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РЕДАКЦІЯ 

Триває передплата на 2018 рік!
Вартість передплати

На 1 місяць – 20,00 грн. 
На 3 місяці – 60,00 грн. 
На 6 місяців – 120 грн.
На 12 місяців – 240 грн.  

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс – 35033

Тиждень культури: 
афіша 

мистецьких подій
 у Приірпінні

с. 12

«Ірпінь проти вирубки Біличанського лісу. Це легені столиці – і вони мають 
бути збережені. Тільки облаштування цього Національного парку може 
зупинити тих, хто сьогодні його вирубує», – заявив на прес-конференції 
Ірпінський міський голова Володимир Карплюк, презентуючи проект 
організації регіонально-ландшафтного парку «Біличанський». 

с. 4

► Чи забули 
в Ірпені 
про 
Українську?
с. 3

► У чому 
переваги 
субсидії 
над пільгами

с. 5

► Пенсійна 
реформа: 
міфи 
і реальність
с. 9

► Як отримати 
безоплатну 
юридичну 
підтримку

с. 8

ІРПІНЬ ПРОПОНУЄ ПЛАН ПОРЯТУНКУ 
Біличанського лісу

КИЇВСЬКА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
► різноробочих, 
► продавців, 
► кухарів,
► адміністратора касира, 
► офіціантів. 

Висока заробітна плата, допомога з житлом.
(099) 450-24-33, Дарина

Почесній жительці Ірпеня 
Валентині Гаврилівні Кулініч 

97 років!

Це відомий педагог, громадський діяч, ветеран 
Другої світової війни, Людина з великої літери, 
Людина-легенда, сильна, вольова і сердечна жінка!

Валентино Гаврилівно, щиро вдячні Вам за все, що 
Ви особисто робите для розвитку Ірпеня, Київщини 
та України, за Вашу мудрість, самовіддану працю, 
любов до людей, за Ваш оптимізм, патріотизм, 
полум’яне слово і незламний дух, віру у добро! 

Щиро Вас любимо і поважаємо!
Колектив редакції газети «Ірпінський вісник»

Шановні працівники 
культури!
Сердечно вітаю Вас із професійним 

святом – Днем працівників 
культури та майстрів 
народного мистецтва!

Зберегти і примножити духовні 
надбання – одне з головних наших із вами завдань. Саме 
тому за останні роки було здійснено чимало заходів, які 
заклали міцний фундамент для гармонійного куль-
турно-мистецького розвитку міста. Так, було повністю 
реконструйовано Центральну міську бібліотеку і значно 
оновлено її книжковий фонд, придбано нове експози-
ційне обладнання для музею і важливі музичні інстру-
менти для школи мистецтв, видано низку книг місцевих 
авторів. Лише в цьому році серед головних подій у галузі 
культури – встановлення на центральній площі пам’ят-
ника Тарасу Шевченку, реконструкція парку Будинку 
творчості письменників, повернення громаді міста 
Центрального будинку культури. Започатковано у 2017 
році і декілька фестивалів і конкурсів, зокрема, такі мас-
штабні, як Перший відкритий художній пленер «Нама-
льований Ірпінь», Всеукраїнський книжковий фестиваль 
«IrpinBookFest», творчий конкурс «Літературний Олімп», 
поетично-бардівський фестиваль-конкурс «Ірпінський 
Парнас» та інші.

Попереду ще дуже багато нових завдань та проектів! 
Вірю, що ваш професіоналізм і відданість обраній справі 
будуть успішно працювати на їх реалізацію. Хай щастить 
вам усім у творчості й особистому житті. Зі святом!

З повагою, Володимир КАРПЛЮК, 
Ірпінський міський голова

КОЦЮБИНСЬКЕ: 
апокаліпсис 
скасовується?
Нечуваний скандал із рукотворним 
«льдовиковим періодом» у Коцюбинському 
вихлюпнувся на найвищі щаблі виконавчої 
влади країни. Про відповідальність за зрив 
опалювального сезону селищну верхівку 
попередили очільники уряду. А голова 
обласної адміністрації спеціально приїхав 
до Ірпеня – вирішувати разом із керівниками 
місцевого самоврядування, як зарадити біді.

УРЯД ГРОЗИТЬ КРИМІНАЛОМ
Віце-прем’єр-міністр  України  Геннадій  Зубко  прямо 

заявив про  своє обурення  з приводу  ситуації  в  селищі, де 
значна частина населення залишилася без тепла. Ба більше, 
урядовець пригрозив винним кримінальною відповідальні-
стю. Він пообіцяв місцевій владі в разі саботажу, бездіяльно-
сті або порушення термінів направити відповідні матеріали 
до Генпрокуратури. «Я прошу одуматися і перестати пере-
кладати свою управлінську неспроможність на інші органи 
влади», – сказав віце-прем’єр.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також уже 

заявляв, що «відповідальність за своєчасний початок опалю-
вального сезону лежить на місцевій владі; у них є всі засоби 
і ресурси, щоб запустити котельні й дати тепло в будинки».

ГРОШІ Є – ТЕПЛА НЕМАЄ
Хоча в бюджеті селища є близько 20 мільйонів, у Коцю-

бинському і досі холодно. І начебто труби, які були в аварій-
ному  стані,  відремонтовані,  лічильники  пройшли  повірку, 
а жителі  селища мерзнуть. Як уже розповідав  «ІВ» в попе-
редньому номері  (№43 від 27 жовтня 2017 р.), проблема 
в тому, що компанія «УкрОпт Мастер-Енерго», яка постачає 
тепло, має велику заборгованість перед «Нафтогазом Укра-
їни», тому й не отримала ліміту на газ. Борг утворився в по-
передні роки через різницю в тарифах. Частину цих грошей 
мали компенсувати з бюджету селища, проте, за словами де-
путата Ірпінської міськради і члена Коцюбинського виконко-
му Богдана Слюсаренка, селищний голова Ольга Матюшина 
виділення коштів заблокувала.

продовження на ст. 2 ► 
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30 листопада до Ірпеня 
прибула делегація з 
німецького міста Борна на 
чолі з бургомістром Сімоне 
Людке. У складі делегації 
– вчителі та пожежники. 
Незважаючи на погану 
погоду, гості оглянули 
Ірпінь, відвідали школу, 
дитячий садок та пожежно-
рятувальну частину.        

Нагадаємо,  Борна  –  мі-
сто-побратим  Ірпеня  –  розта-
шоване  у  федеральній  землі 
Саксонія.  Цього  року  адміні-
страції двох міст реалізовують 
спільний освітній проект «Роз-
виваємо  освіту  разом  –  на-
вчаємося  разом  –  навчаємо 
один  одного»,  спрямований 
на  обмін  досвідом  та  взає-
монавчання  педагогів.  Уліт-
ку  група  ірпінських  освітян 
пройшла  стажування  у  Борні. 
Згодом  в  Ірпені  кілька  днів 
гостювали  німецькі  студенти, 
які  досліджували  екологічну 
проблематику,  спілкувалися  з 
міським  головою  Володими-
ром  Карплюком  та  знайоми-
лися з роботою деяких підпри-
ємств.
Делегація  з  Борни  відвіда-

ла  Ірпінську  міську  раду  та, 

зокрема,  розташований  у  її 
приміщені Центр надання ад-
міністративних  послуг.  Далі 
гості  завітали  до  загальноос-
вітньої школи №12 та ознайо-
мились  із  впровадженим  там 
науково-педагогічним  проек-
том «Інтелект України». Також 
делегація  відвідала  новий 
комунальний  дитсадок  «Колі-
брі»,  де  їх  особливо  вразила 
соляна  кімната  та  зацікавив 
загальний  акцент  на  здоров’ї 
дошкільнят.
Сімоне  Людке  вже  була  в 

нашому місті у 2012 році.  «Я 
бачу зміни в  Ірпені у кращий 
бік. Володимир Карплюк про-
водить  неабияку  роботу»,  – 
поділилася вона враженнями.
Разом  із  освітянами до  Ір-

пеня  приїхали  й  німецькі  по-
жежники,  які  завітали до роз-
ташованої  в  місті  державної 
пожежно-рятувальної  частини 
№36.  За  словами  одного  з 
них,  пожежника  аеропорту 
«Лейпциг» Тіно Райма, у ФРН 
підрозділи  вогнеборців  осна-
щені  значно  новішою  техні-
кою.
Протягом  тижня  німецька 

делегація  відвідувала  школи 
нашого міста, щоб  краще  оз-
найомитися з системою освіти 
в  Україні.  За  словами  Сімоне 
Людке,  наступний  крок  –  об-
мін студентами.

Наталя РИБАЛЬСЬКА

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ВІД МІСТА ДО МІСТА

ПРОБЛЕМА

Не тут.
І не зараз...
Є у нас така особливість: поки 

молодий і здоровий – думається, 
що старість ніколи не «візьме», та 

й здоров’я не підведе – он його скільки! Тож і думати про це не 
хочеться. Та й не думається про таке в молодості…
Бабця Маруся, обіпершись на благенький тин, гірко посмі-

хається: «Знаю, як це, знаю...»
Наче вчора була дівкою, а сьогодні вже сімдесят набігло. 

Усе життя в колгоспі – то біля худоби поралася, то на буряках 
спину гнула. Тепер от із дідом «пенсіонують». 
У бабці Марусі свій сад  і  город, який переходить у пше-

ничне поле. І де край тому городу і початок полю – від хати 
не видно – такий великий. Картоплю з дідом копають тиждень 
– по черзі. Збирають урожай буряків і моркви, кабачків і гар-
бузів,  кукурудзи  і  топінамбура.  Частину  городу  відвели  під 
соняхи. По осені насіння здають в сусіднє село на одне під-
приємство, яке робить із нього олію. До самого літа вистачає.
Радує і сад: щедро родять яблуні і груші, сливи, вишні, че-

решні, айва, горіхи і навіть персики. Головне – вчасно обро-
бляй дерева і слідкуй, щоб яка зараза не нападала. 
Має Маруся і малинник, який розрісся так, що молоді паго-

ни щовесни везе в райцентр на ринок продавати. Те ж саме і 
з полуницею. Рясно порічок, калини, чорної смородини, шип-
шини. 
А ще  у  подружжя  –  цілий  двір  худоби  і  птиці.  Завжди  є 

свіжі яйця, курятина, молоко, свій сир і масло. Тож вистачає 
навіть підторговувати молочкою: кілька місцевих родин що-
дня беруть то сметанку, то молоко, то масло. Уміє господиня 
і ряжанку смачну робити, яку замовляють сусіди. А дід душу 
«відводить» біля вуликів. Хоча мороки з ними – збав Боже, але 
мед ¬– то цінна річ, баночками акацієвого чи липового «по 
бартеру» розрахуватися можна багато за що: і в місто поїхати 
з сусідом на машині, і чоботи в ремонт здати… 
У маленькій із глиняними стінами хатинці на дві кімнати 

завжди пахне сухофруктами і травами, грибами і вощиною. А 
ще – дровами. Ними півліта дід займається, тягаючи на тачці з 
лісу – благо, він поруч. Меблі придбані давно, із нового в домі 
хіба що телевізор. 
Так і живуть, носячи відрами воду з криниці, виносячи по-

миї, ведучи натуральне господарство, яке вели їхні діди і пра-
діди споконвіку. У праці, у постійних клопотах, сподіваючись 
лише на себе, на добрих людей, на щедрість землі, на дощі, 
сонце і на Бога. Не скаржаться, бо їсти є що, і в хаті тепло, і 
не босі, не голі. Головне – не хворіти, бо по «дохторах ходити 
у гОроді» ще той клопіт. І на них уже гроші треба. А що тої 
пенсії? По півтори тисячі у кожного… 

…Стільки ж має і бабуся Євдокія, яка усе життя прожила у 
столиці, пропрацювавши на заводі. Так сталося, що овдовіла 
рано, дітей з чоловіком не надбали…. Живе у тісній квартирці. 
Ніякого саду, городу, виводків курчат, каченят і запасів гро-
шей теж (хоча чому – на радянській книжці було кілька тисяч… 
Безповоротно зникли). 
Бабцю Євдокію я бачу часто. Ви теж її бачите. Це саме вона 

покірно  і  сором’язливо  виходить  із  маршрутки,  коли  водій 
кричить, що місць для пільговиків уже немає. 
Це вона на ринку вибирає поштучно  зів’ялі огірки і напо-

ловину гнилі помідори, побиті яблучка і ніколи не купує твер-
дий сир, рибу, виноград, солодощі, м’ясні продукти. 
Це про цю бабцю мені розповідають  знайомі лікарі, що 

вона приходить на консультацію і просить лікувати… без лі-
ків. 
Це ця жіночка уже кілька років не була у перукаря і сто-

матолога. 
Це  її  можна  побачити  у  магазині  «Секонд-хенд»  у  день, 

коли  на  вагу  продаються  останні  залишки  ношеного  одягу, 
який не було реалізовано за попередні дні. Але це вже тоді, 
коли те, що лишилося від молодості, їй одягти вже зовсім со-
ромно, хоча «обнови» – приблизно таке ж ганрі’я.
Я таких бабусь «Євдокій» знаю багато. Вони приходять до 

нас у редакцію і дякують своїм депутатам, які їм передплати-
ли газету. Чи, не знаючи навіть кому, але дякують за новий 
тротуар… 
Так, – вони приходять не просити, а …дякувати! І ці слова 

вдячності  вони  готові  публічно  висловлювати  за  найменшу 
увагу до себе і підтримку… 
От тільки перерахунок пенсій… 
Стільки сподівань було… Додадуть!... Але… Кілька десятків 

гривень хіба…
Тепер лише із завмиранням серця чекають на чергове під-

вищення цін…
***

Кожен по-своєму думає про те, як житиме на пенсії. У ко-
гось  є  житло,  яке  він  може  здавати,  будучи  пенсіонером,  і 
мати додаткові гроші, щоб вижити, а то й непогано почувати-
ся. Хтось покладається на дітей. Хтось – на власне господар-
ство, живучи з городу. Хтось іде у страхову компанію, а хтось 
ще змолоду просто виїздить  із цієї країни, не вірячи у гідне 
майбутнє, затишну старість тут. 
А є й ті, які взагалі не думають про той час, коли відмовлять 

сили працювати, або їх уже просто ніхто нікуди не візьме на 
роботу… «Працювати – це єдина можливість нині вижити пен-
сіонеру. Працювати, працювати, працювати – до останнього 
свого дня», – днями відверто сказала одна із працівниць пен-
сійного фонду… 
А якщо ти мрієш хоча б у літньому віці дати собі можли-

вість відпочити, здійснити намріяне за життя, зайнятися яко-
юсь улюбленою справою, до чого завжди тяглася душа, то уже 
сьогодні треба думати, як це зробити можливим. 
І чи варто у цьому покладатися на державу? 
Очевидно, не всім… І не зараз… І не тут…

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ДО ІРПЕНЯ ЗАВІТАЛА ДЕЛЕГАЦІЯ 
з німецького міста-побратима
фото: С. Середенко

◄ початок на ст. 1
Натомість  вона  подала  в 

суд  на  постачальника  тепла, 
щоб відсудити його котельні. 
Процес  прогнозовано  затяг-
нувся  на  місяці.  Тим  часом 
Матюшина  продовжувала 
ігнорувати  численні  звер-
нення  депутатів,  які  постій-
но  вимагали  звернути  увагу 
на катастрофічну ситуацію з 
опаленням. 
Жителі  селища  обурені, 

адже в  їхніх квартирах лише 
плюс дев’ять!, у багатьох осе-
лях з’явився грибок, у кімна-
тах «цвітуть» стіни.
«Зрозумійте  мене  як 

маму:  діти  постійно  сильно 
хворіють,  ми  змушені  диха-
ти грибком, який неможливо 
вивести навіть після ремонту. 
Вдома перебувати дуже важ-
ко.  А  нашій  голові  селища 
Ользі  Матюшиній  усе  одно, 
у неї ж – автономне опален-
ня.  Вона  навіть  не  прийшла 

на збори жителів, щоб пояс-
нити  ситуацію  з  теплом. Ми 
в розпачі! Нас не помічають, 
зате  в  Фейсбуці  знаходять 
час  облити  брудом  людей, 
які  порушують  це  питання. 
Нам  просто  затикають  рот», 
–  розповідає  жителька  сели-
ща Ірина.
Ольга  Матюшина,  яка  в 

минулому  році  впевнено 
обіцяла,  що  опалювальний 
сезон  пройде  без  проблем, 
тепер ховається від коцюбин-
ців. 

