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Часом світ облітають
дивовижні звістки
про інтелект рослин або
їхню здатність переживати
емоції. Чи підтверджуються ці
гіпотези?
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Ветеранів Третьої світової

УКЛІННО ВІТАЮ
Валентину Гаврилівну
Кулініч із Днем перемоги!

НЕ БУДЕ...

Два століття, різні покоління, дві війни,
дві долі – одна країна, спільні цінності та
переконання, одні перемоги. Які б випробування
не траплялися на нашому шляху, ми гідно їх
здолаємо, ставши ще сильнішими. Перемогли
тоді, переможемо і зараз!
Дякую, що Ви є, що надихаєте нас діяти,
творити, боротися і перемагати. Здоров’я Вам і
довгих років життя, сповнених нових сенсів,
позитивних думок. Щастя!

Фото: В. Шилов

Із глибокою повагою та щирою дружбою, А.С.

День Перемоги, який у минулі часи відзначали 9 травня з парадами і салютами, сьогодні не втратив своєї

актуальності, проте в останні роки ми його відзначаємо як міжнародний День Примирення і Пам’яті жертв
Другої Світової Війни (8 травня), як День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня). Звичну
усім Георгієвську стрічку замінено на символічну квітку червоного маку. Її носять на грудях, як ототожнення
вогнепальної рани з вінком крові. Молоде покоління не має права забути про великий подвиг своїх дідів і
прадідів. Ірпінці разом із країною вшановують подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів
війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань.
На фото з архіву «ІВ» – ветерани Другої Світової війни, м. Ірпінь.

Дорогі ветерани!
Шановні жителі Приірпіння!
Щиро вітаю вас зі святом Перемоги!
У цей день поєднується радість перемоги над ворогом і смуток від
тяжких втрат у Другій світовій війні. Особливого щему додає тривога за
тих, хто й сьогодні, через 72 роки після того історичного дня, мріє про
перемогу в окопах на сході нашої держави.
Вклонімося хоробрим бійцям, які, не шкодуючи себе, рятували мир.
Вклонімося матерям, які в полум’ї війни втратили найдорожче – своїх
синів. Вклонімося вдовам, які вірно чекали з війни своїх чоловіків. Схиляємо голову перед світлою пам’яттю тих, кого навік забрала від нас війна,
хто не дожив із нами до Перемоги.
Шановні ветерани! Для кожного з нас ви є взірцем подвигу, мужності,
любові в ім’я життя на землі. Сердечно бажаю Вам доброго здоров’я,
благополуччя. Нехай у Ваших родинах панує злагода, оселі повняться
достатком, а всі теплі слова і побажання, які Ви почуєте у ці дні, додають
сил і душевного спокою. Ваш приклад і віра у майбутнє неодмінно приведуть Україну до нової і такої омріяної зараз перемоги. Переконаний,
цей час уже близько. Миру всім нам!
Із глибокою повагою, Ірпінський міський голова,
Володимир КАРПЛЮК

ТОВ «КОМПАНІЯ КОНСАЛТИНГ-ІНВЕСТ»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
- РОБІТНИКІВ ПО ПОЛИВУ ТА ЗРОШУВАННЮ
- ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА
(ШТАБЕЛЬОРЩИКА)
- ТРАКТОРИСТА
- СЛЮСАРЯ, ЕЛЕКТРИКА
Заробітна плата відрядно-преміальна,
виплата - один раз на два тижні.

Адреса: смт Гостомель,
вул. Остромирська (Радгоспна), 34

Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна
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ЗНАЙ НАШИХ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірпінчанка Зоя Кириченко –
переможець конкурсу «Жінка року»
Нещодавно на конкурсі «Жінка року» відмінник освіти України, ірпінський педагог-філолог
Зоя Полікарпівна Кириченко була нагороджена в номінації «Жінка-педагог». Це відбулося
в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України на 10-й щорічній Міжнародній
конференції, присвяченій Дню матері на тему: «Роль жінок у XXI столітті», організованій
Громадською організацією «Федерація жінок за мир у всьому світі» спільно з Міністерством
оборони України.
Фото: В. Шилов

Перше – осмислити.
Друге – діяти!
Один із найкращих станів, який
людина може пережити – відчуття
внутрішнього росту і розвитку. Коли
сповнений нових ідей, знань, відкриттів. Коли нові знання і навички, яких раніше не мав, спонукають змінюватися самому і змінювати світ. Коли віриш у здійснення
своєї мрії і робиш задля цього все можливе, все, що в
твоїх силах. Коли, озираючись на минуле, радієш, що не
втратив даремно час і шанси, змінив бодай хоча б у собі
щось на краще, привніс у цей світ нове – хоча б пишно
квітучі півонії на балконі, які змушують людей підводити
очі, милуватися і йти додому з новою мрією – заквітчати
і своє обійстя чи оселю.
Усе, що не розвивається – занепадає. І водночас усе, у
що вкладаються зусилля і час, обов’язково рухає нас уперед. Проста істина життя, і, як усе просте, – часом дуже
складна для втілення. Однак у якийсь момент варто хоча
б замислитися: а що особисто мені більше до вподоби –
розвиток чи занепад, бо серединного шляху в цьому не
буває, адже навіть збереження «статус-кво» у нашому так
швидко мінливому світі – це вже занепад, крок назад.
Упевнена, що більшість обере розвиток. Значить, потрібно навчитися чітко розмежовувати розвиток від занепаду: ця книга, фільм, проведення часу, спілкування,
річ, подія, дія, думка, місце (це можна застосовувати до
всього, що ми робимо і в чому живемо!) сприяє моєму
розвитку чи деградації? Я стаю від цього кращим, здоровішим, добрішим, мудрішим, вмілішім, успішнішим чи
навпаки – більш гнівливим, ледачим, заздрісним, байдужим? А те, що я несу людям, працює на їхній розвиток
чи навпаки?
Осмислення – уже половина справи. Друга половина
– дія. Одним реченням – робити все, що сприяє розвитку
як власному, так і спільному: розвитку родини, кола своїх
друзів і близьких, свого міста, країни, світу…
Особисто для мене суспільство поділяється на людей,
які прагнуть розвитку і діють, і на тих, які стрімко чи повільно, в’язнучи у постійному невдоволенні, власних слабостях і нездорових звичках, «маскуючи» свій нерозвиток
десятками «логічних» пояснень, котяться вниз.
Перші стають успішними підприємцями, відомими
митцями, добрими сім’янинами, вченими і винахідниками, вкладають свою душу в розвиток дітей, в улюблену
справу, у свої хобі, у покращення життя свого краю. Вони
радіють успіхам і розвитку не тільки своєму, але – й щиро
– інших людей. Вони долають відчай і невдачі і йдуть далі.
Про іншу категорію і писати не хочеться. Ви й самі
можете згадати, як виглядають, чим живуть і займаються
ті, хто зупинився і в чиїх очах давно згас вогник. Я таких
людей щовечора зустрічаю по дорозі додому, коли доводиться проходити неподалік від забігайлівки… Та й не
тільки там, на жаль…
Власне, наша доля – це безперервний шлях, нехай навіть із часом усі ми і приходимо до старості і фізичного
знесилення. Проте якщо путівною зіркою є висока і прекрасна мрія, мета, то і йти легше і радісніше, і нові сили
звідкись з’являються, і є заради чого долати проблеми, й
іншим поруч із вами краще ідеться. Бо розвиток – це не
тільки справа особиста. Вклавши у розвій власної душі,
розуму і серця, вклавши у наших же дітей та онуків, ми
здійснюємо найбільшу у цьому світі справу – сприяємо
еволюції всього людства. А що може бути більш потужним стимулом для того, щоб якось вранці прокинутися і
почати з саме цього дня своє нове і світле життя?
Не пам’ятаю хто це сказав, але наскільки правильно:
«Навіть якщо залишилося жити всього один день – все
одно не пізно почати життя спочатку»…
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

«Ірпінь травневий»
збирає таланти!
13 травня в Ірпені відбудеться всеукраїнський дитячий
фестиваль-конкурс «Ірпінь
травневий-2017».
До участі запрошуються
вокальні та хореографічні
колективи.
На Вас чекатимуть:
– зіркове та поважне журі;
– розважальні програми в
перервах між виступами;

– яскравий гала-концерт;
– медалі і подарунки усім учасникам!
Умови участі можна знайти на сайті:
zhyttia-prekrasne.com.

Володимир КОСКІН
Учасниками конференції
були представники громадських організацій, державних установ, видатні митці,
освітяни, науковці та закордонні гості.
Нагороджували громадських діячів, освітян, Героїв
Другої світової війни, олімпійських чемпіонок у таких
номінаціях, як «Жінка-педагог», «Жінка – багатодітна
мати», «Жінка-медик», «Жінка-меценат», «Жінка-митець»
тощо.
Серед них і наша Зоя
Кириченко. В Ірпені вона
працювала зі студентами в
«Ірпінському економічному
коледжі» ВП НУБіП України (загальний педагогічний

стаж – 55 років), керівник
клубу «Відродження». Разом
із групою, де була куратором, відкрила музей коледжу
«Українська світлиця», написала книги «Духовний храм
людини – сім’я, родина, рід»
та «Батьківська спадщина»,
де зібрані дослідницькі роботи студентів, створила літературну студію ім. Т. Шевченка, гостями в якій були
відомі в Україні люди: Віктор
Шпортько із сином, Марія
Бурмака, Оксана Забужко,
Олег Скрипка, Галина Яблонська, Марія Іванівна Савченко, Наталя Сумська з мамою
і дочкою та багато інших.
Зоя Полікарпівна акцентує особливу увагу на про-

блемі родини та вихованні
дітей: «Якщо зануритись у
сьогодення, побачимо, що в
суспільстві майже зник культ
родини. Його витіснив культ

МОЛОДІ Й АКТИВНІ

В ГОСТЯХ У СПОНСОРІВ
Анастасія ПОПСУЙ

грошей, речей, наживи, багатства, успіх професійної
кар’єри. Тому безлад у головах і душах людей призвів до
безладу в державі».

ПЕНСІОНЕРИ

із Коцюбинського
обслуговуватимуться у
своєму селищі

«Приємно, що участь у ній узяли не тільки мешканці міста, а й представники органів
місцевого самоврядування, особисто міський голова Володимир Карплюк, його заступники, керівники відділів міської ради, комунальних підприємств та закладів, видавництво
«Перун» та інші», – коментує начальник відділу культури, національностей та релігій Євгенія Антонюк.
Усього бібліотека отримала в подарунок 265 книг, в тому числі з різних галузей знань
– 90 книг, художньої літератури – 175. Також уже в цьому місяці бібліотека поповниться
ще й книжками, придбаними за кошти бюджету міста. За словами Євгенії Антонюк, це
близько тисячі нових актуальних книг на загальну суму 100 тис. грн.

25 травня у селищі
Коцюбинське
заплановано
відкриття агентського
пункту пенсійного
обслуговування
громадян. Відтепер
3,4 тисячі пенсіонерів,
які проживають у
Коцюбинському,
зможуть оперативно
отримувати пенсійні
послуги за місцем
проживання.
Агентський пункт буде
розміщено у приміщенні
Будинку
культури
(вул. Доківська, 5). Таке
розміщення обрано не
випадково, адже поряд – у
центрі селища – міститься відділення поштового
зв’язку і селищна рада.
Працівники
пункту
прийматимуть громадян
щочетверга з 8:30 до
12:00. Однак у подальшому в залежності від потреб
коцюбинців графік прийому буде скориговано.
Пункт пенсійного обслуговування буде відкрито за сприянням Ірпінського міського голови
Володимира
Карплюка
та зверненням депутата
Ірпінської міської ради
Богдана Слюсаренка і
депутата
Коцюбинської
селищної ради Сергія Даніша.

Інф. «ІВ»

Інф. «ІВ»

27 квітня 110 школярів
із закладів освіти Прирпіння здійснили навчальний
візит до офісу компанії
«ControlPay». Це голландська
аудиторська компанія, що
провадить міжнародну діяльність у тому числі на теренах України. Особливістю
дружби Ірпеня з цією компанією є те, що вже майже півроку вона сплачує щомісячні
стипендії обдарованій молоді Приірпіння.
Поїздка відбулася у рамках проекту профорієнтації
молоді нашого регіону, і
покликана ознайомити старшокласників з різноманіттям
цікавих професій, які можуть
стати вибором на майбутнє.

Фото: В. Шилов

Школярі пройшли два треЗустріч завершилася сонінги з психологами компанії лодкими частуваннями на
– на дружність, командну ро- честь Дня народження Короботу та важливість обрання ля Голандії.
майбутнього фаху.

Бібліотека поповнилася сучасною
літературою
В Ірпені завершилась акція «Подаруй бібліотеці сучасну книгу», що
проводилася з нагоди Всесвітнього дня книги.

ДО ВІДОМА
громади
Приірпіння

Повідомляємо, що
15 травня о 17:00 у
приміщенні міської
ради буде проведено
зустріч виборців з
народним депутатом
М. В. Гаврилюком.
Прес-служба ІМР
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Казки Сашка Лірника слухали в Ірпені

29 квітня у Креативному кафе «Газон» відбулася творча зустріч Сашка Лірника з
поціновувачами жанру «Українська химерна казка». На зустріч було запрошено вихованців
Дитячо-юнацького клубу «Дивосвіт».

В Ірпені триває капітальний ремонт
доріг та будівництво тротуарних зон.
Днями розпочато укладку нового
асфальтобетонного покриття по вулиці
Достоєвського. Крім того, по цій вулиці прокладено
нову лінію водозабезпечення і побудовано
тротуарні зони для руху пішоходів.

Дарина КАТЬКАЛО, фото: Андрій УМАНСЬКИЙ
Олександр Власюк, відомий під ім’ям Сашко Лірник
– казкар, сценарист, актор,
телеведучий, автор телепрограм. Йому вдалося зробити неймовірне – відродити
в Україні зниклий уже жанр
розмовної оповіді. Сам він
називає його «українська химерна казка». Казка в його
виконанні – це завжди імпровізація й неочікуваний поворот сюжету. Виявилося, що
на всьому світі сюжетів казок

є небагато – всього близько 130. Але кожен народ їх
по-своєму розказує.
На зустріч казкар завітав
без котика, але був зі своїм музичним інструментом
– колісною лірою. Кожен із
присутніх відчув себе трохи у
казці. Сашко Лірник розповідав оповідки і залучав слухачів бути їх героями. Казка –
це як притча. В кінці казочки,
окрім «бубликів в’язочки»,
завжди є мораль.

НАМІРИ

В Ірпені облаштують парк мистецтв

В Ірпені розпочато реконструкцію парку на
території Будинку творчості письменників. Наразі
«Ірпіньзеленбуд» активно
займається чисткою сухостою та хворих дерев.
Крім цього, виконуються
проектні роботи. За ними тут
мають бути зелені зони, пішохідні доріжки, зони відпочинку і навіть штучне озеро.

Роботи планують завершити
ближче до початку осені.
«Це буде парк мистецтв.
Тут встановимо багато різних скульптур, декоративних
виробів. Це буде один із найкращих парків», – розповів
головний інженер будівельної компанії №6 Євген Кипаренко.
Як відомо, Будинок творчості письменників існує з

ЕСТАФЕТА

Заради гармонії у світі
в Ірпені… побігли

Фото: В. Шилов

27 квітня, у рамках
всесвітнього заходу World
Harmoni Run, в Ірпені відбулася факельна естафета
«Біг заради гармонії».
«Всесвітній біг заради
гармонії» – це міжнародна
естафета, яка проводиться
з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і
гармонійного співіснування
народів у світі. Символом
гармонії і єднання є палаючий факел, який бігуни передають один одному із рук у
руки.
Вперше ця естафета стартувала у 1987 р. у Нью-Йор-

ку. В Україні «Всесвітній біг
заради гармонії» проводять з
1991 р. За цей час його учасники подолали понад 51 тис.
км у всіх областях країни.
В Ірпені факельна естафета проходить 18-й раз. І
саме з Ірпеня вже кілька років поспіль починається Всеукраїнська факельна естафета. Цьогоріч понад 40 учнів
ірпінських загальноосвітніх
шкіл, віком від 8 до 15 років,
стали учасниками естафети,
у такий спосіб пропагуючи
здоровий спосіб життя і соціальну активність.

1935 року. Проте з того часу
тут майже нічого не змінилося, а за часів незалежності
України – занепало.
Привести до ладу територію намагалися. «Ця ініціатива мала реалізуватися вже
давно. Про це йшлося ще за
часів Яворівського, Баранова. Були проекти, обговорення, відповідні рішення. На
жаль, вони так і залишилися

нереалізованими», – пояснив
голова Національної спілки
письменників Михайло Сидоржевський.
Нагадаємо, 31 березня під
час останнього з’їду НСПУ
було прийнято рішення про
перетворення частини території БТП на міський парк.
За матеріалами
«Правда Ірпеня»

Ірпінь шанує пам’ять
всесвітньовідомого офтальмолога
ЗАРІФИ АЛІЄВОЇ
28 квітня в Ірпені відбулася церемонія покладання
квітів до пам’ятника З. Алієвій
в однойменному парку
культури та відпочинку.
«Ірпінська громада цінує дружні відносини, що пов’язують український та азербайджанський народ. Сьогодні ми згадуємо доньку
азербайджанського народу, – зазначив перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро
Христюк. – Багаторічна дружба
наших народів і громад має стати прикладом для сотень
українських міст».
В урочистостях узяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні
Азер Худієв, співробітники посольства Азербайджанської
Республіки в Україні, керівництво компанії SOCAR в Україні, перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк, керуючий справами виконавчого комітету
Ірпінської міської ради Дмитро Негреша, представники
Ірпінської міської ради, азербайджанської діаспори в Ірпені, учнівський та викладацький колективи школи №12.
Нагадаємо, що у 2004 р. в Ірпені на прохання і коштом
азербайджанської громади Приірпіння було встановлено
пам’ятник академіку Заріфі Азіз кизи Алієвій, дружині
азербайджанського президента Гейдара Алієва. Згодом
ім’ям академіка Заріфи Алієвої було названо одну з центральних вулиць Ірпеня. Ірпінська спеціалізована школа
№12 носить ім’я всесвітньовідомого офтольмолога, на
базі навчального закладу створено музей академіка Заріфи Алієвої.
Інф. «ІВ»

За матеріалами
офіційного сайту ІМР

Заплаву річки Ірпінь
патрулюватимуть щоденно

27 квітня відбулося позачергове виїзне засідання
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету, на
якому розглянуто питання про попередження пожеж на
торфовищах.
За результатами засідання сформовані оперативні групи з представників виконавчого комітету Ірпінської міськради, Ірпінського відділу поліції та міського відділу головного управління ДСНС у Київській області для щоденного
патрулювання покладів торфу в заплаві річки Ірпінь.
Крім цього Ірпінському міжрайонному управлінню водного господарства доручили підняти рівень води в меліоративних каналах у заплаві р. Ірпінь, адже регулювання води
в каналах є зоною відповідальності управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області.
Якщо ви виявите факти горіння торфу, негайно повідомляйте Державну службу з надзвичайних ситуацій
за телефонами: 101, 92-501 або чергового КП «Муніципальна варта» за телефоном: 60-400.

Дихай! Дій! Твори!
«Соціальна згуртованість, мобілізація внутрішньо переміщених осіб. Проектна діяльність та розвиток громади»
– це назва і завдання тренінгу, який тривав протягом
трьох днів у актовій залі ІМР. Незвичний інтерактивний
формат дав змогу учасникам отримати цінні знання і
досвід, необхідний для реалізації соціальних проектів у
місті.
У тренінгу взяли участь начальник відділу культури, національностей та релігій Євгенія Антонюк, директор Ірпінської
дитячої музичної школи Наталія Дидикіна, директор бібліотеки Олена Циганенко, директор музею Анатолій Зборовський,
представники громади.
Президент ВГО «Федерація розвитку франчайзингу» Олег
Лащук і координатор з міжнародних питань ГО «Поруч» Арсен
Келічавий на завершенні вручили учасникам тренінгу міжнародні сертифікати.
За три дні було напрацьовано низку екологічних та культурологічних заходів, які об’єднані робочою назвою «Дихай!
Дій! Твори!». Після чистового написання заходів і кошторису,
перевірки і затвердження, громада отримає відповідне обладнання і матеріали для реалізації задуму. Загальний кошторис
проекту не перевищує 300 000 грн. Реалізація розпочнеться
наприкінці червня 2017 р. і завершиться в червні наступного
2018 р.
Засновники і головні фінансові донори проекту «Сприяння
розбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні» – Європейський Союз
і безпосередньо Міжнародна організація з міграції (МОМ). На
місцевому рівні до впровадження грантового проекту в життя
долучилися БО «Фундація добрих справ», міська рада та «Irpin
Development Agency».

