки  під забудову пройшло з 
порушенням Закону “Про 
основи містобудування” і 
двох постанов Кабінету Міні-
стрів, у яких сказано, що пе-

ред тим, як надати дозвіл на 
якесь будівництво, повинні 
пройти громадські слухання. 
І в першу чергу громада, яка 
там живе, має вирішувати, що 
там повинно бути».
Володимир Карплюк по-

цікавився у секретаря місь-
кради Юрія Денисенка, чи 
підтверджує він наявність 
документу, підписаного Ми-
рославою Свистович про 
відведення цієї ділянки під 
багатоповерхове будівниц-
тво, на що отримав ствердну 
відповідь.
Після сесії Мирослава Сви-

стович дала інтерв’ю кільком 
ЗМІ, які були присутні на се-
сії,  повторивши свої слова і 
версію подій. 
Секретар міськради Юрій 

Денисенко, здивувавшись, 
чому медіа не цікавляться 
первинними документами з 
цього питання, запропону-
вав їх показати, «План зону-
вання територій визначено 
у 2012 р. під перспективне 
багатоповерхове будівниц-
тво. «Мирослава Свистович 
особисто своїм рішенням 
сформувала цю  ділянку. 
Ми зобов’язані діяти згідно з 
процедурами, які визначені 
законодавством», – пояснив 
секретар ради.
Він показав копії доку-

ментів, зокрема, від 6 бе-
резня 2007 р., де написано: 
«Надати дозвіл Службі безпе-
ки України на проектування 
та складання проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 
терміном на 2 роки площею 
3000 кв. м в м. Ірпінь, по 
вулиці Гостомельське Шосе 
для будівництва багатопо-
верхового житлового будин-
ку». На закид, що там немає 
підпису Свистович, Денисен-
ко відповів, що достовірність 
документу засвідчує підпис 
начальника юридичного 
відділу. При потребі можна 
буде витребувати оригінал 
документу.
Журналістам показали 

також генплан Ірпеня. «За 
планом зонування терито-
рій, визначеним у 2012 р., 
ця ділянка підпадає під пер-
спективне багатоповерхове 
будівництво. План дозволяє 
безперешкодно головному 
архітектору Ірпеня і виконко-
му видати містобудівні умови 
і обмеження. Я вам гарантую, 
що тут все у рамках закону», 
– сказав секретар ради.

Хронологія подій
Редакція звернулась за по-

ясненнями до представника 

забудовника Ярослави Ара-
баєвої.
– Яка хронологія видачі 
дозвільних документів по 
цій забудові?

– 26 березня 2015 р. 
Ірпінська рада рішенням 
сесії надала дозвіл на пере-
дачу земельної ділянки по 
Гостомельському Шосе, 8-а 
в оренду КП «Ірпіньжитлоін-
вестбуд».

3 квітня 2015 р. 69-а се-
сія Ірпінської міськради своїм 
рішенням передала зазначе-
ну земельну ділянку в субо-
ренду. 

9 квітня 2015 р. на під-
ставі вищевказаного рішення 
був підписаний договір між 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» та 
ТОВ «Смарт Універсал Груп» 
про суборенду земельної 
ділянки (вул. Гостомельське 
Шосе, 8-а). 

6 травня 2015 р. вико-
навчий комітет прийняв рі-
шення про видачу містобу-
дівних умов та обмежень на 
забудову зазначеної земель-
ної ділянки, що підписані 
начальником відділу містобу-
дування та архітектури Ірпін-
ської міськради.

7 травня 2015 р. була ви-
дана Декларація на початок 
виконання будівельних робіт, 
за підписом Ю.А. Крищук, 
який тоді представляв Київ-
ську обласну ДАБІ (державну 
архітектурно-будівельну ін-
спекцію). 
Якраз Декларація на по-

чаток виконання будівель-
них робіт є саме тим єдиним 
дозвільним документом, 
який дає право на прове-
дення підготовчих (знесення 
зелених насаджень, встанов-
лення паркану) та будівель-
них робіт у межах будмай-
данчика, інших документів 
дозвільного характеру не ви-
магається (ч. 2 ст. 36 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»). 
– Якщо з документами 
все гаразд, чому тоді 
прокуратура заборонила 
будь-які дії на цій ділянці?

– У відділення поліції на-
дійшла заява про вчинення 
злочину, що має відношення 
до зазначеної земельної ді-
лянки, відповідно до законо-
давства правоохоронні ор-
гани зобов’язані зреагувати, 
тобто внести заяву у відповід-
ний реєстр та провести слідчі 
дії з метою встановлення іс-
тини по справі. Переконана, 
що після вивчення всіх фак-
тичних і юридичних обставин 
справи кримінальне прова-
дження буде припинено, для 

іншого просто немає право-
вих підстав. 
Ми ж, у свою чергу, теж 

звернулися до Ірпінського 
відділу Національної поліції 
про порушення криміналь-
них справ щодо осіб, які 
діяли протиправно. Група 
невстановлених осіб, які, на 
нашу думку, діяли за прямою 
вказівкою Лаврентія  Кухай-
лешвілі, і депутатів міської 
ради Богдана Степовенко, 
Сергія Глиняного  перешкод-
жали законному викорис-
танню земельної ділянки за 
її цільовим призначенням, 
здійсненню будівельної ді-
яльності. Агресивно налашто-
вана група осіб не допускала 
встановлення ТОВ «Смарт 
Універсал Груп» паркану, 
повністю заблокувавши ро-
боту будівельників, знищила 
паркан.
Вважаємо, що ці особи 

повинні бути встановлені і 
притягнуті до кримінальної 
відповідальності.
– Чому впродовж аж двох 
років тягнуться суди? 

– Деякі особи (позивачі по 
справі), які вважають себе ак-
тивістами і кажуть, що діють 
від імені територіальної гро-
мади, але насправді, як нам 
здається, – лише для власної 
вигоди вирішили, що видані 
містобудівні умови і обме-
ження забудови ділянки є не-
законними і підлягають ска-
суванню. Проте за два роки 
судових засідань позивачі так 
і не змогли довести свої твер-
дження, оскільки для цього 
нема законних підстав. Тому 
все, що вони можуть зроби-
ти, це тільки паплюжити ім’я 
забудовника надуманими по-
зовними заявами. 
– Протестуючі вимагають 
громадських слухань щодо 
використання цієї ділянки.

– Абсолютно не погоджую-
ся, вважаю, що такі тверджен-
ня можна легко спростувати. 
Відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобу-
дівної діяльності» громад-
ським слуханням підлягають 
проекти містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні: 
генеральні плани населених 
пунктів, плани зонування 
територій, детальні плани 
територій. Тобто, слуханням 
підлягає містобудівна доку-
ментація населеного пункту 
в цілому (Ірпеня), а не кожної 
земельної ділянки зокрема, а 
наскільки мені відомо, Ген-
план міста уже затверджено 
у 2012 р. 
– Чому так довго 
забудовник не починав 
будівництво?

– Дозвільні документи на 
будівництво діють безстроко-
во, оренду платимо у повно-
му обсязі і своєчасно. Визна-
чення початку будівництва 
– наша власна справа.
– Чому саме ТОВ «Орлан 
Інвест Груп» і ТОВ «Смарт 
Універсал Груп» вирішили 
допомогти квартирами 
учасникам АТО?

– Тому, що саме Антон 
Мирончук, який є співза-
сновником двох товариств, 
прийняв добровільне рішен-
ня щодо участі його бізнесу в 
такій благородній справі як 
забезпечення житлом захис-
ників Батьківщини. Антон 
Мирончук відомий у Ірпені 
як надійний забудовник. На 
виконання Указу Президен-
та Ірпінською міськрадою 
приймалися рішення щодо 
сприяння місцевою владою 
забезпеченню учасників 
АТО земельними ділянками 
і житлом. Тому А. Мирон-
чук, керуючись згаданим 
указом та рішеннями ради, 
вважає за необхідне не за-
лишати поза увагою такі 
важливі для нашої громади 
соціальні питання. 
Чинним законодавством 

сьогодні не передбачена чітка 
процедура передачі квартир 

учасникам АТО, тому нам до-
водиться продумувати власні 
процедури передачі квартир, 
керуючись, звісно, вимогами 
Цивільного кодексу України 
та іншими нормативними ак-
тами. Так, нещодавно керів-
ництвом компанії прийнято 
рішення, що учасники АТО 
підписуватимуть такі ж дого-
вори, як і всі інші вкладники 
в житлове будівництво, проте 
кошти по договору замість 
учасників АТО, швидше за 
все, вноситимуться засновни-
ком товариства – Антоном 
Мирончуком. У результаті 
такої процедури квартири у 
власність учасникам АТО пе-
рейдуть безоплатно.
Такі заяви забудовника 

не голослівні, а підтверджені 
реальними діями по будів-
ництву об’єктів на Єсеніна, 
30 і 31 в Ірпені – у зазначених 
будинках учасники АТО отри-
мали безкоштовно 50 квар-
тир.
– Будинки вже здані в 
експлуатацію? Скільки там 
усього квартир?

– Кожен будинок має по 
150 квартир і, відповідно, по 
25 однокімнатних, площею 
40 кв. м кожна, отримали 
учасники АТО. Будинки здані 
в експлуатацію. Зараз прово-
дяться роботи з благоустрою 
території. Вкладники допла-
чують свої заборгованості, 
ми оформляємо право влас-
ності для мешканців. 
– Скільки планується 
подарувати квартир 
АТОвцям у будинку на 
Гостомельському Шосе, 
8-а? 

– На Гостомельському 
Шосе будинок менший, буде 
близько 120 квартир. Для 
учасників АТО плануємо пе-
редати 12, можливо, і більше. 
Тут теж оплату за квартири 
АТОвців вноситиме або ТОВ 
«Смарт Універсал Груп», або 
Антон Мирончук.
– Активісти звинувачують 
забудовника, що 
спеціально бере «в долю» 
АТОвців, щоб можна було 
зрізати дерева на ділянках. 

– Ми отримали земельну 
ділянку, яка відповідно до мі-
стобудівної документації на-
селеного пункту призначена 
для громадської і житлової за-
будови. На ділянці у 30 соток 
будинок займе 11 соток, на 
решті буде дитячий майдан-
чик, куди зможуть приходити 
діти з усіх будинків, розташо-
ваних поруч, будуть газони, 
зелена зона. До того ж КП 
«Ірпіньзеленбуд» отримав від 
нас кошти за відновлювальну 
вартість зелених насаджень 
і, відповідно до постанови 
КМУ, повинен витратити їх 
на висадження нових дерев.
– Відбулася зустріч 
активістів із заступником 
прокурора області, які 
сказали прокурору, 
що договір між 
орендарем, яким є КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд» 
та забудовником ТОВ 
«Смарт Універсал 
Груп» не є чинним, 
оскільки порушена ст. 
18 ЗУ «Про оренду 
землі». Там вказано, 
що договір оренди 
землі набуває чинності 
після його державної 
реєстрації. На момент 
передачі цієї ділянки в 
суборенду реєстрація, 
як вони стверджують, 
в Держгеокадастрі 
відсутня. Також відсутня 
держреєстрація суборенди.

– На жаль, наразі не можу 
надати інформацію – потріб-
но піднімати в архіві доку-
менти за 2015 рік. Потрібно 
вивчити фактичні і юридичні 
обставини, після чого я під-
готую правову позицію забу-
довника.
Редакція газети слідкувати-

ме за подальшими подіями та 
інформуватиме своїх читачів.

(Початок – с. 1) 

Данута КОСТУРА, фото: Володимир ШИЛОВ
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Костянтин БОНДАРЄВ: Костянтин БОНДАРЄВ: «Референдум щодо заборони «Референдум щодо заборони 
на продаж сільськогосподарської землі — на продаж сільськогосподарської землі — 
найважливіше волевиявлення з часів проголошення найважливіше волевиявлення з часів проголошення 
української незалежності»української незалежності»
Президент, прем’єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ підписали лист намірів, 
відповідно до якого планується відкриття ринку землі та її продаж. Голова Київської 
обласної партійної організації «Батьківщина» Костянтин Бондарєв на прес-конференції 
10 квітня розповів, що партія розпочинає процедуру підготовки до проведення 
Всеукраїнського референдуму щодо заборони на продаж сільськогосподарської землі з 
метою недопущення розкрадання останнього ресурсу нашої держави.

«Влада фактично розпо-
чала дерибан останнього ба-
гатства українського народу – 
сільськогосподарської землі, 
– заявив Костянтин Бондарєв, 
– Розпродаж земель завдасть 
державі невиправних збитків, 
знищить національну еконо-
міку і поставить під загрозу 
нашу суверенність. А вигра-
ють від такого рішення лише 
можновладці та олігархи».
За словами політика, те, 

що сьогодні цинічно нази-
вають «шляхом виходу із 
кризи», є нічим іншим, як 
спланованим розкраданням 
української землі. «Зрозумі-
ло, що жодна сотка землі не 
дістанеться нашим громадя-
нам: доведені до зубожіння 
аграрії не зможуть скласти 
конкуренцію олігархам і від-
дадуть землю за безцінь», – 
переконаний Бондарєв. 

«Виникають логічні запи-
тання: хто дав право прези-
денту і уряду розпоряджатися 
об’єктами права власності 
українського народу? Чому 
рішення стосовно продажу 
земель сільськогосподар-
ського призначення прийма-
ється купкою політиків, а не 
громадянами? Замість того, 
аби провести земельну ре-
форму та розробити прозорі 
правила продажу землі, всу-
переч здоровому глузду та 
керуючись лише власними 
корисливими інтересами, чи-
новники штовхають Україну 
у прірву», – заявив очільник 
«Батьківщини» Київщини.
Як розповів Костянтин 

Бондарєв, «Батьківщина» ра-
зом з Асоціацією фермерів 
та приватних землевласників 
України розпочинають про-
цедуру підготовки до про-

ведення Всеукраїнського ре-
ферендуму щодо заборони 
на продаж сільськогосподар-
ської землі. За словами полі-
тика, по всій країні працюва-
тимуть ініціативні групи, які 
збиратимуть 3 млн підписів, 
необхідних для проведення 
референдуму.  

«На карту поставлений до-
бробут усієї нації: фактично 
ми обираємо між заможністю 
й жебракуванням. Референ-

дум щодо заборони на про-
даж сільськогосподарської 
землі – найважливіше воле-
виявлення з часів проголо-
шення української незалеж-
ності. І байдужих тут не може 
бути. Я закликаю всіх зали-
шати свої дані у спеціальних 
підписних листах та захистити 
українську землю від розкра-
дання», – підсумував Костян-
тин Бондарєв.

Ярослав КОВАЛЬЧУК, голова Ірпінської 
міської організації політичної партії 
ВО «Батьківщина»

ПОЛЕМІКА

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

В УКРАЇНІ ЗАГОВОРИЛИ В УКРАЇНІ ЗАГОВОРИЛИ про про 
ліберальний Податковий кодексліберальний Податковий кодекс
Тема податків в Україні постійно перебуває у полі зору громадськості. Щороку, а 
то й кілька разів на рік, платник здригається від чергового стресу, пов’язаного із 
нововведеннями в оподаткуванні його бізнесу. Так сталося і цього року, коли ВР України 
було цинічно скасовано пільги для сільгоспвиробників, запроваджено легалізацію 
робочих місць та підвищено мінімальну заробітну плату всім без винятку категоріям 
працюючих. У результаті таких реформ сотні тисяч підприємців припинили свою 
діяльність. У країні зросли ціни на продукти харчування, товари і послуги.

Не секрет, що підвищення 
податкового тиску пригнічує 
економіку, гальмує процес 
розвитку бізнес-можливостей 
підприємств, які забезпе-
чують людям робочі місця. 
Через зволікання та нерішу-
чість, відмову від діалогу з 
бізнесом влада втрачає до-
рогоцінний час, довіру і під-
тримку громадськості, загос-
трює економічну і соціальну 
кризу. Не дивно, що Україна 
у 2016 р. посіла 135-е місце 
в рейтингу 159 країн і тери-
торій за економічною свобо-
дою згідно з результатами 
канадського дослідного Ін-
ституту Фрейзера. Хіба пасіч-
ник руйнуватиме вулик, якщо 
хоче зібрати врожай меду? 
Звісно ж, ні. Чому ж тоді наша 
влада сьогодні, переклада-
ючи свої проблеми на плечі 
простих громадян – платників 
податків, розмовляє з ними 
мовою тиску і санкцій? Це 
при тому, що головну части-
ну податкового тягаря несуть 
саме підприємці, наповнюю-
чи 2/3 державного бюджету.
У результаті вирішити 

одну із ключових проблем – 
провести податкову реформу 
з метою покращення інвести-
ційного клімату та забезпе-
чення економічної свободи 
українському бізнесу – взяла-

ся команда фахівців на чолі з 
Президентом ВГО «Асоціація 
платників податків України» 
Гріголом Катамадзе. 