ТЕПЛУ БУТИ!
«Через системну бездіяль-

ність у питанні підготовки до 
опалювального сезону з боку 
селищної голови Матюшиної 
велика  частина  населення 
Коцюбинського в цю дощову 
і холодну пору року залиши-
лася  без  тепла.  Жителі  ста-
ли  заручниками  політичних 
ігор  інтриганок,  які  зупини-
ли  розвиток  нашого  селища 

і  привели  інфраструктуру 
до повного колапсу. У  таких 
катастрофічних  умовах  ми 
повинні  швидко  реагувати  і 
шукати виходи з цієї глибокої 
кризи. Я офіційно звернувся 
до  Ірпінського  міського  го-
лови  Володимира  Карплюка 
з  проханням  посприяти  у 
вирішенні  питання  початку 
опалювального  сезону  в  Ко-
цюбинському»,  –  коментує 
ситуацію Сергій Даніш, депу-
тат селищної ради.
Цього  тижня  в  Ірпені  від-

булася  екстрена  нарада  за 
участю  голови  Київської  об-
ласної  держадміністрації 
Олександра  Горгана,  Ірпін-
ського  міського  голови  Во-
лодимира  Карплюка,  членів 
виконавчого комітету і депу-
татів Ірпінської міської ради. 
За  словами очільника об-

ласті,  сьогодні  тільки  Ірпінь 
може  врятувати  мешканців 
Коцюбинського  від  замер-
зання.  Оперативно  виділити 
кошти  з  обласного  бюджету 
на  погашення  боргів  тепло-
постачальної  компанії  в  Ко-
цюбинському неможливо, бо 
сесії  облради  найближчим 
часом не буде.
«Звертаюся до вас  із про-

ханням  розглянути  можли-
вість  надання  фінансової 
допомоги у  той  спосіб,  який 
зробить  допомогу  опера-
тивною  і  дасть  можливість 
мешканцям  Коцюбинського 
отримати  тепло  в  найближ-
чий час», – сказав Олександр 
Горган. 
«Однозначно: моя позиція 

–  ми  маємо  підставити  пле-
че», – відповів міський голова 
Ірпеня  Володимир  Карплюк. 

Депутати  його  підтримали. 
Ірпінська  влада  прийшла  на 
допомогу  громаді  Коцюбин-
ського, виділивши гроші для 
допомоги  Коцюбинському 
(детальніше про це – на с. 4).
Незабаром у  селищі буде 

тепло,  проте  мешканці  не 
вірять,  що  стане  спокійно. 
Вони  впевнені,  що  Ольга 
Матюшина  поставила  собі 
за  мету  забрати  потужності 
«Мастер-Енерго».
«Матюшина  бореться  не 

за  громаду,  а  за  свій  новий 
бізнес,  –  стверджує  Володи-
мир, житель  селища. –  Її  ко-
манда  відкрито  заявляє,  що 
котельні  потрібно  передати 
нашому збанкрутілому ЖЕКу 
з  величезними  боргами  або 
іншому  ТОВ.  Замість  того, 
щоб  вирішувати  величезну 
кількість  проблем,  мер  ра-
зом  зі  своєю  наставницею 
Іриною  Федорів  поширює 
листівки  з  чорним  піаром, 
постійно  жорстко  зіштовхує 
жителів  між  собою.  Селище 
живе у скандалах. Ольго Во-
лодимирівно,  займіться  на-
решті справою, а не саморе-
кламою!»
І  нарешті  ще  один  шо-

куючий  факт.  Виявляється, 
у  Коцюбинського  був  шанс 
заздалегідь  погасити  борги  і 
спокійно увійти в опалюваль-
ний  сезон.  За  словами  Бог-
дана  Слюсаренка,  О.  Матю-
шина не підписала документ 
на субвенцію в 1,7 млн грн із 
центрального  бюджету  для 
погашення  «Мастер-Енерго» 
різниці в тарифі за 2015 рік. 
Причому  йдеться  про  дер-
жавну  програму,  передбаче-
ну  для  всіх  теплопостачаль-
них компаній. 
Можливо, підозри жителів 

Коцюбинського  щодо  рей-
дерського  захоплення  коте-
лень селищним головою таки 
небезпідставні? 

КОЦЮБИНСЬКЕ: 
апокаліпсис скасовується?
фото: С. Середенко
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Чимало ірпінців 
користуються питною 
водою з місцевої 
«Кринички», але питання 
якості води тривалий час 
залишалося відкритим. 
На прохання жителів 
міста з’ясувати його 
взялася рада з питань 
безпечної життєдіяльності 
населення, очолювана 
першим заступником 
міського голови Дмитром 
Христюком.

Рада  звернулася  до  керів-
ництва Ірпінського міжрайон-
ного  відділу  лабораторних 
досліджень  Київського  облас-
ного  лабораторного  центру 

МОЗ України. 17 жовтня  від-
діл провів аналіз якості питної 
води  в  криниці,  яка  знахо-
диться  на  території  гідроло-
гічного  заказника  місцевого 
значення «Криничка» за адре-
сою:  м.  Ірпінь,  пров.  Глінки, 

2.  Воду  перевіряли  за  орга-
нолептичними,  фізико-хіміч-
ними,  санітарно-токсиколо-
гічними  і  мікробіологічними 
показниками.  Результати  до-
слідження  показали, що  вода 
цілком  відповідає  вимогам 
Державних санітарних правил 
і  норм  «Гігієнічні  вимоги  до 
води питної, призначеної для 
споживання  людиною»  і  без-
печна для вживання.
Слід відзначити, що на засі-

даннях ради з питань безпеч-
ної життєдіяльності населення 
регулярно  розглядають  пи-
тання про забезпечення меш-
канців  Приірпіння  якісною 
питною водою. 

Наталя РИБАЛЬСЬКА

Вулицю Українську – одну 
з важливих артерій Ірпеня 
– мали відремонтувати 
ще навесні цього року. 
Асфальту там не було 
взагалі. Жителі роками 
терпляче чекають на 
нього, обходячи калюжі. 
Але йде зима, почалися 
дощі, а зрушень поки що 
немає. У чому ж причина?

«Було б дуже нерозумним 
робити асфальтування, не ви-
рішивши  питання  з  заміною 
каналізаційного  колектора. 
Під  час  капітальних  ремон-
тів доріг в Ірпені ми повністю 
оновлюємо всі підземні кому-
нікації,  щоб  не  доводилося 

через якийсь час знімати нове 
дорожнє  покриття.  Тож  ми 
звернулися до міської ради з 
тим, щоб не служби розпочи-
нали асфальтування, доки не 
вирішиться  питання  з  колек-
тором», – розповів начальник 
КП  «Ірпіньводоканал»  Олек-
сандр Маркушин.
Колектору на вулиці Укра-

їнській  уже  понад  45  років 
і  він  –  у  критичному  стані. 
Такий об’єкт в  Ірпені єдиний 
і  його  значення  для  регіону 
стратегічне, адже саме через 
нього  стоки  йдуть  з  усього 
Приірпіння на центральну ка-
налізаційно-насосну  станцію 
«Ірпіньводоканалу»,  а  звідти 
– на київську станцію аерації. 

«Наш колектор зроблено з за-
лізобетону і його роз’їла газо-
ва корозія. Ми вже замінили 
три  ділянки  каналізаційної 
труби довжиною понад кіло-
метр – від вулиці Київської до 
Лісової – з перепід’єднанням 
усіх  жителів.  Разом  із  колек-
тором поміняли і труби водо-
гону аж до вулиці Соборної», 
– додає Маркушин.
За  його  словами,  цього 

року  Київоблрада  обіцяла 
виділити  на  колектор  7,8 
млн  грн,  однак  спромоглася 
менш ніж на 2,8 млн. Однак 
затримка  не  лише  через  не-
дофінансування, а й у зв’язку 
з  деякими  бюрократичними 
моментами,  зокрема  прове-
денням тендерних процедур, 
які  на  кілька  місяців  загаль-
мували всі роботи. «От тільки 
зараз було проведено тендер 
–  із  третьої  спроби! Нарешті 

укладена  угода  з  підрядни-
ком,  ми  замовляємо  труби  і 
на цьому тижні вже розпоча-
ли  роботи  на  вулиці  Україн-
ській.  Щоправда,  обласного 
фінансування  вистачить  на 
ремонт  колектора  лише  до 
середини  вулиці  Матросо-
ва», – зазначає начальник «Ір-
піньводоканалу».
Роботи з заміни колектора 

будуть  виконуватися  в  дуже 
складних, аварійних  і небез-
печних  умовах,  адже  його 
глибина  сягає  шести  метрів. 
Однак Олександр Маркушин 
запевняє,  що  вони  будуть 
завершені  до  Нового  року  і 
оновлений  об’єкт  запрацює. 
Слідом  за  колектором,  як 
тільки дозволять погодні умо-
ви, почнеться й асфальтуван-
ня вулиці.

Олександра РАДОВА

Нещодавно молода талановита співачка 
з Ірпеня Вікторія Кашинська стала 
лауреатом другої премії Міжнародного 
пісенного фестивалю «Доля». 

Ірпінські  митці  знову  гучно  заявили  про 
себе на міжнародному конкурсі. Вікторія ви-
конала пісню «Знову осінь» на вірші Юлії Бе-
режко-Камінської та музику  ірпінського ком-
позитора-пісняра Юрія Бліннікова. 
Переможна  пісня  –  одна  із  двох  десятків 

пісень,  створених  у  рамках  проекту  «Пісні 
рідного  краю»,  який  ініціювала  краєзнавець 
Олена  Плаксіна.  Це  вже  другий  твір  із  зга-
даного циклу, яка виборов призове місце на 
фестивалі міжнародного рівня.
Ірпінський міський голова привітав митців 

із  перемогою  і  подякував  за  популяризацію 
Ірпеня в Україні та світі.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

ПЕРЕМОГА

«Власний дім»: пільгові кредити 
на будівництво житла і благоустрій 
можна отримати за обласною Програмою
Єдиним ефективним механізмом, що дає 
можливість сільським жителям покращити 
житлові умови через отримання пільгових 
кредитів на будівництво житла і благоустрій під 
3% у національній валюті, а багатодітним сім’ям 
– отримати безвідсотковий процент, сьогодні 
є Програма «Власний дім», яка діє на Київщині 
з метою реалізації державної політики у сфері 
житлового будівництва в сільській місцевості.

Програма  «Власний 
дім» сприяє індивіду-
альному  житловому 
будівництву  на  селі, 

поліпшенню  житлово-побу-
тових умов сільського насе-
лення, покращення соціаль-
но-демографічної  ситуації 
та стимулювання закріплен-
ня  молодих  спеціалістів  на 
селі, що відповідає Стратегії 
розвитку  Київської  області 
до 2020 року.
Розробка  проекту  Київ-

ської  обласної  програми 
індивідуального  житлового 
будівництва на селі «Власний 
дім»  на  2017–2021  роки  за-
тверджена  розпорядженням 
Київської обласної державної 
адміністрації  від  22  березня 
2017  року  №123.  Ініціато-
ром  розроблення  Програми 
виступив Департамент  регіо-
нального розвитку  та житло-
во-комунального  господар-
ства  облдержадміністрації. 
Розробник і виконавець Про-
грами  –  Київський  обласний 
фонд підтримки індивідуаль-
ного  житлового  будівництва 
на селі. Учасники Програми: 
Міністерство  регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального  госпо-
дарства  України,  районні 
ради,  районні  державні  ад-
міністрації, об’єднані терито-

ріальні громади та Київський 
обласний  фонд  підтримки 
індивідуального  житлового 
будівництва на селі.
Станом на 1 жовтня 2017 

року  в  Київській  області  по-
над 2,0  тис.  сільських родин 
отримали  пільгові  кредити  в 
обсязі 46,23 млн грн, у тому 
числі  за рахунок державного 
бюджету – 29,18 млн грн, міс-
цевих бюджетів та інших дже-
рел – 17,05 млн грн. Це дало 
можливість  прийняти  в  екс-
плуатацію понад 72,6 тис. кв. 
метрів житла,  підключити  до 
існуючих  комунікацій  понад 
1,2 тис. житлових будинків та 
провести комплекс заходів зі 
спорудження  водо- і газових 
мереж. 
Кредитну  підтримку  за 

програмою отримали сільські 
мешканці  всіх  без  винятку 
районів  області.  Найбільша 
кількість кредитних договорів 
була  укладена  мешканцями 
Тетіївського,  Володарського, 
Переяслав-Хмельницького, 
Ставищенського  та  Богуслав-
ського районів.

ЗА ЩО НАДАЮТЬСЯ КРЕДИТИ
Програмою «Власний дім» 

передбачено надання креди-
тів сільським жителям за таки-
ми.напрямками.

Перший напрям  –  бу-
дівництво  нового  житла,  за-
вершення  недобудованого 
житла,  а  також  придбаного 
незавершеного  будівництва 
та готового житла (подальша 
реконструкція  з  упроваджен-
ням  енергозберігаючих  тех-
нологій). 

Другий – на підключення 
помешкань  до  існуючих  ко-
мунікацій, у  тому числі шля-
хом  будівництва  інженерних 
мереж та забезпечення осель 
якісною питною водою.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ
Виконання  Програми  пе-

редбачається  здійснювати  в 
три етапи: 
1-й  етап  –  2017–2019 

роки, 
2-й етап – 2020 рік,
3-й етап – до 2021 року. 
Реалізацію  Програми  пе-

редбачається  здійснювати  за 
рахунок  коштів  державного 
бюджету – виділених для на-
дання пільгових довгостроко-
вих  кредитів  індивідуальним 
забудовникам;  обласного 

бюджету,  районних  бюдже-
тів, міських, сільських, селищ-
них  та  бюджетів  об’єднаних 
територіальних  громад – ви-
ділених  для  надання  пільго-
вих  довгострокових  кредитів 
індивідуальним  забудовни-
кам  та  частини  державних 
капітальних вкладень – виді-
ляються на розвиток соціаль-
ної сфери села та інших над-
ходжень,  що  не  суперечать 
законодавству.
Основними  завданнями 

Програми  «Власний  дім»  є 
підвищення  привабливості 
та  створення  комфортних 
умов для проживання в сіль-
ській  місцевості,  зменшення 
відтоку  працездатної  молоді 
за  межі  області,  заохочення 
до  будівництва,  придбання 
житла,  придбання  незавер-
шеного  будівництва,  рекон-
струкція  житлових  будинків 
із  надвірними  підсобними 
приміщеннями,  спорудження 
інженерних  мереж,  підклю-
чення їх до існуючих комуні-
кацій  та  покращення  інфра-
структури села. 