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
Кривава різанина

В Ірпені два товариша по
чарці влаштували криваву
бійку з ножем. Один із них
від нанесених травм помер
на місці. Іншого чоловіка у
тяжкому стані з проникаючим
ножовим пораненням грудної
клітки доправлено до реанімаційного відділення, де за
його життя борються медики.
Про те, що у його квартирі відбувається бійка між
п’яними чоловіками і потрібна медична допомога, о
9-й ранку 27 квітня черговій
частині Ірпінського відділу
поліції повідомив 84-річний
місцевий пенсіонер. За вказаною адресою прибули слідчооперативна група та карета
швидкої допомоги. Лікарі

констатували смерть сина заявника. Його 63-річного товариша по чарці доправили до
медзакладу, де йому діагностували проникаюче ножове
поранення грудної клітки і
пневмоторакс. Тіло загиблого
55-річного місцевого жителя
направлено на проведення
судово-медичної експертизи.
На місці події працівники поліції вилучили речові докази,
серед яких і знаряддя вбивства – кухонний ніж.
Встановлено, що чоловіки
у квартирі пенсіонера вживали спиртову настоянку глоду.
На ранок вони почали сваритися, суперечка переросла
у бійку, і коли забракло слів,
молодший господар схопив
кухонний ніж і завдав ударів у
груди своєму кривднику. Піс-

ля чого поранений чолов’яга
вихопив ніж і завдав бідоласі
смертельний удар у відповідь. Коли криваву картину
на кухні застав старенький
господар, він покликав на допомогу двірника, який сприяв
виклику поліції.
Відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст.
115 (умисне вбивство) та за ч.
1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Вилучено партію наркотичних речовин

Д26 квітня під час проведення операції «Розшук» співробітники управління протидії наркозлочинності поліції
Київської обл. в Ірпені під час

поверхневого огляду 31-річного чоловіка та 28-річної
жінки виявили і вилучили
наркотичний засіб – опій
ацетильований,
загальним
об’ємом 600 мл, та понад сто
таблеток сильнодіючого лікарського засобу «Сонат».
Зловмисники
зберігали
наркотики в презервативах
та сірниковій коробці. За
цінами чорного ринку така
кількість цих наркотичних та
психотропних засобів коштує
близько 60 тис. грн. Вилучені речовини правоохоронці направили на експертне
дослідження до Київського
Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
при МВС України. Затриманими виявилися мешканці
Гостомеля. За їх словами,

наркотики вони зберігали для
власних потреб.
Слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст.
309 (незаконне виробництво,
виготовлення,
придбання,
зберігання, перевезення чи
пересилання
наркотичних
засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції
Київської області

Пожежа у приватному
будинку

житлового будинку площею
70 м2, розташованого за
адресою: Ірпінь, вул. Личака,
17. На місці виклику з’ясувалося, що вогнем охоплено
покрівлю і перекриття будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося загрозою поширення
полум’я на розташований
поблизу будинок, де були
горючі матеріали. Вогнеборці перешкодили поширенню
пожежі. О 9:20 її повністю
ліквідували. Вогонь знищив
покрівлю і перекриття будинку і домашні речі. Загиблих
на місці пригоди не виявлено,
причина загорання і збитки
від пожежі наразі встановлюються.

27 квітня о 16:54 до оперативно-рятувальної служби
Ірпеня надійшло повідомленГоловне управління ДСНС
ня про пожежу приватного України у Київській області
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ДОСВІД ПІСКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ:

«Щоб дійти до мети, треба перш за все почати йти»
27 квітня відбувся прес-тур представників регіональних та місцевих
ЗМІ до Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади. Це
одна із двох об’єднаних громад (друга – Калитянська), які наразі
створені у Київській області. Процес об’єднання громад на Київщині
йде зі «скрипом» – наближеність до Києва диктує різні мотивації
гальмування цього процесу.
Текст і фото: Данута КОСТУРА
У проекті перспективного
плану формування об’єднаних громад Київської області
було 45 громад, затвердили
– 29. А що говорити про ті
потенційні об’єднання, які ще
не увійшли у перспективний
план! Це питання не одного
року. Але, як кажуть: «Щоб
дійти до мети, треба перш за
все почати йти». Пісківська
громада йде.
Голова об’єднаної громади
Анатолій Рудніченко розповідає, як непросто довелося добиватися рішення про
утворення ОТГ: «Але я – колишній спортсмен, не вмію і
не люблю програвати. Мене
виганяли, не пускала адміністрація, та я заходив через
тильні ворота. І ми добилися».
Селище Пісківка було одним
із основних наповнювачів бюджету Бородянського району.
Але зиску від того не мало.
Минулого року влили туди 10
млн 700 тис. грн (при плані 5
млн 200 тис.). Попри прохання виділити із перевиконаних
коштів гроші на садочки й
школи, жодної гривні не надійшло.
«Усі ми живемо у передмісті Києва. Щодня з Пісківки
виїжджає 2,5 тис. жителів на
роботу. А податки з доходів
фізичних осіб дістаються Києву. У всьому світі люди платять цей податок за місцем
проживання і мають право
запитати, куди йдуть їхні кошти», – пояснює Анатолій Миколайович.
За фахом Анатолій Рудніченко – будівельник, раніше
мав свою будівельну фірму
у Гомелі. На минулих виборах став головою Пісківки. І у
цьому ранзі почав ініціювати
КОМЕНТАР
Володимир

УДОВИЧЕНКО,

координатор Офісу
з упровадження
реформи
децентралізації:

«Ми проводили конференцію щодо агломерації міст. Вели розмову
і про зміну затвердження
меж Київщини з урахуванням меж Коцюбинського, яке входить до
Ірпеня. Межі Коцюбинського з Києвом, Київщиною, на превеликий жаль,
не встановлені. А Ірпінь
сьогодні без Коцюбинського неможливий».
Тобто, Ірпінь наразі
у процесі створення
об’єднаної громади. Але
потрібно зауважити: для
того, щоб у нас з’явилася єдина територіальна
громада, потрібно, щоб
це об’єднання відповідало Перспективному плану
формування громад у
Київській області. Наразі,
у цьому Перспективному
плані Ірпеня як об’єднаної територіальної громади поки що не має.

і проводити зміни. А у квітні
2016-го переміг на виборах
голови Пісківської об’єднаної
громади.
Прадіди Анатолія Рудніченка заїхали у Пісківку у
1612 р. з Фастова. Добували
руду, з якої робили зброю для
козаків. Був хутір Рудніченків,
де жили 4 брати. Із того часу
мешкають у цьому селі їх нащадки. Пан Анатолій – один
із них.

Чим пишаються пісківці

Лісгосп. Перший об’єкт,
який показав журналістам
Анатолій Рудніченко, – ДП
«Тетерівський лісгосп» – найбільший платник податків.
Ліси цілодобово перебувають під пильним оком камер
спостереження, встановлених
на шести протипожежних вежах. Із диспетчерської можна
визначити точні координати
диму, туди найкоротшою дорогою посилають машину, у
якій є навігаційне обладнання. А ще є на території лісгоспу унікальний розсадник на 5
млн сіянців. Насіння збирається на спеціальних плантаціях, де прищеплені найкращі
екземпляри сосни. Є свій насінневий банк.
Тетерівський лісгосп створено в 1936 р. Його площа
– 35 тис. га. Має 8 лісництв
і близько 300 працівників із
середньою зарплатою 14 тис.
грн. Сума податків до бюджетів – 55,5 млн грн, із них у
місцеві бюджети – 12,5 млн
грн.
Освіта. У Пісківській ОТГ 4
заклади освіти: Тетерівська,
Пісківська та Мигалківська
ЗОШ і Пісківська гуманітарна
гімназія. Директор гімназії,
Олександр Клокун, який стояв біля її витоків, розповідає,
що раніше у тому приміщенні харчувалися, займалися
спортом солдати. Після розпаду Союзу будівля виявилася непотрібною. Тим часом у
місцевій школі учні вчилися у
дві зміни. Тож у 2001 р. місцевим школярам відчинив
двері новий навчальний заклад. Директор із гордістю
показує спортзал, майданчик
зі штучним покриттям, говорить про ремонт у підвалі.
Із вдячністю згадує спонсора
з Канади – односельця Ігоря
Лучкова.
Учні на запитання журналістів жваво розповідали, що
нещодавно відбулася спартакіада, у якій брали участь
навіть їхні батьки. А ще вони
долучилися до прибирання
лісу. Молодь активно пише
у групах «Пісківка підслухана», «Пісківка, як вона є». А
29 квітня в Пісківці відбувся
третій з’їзд байкерів з усієї
України.
Дозвілля. Особлива гордість територіальної громади – спортивний центр. Це
цілий комплекс, де проживають, зокрема і тренери. Їх
дванадцять: 6 – з футболу, по
2 із боротьби, боксу, фітнесу.
Керує центром колишній футболіст Михайло Юрченко.
Центр відвідує до 300 дітей.
Усе безкоштовно, завдяки

благодійнику Ігорю Луцкову.
Він також оплачує і роботу
тренерів.
Один із випускників подарував громаді 15 духових
інструментів на яких наразі
навчаються грати 37 дітей. Із
Києва приїздить учитель. Пан
Анатолій каже, що діти на 1
вересня повинні так заграти,
«щоб у Бородянці почули».

Статус курорту місцевого
значення як стратегічна
мета

«Я повинен зробити Пісківку курортом місцевого значення. Тим питанням переймаюся із 2009 р. і настав той
час, коли я все маю довести
до логічного кінця», – каже
Анатолій Рудніченко.
На період розпаду Союзу
у Пісківці діяла 31 база відпочинку і 8 піонертаборів. Тут за
сезон відпочивало близько 15
тис. осіб. Робочих місць було
понад 800. Бази, за словами
пана Анатолія, можна відновити, і громада зможе ними
та ще й 96 га угідь розпоряджатися. Це може принести
додатково у казну, за попередніми підрахунками, близько
2 млн грн. щороку.
«З листопада минулого
року ми подаємо документи на отримання статусу курорту, а нам їх повертають.
На превеликий жаль, немає
в цьому питанні співпраці
між обласною адміністрацією і обласною радою. А от
Ворзель, наприклад, отримав статус курорту місцевого
значення, і тепер може роз-

Голова Пісківської ОТГ
Анатолій Резніченко

Децентралізація сьогодні

Усього в Україні вже створено 366 об’єднаних
територіальних громад (ОТГ). Нещодавно
Верховна Рада ухвалила три закони, які
розблокували низку процесів, що гальмували
створення ОТГ. Зокрема, і щодо добровільного
об’єднання. Якщо 50% громадян, які проживають
на території, хочуть об’єднання, а сільська рада не
дає на це згоди, то закон буде на боці громадян.
На обласну державну адміністрацію було
покладено зобов’язання готувати проект
перспективного плану формування територій
об’єднаних громад Київської області. Цей проект
був погоджений обласною радою і 18 листопада
2015 р. затверджений Кабінетом міністрів.
відновили пам’ятник, у Мигалках – ремонт клубу, відновили освітлення, замовили
проекти на ремонт всіх доріг.
У планах – відкрити у
Пісківці
медико-діагностичний центр, де буде стаціонар на 20 ліжко-місць,
УЗД, рентген, сучасна лабораторія, ЕКГ, стоматкабінет.
Пообіцяли в області й карету
швидкої допомоги. Лікарня у
Пісківці була. Потім стаціонар
закрили, залишились 4 сімейні лікарі, із них двоє пенсіонерів. Голова веде перемовини
з родиною лікарів із Луган-

ханням відкрити власний Пісківський відділ – хоча б на 8
осіб.
Через станцію Тетерів
щоденно проїздить 2,5 тис.
осіб. Дільничний є, але один
на 5 сіл! «У нас є все: цигани, “понятія”, наркота, бідні
люди. Тут не все так просто.
Але люди хочуть краще жити
і вони на це мають право», –
каже Анатолій Миколайович.

Раска

Село Раски завжди відносилося до Пісківської селищної
ради. У селі проживали і проживають впродовж кількох
століть, в основному, поляки.
Історія Раски часів війни трагічна. У 1943 р. німці зігнали
на Пасху всіх жителів і наказали копати ями. Після цього розстріляли 613 осіб (у їх
числі 120 дітей), здебільшого
поляків. У 50-х роках на цьому місці був встановлений гіпсовий пам’ятник. Із часом він
зруйнувався. 19 квітня у присутності губернатора, радника
посла Польщі був відкритий
новий пам’ятник, споруджений коштом поляків. Місцеві
поляки згуртовані у Спілку.
Працює суботня школа, курси
польської мови Уже 4 дітей від
Станція Тетерів розташована на території смт Пісківка Спілки за державні кошти навчаються у Варшаві.

Пісківська ОТГ у цифрах:
8339 мешканців. Із них: 7030 – населення
Пісківки, 1157 – села Мигалки та 152 особи із
села Раски. У тергромаді 26 депутатів.
робляти відповідний проект»,
– зауважує голова Пісківської
громади.

Наміри і здобутки

У Пісківці були проблеми
з водопостачанням, зокрема
на житлових масивах. Пробурили дві нові свердловини
і збудували водогони. У дитячому садочку відремонтували покрівлю, купили автомобіль-сміттєвоз, контейнери
для відходів. У Расці зробили
частковий ремонт клубу,

щини. ОТГ готове купити для
них житло. «Після отримання
ліцензії кошти, які віддавали
Бородянці, залишатимуться
тут. Сюди за графіком раз на
тиждень приїжджатимуть вузькопрофільні спеціалісти з
Києва. Ми будемо їм платити,
щоб наші люди не добиралися за 36 км до Бородянки», –
ділиться планами голова.
З утворенням ОТГ постало питання власної поліції.
Звернулися до начальника
поліції Київської області з про-

Мигалки

Перша згадка про Мигалки
датується 1415 р. Мальовниче село, оточене з одного
боку лісом, з іншого – луками,
по яких протікає річка Тетерів.
Є поштове відділення, амбулаторія загальної сімейної
медицини, Будинок культури.
Люди працюють у місцевому
лісництві і на склозаводі, побудованому у 2007 р.
Старостою тут Лідія Корякіна, яка, за словами Анатолія
Рудніченка, «Ліну Костенко
знає всю напам’ять, сперечатися може з ким завгодно».
Пані Ліда народилася у Мигалках, пишається цим фактом і робить усе, щоб так само
Мигалками пишалися решта
односельчан. Її батьки – відо-

мі народні майстри: батько –
різьбяр по дереву, мати – плете вироби з кореня сосни.
Село має свою трагічну повоєнну історію. Лідія Корякіна
згадує: «Як розповідала мені
моя бабуся, хлопці – воїни
УПА з листівками прийшли до
їхнього будинку. Тут, у кінці
села, їх наздогнали загони
НКВД, які зав’язали з ними
сутичку. Це був 1944 р. – загін НКВС розстріляв 12 воїнів
УПА, які агітували за незалежну Україну. Силами ініціаторів, перш за все заслуженим
вчителем Віктором Лупейком,
було проведено пошукову роботу і відкрито місце поховання воїнів. Встановили Хрест,
згодом пам’ятник. Рішенням
Пісківської
територіальної
громади це місце визнано історичною пам’яткою і взято
під опіку».

Перспективи

«У нас є 1600 га ріллі і
сіножаті. На сьогодні вона
належить незрозуміло кому і
незрозуміло як була куплена
ділками із віргінських, багамських островів за рішенням
фастівських судів, дочекавшись закону №4355. Ми у
цьому плані наведемо лад.
Наразі за межами населеного
пункту землею розпоряджається Держкомзем Київської
області», – говорить Анатолій
Рудніченко.
Планують спорудити у
Мигалках тепличне господарство, побудувати ТЕЦ, яка
зможе його обігрівати. 10 га
теплиць дасть 100 робочих
місць. Ринок ягід у Європі
закритий лише на 37%, тому
справа може видатися перспективною.
А ще у Мигалках розвідані запаси глини на 50 років,
за умови, якщо виробляти 10
млн штук цегли на рік.

А як йдуть справи зі
створенням об’єднаної
громади в Ірпені?

Заступник
Ірпінського
міського голови Лідія Михальченко розповіла, що на
72-й позачерговій сесії 29
травня 2015 р. Ірпінська
міська рада вирішила об’єднати територіальну громаду Ірпеня з територіальною
громадою села Михайлівка-Рубежівка, села Забуччя з
адміністративним центром в
Ірпені; на 73-й позачерговій
сесії 4 червня 2015 р. – із селищем Коцюбинське; на 28-й
сесії 23 лютого 2017 р. – із
селами Бузова, Гурівщина,
Любимовка, Буча, Хмільна.
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Україна без земельного мораторію:

СТРАХИ І НАДІЇ

Запуск прозорого ринку землі – одна із вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). До
кінця травня Верховна Рада повинна ухвалити закон про обіг земель сільськогосподарського
призначення, що дозволить зняти чинний мораторій на продаж землі до кінця 2017 року, і вже у
2018 р. фізичні особи в Україні зможуть купувати і продавати землю.
Тіньовий ринок землі

Минулого року парламент
продовжив дію заборони на
продаж с/г земель до 2018
року, але фактично – «до набрання чинності законом про
обіг земель сільськогосподарського призначення». Сьогодні під мораторій підпадає
96% наявних угідь у державі,
більшість з яких перебуває у
власності селян-пайовиків.
За умовами мораторію,
власник землі може здавати
її в оренду, обмінювати або
передавати свою ділянку у
спадщину. Однак фермери
та аграрні підприємства часто орендують землі у селян
неофіційно, маючи при цьому локальну монополію. За
приблизними підрахунками
експертів, в середньому власник паю отримує від орендаря 950 грн за 3,6 га землі і не
має можливості обрати кращу пропозицію.
Як зазначають фахівці,
попри заборону продажу,
тіньовий ринок землі існує,
і страждають від нього саме
селяни.
Сільськогосподарські ділянки продають через
посередників за складними
юридичними схемами, і гроші осідають у їхніх кишенях, а
не потрапляють до рук власників. Експерти сподіваються,
що зняття мораторію виправить цю ситуацію.

Чого боятися?

І прихильники, і противники зняття мораторію на продаж землі сходяться на думці,
що цього не можна робити
без виваженої і чіткої нормативної бази, і робити це слід
поступово. У лютому в парламенті був зареєстрований
один проект закону про обіг
с/г земель, однак у Мінагрополітики обіцяють подати до
Верховної Ради ще один, новий законопроект до 1 липня
2017 р.
Прихильники мораторію
побоюються, що після його
зняття землю можуть скупити
за безцінь. Загалом експерти погоджуються, що одразу
після запуску обігу землі її
ціна буде невисокою, однак
поступово вона зростатиме.

Економіст Михайло Кучер,
посилаючись на результати
дослідження ринку землі східноєвропейських країн, прогнозує, що «за перші два роки
після відкриття ринку землі в
Україні ціна на гектар виросте на 76%». Тому експерти
радять власникам паїв не
поспішати і почекати вигідної
для них ціни.
З боку дрібних фермерів
існує також страх, що землю масово почнуть скуповувати великі агрохолдинги
та іноземні інвестори. Утім,
директор департаменту землеустрою, використання та
охорони земель Держгеокадастру Олександр Краснолуцький запевнив, що землю зможуть купувати лише
українці, і володіння землею
обмежуватиметься 200 га на
особу.
На думку експертів, вільний ринок землі, навпаки,
може змінити ситуацію із
монополією агрохолдингів
в АПК. «Зняття мораторію
– один із факторів, який допоможе боротися з монополізацією. Першими покупцями
будуть переважно невеликі
фермери, які будуть згодні та
спроможні вести інтенсивне
господарство на порівняно
невеликих площах земель»,
– вважає член Вищої ради
правосуддя, експерт із земельного права Анатолій Мірошниченко.

Дрібні фермери бояться, що землю масово
скуповуватимуть великі агрохолдинги
«Це звужує коло покупців
Кроки до прозорого обігу
і гальмує зростання ціни (хоч
земель
і не критично), однак забезЗа
словами
міністра печує гарантії дотримання
аграрної політики та про- національних
інтересів»,
довольства України Тараса – стверджує голова ДержавКутового, наразі уже завер- ної служби з питань геодешується робота над законо- зії, картографії та кадастру
проектами «Про обіг земель Максим Мартинюк. Власне,
сільськогосподарського при- законопроект спрямований
значення», «Про консоліда- на те, щоб створити міцний
цію земель» та «Про внесення якісний фермерський клас,
змін до Бюджетного кодексу тому дрібні фермери змоУкраїни щодо запровадження жуть купувати державні землі
обігу земель сільськогоспо- у розстрочку на 10-15 років
під 7% річних, стверджує він.
дарського призначення».
Загалом аграрні експерЗокрема, експертна група
пропонує запустити ринок ти очікують низку позитивземлі у кілька етапів: спочат- них наслідків після відкриття
ку на продаж виставляється ринку землі. Серед основних
державний земельний «банк», називають покращення життя
а вже потім – приватний. Така у селі, оскільки люди отримамодель дозволить спочатку ють чималі гроші за продані
залучити інвесторів і сформу- паї, які можна буде покласвати мінімально допустиму ти в банк чи вкласти в якусь
ціну на землю. При цьому справу, тож будуть забезпепродаж планують здійсню- чені новими робочими місцями.
вати на відкритих аукціонах,
Також фахівці вважають,
онлайн, щоб забезпечити як- що обіг землі покращить іннайбільшу кількість учасників вестиційний клімат і збільі прозорість торгів.
шить доходи до місцевих бюНа другому етапі на ринок джетів. Більше того, ставши
виходять приватні власники, реальним господарем землі,
які вже мають цінові орієн- фермери будуть зацікавлені
тири і можуть продавати свої розвивати своє господарство
ділянки як приватним ферме- і дбайливо ставитися до рерам, так і державі. Водночас, сурсів. Це сприятиме появі
іноземці та юридичні особи нових технологій у сільгоспне зможуть долучитися до виробництві і кваліфікованих
ринку землі.
спеціалістів на селі, а відтак
зростанню врожайності і
прибутків. «Мораторій – це
гальмівний механізм розвитку малого та середнього
бізнесу на селі», – вважає Микола Гайдай, співзасновник
громадської організації «Easy
Business».
Але як розвиватиметься
ринок землі в Україні, залежить від усіх його учасників:
і власників, і інвесторів, і держави. Наразі наступний крок
– за владою.