«Країну із кризи виведе 
ліберальний Податковий ко-
декс, – переконаний Грігол 
Катамадзе. – Податкова си-
стема в Україні потребує змін. 
Ліберальний кодекс важливо 
прийняти принаймні за 6 мі-
сяців до нового бюджетного 
року, з тим, щоб бізнес встиг 
підготуватися до роботи за 
новими правилами». Про це 
він наголосив під час презен-

тації проекту підприємцям 
Київщини 23 березня у при-
міщенні Головного управлін-
ня ДФС у Київській області у 
рамках Круглого столу. 
В.о. начальника ГУ ДФС 

у Київській області Олексій 
Кавилін підтримав розробку 
ліберального ПК: «Я глибоко 
переконаний, що податкова 
служба – це партнер бізнесу, 
який завжди підтримає, про-
консультує і допоможе у ви-
рішенні проблемних питань. 
Ми цінуємо ініціативу Асоціа-
ції платників податків України 

у контексті розроблення лібе-
рального Податкового кодек-
су України. Ця робота важли-
ва як для платників податків, 
так і для податкових органів, 
оскільки тільки партнерство 
та співпраця доведуть роботу 
до спільного знаменника», – 
зазначив О. Кавилін.
Серед головних пропози-

цій розробленого ПК – зали-
шити 9 із 13 наразі існуючих 
податків: 5 загальнодержав-
них та 4 місцевих. Також фа-

Тамара МАРКЕЛОВА

(Продовження – с. 6) 

► Європарламент 6 квітня схвалив надання укра-
їнцям права в’їзду в країни Європейського Союзу 
без віз. За це проголосував 521 євродепутатат, 75 – 
проти, 36 утрималися. Тепер це рішення має затвердити 
Рада ЄС, документ підпише президент Європарламенту. 
Президент Петро Порошенко подякував президенту 
Європарламенту Антоніо Таяні за історичне рішення й 
висловив переконання, що надання безвізового режи-
му для українців є символом приналежності України до 
спільного європейського простору, спільних цінностей 
з Європою і свідченням успішності та безповоротності 
нашого курсу на євроінтеграцію. 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін стверджує, 

що процес візової лібералізації займе до двох місяців, 
він наголосив: українці зможуть перетинати кордон з 
ЄС за наявності біометричних паспортів. Рішення Євро-
парламенту – це репутаційна поразка Путіна і провал 
російської пропаганди, про це заявив міністр юстиції 
Павло Петренко: «Україна стає частиною цивілізова-
ного світу, громадяни якого можуть подорожувати Єв-
росоюзом та іншими країнами. Це провал Росії й ро-
сійської пропаганди, яка нав’язує суспільству, що вони 
“найкращі та найсильніші”». 

► Прес-служба Кабінету Міністрів опублікувала 
звіт про роботу Уряду за рік. Зазначається, що Уряд 
обіцяв відродити національну економіку і минулого 
року вона зросла на 2,3% після дворічного падіння. В 
актив записано також підвищення на 16% соцстандар-
тів, вдвічі – мінімальної заробітної плати, зарплат вчи-
телів і лікарів на 50% та 30% відповідно. Серед інших 
заслуг зазначене скасування застарілих нормативних 
актів, які ускладнювали життя підприємцям, виплату 
компенсацій на оплату комунальних послуг та енерго-
модернізацію житла, проведення реформи децентралі-
зації і підтримка регіонального розвитку, нововведення 
при закупівлі ліків.

► З 1 жовтня 2017 р. пенсії для мільйонів укра-
їнців будуть збільшені на 200–1000 грн, заявив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конфе-
ренції за підсумками року діяльності Уряду: «Ми осу-
часнимо пенсії для 5,6 млн українських громадян. При-
близно 1 млн 308 тис. українців отримають підвищення 
пенсій до 200 грн на місяць, 1 млн 208 тис. отримають 
підвищення від 200 до 500 грн, майже 2 млн – від 500 
до 1000 грн, ще 1,1 млн громадян – на понад 1000 
грн». Також Уряд у рамках пенсійної реформи має 
намір скасувати з 1 жовтня оподаткування пенсій для 
працюючих пенсіонерів. «Єдине, що нам потрібно, – це 
підтримка парламенту», – заявив Прем’єр.

► Україну чекає крах пенсійної системи, якщо не 
вжити необхідних заходів, заявив міністр соціальної 
політики Андрій Рева: «Якщо терміново не змінити си-
туацію, у нас через 5-7, максимум через 10 років на-
стане крах пенсійної системи з усіма негативними на-
слідками, які тільки можна собі уявити». На його думку, 
причина катастрофічного становища полягає в тому, 
що пенсійна система є несправедливою через «зрівня-
лівку». Також серед проблем він назвав розрив у сумі 
пенсій між «колишніми» і «новими» пенсіонерами, «не-
мислимо малий» розмір мінімальної пенсії та наявність 
лише половини власних коштів у Пенсійному фонді для 
виплати бодай цієї мізерної пенсії. За його словами, 
для виходу із ситуації необхідна пенсійна реформа, яка 
передбачить підвищення пенсій, відновлення соціаль-
ної справедливості та припинення «зрівнялівки», вста-
новлення чіткої залежності розміру пенсії від величини 
заробітку, термінів сплати внесків, ліквідацію дефіци-
ту Пенсійного фонду за рахунок збільшення кількості 
платників. 

► У міністерстві соціальної політики повідомили: 
Уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд 
(МВФ) в тому, що не можна підвищувати пенсійний вік 
для українців до 63 років: «Ми вважали це неприйнят-
ним і запропонували інший варіант вирішення пробле-
ми. Дискусії тривали чотири місяці, нам удалося знайти 
рішення без підвищення пенсійного віку», – йдеться у 
повідомленні. До речі, в 2021 р. пенсійний вік для чо-
ловіків і жінок в Україні зрівняється і складе 60 років. 
Міністр нагадав, що зараз пенсійний вік для жінок ста-
новить 58,5 років, але в зв’язку з пенсійною реформою 
2011 р. він щорічно підвищується на півроку, і цей про-
цес завершиться в 2021 р.

► В Україні заборонили використовувати в судо-
вих рішеннях словосполучення «Донецька і Луган-
ська народні республіки». Досі інколи суди зазнача-
ли у рішеннях, що якісь факти мали місце на території 
«ДНР/ЛНР». «Дана практика є неприпустимою, оскільки 
факт існування ні так званої “Донецької народної рес-
публіки”, ні так званої “Луганської народної республі-
ки” не визнається органами влади України», – сказано 
в листі Вищого спецсуду. Замість цього суди мають 
використовувати назви місць розташування населених 
пунктів, наприклад «місто Амвросіївка Амвросіївського 
району Донецької області, Україна».

ДЕРЖАВНІ СПРАВИ

R

18% + 1,5% – 
працівник

22% – 
податковий агент

18% – 
працівник

14% – 
податковий агент

18% – 
працівник

10% – 
податковий агент

20% – працівник
(утримується 
та сплачується 

податковим агентом)
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВОЗДОРОВЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ
Про можливості вибору санаторно-курортного Про можливості вибору санаторно-курортного 
закладу ліквідаторами 1-ї категоріїзакладу ліквідаторами 1-ї категорії
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. 
№854 затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги 
для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам 
та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних 
кошів, виплати грошової компенсації громадянам, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, який передбачає новий 
механізм надання послуг із санаторно-курортного лікування та 
повністю замінює раніше чинний порядок.

До 2017 р. на рівні держа-
ви діяв порядок забезпечен-
ня громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесених до 
категорії І, та дітей з інва-
лідністю, інвалідність яких 
пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, шляхом вида-
чі санаторно-курортних пу-
тівок.
Із поточного року оз-

доровлення громадян, по-
страждалих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, 
здійснюватиметься шляхом 
надання державою щорічної 
грошової допомоги для ком-
пенсації вартості санатор-
но-курортної путівки через 
безготівкове перерахування 
коштів санаторному закладу. 
Запроваджений порядок пе-
редбачає вільний вибір піль-
говиком санаторно-курорт-
ного закладу, з урахуванням 
індивідуальних потреб.
Розмір грошової допомо-

ги для компенсації вартості 
санаторно-курортної путівки 
складає для осіб, віднесених 
до категорії І, – 5250 грн, для 

дітей з інвалідністю, інвалід-
ність яких пов’язана з Чор-
нобильською катастрофою, 
– 10 840 грн.
Громадяни, постраждалі 

внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які мають право 
на санаторно-курортне ліку-
вання за кількома законами, 
обирають право перебувати 
на обліку за одним із них.
Направлення постражда-

лих громадян до санаторного 
закладу здійснюватиметься 
на підставі укладеного три-
стороннього договору між 

управлінням соціального 
захисту населення, санатор-
но-курортним закладом та 
особою, постраждалою від 
наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, яка направ-
ляється на оздоровлення.
Нагадуємо ліквідаторам 

1-ї категорії про необхідність 
поновлення медичної довід-
ки ф. 0-70 у разі закінчення 
терміну її дії. 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Ірпінської міської ради

хівці пропонують об’єднати 
два податки в один: податок 
на доходи фізичних осіб і 
єдиний соціальний внесок, 
і з 1 січня 2018 р., разом із 
введенням у дію лібераль-
ного Податкового кодексу, 
встановити його на рівні 32% 
з поетапним скороченням до 
20% до 2020 р. 
Пропонується запрова-

дити особливий режим опо-
даткування для окремих 
суб’єктів господарювання: 
а) фізичних осіб – підприєм-
ців зі статусом мікробізнесу; 
б) фізичних осіб – підприєм-
ців та юридичних осіб зі ста-
тусом малого бізнесу. 
Статус мікробізнесу може 

надаватися фізичним осо-
бам-підприємцям, які поділя-
ються на дві категорії. Перша 
– фізичні особи – підприємці, 
які здійснюють винятково 
роздрібний продаж товарів 
із торговельних місць на рин-

ках; займаються традиційни-
ми народними промислами; 
провадять господарську ді-
яльність з надання побуто-
вих послуг населенню; не 
використовують працю най-
маних осіб; річний обсяг до-
ходу не може перевищувати 
2 млн грн. Суб’єкти мікробіз-
несу першої категорії сплачу-
ють податок за фіксованою 
ставкою – 500 грн на місяць, 
зі щорічним коригуванням на 
індекс інфляції. 
Друга – фізичні особи – 

підприємці, які здійснюють 
роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на рин-
ках; займаються традиційни-
ми народними промислами; 
провадять господарську ді-
яльність з надання послуг на-
селенню, у тому числі побуто-
вих, та платникам особливого 
режиму оподаткування; здій-
снюють виробництво та/або 
продаж товарів; кількість 
осіб, які перебувають з ними 
у трудових відносинах, одно-

часно не перевищує 10 осіб; 
річний обсяг доходу не пере-
вищує 5 млн грн. Ставка по-
датку для суб’єктів мікробіз-
несу другої категорії – 2% 
обсягу доходу, при цьому 
1% відраховується до Фонду 
на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. 
Суб’єкти мікробізнесу не ви-
користовують РРО. 
Статус малого бізнесу 

може надаватись фізичним 
особам – підприємцям та 
юридичним особам – суб’єк-
там господарювання будь-
якої організаційно-право-
вої форми, у яких річний 
обсяг доходу не перевищує 
25 млн грн. Ставка податку: 
3% обсягу доходу у разі ре-
єстрації такого суб’єкта плат-
ником ПДВ, при цьому 2% 
відраховуються до Фонду на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування; 
і 5% обсягу доходу у разі, 
коли такий суб’єкт не є плат-
ником ПДВ, при цьому 2% 

відраховуються до Фонду на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування. 

Обов’язковість використання РРО 
суб’єктами малого бізнесу

Однак у разі здійснен-
ня розрахунків виключно у 
безготівковій формі – РРО 
не застосовується. Розробни-
ками Проекту передбачено 
в Розділі XII «Перехідні по-
ложення» доручити Кабінету 
Міністрів України впровадити 
механізм компенсації витрат 
на придбання реєстраторів 
розрахункових операцій у 
розмірі 75% від їх вартості 
платникам особливого режи-
му оподаткування – малого 
бізнесу. 
Розробники ліберально-

го ПК пропонують постави-
ти крапку раз і назавжди у 
питанні одноразового до-
бровільного декларування. 
Провести фінансову чи по-
даткову амністію для всіх 
без винятку: не розпочинати 

В УКРАЇНІ ЗАГОВОРИЛИ В УКРАЇНІ ЗАГОВОРИЛИ про про 
ліберальний Податковий кодексліберальний Податковий кодекс

адміністративне проваджен-
ня; не притягувати до кримі-
нальної або іншої юридичної 
відповідальності. За різними 
джерелами в українців на 
руках знаходиться від 60 до 
100 млрд доларів, і треба, 
щоб ці кошти працювали на 
економіку країни, а не лежа-
ли «під матрацами». 
АППУ підтримує проект 

Міністерства фінансів №5368 
О. Шемяткіна і Т. Шевцової 
про податок на виведений ка-
пітал, який замінить податок 
на прибуток підприємства. 
Автори сподіваються, що по-
ложення цього закону спри-
ятимуть наданню підприєм-
ствами реальної звітності, а 
для контролюючих органів – 
відсутність підстав для переві-
рок ведення бухобліку. 
Проектом ліберального 

Податкового кодексу України 
пропонується не підвищува-
ти ставки акцизного податку 
протягом наступних п’яти ро-
ків, оскільки продовжується 
зростання податкового на-
вантаження саме на фізичних 
осіб – кінцевих споживачів 
за відсутності відповідного 
зростання рівня оплати праці. 
Команда АППУ вважає, що 

одним зі шляхів відновлення 
життєдіяльності депресив-

них територій, кількість яких 
значно зросла в результаті 
військових дій на Сході Украї-
ни, може бути створення віль-
них індустріальних зон.
Для стимулювання бізне-

су, а також для залучення іно-
земних інвестицій пропону-
ється встановити мораторій 
на внесення змін до Податко-
вого кодексу протягом трьох 
років з моменту набрання 
ним чинності. 
Пропонується запровади-

ти з 1 січня 2018 р. морато-
рій на здійснення перевірок 
фізичних осіб зі статусом мі-
кробізнесу та малого бізнесу 
на період до 2020 р. І це да-
леко не всі нововведення, за-
пропоновані розробниками.

«Всі успішні країни про-
йшли через ліберальні зміни, 
– говорить Грігол Катамадзе. 
– Ви не назвете жодну країну, 
яка сьогодні є успішною і яка 
б не пройшла через дерегу-
ляцію та лібералізацію… І ми 
продовжуємо обговорення 
проекту ліберального Подат-
кового кодексу, написаного 
на основі українського дос-
віду та за участі вітчизняного 
бізнесу».