Прес-служба Київської 
обласної держадміністрації

Доля посміхнулася ірпінцям

В Ірпені формується 
новий склад Громадської ради

15 грудня 2017 року о 15:00 в актовій залі 
Ірпінської міської ради відбудуться установчі 
збори з формування складу Громадської ради при 
виконавчому комітеті ІМР. 

Для участі у зборах з 1 до 30 листопада 2017 р. по-
дається заява, підписана уповноваженою особою керівно-
го органу інституту громадянського суспільства. (Перелік 
документів, які необхідно подати разом із заявою, можна 
знайти на офіційному сайті Ірпінської міської ради або на 
сайті «Ірпінський вісник»).
Документи  ініціативною  групою  приймаються  до 30 

листопада 2017 р. включно  (крім  вихідних  і  святкових 
днів) з 08:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 у приміщенні 
Ірпінської міської ради, каб. №32 та 34 (ІІ поверх) за адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Кількісний  склад  Громадської  ради  при  виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради, список кандидатів до скла-
ду  громадської  ради,  які  братимуть  участь  в  установчих 
зборах, та список представників інститутів громадянського 
суспільства, яким відмовлено в участі (із зазначенням під-
стави для відмови), інформація про результати діяльності 
інститутів громадянського суспільства за останній рік, біо-
графічні довідки делегованих ними представників, моти-
ваційний лист, а також уточнена інформація про дату, час 
та місце проведення установчих зборів, буде оприлюдне-
на 12 грудня 2017 року на офіційному веб-сайті Ірпін-
ської міської ради.
Відповідальна особа: начальник відділу організаційної 

роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ір-
пінської міської ради – Тетяна Юріївна Ярошенко.
Телефон для довідок: (04597) 67-607, 60-132.

Будівництво третього 
комунального садочка в Ірпені 
вийшло на фінішну пряму

На вулиці Курортній в Ірпені будується ще один кому-
нальний дитячий садок. Це вже третій новий дитсадок за 
три роки. Будується він завдяки співфінансуванню з облас-
ного і міського бюджетів. Цей фактор вніс деякі коректи-
ви у темпи будівництва, але зараз роботи активізувалися. 
Будівлю  вже  утеплюють,  паралельно  ведуться  внутрішні 
роботи. 
Особливістю цього дошкільного закладу має стати його 

творче спрямування. У садочку працюватимуть мистецькі 
студії, будуть облаштовані спортивна і музична зали, тож 
дітвора матиме широкі можливості не тільки для активного 
спортивного життя, а й для творчого розвитку. Проект роз-
рахований на чотири групи, але наразі вивчається можли-
вість збільшення кількості груп.  

Чи забули в Ірпені 
про Українську?

Воду з «Кринички» пити безпечно
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членів виконкому були винесе-
ні проекти рішень про затвер-
дження  тарифів  на  теплову 
енергію та послуги централізо-
ваного опалення трьох тепло-
генеруючих компаній. 
Так, тариф комунально-по-

бутового підприємства «Тепло-
енергопостач»  для  мешканців 
житлових  будинків  із  будин-
ковими  та  квартирними  при-
ладами  обліку  теплової  енер-
гії  становитиме    1524,75  грн 
(із  ПДВ)  за  одну  гігакалорію 
(Гкал). Це на 15% дорожче, ніж 
було дотепер. Для організацій, 
які  фінансуються  з  бюджету, 
тепло подорожчає на 30%.  
За  словами  представників 

житло-комунального  сектору, 
«відбулося  стрімке  зростання 
основних  складових  тарифу, 
зокрема природного газу».
«Насправді  Національна 

комісія, що здійснює державне 
регулювання  у  сферах  енер-
гетики  та комунальних послуг 
(НКРЕКП), наполягала, щоб ми 
підняли  тариф  для  населення 
набагато  більше  –  приблиз-
но на 40%. Від нас вимагали, 
щоб ми  заклали в  тариф усю 

інвестиційну складову, все, що 
стосується  підземних  мереж, 
установлення  лічильників    на 
тепло  і воду. Ми заявили, що 
будемо фінансувати це  з міс-
цевого бюджету, щоб мінімізу-
вати навантаження на  людей. 
Бо  розуміємо,  що  зарплати  в 
людей не збільшилися. Близь-
ко трьох місяців довелося від-
стоювати цю позицію», – пояс-
нив Д. Христюк. 
За  його  словами,  вреш-

ті-решт необхідно було знайти 
компроміс із НКРЕКП і погоди-
ти тарифи, бо «якщо ми зараз 
їх не погодимо, буде  загроза, 
що  НАК  «Нафтогаз  України» 
нам  просто  не  буде  давати 
ліміти  газу,  і  наші  генеруючі 
компанії не зможуть виробля-
ти тепло».
Д.  Христюк  також  повідо-

мив,  що  зараз  міська  влада 
веде  аналогічні  переговори 
з  НКРЕКП  щодо  тарифів  для 
«Ірпіньводоканалу».   
Для  іншого  виробника 

теплової  енергії  –  приватно-
го  комунально-побутового 
підприємства  «Теплокомун-
сервіс»  –  затвердили  тариф 
на  опалення  для  населен-
ня  в  розмірі  1644,40  грн 
за  одну  Гкал  (із  ПДВ),  а  для 

ТОВ «Ук рОпт Мастер-Енерго», 
яке має забезпечувати теплом 
значну  частину  селища  Ко-
цюбинське  –  1650,67  грн  за 
1 Гкал.

ВРЯТУВАТИ КОЦЮБИНСЬКЕ
Проте тариф на теплопоста-

чання за відсутності самого те-
плопостачання нікого не зігріє. 
Тому Ірпінська міська влада в 
прямому  сенсі  взяла  на  себе 
порятунок  Коцюбинського  від 
замерзання.  Міськвиконком 
ухвалив рішення про погашен-
ня значної частини заборгова-
ності  «УкрОпт Мастер-Енерго» 
перед  НАК  «Нафтогаз  Укра-
їни»,  яка  виникла  внаслідок 
того, що держава не відшкоду-
вала різницю в тарифах. Тому 
«Нафтогаз»  відмовляється  ви-
діляти  підприємству  газ,  без 
якого  виробництво  теплової 
енергії неможливе.  
«Зараз  Коцюбинське  на 

межі зриву опалювального се-
зону. Ми ще з початку року не 
раз зверталися до всіх органів, 
у  всі  установи,  інформували 
посадовців про загрозу колап-
су. Проблема була однакова в 
генеруючих  компаній  по  всій 
Україні. У нас теж були складні 

переговори  з  «Нафтогазом», 
але ми пройшли цей процес і 
отримали ліміти на газ. Ми за-
ймалися цим ще за півроку до 
опалювального сезону, і всі те-
риторіальні  громади  своєчас-
но пройшли цю процедуру, а з 
боку селищного голови Коцю-
бинського  жодного  кроку  не 
було  зроблено»,  –  повідомив 
Д. Христюк. 
Він  наголосив,  що  напере-

додні міська влада Ірпеня ор-
ганізувала оперативну нараду, 
залучивши депутатів Коцюбин-
ської селищної ради і депутатів 
Ірпінської міськради, які пред-
ставляють  громаду  селища. 
«Ми були на зв’язку з головою 
обласної  держадміністрації  та 
відпрацювали  алгоритм  дій, 
щоб допомогти громаді Коцю-
бинського. Ми ніколи не зали-
шимо людей без тепла», – ска-
зав перший заступник міського 
голови.
На  покриття  боргу 

було  вирішено  виділити 
1  млн.  766  тис.  грн,  а  також 
надати  аванс  на  оплату  опа-
лення  бюджетним  установам, 
які  перебувають  на  балансі 
Ірпінської міськради – дитячим 
садочкам, школі, амбулаторії.  

БЮДЖЕТНИЙ ПРОРИВ
Члени міськвиконкому роз-

глянули  основні  параметри 
виконання  міського  бюджету 
за дев’ять місяців 2017  р. Як 
повідомила  начальник фінан-
сового  управління  Ірпінської 
міської  ради  Євгенія  Дани-
люк,  дохідна  частина  бюдже-
ту  за цей період виконана на 
579,355  млн    грн,  видатко-
ва  –  на  537,843 млн  грн. На 
захищені  статті  витрачено 
365,9 млн грн – це 90% усього 
бюджету.
«Наш  бюджет  за  дев’ять 

місяців  проти  аналогічно-
го  періоду  минулого  року 
зріс  на  40,5%.  Це  додатко-
ві  надходження  в  розмірі 

71,846 млн грн. При тому, що 
середній  показник  зростання 
по Україні – 30%», – зазначила 
Є. Данилюк.
У  свою  чергу,  Д.  Христюк 

наголосив, що «це один із най-
кращих показників у Київській 
області».  Він  подякував  усім 
платникам  податків  за  їхній 
внесок у наповнення бюджету, 
«з  якого  ми  здійснюємо  соці-
альні  виплати  і  розвиваємо 
місто».
Начальник  фінуправління 

поінформувала,  що  звіт  про 
виконання бюджету за дев’ять 
місяців  2017  року  буде  опу-
блікований у пресі та на сайті 
міськради. 

ВОДА ПО-ДАНСЬКИ
10,62  млн  грн  було  вирі-

шено  вкласти  в  будівництво 
на вул. Полтавській, 62 однієї 
з найкращих у регіоні станцій 
очищення питної води. 
Цьому  передувала  грун-

товна підготовча робота: про-
тягом місяця проектна органі-
зація  проводила  лабораторні 
досліди. При цьому розгляда-
ли  різні  технології  очищення: 
ізраїльську,  корейську,  азер-
байджанську  і  данську.  Обра-
ли  останню  –  вона  виявилася 
найкращою за лабораторними 
показниками.  Щоб  уникнути 

зайвих  витрат,  пов’язаних  із 
посередниками,  міська  влада 
встановила  прямі  контакти  з 
заводом, який виготовляє очи-
щувальну систему.  
Д.  Христюк  зауважив,  що 

будівництво  станції  відбува-
ється  вкомплексі  з  заміною 
труб, якими вода потрапляє до 
споживачів: у мікрорайоні, де 
будуватиметься  станція,  замі-
нили вже близько 50% мереж.

СВІТЛО УЗДОВЖ ТУНЕЛЮ
Серед  найбільш  резонанс-

них  рішень  міськвиконкому  – 
надання дозволу на розробку 
проектно-кошторисної  доку-
ментації реконструкції підзем-
ного  переходу  на  залізничній 
станції  в  Ірпені. Перехід,  зна-
чення якого для городян важко 
переоцінити,  давно  потребує 
облаштування, захисту від пе-
ріодичних підтоплень і покра-
щення  освітлення.  Однак  він 
не належить місту, бо перебу-
ває на балансі  «Укрзалізниці». 
Міська  влада  намагалася  до-
мовитися з підприємством про 
реконструкцію переходу, про-
те  залізничники  зволікають, 
посилаючись  на  відсутність 
проекту.

продовження на ст. 5►

«Ірпінь  проти  вируб-ки  Біличанського 
лісу.  Наша  позиція 
незмінна.  По-пер-

ше,  це  легені  столиці  –  і 
вони мають бути збережені. 
По-друге, повз Біличанський 
ліс проходить дорога з Ірпе-
ня на Київ, і ця зелена зона 
має залишатися місцем здо-
рового відпочинку для меш-
канців Ірпеня. По-третє, Ко-
цюбинське, адміністративна 
одиниця Ірпеня, розташова-
не біля самого лісу, тому від 
майбутнього  цієї  території 
залежать  перспективи  роз-
витку  селища»,  –  зазначив 
Ірпінський  міський  голова 
Володимир Карплюк.
Біличанський ліс є унікаль-

ною екосистемою, яка займає 
площу 4,0 тис. га, знаходить-
ся  між  Києвом  та  Ірпенем. 
Якщо ліси навколо Києва на-
зивають  легенями  столиці, 
то Біличанський ліс – одна із 
таких легень.
Боротьба  між  тими,  хто 

хоче освоїти цю територію в 
економічних цілях і тими, хто 
хоче  захистити  її  як  унікаль-
ну екосистему, триває давно. 
Важливою віхою цієї бороть-
би став Указ Президента, ви-
даний у 2014 році, яким тери-
торія Біличанського лісу була 
приєднана до Національного 
парку  Голосіївський.  Із  того 
часу  цей  ліс  декларативно 
став національним парком.
Фактично, жодних серйоз-

них  заходів,  які  б  реально 
перетворили  Біличанський 
ліс  на  національний  парк, 
не  здійснено.  Відповідно  до 

Указу про зміну меж НП «Го-
лосіївський» у 2015–2016 рр. 
мав  бути  зроблений  проект 
землеустрою  з  організації  і 
встановлення  меж  території. 
Цього  не  зроблено.  Жодної 
серйозної природоохоронної 
роботи  в  Біличанському  лісі 
не  ведеться.  Заборонні  таб-
лички на в’їздах у ліс, які вста-
новив НП «Голосіївський», не 
зупиняють важку техніку, яка 
туди  заїжджає,  а  вивозить 
звідти елітний семиметровий 
кругляк.  На  усі  скарги  акти-
вістів  та  місцевих  депутатів 
правоохоронні  органи  від-
мовчуються.  Нещодавно  з 
боку  Києва  Біличанський  ліс 
почали забудовувати.
Активні  мешканці  і  депу-

тати  Коцюбинської  селищної 
ради, які не можуть змирити-
ся  з  поступовим  знищенням 
Біличанського лісу, звернули-
ся до Ірпінської міської ради 
з пропозицією про розробку 
проекту  організації  території 
Біличанського лісу.

Вивчивши  юридичну 
складову  питання,  Ірпінська 
міська  рада  (Коцюбинське  є 
адміністративною  одиницею 
міста  Ірпінь  з  1962  р.)  за-
мовила  і  оплатила  розробку 
ескізного проекту організації 
території Біличанського лісу в 
тій його частині, яка входить 
до Генерального плану сели-
ща Коцюбинське  і відповідає 
грифу  «рекреація».  Роботи 
виконали  фахівці  держав-
ного  Науково-дослідного 
інституту  містобудування, 
які  запропонували,  щоб  ця 
частина  Біличанського  лісу 
стала  регіонально-ландшаф-
тним  парком  «Біличанський» 
у рамках Національного пар-
ку  Голосіївський  (це  логічно, 
адже сам НП «Голосіївський» 
знаходиться  досить  далеко 
від  Біличанського  лісу  і  не 
пов’язаний  із  ним  як  одна 
екосистема). 
«Це був перший крок. Те-

пер, маючи проект, треба ру-
хатися далі. Наголошую, щоб 

врятувати  Біличанський  ліс, 
необхідні дві речі: перше: На-
ціональний парк перестануть 
нищити  тільки  після  того,  як 
його  межі  будуть  винесені  в 
натурі,  і ми  готові ці роботи 
профінансувати.  Друге:  ліс 
може  зберегти реалізація  за-
пропонованого  нами  ескіз-
ного  проекту.  Він  не  догма, 
може  бути  й  інший  проект. 
Але  тільки  облаштування 
парку може зупинити тих, хто 
сьогодні вирубує ліс», – додав 
Володимир Карплюк.