Хто заробляє на землі?

Центр громадського
моніторингу і контролю

Україна – найбільш
нещаслива країна Європи
Норвегія стала найщасливішою країною у світі згідно з
даними звіту «World Happiness Report 2017». У п’ятірці лідерів також Данія, Ісландія, Швейцарія і Фінляндія. Україна
опинилася на 132-му місці (між Ганою та Угандою), ставши
найбільш нещасливою країною Європи (у 2016 р. Україна
була на 123-му місці). Серед факторів, які впливають на
щастя: купівельна спроможність; кількість здорових років
життя людей; упевненість у тому, що в разі біди можна розраховувати на підтримку рідних і близьких; свобода робити
життєвий вибір; поширеність доброчинності та відсутність
корупції.

► Набуло чинності рішення суду про перерахування
до Держбюджету 1,5 мільярдів доларів США, заарештованих на рахунках Януковича та його оточення. Півтора
року в парламенті тривала «епопея» із законопроектом про
спецконфіскацію, який ВР так і не спромоглася прийняти.
Генеральна прокуратура самостійно відпрацювала справу
й отримала остаточне рішення суду щодо зарахування цих
коштів на рахунки Держказначейства. Генпрокурор Юрій
Луценко пояснив, що мова йде про злочинний «общак» Януковича, куди входили кошти, вкрадені у кожного українця:
«Встановлюється точна сума, скільки живих коштів, скільки
– у вигляді цінних паперів. Але не менше 1,5 млрд дол., що
дорівнює 40 млрд грн. Гроші зберігалися щонайменше на
ста рахунках. Якби це була готівка в 100-доларових купюрах – це була б маса вагою в 15 тонн».
Президент Петро Порошенко заявив, що конфісковані кошти будуть спрямовані на підвищення боєздатності: «Першим пріоритетом буде підвищення боєздатності
Збройних сил, Нацгвардії, Служби безпеки, Нацполіції та
Держприкордонслужби». На його думку, ці кошти також
слід спрямувати на будівництво заводу з виготовлення боєприпасів, закупівлю сучасних засобів радіоелектронної
боротьби, контрбатарейних радарів і безпілотних літальних
апаратів. Крім того, необхідно побудувати гуртожитки для
контрактників і військових, готелів для офіцерів на території
кожної бригади. Ще один напрямок використання коштів –
будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО.
► Білорусь буде працювати тільки заради миру в
Україні, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко під час зустрічі з українським колегою Петром Порошенком в Чорнобилі. «Весь український народ знає нашу
позицію – мир і тільки мир. Українці ніколи для білорусів не
були чужими людьми. Подобається це комусь чи ні, але ми
рідні люди. Нас ніхто не може розділити. Ми можемо тільки
приїхати до вас на тракторі, допомогти вам орати землю,
якщо це потрібно. Ми будемо працювати тільки заради
миру. У нас немає іншої мети. І це не тільки моя позиція,
це позиція всього білоруського народу», – наголосив Лукашенко. Він також заявив, що Білорусь готова продовжити
сприяти мирному врегулюванню в Україні.
► Кримська правозахисна група передала в Міжнародний суд ООН докази дискримінації українців у доступі
до освіти українською мовою на території окупованого Росією Криму. Факти, зібрані групою, стали частиною доказової бази у справі «Україна проти Росії» про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації в Криму. Згідно з результатами моніторингу,
кількість учнів, які навчаються українською мовою, з 2013
р. зменшилася в 36 разів (із 13 589 до 371).
► Нова дамба на Північно-Кримському каналі перекрила воду в окупований Крим. Стаціонарну бетонну
споруду звели на межі материкової України з окупованим
півостровом. Заощаджена вода з Каховського водосховища
зрошуватиме землі півдня Херсонщини. Якби канал перекрили за кілька десятків кілометрів до адмінмежі, де раніше
була розташована остання стаціонарна дамба, угіддя південніше опинилися б під загрозою посухи. Тому воду туди
все ж подавали під меншим тиском, а фермери самотужки
звели греблю з мішків із піском. Тепер знайдено не тимчасове, а повноцінне рішення проблеми, яке дозволить вирощувати рис і пшеницю. Дамбу звели за рік і витратили на
неї 35 млн грн. Роботи з облаштування нової греблі триватимуть. «Перший етап завершено. Продовження – це створення інфраструктури: облаштування лебідок, будівництво
приміщень для чергових, охорони», – пояснив головний інженер управління Північно-Кримського каналу Володимир
Оберемок.
► У неділю, 30 квітня, на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український
поет Борис Олійник. Колись він сформулював своє життєве і творче кредо так: «Писати, як живеш, а жити, як пишеш».
Активною громадянською позицією Борис Олійник довів,
що поет відповідає за все, що було до нього, що відбувається за його життя і що буде після нього. «Я тим уже пишаюся,
що українець зроду», – ці класичні рядки також належать
перу і діям Поета, який заслужив багатомільйонну любов
українців. Коли читаєш його «Парубоцьку баладу», «Стару
пісню на новий мотив», «Ринг», «А зрадник завше продає
когось», відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого класу.
► Безпрецедентна новина: вперше в історії лотереї
«Мегалот» протягом п’яти днів «зірвано» два Мега
джек-поти на загальну суму 18 млн 450 тис. грн. Ймовірність «зриву» одного джек-поту складає 1 до 52 457
860. Тому зрозуміло, що виграш двох джек-потів поспіль
– це майже нереальна подія не лише для України. У тиражі
«Мегалот» від 22 квітня був «зірваний» джек-пот розміром
13 450 000 грн (найбільший лотерейний джек-пот у країні
протягом понад двох останніх років). Виграшна ставка була
зроблена в м. Дніпро у супермаркеті «Фуршет». Чек гравця
коштував новоспеченому мультимільйонеру всього 14 грн.
У тиражі ж від 26 квітня було виграно 5 000 000 гривень,
ставку зроблено у Вінниці, сума чеку гравця склала 210 грн.
Оператор державних лотерей запропонував обом володарям мега джек-потів долучитись до «Клубу мільйонерів» і
стати його повноправними учасниками, узявши участь в
ексклюзивній VIP-програмі «Два дні з життя мільйонера».
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Дільниця санітарної очистки

Прибрано 504 м3 будівельного сміття та негабаритів з прибудинкових територій
(контейнерних майданчиків).
Утилізовано 4350 м3 сміття,
яке щоденно вивозилося з
житлових будинків та контейнерних майданчиків юр. осіб
та приватного сектору. Вивезено 643 м3 рідких стоків від
приватного сектору та юр.
осіб.
Контролери уклали 49
угод, рознесли 620 квитанцій
і 136 актів, пройшли 118 вулиць.

світильники вуличного освітлення.

Дільниця комплексного
прибирання.

– ремонт котлів та теплових
мереж.

КП «Ірпіньзеленбуд»

Здійснено догляд та обслуПрибрано 307,885 тис.
говування зелених зон міста
Розрахунковий
відділ
м прибудинкової території.
(парк ім. Правика, «Дубки»,
Здійснено поточне миття схоУкладено 30 угод; 57
дових клітин.
квартир оплатили борг; за- Центральний, Покровський,
ім. Сидорука, ім. АлієДільниця благоустрою міста гальна сума оплаченого бор- сквер
вої, Алея Героїв АТО, стадіон
гу
53617,99
грн.
Здійснювалося сухе при«Чемпіон», сквер ім. Пушкібирання вулиць міста, май- КПП
на, сквер «Миру»). Видалено
данчиків, зупинок і обслуго- «Теплоенергопостач»
поросль, кроновано дерева,
вування 101 урни (у парку
«Перемога», на партерній
Ведуться роботи із заміни видалено аварійні сухостійні
площі та вул. Шевченка). Ре- аварійної теплової мережі дерева на території Будингулярно очищувано 38 авто- по вул. Слов’янській. Розпо- ку письменників. Висаджено
зупинок.
чато роботи із заміни котлів кущі та облаштовано газон у
Дорожньо-експлуатаційна
КСВ-2,5 на КОЛВІ в котель- сквері ім. Сидорука. ВисаджеРемонтно-будівельна
дільниця
ні по вул. Миру, 2. Ведуться но липи та облаштовано газон
дільниця
роботи з монтажу та здачі в по вул. Соборній. Видалено
Пофарбовано 4706 м2
КП «Ірпіньводоканал» Київ – Тетерів водопроводу d
Закінчено ремонт під’їзду експлуатацію вузла обліку
250 по вул. Яснополянській.
Ірпінь. Введено в експлу- Передано на експертизу про- бортів, 44 шт. пішохідних пе- та засклено пожежні сходові газу по вул. 9-а Лінія. Ведуть- аварійні сухостійні дерева на
території Ірпеня за заявами
атацію
реконструйований ектно-кошторисну докумен- реходи, 29 опор вуличного клітини будинку №5 по вул.
освітлення по вул. Централь- Шевченка. Улаштовано мета- ся роботи з проектування та громадян. Висаджено квіти
самопливний каналізаційний
колектор d 400 по вул. Цен- тацію станції водопідготовки ній. Загерметизовано 14 лю- левий паркан по вул. Гагарі- монтажу вузла обліку газу по у парку ім. Правика, «Дубпродуктив- ків.
тральній (350 п. м.). Придба- і знезалізування
на, 36. Виконано ремонт са- вул. Курортній, 37 (Ворзель). ки», Центральному, Покров3
ністю
6000
м
/добу
по вул.
но й замінено електродвигун
дових лавок по вул. Тищенка, Проводяться роботи з про- ському, на території стадіону
Дільниця
експлуатації
ліфтів
250 кВт на насосний агрегат Пушкінській.
3 і 3-а. Відремонтовано двер- ектування та реконструкції
Виконано планові ремонти ний блок виходу на покрівлю котелень по вул. Садовій, 65, «Чемпіон», на Центральній
каналізаційної насосної стан- КП «УЖКГ «Ірпінь»
ліфтів у І–ІІ під’їздах будин- будинку №2 по вул. Квітковій. Тургенівській, 28, Тищенка, площі. Висаджено дерева і
ції №8 по вул. Соборній, 1-а.
Виконано
роботи
згідно
зі
ків №61-а, 69, 146 по вул. Очищено 12 вентиляційних 10. Щодо всіх об’єктів про- квіти на Алеї Героїв АТО на
Придбано водопід’ємні труби
Садовій. Виконано заміну каналів будинку №80-а по водяться роботи з технічного центральному міському цвинНТК d 73 для заміни на сверд- зверненнями громадян.
канатно-ведучого шківа, тро- вул. Українській. Виконано огляду та в разі необхідності тарі.
ловинах (430 п. м.). Замінено Сантехнічна дільниця
сів обмежувача швидкості, ремонт цегляного приямка
водопровід d 300, три засуПрокладено 52 п/м мере- основних тросів, обмежувача будинку №16 по вул. Личака.
вки d 250, які попадають в
ЩОБ У КОЛЕКТИВАХ
пляму забудови по вул. Цен- жі водопостачання на Ірпін- швидкості ліфта у І під’їзді, Виконано ремонт покрівлі над
ПАНУВАЛА ДРУЖЕЛЮБНА АТМОСФЕРА
тральній. Виконано роботи з ському міському кладовищі. будинку №158 по вул. Севе- кв. №14 будинку №3 на Приреконструкції водопроводу d Прокладено каналізаційний ринівській.
вокзальній площі. Проведено
28 квітня в Україні відзначається День охорони
110 по вул. Достоєвського з трубопровід від колодязя до Дільниця електричних
підготовку покрівлі до ремонпраці. Цього року заходи проводяться під девізом:
перепідключенням приватно- вводу в будинок по вул. Соту будинку №4-а по вул. Ав.
го сектору до водопроводу. борній, 154, та реконструйо- мереж
Антонова. Очищено внутрішні
«Оптимізація збору та використання даних з охорони
внутрішньобудинкові
Відновлено освітлення у ливневі труби будинку №15
Буча. Закінчено роботи вано
праці».
по проколу під залізницею мережі водопостачання.
5 під’їздах, замінено лампи і по вул. Грибоєдова.
В Ірпені та селищах при- єстрації колективних догоКП «Муніціпальна варта»
діляється належна увага ворів керівникам підпристворенню безпечних та ємств, установ і організацій
27 квітня – 3 травня
нешкідливих умов праці на рекомендується включати
Днями інспектори «Муніціпальної варти» спільно зі службою охорони супермаркету «Фора» затримали особу, яка здійпідприємствах, в установах, до колективного договору
снила крадіжку продуктових товарів. Також довелося викликати поліцію на ножове поранення жінки, яке сталося прямо
організаціях та з питань со- зобов’язання адміністрав центрі міста.
ціального захисту працюю- ції передбачати і виділяти
За минулий тиждень інспектори передавали запити на вирішення поточних питань до КП «УЖКГ Ірпінь», КП «Контроль
чих та членів їх сімей. Для кошти на охорону праці
благоустрогю міста», КП «Ірпіньзеленбуд», ВАТ «Київобленерго», КП «Ірпіньводоканал».
цього розроблена і викону- відповідно до Закону УкраСпецифіка роботи «Муніципальної варти» передбачає уважний розгляд проблемних питань і переадресацію до відпоється програма поліпшення їни «Про охорону праці».
відних міських служб. Типові звернення стосувалися проблем із водопостачанням, непрацюючого вуличного чи будинкостану безпеки, гігієни праці
вого освітлення, перебоїв у поданні струму, надання першої медичної допомоги та організації госпіталізації, проблемних
У зв’язку із проведенням
і виробничого середовища Дня охорони праці в Україділянок на дорогах.Нагадаємо, що «Муніціпальна варта» пильнує за порядком в Ірпені. Щодня інспектори аналізують поу Приірпінні на 2016-2020
дії, звернення громадян, обстановку в місті та у медіа-просторі щодо питань, які радують-хвилюють-непокоять ірпінців.
ні пропонуємо організувати
рр. Щоквартально проводяться засідання міськради на підприємствах конкурси:
з питань безпечної життє- «Кращий працівник», «Крадіяльності населення при ща виробнича дільниця»,
виконавчому комітеті Ір- «Кращий за професією»,
«Кращий громадський інпінської міськради.
Управління праці та со- спектор з охорони праці».
27 квітня в залі засідань міської ради відбулося засідання тридцять другої сесії Ірпінської ціального захисту населен- Просимо всіх керівників
ня систематично проводить підприємств ще раз зверміської ради VІІ скликання.
зустрічі з роботодавцями нути увагу на цю важливу
Фото: В. Коскін
регіону щодо необхідності ділянку роботи, щоб у копроведення атестації ро- лективах панувала дружеПідготував Володимир КОСКІН
бочих місць за умовами любна атмосфера, співпрапраці. При проведенні ре- ця та взаємопідтримка.
На початку сесії депута- трішніх справ і Державного
ти ІМР Богдан Слюсаренко і агентства лісових ресурсів
Олексій Олійник зачитали де- України.
- заяву на участь у конкурсі за встапутатські запити і звернулись
Депутати
затвердили
ОГОЛОШЕННЯ
новленою формою;
до правоохоронців щодо ма- договір про співпрацю між
виконавчого комітету
- копії установчих документів учассової вирубки Біличанського міською радою та НаціональІрпінської міської ради
ника конкурсу;
лісу. «До мене постійно над- ною спілкою письменників
про конкурс експертів,
- копії документів, що підтверджуходять скарги від мешканців України. Ця співпраця стосуякі будуть залучені до
ють кваліфікацію працівників, які
залучаються до виконання оцінки;
селища Коцюбинське про ватиметься реконструкції Бупроведення незалежної
- копію кваліфікаційного свідоцтва
масове вирубування Біличан- динку творчості письменників.
оцінки об’єктів
оцінювача, виданого у встановлеського лісу з боку Києва. На Тут планують створити об’єкти
комунальної власності
• Балансоутримувач: КП «Управ- ному законом порядку;
прохання представитися люди туристично-рекреаційного хаління
житлово-комунального - матеріали, в яких відображаєтьіз бензопилами називалися рактеру.
господарства «Ірпінь»» Ірпінської ся досвід проведення незалежної
співробітниками КП “СвятоВ Ірпені заборонили діміської ради – частина нежитлово- оцінки;
шинське лісопаркове госпо- яльність пересувних цирків Ірпінці виступили проти діяльності пересуваних цирків з
го приміщення за адресою:
- пропозиції учасника конкурсу
дарство”. Жодних дозвільних з використанням тварин. На
використанням тварин у своєму місті
- м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5 (44,4 щодо термінів виконання робіт
документів ці особи ні разу не сьогодні лише великі міста, шення фінансового заохочен- про прийняття до комунальм кв.).
та оплати (подаються в окремому
• Балансоутримувач: Комуналь- опечатаному конверті).
пред’явили. Нагадаю, що уже такі як Львів, Дніпро, забо- ня.
ної власності Ірпеня будівель і
ний заклад «Ірпінська центральна Умови конкурсу:- мінімальний
три роки Біличанський ліс має ронили розміщення у себе
Підсилено Програму за- споруд по вул. Соборній, 183.
міська лікарня» Ірпінської міської термін виконання робіт;
статус національного парку», – пересувних цирків. Жодне не- йнятості населення Ірпеня, Йшлося про викуп містом Ценради – нежитлові приміщення за - мінімальна вартість послуг ексзазначив Богдан Слюсаренко. величке містечко не піднімало Ворзеля, Гостомеля, Коцюадресою:
перта щодо виконання незалежної
Як доказ були продемон- це питання на рівень голосу- бинського та Програму соці- трального будинку культури в
- Київська обл., м. Буча, вул. По- оцінки.
районі
БКЗ.
Різко
проти
ціни
стровані фото і відео, де чіт- вання депутатів.
льова, 19 (184,45 м кв.);
ально-економічного та куль- питання виступила депутатка
Цінові пропозиції подавати на коко видно, як із Біличанського
Було ухвалено рішення турного розвитку названих
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сажен об’єкт окремо.
Марія Шевченко. «Раніше ці
дова, 29 (109,4 м кв.);
лісу вантажівки вивозять якіс- ІМР про безоплатну передачу населених пунктів.
Конкурсну документацію слід поприміщення
були
виставлені
Київська
обл.,
м.
Ірпінь,
вул.
Саний кругляк. Крім того, було будівлі Ірпінського міського
Збільшено
фінансову на продаж за 300 тис. доларів,
давати не пізніше як за чотири
дова,
38
(55,5
м
кв.).
показано вражаючі кадри ае- центру первинної медико-са- підтримку громадських оргаробочі дні до дати проведення
•Балансоутримувач:
управління
а
тепер
нам
пропонують
їх
вирозйомки, які викривають ді- нітарної допомоги «Амбула- нізацій.
конкурсу (включно) за адресою:
освіти
і
науки
Ірпінської
міської
яльність комунальників столи- торія №1» по вул. З. Алієвої,
Затверджено Положення купити за 530 тис. доларів. Хто
ради – нежитлові приміщення за м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн.
готував
таке
рішення?
Невже
в
ці, яку в сесійній залі називали 61/1, з балансу центральної про порядок формування та
адресою Київська обл., смт Госто- №50; тел. для довідок (04597) 63260. Конкурс буде проведено у
«злочинною».
міської лікарні на баланс ви- затвердження списку присяж- міськраді знайшлися “зайві”
мель, вул. Рекунова, 11-а:
- спортивний зал №3 (58,65 м кв.); приміщенні виконавчого комітету
Із вимогою негайно вжити конавчого комітету ІМР.
них та народних засідателів 200 тис. доларів?!» – емоційно
- спортивний зал №4 (165,0 м кв.); Ірпінської міської ради через 14
намагалася дізнатися Марія
заходів і притягнути винних
Визначено місця в Ірпені, Ірпінського міського суду
- підсобне приміщення (14,1 м кв.); днів після опублікування інформаосіб до відповідальності де- де заборонено тютюнопалінНадано пільги по сплаті Ігорівна. Відтак, після її висту- підсобне приміщення (18,2 м кв.). ції в газеті «Ірпінський вісник».
пу за такий викуп не набралопутатські запити надішлють ня.
земельного податку в Ірпені.
Учасникам конкурсу необхідно
Чимало пристрастей ви- ся необхідної кількості депудо Генеральної прокуратури
Внесено зміни до міської
Перший заступник міського
подати до конкурсної комісії такі
України, Національної поліції програми «Успішний педагог» кликало питання у «хвості» татських голосів і питання ЦБК
документи:
голови Д.В. Христюк
України, Міністерства вну- на 2017–2021 рр. – у бік збіль- порядку денного за №144 – повисло у повітрі.
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Як депутати вирішували долю лісу, цирку,
Будинку творчості, кращих вчителів, курців...