(Початок – с. 5) 

ПІП посада телефон

Прилипко Юрій Ілліч селищний голова 32-008,
приймальна 31-556

Кислиця Олена Вікторівна секретар ради 32-990
Саєнко Василь Михайлович заступник селищного голови 31-853
Штутман Євген Анатолійович заступник селищного голови 32-054

Чечко Світлана Валентинівна керуючий справами 32-007
Закревська Алла Володимирівна начальник відділу

обліку та звітності
99-927

Економісти 31-852
Бухгалтерія 99-926
Єрмолаєв 
Володимир Алімович

начальник відділу містобуду-
вання та архітектури

32-765

Архітектура / Землевпорядники 32-765
Юристи 31-391
Державний реєстратор 32-595
Спеціаліст з реєстрації актів цивільного стану 31-851
Інспектори військово-облікового столу 32-762
КП «УЖКГ «Гостомель»» 32-915

Гостомельська селищна радаГостомельська селищна рада

Медичні закладиМедичні заклади
КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 
(м. Ірпінь, вул. Садова, 38)

головний 
лікар 

Тумасов Андрій 
Петрович

61-640, 61-568

Стаціонарне відділення КЗ «Ірпінська 
центральна міська лікарня» (м. Буча, 
вул. Польова, 19)

головний 
лікар 

Левчук 
Володимир 
Олексійович

48-853

Ірпінський пологовий будинок (смт Ворзель, 
вул. Леніна, 22)

головний 
лікар 

Верещак Анатолій 
Іванович

46-138

Ірпінська дитяча міська лікарня (м. Ірпінь, 
вул. Комінтерну, 63-ж)

головний 
лікар

Недогибченко 
Світлана 
Миколаївна

61-955

Ірпінська дитяча міська поліклініка (м. Ірпінь, 
вул. Садова, 29)

завідувач Ременюк 
Валентина 
Михайлівна

61-612, 63-763

Ірпінська міська поліклініка (м. Ірпінь, 
вул. Садова, 38)

головний 
лікар

Росстальна 
Світлана Іванівна

61-203

КЗ «Ірпінський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (м. Ірпінь, 
вул. Садова, 38)

головний 
лікар

63-799, 67-236

Гостомельська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини (смт Гостомель, 
вул. Леніна, 73)

завідувач Мельник Борис 
Володимирович

32-198

Ворзельська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини (смт Ворзель, 
вул. Радянська, 4)

Завідувач Івановська Олена 
Вікторівна

46-541

Коцюбинська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини (смт Коцюбинське, 
вул. Будівельна, 6/2)

Завідувач Бідула Людмила 
Миколаївна

72-589

Амбулаторія сімейної медицини №1 (м. Ірпінь, 
вул. Ніжинська, 11)

Завідувач Ахмед Фаєд 63-356, 63-775

Амбулаторія сімейної медицини №2 (м. Ірпінь, 
вул. Михайлівська, 22)

Завідувач Загороднюк Анна 
Володимирівна

61-162

Амбулаторія сімейної медицини №3 (м. Ірпінь, 
вул. Ніжинська, 11)

реєстратура 63-775

Товариство Червоного Хреста Голова ТЧХ Забарило 
Валентина 
Володимирівна

(098) 477-33-54

ДЕРЖАВНІ СПРАВИ

ОГОЛОШЕННЯ виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради про конкурс 
експертів, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності
∙ Балансоутримувач: КП «Управління житлово-ко-
мунального господарства «Ірпінь»» Ірпінської міської 
ради – частина нежитлового приміщення за адресою:

– м.Ірпінь, вул.Шевченка, 5 (44,4 м кв.).
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурс-
ної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі за встановленою фор-
мою;

- копії установчих документів учасника конкурсу; 
- копії документів, що підтверджують кваліфікацію 
працівників, які залучаються до виконання оцінки; 

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, ви-
даного у встановленому законом порядку; 

- матеріали, в яких відображається досвід проведен-
ня незалежної оцінки; 

- пропозиції учасника конкурсу щодо термінів вико-
нання робіт та оплати (подаються в окремому опеча-
таному конверті). 
Умови конкурсу:
- мінімальний термін виконання робіт;
- мінімальна вартість послуг експерта щодо вико-
нання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше 
як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
кімн. №50; тел. для довідок: (04597) 63-260. Конкурс 
буде проведено у приміщенні виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради через 14 днів після опубліку-
вання інформації в газеті «Ірпінський вісник».

Перший заступник міського голови
 Д.В. Христюк

ДО УВАГИТелефонний довідник Приірпіння 
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Тетяна Тетяна КАРАНДЮК:КАРАНДЮК:
«СТРІМКОГО ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ «СТРІМКОГО ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ 
в Ірпінському регіоні не спостерігається»в Ірпінському регіоні не спостерігається»
Чи справді стрімко росте безробіття в нашому регіоні? Чи закриваються підприємства у 
зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної платні? Скільки безробітних стоїть зараз на 
обліку? Скільки їх було у минулому році? Які вакансії найбільш запитані?

Про це, і не тільки, запи-
туємо у директора Ірпінсько-
го міського центру зайнятості 
Тетяни Карандюк.

«Стрімкого зростання без-
робіття в Ірпінському регіоні 
не спостерігається. Загалом 
це пояснюється збільшенням 
кількості вакансій і новими 
підходами роботи служби в 
умовах реформування. Це 
сприяє швидкому працев-
лаштуванню осіб, які зверну-
лись до служби зайнятості за 
пошуком роботи. На 1 квіт-
ня 2017 р. статус безро-
бітного мають 464 особи, 
що на 279 осіб менше, ніж 
у 2016 році», – розповідає 
директор.
Щодо збільшення звер-

нень фізичних осіб – під-
приємців, що припинили 
ведення підприємницької ді-
яльності, до центру зайнято-
сті з нового року звернулися 
лише восьмеро.
До центру зайнятості 

звертаються не тільки безро-
бітні, але й ті, хто підшукує 
собі кращу роботу. 
На сьогоднішній день 

допомогу по безробіттю 
отримують 403 особи. 
Працевлаштовано протя-
гом трьох місяців 184 осо-
би, з них 124 – особи, що 
мали статус безробітного. 

90% безробітних – з ви-
щою освітою
Загалом за минулий рік за 

послугами служби зайнятості 
до Ірпінського МЦЗ звер-
нулися близько 4500 осіб. 
А за три місяці цього року 
приблизно 1300 осіб. Серед 
них багато жінок, у яких за-
кінчилися декретні відпустки 
та робочі місця яких скоро-
чені у зв’язку з ліквідацією 
підприємств, здебільшого 
банків. 
Багато на обліку еко-

номістів підприємництва, 
економістів з фінансо-
вої роботи, начальників 
управлінь, структурних 

підрозділів, менеджерів з 
кадрової роботи тощо. Це 
переважно люди з вищою 
освітою, їх близько 90%, з 
них 20% мають по дві вищі 
освіти. 
Мінімальна виплата до-

помоги по безробіттю стано-
вить 544 грн, а максимальна 
–  6400 грн. 
Відповідно до розпоря-

дження Ірпінської міської 
ради Центр зайнятості має 
право проводити підбір ро-
боти безробітним у радіусі 
70 км, оскільки транспортна 
доступність Ірпеня вважаєть-
ся дуже доброю. 
Хто звертається?
До Ірпінського МЦЗ звер-

таються незалежно від місця 
реєстрації. Скажімо, села 
Рубежівка, Озера чи Блиста-
виця відносяться до Боро-
дянського району, але меш-
канцям ближче і зручніше 
звернутися до Ірпеня. 

«Фахівці Центру зайнято-
сті, застосовуючи індивіду-
альний план опрацювання 

вакансій, стимулюють до 
працевлаштування безробіт-
них, пропонуючи актуальні 
вакантні посади в регіоні 
та найближчих населених 
пунктах. Наприклад, у разі 
відсутності вакантної посади 
головного бухгалтера, про-
понується опрацювати де-
кілька вакансій бухгалтерів 
та інших суміжних професій. 
І людина має можливість 
спробувати себе в іншому 
напрямку. Із загальної кіль-
кості працевлаштованих 
25% влаштувались на ро-
боту саме завдяки такому 

підходу», – пояснює Тетяна 
Карандюк.
Найзатребуваніші фа-

хівці у Приірпінні
Найбільш затребувані на 

ринку праці робітничі про-
фесії: водії, муляри, слюса-
рі, електрики, сантехніки, 
газозварювальники, токарі. 
Оплата праці слюсаря-сан-
техніка найнижчого розря-
ду становить від 4600 грн, 
найвищого – від 10 тис. грн. 
Багато пропозицій неквалі-
фікованої праці: підсобні 
робітники, укладальники-па-
кувальники, двірники, при-

Данута КОСТУРА, фото: Володимир ШИЛОВ 

биральниці. Оплата праці та-
ких працівників від 3200 грн.
Затребувані також ін-

женери з охорони праці, з 
автоматизованих систем; 
працівники освіти: вчителі 
з іноземної та української 
мов, з фізики, математики; 
медичні працівники: лабо-
ранти, лікарі, фармацевти, 
медичні сестри.

«Презентація робото-
давця»
Одним із методів пошуку 

роботи є «Презентація робо-
тодавця». 

«Ми проводимо у Центрі 
зайнятості презентації по-
сад. Роботодавці розповіда-
ють про своє підприємство. 
Часто рівень оплати праці 
відштовхує людей. Але після 
спілкування з роботодавцем 
виявляється, що окрім заяв-
леної зарплати є ще премі-
альні, інші доплати. І люди 
погоджуються на роботу, яку 
спочатку вважали неприй-
нятною для себе. Діалог і 
комунікабельність завжди 
були важелем у працевлаш-
туванні», – каже Тетяна Ка-
рандюк. Працівники служби 
також йдуть на підприємства, 
де розповідають про повний 
спектр послуг, який може на-
дати Центр зайнятості, про 
переваги такої співпраці зі 
службою зайнятості. 
На контролі Центру за-

йнятості
Центр зайнятості двічі на 

місяць проводить аналіз за-
реєстрованих вакансій від 
роботодавців регіону: кон-
тролює актуальність вакансії, 
зміни посадових обов’язків, 
зміни штатного розпису під-
приємства щодо оплати пра-
ці.
В Ірпінському регіоні на 

1 квітня 2017 р. – 370 акту-
альних вакансій. За анало-
гічний період 2016 р. було 
182 вакансії. 

«Ми опрацьовуємо ого-
лошення з Інтернету, газет, 
з дошок об’яв і вводимо у 
базу даних як зареєстрова-
ну вакансію, попередньо 
уточнюючи, чи дійсна вона. 
Ми не маємо права на цю 
вакансію направляти, хіба 
що рекомендуємо, ознайом-
люємо, інформуємо людей. 
Якщо безробітний заціка-
вився роботою, то спеціаліст 
телефонує для уточнення 
більш детальної інформації 
про вакантне робоче місце 
і вимоги до претендентів», – 
розповідає директор. 
Із січня 2017 р. служба 

зайнятості надає послугу 
електронної черги реєстрації 
безробітних. Завдяки сервісу 
можна, не виходячи з дому, 
записатись на первинний 
прийом або отримання кон-
сультації. Якщо особа заре-
зервувала для себе час, їй не 
потрібно отримувати талон 
на відвідування, а слід без-
посередньо звернутися до 
фахівця центру зайнятості. 
Послуга електронної чер-
ги реєстрації безробітних 
доступна громадянам на 
порталі Державної служби 
зайнятості www.dcz.gov.ua 
через рубрику «Електронні 
послуги».
На практиці
На закінчення розмови 

запитую, які перспективи у 
чоловіка, що з ним говорила 
перед розмовою: переселе-
нець з Алчевська, 56 років, 
купив квартиру в Ірпені, у 
свій час обіймав посаду де-
кана в інституті, завуча у 
школі, викладав іноземну 
та українську мови. Тетяна 
Карандюк відповідає, що 
спеціаліст Центру зайнятості 
направить цього чоловіка у 
школу, де завжди потрібні 
вчителі, у коледж чи Універ-
ситет податкової служби. 
Працівнику освіти обов’яз-
ково знайдуть роботу.

Скільки у Приірпінні безробітних?
На 1.04.2017 р. на обліку в Ірпінському міському цен-

трі зайнятості перебуває 1660 осіб, серед них: 464 особи, 
яким надано статус безробітного, з них – 403 особи отри-
мують допомогу по безробіттю. 
Серед осіб, що мають статус безробітного: громадя-

ни віком до 35 років (молодь) – 194 особи; жінки – 287 
осіб; особи з обмеженими фізичними можливостями – 17; 
внутрішньо переміщені особи – 14; військовослужбовці 
демобілізовані у т.ч. із зони АТО – 30 осіб.

АКТУАЛЬНО

Шановні батьки та вчителі цих 
хлопчаків, розкажіть їм правила 
поведінки і проїзду, якщо не хочете 
потім забирати трупи.
Ірпінь 6 квітня, 2017 р. 19:00.

Фото з мережі Фейсбук

Депутат-
свободівець 
«подоїв» Ірпінь 
на 100 тисяч
Депутат Ірпінської місь-

кої ради від партії ВО «Сво-
бода» Богдан Мельничук 
стягнув з міськради кошти 
в осязі 100 тис. грн. Таке 
рішення прийняв суд за «не-
своєчасність виплати йому 
заробітної плати». 
Рік тому Мельничук 

звернувся до суду з позовом 
про виплату йому не нара-
хованої та не виплаченої 
заробітної плати в сумі по-
над 23 тис. грн. Ці кошти він 
отримав. Проте депутат не 
зупинився і звернувся зно-
ву до суду щодо «стягнення 
компенсації за невчасний 
розрахунок при звільнен-
ні». Сума була досить ви-
сокою, понад 100 тис. грн. 
При цьому Мельничук як 
депутат міської ради знав, 
що ці кошти могли би піти 
на розвиток міста. Суд задо-
вольнив позов, і тепер ви-
конавчий комітет повинен 
виплатити Мельничуку ще 
понад 100 тис. грн.

«Правда Ірпеня»

Проблеми працевлаштування:
– легалізація заробітних плат;
– низька кількість заявлених вакансій роботодавцями;
– підбір роботи для осіб, які потребують соціального 

захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, 
а це:
● жінки, які мають дітей віком до шести років;
● матері, які мають дітей-інвалідів віком до 14 років;
● молодь, яка закінчила або припинила навчання;
● молодь, яка звільнилася зі строкової служби;
● діти, які залишилися без піклування батьків;
● особи передпенсійного віку;
● особи, звільнені після відбуття покарання та приму-

сового лікування).

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 
між Спілкою письменників 
та Ірпінською міською радою

Оскільки з приводу угоди та реконструкції паркової зони на 
території Будинку творчості письменників було багато розмов, 
домислів і навіть пересмикувань, голова міста Володимир 
Карплюк чітко роз’яснив ситуацію.
Земельна ділянка, на якій розташований Будинок творчості письменників, згідно з 

Генеральним планом Ірпеня передбачена як зона рекреаційних закладів (парки, скве-
ри, зони відпочинку), а згідно з планом зонування віднесена до зони установ відпо-
чинку та туризму, що унеможливлює будь-яке багатоповерхове житлове будівництво. 
У відповідності до даної угоди НСПУ не продає Ірпеню ні майна, ні землі. Угода 

передбачає облаштування парку відпочинку загального користування на території Бу-
динку творчості письменників. Реконструкцію паркової зони буде здійснено коштом 
Ірпінської міської ради. У бюджеті міста з цією метою вже закладено 5 млн грн. 
При цьому НСПУ може виступати з ініціативою щодо пошуку інвестора для рекон-

струкції будівель Будинку творчості «Ірпінь» та благоустрою території. 
Запланована реконструкція паркової зони включатиме облаштування нової вхідної 

групи на територію, пішохідних алей, скульптурних груп, додаткове декоративне озе-
ленення. Крім цього планується будівництво сцени для проведення творчих вечорів та 
публічних читань.
Унікальною частиною парку стане упорядкований сад, висаджений Володимиром 

Сосюрою та Андрієм Малишком. Біля саду буде справжня оаза – відновлене озеро. 
Однією з найголовніших умов реконструкції є максимально можливе збереження при-
родного ландшафту та існуючих зелених насаджень і зон на території паркової зони 
Будинку творчості письменників в Ірпені.
До речі, найприскіпливіші ірпінці можуть ознайомитися з повним текстом угоди, 

його викладено у Фейсбуці.
Підготувала Данута КОСТУРА
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СЕРЕДА, 19 квітня

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 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
18.30 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiа-
ли».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (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».
11.10 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
13.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожно-
го».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
22.45 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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 справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.10 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
72 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Покоївка». (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Все буде смачно!»
9.40 «За живе!»
11.00 «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».

Новий канал

6.00 Абзац.

ЧЕТВЕР, 20 квітня

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 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiт-
тя. Роксолана».
18.30 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiа-
ли».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 «Одруження наослiп 
3».
23.35 Драма «Розмова». 
(16+).

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
13.15 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
22.40 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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 справедли-
востi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
16.10 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
71 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Покоївка», 5 i 6 
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «За живе!»
11.15 «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».
23.20 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

6.45 Kids̀  Time.
6.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.05 Kids̀  Time.
8.10 Т/с «Друзi».
11.00 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Таймлесс: Рубi-
нова книга». (16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська обо-
рона.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.25 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(16+).
13.35 Х/ф «Цунамi: Удар iз 
глибини».
15.30 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.10 Х/ф «Обитель зла 
4. Життя пiсля смертi». 
(18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.00 «Нишпорки».
10.30 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.00 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
18.00 «Цiлком таємно».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.05 Х/ф «Справжнє пра-
восуддя: Вуличнi вiйни». 
(16+).
22.55 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.55 Т/с «Перевiзник». 
(16+).

НТН

6.05 Х/ф «Одиночне пла-
вання».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.35 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.50 , 15.05 Т/с «CSI: Нью-
Йорк 7». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.40 Т/с «Елементарно». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3». 
(18+).