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ 
БІЛИЧАНСЬКИЙ ЛІС?
Група  вчених  інституту, 

за  проектами  яких  сьогодні 
працюють  Рівненський  запо-
відник  державного  значен-
ня,  заповідники  «Подільські 
товтри»,  Кам’яна  могила, 
Тустань та багато інших, про-
вели  об’ємну  науково-пошу-
кову  роботу,  узагальнили  іс-
нуючий стан і запропонували 

перспективу  використання 
різних  територій  Біличан-
ського лісу.
Проектом  передбачено 

зонування  території:  на  тій 
частини лісу, яка прилягає до 
населених пунктів: Коцюбин-
ського, Києва, Ірпеня, де тра-
диційно  відпочивають  міс-
цеві  мешканці,  організувати 
можливість  цивілізованого 
короткострокового  відпочин-
ку  людей.  Дуже  цікавими  є 
пропозиції  з  облаштування 
території річки Любка і став-
ка  поблизу  Коцюбинського. 
На  місцевостях,  де  є  значні 
перепади висот, передбачено 
зони для активного зимового 
і літнього відпочинку, облаш-
тування зіп-лайну на Блакит-
них  озерах.  З  урахуванням 
великої  кількості  оглядових 
майданчиків  і  потреб  насе-
лення,  розширено  існуючий 
вело-маршрут.
На території з боку Ірпеня, 

де в роки Другої світової вій-
ни  функціонував  Київський 
укріпрайон  та  є  великі брат-
ські  могили,  уже  відновлені, 
як  музеї  функціонують  два 
ДОТи.  Запропоновано  про-
класти  еколого-меморіальну 
стежку  до  гранітної  стели  на 
місці  хутора  Любка,  спале-
ного  фашистами  в  жовтні 
1943 р., старовинного рома-
нівського  кладовища  і  брат-
ської могили, в якій поховано 
280 воїнів.
Однак передбачаються те-

риторії,  куди  не має  ступати 
нога  людини.  Це  Заповідні 
місця,  до  яких  належить  Ро-
манівське  болото,  –  пам’ят-

ка  природи,  ботанічний  за-
казник  загальнодержавного 
значення з 1979 року, розта-
шований поблизу села Рома-
нівки  в  долині  р.  Любка,  де 
нараховується  близько  100 
видів вищих рослин. Сюди ж 
належить  загально-зоологіч-
ний  заказник  «Річка  Любка», 
створений з метою збережен-
ня цінних природних угрупу-
вань на площі 165 га.
У  південній  частині  тери-

торії  передбачається  ство-
рення  зоологічного  парку,  у 
складі  будівель  якого  будуть 
об’єкти  наукового  напряму. 
Середовище  зоопарку  буде 
максимально наближеним до 
природних умов – без галас-
ливих  атракціонів  і  грат  для 
тварин.  Будуть  споруджені 
оглядові  майданчики,  місця 
з  єдиним  середовищем  для 
тварин і людей.
Проектом  не  передбача-

ється жодного будівництва на 
території  регіонально-ланд-
шафтного парку.
Ескізний  проект  органі-

зації  території  регіональ-
но-ландшафтного  парку 
«Біличанський»  як  складової 
Національного парку «Голосі-
ївський» є системною, зваже-
ною  пропозицією  Ірпінської 
міської  ради,  баченням  пер-
спективи  збереження  і  роз-
витку Біличанського лісу.
Представники  міської 

ради Ірпеня на чолі з мером 
закликають керівництво дер-
жави,  профільні  установи 
та  відомства,  екологів,  де-
путатів  усіх  рівнів,  активних 
мешканців,  усіх,  кому  не 
байдужа  доля  Біличансько-
го  лісу,  перейти  до  спільної 
конструктивної  діяльності  і 
пропонують  усім  зацікавле-
ним у захисті і розвитку Біли-
чанського  лісу  зібратися  на 
«круглий» стіл через місяць зі 
своїми  пропозиціями  заради 
напрацювання  конкретних 
подальших кроків.

НА ЧАСІ

ІРПІНЬ ПРОПОНУЄ ПЛАН ПОРЯТУНКУ 
Біличанського лісу
2 листопада в прес-центрі Інформаційного агентства «УНІАН» відбулася  прес-
конференція Ірпінського міського голови Володимира Карплюка на тему: «Як врятувати 
Біличанський ліс?»

БУДНІ МІСЬКВИКОНКОМУ: 
відвойовані тарифи, перевиконаний 
бюджет, урятоване селище
31 жовтня на засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради, на якому головував перший заступник мера Дмитро Христюк, 
розглянули і вирішили багато важливих для громади проблем. Не всі 
рішення ухвалювалися легко, була дискусія – часом непроста, але 
конструктивна. Розпочали відразу з найактуальнішого – питань, прямо 
пов’язаних із початком опалювального сезону. 

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

фото: С. Середенко

Текст і фото: Володимир БОБЕЧКО
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РІШЕННЯ №2710-42-VII
м. Ірпінь 02 листопада 2017 року
Про внесення змін до рішення «Про затвердження 
Порядку про встановлення особистих строкових сервітутів
у м. Ірпінь» №2237-33-VII від 18 травня 2017 року
З метою впорядкування встановлення особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь, вра-

ховуючи вимоги Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами), 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами), Цивільного кодексу 
України від 16.01.2003 р. №435-IV (зі змінами), Закону України «Про основи містобуду-
вання» №2780-XII від 16.11.1992 р. (зі змінами), Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011 р. (зі змінами), Закону України «Про бла-
гоустрій населених пунктів» №2807-IV від 06.09.2005 р. (зі змінами), Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності» №244 від 21.10.2011 р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Ірпінська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Додаток №2 до Порядку про встановлення особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь 

«Методика розрахунку розміру плати за договором особистого строкового сервітуту у м. 
Ірпінь», затверджений рішенням «Про затвердження Порядку про встановлення особистих 
строкових сервітутів у м. Ірпінь» №2237-33-VII від 18 травня 2017 року, викласти в новій 
редакції (Додаток додається).
2. Відділу земельних ресурсів  Ірпінської міської ради враховувати дане рішення при 

підготовці договорів та додаткових угод про внесення змін до договорів про встановлення 
особистих строкових сервітутів. 
3. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Ірпінської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михаль-

ченко Л.Я. та постійні депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.
Міський голова В.А. Карплюк

Додаток №1 до рішення №2710-42-VII-го скликання 
Ірпінської міської ради від 02 листопада 2017р.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ 
ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ У М. ІРПІНЬ

1. Розрахунок розміру плати за сервітутне користування земельною ділянкою у м. Ірпінь 
згідно з договором особистого строкового сервітуту у м. Ірпінь (далі – Методика) визначаєть-
ся за наступним алгоритмом:
а) визначення зонального коефіцієнту згідно з додатком №1 до цієї Методики;
б) визначення коефіцієнту функціонального використання згідно з додатком №2 до цієї 

Методики.  У  випадку  змішаного  функціонального  використання  земельних  ділянок  для 
встановлення тимчасової споруди, для розрахунку розміру плати за договорами особистого 
строкового сервітуту використовується більший із коефіцієнтів;
в) визначення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, який встанов-

люється Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру України;
2. Розмір річної плати за договорам особистого строкового сервітуту у м. Ірпінь розрахо-

вується за наступною формулою:
В = П х ((Сбв х Кз х Кл х Кф х Кі х Кп) х Ка), де 
В – розмір річної плати за договорам особистого строкового сервітуту; П – загальна площа 
розміщення сервітуарія;
Сбв – середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки становить 160,89 
грн відповідно до рішення сесії  Ірпінської міської ради від 28 січня 2011 року №177-7-VI 
«Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель м. Ірпінь»; Кз – зональ-
ний коефіцієнт, визначений згідно з додатком №1;
Кл – локальний коефіцієнт (для сервітутного користування застосовується 1,5); Кф – коефі-
цієнт функціонального використання, визначений згідно з додатком №2;
Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який встановлюється Дер-
жавною службою з питань геодезії, картографії та кадастру України;
Кп – понижуючий коефіцієнт для: - парковок Кп = 0,15; - дитячих атракціонів (батути, крани, 
аеро-хокеї, мотузкові дороги та інше) Кп = 0,4 (у зимній період: грудень, січень, лютий Кп 
= 0,2).
Ка – коефіцієнт, який визначений у максимальному розмірі 12 відсотків ставки плати за сер-
вітутне користування земельною ділянкою. Для розміщення тимчасових гаражів фізичних 
осіб застосовується ставка 3 відсотки річних від нормативної грошової оцінки землі, розра-
хованої відповідно до Методики.
3. Місячна плата визначається за формулою шляхом ділення на 12 місяців.

Міський голова В.А. Карплюк

 У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ СУБСИДІЇ 
НАД ПІЛЬГАМИ
Відповідно до проекту Закону 
України «Про бюджет України 

на 2018 рік» у наступному 
році фінансування пільг буде 

проводитися за рахунок місцевого 
бюджету. Кошти на пільги для 

мешканців громади необхідно вишукати 
в місцевому бюджеті. А кошти на субсидію держава надає 
і гарантує стовідсотково.
В Ірпені – 10374 отримувачів пільг на комунальні послуги. 

Потреба на 2018 рік для фінансування пільг складає 42 млн грн із місцевого бюджету. Місце-
вий бюджет може не витримати такого фінансового навантаження.
Субсидія надається на комунальні платежі з урахуванням сукупного доходу сім’ї. В Ірпені – 

8850 отримувачів субсидій. Середній розмір субсидії за 2016 рік складав 1685 грн. Держава 
компенсує до 85% вартості житлово-комунальних послуг. При отриманні пільг цей розмір 
складає тільки 25% для категорії «Дитина війни», 50% для категорій «Потерпілий від ЧАЕС» та 
«Багатодітна сім’я». Тобто ще 75% або 50% сплачують пільговики своїми коштами.

Пільга на 1 особу Субсидія на1 особу
Площа для розрахунку – 31,5 кв. м Площа для розрахунку – 48,87 кв. м

для непрацюючих пенсіонерів – 75 кв. м

опалення індивідуальне: 
1–2 поверхові будинки – 164,3 м куб.,
від 3-х поверхів – 119,7 м. куб. 

опалення індивідуальне:
1–2 поверхові будинки – 254,9 м. куб.
від 3-х поверхів – 185,7 м. куб.

- для непрацюючих пенсіонерів –
 1–2 поверхові будинки – 164,3 м куб.,
- для непрацюючих пенсіонерів –
 від 3-х поверхів – 119,7 м куб.

- для непрацюючих пенсіонерів – 
1–2 поверхові будинки – 391,1 м куб.,
- для непрацюючих пенсіонерів – 
від 3-х поверхів – 285,0 м куб.,

квартирна плата для категорії «Діти війни» – відсутня квартирна плата – нараховується

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради проводить пе-
реоформлення пільг на субсидію позачергово та оперативно. Додаткових документів подава-
ти не потрібно. У кабінетах №14 та №15 (Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-б, 2-й поверх) без зайвого 
клопоту пільговик отримуєте бланки для заповнення заяви та декларації.

ВАРТО ЗНАТИ:
Якщо в 
опалювальний 
період пільговик 
користується 
субсидією, в 
неопалювальний 
період або в будь-
який час він можете 
перейти на пільгу.

Про утворення ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради №263
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«24» жовтня 2017 р., м. Ірпінь 
№263, Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громад-
ської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про 

забезпечення громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, враховуючи ініціативу низ-
ки громадських організацій міста Ірпінь, селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради:
• Негреша Дмитро Михайлович – керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради;
• Ярошенко Тетяна Юріївна – начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої 

політики виконавчого комітету Ірпінської міської ради;
• Олаг Ніколетта Владиславівна – головний спеціаліст відділу інформаційного забезпе-

чення виконавчого комітету Ірпінської міської ради;
• Ковальчук Микола Михайлович – директор благодійної організації «Фонд Декарта»;
• Лаговська Тетяна Володимирівна – член Всеукраїнської молодіжної Громадської орга-

нізації «Федерація дебатів України»;
• Король Ірина Леонідівна – член благодійної організації «Всеукраїнський благодійний 

фонд розвитку міста «ПЕРСПЕКТИВА»;
• Олійник Олеся Дмитрівна – голова Ірпінського міського осередку Всеукраїнської гро-

мадської організації «Асоціація платників податків України»;
• Ледньова Тетяна Андріївна – член громадської організації «Жіноча організація «Лада»;
• Єгорова Галина Василівна – член громадського фонду «Фонд громади Приірпіння».
2. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

повідомити громадськість про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
Громадської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради через офіційний веб-
сайт Ірпінської міської ради, забезпечити висвітлення в газеті «Ірпінський вісник» та інших 
засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради Д. М. Негрешу. 
В. о. міського голови – перший заступник міського голови Д. В. Христюк

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчого комітету Ірпінської міської ради про конкурс експертів, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, нежитлові примі-

щення за адресою:
- Київська обл., м.  Ірпінь, вул. З.Алієвої, 64 (спортивний зал Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ст. 

№12) (763,3 м кв.);
- Київська обл., смт Гостомель, вул. Проскурівська, 15 (спортивний зал Ірпінської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №14) (237,9 м кв.);
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 17 (спортивний зал Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ст. 

№1) (179 м кв.).
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копії установчих документів учасника конкурсу; 
- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до ви-

конання оцінки; 
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом по-

рядку; 
- матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки; 
- пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в 

окремому опечатаному конверті). 
Умови конкурсу:
- мінімальний термін виконання робіт;
- мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати про-

ведення конкурсу (включно) за адресою: м.  Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №50; тел. 
для довідок (04597) 63-260. Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради через 14 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський 
вісник».

Перший заступник міського голови Д.В. Христюк

◄ початок на ст. 4
«Ми  вийшли  з  ними  на 

компроміс:  ми  робимо 
проект,  щоб  вони  зруши-
ли  з  місця  і  могли  знайти 
фінансування  на  рекон-
струкцію  цього  підземного 
переходу.  Або  спільно  з 
нами  напрацювати  співфі-
нансування», – зазначив Д. 
Христюк.
Із  кількох  компаній,  що 

запропонували  свої  по-
слуги,  обрали  ту,  яка  має 
необхідний досвід у проек-
туванні  подібних  об’єктів  і 
готова  фахово  підготува-
ти  проект  з  урахуванням 
складних  технічних  умов, 
здатний  пройти  державну 
експертизу. Компанія заре-
єстрована  у Дніпрі.  Завер-
шити  проектування  плану-
ють до кінця року.

ЗУПИНКУ ДОЗВОЛЕНО
Узявши  до  уваги  звер-

нення  громадян,  міськви-
конком  вирішив  організу-
вати зупинки громадського 
транспорту на вулиці Севе-
ринівській.  Це  полегшить 
життя  тим  ірпінцям,  яким 
не  дуже  зручно  добира-

тися  до  нової  автостанції. 
Зупинки  з’являться  біля 
будинку №9  з  обох  сторін 
вулиці. 

«ПЄТЬ» ЛИШЕ ДО 23.00
Міськвиконком  не  за-

довольнив  прохання  влас-
ника  кафе  з  екзотичною 
назвою «Водкапєть» (м.  Ір-
пінь,  вул. Центральна,  57) 
про  погодження  графіка, 
за яким цей заклад працю-
вав досі – з восьмої години 
вечора до четвертої ранку. 
На  засідання  виконкому 
прийшли жителі сусіднього 
будинку,  які  поскаржилися 
на  те, що відвідувачі  кафе 
ночами  порушують  тишу, 
влаштовують  бійки  (іно-
ді  навіть  зі  стріляниною), 
розбили автомобіль одного 
з мешканців.  І  ця  скарга  – 
не  єдина.  Тому  виконком 
вирішив  обмежити  роботу 
кафе – о 23.00 воно має за-
чинятися. Це рішення буде 
направлене  до  поліції.  У 
випадку порушення затвер-
дженого  режиму  городяни 
зможуть звертатися до пра-
воохоронців,  і  ті матимуть 
підстави  зупинятироботу 
закладу.