СПОЖИВАЧ

ВАРТО ЗНАТИ

ІДЕАЛЬНИЙ ШАШЛИК

Головні тонкощі
приготування шашлику

У травневі дні, як тільки погода дозволяє вибратися на пікнік, важко відмовитися від цієї спокуси
– відпочити родиною чи веселою дружною компанією на природі. Такий відпочинок приносить
неабияке задоволення, і не важливо, де він відбувається – у лісі, на дачі чи на власному подвір’ї.
І традиційно коронною стравою будь-якого пікніка є смачний шашлик! Давайте розбиратися у
тонкощах його приготування.
Трохи історії
Батьківщиною цієї неперевершеної страви вважається
Схід, а саме – Кавказ, Іран
та Ірак. Там шашлик готують
так: беруть м’ясо свіжозабитого барана і нанизують на
його ж реберця. Окремо на
решітці розкладають цибулю
та помідори. Готується все на
виноградній лозі… Цибулю
свіжу, приправи, помідори,
петрушку, лаваш подають окремо. А ще – вино з керамічного глечика, прохолодне…
…Із часом шашлик став
уже настільки відомою стравою у багатьох народів, що
його по праву можна назвати інтернаціональною стравою. До того ж і готують його
усюди по-різному. Лише суть
у рецептах залишається незмінною – м’ясо, приготовлене на жарі.

Особливості вибору

Звичайно, хороша компанія, така ж погода і рецепт –
це вже половина успіху. Інша
ж невід’ємна частина пікніка
– це хороше м’ясо для шашлику, вибране правильно і
грамотно. Для цієї страви, як
радять фахівці, краще обирати охолоджене м’ясо. Один із
найкращих варіантів – ошийок свинячий. Причому відрізнити його від замороженого і розталого можна на дотик
і за зовнішнім виглядом.

Свіже м’ясо має бути
пружним, сухим і ніби трохи
глянцевим, але не мокрим.
Якщо після натискання на
нього вм’ятина швидко відновлюється, то воно свіже.
Розморожене має натомість
більш насичений яскравий і
нерівномірний колір, із нього
виділяється червонуватий сік,
а при натисканні воно надто м’яке. До того ж воно не
має і третини тих поживних
речовин, які містяться у свіжому м’ясі. Як би ви його не
готували, не маринували, не
відбивали, воно все одно залишиться жорстким. Не варто
купувати м’ясо, де жир має
жовтий відтінок. Адже шаш-

лик також вийде жорстким і
не смачним.
Не треба готувати шашлик і з парного м’яса, від
тільки-но забитої тварини. З
нього повинна збігти кров,
воно має «відпочити», тобто
дозріти. У давнину взагалі
вважалось поганим смаком
готувати підстрелену тварину
раніше, ніж мине два-три дні
від повернення з полювання.
А ось рибу для шашлику потрібно брати першої свіжості.

Запорука успіху –
у маринаді

У
кожного
завзятого
«шашличника» є свій фірмовий рецепт, але навіть
початківець, знаючи основні
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принципи, здатний створити
шедевр. Головне правило –
ніколи не шкодуйте цибулі –
вона – найкращий маринад!
М’ясу зрілому потрібне
кисле середовище – воно
розм’якшує волокна і служить легким консервантом. Тільки, борони боже,
не заливайте його оцтом!
Справжні майстри цієї страви обирають біле сухе вино,
лимонний чи гранатовий
сік, кефір, червоний винний
оцет. Існує чимало рецептів
і з маринуванням м’яса для
шашлика в мінеральній воді,
пиві, томатному соку тощо
«Розвеселити»
маринад
допоможуть різні трави і
приправи. Їх додають або не
додають – це індивідуально і
залежить від власних уподобань. Найчастіше у шашлик
при маринуванні додають
часник, кінзу, базилік, м’яту,
естрагон, лавровий лист. Для
пікантності найвибагливіші
гурмани додають гірчицю,
майонез, зелені яблука, ківі,
і навіть, як не дивно, міцну
каву. Або просто купують пакетик уже готової приправи
для шашлику і перетрушують нею страву.
Ось, мабуть, і все. Замариноване м’ясо ретельно
перемішують, добре ущільнюють у посудині (можна під
гніт – так маринад розділиться на всі шматочки порівну) і
ставлять у прохолодне місце
на 6–18 год.

Насправді
приготувати
соковитий, але в той же час
просмажений шашлик, покритий апетитною рум’яною
скоринкою, зовсім не складно, варто лише дотримуватися деяких правил.
Правило 1. Шматочки
м’яса потрібно розміщувати
над розжареним вугіллям
на відстані не менше, ніж 15
см. Мангал найкраще використовувати чавунний.
Правило 2. Для маринування бажано брати скляний,
емальований або глиняний
посуд. У жодному разі не
можна використовувати алюмінієву каструлю, це може
неабияк зіпсувати смак м’яса.
Правило 3. М’ясо має
бути соковитим, свіжим і не
надто жирним, при смаженні сало горітиме і псуватиме
смак шашлику.
Правило 4. Не варто нарізати м’ясо занадто грубо.
Ідеальний шматок повинен
мати товщину приблизно
2–2,5 см, інакше він вийде
не зовсім просмаженим. На
шампур м’ясо нанизують
вздовж волокон, розташовуючи більш великі шматочки
в середині (вони жирніші),
а трохи дрібніші – по краях.
При цьому потрібно простежити, щоб жоден із них не
звисав із шампура.
Правило 6. Шматочки
шашлику слід чергувати з
кільцями цибулі або солодкого перцю. Прошарок з овочів

бажано так розташувати між
м’ясом, щоб вони практично
не визирали.
Правило 7. Шампури з
м’ясом слід якомога щільніше укладати поруч один із
одним. Це дозволяє вогню
горіти слабкіше, виділяється
більше диму, завдяки чому
шашлик стає ще смачнішим.
Правило 8. Шашлик ніколи не готують на вогнищі з деревини сосни, ялиці,
ялини, акації, верби і тополі.
Під час горіння цих дерев
у повітря виділяється низка
канцерогенних речовин, які
легко проникають у смажену
над багаттям їжу. Найшкідливіше, що можна чекати від
таких дров, – шашлик матиме неприємний запах і смак.
Найкраще для подібних цілей підходять сухі фруктові
дерева. У нас абсолютним
фаворитом є абрикос, під
час тління якого м’ясо набуває солодкуватого присмаку і
найніжнішого аромату.

Смачного!

Дізнатися, чи готовий
шашлик,
дуже
просто.
Для цього потрібно лише
акуратно надрізати шматочок. Якщо м’ясо дало прозорий сік, його можна сміливо
подавати до столу. А ось
рожевий – свідчить про те,
що шашлик ще треба потримати над димом. Якщо соку
і зовсім немає – сталося найстрашніше: м’ясо пересушене… Врахуйте ці поради і
мерщій на пікнік!
Підготувала
Олександра РАДОВА

При виборі м’яса для шашлику
необхідно знати кілька правил:
• Колір м’яса повинен бути природним,
рівномірним. Слизька поверхня – ознака несвіжості.
• Відтінок жирових прошарків має бути
світло-жовтим. Яскраво-жовті або темно-жовті
жирові прошарки – ознака неякісного м’яса.
• Запах м’яса повинен бути приємним і свіжим, без різких і ріжучих нюх «ноток».
• Консистенція якісного м’яса – щільна,
еластична. Якщо вм’ятина, що утворилася при
натисканні, відразу ж зникне, м’ясо свіже, якщо
залишиться – від такої покупки слід відмовитися.
• Охолоджене м’ясо найкраще підходить
для шашлику.

МІЖ ІНШИМ

ЯКІ СОУСИ НАЙКРАЩІ ДЛЯ ШАШЛИКУ?
У травневі дні, як тільки погода дозволяє вибратися на пікнік, важко відмовитися від цієї спокуси – відпочити
родиною чи веселою дружною компанією на природі. Такий відпочинок приносить неабияке задоволення, і не
важливо, де він відбувається – у лісі, на дачі чи на власному подвір’ї. І традиційно коронною стравою будь-якого
пікніка є смачний шашлик! Давайте розбиратися у тонкощах його приготування.

Аджика

Інгредієнти:
200 г ріпчастої цибулі, 200 г волоських горіхів,
200 г винного оцту або
гранатового соку, 200 г томатної пасти, 3 зубчики часнику, щіпка червоного меленого перцю, кілька листів
м’яти і кінзи, 500 мл води
або бульйону, сіль і перець
за смаком.
Спосіб приготування:
Почистити волоські горіхи і потовкти їх. Додати до
горіхів оцет або гранатовий
сік, воду або бульйон (курячий або яловичий), томатну
пасту і перемішати. Поріжте
цибулю, дрібно покришите
Сацебелі
часник і зелень і додайте в
Ще один смачний кав- соус. Додайте також сіль і
казький соус, який чудово перець за смаком і добре
підійде до шашлику.
перемішайте.

вигідно – можна визначити коріандр, перець, петрушка
Аджика – ще один по- свій рівень гостроти і приго- – за смаком.
Спосіб приготування:
пулярний кавказький соус, тувати під себе.
який краще купувати на Кав- Інгредієнти:
Промити помідори і проказі або приготувати самопустити
через м’ясорубку
5 кг помідорів, 1 кг часстійно. А ще соус цей досить
(або подрібнити у блендегострий, тому свою версію нику, 500 г гіркого перцю, рі). Посолити помідорову
аджики готувати подвійно 500 г солодкого перцю, сіль, суміш і залишити в мисці.
Пропустити через м’ясорубку гіркий перець разом
з солодким перцем і часником. Змішайте перемелені
помідори з перемеленим
перцем, посоліть, поперчіть
і додайте спеції за смаком і
поставте настоюватися на
кілька днів (можна і в холодильник).

Де найчастіше шашликують
і грилюють в Ірпені?
У травневі дні «дикими» шашличними компаніями були
всіяні береги річки Ірпінь навпроти Будинку творчості
письменників і довкола Ірпінського шлюзу. Доволі часто
компанії смажили шашлики (між іншим, попри заборону
розводити багаття) в лісі понад річкою, зокрема й біля Романівки.
Численні любителі шашлику традиційно знаходять для
цього затишне місце на двох озерах – Земснаряд (на території біля піщаного пляжу) та Кар’єр: на обох берегах, особливо там, де річка Бучанка втікає в озеро (збоку нависає
поруйнований промисловий «монстр» під назвою «БКЗ»).
А ще шашликували в Центральному парку на спеціально обладнаній для цього галявині та в парку «Дубки» по
вул. Соборній, де також установлені барбекю.
Шашлики готували у приватних садибах і навіть у деяких двориках багатоповерхівок (наприклад, на вул. Стельмаха і на вул. Пушкінській).
Хоч як дивно, попри те, що м’ясо без кінця дорожчає,
любителів «м’ясного» дозвілля не меншає, втім, народна
кмітливість буяє: на шампури нанизують курятину, сосиски, рибу, бараболю, кабачки, баклажани, хліб, яблука
і навіть банани. А на березі озера Земснаряд три хлопця
і дівчина взагалі засмажили на сковорідці стегенця тут же
наловлених жаб...
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ТЕЛЕПРОГРАМА 8 – 14 ТРАВНЯ
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 Драма «Летять журавлi».
11.35 Драма «Холодне лiто
53-го».
13.35 Драма «Ати-бати,
йшли солдати».
15.20 Х/ф «Повстання планети мавп». (16+).
17.30 Драма «В бiй iдуть
тiльки «старi».
19.30 «ТСН».
20.15 Д/ф «Дiти перемоги».
23.00 Драма «Мiсто 44».
(18+).
1.25 Драма «Холодне лiто
53-го».
4.50 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
Інтер
5.30 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф «Легенда про старий маяк».
6.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.30 Х/ф «Балада про солдата».
9.20 Х/ф «Щит i меч».
16.00 «Чекай на мене».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
22.50 Т/с «Я повернуся».
(16+).
1.35 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Дот».
3.30 Х/ф «Жiночi радощi й
печалi».
4.50 «Подробицi» - «Час».
Канал "Україна"
6.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
7.50 Зоряний шлях.
8.50 Х/ф «Подруги».
10.45 Х/ф «Райський куточок». (16+).
12.40 Т/с «Моє нове життя»,
1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Моє нове життя».
16.40 Т/с «Незломлена».
19.00 Сьогоднi.
19.50 Т/с «Незломлена».
21.00 Т/с «Штрафник», 1-3 с.
0.00 Х/ф «12 мавп». (16+).
2.20 Зоряний шлях.
2.50 Сьогоднi.
3.30 Т/с «Незломлена».
СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
10.35 «За живе!»
11.50 Х/ф «Молода дружина».
13.50 «Битва екстрасенсiв
13».
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».
0.35 «Давай поговоримо
про секс 3».
2.30 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/ф «Оз: Повернення в
Смарагдове мiсто».
7.20 Kids` Time.
7.25 Х/ф «Мiсто Ембер».
9.20 Х/ф «Патрiот». (16+).
12.30 Х/ф «Вiднесенi
вiтром».

СЕРЕДА, 10 травня

ВІВТОРОК, 9 травня

ПОНЕДІЛОК, 8 травня

17.00 Ревiзор. Магазини.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.15 Таємний агент. Постшоу.
0.00 Суперiнтуїцiя.
1.35 Небачене Євробачення.
1.50 Служба розшуку дiтей.
2.00 Зона ночi.
ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6.50 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
7.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
8.15 Антизомбi.
9.10 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
11.40 Х/ф «Врятування рядового Раяна». (16+).
14.50 Х/ф «300 спартанцiв».
(16+).
16.50 Х/ф «300 спартанцiв
2. Вiдродження iмперiї».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф «Конвой». (16+).
23.50 Х/ф «Крейсер». (16+).
2.05 Небачене Євробачення.
2.20 Х/ф «Вiдчайдушний».
(16+).

Канал "1+1"

Новий канал

6.00 «ТСН».
6.45 Драма «Летять журавлi».
8.40 Драма «Ати-бати,
йшли солдати».
10.25 Мелодрама «Велика
рiзниця».
12.10 Мелодрама «Трава пiд
снiгом».
16.05 Х/ф «Дачна подорож
сержанта Цибулi».
17.40 Комедiя «Джентльмени удачi».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Родичi». (12+).
0.40 Драма «Мiсто 44».
(18+).
4.40 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».

3.00 Зона ночi.
4.30 Абзац.
5.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Сiмейка Крудс».
6.45 Kids` Time.
6.50 М/с «Кухня». (16+).
17.00 Хто зверху?
22.50 Х/ф «Училка». (16+).
0.40 Х/ф «Коледж». (16+).
2.30 Зона ночi.

Iнтер

5.20 Х/ф «Доля людини».
7.00 Марафон «Наша Перемога».
13.00 Х/ф «У бiй iдуть лише
«старi».
14.20 Т/с «Завдання особливої важливостi. Операцiя
«Тайфун», 1-4 с. (16+).
17.10 Т/с «Танкiст», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всiх».
22.45 «Люди Перемоги. Житимемо!»
23.30 Т/с «Я повернуся».
(16+).
2.20 Х/ф «Доля людини».
3.50 «Стосується кожного».

ICTV

4.15 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Крейсер». (16+).
12.45 Х/ф «Ворог бiля
ворiт».
15.00 Х/ф «Конвой». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф «Лють». (16+).
22.40 Д/ф «Вони закiнчили
вiйну».
0.30 Х/ф «Список Шиндлера». (16+).

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 3».
10.55 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Родичi». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Родичi». (12+).
22.20 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя». (16+).
0.40 Комедiя «Джентльмени удачi».
2.10 Х/ф «Операцiя «Валькiрiя». (16+).
Iнтер

5.30 «Подробицi» - «Час».
5.55 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.
Канал «2+2»
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Спокуса». (12+).
6.00 М/ф.
12.00 Новини.
8.00 Д/ф «Помста приро12.25 Т/с «Спокуса». (12+).
ди».
13.20 «Слiдство вели...» з
11.05 Х/ф «Днiпровський
Л. Каневським».
рубiж».
Канал "Україна"
13.40 Т/с «Слiди апостолiв». 15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
6.20 Сьогоднi.
(16+).
17.40 Новини.
7.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 17.40 Т/с «Гвардiя».
вулицi».
21.00 Х/ф «Справжнє пра- 18.00 «Стосується кожного».
8.50 Т/с «Офiцерськi дружи- восуддя 2: Один пострiл
19.00 «Стосується кожни», 1-6 с.
- одне життя». (16+).
Канал "2+2"
ного».
15.00 Сьогоднi.
22.50 «Вiн, Вона i телевi20.00 «Подробицi».
15.20
Т/с
«Офiцерськi
дружизор».
6.00 М/ф.
ни», 7-10 с.
23.50 Т/с «Iнспектор Алекс 20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
8.00 «Спецкор».
23.20 Т/с «Я повернуся».
19.00 Сьогоднi.
4».
(16+).
20.00 Т/с «Офiцерськi дру0.40 Т/с «Iнспектор Алекс
8.30 «ДжеДАI».
2.10 «Подробицi» - «Час».
жини».
5».
9.00 Д/ф «Помста природи».
2.40 Х/ф «Балада про
21.00 Т/с «Штрафник», 4-6 с. 1.30 «Шалений свiт спорсолдата».
11.35 Д/ф «Страшне завтра». 0.00 Т/с «Закон i порядок:
ту».
15.10 Х/ф «40 днiв та ночей». злочинний намiр». (16+).
Канал "Україна"
НТН
1.40
Сьогоднi.
(16+).
6.20 Х/ф «Вони воювали за 6.10 Агенти справедли2.20 Х/ф «12 мавп». (16+).
востi.
16.50 Х/ф «Днiпровський
Батькiвщину».
4.20 Зоряний шлях.
7.00 Сьогоднi.
5.20 Агенти справедливостi. 9.25 Т/с «Кулагiн та партрубiж».
7.15 Ранок з Україною.
нери».
СТБ
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
8.00 Сьогоднi.
11.20 Х/ф «Батальйони
8.15 Ранок з Україною.
20.10 Т/с «Схватка». (16+).
6.55 «Все буде добре!»
просять вогню».
9.00 Сьогоднi.
8.55
«За
живе!»
16.20
«Апокалiпсис.
Друга
21.00 Х/ф «Справжнє право9.15 Зоряний шлях.
10.15 Х/ф «Рiдна кров».
свiтова вiйна».
суддя 2: Сховище». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
12.05 Х/ф «А зорi тут тихi». 19.30 Т/с «Кулагiн та парт13.30 Агенти справедливо22.50 Х/ф «Halo 4: Йдучи до 16.00 «Все буде добре!»
нери».
стi. (16+).
18.00
«Вiкна-Новини».
21.30
Т/с
«CSI:
Нью-Йорк
9».
свiтанку». (18+).
15.00 Сьогоднi.
18.30 «За живе!»
(16+).
0.20 «Територiя обману».
20.00 «МастерШеф Дiти 2». 23.00 Х/ф «Лейтенант Суво- 15.30 Агенти справедливостi. (16+).
2.10 Х/ф «Вишневi ночi».
22.00 «Вiкна-Новини».
ров». (18+).
16.10 Iсторiя одного злочи22.45 «МастерШеф Дiти 2». 0.45 Т/с «Елементарно 2».
ну. (16+).
НТН
23.25 Т/с «Коли ми вдома». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
0.20
«Слiдство
ведуть
екс2.25
«Випадковий
свiдок».
5.20 Т/с «Я - охоронець».
82 с. (16+).
трасенси».
2.35 «РечДОК».
19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
ОГОЛОШЕННЯ
8.40 Т/с «Кулагiн та парт21.00 Т/с «Штрафник», 7
нери».
25.04.2017 р. загублено посвідчення особи, яка
i 8 с.
10.45 Х/ф «Секретний фар- постраждала внаслідок чорнобильської катастро- 23.00 Сьогоднi.
фи, на прізвище Літвинов Віктор Володимирович.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
ватер».
Прошу повернути за винагороду.
злочинний намiр». (16+).
Телефон (067) 442-53-46.
16.00 «Апокалiпсис. Друга
СТБ
► Втрачене тимчасове по- на право власності на зесвiтова вiйна».
свідчення, видане взамін вій- мельну ділянку серія ЯЙ 7.00 «Все буде добре!»
19.00 «Свiдок».
ськового квитка №2951579 №346987 від 29.12.2012, 9.00 «Все буде смачно!»
Ратнівським МВК у Волин- виданий на ім’я – Ганкевич
19.30 Т/с «Кулагiн та партській області 28.07.1998 р. Петро Михайлович. Земель- 10.50 «За живе!»
на ім’я – Смальчук Сергій на ділянка розташована 12.10 «МастерШеф 4».
нери».
Якович, вважати недійсним.
за адресою: Київська обл., 16.00 «Все буде добре!»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
► Загублений закор- м. Буча, вул. В. Антонови18.00 «Вiкна-Новини».
донний
паспорт
серія
ES
(16+).
ча, 2. Кадастровий номер
№459567, виданий органом 3210800000:01:029:0251.
18.30 «За живе!»
8089 05.11.2014 р. на ім’я –
23.10 Х/ф «Епоха героїв».
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
►
Загублене
посвідчення
Смальчук Сергій Якович, ввадитини з багатодітної роди- 22.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
жати недійсним.
► Загублений військовий ни серія АА №020854, вида- 22.25 «Небачене Євроба0.50 Т/с «Елементарно 2».
квиток серія ГГ №149139, не Відділом у справах сім’ї,
виданий Ірпінським МВК молоді та спорту Дарницької чення».
(16+).
28.04.2005 р. на ім’я – По- районної державної адміні- 23.00 «МастерШеф Дiти 2».
2.30 «Свiдок».
лешко Олександр Леонідо- страції у м. Києві 17.07.2014 23.40 Т/с «Коли ми вдома».
р. на ім’я – Єгорова Єлизанедійсним.
3.00 «Випадковий свiдок». вич,►вважати
Вважати недійсним вета Єгорівна, вважати не- 0.50 «Слiдство ведуть ексвтрачений державний акт дійсним.
3.15 «РечДОК».
трасенси».