Канал "1+1"

7.45 Т/с «Село на мiль-
йон». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Шукаю 
жiнку з дитиною». (16+).
0.00 Мелодрама «Пара-
лельнi свiти».
1.45 Комедiя «Шукаю 
жiнку з дитиною». (16+).

Інтер

5.45 Х/ф «Невиправний 
брехун».
7.00 Х/ф «Опiкун».
8.40 Х/ф «Одруження 
Бальзамiнова».
10.30 «Вiцин, якого ми не 
знали».
11.30 Х/ф «Операцiя «И» 
та iншi пригоди Шурика».
13.25 Ювiлейний вечiр 
Валерiя i Костянтина 
Меладзе.
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кож-
ного».
19.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
22.45 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).
0.35 Т/с «Територiя кра-
си».
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.45 «Готуємо разом».
4.30 «Стосується кожно-
го».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

5.00 «Великий бокс. Мак-
сим Бурсак - Хiльберто 
Рамiрес». Прямий ефiр.
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло».
11.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
12.00 Х/ф «Велика ма-
ленька я».
13.45 Х/ф «Час збирати 
камiння».
15.40 Т/с «Поверни мою 
любов», 19-22 с. (16+).
20.00 «Подробицi тиж-
ня».
21.30 Т/с «Поверни мою 
любов», 23 i 24 с. (16+).
23.20 Х/ф «Сповiдь Дон 
Жуана». (16+).
1.00 Х/ф «Велика малень-
ка я».

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.00 «За живе!»
11.30 Х/ф «Осiннiй вальс». 
(16+).
13.40 «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».

Новий канал

5.50 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Май-
данi».

11.00 «Україна має та-
лант! Дiти».
14.05 Х/ф «Iван Васильо-
вич змiнює професiю».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

ICTV

5.20 Служба розшуку 
дiтей.
5.25 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
6.10 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.05 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.00 Х/ф «Подорож «Єди-
норога».
12.10 Х/ф «Суперфорсаж». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф «Суперфорсаж». 
(16+).
14.20 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк 2». (16+).
15.50 Х/ф «Хоббiт. Пустка 
Смога». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi нови-
ни з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Хоббiт. Битва 
п̀ яти воїнств». (16+).
22.40 Х/ф «Робот Чаппi». 
(16+).
0.50 Х/ф «Снайпер 5. 
Спадщина». (18+).
2.00 Небачене Євроба-
чення.
2.50 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «Вiдеобiмба».
13.55 Т/с «Загублений 
свiт».
15.35 Х/ф «Шах i мат». 
(16+).
17.20 Х/ф «В я̀зень». 
(16+).
19.10 Т/с «Команда». 
(16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.10 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: Перехрестя 
смертi». (16+).
23.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
0.00 Х/ф «Стiни». (13+).
2.10 Х/ф «Камiнна душа».

НТН

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
13.10 Х/ф «Американ-
ський нiндзя 5». (16+).
15.30 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». (16+).
17.30 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер». (16+).
19.20 26 тур ЧУ з футболу: 
«Зоря» - «Чорноморець».
21.25 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.30 «Територiя обману».
2.50 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».

ПОНЕДІЛОК, 17 квітня ВІВТОРОК, 18 квітня

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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
18.30 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiа-
ли».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 «На ножах».
23.35 Драма «Жити». 
(16+).

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
13.15 «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 «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
22.45 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

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 справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.10 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
70 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Покоївка», 3 i 4 с. 
(12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
1.50 Х/ф «Бiблiотекар 2: По-
вернення в копальнi царя 
Соломона». (16+).

СТБ

7.00 «Все буде добре!»
9.00 «За живе!»
10.20 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
12.10 «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».
23.20 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

3.50 Служба розшуку дiтей.
4.00 Зона ночi.
5.40 Абзац.
6.35 Kids̀  Time.
6.40 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.50 Т/с «Саша Таня». (16+).
15.50 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.10 Х/ф «Я номер чотири». 
(16+).

ICTV

4.20 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.05 Бiльше нiж правда.
11.55 Секретний фронт.
12.45 Факти. День.
13.10 Секретний фронт.
13.25 Х/ф «Робот Чаппi». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Хоббiт. Битва 
п̀ яти воїнств». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.15 Х/ф «Дум». (18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Д/ф «Помста природи».
10.30 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 «Облом.UA».
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.00 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
18.00 «Нишпорки».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.10 Х/ф «Справжнє пра-
восуддя: Темна помста». 
(16+).
23.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».

НТН

4.35 Х/ф «Командир щасли-
вої «Щуки». (12+).
6.10 Х/ф «Бризки шампан-
ського».
8.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.35 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
15.40 Т/с «Елементарно». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3». 
(18+).
0.55 Т/с «Елементарно». 
(16+).
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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 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiт-
тя. Роксолана».
18.30 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2».
22.00 «Лiга смiху 3».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
13.15 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Секретний фар-
ватер».

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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, 15.30 Агенти спра-
ведливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
16.10 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
73 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Х/ф «Я його злiпила». 
(16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Слiдами львiвського 
смiття, ч. 2.

СТБ

5.55 Т/с «Коли ми вдома».
7.45 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай».
9.35 Х/ф «Наречений». 
(16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.30 «Небачене Євроба-
чення».
22.55 «Холостяк 7».
0.15 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

5.45 Абзац.

6.35 Kids̀  Time.
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
9.50 Київ вдень та вночi.
14.10 Серця трьох.
16.15 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Київ вдень та вночi.
21.50 Х/ф «Таймлесс 3: 
Смарагдова книга». (16+).

ICTV

5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.15 Т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(16+).
13.30 Х/ф «Унiверсальний 
солдат». (16+).
15.35 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (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 «Ультрафiолет». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Секретнi матерiали».
9.55 «Роби бiзнес».
10.30 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
16.45 Х/ф «Сонячний 
удар». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.40 26 тур ЧУ з футболу: 
«Динамо» - «Шахтар».
21.55 Д/ф «Шовковський. 
Завжди перший».
23.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».

НТН

5.35 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».
8.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.35 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
15.40 Т/с «Елементарно». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 
3». (18+).

Канал "1+1"

7.05 «ТСН».
8.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Одруження на-
ослiп 3».
12.35 «Голос країни 7».
16.30 «Вечiрнiй квар-
тал».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сен-
сацiї».
21.15 «Вечiрнiй квар-
тал».
23.05 «Свiтське життя».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.15 Х/ф «Дачна подо-
рож сержанта Цибулi».
7.50 Х/ф «Альошкине 
кохання».
9.30 «Україна вражає».
10.00 «Леонiд Биков. 
«Будемо жити!»
11.00 Х/ф «Ати-бати, 
йшли солдати...»
12.50 Х/ф «Максим Пе-
репелиця».
14.40 Т/с «Поверни мою 
любов», 14-18 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Час збирати 
камiння».
22.30 «Великий бокс на 
Iнтерi».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Покоївка», 1-6 
с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Покоївка». 
(12+).
17.20 Т/с «Протистоян-
ня», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Протистоян-
ня». (12+).
22.00 Х/ф «Що приховує 
любов». (16+).
23.50 Реальна мiстика.

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на Май-
дан».
9.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Холостяк 7».
13.15 «МастерШеф. Дiти 
2».
19.00 «Україна має та-
лант! Дiти».
22.05 Т/с «Коли ми вдо-
ма».
23.35 «Давай поговори-
мо про секс 3».

Новий канал

5.10 Т/с «Друзi».
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с «Сiмейка 
Крудс».
7.35 Kids̀  Time.
7.40 Ревiзор Магазини.
9.35 Таємний агент.
10.50 Таємний агент. 
Пост-шоу.
12.35 Вiд пацанки до 
панянки.

14.30 Хто зверху?
16.25 М/ф «Кiт у чобо-
тях».
18.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
напiвкровний Принц».
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Дари смертi. Частина 1», 
ч. 1. (16+).
23.50 Х/ф «Ватиканськi 
записи». (18+).

ICTV

7.05 Дивитись усiм!
8.00 М i Ж.
9.00 Я зняв!
9.55 Дизель-шоу. Дай-
джест.
10.55 Вiдпустка за об-
мiном.
11.50 Вiдпустка за об-
мiном.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
13.15 Х/ф «Ультрафiо-
лет». (16+).
14.55 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
16.55 Х/ф «Люди у чор-
ному». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Люди у чор-
ному 2». (16+).
21.40 Х/ф «Люди у чор-
ному 3». (16+).
23.35 Х/ф «Унiверсаль-
ний солдат». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
10.00 «Бушидо».
11.40 «Зброя».
13.10 «Нишпорки».
13.40 «Цiлком таємно».
14.10 «Українськi сен-
сацiї».
16.35 Х/ф «Фiладельфiй-
ський експеримент». 
(16+).
18.15 Х/ф «Андроїд-полi-
цейський». (16+).
20.00 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». (16+).
22.00 «Угон по-нашо-
му».
23.30 Х/ф «Фунт плотi». 
(18+).
1.25 Х/ф «Влада переко-
нань». (16+).
3.05 «Цiлком таємно».
3.30 «Нишпорки».
3.55 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».

НТН

6.20 Х/ф «Людина в про-
хiдному дворi».
11.30 «РечДОК».
13.55 «Склад злочину».
15.20 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Акцiя».
21.15 Т/с «Гудiнi». (16+).
0.15 Х/ф «Рудий пес». 
(16+).

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 20 квітня

6.45 Kids̀  Time.
6.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.05 Kids̀  Time.
8.10 Т/с «Друзi».
11.00 Т/с «Щасливi ра-
зом».
16.05 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Таймлесс 2: Са-
пфiрова книга». (16+).

ICTV

5.35 Громадянська обо-
рона.
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.
12.25 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
13.50 Х/ф «Цунамi: Удар iз 
глибини 2».
15.35 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi нови-
ни з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.15 Х/ф «Обитель зла 5. 
Вiдплата». (18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.05 «Цiлком таємно».
10.35 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.35 «Вiдеобiмба».
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.00 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
18.00 «Секретнi матерiа-
ли».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.10 Т/с «Схватка». (16+).
21.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: Смертельне 
правосуддя». (16+).
22.50 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.50 Т/с «Перевiзник». 
(16+).

НТН

6.10 Х/ф «Страх висоти».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
15.40 Т/с «Елементарно». 
(16+).
17.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
7». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 
3». (18+).

Канал "1+1"

6.20 «На ножах».
8.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i вед-
мiдь».
10.10 «Розсмiши 
комiка».
11.10 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
15.10 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
18.30 «Українськi сен-
сацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».

Iнтер

5.00 «Великий бокс. 
Максим Бурсак - Хiль-
берто Рамiрес». Прямий 
ефiр.
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло».
11.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
12.00 Х/ф «Велика ма-
ленька я».
13.45 Х/ф «Час збирати 
камiння».
15.40 Т/с «Поверни мою 
любов», 19-22 с. (16+).
20.00 «Подробицi тиж-
ня».
21.30 Т/с «Поверни мою 
любов», 23 i 24 с. (16+).
23.20 Х/ф «Сповiдь Дон 
Жуана». (16+).

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.10 Х/ф «Що приховує 
любов». (16+).
11.00 Т/с «Протистоян-
ня». (12+).
15.00 Х/ф «Я його злiпи-
ла». (16+).
17.00 Т/с «Чорна квiтка», 
1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Оле-
гом Панютою.
20.00 Т/с «Чорна квiтка».
21.50 Х/ф «Павутина 
бабиного лiта».
23.45 Реальна мiстика.

СТБ

5.50 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Май-
данi».
11.00 «Україна має та-
лант! Дiти».
14.05 Х/ф «Iван Васильо-
вич змiнює професiю».
16.00 «Я соромлюсь сво-
го тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь сво-
го тiла 4».

Новий канал

6.00 Т/с «Друзi».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.45 Kids̀  Time.
8.50 М/ф «Дублери». 
(16+).

11.05 М/ф «Кiт у чобо-
тях».
12.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
напiвкровний Принц».
15.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Дари смертi. Частина 1», 
ч. 1. (16+).
18.30 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Дари смертi. Частина 2», 
ч. 2. (16+).
21.00 Х/ф «Час вiдьом». 
(16+).
22.50 Х/ф «Окулус». 
(18+).

ICTV

5.30 Факти.
6.00 Х/ф «Життя i не-
ймовiрнi пригоди Робiн-
зона Крузо».
7.30 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
11.05 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
13.25 Х/ф «Люди у чор-
ному». (16+).
15.10 Х/ф «Люди у чор-
ному 2». (16+).
16.50 Х/ф «Люди у чор-
ному 3». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Примарний 
патруль». (16+).
22.15 Х/ф «Призначен-
ня». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
13.10 Х/ф «Американ-
ський нiндзя 5». (16+).
15.30 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». (16+).
17.30 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер». (16+).
19.20 26 тур ЧУ з футбо-
лу: «Зоря» - «Чорномо-
рець».
21.25 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдино-
борства. UFC».

НТН

6.00 Х/ф «Опудало».
8.20 Т/с «Черговий ян-
гол». (16+).
11.40 Х/ф «Акцiя».
13.20 Х/ф «Доля люди-
ни». (12+).
15.15 «Легенди карного 
розшуку».
17.35 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Охоронець 3». 
(16+).
22.00 Х/ф «Вороги серед 
нас». (16+).
23.35 Т/с «Гудiнi». (16+).
2.20 «Таємницi 
кримiнального свiту».

НЕДІЛЯ, 23 квітня

► Втрачений диплом серія МВ 
№11517125, виданий ХНУВС 
у 2004 р. на ім’я – Дендеберя-
Наталія Петрівна, вважати не-
дійсним.
► Втрачене посвідчення дити-

ни з багатодітної родини серія 
АІ №026973, видане 04.07.2014 
відділом у справах сім’ї та моло-
ді Ірпінської міської ради на ім’я 
– Яковенко Анна Миколаївна, 
вважати недійсним.

► Вважати недійсним загу-
блений договір купівлі-продажу 
квартири серія ВЕА №313677 
про те, що Смишляєв Олександр 
Петрович передає у власність, а 
Любицька Оксана Василівна при-
ймає у власність квартиру, яка 
знаходиться за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Котляревського, 65, 
кв. 43. Договір зареєстровано в 
реєстрі за №3145. Зареєстрова-
но в Державному реєстрі право-
чинів 04.08.2006 за №1482329.

► Загублене посвідчення 
вдови учасника війни серія С 
№223881, видане 22.03.2010 
Ірпінським МУПтСЗН Київської 
обл. на ім’я – Соколова Ліна 
Олексіївна, вважати недійсним.
► Загублений студентський 

квиток серія КХ №11463912, ви-
даний Університетом державної 
фіскальної служби України на 
ім’я – Петрушин Олег Олегович, 
вважати недійсним.
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АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– інженера-механіка (вища технічна освіта та знання 
англійської мови);

–  фахівця з енергетичного менеджменту (вища технічна 
освіта та знання англійської мови);

–  майстра залізничної логістики з досвідом роботи на 
колійному господарстві;

–  завідувача медпунктом з вищою медичною освітою.
Заробітна плата згідно зі штатним розкладом.

Соціальний пакет:
–  оплачувана відпустка;
–  оплата лікарняних;
–  здешевлення харчування;
–  здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лі-

кування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися 

за довідками по телефону:  
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34 або за адресою: Київ-

ська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
запрошує на постійну роботу:

–  слюсар-ремонтник 3-6 розрядів;
–  машиніст пакувальної машини (навчання на підпри-

ємстві);
–  фрезерувальник;
–  оператор верстатів з програмним керуванням.

Вимоги до кандидатів: 
– профільна освіта;
– досвід роботи за фахом; 

З/п від 7000 грн. 
Соціальний пакет:

–  оплачувана відпустка;
–  оплата лікарняних;
–  медична страховка;
–  здешевлення харчування;
–  здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися за до-

відками по телефону:  
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34, або за адресою: Київська 

обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

До відома мешканців 
Ірпеня, Бучі та Гостомеля!
На час проведення поминальних днів будуть надані 
такі автобусні послуги:
1. м. Ірпінь – поминальний день – неділя 
23.04.2017 р. 

 «Ірпінь, зал. станція – кладовище».
Вартість проїзду – 5.00 грн.
Час роботи автобусів: з 9:00 до 17:00.

2. м. Буча – поминальні дні:
«Буча, зал. станція – нове кладовище» – субота 

22.04.2017 р.
«Буча, зал. станція – старе кладовище (Лісова Буча) – 

неділя 23.04.2017 р.
«Буча, зал. станція – кладовище по вул. Кірова» – неді-

ля 23.04.2017 р.
Вартість проїзду – 5.00 грн.
Час роботи автобусів: з 9:00 до 17:00.