А ТАКОЖ…
…було  вирішено  виді-

лити  кошти  на  проведення 
низки важливих робіт: 
-  реконструкцію  прибу-

динкової  території  Ірпін-
ської спеціалізованої загаль-
ноосвітньої школи №12;
- будівництво пішохідних 

тротуарів та автостоянки на 
вул. Антонова в Ірпені;
- капітальний ремонт до-

роги на вул. Рильського – від 
вул. Соборної до вул. Укра-
їнської;
- поточний ремонт доро-

ги на вул. Слов’янській;
-  капітальний  ремонт 

майданчика  біля  будинку 
№4 на вул. Слов’янській;
- будівництво доріжок для 

пересування осіб із обмеже-
ними фізичними можливос-
тями  на  території  шпиталю 
на вул. 11-та Лінія;
-  реконструкцію  місце-

вого  проїзду  вздовж  вул. 
Свято-Покровської  в  селищі 
Гостомель;
-  будівництво мережі  зо-

внішнього  освітлення  тери-
торії Парку письменників та 
набережної навколо озера в 
цьому парку.
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СЕРЕДА, 8 ЛИСТОПАДА

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.05 Т/с «Свати 5».
16.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд 
любовi до iмпiчменту». (12+).
20.45 Т/с «Свати 5».
22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» (12+).

Канал "Україна"
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 7 i 8 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Все буде смачно!»
9.45 «Битва екстрасенсiв 14».
12.00 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
23.25 «Один за всiх».

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Свати 5».
16.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд 
любовi до iмпiчменту». (12+).
20.45 Т/с «Свати 5».
22.00 «Мiняю жiнку 12».
23.35 «Мiняю жiнку 12».
0.00 «ТСН».
0.10 «Мiняю жiнку 12».
1.15 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» (12+).
2.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 5 i 6 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).

СТБ
6.30 «Все буде добре!»
8.30 «Все буде смачно!»
9.30 «Битва екстрасенсiв 14».
11.40 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
1.00 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.

6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.55 Kids̀  Time.
9.00 Т/с «Друзi».
11.15 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
15.45 Пацанки. Нове життя.
16.45 Аферисти в мережах.
19.00 Вар̀ яти.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.05 Зорянi яйця.
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Т/с «Невиправнi». (16+).
12.00 Х/ф «Обличчя зi шра-
мом». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Обличчя зi шра-
мом». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Обличчя зi шра-
мом». (16+).
17.30 Т/с «Невиправнi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Невиправнi». (16+).
22.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
23.25 Х/ф «Море кохання». 
(16+).
1.50 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.55 Х/ф «Мабуть, боги з̀ їха-
ли з глузду».
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.40 Т/с «Кiстки». (16+).
23.15 Х/ф «Замовлений убив-
ця». (16+).
1.05 Д/ф «Топ 10: Мистецтво 
архiтектури».
2.10 Х/ф «Все перемагає 
любов».
3.20 «Облом.UA».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «П я̀ть хвилин 
страху».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
16.25 Т/с «Служба розслiду-
вань». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Свати 5».
14.45 Т/с «Свати 5».
15.50 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу. 
Вiд любовi до iмпiчменту». 
(12+).
20.45 Т/с «Свати 5».
22.00 «Грошi».
23.15 «Голос. Дiти 4».
0.00 «ТСН».
0.10 «Голос. Дiти 4».
2.05 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.20 Т/с «Я прийду сама». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Я прийду сама». 
(16+).
14.20 Х/ф «Суєта суєт».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла». 
(16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» (12+).
2.35 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.10 Реальна мiстика.
13.10 Т/с «Протистояння», 1 i 
2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Протистояння». 
(16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Мумiя 2: Повер-
нення».

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Все буде смачно!»
9.45 Х/ф «На вас чекає гро-
мадянка Никанорова».
11.30 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова».
13.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».

2.45 «Найкраще на ТБ».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Лунтiк i його 
друзi».
7.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.45 Kids̀  Time.
8.50 Х/ф «Замбезiя».
10.35 Х/ф «Сонна Лощина». 
(16+).
12.40 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна». (16+).
15.00 Х/ф «Шрек 3».
16.45 Х/ф «Учень чародiя».
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за Ревi-
зором.
1.00 Х/ф «Темний лiс». (18+).
2.40 Служба розшуку дiтей.

ICTV
6.25 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
12.45 Факти. День.
13.20 Секретний фронт.
13.40 Х/ф «Копи на пiдхва-
тi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Всесвiтня вiйна 
Z». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Невиправнi». 
(16+).
22.25 Свобода слова.
0.50 Х/ф «Незвичайна подо-
рож». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв». (16+).
14.10 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв 2». (16+).
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.40 Т/с «Кiстки». (16+).
23.20 Х/ф «Дiамантовi пси». 
(18+).

НТН
7.00 Х/ф «Живе такий хло-
пець».
8.50 Т/с «Черговий янгол 2». 
(16+).
12.20 «Нашi».
13.00 «2 кiнськi сили».
13.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
15.25 Т/с «Я - охоронець». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).

ПОНЕДIЛОК, 6 ЛИСТОПАДА ВIВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.05 Т/с «Свати 5».
16.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.20 Т/с «Слуга народу. 
Вiд любовi до iмпiчменту». 
(12+).
20.45 Т/с «Свати 5».
22.00 «Модель XL».
23.45 Комедiя «Великий 
рiк». (16+).
0.00 «ТСН».
0.10 Комедiя «Великий рiк». 
(16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла». 
(16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла». 
(16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» (12+).

Канал "Україна"
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Специ», 3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
9.30 «Битва екстрасенсiв 
14».
11.45 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».

22.45 «МастерШеф 7».
0.10 «Один за всiх».

Новий канал
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Лунтiк i його 
друзi».
7.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.40 Kids̀  Time.
8.45 Т/с «Друзi».
12.00 Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки». (16+).
16.30 Аферисти в мережах.
19.00 Любов на виживання.
20.55 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.00 Зiрки пiд гiпнозом.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.00 Бiльше нiж правда.
11.00 Т/с «Невиправнi». 
(16+).
11.55 Х/ф «Лейк Плесiд: Озе-
ро Страху». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Лейк Плесiд: Озе-
ро Страху». (16+).
14.15 «На трьох».
15.00 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.30 Т/с «Невиправнi». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Невиправнi». 
(16+).
22.20 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
23.20 Х/ф «Обличчя зi шра-
мом». (16+).

Канал «2+2»
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.55 Х/ф «Петля часу». 
(16+).
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.40 Т/с «Кiстки». (16+).
23.20 Х/ф «Бойовий гiпноз 
проти кiз». (16+).

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Без особливого 
ризику».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
16.25 Т/с «Служба розслiду-
вань». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 ЛИСТОПАДА
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.55 Kids̀  Time.
9.00 Т/с «Друзi».
11.50 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
16.25 Пацанки. Нове життя.
17.15 Аферисти в мережах.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
22.55 Суперiнтуїцiя.
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
10.55 Т/с «Невиправнi». (16+).
11.55 Х/ф «Море кохання». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Море кохання». 
(16+).
14.45 «На трьох».
15.05 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.30 Т/с «Невиправнi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Невиправнi». (16+).
22.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (16+).
23.25 Х/ф «Взвод». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.30 Х/ф «Замовлений убив-
ця». (16+).
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Київ». (16+).
21.40 Т/с «Кiстки 2». (16+).
23.15 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами». (16+).
1.10 Д/ф «Топ 10: Мистецтво 
архiтектури». (16+).
2.15 Х/ф «Вишневi ночi».
3.40 «Облом.UA».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».
10.40 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
16.25 Т/с «Служба розслiду-
вань». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).

П`ЯТНИЦЯ, 10 ЛИСТОПАДА СУБОТА, 11 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху. Шлях до 
фiналу 2017».
22.40 «Iгри приколiв».
23.40 «Вечiрнiй Київ».
1.40 Драма «Капоте». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Нiмеччина 83». 
(16+).
0.00 «Стiна».
1.00 Х/ф «Лок». (16+).
3.20 «Подробицi тижня».
5.00 «Чекай на мене».

Канал «Україна»
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.55 Футбол. Товариський 
матч. Україна - Словаччина.
22.00 Т/с «Поки живу, лю-
блю», 1 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Поки живу, люблю». 
(16+).

СТБ
7.10 Х/ф «Крок назустрiч».
8.55 Х/ф «Не пiдганяй ко-
хання».
11.05 Х/ф «Провiдниця». 
(16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.20 Х/ф «Не пiдганяй ко-
хання».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.55 Kids̀  Time.

7.00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Половинки.
10.10 Любов на виживання.
12.00 Київ вдень i вночi.
16.15 Топ-модель по-укра-
їнськи.
19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.
21.40 Київ вдень i вночi.
22.40 Половинки.
0.40 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Iнсайдер.
10.55 Т/с «Невиправнi». (16+).
11.50 Х/ф «Взвод». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Взвод». (16+).
14.50 «На трьох».
15.05 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.30 Т/с «Невиправнi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.05 Комiк на мiльйон.
2.10 Факти.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.25 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами». (16+).
16.20 «Загублений свiт».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 Х/ф «Подвiйний дра-
кон». (16+).
21.00 Х/ф «Вуличний воїн». 
(16+).
22.50 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC. Найкращi двобої 
Конора МакГрегора».
1.50 Х/ф «Чорна долина».
3.20 «Облом.UA».

НТН
6.35 Х/ф «Смiшнi люди!»
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «На Вас чекає грома-
дянка Никанорова».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
16.25 Т/с «Служба розслiду-
вань». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 
(16+).
22.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (12+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(12+).
1.30 Т/с «Коджак».
2.20 «Свiдок».
2.50 «РечДОК».
4.15 «Легенди бандитської 
Одеси».

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.50 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 «Життя без обману».
11.20 «Свiтське життя».
12.20 «Модель XL».
14.15 Т/с «Слуга народу. Вiд 
любовi до iмпiчменту». 
(12+).
16.35 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Вечiрнiй Київ».
1.35 «Вечiрнiй Київ».
5.20 «Життя без обману».

Iнтер
6.20 М/ф.
7.00 Х/ф «Солдат Iван 
Бровкiн».
9.00 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».
11.00 Х/ф «Дачна подорож 
сержанта Цибулi».
12.20 Х/ф «Максим Пере-
пелиця».
14.15 Т/с «Сiльський ро-
манс», 1-4 с.
17.40 Х/ф «Два Iвани», 1 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Два Iвани», 2 с.
22.00 Т/с «Нiмеччина 83». 
(16+).
0.00 Х/ф «Областi темря-
ви». (16+).
2.00 «Подробицi» - «Час».
2.30 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.10 Т/с «Специ», 1-7 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Специ», 8 с.
16.00 Х/ф «Мiльйонер».
18.10 Т/с «Пом я̀кшувальнi 
обставини», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Пом я̀кшувальнi 
обставини». (16+).
23.00 Т/с «Герократiя». 
(16+).
0.20 Реальна мiстика.
2.20 Т/с «Лист очiкування», 
1 i 2 с. (16+).

СТБ
6.10 Х/ф «Дiвчина без 
адреси».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
11.40 «Сюрприз, сюрприз!»
14.15 «Зваженi та щасливi 
7».
17.00 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
22.35 «Х-Фактор 8. Пiдсум-
ки голосування».
23.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Kids̀  Time.

4.45 Х/ф «Замбезiя».
6.25 Kids̀  Time.
6.30 Дешево i сердито.
7.50 Ревiзор.
10.30 Пристрастi за Ревi-
зором.
13.45 Вар̀ яти.
15.40 Зорянi яйця.
17.40 Х/ф «Пiрати Кариб-
ського моря: На краю свiту». 
(16+).
21.00 Х/ф «Пiрати Кариб-
ського моря: На дивних 
берегах». (16+).
23.50 Х/ф «Корабель-при-
мара». (18+).
1.40 Зона ночi.

ICTV
5.25 Факти.
5.45 Бiльше нiж правда.
7.20 Я зняв!
9.15 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
11.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
13.15 Дизель-шоу.
14.40 Комiк на мiльйон.
16.45 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Шалений Макс: 
Дорога лютi». (16+).
22.35 Х/ф «Найманий вбив-
ця». (16+).
0.30 Х/ф «Судний день». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Цiлком таємно».
9.00 «Цiлком таємно».
9.30 «Загублений свiт».
16.30 Х/ф «Мабуть, боги 
з̀ їхали з глузду».
18.40 Х/ф «Подвiйний дра-
кон». (16+).
20.30 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
22.30 Х/ф «Живий товар». 
(18+).
0.15 «Територiя обману».
2.15 Х/ф «Ярослав Мудрий».
3.25 «Облом.UA».
4.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC 217. Титульний 
бiй: Дастiн Порьє vs Ентонi 
Петтiс». Пряма трансляцiя 
з Норфолку (США).

НТН
6.35 Х/ф «Щиро ваш...»
8.05 Х/ф «Тiнi зникають 
опiвднi».
12.00 «РечДОК».
15.00 «Свiдок. Агенти».
15.40 «Склад злочину».
17.10 «Переломнi 80-тi».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старi».
21.15 Х/ф «Чужi душi». 
(16+).
23.00 Х/ф «Шах i мат». 
(16+).
0.45 «Мисливцi за приви-
дами».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»
6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.00 «Розсмiши комiка».
11.00 «Свiт навиворiт 9».
12.05 «Свiт навиворiт 6».
13.20 «Свiт навиворiт 6».
14.25 Т/с «Свати 5».
15.45 Т/с «Свати 5».
16.50 «Лiга смiху. Шлях до 
фiналу 2017».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 4».
23.20 Комедiя «Три телепнi». 
(16+).
1.10 «Аргумент Кiно».
1.50 «Свiтське життя».
5.00 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.40 М/ф.
6.10 Х/ф «Максим Перепе-
лиця».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 «Орел i решка. Ювiлей-
ний».
13.00 Х/ф «Приборкання 
норовливого».
14.50 Концерт «Мiсце зу-
стрiчi».
16.20 Т/с «Повернешся - пого-
воримо», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Вокзал для двох».
23.20 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матерi».
0.20 Х/ф «Рецепт її молодо-
стi».
2.15 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.45 Зоряний шлях.
9.00 Х/ф «Мiльйонер».
11.10 Т/с «Пом̀ якшувальнi 
обставини». (16+).
15.10 Х/ф «Посмiхнися, коли 
плачуть зiрки».
17.10 Т/с «Щоб побачити ве-
селку», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Щоб побачити 
веселку». (16+).
22.00 Т/с «Люба. Любов». 
(12+).
1.20 Т/с «Лiкар Ковальчук». 
(12+).

СТБ
6.55 «Хата на тата».
9.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майданi».
11.05 «МастерШеф 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 8».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Kids̀  Time.
4.45 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
5.55 Kids̀  Time.