ЧЕТВЕР, 11 травня

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.20 Абзац.
6.10 Kids` Time.
6.15 М/с «Сiмейка Крудс».
7.10 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Друзi».
12.10 Х/ф «Тварина».
13.50 Х/ф «Великий Стен».
16.00 Вiд пацанки до панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
23.20 Х/ф «Отпадний препод». (18+).
1.30 Х/ф «Училка». (16+).

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 3».
11.00 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Родичi». (12+).
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
ICTV
20.15 Т/с «Родичi». (12+).
4.15 Служба розшуку дiтей. 22.20 Бойовик «Ред 2».
4.20 Студiя Вашингтон.
(16+).
4.25 Факти.
0.45 Х/ф «Дачна подорож
4.45 Дивитись усiм!
сержанта Цибулi».
5.35 Громадянська обо2.10 Бойовик «Ред 2».
рона.
(16+).
6.30 Ранок у великому
Iнтер
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
5.30 «Подробицi» - «Час».
9.15 Надзвичайнi новини з 6.00 М/ф.
К. Стогнiєм.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
10.00 Громадянська обоКаневським».
рона.
7.00 Новини.
11.00 Бiльше нiж правда.
7.10 «Ранок з Iнтером».
11.55 Х/ф «Врятування ря- 8.00 Новини.
дового Раяна». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
12.45 Факти. День.
9.00 Новини.
13.20 Х/ф «Врятування ря- 9.20 «Давай одружимося».
дового Раяна». (16+).
11.00 Т/с «Спокуса». (12+).
15.45 Факти. День.
12.00 Новини.
16.10 Х/ф «Лють». (16+).
12.25 Т/с «Спокуса». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
14.15 «Слiдство вели...» з Л.
19.20 Надзвичайнi новини Каневським».
з К. Стогнiєм.
15.50 «Речдок».
20.20 Секретний фронт.
16.45 «Речдок».
21.05 Факти. Вечiр.
17.40 Новини.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
18.00 «Стосується кожно22.25 Х/ф «Викуп». (16+).
го».
0.50 Т/с «Лас-Вегас». (16+). 19.00 «Стосується кожного».
Канал "2+2"
20.00 «Подробицi».
6.00 М/ф.
20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
8.00 «Нове Шалене вiдео
23.20 Т/с «Я повернуся».
по-українськи».
(16+).
9.00 «Територiя обману».
2.10 «Подробицi» - «Час».
11.00 «Нове Шалене вiдео
Канал "Україна"
по-українськи».
15.55 Т/с «Загублений свiт». 6.10 Агенти справедли17.35 Т/с «Перевiзник 2».
востi.
(16+).
7.00 Сьогоднi.
18.30 «Спецкор».
7.15 Ранок з Україною.
19.00 «ДжеДАI».
8.00 Сьогоднi.
19.20 Т/с «Схватка». (16+). 8.15 Ранок з Україною.
20.10 Т/с «Схватка». (16+). 9.00 Сьогоднi.
21.05 Х/ф «Бермудськi щу- 9.15 Зоряний шлях.
пальця». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
22.50 «Вiн, Вона i телевi13.30 Агенти справедливозор».
стi. (16+).
23.50 Т/с «Iнспектор Алекс 15.00 Сьогоднi.
5».
15.30 Агенти справедливо1.30 «Шалений свiт спорстi. (16+).
ту».
16.10 Iсторiя одного злочи2.00 Х/ф «Дорога на Сiч».
ну. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
НТН
83 с. (16+).
4.25 Х/ф «Сорок перший». 19.00 Сьогоднi.
5.50 Х/ф «Сашка».
19.45 «Говорить Україна».
7.30 Т/с «Кулагiн та парт21.00 Т/с «Штрафник», 9 i
нери».
10 с.
9.40 Т/с «Детективи». (16+). 23.00 Сьогоднi.
11.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 23.30 Т/с «Закон i порядок:
(16+).
злочинний намiр». (16+).
12.55 Т/с «Елементарно 2».
СТБ
(16+).
14.45 «Свiдок».
6.55 «Все буде добре!»
15.05 Т/с «Елементарно 2». 8.55 «Все буде смачно!»
(16+).
10.50 «За живе!»
15.35 Т/с «Батькiвщина 2». 12.05 «МастерШеф Дiти».
(16+).
16.00 «Все буде добре!»
17.25 Т/с «Детективи».
18.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
18.30 «За живе!»
19.00 «Свiдок».
20.00 «Я соромлюсь свого
19.30 Т/с «Кулагiн та парттiла 4».
нери».
22.00 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 22.45 «Я соромлюсь свого
(16+).
тiла 4».
23.15 «Свiдок».
0.00 «Один за всiх».
23.45 Т/с «Королi втечi».
1.10 «Слiдство ведуть екс(16+).
трасенси».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. ОГОЛОШЕННЯ
ЧЕТВЕР, 11 травня

Канал "1+1"

3.20 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.05 Kids` Time.
6.10 М/с «Сiмейка Крудс».
7.05 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.55 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
9.00 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена».
11.10 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена».
13.45 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена».
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Чого хоче
дiвчина».
0.10 Х/ф «Отпадний препод». (18+).

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 3».
10.55 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Родичi». (12+).
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
22.00 «Вечiрнiй квартал».
0.00 «Вечiрнiй Київ».

ICTV

4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
9.50 Секретний фронт.
10.45 Х/ф «Викуп». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Викуп». (16+).
13.30 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
17.40 Т/с «Пес 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.25 Х/ф «Орлиний зiр».
(16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiдеобiмба».
15.55 Т/с «Загублений
свiт».
17.35 Т/с «Перевiзник 2».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.10 Х/ф «Болотна акула». (16+).
22.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.55 «Територiя обману».
НТН

6.15 Х/ф «В останню
чергу».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк
9». (16+).
13.45 Т/с «Елементарно
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно
2». (16+).
15.35 Т/с «Батькiвщина
2». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
9». (16+).
23.15 «Свiдок».23.45 Т/с
«Королi втечi». (16+).

СУБОТА, 13 травня

П'ЯТНИЦЯ, 12 травня

Новий канал

Iнтер

5.30 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Спокуса». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса». (12+).
14.15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Завдання особливої важливостi. Операцiя «Тайфун», 1-4 с. (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 справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
84 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Штрафник».
23.00 Сьогоднi.
23.20 Слiдами «горiхової
мафiї».
0.00 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
СТБ

6.25 Х/ф «Мама мимоволi».
9.05 Х/ф «Вербна недiля».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.25 «Небачене Євробачення».
23.00 «Холостяк 7».
Новий канал

5.10 Абзац.
5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.55 Kids` Time.
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8.00 Т/с «Друзi».
11.40 Київ вдень та вночi.
16.15 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.45 Київ вдень та вночi.
22.10 Х/ф «Однокласники
2». (16+).
0.10 Х/ф «Чого хоче дiвчина».

Канал "1+1"

6.05 «ТСН».
7.00 «Свiтське життя».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 Мелодрама «Кардiограма любовi».
12.00 Мелодрама «Абонент
тимчасово недосяжний».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
ICTV
20.15 «Українськi сенсацiї».
4.15 Служба розшуку дiтей. 21.15 «Вечiрнiй квартал».
4.20 Студiя Вашингтон.
23.10 «Свiтське життя».
4.25 Факти.
0.10 «Лiга смiху».
4.45 Дивитись усiм!
Iнтер
5.35 Громадянська обо6.10
Х/ф
«Казка
про втрачерона.
ний
час».
6.30 Ранок у великому
7.50 Х/ф «Кохана жiнка мемiстi.
ханiка Гаврилова».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 9.30 «Україна вражає».
10.00 Т/с «Доярка з ХацаК. Стогнiєм.
петiвки», 1-4 с.
9.50 Iнсайдер.
13.40 Т/с «Доярка з Хаца10.45 Х/ф «Орлиний зiр».
петiвки 2», 1-5 с.
(16+).
18.00 «Лобановський на12.45 Факти. День.
завжди».
13.15 Х/ф «Орлиний зiр».
20.00 «Подробицi».
(16+).
20.30 Концерт «Команда,
13.30 Т/с «Нiконов i Ко».
без якої нам не жити».
(16+).
23.20 «Найкращий футбо15.45 Факти. День.
лiст Європи».
16.10 Т/с «Нiконов i Ко».
0.20 Х/ф «Така вона, гра».
(16+).
Канал "Україна"
17.40 Т/с «Пес 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
7.00 Сьогоднi.
19.20 Надзвичайнi новини 7.15 Зоряний шлях.
з К. Стогнiєм.
8.40 Т/с «Штрафник», 1-6 с.
20.20 Антизомбi.
15.00 Сьогоднi.
21.05 Факти. Вечiр.
15.20 Х/ф «Везуча». (16+).
21.25 Дизель-шоу.
17.15 Т/с «Пiвкрок до сiм`ї»,
23.45 Х/ф «Мисливцi на
1 i 2 с. (12+).
гангстерiв». (16+).
19.00 Сьогоднi.
1.40 Т/с «Лас-Вегас». (16+). 19.40 Т/с «Пiвкрок до сiм`ї».
(12+).
Канал "2+2"
21.20 Х/ф «Доля Марiї».
6.00 М/ф.
23.15 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
8.00 «Спецкор».
вулицi».
8.30 «ДжеДАI».
1.10 Сьогоднi.
9.00 «Територiя обману».
СТБ
10.00 «Роби бiзнес».
10.35 «Нове Шалене вiдео 5.45 «ВусоЛапоХвiст».
7.55 «Караоке на Майдан».
по-українськи».
15.10 Т/с «Загублений свiт». 8.55 «Все буде смачно!»
16.50 Х/ф «Астероїд проти 9.50 «Холостяк 7».
13.20 «МастерШеф Дiти 2».
Землi». (16+).
19.00 «Україна має талант!
18.30 «Спецкор».
Дiти 2».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Атака Юрського 21.50 Т/с «Коли ми вдома».
22.50 «Україна має талант!
перiоду». (16+).
21.00 Х/ф «Вiдплата». (16+). Дiти 2». Пiдсумки голосу23.00 «Змiшанi єдинобор- вання.
23.20 «Давай поговоримо
ства. UFC».
про секс 3».
НТН
1.15 «Слiдство ведуть екстрасенси».
6.10 Х/ф «Зупинився потяг».
Новий канал
7.55 Т/с «Кулагiн та парт5.00 Т/с «Татусевi дочки».
нери».
(16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
5.55 Kids` Time.
9.00 Т/с «Кулагiн та парт6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
нери».
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
10.30 Т/с «Детективи».
Джерi».
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 8.10 Kids` Time.
8.15 Ревiзор. Магазини.
(16+).
10.10 Таємний агент.
13.40 Т/с «Елементарно 2». 11.30 Таємний агент. Пост(16+).
шоу.
14.45 «Свiдок».
13.10 Вiд пацанки до па15.05 Т/с «Елементарно 2». нянки.
(16+).
15.10 Хто зверху?
15.35 Т/с «Батькiвщина 2». 17.10 М/ф «Рататуй».
(16+).
19.10 М/ф «Микита Ко17.25 Т/с «Детективи».
жем`яка».
(16+).
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
19.00 «Свiдок».
23.00 Х/ф «Неймовiрний
19.30 Т/с «Кулагiн та парт- блокбастер». (16+).
нери».
0.20 Х/ф «Мiсто Ембер».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
ICTV
(16+).
5.10 Факти.
23.15 «Свiдок».
5.30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
23.45 Т/с «Королi втечi».
7.00 Дивитись усiм!
(16+).
0.40 Т/с «Елементарно 2». 7.55 М i Ж.
8.55 Я зняв!
(16+)..
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9.50 Дизель-шоу. Дайджест.
10.55 Вiдпустка за обмiном.
11.50 Вiдпустка за обмiном.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». (16+).
13.10 Х/ф «Наскрiзнi поранення». (16+).
15.00 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв». (16+).
17.00 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Шерлок Холмс».
(16+).
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс 2.
Гра тiней». (16+).
0.50 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

22.00 «Небачене Євроба6.10 Мелодрама «Кардiо- чення».
22.30 «Слiдство ведуть
грама любовi».
екстрасенси».
8.00 «Снiданок. Вихiд23.25 «Я соромлюсь свого
ний».
тiла 4».
9.00 «Лото-Забава».
Новий канал
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
10.10 «Розсмiши комiка». 6.50 М/с «Iсторiї Тома i
11.05 «Розсмiши комiка. Джерi».
Дiти 2».
7.50 М/ф «Губка Боб. Життя
12.55 «Свiт навиворiт 2:
на сушi».
Iндiя».
9.35 Kids` Time.
14.00 «Свiт навиворiт 2:
9.40 Х/ф «Кiшки проти
Iндiя».
собак».
15.05 «Свiт навиворiт 2:
11.10 М/ф «Рататуй».
Iндiя».
13.15 М/ф «Микита Ко16.05 «Свiт навиворiт 2:
жем`яка».
Iндiя».
15.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
17.10 «Свiт навиворiт 2:
17.00 Х/ф «Похмiлля у ВеIндiя».
гасi». (16+).
18.30 «Українськi сенса19.00 Х/ф «Похмiлля у
цiї».
Вегасi: З Вегаса в Бангкок».
19.30 «ТСН-Тиждень».
(16+).
21.00 Комедiя «Службо- 21.00 Х/ф «Похмiлля у Вевий роман».
Канал "2+2"
гасi 3». (16+).
0.00 «Концерт Джамали
ICTV
6.00 М/ф.
«I believe in u».
8.00 «Нове Шалене вiдео
6.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
Iнтер
10.10 Х/ф «Наскрiзнi порапо-українськи».
5.30 «Подробицi» - «Час». нення». (16+).
9.00 «Бушидо».
6.00 М/ф «Незвичайний
12.00 Х/ф «Розбiрки у
матч».
11.00 «Зброя».
Бронксi». (16+).
6.20 Х/ф «Кохана жiнка
12.45 Факти. День.
12.30 «Цiлком таємно».
механiка Гаврилова».
13.00 Х/ф «Розбiрки у
13.00 «Нишпорки».
8.00 «Вдалий проект».
Бронксi». (16+).
13.30 «Люстратор 7,62. Про- 9.00 «Готуємо разом».
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
10.00 «Орел i решка. Рай (16+).
кляття системи».
16.15 Х/ф «Шерлок Холмс
14.05 «Секретнi матерiали». i пекло».
11.00 «Орел i решка. Пе- 2. Гра тiней». (16+).
15.05 Х/ф «Астероїд проти резавантаження».
18.45 Факти тижня. 100
Землi». (16+).
12.00 Х/ф «Анонiмнi рохвилин з О. Соколовою.
мантики».
20.30 Х/ф «Гладiатор».
16.50 29 тур ЧУ з футболу:
13.20
«Люди
Перемоги.
(16+).
«Зоря» - «Олександрiя».
Житимемо!»
23.40 Х/ф «Вiкiнги проти
19.00 «Шалений свiт спор- 14.15 Т/с «Танкiст», 1-4 с.
прибульцiв». (16+).
17.40 Концерт «Перемога.
ту».
Канал "2+2"
Одна на всiх».
19.20 29 тур ЧУ з футболу:
20.00 «Подробицi».
6.00 Змiшанi єдинобор«Чорноморець» - «Шахства. UFC. Пряма тран20.30 Х/ф «Я чекатиму
тар».
сляцiя.
тебе завжди».
8.30 «Роби бiзнес».
0.00 Х/ф «Хрещений
21.25 Х/ф «Невловимi».
9.00 «Нове Шалене вiдео
батько». (16+).
(16+).
Канал "Україна" по-українськи».
23.10 Х/ф «Динокрок проти
9.50 «Вiн, Вона i телевi6.30 Сьогоднi.
динозавра». (18+).
зор».
7.10 Зоряний шлях.
13.50 Х/ф «Нижче нуля».
0.50 Х/ф «Месник». (16+).
8.00 Т/с «Штрафник».
(16+).
2.30 «Цiлком таємно».
14.15 Т/с «Пiвкрок до
15.20 Х/ф «Невловимi».
2.55 «Нишпорки».
сiм`ї». (12+).
(16+).
17.50 Т/с «Зведена се17.05 Х/ф «Вiдплата».
НТН
стра», 1 i 2 с.
(16+).
6.05 Х/ф «Iнспектор Лосєв». 19.00 Подiї тижня з Оле- 19.20 29 тур ЧУ з футболу:
гом Панютою.
«Днiпро» - «Карпати».
9.55 Х/ф «Прощальна га20.00 Т/с «Зведена се21.25 ПроФутбол.
строль «Артиста».
стра».
НТН
22.30 Х/ф «Везуча». (16+).
11.30 «РечДОК».
6.25 Х/ф «34-й швидкий».
13.50 «Склад злочину».
СТБ
8.00 Х/ф «Тривожна не15.25 Т/с «Детективи».
7.45 «Холостяк 7».
дiля».
9.00 «Все буде смачно!»
9.35 Т/с «Черговий янгол
(16+).
9.50
«Караоке
на
Майданi».
2». (16+).
19.00 «Свiдок».
11.00 «Україна має талант! 12.50 Х/ф «Знову невло19.30 Х/ф «Знову невлоДiти 2».
вимi».
вимi».
14.15 Х/ф «Неймовiрнi при- 15.15 «Легенди карного
годи iталiйцiв у Росiї».
розшуку».
22.10 Х/ф «Онг Бак: Тай16.10 «Я соромлюсь свого 17.30 «Склад злочину».
ський воїн». (16+).
тiла 4».
19.00 Т/с «Я - охоронець».
0.10 Х/ф «Герой». (18+).
18.05 «Слiдство ведуть
(16+).
2.05 Х/ф «Укриття». (16+).
екстрасенси».
22.15 Х/ф «У полонi космосу». (18+).
20.55 «Один за всiх».
3.35 «Свiдок».
Канал "1+1"

ОГОЛОШЕННЯ
►

Вважати недійсними втрачені документи
на нерухоме майно: реєстраційний номер майна:
370784132224 (свідоцтво
про право власності та витяг
(ЕЕА-032026, ЕЕА-032027)
№22223805 від 27.05.2014
р.; акт на приватизацію
землі серія ЯМ №204482
(кадастровий
номер
3222485201:01:015:0031),
виданий Управлінням держкомзему у Києво-Святошинському р-ні Київської обл.
07.08.2012 р., технічний
паспорт на будинок, земельна ділянка та будинок
розташовані за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. М. Рубежівка, вул. Травнева, 68,

належні Гумен Катерині
Пилипівні; реєстраційний
номер майна: 2199768;
договір купівлі-продажу №
PN4-2945 від 23.08.2003
р.; акт на приватизацію
землі серія АБ №516899
(кадастровий
номер
3222485201:01:016:0018);
будинкову книгу та технічний паспорт на будинок;
свідоцтво про право на
спадщину за заповітом ½ на
Гумен Василя Петровича, ½
на Гумен Петра Петровича,
видане КП «БТІ Києво-Святошинської ради Київської
області» від 23.03.2013
р., акт на земельний
пай ОСГ, реєстраційний
номер
26985271234;
(кадастровий
номер

7123483500:02:001:0628),
земельна ділянка та будинок
розташовані
за
адресою: Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. М. Рубежівка, вул. Травнева, 95, належні Гумен
Василю Петровичу; реєстраційний номер майна:
21898065; договір дарування № PN3-1022 від
18.04.2008 р.; технічний
паспорт, зареєстрований КП
«БТІ Києво-Святошинської
ради Київської області» від
31.05.2008 р., на будинок,
розташований за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. М. Рубежівка, вул. Травнева, 68А,
належний Рудик Наталії Василівні.
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

№ 18. 5 травня 2017 року

Дорогі ветерани й учасники війни!