3. смт Гостомель – поминальні дні:
«Буча, зал. станція – нове кладовище» – неділя 

23.04.2017 р.
«Ірпінь, зал. станція – нове кладовище – неділя 

23.04.2017 р.
Вартість проїзду – 5.00 грн.
Час роботи автобусів з 9:00 до 17:00.
«Ірпінь, зал. станція – старе кладовище» – понеділок 

24.04.2017 р.
Вартість проїзду – 5.00 грн.
Час роботи автобусів: з 11:00 до 17:00.

Директор ТОВ «Ірпінське АТП 13250» О.В. Лабунський

ЩО БУДЕ З ТЕЛЕБАЧЕННЯМ?ЩО БУДЕ З ТЕЛЕБАЧЕННЯМ?
До редакції звертаються читачі з проханням роз’яснити, що відбувається із 
телевізійними каналами і чи будуть вони взагалі доступними для глядачів? Ось що про 
це відомо на сьогодні.

Про те, що Україна пере-
ходить на цифрове телеба-
чення й антенного (аналого-
вого) не буде, говорять вже 
близько десяти років. Ще у 
2006-му у Женеві весь світ, 
включно з Україною, під-
писав старому мовленню 
вирок і проголосив курс на 
новітнє – цифрове. 
У цифровому – краща 

картинка. Плюс весь світ 
переходить на цифру й з ін-
шої причини – економиться 
частотний ресурс. При ана-
логовому мовленні на одну 
частоту вміщається одна 
програма, при цифровому 
– вісім. 
Мінус для українського 

споживача – якщо вдома не-
має сучасного плаского те-
левізора або менш сучасно-

го та спеціальної приставки, 
дивитися «цифру» неможли-
во. Тому і вирішили зробити 
перехід поступовим. Деякий 
час після підключення циф-
рового телебачення повинні 
були працювати й аналогові 
канали, тобто цифра і ана-
лог – разом. За цей час люди 
мали купити нові телевізори 
і приставки. 
Наразі так і є – українське 

телебачення продовжує па-
ралельно мовити і в анало-
говому, і в цифровому стан-
дартах. 
Повне відключення ана-

логу анонсували не раз, 
та постійно переносили. 
Називали і 2013, і 2015 р. 
Остання анонсована дата – 
30 червня 2017 р. 

Нині до цифри багато 
хто з глядачів не готовий – 
адже нові телевізори є не у 
всіх, та й цифрове покриття 
може когось не накрити. Що 
ж буде? Вже через півроку 
можна залишитися без сиг-
налу? 
Провайдер цифрово-

го мовлення «Зеонбуд», 
який взявся покрити Укра-
їну «цифрою», заспокоює: 
«Зазначимо таку прикру 
“помилку” експертів, які 
несподівано синхронно 
заговорили про те, яким 
складним є процес підклю-
чення телеглядачів до циф-
рової мережі – і антену тре-
ба купити якусь особливу, 
і змонтувати її непросто, і 
без допомоги висококвалі-
фікованого телемайстра не 
обійтися. 
Насправді, це все відвер-

та неправда. У телеглядача, 
який зараз приймає ана-
логове телебачення, вже є 
антена, а підключення при-

ставки не вимагає допомоги 
фахівця. Це дуже простий у 
налаштуванні прилад. Біль-
ше того, цифрові телевізори 
взагалі не вимагають наяв-
ності приставки».
Ось така катавасія, ша-

новні читачі. Як воно буде 
насправді далі, покаже тіль-
ки час. Але зрозуміло одне: 
проти «цифри» не попреш, 
доведеться усім осучасню-
ватися. Втім, Приірпіння 
може з полегкістю зітхнути: 
«цифрою» наш край накри-
ють, ми ж все-таки не при-
кордоння. 

Дорогі читачі! Зважаючи 
на численні звернення щодо 
конкретної інформації – до 
кого і куди можна зверну-
тися, аби отримати консуль-
тацію і допомогу у зв’язку з 
переходом на цифрове те-
лебачення, у наступному но-
мері ми опублікуємо корисні 
вам телефони та адреси.

Проте є така 
інформація

«1+1 медіа» публічно ви-
ступила проти вимкнення ана-
логового ТБ у 2017 р.

«1+1» та «Інтер» попросили 
уряд відкласти вимкнення ана-
логового ТБ до 2019 р.
Через недостатнє покриття 

цифровим сигналом третина Волині може залишитися 
без телебачення.
Нацрада не захотіла зробити Одеський ОРТПЦ циф-

ровим провайдером і відкласти вимкнення аналогового 
ТБ на рік.
Доступ до сигналу Т2 на заході України мають лише 

50-60% населення (так вважає «1+1 медіа»).
Нацрада дозволила «1+1» увімкнути 47 передавачів у 

маленьких населених пунктах і продовжила йому ліцен-
зію на аналогове ефірне мовлення.
Мінінформполітики виступає за продовження анало-

гового мовлення у прикордонних з Росією областях.

Підготував Володимир КОСКІН

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ

У ПРИІРПІННІ ВИЗНАЧЕНО У ПРИІРПІННІ ВИЗНАЧЕНО кращих кращих 
музичних керівників дитячих садочківмузичних керівників дитячих садочків
7 квітня в стінах дошкільного навчального закладу №17 «Веселка» відбувся міський 
конкурс «Музичний керівник року – 2017».

Учасникам потрібно було 
успішно пройти кілька кон-
курсних випробувань: «Я 
– музичний керівник, моя 
професія найкраща», «Кра-
щий практик», «Формула 
мого успіху», художній но-
мер за участю дітей, «Свою 
професію люблю і талант 
СВІЙ покажу» та ін.
Серед журі – головний 

спеціаліст управління освіти 
і науки Галина Заєць, дирек-
тор Науково-методичного 
центру Олена Лошицька, 
методист науково-методич-
ного центру Жанна Кли-
менко, почесний член журі 
Людмила Судай, завідуюча 
ДНЗ №2 «Веснянка» Олена 
Кушнарьова.
У лабіринтах педагогіч-

ного конкурсу змагалися 

музичні керівники: Марина 
Георгіївна Горбовцова (ДНЗ 
№17 «Веселка»); Надія Ана-
толіївна Сєркова (ДНЗ №4 
«Казка»); Олена Олійничен-
ко (ДНЗ №11 «Берізка»).
У своїх виступах кожна з 

конкурсанток прагнула як-
найповніше викласти знання 
методики, уміння, накопи-
чений досвід. Усі використо-
вували комп’ютерні пре-
зентації, які підтверджували 
унікальність кожного педа-
гога і його значимість для 
соціалізації та гармонійного 
розвитку особистості дити-
ни. Маючи у своєму арсе-
налі власний стиль, профе-
сійні знахідки, до виконання 
завдань педагоги підходили 
творчо, з любов’ю і почут-
тям гумору.

Конкурс пройшов у те-
плій, дружній атмосфері, 
за активної підтримки ко-
лег конкурсантів. Позитивні 
емоції викликали виступи 
маленьких артистів – ви-
хованців дошкільного на-
вчального закладу №17 «Ве-
селка».
За результатами змагань 

кращим музичним керівни-
ком Ворзеля визнано Олену 
Володимирівну Олійничен-
ко, Ірпеня – Надію Анато-
ліївну Сєркову, Гостомеля 
– Марину Георгіївну Горбов-
цову. 

Зауважимо: конкурс пе-
дагогічної майстерності 
– один із способів привер-
нути увагу громадськості 
до підвищення престижу і 
стимулювання працівни-
ків освіти, популяризації їх 
досягнень, педагогічних 
надбань і професійної май-
стерності. Конкурс допома-
гає краще зрозуміти й усві-
домити значимість професії 
педагога, систематизувати 
надбання щоденної клопіт-
кої праці, зробити крок на 
шляху до педагогічної зрі-
лості.

ПЕРЕМОЖЦІ

Ольга ДВОРЖАК, вихователь-методист ДНЗ №17 «Веселка»

На фото (зліва направо): Олена Олійниченко, 
Надія Сєркова, Марина Горбовцова

ПодякаПодяка
Ми, мешканці ОСББ «Квартал» на Ки-

ївській», дякуємо нашому депутату Петру 
Королю за добрі справи, які він робить 
для нас! Нещодавно на наше прохання 
він тут же відгукнувся і привіз машину 
піску на дитячий майданчик.

Мешканці ОСББ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКИДИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науко-

во-виробниче об’єднання «Екософт» (юридична та фак-
тична адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. По-
кровська, буд. 1-ї) повідомляє про наміри отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря. 
Підприємство спеціалізується на виготовленні облад-

нання для очистки води.
Основними джерелами утворення викидів являються: 

лінії поліпропілену, роторні збірні машини, пакувальні 
машини, ливарні машини, газові водогрійні котли, стоян-
ка автотранспорту та місце зарядки автонавантажувачів.
В процесі діяльності підприємства до атмосферно-

го повітря потрапляють наступні забруднюючі речови-
ни: ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту, оксид вуглецю, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) 
оксид [N2O], речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом, діоксид сір-
ки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, 
НМЛОС, кислота сірчана, кислота оцтова, 1,3-бутадієн 
(дивініл), акрилонітрил, вініл хлористий, аміак, бенз(а)
пірен, стирол.
Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин, 

включаючи парникові гази, складає 70,775601 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо намірів прийма-

ються в місячний термін після публікації до Ірпінської 
міської ради (08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел. 
(04597) 61-407).
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Шановні ірпінчани! 
Пасха – найкращий день року для кож-

ного православного християнина. «Свято 
свят» – саме так називають день Христового 
Воскресіння. Це свято перемоги життя над 
смертю, коли знову розквітає надія, коли 
кожен християнин переживає радість очи-
щення і віри у майбутнє. Тож бажаю у цей 
чудовий весняний день кожному з нас ро-
динного щастя, добробуту та мирного неба 

над головою.
Бажаю щастя й злагоди в родині 
Та благодаті Божої з небес,
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

З повагою, Юрій ДЕНИСЕНКО, 
депутат Ірпінської міської ради

СВЯТО

Найщиріші вітання з нагоди 
найбільшого християнського свята 
Воскресіння Христового! 
Весняного дня, коли відцвітає верба, 

приходить до українців світле свято Ве-
ликодня. Приходить з дитячим сміхом і 
кольоровими крашанками, з випеченою 
високою паскою. Це свято – невід’ємна ча-
сточка українства. Така сама, як Різдвяна 
коляда, як славне козацьке минуле, як Дні-
про, як Софія… Великдень приходить до 
нас – аби поєднати близьких людей, дати 
їм нагоду пробачити прикрощі і сказані зопалу слова. Тієї миті, 
коли вдарять над нашою великою Україною Великодні дзвони, 
нехай оселиться у Вашому житті щастя! Нехай воскресне у Ваших 
душах усе найкраще на землі – непохитна віра, щира відданість 
і вічна любов. Миру Вашим оселям, здоров’я Вашим рідним, а 
дітям – великої світлої долі. Христос Воскрес! 

З повагою, Олександр МАРКУШИН, 
начальник КП «Ірпіньводоканал», 
депутат Ірпінської міської ради

Прийміть найщиріші 
вітання з Великим Днем 
Світлого Христового 
Воскресіння! 
У житті кожного християнина Великдень 

– свято особливо шановане та символізує 
перемогу життя над смертю, добра над 
злом, світла над пітьмою, віри – над безна-
дією. Великодні дні зазвичай спонукають 
усіх віруючих по-новому побачити й відчути себе в світі, оцінити 
чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще – бути добрішими, 
милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одно-
го. З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а 
й усі людські надії й сподівання на добру долю. Бажаю всім душев-
ної чистоти і гармонії, миру та спокою в нашій країні. Нехай Чудо 
Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи. 
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя 
– кращого і добрішого. Христос Воскрес! Воістину воскрес!

Від щирого серця, Петро КОРОЛЬ, 
депутат Ірпінської міської ради

Шановні ірпінці! 
Щиросердно вітаю Вас зі світлим Хри-

стовим Воскресінням! Хай світлоносні Пас-
хальні свята обдарують усіх Вас міцним 
здоров’ям, принесуть Вашій родині радість, 
благополуччя, щастя і добро! Хай в цей день 
здійсняться всі Ваші мрії і бажання, усі добрі 
задуми і справи. Хай Боже благословення 
ніколи не покидає Вас і Ваших рідних. 
Хай божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Христос Воскрес!
– Христос Воскрес!
Щастя, миру, злагоди!

З повагою до Вас, Петро Юліанович КОРОЛЬ

Шановні земляки! 
Від усього серця щиро вітаю із найсвіт-

лішим весняним святом – Великоднем! Ве-
личне свято Воскресіння Христового спону-
кає кожного із нас ще раз замислитися над 
вічними цінностями християнської моралі, 
дає нам добру нагоду наповнити свої сер-
ця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з 
нас духовно. З настанням Пасхальних днів 
пробуджується не тільки земля, а й усі люд-

ські надії й сподівання на добру долю. Направимо наші молитви 
на добрі справи, світлі помисли, відродження Української Нації і 
ствердження Української Держави. Вітаючи зі світлим Воскресін-
ням Христовим, щиро бажаю добра, радості, благополуччя, миру 
і спокою в душі, Божого благословення.

З повагою до Вас, Олександр ПАЩИНСЬКИЙ, 
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі друзі! 
З Великоднем! Найщиріші вітання з на-

годи найбільшого християнського свята Во-
скресіння Христового! Бажаю щедрот земних 
і небесних, без жалю віддавати одне одному 
те, що нам Богом і дароване – нашу опіку, 
увагу, любов! Усім нам зичу, аби благодать 
Воскреслого Господа перебувала над кож-
ною ірпінською родиною і всією Україною!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!

З повагою, Олександр БУРЧАК, 
депутат Ірпінської міської ради

З Великоднем! 
У цей благословенний час дозвольте щиро привітати Вас зі 

святом світлого Христового Воскресіння! Святий Великдень несе 
нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію 
та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укрі-
пляє віру та живить душу!
Тож нехай Божа милість та благословення оросять Ваше життя, 

а мир, любов та злагода запанують 
у Вашій оселі. Зичимо Вам чудового 
настрою, міцного здоров’я, сімей-
ного затишку, незмінного успіху та 
здійснення усіх задумів.
З Великоднем!
Воістину Христос воскрес!
І хай воскреснуть всі надії.
Великдень світлий наступив.
І збудуться завітні мрії!
Христос Воскрес!!!

З повагою, Ярослав КОВАЛЬЧУК, Володимир МОЛЧАНОВ, 
Артем КАЛІЧКА, депутати Ірпінської міської ради 

Дорогі жителі 
Коцюбинського! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

найбільшого християнського свята – Во-
скресіння Христового! Нехай Ваші душі 
будуть багаті на добро. як святковий стіл, 
чисті, як Великодній рушник, і веселі, як 
українські писанки. Хай малинові дзвони 

Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. 
Бажаю міцного здоров’я і міцної віри! Нехай життя буде спов-

нене світлом і радістю, щирістю і добром! Нехай Бог благослов-
ляє всі Ваші справи. З Великоднем!
Хай мир у серці Вашому панує,
Хай ангел Божий щастя Вам дарує,
Ісус Христос здоров’я шле з небес,
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою, Олексій ОЛІЙНИК, 
депутат Ірпінської міської ради

З найвеличнішим святом, дорогі 
земляки!
Із найтеплішими почуттями та від усієї душі 

вітаю Вас зі Світлим Господнім Воскресінням – 
Пасхою Христовою! Пропоную кожному з нас 
замислитися цього дня над глибинною сутні-
стю людського буття, звірити свої помисли та 
дії з вічними істинами, на яких тримається світ, 

і зробити крок назустріч одне одному. Нехай у кожному серці 
зміцнюється Надія, Віра і Любов! Будьмо більш терпимими, то-
лерантними один до одного! Бажаю Вам міцного здоров’я, ро-
динного затишку, сили, мудрості й любові до ближнього! Світлих 
Великодніх свят! Христос Воскрес!

З повагою, Аркадій КОБРИНЕЦЬ, 
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі жителі 
Приірпіння та Ірпеня! 
Прийміть сердечні привітання та щирі по-

бажання з нагоди Великодніх свят! Нехай ці 
святкові дні наповнять Ваші серця світлом лю-
бові до Бога і ближніх, зміцнять віру, напов-
нять серця милосердям, добром та радістю.

«Христос воскрес!» – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
«Христос воскрес!» – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Вас Бог благословить!