6.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.
8.45 Х/ф «Хронiки Спай-
дервiка».
10.40 Х/ф «Спадкоємцi».
12.50 М/ф «Шрек назавжди».
14.45 Х/ф «Пiрати Кариб-
ського моря: На краю свiту». 
(16+).
18.00 Х/ф «Пiрати Карибсько-
го моря: На дивних берегах». 
(16+).
21.00 Х/ф «Олександр». (16+).
0.20 Х/ф «13-й воїн».

ICTV
4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Бiльше нiж правда.
6.15 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.10 Х/ф «Я - легенда». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Я - легенда». (16+).
14.25 Х/ф «Найманий вбив-
ця». (16+).
16.15 Х/ф «Шалений Макс: 
Дорога лютi». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Елiзiум: Рай не на 
Землi». (16+).
22.55 Комiк на мiльйон.
1.05 Х/ф «Судний день». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 «Змiшанi єдиноборства. 
UFC 217. Титульний бiй: Дастiн 
Порьє vs Ентонi Петтiс». Пря-
ма трансляцiя з Норфолку 
(США).
8.00 Бушидо.
10.30 «Бандерлоги».
12.00 «Цiлком таємно».
13.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.00 Х/ф «Ультиматум». 
(16+).
15.55 Х/ф «Нестримнi». (16+).
17.50 Х/ф «Нiч у музеї 3».
19.45 Х/ф «Вуличний воїн». 
(16+).
21.30 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC 217. Титульний бiй: 
Дастiн Порьє vs Ентонi Пет-
тiс». Трансляцiя з Норфолку 
(США).

НТН
8.15 Т/с «Черговий янгол 2». 
(16+).
11.40 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старi».
13.15 Х/ф «Максим Перепе-
лиця».
15.00 «Легенди карного 
розшуку».
17.25 «Склад злочину».
19.00 «Свiдок. Агенти».
19.30 Т/с «Я - охоронець». 
(16+).
23.00 Х/ф «Бiй мiсцевого зна-
чення». (12+).
0.55 Х/ф «Шах i мат». (16+).
2.35 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА

►  Вважати  недійсним  дер-
жавний  акт  на  право  приватної 
власності  на  земельну  ділянку, 
серія  ЯД  №710852,  виданий  на 
ім’я  –  Серединін  Євгеній  Самой-
лович.  Акт  зареєстровано  в  Книзі 
записів  державних  актів  на  пра-
во  приватної  власності  на  землю 
№010734000475 від 09.08.2007 р. 

►  Вважати  недійсним  держав-
ний  акт  на  право  приватної  влас-
ності на земельну ділянку, серія КВ 
№025542, виданий на ім’я – Сере-
динін Євгеній Самойлович. Земель-
на ділянка розташована на терито-
рії м. Ірпінь, вул. Університетська, 
32. Акт зареєстровано в Книзі запи-

сів державних актів на право при-
ватної  власності  на  землю №2799 
від 18.05.2004 р.

► Вважати недійсним загублений 
державний акт на право приватної 
власності,  серія  ЯК №693016,  ви-
даний на  ім’я – Серединін Євгеній 
Самойлович.  Земельна  ділянка 
розташована  на  території  с.  Руд-
ня-Сидоровицька  Кропивницької 
сільської ради, Іванківського райо-
ну, Київської області. Кадастровий 
номер  3222081603:02:002:0014. 
Акт  зареєстровано  в  Управлінні 
Держкомзему  у  Іванківському  ра-
йоні від 07.04.2017 р. 

►  Загублене  посвідчення  вете-
рана  Збройних  сил  України,  серія 
АА  №372584,  видане  Київським 
ОВК 19.04.2017 року на ім’я – Ко-
сач Олексій Юрійович, вважати не-
дійсним.

► Загублений студентський кви-
ток, виданий УДФСУ у 2016 році на 
ім’я  -  Сікач Павло Юрійович,  вва-
жати недійсним.

► Загублений військовий кви-
ток, виданий на ім’я – Черняков 
Сергій  Васильович,  вважати  не-
дійсним.
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НІ СЛОВА БЕЗ ЗАХИСНИКА
Мешканця  Запорізької  об-

ласті  Віталія  Каїру  затримали 
за  підозрою  у  вбивстві,  коли 
йому  було  всього  24  роки. 
Побачитися  з  адвокатом  чо-
ловіку  дозволили  лише  через 
кілька днів. Але було вже запі-
зно: він взяв на себе провину 
за дії, яких не вчиняв. Тоді він 
і  уявити  не  міг,  що  наступні 
кілька років перетворяться на 
виснажливу боротьбу за влас-
ну свободу. «Я без вини майже 
п’ять років провів за ґратами. 
Із  мене  силою,  знущаннями 
вибили  зізнання  у  вбивстві, 
якого я не скоював», – згадує 
Віталій. Він став одним із вось-
ми чоловіків, яких помилково 
ув’язнили  за  злочини  Сергія 
Ткача  –  так  званого  «пологів-
ського  маніяка»,  на  рахунку 
якого  щонайменше  37  жертв 
із різних областей України.
Скільки  в  нашій  державі 

таких  людей,  як  Віталій  Ка-
їра,  підрахувати  неможливо. 
За  словами  правозахисників, 
до  помилок  і  несправедли-
вих  вироків  нерідко  призво-
дять  недоліки  судової  систе-
ми,  необізнаність  громадян 
із  власними  правами  та,  до 
недавнього  часу,  –  переви-

щення  повноважень  з  боку 
недобросовісних  правоохо-
ронців. Адже в Україні нерідко 
складалася  ситуація,  коли  до 
підозрюваного  не  допускали 
правників, поки він не підпи-
ше «явку з повинною».
Втім,  ситуація  почала  по-

ступово  змінюватися  після 
ухвалення  закону  «Про  безо-
платну  правову  допомогу».  У 
2013  р.  обласні  управління 
юстиції  були  реорганізовані. 
На  їх  місці  з’явилися  центри 
правової допомоги (БПД), які 
почали  надавати  громадянам 
безкоштовних  захисників,  не-
залежно від того, була людина 
затримана за підозрою у кри-
мінальній  справі  чи  з  адміні-
стративного  приводу.  Відтоді 
правоохоронні  органи  протя-

гом  години  після  затримання 
особи  зобов’язані  повідомля-
ти  про  це  найближчий  центр 
правової  допомоги.  А  центр 
повинен  якнайшвидше  надіс-
лати уповноваженого юриста. 
На  думку  експертів,  такий 
механізм  дає  людині  значно 
більше  шансів  на  справедли-
ве правосуддя  та убезпечує  її 
від фізичного і психологічного 
тиску з боку слідства. «Доступ 
до безкоштовної правової до-
помоги є другим за значенням 
фактором  скорочення  кілько-
сті  випадків  застосування  не-
законного  насильства  з  боку 
правоохоронців. У порівнянні 
з  2011  роком  кількість  таких 
порушень  зменшилася  вдві-
чі», – зазначає Євген Захаров, 
керівник Харківської правоза-
хисної групи.

ВІД КРИМІНАЛУ – 
ДО  ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
У 2015 р. розпочався дру-

гий  етап  розбудови  системи 
безплатної правової допомоги 
(БПД). Вона охопила не лише 
кримінальні  справи,  а й  сфе-
ру  цивільного  та  адміністра-
тивного  права.  За  словами 
директора  Координаційного 
центру з надання правової до-
помоги при міністерстві юсти-
ції Олексія Бонюка, за останній 
рік  спостерігається  справжня 
«лавина»  звернень.  Коло  пи-
тань  різноманітне:  від  того, 
як  оскаржити  відмову  у  суб-
сидії, – до трудових відносин, 
оформлення спадку і призна-
чення аліментів.
На рахунку державних ад-

вокатів  уже  чимало  успішних 
історій  та  задоволених  клієн-
тів. Наприклад, мешканка Во-
лині Олена Матросова змогла 
виграти непростий суд із бать-
ком своєї дитини, який дома-
гався скасування аліментів на 
власного  сина  з  інвалідністю. 
Втім,  за  статистикою,  лише 
20%  звернень  потребують 
роботи адвокатів у судових за-
лах, понад 80% звернень вда-
ється вирішити за допомогою 
консультацій і роз’яснень.
Коли до центру приходить 

відвідувач,  співробітники 
організації  реєструють  його 
звернення та з’ясовують, яких 
послуг він потребує. Зазвичай 
це займає близько 15 хвилин. 
Якщо  особа  пройшла  за  по-
радами,  юристи  надають  їх. 
Якщо  ж  людина  розраховує 
на  безкоштовний  супровід  у 
судових  інстанціях,  то  центр 
протягом 10 днів повинен при-
значити  адвоката. Щоправда, 
на  захист  у  суді  можуть  роз-

раховувати  лише  вразливі 
категорії  населення:  інваліди, 
біженці, малозабезпечені сім’ї, 
діти-сироти,  ветерани  війни 
тощо.  До  заяви  вони  мають 
додати  відповідні  документи: 
окрім паспорта та ідентифіка-
ційного коду ще й посвідчення 
про  інвалідність,  довідку  про 
доходи, посвідчення учасника 
бойових дій тощо. 

РОЗШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ
На  сьогодні  в  Україні  діє 

понад  550  центрів  та  бюро 
безплатної  правової  допомо-
ги. Втім, цього поки що недо-
статньо,  адже  така  кількість 
офісів  охоплює  лише  п’яту 
частину  міст  і  райцентрів. 
Тому Мінюст запровадив нові 
форми роботи – мобільні кон-
сультаційні  групи,  які  працю-
ють  у  віддалених  населених 
пунктах.  «Не  всі  люди мають 
час  і  можливість  приїхати  до 
обласного  центру,  щоб  отри-
мати  фахову  консультацію 
у  вирішенні  своїх  проблем. 
Тому  ми  самі  виїжджаємо  у 
райони і консультуємо людей 
із різних питань», – повідоми-
ла начальник територіального 
управління  юстиції  у  Рівнен-
ській області Іванна Смачило.
Залишається  відкритим  і 

питання  про  збільшення  ви-
плат  адвокатам.  Оскільки  на-
разі  вони отримують близько 
40 грн за годину роботи, тож 
нерідко  змушені  суміщати  ді-
яльність у центрах  і приватну 
практику.
Втім,  розвиток  системи 

БПД  не  стоїть  на  місці.  На 
початку  2017  р.  був  вдоско-
налений  механізм  надання 
допомоги.  Набув  чинності 
Закон «Про Вищу раду право-
суддя», який значно розширив 
коло  осіб,  яким  держава  за-
безпечує безкоштовний захист 
у суді. До них тепер належать 
й  учасники  АТО,  внутрішньо 
переміщені особи. Також без-
коштовного  адвоката  може 
отримати особа, дохід якої не 
перевищує  двох  прожиткових 
мінімумів (3368 грн на місяць 
для працездатної людини), ра-
ніше – один прожитковий міні-
мум. «Це десятки тисяч людей, 
які раніше не могли домогтися 
справедливості,  оскільки  не 
мали  грошей  на  приватного 
захисника», – зазначив міністр 
юстиції Петро Павленко.
Головне,  на  думку  експер-

тів,  те,  що  держава  вперше 
за  роки  незалежності  почала 
виконувати  одну  з  найважли-
віших своїх функцій – надава-
ти українцям дієві інструменти 
захисту  своїх  прав  у  суді  та 
поза ним навіть за відсутності 
достатніх  фінансових  можли-
востей.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

фото: В. Шилов

► Законопроект про обіг 
сільськогосподарської зем-
лі, ухвалення якого дозво-
лило б запустити земельний 
ринок,  не  вноситься  на  роз-
гляд парламенту через відсут-
ність у ВР належної підтримки 
документа. «Головна причина, 
чому цей законопроект не оприлюднюється і не вноситься, 
– ми чекаємо моменту, коли Верховна Рада буде готова роз-
глядати його»,  –  заявив перший  заступник міністра аграр-
ної політики Максим Мартинюк. Він зазначив, що документ 
повністю готовий і схвалений Світовим банком, однак вно-
сити законопроект у парламент, розуміючи, що він не знай-
де підтримки, немає сенсу, оскільки це може зашкодити май-
бутній реформі. При цьому Мартинюк вважає, що останнім 
часом підтримка земельної реформи серед населення зро-
стає. Ключовим питанням для запуску ринку землі, на його 
думку, залишається доступ потенційних покупців до фінан-
сових ресурсів: «Щоб ринок запрацював, необхідні кредит-
но-фінансові механізми. Вони мають вноситися в пакеті  із 
законом про обіг землі».

► Акція протесту «Ве-
лика політична реформа», 
яка гучно розпочалася два 
тижні тому, поволі зійшла 
на мінімум. Посилену охоро-
ну  урядового  кварталу  знято, 
адже біля парламенту в різний 
час  перебуває  тільки  від 30 до 200 мітингувальників. Ще 
продовжує діяти наметове містечко, однак столична влада 
планує домовитися про його згортання – надто мало людей 
у наметах, багато з яких порожні, а рух центром міста бло-
кується. З усіх політичних сил продовжує певну активність 
тільки  «Рух  нових  сил»  Саакашвілі,  хоча  і  він  уже  визнав: 
«Ми не можемо тут стояти вічно. Нас має бути у сто разів 
більше. Треба знайти інші форми, ніж просто жити у них під 
вікнами».

► Бізнесмен Рінат Ахме-
тов, як і раніше, очолює спи-
сок найбагатших українців 
(його  статки  оцінюють  у  $6,9 
млрд, або + 68% до минулого 
року). Про це свідчить рейтинг, 
складений  виданням  «Новое 
время» та інвестиційною компанією «Dragon Capital». Дру-
ге місце посів Віктор Пінчук ($1,4 млрд, + 13%). Замикає 
трійку Костянтин Жеваго ($1,4 млрд, + 209%). Далі: Вадим 
Новинський  ($1,2 млрд, + 113%), Петро Порошенко  ($1 
млрд, +  7%),  Ігор  Коломойський  ($1  млрд,  мінус  11%), 
Геннадій Боголюбов ($763 млн, мінус 9%), Дмитро Фірташ 
($746 млн, + 14%), Юрій Косюк ($693 млн, + 10%), Олек-
сандр і Галина Герега ($688 млн, + 5%). 

► Експорт сільськогоспо-
дарської продукції за сі-
чень-вересень 2017 р. зріс 
на 24,3% порівняно з від-
повідним періодом 2016 р. 
і  становить  $13,07 млрд,  або 
41,7% від загального експорту 
України.  Найбільше  ми  екс-
портували в країни Азії: на суму $5,525 млрд. На другому 
місці – ЄС ($4,177 млрд), третє місце посідають країни Аф-
рики – ($1,997 млрд). Найбільш вагомі у структурі експор-
ту – соняшникова олія (24,8%), кукурудза (18%), пшениця і 
суміш пшениці й жита (14,45%), соя (4,84%), ячмінь (4,6%), 
насіння ріпака (4,6%). Відзначається різке порівняно з по-
переднім роком зростання експорту окремих товарних по-
зицій. Так, експорт абрикосів, вишень, персиків, слив збіль-
шився майже в 8,4 рази.