Прийміть мої щирі вітання зі світлим і
радісним святом — Днем Перемоги! Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили
свободу і незалежність нашої країни, і
трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги. Напередодні цього
світлого дня бажаю вам, дорогі наші ветерани, великого щастя,
здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Нехай у ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком! Зі святом, дорогі ветерани!
З повагою, Олексій ОЛІЙНИК,
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі ветерани та діти війни!
Своєю хоробрістю і героїзмом, відвагою та безмежною любов’ю до Батьківщини ви всьому світові довели, що
Україна ніколи не скориться загарбникам. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто зупинив фашистську навалу ціною власного
життя. Я складаю глибоку шану всім, хто
виборював перемогу в жорстоких боях
і самовіддано трудився в тилу. Ми ніколи не забудемо,
що на вашу долю випали і найважчі випробування в післявоєнні роки. Своїми руками ви підняли з попелу вщент
зруйновані міста і села, фабрики і заводи, відродили нашу
державу! У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття та щоб Ваші близькі завжди були поруч!
Зі святом Вас, Переможці!
З повагою, Петро КОРОЛЬ,
депутат Ірпінської міської ради

Шановні ветерани!

Щиросердно вітаємо вас із Днем Перемоги – священним святом народної мужності і звитяги! Наш земний
уклін усім, хто бився на фронтах Великої Вітчизняної, виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн
і відроджував рідний край. Подвиг ваш – безсмертний,
пам’ять про вас, живих і мертвих, – нетлінна, вдячність
народу – безмежна. Висловлюємо свою безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною працею наближав
довгоочікуваний день визволення та кував перемогу в
тилу. Низький уклін вам за це! Щиросердно бажаємо вам
міцного здоров’я, добра й благополуччя. Нехай у вашій
домівці завжди панують мир, спокій та достаток!
З повагою, Ярослав Ковальчук, Артем Калічка, Володимир
Молчанов, депутати Ірпінської міської ради

Шановні ветерани
Приірпіння!

Важко знайти слова, якими можна
було б передати всю вдячність за ваш
безсмертний подвиг у найжорстокішій
війні, якої не знало людство. Ми у
вічному боргу перед вами, за обірвану
війною юність, за зразки мужності, силу
духу, самопожертву, які ви виявили в
боях за рідну землю. Вітаючи всіх, хто пройшов крізь
вогонь Великої Вітчизняної, бажаю міцного здоров’я,
родинного благополуччя, довгих літ щасливого та
радісного життя. Бажаю мирного неба, ясного сонця
та всього найкращого! Нехай завжди вас оточує мир,
здоров’я та щастя! Вічна слава переможцям! Нехай мир
і злагода завжди живуть на нашій землі!
З повагою, Петро Юліанович Король

Дорогі ветерани!

Щиро вітаю Вас зі святом Перемоги!
Хай у цей день, коли воєдино сплітається радість перемоги над ворогом і
смуток від тяжких утрат у боях Другої
світової війни, Ваше серце зігріє щира
вдячність поколінь, чиє майбутнє Ви
так самовіддано захищали. Бажаю
Вам здоров’я, радості й благополуччя.
Мирного неба Вам та Вашим родинам!
З повагою, Олександр МАРКУШИН,

начальник КП «Ірпіньводоканал»,депутат Ірпінської міської ради

Дорогі ветерани, герої-переможці!

Вітаю вас зі Святом перемоги. Це
свято для нас усіх пов’язане з весною,
народженням та розквітом нового
життя. Подвиг воїнів Другої світової
непідвладний часу, як і безмежна
наша вдячність усім, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність
та незламність духу. Саме Вам завдячуємо свободою та мирним небом.
Ви знов сьогодні поряд з нами,
Та невблаганний плин років...
Гроза відлунює громами
В старих листах поміж рядків...
Умитий ранок зустрічає
Сімдесят другий мирний рік,
А друзі десь за небокраєм...
Лиш вічне полум’я палає,
Щоб душі зболені зігріть.
З повагою до Вас, Богдан Слюсаренко, депутат Ірпінської
міської ради (від Коцюбинського)

ТАК БУЛО

У ЧАС ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ:
цифри і факти Приірпіння

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею
Під час оборони

Фронт наближався до Києва. На початку липня 1941
року в районі Гостомеля
пілот 36-ї авіадивізії молодший лейтенант Зайцев
таранив німецький бомбардувальник. Двоє німецьких
пілотів вистрибнули з парашутами, а двоє загинули.
11–12 липня поблизу
Ворзеля було розгромлено
танкову групу гітлерівців.
Знамениті «катюші» вперше
на території України завдали удару по ворогу поблизу Ірпеня в ніч на 2 серпня
1941 року. Батарея реактивних мінометів під командуванням старшого лейтенанта Тихона Небоженка
знищила скупчення техніки і
живої сили окупантів.
Але 19 серпня німці окупували Гостомель, 23 серпня – Ворзель і Бучу, а 24
серпня – Ірпінь.
Річка Ірпінь із заболоченою заплавою була серйозною перешкодою. До
того ж на правому березі
річки була розташована
перша лінія оборони Києва
із залізобетонними ДОТами. Однак німці прорвали
фронт північніше і південніше і зімкнули кліщі. Війська

загарбників. У Гостомелі підпільників гуртував Андрій
Смирнов. Підпільники діяли
у Ворзелі, Ірпені та Бучі. Лікар Гостомельської лікарні
Надія Солодюк ходила до
лісу лікувати тяжко поранених партизанів. Підпільники вербували людей для
поповнення партизанських
загонів, роздобували для
партизанів харчі і зброю,
поширювали листівки.
Начальник ірпінської поліції Литвин перейшов на
бік партизанів. Група партизанів під командуванням
Якова Кузнеця ліквідувала
поліцію в Гостомелі. Бучанка
Марія Наконечна завербувала двох власовських офіцерів, які командували охороною залізничного моста
на річці Буча. В умовлений
час до мосту підійшла група
підпільників і партизанів під
командуванням Тарасова, і
міст злетів у повітря. Власові перейшли до партизанів.
Але коли прийшли радянські
війська, то власовців розстріляли.
Група партизанів, очолена Петром Шльонським, із
загону імені Міжнародного
юнацького дня підірвала
міст на річці Ірпінь у Мос-

В Ірпені на розі вулиць Пушкінської і Надсонова
фашисти влаштували концтабір. Полонені
працювали на торфорозробці по 16 годин на добу
за будь-яких погодних умов. Щодня помирало 5-12
військовополонених, а понад 50 було розстріляно
охороною табору.
Південно-Західного фронту опинилися в оточенні, з тищі. Окупанти шаленіли. У
якого вирвалося небагато Ворзелі після тривалих катувань були вбиті підпільники
воїнів.
Петро Трегубов, Ніна БілоПідпільники і партизани стоцька і її мама Марія Василівна, Іван Ситник. Всього у
Німецькі окупанти збе- Ворзелі окупанти розстрілярегли колгоспно-радгоспну ли 33-х громадян. Загинула
систему, яка була зручною зв’язкова підпільників Віта
формою експлуатації селян- Камінська. У жовтні 1943
ства.
року окупанти спалили хутір
Молодь вивозили на Любку в лісі між Романівкою
примусові роботи до Ні- і станцією Біличі. Буквально
меччини. Багатьох молодих напередодні визволення Ірлюдей врятував ірпінський пеня окупанти закатували
лікар Михайло Михайлович юних зв’язкових підпільниКупрюхін. Він виписував їм ків Володю Козиря і Толю
фальшиві довідки про за- Хлистуна.
хворювання.
Тим часом розгорнулася Визволення
підпільна і партизанська боНаш край від німецьротьба. У червні 1943 року
окупансекретарем щойно утворе- ко-фашистських
ного підпільного Києво-Свя- тів визволяли війська 1-го
тошинського райкому КП(б) Українського фронту під коУ був призначений Василь мандуванням генерала арМалишків, молодший лей- мії М.Ф.Ватутіна. Гостомель
тенант Червоної армії, який визволяли двічі. 13 жовтня
опинився в оточенні і про- радянські війська вступили в
довжував боротьбу проти селище. Але наступного дня
його знову захопили німці.
Зруйновані міста і села, родини і долі, горе, яке принесла
на нашу землю Друга Світова, важко осягнути навіть нині,
більш ніж через 70 років після її
завершення.
Мужність та сила духу воїнів,
що здобули перемогу. Жертовна праця жінок і дітей в тилу.
Те, як вони разом піднімали
Батьківщину з руїн – викликає
подив і захоплення. Є прикладом для нас, тих, хто захищає і будує Україну сьогодні.
У ці пам’ятні дні з шаною пригадаєм загиблих воїнів,
щиро подякуємо ветеранам, які поряд з нами.
Марія ШЕВЧЕНКО,
голова фракції партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» в Ірпінській міській раді

Прийняття присяги солдатом
74-ї стрілецької дивізії. 1943 р.
Про визволення Приір- ваних (у цивільному одязі)
піння свідчить довідка Цен- кинули в бій. Внаслідок цьотрально архіву Міністерства го дивізія зазнала великих
оборони СРСР від 6 травня втрат.
1977 року, в якій мова йде
950 наших земляків запро дії 74-ї стрілецької ди- гинули в боях з ворогом. 25
візії. 5 листопада 1943 року вересня 1943 року в бою
частини дивізії захопили загинув командир артилеМостище і приступили до рійської батареї, житель
форсування річки Ірпінь. 6 Ворзеля, лейтенант Василь
листопада 1943 року 109 Зайцев. Йому посмертно
стрілецький полк цієї ди- присвоєно звання Героя
візії визволив Гостомель. Радянського Союзу. Визво7 листопада 78-й і 360-й ляючи білоруську землю,
стрілецькі полки 74-ї дивізії загинув смертю хоробрих
вигнали окупантів з Ірпеня і командир батальйону каБучі.
пітан Володимир Зайцев.
У повітряному бою над Його ім’ям названо вулицю
Мостищем був збитий і за- в Ірпені.
гинув Герой Радянського
Ще 24 березня 1944 року
Союзу льотчик-винищувач
німецька
авіація бомбила
В.К.Кулешов. Його ім’ям
Ірпінь.
Загинуло
багато солназвано центральну вулицю
датів, які їхали на фронт.
села.
Але вже розпочалася від6 листопада 1943 року
будова.
І ось прийшла звіст70-а механізована бригада
3-ї танкової армії визволила ка про Перемогу!
Мало залишилося учасниселище імені Коцюбинського (нині Коцюбинське), а во- ків Другої світової війни. Ми
їни 121-ї стрілецької дивізії шануємо живих і тих ветератого ж дня визволили Рома- нів, хто залишив життя упродовж 72-х років після закіннівку.
У боях за визволення на- чення війни, тих, хто поліг
шого краю загинуло 415 во- на фронтах, наближаючи
їнів, зокрема Герой Радян- Перемогу ціною власного
ського Союзу С.В. Папулов. життя, і замучених у кон74 дивізія була поповне- цтаборах та фашистських
на багатьма чоловіками із катівнях. Це наші предки.
Чернігівської області. Їх – Ми бережемо пам’ять про
ненавчених і не обмундиро- трагедію і подвиги.

Шановні ветерани!

Сердечно вітаю вас зі славним і дорогим всім
нам святом, Днем Перемоги! Ви – наша гордість
і слава. Велич вашого подвигу непідвладна часові. Земний уклін вам і найглибша вдячність!
Прийміть побажання щастя і добра, здоров’я і
бадьорості духу на довгі роки, незгасної любові
рідних та близьких, всього українського народу.
Бажаю мирного неба, ясного сонця та всього
найкращого!
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
(В. Симоненко)

З повагою до Вас, Олена СЕВАСТЬЯНОВА,
депутат Ірпінської міської ради
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Олександр Ізугенєв –
ЛІТОПИСЕЦЬ ПЕРЕМОГИ

Усе на світі, на превеликий жаль, тьмяніє, задавнюється і забувається. До Дня Перемоги
пролягла відстань у 72 роки. На щастя, є допитливі люди, котрі доносять Пам’ять. Це
завдяки їм ми знаємо про радісні миті Перемоги и про її моторошну ціну.
Підготував Володимир КОСКІН
І діти, як дорослі

У 1943 р. в Ірпені на розі
вул. Жовтневої (нині – Северинівська) і 9-ї Лінії гітлерівці стратили двох школярів – Анатолія Хлистунова і
Володимира Козиря. Вони
були рідними братами по
матері. До Другої Світової
війни хлопці вчилися в ірпінській середній школі №1.
Анатолій у шостому, а Володимир у четвертому класах.
Це були здібні, працьовиті

стапо надійшла заява від
сусідів громадянки Козир
про те, що Ганна Василівна
Козир (так звали матір піонерів) дуже чесна людина і з
партизанами зв’язків не має.
Після тортур Ганна Василівна захворіла на туберкульоз
і померла.
Дізнавшись ці подробиці про школярів Анатолія і
Володимира,
профспілка
ірпінського автопарку та
колектив ухвалили рішення
про увічнення пам’яті геро-

Командувач 3-ї танкової армії генерал-лейтенант
танкових військ П. С. Рибалко (звільняв Ірпінь)
серед воїнів-танкістів.
хлопчаки, які гаряче любили
Батьківщину.
Анатолій і Володимир
були пов’язані з партизанами. У їхньому домі бувала
партизанська
розвідниця Рита Камінська. Батько
хлопців до війни працював
агрономом у Дмитрівському радгоспі Києво-Святошинського району, а коли
почалася війна – пішов захищати Батьківщину і загинув
у бою. Мати працювала у
промартілі ім. Жданова. За
підозрою у зв’язку з партизанами була заарештована
карателями. Не добившись
визнання, її звільнили. Це
було зроблено з двох причин: перша – есесівці знали,
що після тортур вона довго
не протягне і, друге – в ге-

їв-підлітків. Замовили для
могили обеліск, металеву
огорожу, які були встановлені на могилі юних патріотів.

Злочин за злочином…

Від фашистської кулі в
Ірпені загинув ще один піонер, Михайло Знаменський.
Його могила потребує упорядкування.
Влітку 1942 року німці в
селищі Ворзель по-звірячому замучили двох патріоток
– мати і доньку Білостоцьких. Про це знають старожили Ворзеля. Ще в 50-х роках
ворзельською радою депутатів було ухвалено рішення
щодо найменування однієї
з вулиць Ворзеля іменем
Білостоцьких.

Запрошуємо на заходи!
9:00 – Відкриття меморіальної
дошки на Алеї Героїв АТО (вул.
Котляревського)
10:00 – Урочисте зібрання на
Алеї Слави (вул. Центральна)
Центральна площа (вул. Шевченка)
11:00 – Мистецький марафон
загальноосвітніх закладів та творчих колективів міста
16:00 – Музичні вітання вихованців Ірпінської дитячої музичної
школи
18:00 – Концерт Заслуженої артистки України Руслани Якобінчук
та ансамблю «Дивограй»
19:00 – Музичні вітання ЕЛІЕН
МАК та учнів мистецької студії
«Мак»
20:00 – Концерт Київського
академічного муніципального
духового оркестру
Мікрорайон Романівка
(ДОТи)
12:00 - 15:00
Концертно-розважальна програма

В Ірпені було розстріляно вісім депутатів селищної
ради, яких городяни обирали багато разів.
У червні 1941 року, коли
почалася війна, всі юнаки
(понад 20 хлопців) випускного класу Ірпінської СШ
№1 добровільно пішли на
фронт. Додому після війни
з них ніхто не повернувся.
Всі загинули як герої на полі
брані.
Есесівці в 1943 році поблизу с. Романівки спалили
хутір Любки, що складався з дванадцяти дворів, а
жителів зв’язали колючим
дротом, відвели від хутора і
розстріляли. Серед розстріляних були дві вагітні жінки.
В Ірпені більше 30 років
працював лікарем Михайло Михайлович Купрюхін.
Це був чудовий лікар і прекрасна людина. На фронтах
Другої світової війни загинули його два сина. Сам же
Купрюхін не зміг евакуюватися і продовжував лікувати
в Ірпені. У роки окупації
показав себе безстрашним
патріотом. Багато молодих
людей він врятував від угону в гітлерівську Німеччину, допомагав радянським
військовополоненим здійснювати втечі. Коли Купрюхін помер (в 1949 році),
тисячі жителів Ірпеня та
інших сіл прийшли з вінками і квітами, щоб віддати
останню шану покійному.
Жіноча рада міста ухвалила
рішення (1965 р.) клопотати перед міською радою
про перейменування вул.
Садової, де жив Купрюхін,
на вул. Купрюхіна.
На території Ірпінської
міськради в 1941–1943 рр.
німцями розстріляно близько 50 осіб. Прізвища їх відомі. Це були найкращі люди
нашого міста.

лягають увічненню. Саме
на цьому колись наполягав
полковник Олександр Петрович Ізугенєв. Саме він з
однодумцями пропонував
біля входу на Ірпінське кладовище поставити пам’ятну
плиту і на ній викарбувати
прізвища закатованих і розстріляних.
Олександр Ізугенєв був із
тих подвижників, які відроджували пам’ять про героїв і полеглих. Великою мірою завдяки його зусиллям
вийшли у світ два машинописних альманахи «Перемога». Ізугенєв розшукав і опитав сотні свідків, воскресив
із забуття безліч героїчних
доль і прізвищ.
Народився
Олександр
Петрович в 1900 році в
місті
Сенгілеї
Ульяновської
області.
Змалку
пізнав
безвихідну
нужду. Йому було всього
8 років, коли він втратив матір. Із трьох дітей Саша був
старший. І пішов у люди.
Працював у місцевого поміщика ціле літо підпаском
– за сатинову сорочку, потім
– у купців, потім – на Волзі
на буксирі, а далі на будівництві цементного заводу.
У грізні роки війни він захищав Очаків, Севастополь,
а потім з боями визволяв
рідну землю від фашистських загарбників. Звільняв
Україну, форсував Дніпро
(на ділянці Корсунь-Шевченківського
напрямку),
Західний
Буг,
звільняв
Польщу, брав участь у Вісло-Одерській і Берлінській
операціях, а потім зі своїм
127-м прикордонним полком вийшов на Ельбу.
Був нагороджений багатьма бойовими медалями
та орденами. Після війни
ще служив у прикордонних
військах.
Врешті осів в Ірпені. Цілком віддався громадській
«Залишаю вам своє ім’я» роботі, вихованню молодоВикладені факти не ви- го покоління.
черпують усіх випадків і
Активно займався пипостатей, що й дотепер під- таннями охорони пам’яток.

Олександр
Ізугенєв був із
тих подвижників,
які відроджували
пам’ять про героїв і
полеглих. Великою
мірою завдяки
його зусиллям
вийшли у світ два
машинописних
альманахи
«Перемога». Ізугенєв
розшукав і опитав
сотні свідків,
воскресив із забуття
безліч героїчних
доль і прізвищ.
Написав (але не встиг видати) мемуари про Велику
Вітчизняну війну, про те, як
зі своїми прикордонниками
прийняв на себе перший
удар німецьких полчищ.
Багато сил та енергії
Олександр Петрович віддав особистому фіксуванню
спогадів учасників Другої
Світової та Громадянської

воєн, свідчень партизанів і
підпільників.
Склав Олександр Петрович й історію Ірпеня: «Ірпінь
вчора, сьогодні, завтра». Ці
матеріали були використані
для написання історії Ірпеня
в 26-томному виданні «Історія міст і сіл Української
РСР».
Як свідчать ветерани-ірпінці, з Ізугенєва енергія
била ключем до останніх
днів його життя. Помер
Олександр Петрович 13 квітня 1981 року.
Одна з вулиць Очакова в
1984 р. була перейменована
на честь Ізугенєва (він звільняв Очаків). Ірпінь свого літописця не відзначив.
Незадовго до смерті (за
свідченням дружини Анни
Григорівни) Олександр Петрович зібрав усіх дітей-онуків і сказав: «Я відчуваю, що
дні мої полічені, може, я протягну ще місяць або два, а
може, це неминуче трапиться сьогодні або завтра, тому
вислухайте мене. Я не залишаю вам ніякого багатства,
але я залишу вам своє добре
ім’я, дивіться, бережіть його і
нічим не забрудніть. Живіть,
як жив я».

ВИПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ
Виплата разової допомоги, передбаченої Законами
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «про жертви нацистських переслідувань»
у 2017 р.
Відповідно до постанови Кабміну від 05.04.2017 №223
«Деякі питання виплати у 2017 р. разової грошової допомоги,
передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”» установлені виплати разової грошової допомоги
до 5 травня, у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних
таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин: I групи – 3500 грн; II групи – 3100 грн; III
групи – 2700 грн;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким
на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1200 грн;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
– 3500 грн;
4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників
бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 грн;
5) учасникам війни і колишнім в’язням концтаборів, ґетто,
інших місць примусового тримання, особам, які були насильно
вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників,
інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом
у тилу ворога – 500 грн.
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РОСЛИНИ – РОЗУМНІ?
Людина досягла б значно більшого, якби, борючись за врожай,
скористалася природними методами, до яких вдається рослина.
Головне ж, обійшлася без шкоди для власного здоров’я.
Наталія ОКОЛІТЕНКО, письменниця, доктор біологічних наук,
гранд-доктор філософії
У 1699 р. священик Андрес де Авенданьо натрапив у джунглях Гватемали на
грандіозне місто. Не маючи
можливості проникнути до
нього крізь тропічні зарості,
лишив його, немов непрочитану книгу, і вдруге її через
150 років розкрив губернатор гватемальського департаменту Петен Амбросіо Тут.
Найбільше місто індіан
майя – Тікаль, що занепало
близько 800 р., має храмовий комплекс, розташований
на цоколі площею один гектар й оточений височезними
пірамідами. Вимощені вулиці, п’ять великих архітектурних комплексів, пов’язаних
між собою проспектами,
понад три тисячі будинків,
споруджених навколо зведених раніше, безліч стел
та олтарів, обсерваторія...
Жерці майя добре зналися
на астрономії, досить точно
передбачали сонячні затемнення, на медицині – вміли
робити навіть трансплантацію черепа, створили піктографічний кам’яний літопис.
І все-таки ця колосальна
цивілізація загинула, величезні міста, в які вкладено
колосальну людську працю,
спорожніли... Причин, як це
буває з історичним процесом, можна назвати кілька,
але в кінцевому підсумку всі
вони зводяться до однієї...
Майя вважали, що боги
виліпили їхніх пращурів із кукурудзяної каші, потім тричі
знищували своє творіння, аж
доки підібрали надійніший
матеріал – зробили людей
із плоті і крові. Кукурудза в
історії майя відігравала куди
більшу роль, аніж вони про
те здогадувалися.

«Дім, який побудував
Джек»

Усі розкоші цивілізації
майя трималися на праці
хліборобів, яким – так здебільшого й водиться – щонайменше перепадало від
її благ. Селяни випалювали
джунглі, кілька років обробляли оголену землю,
а потім кидали виснажену
ділянку й освоювали іншу,
звичайно ж, далі від міста. І
врешті не стало сенсу долати
величезні території від поля
до убогої хижки на околиці.
Чому ж грунти втомлюються? Не тільки через те,
що виснажуються їхні живлющі сили – все набагато
складніше.
Жодна жива система не
може існувати без того, щоб
не виносити за свої межі
непотрібні їй речовини. У
рослин такі речовини називаються колінами. Однак
непотрібне одному може
виявитися бажаним іншому,
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Отакої!

міння рослин постояти за себе дослідили
американські вчені Девід
Роудс і Гордон Орайєнс,
спостерігаючи за березами
і вербами. Щодесять років
на них нападають шкідники: маючи намір поживитися, вони незабаром
пропадали від білкового
недоїдання. Найцікавіше,
те ж саме відбувається на
лісових ділянках, до яких
шкідники ще не встигли
приступитися.

ось і приєднуються до першого, хто зайняв територію,
ті, кого такий сусід влаштував, а насіння рослин, які
не сприймають грунтових
колінів, може лежати роками не проростаючи. Це та
причина, чому волошки так
любо синіють на житньому
полі – без цих будяків врожаї
нижчі, – а гвоздики на міських клумбах воліють рости в
гордій самотності. На рівні
хімічних речовин наші зелені сусіди ніби промовляють
один до одного: «Шукай собі
іншого місця» або ж: «Ласкаво просимо до нашого товариства, разом нам буде добре». Академік НАН Андрій
Гродзинський назвав це явище «впізнанням» одних рослин іншими. Щось подібне
спостережено й між людьми,
лиш називається воно психологічною сумісністю чи несумісністю, яка переходить у
дружбу або безпричинну ворожнечу. «От не подобається
мені він», – можна почути
часом. А чому? Конкретної
відповіді не буде. Не подобається, та й годі.
Світ нашої планети – це
одна складна мозаїка із цілком автономних сукупностей
різних організмів, які називаються екосистемами. Формуються вони так. Спочатку
з’являється якась панівна
рослина – така собі зелена
королева, що починає створювати власну державу. Приводить свій «почет» – рослини, яким корисні її коліни; за
ними тягнуться комахи, які ті
рослини запилюють; далі –
птахи, які тих комах ловлять;
звірі, що полюють на птахів;
звірі, що полюють на звірів,
які полюють на птахів; врешті, «дрібний обслуговуючий
персонал» – черв’яки, слимаки, жуки-гнойовики, різні
мікроорганізми.
Одні складники екосистеми живуть тисячі років (є такі
дерева), інші – кілька хвилин
(мікроорганізми),
однак,
досягнувши рівноваги, сама
співдружність може не змінюватися століттями. У ній є
своє внутрішнє середовище,
де кожен або починає якийсь
необхідний для загалу процес, або ж становить його
проміжну чи завершальну
ланку. Досить її вилучити,
щоб рухнуло все.
Проте минає час, і поживні речовини в ґрунті можуть
вичерпатися, що поставить
під загрозу цілу співдружність. Щоб цього не сталося,
заздалегідь відбувається «регуляція на вищому рівні» за
допомогою колінів. У малих
дозах вони стимулюють ріст
рослин, а у великих стають
згубними, навіть для тих, хто
їх виділяє, бо висмоктують із
протоплазми воду. Бачили,
як в’януть і гинуть сільськогосподарські культури або ж
квіти на щедро зволоженому грунті? Це тому, що він
перенасичений
колінами.
Панівна рослина, «рослина-організатор» екосистеми,
починає сама себе виживати,
а водночас і всіх, хто біля неї
добре почувався.
У природі ніяке місце порожнім не буває: на звільненому грунті оселяються інші
рослини, а разом із ними
інші комахи, інші птахи, інші
звірі, які полюють на птахів...
Словом, ситуація як в англій-

ській пісні про «дім, який
збудував собі Джек». Якщо
це природний процес, то
він відбувається поступово
й гармонійно. Та біда, коли
ту гармонію штучно порушено: тоді у світ, де все добре
одне до одного припасоваВенерина мухоловка заточує у пастку, якщо двічі торкнутися до її крихітних волосків
не, може вдертися агресивна рослина й вижити своїми
колінами місцевих, відтак і рослин влаштовують додат- тя. Отже, врожай насіння ко- ж, обійшлася без шкоди для
змінити ситуацію. Як прави- ковий комфорт – вирости-си- нюшини, яке на ринку дуже власного здоров’я.
діння, з яких зручно збирати дороге, залежить від кількості
ло, на гірше.
Тест на любов
нектар.
таких панянок.
Продумано до дрібниць
Серед наших зелених сусіЦей логічний ряд сучасМозку в рослин шукати
дів є й такі, що вдаються до
Споконвіку існує практика зовсім неприйнятних з по- ники Дарвіна сприйняли як годі, однак нагромадилося
землеробських систем – сіян- гляду людської моралі мето- веселий курйоз, однак життя безліч спостережень про те,
ня однієї культури після іншої дів – обдурюють комах. Так, підтвердило його справедли- що рослини якимось чином
сівозміни, щоб запобігти вто- квітка однієї з орхідей-чере- вість.
психологічний
До речі, стосунки в коню- уловлюють
мі ґрунту.
вичків – має форму хатнього шини із джмелями непрості. стан людини.
Але нащадки тих, хто був капця і пахне ваніллю. СпокуВідомо ж, що навіть щепу
зліплений із кукурудзяної шені цим ароматом бджоли Ці комахи не квапляться лізти
каші, не знали, що сіяти куку- залазять всередину квітки, у квіткову трубочку, воліють не можна брати в будь-кого
рудзу по кукурудзі не можна. а вибратися можуть лише добувати нектар, прокушу- і будь-як – тільки в доброї
Це й вирішило долю цілої ци- через вузький лаз, дорогою ючи її. Та, виявляється, і на людини й від щирого серця,
такий «розбій» є рада: росли- інакше – засохне. В одних говілізації.
вимастившись у пилок. ТраСтатеве розмноження в пляється, їм не вдається звіль- на виділяє солодку краплин- род родить, бо в нього «легка
рослин відкрив Карл Лінней, нитися з пастки, й вони гинуть ку назовні, вона приваблює рука», а іншим і добрива не
і тодішнє суспільство це так у красивій в’язниці, бо ж нек- мурах, ті ж дають відсіч ле- допомагають. Тицьнутий із
дачому конкуренту. Ботанік
шокувало, що у пресі вислов- тару там немає.
В. Назаров детально описав, роздратуванням букет квітів
лювалися сумніви, чи приАронник
«гуманніший»,
стойно панночкам дарувати хоч і не менш підступний. як джміль кілька разів при- зав’яне одразу. Чи це підтвербукети квітів. Втім, невдовзі Його суцвіття приваблюють ступався до конюшини, та, джується експериментом?
Під час досліджень у Визаспокоїлися на сентенції «ко- мух запахом гнилого м’яса й нещадно обкусаний, мусив
жен розуміє в міру своєї зі- не випускають, аж доки вночі залізти в квітку так, як нале- щій школі ім. Вейєнштефепсованості». Люди дивуються не відкриються чоловічі квіт- жить. От і сумнівайся після на 48 садівників-аматорів
вигадливості зелених друзів у ки й не висиплять пилок на цього у розумі рослин!
одержали по шість саджанців
їхньому прагненні продовжи- спини комах. Коли розмно- Вміє постояти за себе
помідорів кожний. Трьом із
ти рід і досі.
них належало вирощувати з
ження гарантоване, сторожоНе будемо вдаватися в ві волосинки в’януть – і мухи
Хоч би яка ненажерлива любов’ю, а іншим – байдуже
тонкощі дуже непростого вільні.
гусінь напала на гай, а до поливати та угноювати. «Випроцесу запилення. У кожЧасом стосунки між квіт- катастрофи справа ніколи
ної рослини пилкові зерна кою і комахою справляють не доходить. Рослини різко явилося, що томати, виромають свої особливості, які враження цілком осмислених підвищують у своїх листках щені з любов’ю, принесли в
багато що можуть розпові- дій... Так, мексиканську юку кількість гірких речовин – середньому на 22,2% більше
сти вченим. Наприклад, коли – рослину з гарними білими танинів – і зганяють ворога врожаю», – повідомив проМіжнародна наукова комісія квітами, яку можна побачити до кінців молодих пагонів, фесор Манфред Хоффман.
досліджувала покров Ісуса в наших садах, запилює міль а там його видзьобують Ймовірно, рослини тонко реХриста – Туринську плащани- прокуба. Вона відкладає яйця птахи. Минає якийсь час – і агують на інформаційні сигцю, то було знайдено пилкові в квітку, й гусінь живиться ліс стає ще пишнішим. Те ж нали, матеріальним носієм
зерна рослин із берегів Мер- недозрілим насінням юки, за- саме відбувається з афри- яких є надслабкі електромагтвого моря. Це засвідчило, лишаючи його достатньо для канською акацією, коли до
що полотно було виткано розмноження рослини. Перш неї підходить стадо антилоп нітні поля. Ми теж інтуїтивно,
саме там.
ніж відкласти яйце, прокуба куду. Трохи похарчуватися як нам здається, сприймаємо
Є рослини, схильні до забирає пилок, скачує його собою дерева дозволяють, настрої тих, із ким маємо
самозапилення, однак тоді в кульку і з таким «посагом» та коли непрохані гості пе- справу.
Вряди-годи надходять поребирають міру – вони менМіж іншим: ше як за годину подвоюють відомлення про те, що роскількість танинів, і тварини, лини цілком спроможні на
ереселившись на новий континент до Австралії,
європейці привезли з собою велику рогату худобу,
набивши шлунок, гинуть від емоції. Так, Клів Бактер – спеовець і вирішили жити так, як звикли в себе на
голоду, бо перетравити по- ціаліст з аналізу результатів
батьківщині: корів тримати неподалік житла, щоб на ніч
живу не можуть.
детектора брехні – підключив
заганяти до кошар. Та незабаром пасовище вкрилося
«Що це воно таке, що у електроди цього пристрою
кизяками. Висохши під палючим сонцем, вони зберігалися
мене колорадський жук всю до драцени, яка прикрашала
роками, не даючи рости траві. Люди мусили все далі й
картоплю об’їв, а у вас вона його кабінет, перед тим подалі відганяти худобу, лишаючи за собою зіпсовані луки.
ціла?» – бува, дивуються ливши її. Крива, яку викресЧим не ситуація з цивілізацією майя? Із того клопоту дехто
господині. І допитуються:
лив детектор брехні, засвідпочав подумувати, чи не повернутися йому до Європи,
«Чим ви її прискали?».
де коров’ячий гній – цінне добриво. На щастя, хтось
А нічим. Самі рослини в чила, що рослина охоплена
знайшов оптимальне рішення: з черговим пароплавним
останньому пориві до життя радісним збудженням. Тоді
рейсом було доставлено до Австралії кілька контейнерів
виробили газоподібний ме- вчений вирішив припекти лижуків-гнойовиків. Після цього тваринництво на материку
тилжасмонат, завдяки якому сток – і не встиг запалити сіррозквітло. Ось що таке рівновага екосистеми!
утворюються ферменти, що ника, як стрілка показала, що
роблять листя неїстівним. драцена охоплена панікою.
Прагнучи продовжити експотомство не дає бажаної притримуючи його хоботком, Процес цей потребує часу
генетичної різноманітності, а летить до іншої квітки. Так – тому так важливо послати перимент, Бакстер попросив
тому природа прагне, щоб у міль спочатку відкладає яйця, своїм сородичам на сусід- студента вирвати з коренем
цьому процесі брали участь а потім головою заштовхує ніх ділянках сигнал тривоги, та розтоптати іншу драцену,
щоб вони приготувалися до
інші рослини того ж само- пилок у ямку на приймочці.
що той і зробив. Звідтоді,
го виду. І тут діють ті ж самі
Якось Чарлз Дарвін заці- атаки комах.
Понад те: всіяний чер- коли цей хлопець заходив до
фактори, які утверджують кавився, чому червона конюкабінету, рослина, яка лишибагатство нашого світу: вітер, шина на полях не дає плодів. воними личинками картолася живою, виявляла явні озпляний
кущ
вміє
покликати
вода, комахи й тварини. І які Селяни це пояснили тим, що
ж цікаві «інженерні рішення» всі відданиці у їхньому краї на допомогу хижих клопів, наки страху.
Повідомлення
Бакстепри цьому трапляються! Осо- гарні і вчасно виходять заміж. які залюбки ласують тими
бливо це стосується комах.
Така відповідь здивувала вче- личинками. Кущ без коло- ра науковий світ не сприйЩо означають яскраві ного; вивчивши будову квіт- радських жуків клопа не няв. Причиною того є тільки
плями та штришки при основі ки конюшини, він зрозумів, цікавить, а сідає він на ті стандарти наших уявлень
пелюстки, які надають цьому у чому справа. Цю рослину рослини, які точно вказують про навколишній світ. Почудовому витвору природи можуть запилювати лише на джерело небезпеки. Що годьтеся: не хотілося б, щоб
художньої завершеності? Це джмелі – у бджіл не досить точніша інформація, посла- наші зелені друзі, котрим ми
«дороговкази» до нектару, й довгий хоботок. Джмелині ж на мовою хімії, то більше зобов’язані життям, брали
з’являються вони тоді, коли стільники поїдають польові шансів врятуватися.
Людина досягла б значно участь у стражданнях, яких
пилок визрів. Для «небажа- миші, ворогом яких, своєю
них гостей» передбачено від- чергою, є коти. Їх найбіль- більшого, якби, борючись за так багато на нашій планеті.
лякувальні липкі стрічки на ше полюбляють утримувати врожай, скористалася при- Адже їм дістається найбільше,
стеблах та квітконіжках і різ- жінки, які втратили надію на родними методами, до яких хоч вони на те й не заслугоні «пастки». А для «жаданих» влаштування сімейного жит- вдається рослина. Головне вують.

П
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САЛАТИ ІЗ СИРОГО БУРЯКА
Як ви ставитеся до сирих овочів? Чи включаєте
ви ці продукти у свій раціон? Звичайно, багато хто
може назвати ці питання риторичними. Адже мало
кому прийде в голову піддавати термічній обробці
свіжі огірки, помідори, капусту та інше.
Але цими овочами не обмежуються ті, хто піклується про те, чи отримує організм необхідний запас
вітамінів на добу. Йдеться ще й про буряк. Незважаючи на те, що салати з сирого буряка їдять небагато,
ці страви все ж мають місце бути і до всього іншого
вони дуже корисні і мультивітамінні.

Найбільш поширений, корисний і простий салат
із сирого буряка. Його можна приготувати за лічені
хвилини, а смак чудово урізноманітить обід і навіть
вечерю. Таку легку страву подавайте до жирного
м’яса, це сприятиме поліпшенню перетравленню
важкої їжі.

Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.;
- горіхи – 100 г;
- часник – 3 зубчики;

СМАЧНО І ПРОСТО

Салат із сирого

буряка з яблуками
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.;
- лимонний сік – 3 ст. л.;
- яблуко – 2 шт.;
- мед – 1 ст. л.;
- олія (горіхова, оливкова,
лляна тощо) – 1 ст. л.;
- свіжа зелень – кріп, базилік, петрушка.

Салат із сирого буряка
- морква – 1 шт.;
- майонез (домашній або сметана) – 3 ст. л.

Приготування
Хоч у рецепті і вказується по одній штуці буряка і моркви, але зважайте на розмір овочів: якщо вони невеликі,
то можна брати і по два овочі. Очищаємо моркву і буряк
від шкірки, натираємо на тертці. Перемішуємо, а в отриману овочеву суміш розчавлюємо часник.
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Приготування
Рецепт гранично простий,
але при цьому він багатий на
вітаміни і дуже приємний на
смак. Отже, яблука з буряком
натираємо на тертці, після
злегка збризкуємо їх лимонним соком і медом, залишаємо
на кілька хвилин. Поливаємо
обраною олією салат і додаємо
сіль і зелень.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 8–14 травня 2017 року
ОВЕН (21.03–20.04)
Фатальнi змiни у
вашому життi можуть
одержати заданий
напрям у понедiлок. У серединi тижня повернення старих
покровителiв допоможе вам
в справах. Друзям подаруйте
недiлю.
ТIЛЕЦЬ (21.04–
21.05)
У серединi тижня все
потрiбне приходитиме до вас
обхiдними шляхами. Мрiї
здiйсняться в четвер. В п`ятницю зосередженiсть i
працьовитiсть допоможуть вам досягти
успiху.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
У понедiлок поспiшайте будувати плани по роботi i оздоровленню органiзму.
Покровитель допоможе в роботi у четвер.
У вихiднi уникайте
конфлiктiв.
РАК (22.06–23.07)
На початку тижня будь-яку
iнiцiативу вищих ви можете
обернути собi на користь.
Пильнiсть не зашкодить у п`ятницю.
Усамiтнiться у вихiднi.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Знайти творчi рiшення
в отриманнi вже зароблених
грошей ви здатнi у понедiлок.
З вiвторка можна смiливо рватися в бiй в будь-яких справах.
Подорожуйте в недiлю.
ДIВА (24.08–23.09)
У понедiлок повернiться до проблем з партнерами, договорами, здоров`ям.
У серединi тижня грошi можуть
звалитися на вас несподiвано.
Не перевтомлюйтеся у вихiднi.
ТЕРЕЗИ (24.09–
23.10)
З вiвторка активно
завершуйте запланованi справи. У четвер таємний
покровитель надасть вам
допомогу. В недiлю виходьте
«в люди».
СКОРПIОН (24.10–
22.11)
У серединi тижня
робота несподiвано
знайде вас. Сiмейнi «розборки» з п`ятницi негативно
позначаться на вiдносинах.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–
21.12)
У серединi тижня ви
можете несподiвано
одержати термiнову, вигiдну
роботу. З п`ятницi будьте
пильнi в дорозi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
У понедiлок прокладiть шлях
до здiйснення бажання
вчитися. У вiвторок i
середу на вас чекають
приємнi сiмейнi сюрпризи. Будьте здоровi
у вихiднi.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Помрiйте про пристойнi заробiтки у понедiлок. У четвер може вирiшитися давно
хвилююче питання з
житлом. В п`ятницю
i вихiднi в сiмейних
драмах приймiть
спокiйну, дiлову
позицiю.
РИБИ (20.02–20.03)
На початку тижня
будьте уважнi до
своїх близьких.
У четвер вигiдна
робота порадує вас. З
п`ятницi займiться змiцненням
здоров`я.
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Вітаємо з днем народження!
Віру Григорівну КУЗЬМЕНКО,
головного спеціаліста
загального відділу

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
Господь дарує довгих-довгих літ!
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Вітаємо з днем народження!
Ніну Вікторівну ГРУДНІЦЬКУ
Григорія Денисовича ВОЛЧКОВА
Івана Дем’яновича ШКАНДРАТОВА
Антоніну Григорівну РАДІОНОВУ
Людмилу Василівну ТУЛУНЖУ
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте ви здорові,
Хай сіяють очі, не хмуряться брови,
Хай палають в серці почуття високі,
Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Вітаємо!