З повагою до Вас, Олена СЕВАСТЬЯНОВА, 
депутат Ірпінської міської ради

Шановні ірпінці!
Вітаю Вас із світлим і радісним свя-

том – Великоднем. Бажаю Вам щастя і 
радості, віри і благополуччя! Нехай чу-
десне свято Великодня принесе любов 
та світло у Вашу родину, щирість та до-
бро! Хай Господь Бог не обходить Вас 
своєю милістю, обдарує всепрощенням 
й надалі супроводжує Вас і Вашу родину, 
дає силу, енергію, допомагає повсякчас. 
Божого благословення Вам у всіх Ваших справах і помислах! 
У ці святкові великодні дні багаторазово звучатимуть слова 
вітання: «Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!». Тож нехай 
разом із ними воскресає наші віра, надія, любов. Нехай завжди 
у Ваших серцях буде душевний спокій, а у домівках – добро, 
щастя і благодать!

З повагою, Ольга ОЛІЙНИЧ, 
депутат Ірпінської міської ради

ХРИСТОВІ АПОСТОЛИХРИСТОВІ АПОСТОЛИ
Що ззовні змінилося в Ісусі після смерті і воскресіння? Небагато що, 
найсуттєвіше, звичайно, це сліди від цвяхів і пробитий бік – ключові 
знаки заплаченої непомірно високої ціни.

А от що найбільше в Ісусі 
не змінилося, то це МІСІЯ. 
Саме заради місії Ісус при-
йшов на землю, заради неї 
перетерпів хрест і усю зне-
вагу. Власне, місія – це пер-
ша тема, яку Господь хоче 
обговорити зі Своїми послі-
довниками. І ця тема Ісусові 
не просто приємна. Місія 
– це головне послання до 

учнів, це програма для усіх 
Його послідовників. Вияв-
ляється, що і називати себе 
учнем, послідовником Ісуса 
неможливо, якщо людина 
не розділяє Ісусової місії! 

«Я вас посилаю», – ці 
слова Ісус неодноразово 
повторював ще за життя, 
вказуючи послідовникам на 
серцевину їхнього завдан-

ДУХОВНІСТЬ

Микола РОМАНЮК

Шановні земляки!
Із найтеплішими почуттями вітаю Вас 

зі Світлим Господнім Воскресінням – Пас-
хою Христовою!
Великдень – свято, яке символізує 

оновлення та відродження життя у всіх 
його проявах. Тож нехай благодатна 
звістка про Воскресіння Сина Божого осяє 
кожну душу та оселю, наповнить лю-
бов’ю, милосердям та прощенням.
Звертаючись у молитві до Господа нашого, благаймо Його, 

щоб Він благословив нашу державу, послав духовне оновлен-
ня, дарував довгоочікуваний мир, злагоду, здоров’я, достаток 
і радість. Щиро бажаю Вам гармонії, добра, миру, добробуту, 
радості і спокою у душі!

З повагою, Марія Шевченко, депутат Ірпінської 
міської ради від ППРТІЇ «БЛОК ПКТРА ПОРОШЕНКА 

«СОЛІДАРНІСТЬ»

і світло Його Воскресіння 
зробили відомими серед 
свого покоління. Як ми це 
зробимо – Господь Ісус по-
лишив за нами, головне, 
щоб наші сучасники посе-
ред усіх культурних і релі-
гійних віянь і трендів почули 
і побачили, навіть змогли 
доторкнутися до свідка Хри-
стового, який живе життям 

і силою Воскреслого, життя 
якого зазнало трансформа-
ції. Мабуть, найнедоречні-
ше, що може бути, – це коли 
люди, які носять ім’я хрис-
тиянське, не усвідомлюють 
себе посланцями, не живуть 
місією. 
Ми послані Ісусом, і нам 

сповіщено Його Духа, Який 
наповнює нас божествен-
ною любов’ю та силою. Бо 
ми – Христові апостоли, по-
сланці до нашого часу. 

ня. Він навіть називав їх 
«апостолами», тобто послан-
никами. Ми звикли більше 
до латинського слова з цим 
же значенням – місіонери. 
Тобто люди зі звісткою, про-
голошення якої усім стає 
їхньою справою, задачею – 
тобто місією. 
Кожному, хто зазнав Бо-

жого зцілюючого дотику, 
тобі і мені, Господь Воскрес-
лий вручив апостольську 
повістку. Він хоче, щоб ми 
Його, Його Слово Правди 
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У ГОСТОМЕЛІ ЖИВЕ КОЛЕГА У ГОСТОМЕЛІ ЖИВЕ КОЛЕГА 
ЮРІЯ ГАГАРІНА ЮРІЯ ГАГАРІНА 
Як наш земляк «підстеляв» шлях у космосЯк наш земляк «підстеляв» шлях у космос
У шістдесятих роках минулого століття слово «космос» викликало незвичайний інтерес, 
ажіотаж і навіть радісну істерику. Перші польоти супутників у космос, перші космонавти 
(особливо Юрій Гагарін) відразу ж ставали легендарними. Нині ця тема перетворилася на 
щось буденне, а проте космос не втратив своєї магічної чарівності та величі. Він вражає і 
вражатиме, у тому числі своїми небезпечними таємницями. А носії цих таємниць завжди 
будуть дорогоцінними свідками підкорення Всесвіту.

с Ні, він не літав у космос, 
але був серед тих перших 
сміливців, хто торував шлях 
у космос, – він був випробу-
вачем, по-перше, фізичних 
можливостей космолюдини, 
по-друге, обладнання, на-
приклад, скафандрів, у яких 
Гагарін і його колеги злітали 
на земну орбіту. 
Хто такий випробувач? Це 

людина, яка працює на знос, 
на межі можливостей. Це 
коли медики, науковці, бага-
то чого не знаючи, шукають 
шлях методом «тику». Витри-
має – не витримає, зламаєть-
ся – не зламається, загине – 
не загине... 
А ще Микола Рожновський 

причетний до багатьох про-
ривів у галузі ракетних досяг-
нень. Але все по порядку. 

Серед перших 
Для юного Миколи космос 

почався фактично в рідно-
му Маріуполі, хоча спочатку 
ніщо цього не віщувало. За 
три місяці до призову в ар-
мію його по лінії військкома-
ту зобов’язали закінчити шко-
лу молодого моряка. Потім 
Рожновський потрапляє... не 
в морські війська, а в школу 
молодших спеціалістів з авіа-
ційного обладнання. Закінчує 
дев’ятимісячні курси з обслу-
говування літаків (навігація і 
кисневе обладнання) у вели-
чезній військовій школі на 
станції Вапнярка у Вінниць-
кій області. Всі чекають роз-

поділення – куди кого від-
везуть. З Москви приїжджає 
комісія, з 3200 курсантів 
починають відбирати «осо-
бливих» 12 осіб. Відібрали 
вісім, причому чотирьох – з 
Маріуполя. Серед них Ми-
кола Рожновський і Генна-
дій Заводовський, про якого 
згодом на Заході писали, що 
він полетів у космос перед 
Гагаріним і загинув. 
До речі, перевірка була 

дуже серйозна, починаючи 
від нігтів до волосся. Напри-
клад, на барабані швидко 
крутилася стрічка з кольо-
ровими смужками, і треба 
було вловлювати-визначати 
кольори. На столику сто-
яло більше сотні колб – і 
слід було визначати запахи. 
Перевіряли смакову чутли-
вість. 

І ось Микола приїжджає 
в Москву до медичного ін-
ституту авіації та космосу, 
де його призначають ви-
пробувачем авіаційної та 
космічної медицини. Він 
випробовує скафандр при 
розгерметизації кабіни, те, 
як спрацьовують захисні 
шланги... Це нині показу-
ють космонавтів на орбіті 
у спортивних костюмах. А 
перші космонавти літали у 
скафандрах. 
Випробував їжу в тюби-

ках, авіаційні шоломи із за-
хисним склом. Якщо, припу-
стімо, льотчик скидає бомбу 
(тим паче атомну), він ми-
моволі хоче подивитися: ви-
бухнуло чи ні... Тому у ньо-
го під час повороту голови 
опускалося захисне скло.
Рожновського випробо-

вували на центрифузі – яку 
швидкість людина здатна 
витримувати. Випробувач 
сидів у кріслі і тримав кно-
пку, непритомнів – кнопку 
відпускав. Випробувача 
розгойдували на гойдалках: 
48 годин – традиційне роз-
гойдування, інші 48 годин 
– по колу, інші 48 годин – 
гойдалка крутила «сонце». 
Отже, у кріслі гойдалки до-
водилося їсти, спати, справ-
ляти свої потреби... 
Шість місяців Микола 

Рожновський разом із Юрієм 
Гагаріним між випробуван-
нями в різних барокамерах 
харчувалися за одним сто-
лом і жили в сусідніх кімна-

тах. Потім протягом місяця 
обох у військовому госпіталі 
обстежували, порівнювали 
їх фізичні параметри. За-
тим упродовж півроку вони 
знову брали участь у випро-
буваннях (і так – два роки). 
Наприклад, їх катапультува-
ли – і за допомогою числен-
них датчиків вивчали, як ка-
тапультування відбивається 
на організмі людині. 
Микола Рожновський 

зазначає, що Юрій Гагарін 
був простою, добродушною 
людиною з неймовірним по-
чуттям гумору, щодня роз-
повідав анекдоти, ніколи не 
повторюючись. 
Майбутнім космонавтам 

і випробувачам говорили, 
що вони входять у перший 
набір підкорювачів космосу. 
Але чи це так – велике пи-
тання. Подейкували, що зо 

п’ять майбутніх космонавтів 
загинули, насамперед через 
вибухи ракетоносіїв і розгер-
метизації кабіни. Нещодавно 
по телевізору розповідали 
про загибель Геннадія Заво-
довського, попередника Га-
гаріна.

Не щадили, але 
і грошей не 
шкодували
Чи усвідомлювали Ми-

кола Рожновський і його 
колеги, що їм, по суті, була 
уготована роль піддослідних 
кроликів, хоча їх гордо нази-
вали випробувачами? Ні, зі-
знається Микола Федорович, 
вони це так не сприймали. 
Отримували великі гроші: за 
місяць набігало до тисячі і 
більше рублів. На що витра-
чалися? Оскільки мама при 
заможному зятеві була забез-
печеною, на себе – на одяг і 
на відвідування Великого те-
атру, концертів, філармонії, 
театрів, спортивних змагань. 
Додому привіз купу речей. 
До речі, на відпускну за 

територію інституту виходи-
ли тільки в цивільному. За 
порушення режиму виганя-
ли після другого порушен-
ня. Особливо заборонялося 
спиртне і статеві контакти з 
жінками. Харчувалися за осо-
бливим меню. Втім, вважали 
випробування звичайною ро-
ботою. Вранці приходили – 
обстеження: тиск, серцебиття, 
дихання, пульс... Досвідчена 
медсестра по білках очей 
елементарно визначала, чи 
був випробувач напередодні 
з жінкою. 
Ось так Микола Рожнов-

ський три роки відслужив 
в армії. Він мав унікальне 
здоров’я, приголомшливі 
фізичні показники, стійку 
психіку і швидкий розум, 
тому й потрапив до загону 
випробувачів. 

Знову на завод!
Що було потім, після трьох 

років строкової служби? Ро-

бота на «Азовмаші» в рідно-
му Маріуполі. При цьому 
щорічно доводилося їздити в 
Москву – до військового шпи-
талю на медичне обстеження. 
А робота була дуже сер-

йозна. Вилилась у 49 років 
військового стажу у двох клю-
чових цехах. У цех ТЗ-16 (ви-
готовляв паливозаправники 
для літаків) Микола прийшов 
ще пацаном, без паспорта. 
Як без нього потрапив на 
військовий завод? Навпро-
ти квартири його сім’ї була 
квартира водія директора 
заводу, мати попросила його, 
щоб той влаштував сина «по 
блату» на роботу (Мико-
ла ріс без батька – і вулиця 

могла «засмоктати»). То був 
1954 рік. 
Після армії – той же цех, 

але скоро за наказом ди-
ректора заводу Миколу пе-
ревели в секретніший: там 
виготовляли спеціальний за-
лізничний вагон із підйомним 
пристроєм, на якому тран-
спортували на космодром 
Байконур ракету «Восток-2». 
У цьому цеху виготовили пер-
ший корпус атомного реакто-
ра для першого радянського 
підводного човна. Там же ви-
готовили аеродинамічну тру-
бу для випробувань першого 
надзвукового радянського 
літака. Потім робили корпу-
си для атомних реакторів АС, 
контейнери для перевезення 
відходів атомних електро-
станцій. Також виготовляли 
«вагони», зовні дуже схожі на 

поштові, а в них – повна ра-
кетна установка. Дах відкри-
вався – і ракета летіла, куди 
спрямують. 

Ще й винахідник!
Микола Федорович має 

посвідчення і значок раціона-
лізатора-винахідника в галузі 
важкого машинобудування 
України – 285 рацпропозицій 
офіційно зареєстровано. Не 
все, правда, реєстрував. Для 
своїх перших «Жигулів» він 
винайшов і виготовив розбір-
ний масляний фільтр, і вже 
багато років потому в журна-
лі «Рационализатор и изобре-
татель» з’явилося щось подіб-
не. Придумав і зробив гумові 
підкрилки для автомобіля. Їх 
стали промислово виготовля-
ти теж через багато років. 
До речі, коли Рожновський 

повернувся з армії, сформу-
валася компанія друзів, дні 
народження відзначали в рес-
торанах. У Миколи з дружи-
ною Ларисою батьків уже не 
було, приходили в старенькій 
одежинці, а в друзів батьки 
– начальники, забезпечені 
люди. Соромно стало. Став 
Микола їздити до Воронежа 
на обрізку садів, у Курськ ко-
пати картоплю, у Запорізьку 
область з бригадою будівель-
ників. Підлоги і дахи стелив. 
Печі в садибах на сім кана-
лів клав. Від померлої тещі 
дістався будиночок, одну з 
кімнат Микола заставив аква-
ріумами від підлоги до стелі. 
Розводив акваріумних рибок 
і рослини. На заводі заробляв 
110–120 рублів за місяць (по 
суботах теж працювали). А от 
у неділю виходив на ринок з 
рибками і рослинами – і за-
робляв 200–220 рублів. За 
один день! І тоді вони стали 

жити краще.
Понад 50 років існувала 

компанія, а тепер практич-
но не спілкуються навіть по 
телефону. Тому що Микола 
Федорович з дружиною їзди-
ли на Майдан, підтримували 
Революцію Гідності, пані Ла-
риса часто телефонувала ку-
мам, розповідала, як там все 
патріотично і правильно. Чо-
ловік їй казав: «Ларисо, вони 
нас не зрозуміють». І справді 
– вони тепер для них «фа-
шисти». А дружили 50 років. 
Це – дні народження, весілля, 
поховання, поїздки на при-
роду, спільна пам’ять... І – як 
відрізало, що дуже боляче.

Гостомельський 
період
До Гостомеля Микола 

Федорович переїхав 10 ро-

ків тому завдяки доньці. 
А раніше жив у 70 метрах 
від Азовського моря. Відчи-
нив хвіртку, крикнув: «Діти 
додому!» – і ті з моря по-
вертаються. На 12 сотках 
землі був сад-город: сім’я 
висаджувала до 3000 кущів 
помідорів, вирощувала по 
сотні кущів баклажанів, бол-
гарського перцю, капусту, 
полуницю. Росли 60 фрук-
тових дерев, в основному, 
карликові яблуні. 
А що в Гостомелі? Зно-

ву-таки дачка з доглянутим 
городом, але вже малень-
ким. Микола Федорович ні 
про що не шкодує. Бо рані-
ше в роботі світу божого не 
бачив.