  
► Війна на Донбасі часто 

використовується владою 
для виправдання своєї нее-
фективної політики або її 
відсутності, тим часом у краї-
ні – найвищий рівень корупції, 
ніж будь-коли, заявив екс-пре-
зидент Віктор Ющенко. Він не вважає, що війна, яка триває 
три  роки,  гальмує  реформи:  «Це  не  правда.  Вона  дійсно 
створює багато нових проблем, але другим її «фронтом» є 
економіка. Якщо тут зазнати поразки, то на першому «фрон-
ті» теж програєш. Є приклади того, що багаторічна війна не 
заважає розвитку держави. Я маю на увазі Ізраїль. Коли там 
не було війни?». Ющенко розкритикував фінансову політи-
ку уряду: «Упродовж трьох років девальвація гривні досягла 
350%. Я не в змозі пояснити, чому протягом останніх півто-
ра років половина українських банків збанкрутували, чому 
півтора роки тому в нас було 47% інфляції. Тут йдеться не 
про  війну,  а  про  слабку фінансову,  банківську  політику». 
Серед помилок нинішньої влади він назвав провал деолі-
гархізації. «Близько 20 або 30 осіб отримують надприбутки. 
З України виведено в офшорні «гавані» 140 млрд доларів. А 
тепер ми стоїмо «в черзі» до МВФ, щоб отримати $17 млрд 
за чотири роки. Можливо, варто організувати «круглий стіл» 
і  спробувати  відповісти  на  питання:  що  потрібно  зроби-
ти, аби повернути 140 млрд доларів в Україну?», – заявив 
Ющенко.

► Двоє молодих укра-
їнських винахідників Кате-
рина Малкіна і Юрій Паша 
отримали золоті нагороди 
на  Міжнародній  учнівській 
олімпіаді  з  екології  в  Брази-
лії. Катерина винайшла спосіб 
утилізації поліетилену, а Юрій 
працює над підвищенням життєвих  характеристик рослин. 
Винаходи юних українців визнали найбільш перспективни-
ми. 

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА. 
Як це працює в Україні?
«Ви маєте право зберігати мовчання. Усе, що 
ви скажете, може і буде використано проти 
вас у суді. Ви маєте право на адвоката. Якщо 
ви не можете найняти адвоката, він буде 
призначений вам державою». Ці слова добре 
відомі всім, хто дивися американські фільми. 
Втім, мало хто знає, що в Україні також 
діють ці правила: людина може отримати 
юридичну консультацію і навіть адвоката, який 
представлятиме її інтереси в суді, – абсолютно 
безкоштовно. Уже чотири роки в нашій 
державі працює система безоплатної правової 
допомоги. Наскільки вона ефективна і які 
результати показала за цей час?

Поспілкуватися з 
юристом і отримати 
вичерпну інформацію з 
будь-якого юридичного 
питання мають право 
громадяни України, 
іноземці та особи 
без громадянства. 
Довідатися адресу 
найближчої установи 
можна за номером 
безкоштовної гарячої 
лінії: 0 800 213 103. 
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ШЛЯХ ДРУГИЙ: 
НЕДЕРЖАВНИЙ 
ПЕНСІЙНИЙ  ФОНД 
Зазвичай  словосполучення 

«пенсійний  фонд»  асоціюєть-
ся  з  однойменним  держав-
ним  органом.  Але  на  цьому 
схожість  і  закінчується,  адже 
недержавний пенсійний фонд 
(НПФ)  працює  абсолютно 
інакше.  Спільним  є  лише  те, 
що обидва  використовуються 
винятково  для  забезпечення 
пенсії. 
Знову шукаємо відповіді на 

низку типових запитань.
1. Як це відбувається?
На  етапі  укладання  дого-

вору людина обирає для себе 
пенсійну  схему,  а  саме  –  з 
якою періодичністю і яку суму 
вносити.  Хоча  в НПФ  узагалі 
велика  свобода  дій  –  можна 
визначати  періодичність,  а 
можна і не визначати, і роби-
ти внески, коли є бажання чи 
можливість.  Часто  запрова-
джується  лише  одне  зобов’я-
зання:  сума  внесків  має  бути 
не меншою, ніж 10% від міні-
мальної зарплатні. Як бачимо, 
ми знову стикаємося зі свобо-
дою  щодо  дисципліни  нако-
пичення (як банку) коштів, що 
далеко не всім підходить.
2. Які є особливості?
Стосовно  збереження  ва-

ших  грошей  можете  бути 
спокійні: якщо ви відкладаєте 
гроші на пенсію, то до настан-
ня  пенсійного  віку  вам  ніхто 
їх не віддасть. Хіба що, як ви-
няток,  у  випадку  серйозного 
захворювання,  інвалідності 
тощо. Але якщо ви у доброму 
здоров’ї,  то  кошти отримаєте 
лише на пенсії. 
Одна  з  переваг  накопи-

чення  коштів  у  недержавних 
фондах  –  право  встановити 
собі пенсійний вік на 10 років 
раніше від офіційного. 
Ще одна перевага, на дум-

ку окремих клієнтів НПФ, по-
лягає  в  тому,  що  регулярних 
внесків  можна  й  не  робити 
–  за це ніхто не покарає. Тут 
є лише одна сторона, зацікав-
лена у великій пенсії – це ви. 
Ну, не хочете багато накопи-
чувати  –  відповідно  й  отри-
муйте.
До  закінчення  терміну  дії 

договору  у  вас  є  лише  одне 
право  щодо  управління  гро-
шима: ви можете змінити міс-
це накопичування.  І  не  лише 
перевести  гроші  з  одного 
НПФ до іншого, але й узагалі 
змінити  фінансову  установу. 
Згідно з законом, окрім НПФ, 
це може бути банк або страхо-
ва компанія. 
3. Як заробляє НПФ?
Недержавний  пенсійний 

фонд самостійно не займаєть-
ся  збільшенням  заощаджень 

своїх  вкладників,  адже  він  є 
неприбутковою  організацією. 
Для операцій із коштами НПФ 
знаходить  іншу  організацію 
–  компанію  з  управління  ак-
тивами (КУА), яка  і займаєть-
ся  тим,  що  вкладає  гроші  та 
отримує  прибуток.  Але  що 
несподівано  –  для  самої  КУА 
зовсім не головним є те, при-
несуть  ваші  гроші  прибуток, 
чи  ні.  Її  дохід  –  це  відсоток 
від  тих  грошей,  якими  вона 
управляє, а не від прибутку.
4. Які існують ризики?
За законом, НПФ не може 

гарантувати  навіть  мінімаль-
ної  прибутковості  вкладення 
грошей. Адже це цілком зале-
жить від того, наскільки вдало 
розпоряджається вашими гро-
шима  компанія  з  управління 
активами. При цьому, оскіль-
ки мова йде про пенсійні на-
копичення,  то  закон  сильно 
обмежує ризик тих проектів, в 
які КУА може вкладати гроші. 
Але  ніхто  не  гарантує,  що  ці 
операції принесуть прибуток. 
Тобто  палиця  з  двома  кінця-
ми.  З  одного  боку,  оскільки 
отриманий  від  інвестицій 
прибуток  розподіляється  ви-
нятково  між  вкладниками  і 
не  йде  посередникам  –  він 
може бути більшим, ніж в  ін-
ших  фінансових  установах.  І 
так інколи й буває. Але зовсім 
не  виключений  варіант  не-
вдалих операцій, у результаті 
чого  накопичена  сума  може 
зменшуватись.  Єдине,  що 
врівноважує ситуацію – довго-
тривалість  контракту.  Протя-
гом  досить  великого  терміну 
навіть  за  наявності  підйомів 
і  падінь  є  велика  вірогідність 
того,  що  ви  отримаєте  назад 
не лише всі внесені кошти, але 
й примножені.

ШЛЯХ ТРЕТІЙ: 
СТРАХОВІ  КОМПАНІЇ 
Вклади    у  компаніях  зі 

страхування  життя  пов’язані 
лише  з  одним ризиком –  не-
високою,  порівняно  з  банка-
ми, прибутковістю. Але мають 
безліч переваг, якщо ви дійс-
но хочете накопичити грошей 
на пенсію. Та й цього ризику 
можна  уникнути,  якщо  уваж-
но  вивчати  історію  діяльно-
сті  кожної  окремої  компанії. 
Адже  є  такі  страхові  фірми, 
які  стабільно  дають  річний 
прибуток не менший від бан-
ківського.  І працюють на  сві-
товому ринку у своїй галузі не 
один-два роки, а понад століт-
тя  і більше.  І приклади  таких 
компаній є.
Але якщо фактор відсутно-

сті надприбутків для вас таки 
вирішальний, то давайте роз-
глянемо  його  з  іншого  боку. 
Прибуток  у  таких  компаніях 
невисокий саме тому, що гро-
ші вони вкладають у найменш 
ризиковані  проекти,  адже 
треба  гарантувати  головне  – 

збере-
ж е н н я 

коштів. Тому цей вид інвести-
цій  у  всьому  світі  вважається 
найнадійнішим. Не конверту-
вання грошей у золото, як це 
було  у  наших  бабусь-дідусів, 
не  придбання  нерухомості, 
як  це  було  у  наших  батьків, 
не  скуповування  земельних 
ділянок для перепродажу, що 
було доцільним ще років  де-
сять  тому…  Справа  в  тому, 
що  коли  мова  йде  про  ство-
рення капіталу для пенсійних 
виплат,  ризикувати  грошима 
не можна. А ринок інвестицій 
за  своєю  природою  достат-
ньо ризиковий.  І ось вдалося 
розробити фінансовий інстру-
мент, у форматі якого повер-
нення грошей гарантується.
Ще одна особливість  ком-

паній  страхування  життя,  яка 
не  завжди  є  в  інших  інвести-
ційних  кампаній  –  обов’язко-
ва  наявність  сильного  парт-
нера-перестрахувальника. 
Перестрахувальник – це інша 
потужна  структура,  яка  бере 
на  себе  частину  зобов’язань 
компанії  за  виплатами  зі 
страхування  життя.  Іншими 
словами, якщо страхова ком-
панія  не  зможе  з фінансових 
причин виплатити клієнту гро-
ші, то в дію вступає договір із 
перестрахувальником,  і  він 
виконує  свою частку  зобов’я-
зань. Тому варто обов’язково 
цікавитись,  хто  є  перестра-
хувальником  обраної  вами 
компанії,  вивчати  історію  її 
діяльності, скільки років вона 
працює на ринку і з ким співп-
рацює. Легковажити не варто.
А ще доцільно, як мінімум, 

розібратися  з  механізмами 
роботи компаній страхування 
життя.  І  якщо  люди  старшо-
го  віку  можуть  відмахнути-
ся  –  вони  вже  призвичаїлися 
жити  за  малих  пенсій,  то  на-
віщо  повторювати  цей  шлях 
амбітній  молоді?    В  Україні 
законодавчо  вже  змінюєть-
ся  пенсійна  система,  про  це 
не  змовкають  ЗМІ,  політики, 
урядовці.  Але  у  відповідних 
законах  чітко  сказано, що  де 
б  ви  не  накопичували  гроші 
на пенсію – чи в обов’язковій 
державній  накопичувальній 
системі,  яку  планують  у  най-
коротші  терміни  вводити,  чи 
в банку, чи в НПФ – довічну 
пенсію  зможе  виплачувати 
лише  компанія  страхування 
життя. І якщо ви плануєте по-
піклуватися про більш високу 
пенсію,  а  не  вдовольнятися 
лише  гарантованим  мініму-
мом від солідарної державної 
системи, то раніше чи пізніше 
доведеться  познайомитися  зі 
страховою компанією.

Якщо підсумувати
Отже, ми говорили про на-

копичення пенсійних коштів у 
банку, НПФ та компанії стра-
хування  життя.  Насправді, 
для цього є й інші можливості. 

Але про ці три шляхи йдеться 
тому, що саме вони визначе-
ні  в  законі  «Про  недержав-
не    пенсійне  забезпечення».  
Чому  саме  ці  варіанти  для 
цього  придатні?  Відомо,  що 
будь-який  інвестиційний  ін-
струмент  пов’язаний  із  ризи-
ком. Десь – із меншим, десь – 
із більшим. Але коли мова йде 
про  накопичення  на  пенсію 
– ризикувати не можна. Адже 
тут не може бути варіанту «на-
копичив  –  не  накопичив».  Бо 
немає  вибору  «постарішаю  – 
не  постарішаю»  .  Саме  тому 
пенсії в усьому світі накопичу-
ються лише за допомогою на-
дійних інструментів. Зазвичай 
вони  не  досить  прибуткові, 
але від цього нікуди не поді-
тися  –  поняття  «ризик»  і  «до-
хідність» пов’язані напряму. 
У  тренінгах  на  тему  осо-

бистого  фінансового  плану-
вання приводяться приклади, 
як  розподіляють  свої  активи 
мільйонери.  Наприклад,  у 
США кожен із володарів міль-
йонних  статків  приблизно 
20%  грошей  зберігає  в  пен-
сійних активах, тобто там, де 
хоч  і  прибуток  нижчий,  але 
найбільша  гарантія.  Здава-
лось би, вони могли б вкласти 
гроші у свій бізнес і отримати 
більший  прибуток!  Саме  так 
думає  більшість  українських 
бізнесменів.  Але  американ-
ці  живуть  у  капіталістичному 
світі  вже  давно,  і  прекрасно 
розуміють,  що  навіть  добре 
побудований  великий  бізнес 
може обвалитись в один із не 
кращих днів. 
А  більшість  наших  співві-

тчизників усе ще сподіваються 
на  «якось  воно  буде».  Деякі 
навіть  розраховують  не  на 
свій бізнес (тому що його не-
має), а наприклад, на держа-
ву.  Але ж має  врешті  прийти 
розуміння,  що  зараз  уже  пи-
тання  стоїть  не  про  те,  ство-
рювати чи не створювати собі 
пенсію самостійно. Питання – 
де це робити!
Можна    скористатися  по-

слугами операторів усіх трьох 
типів,  і  тоді  точно  не  прога-
даєш.  А  можна  звернутися 
лише до одного  з  трьох. Але 
починати  з  чогось  потрібно. 
Автор цих рядків зробив вибір 
на  користь  накопичувальної 
страхової  програми.  Поясню 
чому.
1.  Зі  страховою  компані-

єю одразу укладається довго-
строковий  договір,  що  надає 
намірам  серйозності  –  тобто 
ви  дійсно  налаштовані  нако-
пичити собі саме на пенсію.
2.  На  увесь  цей  великий 

термін  передбачена  гаранто-
вана  дохідність.  Причому  ця 
гарантія  не  фіктивна,  а  про-
думана  і  закладена  в  саму 
систему  роботи  страхових 
компаній.
3. Уклавши договір, ви по-

трапляєте  в  систему.  Тепер 
про вас будуть дбати і вчасно 
нагадувати про наступні  вне-

ски на таку благородну спра-
ву.
4. У вас виникає обмежен-

ня  на  доступ  до  ваших  гро-
шей. Це  не  дозволить миттє-
вій слабкості зруйнувати ваші 
плани.  Що  вдієш,  людина 
слабка!
5.  Разом  із  програмою 

накопичення  ви  отримуєте  і 
фінансовий  захист  для  своєї 
сім’ї,  причому  дуже  серйоз-
ного  розміру.  Це  означає, 
що ви ще й застраховані, й у 
випадку, так би мовити, непе-
редбачуваного життєвого роз-
кладу компанія виплачує все, 
що ви планували накопичити! 
Наголошую: не те, що ви вже 
накопичили, а те, що планува-
лося! Такого немає ні в банку, 
ні в НПФ.
6.  І  наостанок:  лише  тут 

ви  отримуєте  додаткові  фі-
нансові  гарантії  виплати  від 
дуже  великих  зарубіжних  фі-
нансових установ – перестра-
хувальників. Це гарантує ста-
більність  вашим  інвестиціям 
у нашій нестабільній державі.
Саме ці шість пунктів нада-

ють пенсійному накопиченню 
в компаніях страхування жит-
тя незаперечних переваг.
Варто зазначити, що до та-