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

Графік відключення електроенергії
у Приірпінні з 3 по 31 травня
У зв’язку із
плановими роботами
та капітальними
ремонтами можливі
такі відключення світла
в населених пунктах
Ірпінського району у
травні 2017 року:
3 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Гуцала, Кочура,
Личака, Озерній, Троїцькій,
Громадянській.
4 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Центральній,
Курортній, Мінеральній, 8-го
Березня, Соборній.
В с. Мощун буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення на вул. Леніна.
5 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Северинівській,
9-та Лінія, Покровській.
8 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Підгірній, Озерній, Личака.
10 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Пісочній, 1-й
Лінії, Квітковів, Озерній, Тро-

7 травня 80-річний
ювілей святкує

Ігор Євгенович
ЛЮДИНО.

Повиростали учні, як
квіти у дворі.
І 80-річчя вже стало на
порі.
Не збавилось любові,
не збавилось тепла,
Мудріше стало слово, щирішою душа.
Дозвольте ж привітати Вас з ювілеєм щиро,
І щастя побажати, і спокою, і миру!
Колеги 80–90-х років

Народний календар
5–11 травня
Травень символізує буйний ріст трав. Вважають, що
назва «май» суто українського походження. На Україні під
цим словом розуміють клечання квітами, гілками і зіллям.

Іменини
6 травня – Георгія Побідоносця. Напередодні дня Юрія
(6 травня) святкували свято «Ляля». Найкрасивіша дівчина
(Ляля) повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає,
ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали
висаджувати картоплю.
7 травня – Сави Стратилата і Євсевія. У минулі часи до
цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний
травень: «Ну, хліб-то давно весь вийшов, піди візьми у Савки
в лавці». У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів.
8 травня – Марка. У народі його називали Марк Ключник. Вважається, що Марк відає ключами від дощів. «Якщо
випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки
повних». Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і
крута – до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою – до негоди.
9 травня – Стефана Великопермського, просвітителя,
який створив першу азбуку народів пермської землі. До
цього часу філологи користуються його працями. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези
розвернувся повністю – можна саджати картоплю.
10 травня – Симеона, сродника Господнього. У народі
цього святого називали Семен-ранопашець і казали: «Час
орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають». Якщо у
цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно,
вітряним буде.
11 травня – Мокія. Хто на Мокія прополює грядки – матиме добрий пожиток. У цей день сіють соняшники.

їцькій, пров. Громадянському.
11 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Озерній.
В Бучі можливі відключення на вул. Артема.
12 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Громадянській,
Гончара, 11-й Лінії, Северинівській, 74-й Стрілецькій дивізії, Ав. Антонова.
15 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Мінеральній.
У Гостомелі можливі відключення на вул. Леніна.
16 травня з 8:00 до 17:00
У Гостомелі можливі відключення на вул. Леніна, Новій, Бучанське Шосе.
У с. Мощун можливі відключення на вул. Леніна.
17 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Гуцала, Кочура,
Личака, Озерній, Троїцькій,
Громадянській.
19 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Котляревського, Гостомельське Шосе, 9-а
Лінія, Полтавській, Покровській, Озерній, Троїцькій,
пров. Громадянському.

НА ДОПОМОГУ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
У Громадському центрі по роботі із
внутрішньо переміщеними особами в Ірпені
реалізовується проект «Медичний Центр».
У його рамках відбуваються різноманітні благодійні
заходи для переселенців, для сімей загиблих воїнів АТО,
для багатодітних сімей і одиноких матерів Ірпеня і Бучі.
Для учасників цих заходів передбачено три безкоштовні
сеанси масажу.
Також у Центрі можна отримати інші безкоштовні послуги: послуги психолога, консультації сімейного лікаря,
навчальні програми.
Запис проводиться у Громадському центрі, за адресою: Ірпінь, вул. Покровська, 2.
Організатори і партнери проекту: Благодійна організація «Фонд громади міста Буча», БО «Фундація добрих
справ» та Медичний центр «Ангелія» (м. Київ).

22 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Гуцала, Кочура,
Личака, Озерній, ПТроїцькій,
Громадянській.
23 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Центральній,
8-го Березня, Соборній, Мінеральній, Громадянській.
24 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпінь буде проводитися
капітальний ремонт та розчистка траси повітряної лінії,
можливі відключення на вул.
Северинівській, 9-й Лінії, Покровській, Озерній.
25 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Підгірній, Озерній.

26 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Пісочній, 1-й
Лінії, Квітковій.
29 травня з 8:00 до 17:00
В Бучі можливі відключення на вул. Артема.
30 травня з 8:00 до 17:00
В Ірпені можливі відключення на вул. Гончара, 11-й
Лінії, Северинівській, 74-ї
Стрілецької дивізії, Ав. Антонова.
31 травня з 8:00 до 17:00
У Гостомелі можливі відключення на вул. Леніна.
За повідомленням
«Київобленерго»

Підтримайте тих, хто
бідніший від вас!
В Ірпінському Товаристві Червоного
Хресту тисяча людей знедолених, немічних, вбогих, які будуть щиро вдячні за допомогу продуктами, засобами гігієни, взуттям, коштами, ліками тощо.
З миру по нитці – голому сорочка. Нехай Бог сторицею вертає Вам витрачене на немічну людину!
Рахунок для пожертв: 26001000031804 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 ЄДРПОУ код 00434230, м. Київ, Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста
України, призначення платежу – для Ірпінського регіону
згідно з листом №7 без ПДВ.
Наша адреса: Київська обл., смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 141-п.
Медико-соціальний центр Товариства Червоного Хреста.
Прийом:
Пн – ср, пт: 10:00 – 14:00.
Чт: 13:00 – 17:00.
Голова Ірпінського Червоного Хреста В.В. ЗАБАРИЛО

Афіша культурних заходів Приірпіння 7–13 травня 2017
Ірпінь
5–10 травня – Тематична виставка «Завжди і в
усьому бути українцем» до
95-річчя з дня народження
А. Дімарова (1922–2014).
Центральна бібліотека.
6 травня (сб) 16:00
– Творчий вечір Сергія
Рожновського. Ірпінська
дитяча музична школа.
6 травня (сб) 11:00
– Фестиваль «Трипілля:
цивілізація творців». Вул.
Шевченка.
8 травня (пн) – Виставка «Миттєвості Перемоги»
(фото, документи). Ірпінський історико-краєзнавчий музей.
8 травня (пн) – Героїко-патріотична зона
«Україна в полум’ї війни».
Центральна бібліотека.
8 травня (пн) – Краєзнавчий вечір-спогад
«Літопис мужності і слави».
Центральна бібліотека.
9 травня (вт) 11:00
– Концерт-зустріч «Вам,
ветерани…». Центральний
будинок культури.

10 травня (ср) 17:00
– Звітний концерт відділу
струнно-смичкових інструментів. Ірпінська дитяча
музична школа.
Експозиція про історію
і сьогодення Ірпінського
краю та виставка «Герої
нашого часу» (про наших
земляків, які загинули в
зоні АТО). Ірпінський історико-краєзнавчий музей.

Гостомель
8 травня (пн) 12:00 –
Мітинг до Дня пам’яті тa
примирення. Дзот с. Гостомель район Мостище.
9 травня (вт) – Виставка-шанування «Спасибі
Вам, солдати Перемоги».
Гостомельська філія центральної бібліотеки.
9 травня (вт) 9:00 –
Урочисті мітинги, присвячені пам’яті жертв Другої
Світової війни. Вул. Свято-Покровська, Пам’ятник
«Загиблим воїнам ВВВ».
9 травня (вт) 10:00 –
Урочисті мітинги, присвячені пам’яті жертв Другої
Світової війни. Район Мос-

тище, пам’ятник «Загиблим
воїнам ВВВ».
9 травня (вт) 11:00 –
Урочисті мітинги, присвячені пам’яті жертв Другої
Світової війни. Район Баланівка, пам’ятник «Загиблим
воїнам ВВВ».
5 травня і 12 травня
(пт) 17:00 – «Молодіжний
клуб». Культурно-оздоровчий комплекс.
6 травня і 13 травня
(сб) 12:00 – Дитячий клуб.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
6 травня і 13 травня
(сб) 10:00 – Перегляд
фільмів і мультфільмів.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
7 травня і 14 травня
(нд) 15:00 – Кінофільм
для дорослих. Будинок
культури
8 травня (пн) 15:00 –
«Зустрічі старшого покоління» Культурно-оздоровчий комплекс.
2 травня (вт) 16:00
Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.

10 травня (ср) 15:00
– Мультфільм для дітей.
Будинок культури
11 травня (чт) 15:00
– Декупаж та вироби
«Змайструй сам». Культурно-оздоровчий комплекс.

Коцюбинське
9 травня (вт) 9:00,
11:00 – 72-а річниця з Дня
Перемоги над фашизмом.
Заходи до дня пам’яті
жертв нацизму. Мітинг.
Концерт. Будинок культури.

Романівка
6 травня (сб) 15:00
– «Театральний лікбез».
Лекторій-бесіда «Як театр
впливає на життя». Клуб.

Ворзель
9 травня (вт) 11:00
– Урочистий мітинг-реквієм до Дня Перемоги над
нацизмом у ІІ світовій
війні. Пам’ятник загиблим
воїнам смт Ворзель.

РЕКЛАМА
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ІРПІНЬ МИСТЕЦЬКИЙ

ХУДОЖНИК –
філософ і мислитель

Художня школа академічного
рисунку і живопису
«Irpen Art School»

Художники – особистості непересічні. Їхні способи
життя, звички, висловлювання викликають
інтерес не менший, ніж створені ними роботи.
Сьогодні ми поговоримо про «думки на папері»
найвідоміших майстрів своєї справи.

Євгенія ХАРГРІ,
директор Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»
Леонардо да Вінчі – видатний італійський вчений,
дослідник, винахідник і художник, архітектор, анатоміст та інженер, одна з
найвизначніших
постатей
італійського Відродження у
своїх записах пояснював усе
просто і лаконічно: «Картина у живописця буде мало
досконала, якщо він за натхненника бере картини інших; якщо ж буде вчитися на
предметах природи, то збере добрий урожай...» Інакше
кажучи, робота з натури для
творчої особистості є безцінною, природа виступає і натхненником, і найкращим
учителем.

Мікеланджело Буонарроті
– італійський скульптор, художник, архітектор, поет та
інженер, твори якого вважалися найвищими досягненнями мистецтва Відродження
ще за життя Майстра, в одному зі своїх щоденників написав вислів, що пройшов крізь
віки: «Я ще нічого не можу,
зате я вмію вчитися». Цією
думкою Великий Художник
доводить, що бажання вчитися новому у будь-який період життя дає кожному з нас
безкрайні можливості для
особистісного становлення і
розвитку.
Огюст Роден – відомий
французький
скульптор,

один із засновників імпресіонізму у скульптурі у своїх
записах міркував: «Художник подає великий приклад.
Він пристрасно любить свою
професію: найвища нагорода для нього – радість
творчості. На жаль, у наш
час багато зневажають, ненавидять свою роботу. Але
світ буде щасливий тільки
тоді, коли у кожної людини
буде душа художника, інакше кажучи, коли кожен буде
знаходити радість у своїй
праці». Ці думки Художника
не потребують ніяких тлумачень. Єдине спадає на думку:
улюблена робота та, на якій
не працюєш, а твориш.

один із найвидатніших сюрреалістів ХХ ст., який писав
навіть «заповіді для художника». Так от, Митець у своїх
записах переконував: «Для
початку навчіться рисувати
і писати як старі майстри, а
вже потім дійте на свій розсуд – і вас завжди будуть
поважати». Ця проста, але
така важлива послідовність:

спочатку отримання академічної художньої освіти,
потім – політ фантазії. Адже
конкретні фахові знання
допомагають творчій особистості висловити пензлем на
полотні чи олівцем на папері вир образів і емоцій, що
виникають у багатій творчій
уяві кожного.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет державної
фіскальної служби України оголошує конкурс на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ІНСПЕКТОРІВ

№
з/п

ВИМОГІ ДО КАНДИДАТІВ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКІ:

- відсутність судимості, інших
проблем із законом, алкогольної та
наркотичної залежності;
- добра фізична форма;
- дисциплінованість,
відповідальність, комунікабельність,
готовність навчатися та працювати в
команді, стресостійкість.

- охорона громадського порядку,
прав, свобод та інтересів громадян;
- охорона матеріальних цінностей.

- вища, або середньо-спеціальна
освіта;
- служба у збройних силах;
- досвід роботи у правоохоронних
органах, або охоронних структурах;
- вік від 20 до 45 років;

Пабло Пікассо – іспанський і французький художник, один із найвидатніших
митців XX ст. у своїх записах
влучно трактував поняття
«художник» і «хороший художник». Його тлумачення є
актуальними і досі: «Художник – це людина, яка пише
те, що можна продати. А хороший художник – це людина, яка продає те, що пише».
Сальвадор Далі – каталонський художник, скульптор, гравер, письменник,

ОГОЛОШЕННЯ

Муніципальна варта м. Ірпінь

БАЖАНО:

Автор: Олександра
Чимрова (14 років)
Папір формату А3,
графіка

Розпочато набір у навчальні 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 потенційного учня з видами навчальних програм і творчою атмосферою школи;
► складання художньо-педагогічного плану подальшої
роботи з учнем, формування графіку відвідування, визначення навчальної групи на основі результатів короткострокового
завдання і побажань учня;
Вартість: 100 грн. Тривалість – 1 година. Матеріали входять
у вартість 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!

Назва інститутів та кафедр

Завідувач
кафедри
шт.од.

Професор
шт.од.

Доцент
шт.од.

Старший
викладач
шт.од.

Викладач
асистент
шт.од.

1

Кафедра фінансів

-

1

4

2

-

2

Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

-

-

1

1

-

3

Кафедра менеджменту

-

-

1

-

-

4

Кафедра сучасних європейських мов

-

-

1

-

-

5

Кафедра митної справи

-

-

-

1

-

6

Кафедра податкової політики

-

-

2

-

1

7

Кафедра міжнародної економіки

-

-

-

1

-

8

Кафедра інформаційних систем і технологій

-

-

1

-

-

9

Кафедра інтелектуальних управляючих та
обчислювальних систем

1

-

-

-

-

Звертатися за телефоном:
(098) 302-06-12.

10

Кафедра економічної кібернетики

1

1

-

-

-

11

Кафедра бухгалтерського обліку

-

-

1

1

-

Контактна особа – Олег Павлович.

12

Кафедра обліково-аналітичних баз знань

-

-

1

1

-

13

Кафедра економічної теорії

-

-

1

-

-

14

Кафедра статистики та математичних
методів в економіці

-

-

1

-

-

15

Кафедра вищої математики

1

-

-

-

-

16

Кафедра аудиту та економічного аналізу

1

-

1

-

-

17

Кафедра теорії права та держави

-

2

1

1

-

18

Кафедра фінансового права

-

1

1

1

-

19

Кафедра кримінального права та кримінології

-

1

2

-

-

20

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

-

-

2

-

-

21

Кафедри цивільного права та процесу

-

-

2

2

-

22

Кафедри господарського права та процесу

-

2

-

1

-

23

Кафедра фітнесу, рекреації та реабілітації

-

-

2

-

-

24

Кафедра фізичного виховання і спорту

-

1

1

-

2

25

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

-

1

-

-

-

МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування;
- своєчасну достойну і стабільну
заробітною платню (400 грн за добу),
премії;
- кар’єрне зростання;
- безкоштовну спецформу.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО НОМЕРА

АНЕКДОТИ
***
– Що головне в боксі?
– Шуби!
– Що? Які шуби?!
– Чілі пеледні шуби!
***
– Ваш рівень знання
англійської?
– My English is the… is
the…
– А далі?
– Is the capital of Great
Britain!
***
Подружжя в театрі.
– Сарочко, тобі зручно
сидіти?
– Так, Абрамчику,
зручно!
– Тобі видно?
– Так, любий.
– Тобі не дме?
– Ні, золотенький.
– Тоді поміняймося
місцями.
***
Бабусю, дай 5 гривень.
– ГА?
– Дай 5 гривень!
– ГА?
– Дай 10 гривень!
– Ти ж казав п’ять?!

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, подають особисто заяву та інші необхідні документи до відділу кадрів
(каб. 125). Термін подання заяви – один місяць з дня оголошення конкурсу.
Детальну інформація щодо участі у конкурсі можна отримати: на сайті Університету
asta.edu.ua, у відділі кадрів та за тел. (045-97) 54-223. Адреса Університету ДФС України:
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь Київської області

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Ірпінської міської ради про
результати конкурсного відбору експертів щодо проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Протокол №8/2017

Об’єкт оцінки:
Балансоутримувач: Комунальний заклад «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради – нежитлове приміщення за адресою:
– м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (8,7 м кв.).

Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської
міської ради – нежитлові приміщення за адресою:
– смт Гостомель, вул. Проскурівська, 15 (96,3 м кв.,
нежитлове приміщення Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №14);
– нежитлові приміщення Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№3 за адресою м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а площею:
291,2 м кв.; 50,5 м кв.; 15 м кв.; 73,8 м кв.; 103,2 м кв.;
– м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 (15 м кв., нежитлове приміщення Ірпінської ДЮСШ Центр «Спорт для всіх»).
Переможець конкурсу: ФОП Козачок Ф.Д.
Перший заступник міського голови Д.В. Христюк

16

РЕКЛАМА

№ 18. 5 травня 2017 року

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 лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися
за довідками по телефону:
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34 або за адресою: Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

В связи с расширением штата продовольственного магазина

СУПЕРМАРКЕТ NOVUS (М. ІРПІНЬ)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кассира•Продавца•Грузчика

– Пекаря;
– Продавця-касира;
– Продавця торгівельного залу;
– Продавця гастрономії;
– Товарознавця;
– Вантажника.

г. Буча,
ул. Стеклозаводская,
10 Б; ул. Кирова, 203 Б
Тел.: (067)944-58-97,
(099) 935-56-20

За більш детальною інформацією звертайтесь
за тел.(050) 656-23-33 Олена.

Магазин «Беарнесс»
Пропонуємо живі
квіти, вишукані букети, екзотичні кімнатні
рослини, а також
послуги флориста. Ми
додамо краси і ексклюзиву у будь-яке Ваше
свято! У нас Ви знайдете оригінальні подарунки та унікальні речі
для дому. Кожному
покупцеві подарунок –
мило ручної роботи!

Ціни лояльні –
знижки актуальні!

Ремонт квартир

В компанию пгт Немешаево

Всі види ремонтних
робіт, ванні кімнати,
облицювання кахлем,
пластиком, штукатурка,
шпаклівка, клеєння
шпалер, ламінат, плінтуси.

помощник руководителя по
установке детских площадок
Киев и область.
Водительские права
категории «В» обязательно!
З/П: договорная!
(067) 860-36-65,
(050) 462-00-49

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

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

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»

запрошує на постійну роботу:
– слюсар – ремонтник 3-6 розрядів;
– машиніст пакувальної машини /навчання на підприємстві/;
– 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 довідками по телефону:
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34, або за адресою: Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,

ДОШКА, АЛЬТАНКИ,
зняття аварійних дерев

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

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) 56901-70.

Компанія ЮТЕМ проводить набір на безкоштовне навчання
зварників з подальшим працевлаштуванням

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

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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)

UDVET

Навчання проводиться за методами
Кількість місць обмежена.
зварювання:
- ручне аргоно-дугове зварювання (TIG 141); Для участі в навчанні потрібно мати:
- паспорт, ідентифікаційний код;
- механізоване зварювання (напівавтоматом
- медичну довідку про стан здоров’я;
MIG/MAG, 131/135).
Набір бажаючих проводиться до 10.04.2017 р.
- документ про середню освіту.

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

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

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

Наклад: 4 600.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: № 1711217
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

Ольга (067) 242-74-07,
(066) 980-20-70

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.
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