Наші дні 
21 травня Миколі Федо-

ровичу Рожновському ви-
повниться 79 років. Він бага-
то працює на землі, вдома. 
На дачі має кішку і собаку. 
Не курить, пиво не вживає. 
Зрідка п’є вино, лише своє, 
домашнє, що має 6-8 років 
витримки. «Не знає», де у 
нього нирки, серце, печінка, 
шлунок. Їсть усе. Зір чудо-
вий: мотиля на найтонший 
гачок запросто нанизує, 
газети читає без окулярів. 
Практично все вміє робити, 
електрозварювання – запро-
сто, може покласти стінку з 
цегли, плитку і паркет, з де-
ревиною – «на ти».
Ходить на риболовлю з 

вісьмома спінінгами. При-
страстився змолоду. У цеху 
виготовляли ракетні уста-
новки, зокрема стакани, з 
яких вилітає ракета, вони 
довжиною по 40 м, діаметр 
– 4 м. Їх по частинах везли в 
Прибалтику, Білорусь, у Си-
бір. У бригаді був і Микола 
Рожновський як зварюваль-
ник-складальник. Приїжджа-
ли, наприклад, взимку в Си-
бір. При температурі -35°С 
зварювальні роботи заборо-
няли здійснювати, бо неякіс-
но буде. А поруч озеро або 
річка. Можна собі уявити, 
скільки там було риби, бо 
ракетні підрозділи розміщу-
вали далеко від населених 
пунктів. Рожновський ходив 
із ломиком і вудкою на ри-
боловлю. Якось тиждень 
пробивав лід, майже до ме-
тра промерзло. Зазвичай у 
відрядження брав з собою 
ще й рушницю. Дружина 
питала: «Я не розумію, наві-
що ти ще рушницю береш». 
О, скільки Микола рябчиків 
вполював! 
Чим гріє день завтраш-

ній? Миколу Федоровича 
завжди тішить робота. Будь-
яка. Гріє те, що є про кого 
дбати. Про доньку, внуч-
ку, про тварин. А рибалка 
для нього – все. Ось такий 
простий наш земляк із про-
стими турботами – Микола 
Федорович Рожновський, за 
плечима якого, загалом-то, 
героїчне незвичайне життя.

Володимир КОСКІН

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Рожновського випробовували на 
центрифузі – яку швидкість людина 
здатна витримувати. Випробувач сидів 
у кріслі і тримав кнопку, непритомнів 
– кнопку відпускав. Випробувача 
розгойдували на гойдалках: 48 годин – 
традиційне розгойдування, інші 48 годин 
– по колу, інші 48 годин – гойдалка 
крутила «сонце». 

На фото: Микола Рожновський

На фото: Микола Рожновський
 з мамою Пелагеєю Григорівною

На фото: Микола Рожновський (праворуч) 
з Геннадієм Заводовським
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Втрачається контроль над 
кількістю випитого алкого-
лю, навантаження на серце 
та негативний вплив на інші 
системи організму суттєво 
збільшується.
Споживання енергетич-

них напоїв ніколи не при-
несе очевидної користі 
організму, їх можна пореко-
мендувати для поодиноких, 
украй рідкісних прийомів. 
Недарма в деяких країнах 
прийом енергетиків, як і 
алкоголю, дозволено тіль-

ки повнолітнім. Якщо все ж 
виникла необхідність вжити 
енергетичні напої, розум-
но підійдіть до позичання 
енергії у свого організ-
му і покваптеся відновити 
сили природним шляхом 
– виспіться, відпочиньте. А 
ще краще – замініть енер-
гетик натуральною кавою 
чи склянкою свіжовичавле-
ного апельсинового соку: 
прилив сил той же, а шкода 
для організму в кілька разів 
менша. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ: ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ: 
КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА?КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА?
Протягом останнього десятиліття енергетичні напої посіли чільне 
місце на прилавках магазинів. Вони користуються неабиякою 
популярністю. Ще б пак – яскраві банки, загадковий вміст і 
неперевершений ефект від вживання! Однак, як кажуть у народі, 
кожна медаль має свій зворотній бік.
Про вплив різних стиму-

ляторів на природні процеси 
в людському організмі відо-
мо здавна: у різні часи і в різ-
них куточках нашої планети 
використовували підбадьор-
ливі властивості деяких рос-
лин. Сьогодні такі екстракти 
нерідко заміняють штучними 
інгредієнтами. Що ж входить 
до складу енергетиків? 

Зазвичай ефект 
від енергетичного 
напою 
забезпечують:

• кофеїн – він послаблює 
відчуття втоми й сонливо-
сті, стимулює роботу мозку, 
підсилює серцеву діяльність 

і розширює кровоносні су-
дини;

• сахароза і глюкоза – 
мають поживні властивості, 
смаковий та енергетичний 
ефекти;

• теобромін –забезпечує 
збудження серцевого м’язу 
і стимулює роботу нервової 
системи;

• карнітин – сприяє окис-
ленню жирних кислот;

• таурин – потужний ан-
тиоксидант, покращує енер-
гетичні й обмінні процеси; 

• екстракти женьшеню і 
гуарани – стимулюють ро-
боту центральної нервової 
системи, зменшують стом-
леність і сонливість, підви-
щують артеріальний тиск 

і м’язовий тонус, загальну 
працездатність;

• вітаміни, найчастіше 
групи «В», – нормалізують 
роботу нервової системи і 
головного мозку;

• матеїн – заглушає від-
чуття голоду і допомагає 
знизити вагу.
Дози стимулюючих орга-

нізм речовин в енергетич-
них напоях настільки великі, 
що відчуваються дуже швид-
ко: 20 хвилин – і ви дійсно 
сповнені сил та тієї самої 
енергії! 
Рекламують енергети-

ки як засоби боротьби з 
утомою, що допомагають 
активному способу життя, 
стимулюють розумову ді-
яльність тощо, це вказано 
на кожній банці з енергетич-
ним напоєм величезними 
літерами. 
На перший погляд – усе 

прекрасно. Та в дійсності за 
такий ефект нерідко дово-
диться розплачуватися влас-
ним здоров’ям. Важливо 
розуміти, що енергетик не 
збагачує організм енергією 
і поживними речовинами, 
а сприяє активному витра-
чанню раніше накопичених. 
Тобто ми запускаємо ме-
ханізм «позичання енергії» 
у самого себе, на даному 
етапі не заповнюючи цей 
резерв. Передозування (а 

це – понад 0,5 л на день!) 
небезпечне для здоров’я. 
Прийом такої дози межує 
з допустимою і легко пере-
вищить її, тільки-но ви після 
напою з’їсте шоколад або 
вип’єте чашку кави.
Небезпека енергетиків 

посилюється при поєднанні 
їх з алкоголем (а деякі ви-
робники вдаються і до такої 
рецептури). Ефект на орга-
нізм: протягом певного часу 
людина балансує між станом 
бадьорості і розслаблення. 

Візьміть на замітку:
• добовою дозою енергетика для дорослої здорової 

людини є одна банка ємністю 250 мл, максимально до-
пустиме вживання – дві таких банки. Однак це зовсім не 
означає, що напій можна вживати щодня;

• ніколи не вживайте енергетичні напої до або після 
фізичних навантажень, наприклад, у тренажерному залі: 
по-перше, це зайве навантаження на організм, а по-дру-
ге, ви втрачаєте відчуття втоми, перестаєте контролювати 
ступінь допустимих для вас фізичних навантажень;

• енергетики заборонено приймати в будь-якій кіль-
кості особам до 18 і після 50 років, вагітним і жінкам, які 
годують груддю, особам із хронічними захворюваннями;

• будь-які розлади серцево-судинної та нервової сис-
тем є суворим протипоказанням до вживання енергети-
ків, яке в такому разі може призвести до біди.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

П’ять модних речей,
за які платять здоров’ям 

Гонитва жінок за модою призводить до 
проблем зі спиною. До такого висновку 
прийшли фахівці з Британської асоціації 
хіропрактики. 
Результати дослідження показали, що у третини опита-

них жінок виникли проблеми зі спиною через певний одяг 
або взуття. При цьому 28% жінок знали, що одяг впливає 
на їхнє здоров’я, але все одно носили його.
► Вузькі джинси. Вони обмежують рухливість ніг, зму-

шуючи напружуватися м’язи спини.
► Високі підбори. Через них крок стає коротшим, внас-

лідок чого зростає навантаження на поперековий відділ. 
Погіршується кровопостачання ділянки таза і можуть ви-
никнути проблеми, пов’язані з гінекологією.
► Взуття з відкритою п’ятою (а також розтоптане взут-

тя або взуття на розмір більше). Взуття має щільно при-
лягати до ноги, максимально зменшивши її рухливість. 
Коли нога совається, це може стати причиною сутулості, 
викривлення форми гомілки і посприяти формуванню 
плоскостопості.
► Пальто з важким коміром. Він сковує рух, створюю-

чи непотрібне навантаження на спину.
► Сумки через плече. Те саме стосується і сумок, які 

жінки носять на плечах. Якщо вам подобається такий ак-
сесуар, то постарайтеся, щоб він був максимально лег-
ким.

ЖИТТЯ НА «ШПИЛЬКАХ»ЖИТТЯ НА «ШПИЛЬКАХ»
Весна. Вулицею йде юна красуня – струнка, приваблива, довгонога. 
Витончені туфельки на шпильках роблять її ще більш жіночною 
і спокусливою… Не йде, а летить!.. Перехожі, особливо чоловіки, 
озираються, проводячи очима юнку. Та чи не потребує така краса жертв і 
як ця принадлива хода впливає на її здоров’я? Спробуємо розібратися.

У віці вже не до краси
Уявімо, що слідом за цією 

дівчиною тяжкою, втомле-
ною ходою ступає жінка, 
якій уже «за…». Начебто й 
«збереглася» непогано, і 
могла б навіть привабливо 
виглядати, але… ноги не хо-
дять. Вона з сумом дивиться 
услід молодій пані та зітхає. 
А з приходом додому зні-
має свої розтоптані туфлі на 
м’якій підошві і розглядає 
ноги, понівечені мозолями 
і наростами, зі скрючени-
ми вузлуватими пальцями й 
кістками, що випирають на 
обох ногах. Та тяжка спад-
ковість чи захворювання тут 
ні до чого. І вона, коли була 
молодою, відзначалася та-
кою ж стрункістю й легкою 
ходою, як та красуня на ву-
лиці. А все через те, що жінка 
у віці, як і багато інших, за-
надто часто носила взуття на 
високих підборах.
Дехто скаже, що цей епі-

зод занадто драматичний. Та 
більшість літніх любительок 
туфель на «шпильках» зро-
зуміють, про що йде мова. 
Звісно, якби можна було 
повернути час назад, вони 
по-іншому ставилися б до 
себе. Але, на жаль, нічого 
змінити вже не можна…
Цок, цок, чобіток
То що ж відбувається, 

коли ми надягаємо взуття на 
високих підборах?

• Перш за все – ми стаємо 
вищими.

• Щоб утримати рівно-
вагу, нам доводиться роз-
правляти плечі й переносити 
центр ваги на поперек, що 
надає фігурі більш впевне-
ного і відкритого вигляду.

• Правильно підібрана 
форма колодки туфель на 
каблуках візуально подовжує 
ноги, роблячи їх більш при-
вабливими.

• Чим вищий каблук, тим 
коротші наші кроки, а це на-
дає ході більшої жіночності, 
«летючості».
Людське тіло дійсно може 

без шкоди для себе присто-
суватися до каблуків, але за-
ввишки не більше 2,5-2,7 см. 
Тож якби наші жінки і дівчата 
носили повсякденне взуття 
на підборах хоча б у 3-4 см, 

усе було б цілком стерпно. 
Усім відомо, що стандарти 
краси (хто їх тільки вигадує!) 
вимагають зовсім іншої ви-
соти каблука, і через роки ми 
маємо повний «букет» про-
блем: біль у спині й ногах, 
викривлення хребта і кісток 
тазу, проблеми з внутрішні-
ми органами, варикоз, син-
дром хронічної втоми тощо.
Носити чи не носити?
У чому виражається шко-

да модних підборів?
• Натоптиші, мабуть, 

наймізерніша, але і найпо-
ширеніша плата за високий 
каблук. Зазвичай вони утво-
рюються під тиском через ви-
соке навантаження на ступні 
та порушення кровообігу. У 
результаті шкіра висушуєть-
ся, потовщується, грубіє. На 

щастя, натоптишів можна 
позбутися, якщо перейти на 
взуття з пласкою підошвою і 
провести кілька косметичних 
процедур.

• Постійне тертя взуття об 
пальці ніг при порушеному 
кровопостачанні призво-
дить до ослаблення нігтьо-
вих пластин, уповільнення 
їх росту, появи нерівностей. 
Незручне взуття провокує 
розтріскування нігтів і роз-
множення грибків.

• Досвідчений фахівець 
«на око» може визначити 
любительку високих підбо-
рів. Постійне ходіння на них 
призводить до сплющення 
і розширення пальців ніг (їх 
називають «хаммерто» або 
молотоподібне сплющення 
пальців ніг). У цій зоні не-
рідко виникають запалення 
суглобів.

• Коли п’ята постійно 
знаходиться на підборах, 
виникає деформація ахілле-
сового сухожилля. Воно не 
відчуває розтягувань, стає 
жорстким, втрачає елас-
тичність. З такими змінами 
ходьба на пласкій підошві 
або просто без взуття прино-
сить дискомфорт.

• Поява шишкоподібного 
здуття на п’ятці також може 
бути наслідком високого ка-
блука. Жорстке обрамлення 
туфель постійно контактує з 
нею, що призводить до по-
дразнення і запалення її вну-
трішньої частини. З часом ці 
процеси переходять у хро-
нічні та змінюють вигляд сто-
пи, скорегувати який можна 
тільки хірургічним способом.

• Остеоартрит колін і біль 
у попереку безпосередньо 
пов’язані з високими підбо-
рами. Такі порушення склад-
но вилікувати, тому краще 
заздалегідь зайнятися профі-
лактикою.

За матеріалами Інтернет

МАЙТЕ НА УВАЗІ
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ЩО КОРИСНІШЕ ДЛЯ ШКІРИ: ЩО КОРИСНІШЕ ДЛЯ ШКІРИ: 
ДЬОГОТЬ ЧИ ЛАНОЛІН?ДЬОГОТЬ ЧИ ЛАНОЛІН?
Залежно від потреб вашої шкіри, а також від наявності певних недоліків на ній, цілком 
можливо підібрати спеціальний косметичний догляд, який точно стане рятівним засобом.

Наприклад, якщо у вас 
проблемна і подразнена 
шкіра, схильна до почерво-
ніння, проявів вугрової ви-
сипки, дерматитів, екземи, 
псоріазу, алергії, шукайте 
косметику для її очищення, а 
заодно і догляду, яка містить 
березовий дьоготь. Про його 
ефективність знають на-
віть косметологи в дорогих 
салонах краси, тому вони 
часто рекомендують своїм 
клієнтам ніжно відлущувати 
проблемну шкіру дігтярною 
пінкою. Її легко зробити са-
мостійно в домашніх умо-
вах: просто намилити руки 
дігтярним милом, напри-
клад, марки «Домашній док-
тор», акуратно зняти пінку і 
помасажувати нею обличчя. 
Завдяки мікрочастинкам 

у своєму складі, «Дігтярне 

мило» дуже м’яко очищує 
шкіру від мертвих клітин, 
не травмує навіть найчут-
ливіший епідерміс, звужує 
розширені пори і покращує 
колір обличчя. А крім того 
підсушує шкіру і знижує ви-
ділення шкірного сала, що 
поступово, при регулярно-
му догляді, позбавляє від 
жирного блиску і прищів. 
Підійде такий спосіб позбав-
лення від проблем і на шкірі 
тіла: грудях, спині і сідни-
цях. Застосовуйте дігтярне 
мило також при гіпергідрозі 
(рясному потовиділенні), а 
також проти неприємного 
запаху ніг і пахв: для цього 
використовуйте засіб двічі на 
день (вранці та ввечері), ре-
тельно обробляючи області 
пахв і стоп. Мило підсушить 
ці ділянки, забезпечить ан-

тибактеріальну дію і знизить 
потовиділення.
А ось якщо у вас занадто 

чутлива або суха шкіра, яка 
лущиться, на якій з’являють-
ся тріщини і відчуття стягну-
тості, найкращим засобом 
для її очищення і догляду 
за нею стане «Ланолінове 
мило» марки «Домашній 
доктор». Природний жир – 
ланолін – за своїм складом, 
дуже схожий зі шкірним жи-
ром людини, тому він із лег-
кістю перетвориться у при-
родну складову нашої шкіри, 

зволожуючи її і підвищуючи 
здатність шкіри утримувати 
цю вологу, а також активу-
ючи регенерацію. Крім того 
ланолінове мило надає шкірі 
м’якості, створює на ній не-
видимий захисний шар, по-
переджаючи розтріскування, 
до того ж воно має ранозаго-
ювальний ефект.
Через те, що «Ланоліно-

ве мило» має м’яку дію на 
шкіру, його також рекомен-
дують використовувати для 
інтимної гігієни, а також для 
купання малюків (але перед 

застосуванням слід прокон-
сультуватися з лікарем). 
Мило здатне ефективно жи-
вити дитячу шкіру і захищає 
від впливу несприятливих 
зовнішніх факторів.
Загалом лінійка спеціаль-

ного мила для обличчя і тіла 
марки «Домашній доктор» 
створена для поліпшення 
стану шкіри, тому, окрім лі-
кувальних компонентів для 
різного типу шкіри (дьогтю, 
ланоліну, бішофіту, сірки і 
настою трав), воно містить 
також оливкову олію, яка має 
омолоджувальний ефект. До 
речі, мило «Домашній док-

тор» має приємний аромат і 
на 99% складається з нату-
ральних речовин.
Між іншим, мило досить 

недороге за ціною – всьо-
го 7,50 грн. Його можна 
придбати в мережах аптек 
«Старт», «Хелп енд Хелсі 
Фармасі», а також у магази-
нах мереж «Шик та блиск», 
«Мегамаркет» та «Аврора».
І тільки зараз діє акція, за 

якою ви можете отримати 
-40% знижки, якщо надасте 
спеціальний купон у фірмо-
вих магазинах «Ельфа». Вда-
лих покупок і здоров’я вашій 
родині!

Ольга ЧЕПУРНА

ЗДОРОВ’Я І КРАСА

РОЗПИСАНІ ЯЙЦЯ – 
І АМУЛЕТ, І МИСТЕЦТВО
Напередодні великого свята Христового Воскресіння 
усі ми стараємося встигнути виконати безліч 
важливих справ, і це природно, адже підготовка до 
Великодніх свят потребує зосередженості й насичена 
різними подіями як у родинному колі, так і на роботі. 
І у такі дні особливо хочеться виділити час на себе, 
провести його з близькими, зайнятися творчістю, яка 
радує і зближує.

Саме тому мова піде про 
нашу рідну українську пи-
санку, яка завжди була і за-
лишається не тільки прикла-
дом класичного народної 
творчості, але і святковим 
артефактом.
Розписані яйця завж-

ди використовувалися як 
амулети, що приносять в 
будинок гармонію, сімей-
не щастя і процвітання. У 
давнину, ще до хрещення 
Русі, за язичницької традиції 
розписували яйця як символ 
сонця, прославляючи сили 
природи, її відродження і 
розквіт.
Звісно, усі ми хочемо 

за святковим столом бачи-
ти яскраві писанки. А ще 
приємніше, коли святковий 
атрибут виготовлено влас-
норуч членами родини. 
Більшість наших читачів 

щороку виготовляють само-
стійно чудові писанки із за-
стосуванням писачка (неве-
личкої дерев’яної палички, 
у якій розпеченим цвяхом 
випалюють дірочку, щоб 
вставити туди металевий на-
конечник чи трубочку, згор-
нуту з фольги).
У наш час прийнято ви-

користовувати харчові 
барвники для досягнення 
яскравих насичених кольо-
рів: жовтого, синього, чер-
воного, зеленого. Такі на-
бори фарб можна придбати 
перед великодніми святами 
майже на кожному кроці. І 
воскова свічка теж стане у 
нагоді, щоб за допомогою 
писачка наносити візерунки 
на поверхню яйця. Все це 

виглядає красиво й зрозумі-
ло. Але як виготовити свят-
кову писанку, якщо з усіх 
вищезазначених елементів є 
тільки велике бажання при-
красити святковий стіл пи-
санками?
Відповідь є, і вона проста. 

Дряпанки (шкрябанки) – од-
нотонно забарвлені яйця, на 
яких візерунок прошкрябу-
ється металевим вістрям!

Зазвичай шкрябанки 
фарбуються природними 
барвниками (наприклад, 
відваром з цибулевого лу-
шпиння), бо харчові дуже 
розмазуються при прошкря-
буванні. Чудово підійдуть 
і такі рідини, які є в кожній 
оселі, – йод і зеленка. 
Для виготовлення дря-

панки звичайною вушною 
паличкою замальовують по-
верхню яєчка і чекають ви-
сихання рідини на поверхні 
яйця. Після того, озброїв-
шись звичайною голкою, 
вже можна починати видря-
пувати різні сакральні зна-
ки, символи або застосува-
ти сучасніші мотиви (квіти, 
пташки, свічки, навіть архі-
тектурні споруди – храми).
Ефект від виготовлення 

писанок-дряпанок неймо-
вірний! Таке передсвяткове 
заняття збере у дружне коло 
усю родину, створить атмос-
феру творчості, затишку.

Євгенія ХАРГРІ, 
директор художньої школи Академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»

Вже наступного року 
в «Irpen Art School» буде 
проведено цілу серію май-
стер-класів з виготовлення 
різних видів писанок. Тому 
чекаємо свята й готуємося 
до нової хвилі творчості!
Христос Воскрес, дорогі 

друзі!

Художня школа 
академічного рисунку 
і живопису «Irpen Art 
School» 
Розпочато набір у на-

вчальні групи на робочий 
день – НЕДІЛЮ. Вікова 
категорія учнів – від 8-ми 
років.
Також пропонуємо усім 

охочим до малювання 
відвідати перше пробне 
заняття, протягом якого 
відбувається:
► малювання етюду, 

натюрморту з натури 
олівцем на форматі А3;
► знайомство потен-

ційного учня з видами 
навчальних програм і 
творчою атмосферою 
школи;
► складання худож-

ньо-педагогічного плану 
подальшої роботи з уч-
нем, формування графіку 
відвідування, визначення 
навчальної групи на 
основі результатів корот-
кострокового завдання і 
побажань учня;
Вартість: 100 грн. 

Тривалість – 1 година. 
Матеріали входять у вар-
тість заняття. 
Контакти:
(050)147-32-52, 
(068)166-37-34.
Або зробіть заявку на 
сайті: artschool.hurgri.com.
Адреса: м.Ірпінь, 
вул. Єрощенка, 14.
Зростаємо творчо 

разом!

Писанка – яйце з 
нанесеним орнаментом-
малюнком, різновидами 
більш широкої 
практики фарбування 
і декорування є 
крашанки, крапанки, 
шкрябанки. Писанка 
стала знаком, символом 
Великодня. Це 
атрибут весняно-літніх 
землеробських обрядів, 
що посів чільне місце у 
великодній обрядовості.

ІРПІНЬ МИСТЕЦЬКИЙ
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Вітаємо Вітаємо 
з днем народженняз днем народження

Олену Іванівну Ничипоренко, 
директора територіального центру 
соціального обслуговування
Олександра Олександровича Костюка, 
начальник відділу НС та МР
Наталію Григорівну Семко, 
заступника міського голови 

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють,скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай Ваша молодість ще довго квітне,
Усмішка хай лягає на уста,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам у житті перетинає шлях!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

R

R

Ціни лояльні – знижки актуальні!
• Вишиванки • Рушники і серветки
• Великодні писанки • Свічки
• Декорація кошика живими квітами

Знижки до -25%
 ЖК «Версаль-Парк» Ірпінь, вул. Українська, 83Б

(073) 42-34-106, (096) 42-34-106, 
Viber (067) 373-01-06

www.bearness.com.ua

Запрошуємо на семінар
Запрошуємо взяти участь у 3-денному тренінгу «Соці-

альна згуртованість, мобілізація внутрішньо переміще-
них осіб. Проектна діяльність та розвиток громади», який 
проводитиметься 27-29 квітня в Ірпінській міській раді 
(актова зала) у рамках проекту «Сприяння відбудові та 
сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від 
конфлікту населення в Україні», що фінансується Євро-
пейським Союзом.
Реєстрація: (093) 622-68-81, (097) 939-60-48 (Надія 

Філімонова).
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ОВЕН 
(21.03–20.04)
У понедiлок i вiвторок 

справи на роботi можуть скла-
датися не так, як вам хотiлося. Є 

ризик зiпсувати взаєми-
ни з оточуючими.
ТIЛЕЦЬ 

(21.04–21.05)
Вам необхiдно привести душев-
ний хаос до ладу – обережно 
у всьому розберiться, тодi вiн 
перетворитися на струнку i гар-

монiйну систему.
БЛИЗНЮКИ 
(22.05–21.06)

Прагнiть не витрачати дорого-
цiнний час – на цьому тижнi вiн 
буде на вагу золота. Усе заду-
мане може здійснитися, якщо ви 

спокiйно i чiтко робити-
мете свою справу.
РАК 

(22.06–23.07)
Цього тижня необхiдно проду-
мати стратегiю ваших майбутнiх 
дiй. Реальний шанс втiлення в 

життя ранiше замис-
леного в кар’єрi та 
соцiумi.
ЛЕВ 

(24.07–23.08)
Виберiть щось одне: спокiй або 
боротьбу за власний авторитет. 
У першiй половинi тижня вам 
доведеться робити бiльше, нiж 

вам би хотiлося.
ДIВА 
(24.08–23.09)
Не дивлячись на зусилля 

з боку деяких «доброзичливцiв», 
у ваших силах зберегти хорошi 
стосунки з дiловими та особисти-
ми партнерами.

ТЕРЕЗИ 
(24.09–23.10)
Природна кмiтливiсть 
дозволить вам впоратися 

з багатьма важливими завдан-
нями. Бажано не перенапружу-
ватися, а надати подiям можли-
вiсть йти своєю чергою.
СКОРПIОН 

(24.10–22.11)
У деяких питаннях по 
роботi вам буде нелег-

ко дійти згоди з колегами. 
Намагайтеся об’єктивно оцiнити 
ситуацiю, що склалася.
СТРIЛЕЦЬ 
(23.11–21.12)

Не поспiшайте – i 
успiх буде на вашому 
боцi, тим бiльше що 
у вас зараз прекрас-

ний перiод для розкриття свого 
потенцiалу.
КОЗЕРIГ 

(22.12–20.01)
Робота сприятиме 
впровадженню нових 
iдей i планiв, колеги i 
начальство стануть на 

превеликий подив доброзичли-
вими.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Цього тижня у вас з’явиться 

шанс для успiшної 
самореалiзацiї на 
роботi. Щоб досягти 
поставленої мети, є 
сенс об’єднати зусилля 
з iншими людьми.

РИБИ (20.02–20.03)
Цього тижня бажано 
спiввiдносити 
свої обiцянки з 
можливiстю їхнього 

виконання. Можлива якась 
неприємна iнформацiя про 
дiлового партнера, яка внесе 
змiни у вашi плани.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 17–23  квiтня  2017 року  Печінковий тортПечінковий торт

Інгредієнти:
• 500 г курячої печінки,
• 2 яйця,
• 3 ст. л. борошна,
• 1 цибулина,
• 1 морква,
• 1 зубчик часнику,
• 4-5 гілочок кропу,
• 120 г сметани,
• 30 г вершкового масла,
• 2-3 ст. л. олії,
• чорний мелений перець 

за смаком,
• сіль за смаком.

Приготування:
1. Спочатку приготуйте 
печінкові млинці. Курячу 
печінку помийте і уважно 
подивіться, щоб не попала-
ся жовч, інакше печінковий 
торт буде гірким.
2. Подрібніть печінку в 
блендері або у м’ясорубці. 
Додайте яйця, борошно, пе-

рець, сіль і гарненько пере-
мішайте.
3. На розігріту сковороду 
налийте трохи олії та випі-
кайте печінкові млинці під 
кришкою, обсмажуючи їх з 
двох сторін по 1-2 хв. На-
магайтеся не пересмажити 
млинці, щоб вони не вийш-
ли жорсткими.
4. Приготуйте начинку для 
печінкового торта. Моркву 
натріть на крупній тертці. 
Цибулю дрібно поріжте.
5. Спасеруйте цибулю на 
вершковому маслі 3-5 хв. 

Додайте до цибулі моркву 
і обсмажте до золотистого 
кольору.
6. В остиглу зажарку до-
дайте подрібнений часник, 
зелень, сметану, сіль і пере-
мішайте.
7. Зберіть печінковий торт. 
На широкій тарілці пошаро-
во змастіть кожен млинець 
начинкою і зверху торт при-
трусіть зеленню.
8. Щоб печінковий торт був 
смачнішим, дайте йому на-
стоятися 3-4 години.
Смачного!

СМАЧНО І ПРОСТО Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым 
бездомным людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, оставшимся без жилья, 
без средств к существованию, освободившимся 
из мест лишения свободы, попавшим в зави-
симость от наркотиков и алкоголя и др. упро-
щенный прием и бессрочное пребывание в 
восстановительных центрах Украины.

БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! 
АНОНИМНО!

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

* * *
Жінка прийшла за чоловіком у пивну. Він обу-

рено:
– В кінці кінців це просто образливо, чому ти 

завжди йдеш прямо сюди?! Чому ти ніколи не 
шукаєш мене, наприклад, у музеї?

АНЕКДОТ
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Передплатний індекс 35033.  
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Засновник — Ірпінська міська рада.

Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. 

Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net  

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник» 

Ірпінської міської ради.  Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40 

від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України. 

ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», МФО 380805.  

Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність 

публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації — 

рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів 

публікацій.  Статті з позначкою R  розміщені на комерційних 

засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034 

м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а. Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів 
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на 
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори 
повідомлень.  
Літературний редактор: Цимбал В.В.

Головний редактор: Юлія Бережко-Камінська

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

Тел.: (067) 755-53-11, 

(093) 416-22-32

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

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.

Ремонт квартир
Всі види ремонтних робіт, 

ванні кімнати, 
облицювання кахлем, 
пластиком, штукатурка, 
шпаклівка, клеєння 
шпалер, ламінат, 
плінтуси.

(067) 264-26-24, 
(066) 845-10-67

РЕКЛАМА В «Ірпінському віснику»: 
(068) 775-27-34, (063) 447-83-89

ПОТРІБНІ 
ГРОШІ? 
Можу купити монети 
(СРСР, старовинні), 

паперові гроші, нагороди, 
автомоделі, марки, 
документи, статуетки, 
годинники, старовинні 

речі і т.і.  
Можливий викуп 

колекції. 
Досить тримати вдома 
те, що може принести 

Вам гроші! 

(097) 626-57-79

Центр лікування та реабілітації Центр лікування та реабілітації 
домашніх твариндомашніх тварин

(068) 702-42-35, (068) 702-42-35, 
(066) 502-79-36, (066) 502-79-36, 
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1

UDVET
(099) 032-72-32, (099) 032-72-32, 
(068) 320-64-32, (068) 320-64-32, 
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

КП «Контроль благоустрою»
Запрошує на РОБОТУ паркувальника платного 

ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА!
Ми шукаємо тих, хто:

– комунікабельний;
– не має шкідливих звичок;
– ввічливо і тактовно ставиться до відвідувачів;
– готовий до саморозвитку;
– дотримується стандартів паркування;
– бажано має аналогічний досвід роботи.

Ми пропонуємо:
– офіційне працевлаштування;
– зручний графік роботи.
Запис на співбесіду за телефоном: (063) 569-01-70.

ЗМЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ЗАПЧАСТИН

(до автобусів та вантажних авто) 

ОБОВ’ЯЗКИ: 
консультація та обробка 
замовлень клієнтів.
ВИМОГИ: 
знання програми 1С: 8.2.

МИ ГАРАНТУЄМО: 
офіційне працевлаштування; стабільну ЗП +% 
від реалізації.
ГРАФІК РОБОТИ: з 9:00 до 19:00 (пн – пт);

м. Київ (м. Академмістечко) 
(098) 066-46-99 (Ірина)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ПОМОЩНИК 

руководителя 
по производственным 

вопросам
Наличие водительских прав
пгт Немешаево

Тел.:  (067) 860-36-65, 
(050) 462-00-49

ШИНОМОНТАЖНИК

5000 грн
Стабильный заработок!
Требуется шиномонтажник, 
ходовик на новое СТО 

в Ирпене.
Опыт работы обязателен. 
Требования к кандидату: 
знать свое дело, ответствен-
ность, пунктуальность, работа 
на результат. График работы 

при собеседовании.
Телефон: (098) 818-55-81

Компанії МДЛ «ЕКМІ КОЛОР»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНИЙ

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
З АВТОМОБІЛЕМ.

Регіон роботи: Ірпінь, Буча, Макаров.
З/п від 5500 до 10 000 грн + ПММ
Ольга (067) 242-74-07, 

(066) 980-20-70

КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
– тракториста;
– робітника з благоустрою (прибирання вулиць);
– робітника дорожньо-експлуатаційної дільниці;
– вантажника дільниці санітарної очистки.

Офіційне працевлаштування.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Троїцька, 21. 
Тел. приймальні: (04597) 61-564; 

тел. відділу кадрів: (097) 763-86-50, (067) 234-45-64.

ВАКАНСИИ: 
г. Ирпень

Дворник, уборщица, 
мастер-разнорабочий!
Требует мужчина/женщина 
на постоянную работу.

Заработная плата: 

от 4000 грн.

Обращаться по тел.: 
(063) 962-17-64