кого  висновку  приходить  усе 
більше  громадян  України.  За 
статистичними  даними,  якщо 
в НПФ накопичують собі пен-
сію  до  100  тис.  людей,  то  в 
компаніях  страхування  життя 
– кілька мільйонів. Щодо бан-
ків статистики немає, оскільки 
вони зараз практично не про-
понують  пенсійних  програм. 
У банках, як правило, роблять 
накопичення на менший  тер-
мін і використовують ці гроші 
для  задоволення  поточних 
потреб. Тобто навіть якщо не 
прив’язуватись  до  натураль-
них  цифр,  то  пропорції  ілю-
струють настрої українців.  
Є  ще  кілька  критеріїв  для 

вибору того чи іншого фінан-

сового  інструмента.  Напри-
клад,  у  НПФ  частіше  носять 
гроші  люди,  яким  до  пенсії 
залишилося недовго, тому що 
там  немає  обмежень  щодо 
мінімального  терміну  нако-
пичень, як у страхових компа-
ній.  Накопичувальні  страхові 
програми – це інструмент для 
більш молодих  громадян,  які 
прогнозують  своє  майбутнє 
на довшу перспективу.
Ну, і врешті – кому ж най-

краще  довірити  накопичення 
грошей  на  пенсію  для  себе 
рідненького?  Багато  людей 
узагалі не довіряють нікому  і 
нічому –  в  українців  є  гіркий 
досвід. Водночас навіть «неві-
руючі» з заздрістю позирають 
у бік інших, фінансово успіш-
них держав і народів. А в тих 
країнах  довіра  до  компаній 
страхування  життя  з  меха-
нізмами  накопичення  пенсій 
велика.  І  діють  такі  компанії 
у  своєму  сегменті  ринку  не 
по п’ять, не по десять років, а 
деякі вже відзначили й столітні 
ювілеї. Банкрутство таких ком-
паній  практично  виключене 
(тема  для  окремої  розмови), 
і це підтверджується наявною 
світовою  статистикою,  згідно 
з  якою  за  останні  100  років 
серйозні страхові компанії не 
падали.  Були,  щоправда,  ви-
падки, коли вони йшли з рин-
ку, але вклади клієнтів завжди 
викуплялися  іншими,  більш 
сильними  компаніями.  Це 
означало, що не лише нічого 
не  втрачали,  а  ще  й  набува-
ли,  стаючи    клієнтами  більш 
потужних  фінансових  органі-
зацій. Хорошою новиною для 
українців є те, що окремі сві-
тові  лідери  страхування  вже 
мають свої дочірні компанії і в 
нас. Отже, вибір за вами!

СУСПІЛЬСТВО

Ігор ГАВРИЛЕНКО

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: 
МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
(продовження)

У першій частині статті, опублікованій раніше (№42 від 20 жовтня ц.р.), 
йшлося про недоліки солідарної пенсійної системи та про другий і третій рівні 
пенсійного забезпечення: накопичувальну систему загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування і систему недержавного пенсійного 
забезпечення, що базується на принципах добровільної участі. Як 
зазначалося, право пропонувати свої послуги щодо пенсійних накопичень 
мають три види фінансових установ: банки, недержавні пенсійні фонди і 

компанії зі страхування життя. Особливості банківського варіанту ми вже 
проаналізували. Нині поговоримо про ще два шляхи до пристойної пенсії. 

Терміново потрібна допомога!

У молодого чоловіка – Ігоря Григоровича Рябоконя 
– 1985 р.н. – лімфома. Зараз стався рецидив. Потрібна 
термінова пересадка кісткового мозку, яку можна зробити 
лише за кордоном. Ігор – чудова людина, прекрасний 
батько і люблячий чоловік. 

Не дайте хворобі забрати ще одну людину! 
Його життя зараз залежить від нас із вами. 

Не будьте байдужими! 
Карта Ощадбанку: 4790700005065041, 
Рябоконь І.Г.
Карта Приватбанку: 5168745601283325.
Телефон: (068) 047-53-34,
Лубська Ірина Григорівна (сестра).
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Війна на сході нашої 
країни триває, наші хлопці 
продовжують гинути, і 
ті, хто живе тут, де не 
стріляють, повинні завжди 
пам’ятати про чесність і 
порядність, пам’ятаючи 
загиблих,  бо вони пішли з 
життя з вірою у правду.

Я,Левошко  Наталія 
Олександрівна,  рідна 
сестра  Шкарівського 

Сергія Олександровича, який 
загинув  під  м.  Іловайськ  19 
серпня  2014  р.  Хочу  розпо-
вісти  всім  правду  про  був-
шу  дружину  Сергія  –    Ско-
рик-Шкарівську  Михайлину 
Михайлівну.  Ніколи  не  ду-
мала, що доведеться  про це 
писати,  –    мені  ця  відверта 
розмова  дуже  неприємна, 
але непорядність Михайлини 
Михайлівни  переходить  усі 
межі  і  норми  людської  мо-
ралі. 
«Бувшою  дружиною»  Ми-

хайлину  я  назвала  не  випад-
ково.  Дійсно  –  мій  брат  сім 
останніх  років  свого  життя 
прожив у законному шлюбі із 
нею,  спільних  дітей  вони  не 
мали. Щиро хочу вірити в те, 

що  загибель  Сергія  була  для 
неї такою ж величезною втра-
тою, як і для усіх рідних. Але, 
мабуть, не дуже довго. Непри-
ємно про це говорити, але си-
туація, яку створює Михайли-
на Михайлівна, цього вимагає.
Вона багато пише у ЗМІ і в 

різні інстанції, яка вона обра-
жена дружина  і нещасна вдо-
ва, але не розповідає про іншу 
сторону  свого  життя.  А  саме 
–  через два місяці  після  заги-
белі Сергія Михайлина… зава-
гітніла. Як потім з’ясувалося – 
батько дитини – чоловік, який 
зі  своєю жінкою  і  сином про-
живав у родині мого брата як 
переселенець із Донбасу (при-
хисток їм надав сам Сергій). 
Після народження сина Ми-

хайлина  Михайлівна  прода-
ла  земельну ділянку в  Ірпені, 
яку мерія міста  допомогла  їй 
оформити як вдові загиблого, 
і купила собі житло в Ірпені, де 
і проживає з новим чоловіком 
Іщенком Артемом (який зали-
шив свою попередню родину), 
виховуючи  з  ним  спільного 
сина. 
А тепер про меркантильну 

сторону  цієї  жінки.  Дізнав-
шись,  про  те,  що  рада  Ве-

теранів  АТО  при  Ірпінській 
міській раді, яка була, до речі, 
створена  набагато  пізніше, 
ніж Михайлина створила нову 
родину,  прийняла  рішення 
виділити  сім’ям  загиблих  зе-
мельну ділянку і однокімнатну 
квартиру.  Скорик Михайлина 
вирішила, що мало отримала 
від держави  і розпочала жур-
налістську  війну  проти  дочок 
Сергія  Олександровича  від 
першого  шлюбу,  які  завжди 
жили  з  батьком.  Шкарівська 
Маргарита Сергіївна і Шкарів-
ська Ганна Сергіївна отримали 
дану допомогу. Щоб прихова-
ти свою непорядність, Михай-
лина в 2015 році (на момент, 
коли  вже  мала  іншу  родину) 
отримала  посвідчення  члена 
сім’ї  загиблого,  адже  за  зако-
ном  ніхто  не  перевіряє  наяв-
ність  громадянського  шлюбу. 
Дуже зручно – і дитина, і чоло-
вік, і пільги за загиблого чоло-
віка, і ще можна вимагати від 
держави того, чого тобі на твій 
погляд не додали. Більше того 
– вона подала позов до суду, 
в якому намагається відсудити 
частину хати наших із Сергієм 
батьків.

От  вам  і  «вдова»,  судіть 
самі,  а  для  мене  –  підлість  і 
брехня,  яка  глибоко  ранить 
серце мені,  Сергійковим  доч-
кам і всім нашим родичам.
Усім,  хто  знав  Сергія  і  на-

шого  батька  –  Шкарівського 
Олександра  Миколайовича, 
відомо, що головна риса Шка-
рівських  –  це  порядність.  А 
Скорик-Шкарівська  Михайли-
на  Михайлівна  спаплюжила 
це. 
Я щиро радію за те, що Бог 

дав Михайлині Михайлівні ра-
дість материнства, дав можли-
вість створити нову сім’ю, але 
ніколи не можна забувати про 
порядність і про те, що ти жи-
веш серед людей. 

Наталія ЛЕВОШКО

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

ІРПІНЦІ ЗНАЙШЛИ 
освітній простір
7 жовтня за ініціативою Всеукраїнської 
інноваційної освітньої платформи «Сходи в 
майбутнє» та Громадської освітньої ради Ірпеня 
було проведено стратегічну сесію «Освітній 
простір Ірпеня», до якої долучилися директори 
шкіл, учителі, студенти, школярі, а також 
небайдужі до проблеми освіти містяни. 

«Щоби  щось 
розвивати, 
треба  ро-
зуміти,  що 

було  вчора.  В  Ірпені  існує 
низка  локальних  освітніх 
проектів,  які  тримаються  на 
індивідуальній  ініціативі, 
але не набувають  системно-
го  характеру.  Тому  виникла 
ідея  інтегрувати  бачення 
майбутнього освіти  Ірпеня  з 
окремими  ініціативами  міс-
цевих  шкіл  і  започаткувати 
створення  єдиного  освіт-
нього  простору.  Завдання 
сесії – узгодити Місію, мету, 
принципи  і  завдання  освіти 
нашого  міста,  сформувати 
бачення,  окреслити  задачі 
на  найближчий  період,  щоб 
досягти  цілей  через  форму-
вання  проектних  команд», 
– зазначив Ігор Найда, фун-
датор  платформи  «Сходи  в 
майбутнє».
«Ми маємо досягти ефек-

ту синергії – рівня взаємодії, 
коли груповий результат пе-
ревищує  суму  індивідуаль-
них результатів» – зазначила 
досвідчений  педагог  Віра 
Зоц,  мотивуючи  аудиторію 
до  плідної  командної  робо-
ти. Вона вказала на структур-
ний взаємозв’язок освітнього 
простору  Ірпеня  і  діяльності 
Громадської  освітньої  ради 
міста через визначення цілей 
останньої  –  об’єднувати  зу-
силля  усіх  соціальних  секто-
рів громади міста (педагогів, 
батьків, ЗМІ, творчих праців-
ників, бізнесу) для реалізації 
мети освіти. 
Ініціативу  підтримала 

радник  міського  голови  Ір-
пеня  з  гуманітарних  питань 
Анастасія  Попсуй,  наголо-
сивши на тому, що хоч у місті 
і проводиться значна робота 
з  матеріально-технічного 
забезпечення  навчальних 

закладів,  усе  ж  залишаєть-
ся  проблема  зі  змінами  у 
структурі  самого  навчання 
та  його  якісним  змістовним 
наповненням.  Регіональна 
освіта, яка наразі тримається 
на добровільній роботі осві-
тян, потребує обдуманих ре-
форм. «Медики і вчителі – це 
люди,  які  більше дають, ніж 
беруть», – підсумувала Анас-
тасія Вікторівна.
Більша  частина  зустрічі, 

яка  проходила  у  форма-
ті  робочої  майстерні,  була 
відведена  на  роботу  в  ко-
мандах.  Під  керівництвом 
модератора  Тараса  Плахтія 
учасники    сесії  розділилися 
на 6 груп відповідно до зада-
ної  проблематики:  педагогі-
ка партнерства, національна 
свідомість, учитель для нової 
школи,  автономія  школи, 
джерела ресурсного  середо-
вища і формування молодіж-
ного освітнього середовища. 
У результаті була напрацьо-
вана низка ініціатив:

1. Педагогіка партнер-
ства. До  основних  страте-
гічних цілей перша команда 
освітян віднесла забезпечен-
ня  рівності  на  всіх  рівнях 
комунікації  та  об’єднання 
навколо  спільної  мети.  Зна-
чна увага була приділена пи-
танню духовного виховання, 
а  також  необхідності  психо-
логічної підтримки вчителя.

2. Національна свідо-
мість. Перепонами на шляху 
до  формування  національ-
ної світоглядної ідентичності, 
на думку команди, є засилля 
радянської  спадщини  позір-
ного колективізму і залишків 
командно-адміністративної 
системи в суспільстві, втрата 
родинних традицій і форма-
лізація  процесу  виховання 
національної свідомості. Ви-
рішенням  проблеми  може 

стати, по-перше,  стратегічне 
виховання, яке враховувати-
ме  специфіку  регіональних 
традицій,  по-друге  –  фор-
мування  української  еліти  в 
розрізі збереження носіїв на-
ціональної свідомості.

3. Вчитель для нової 
школи. Основними  перепо-
нами для реформування змі-
сту професії вчитель є низька 
престижність фаху педагога, 
мала зарплата, незадовільна 
система  оцінювання  внеску 
вчителя у виховання та роз-
виток  учня,  а  також  нестача 
матеріально-технічних  ре-
сурсів у школах. Тому, окрім 
збільшення  матеріального 
забезпечення  освітньої  сфе-
ри, варто  звернути увагу на 
поглиблення  усвідомлення 
громадою  значущості  педа-
гогічної  роботи,  а  з  іншого 
боку – на відповідність діяль-
ності вчителя потребам часу.

4. Автономія школи. 
Важливим  є  створення  ос-
вітньої  інноваційної  плат-
форми  в  Ірпені.  На  її  базі 
може  бути  проведений  мо-
ніторинг  уже  наявних  ре-
сурсів,  а  також  створений 
координаційний центр, який 
відповідатиме  за  розробку 
правових механізмів автоно-
мізації  школи  (у  тому  числі 
на основі перейняття досвіду 
автономізації  у  інших  шкіл 
України)  та  лобіюватиме 
інтереси  освітньої  громади 
в  політичному  середовищі. 
У  разі  вдалого  виконання 
стратегічної програми Ірпінь 
зможе очолити міжнародний 
освітній рух.

5. Джерела ресурсно-
го середовища. Була  чітко 
озвучена  стратегічна  мета 
заданої  теми  –    матеріаль-
но-технічна  база  має  відпо-

відати  меті  освіти.  Цьому 
зарадить  пошук  зовнішніх 
джерел  залучення  ресурсів 
(благодійність,  повернення 
механізму  «шефства»  бізне-
су,  участь  у  грантових  про-
грамах, фандрайзинг тощо), 
а  також  створення  переліку 
платних  послуг,  які  можуть 
надавати заклади освіти.

6. Формування моло-
діжного освітнього сере-
довища. Воно  має  стати 
інтегративною  моделлю 
суспільства  і  прикладом  іні-
ціативної  діяльності.  Для 
втілення  задуму  потрібне, 
по-перше, налагодження сис-
теми  професійної  орієнтації 
і психологічної допомоги для 
школярів,  по-друге  –  посту-
пова  зміна  звичаїв  учителів 
і  їх світоглядних основ. Вод-
ночас,  основною  освітньою 
настановою  має  стати  взає-
мообумовленість  теоретич-
ного та практичного аспектів 
навчального  процесу.  Утво-
рення  подібного  середови-
ща  призведе  до  зростання 
комунікативної  рівності  між 
учителем  та  учнем  з  одно-
часним  зменшенням  пасив-
ного відношення вчителів до 
освітньої діяльності.
Під  час  сесії  Ігор  Найда 

презентував  проект  «До-
слідно-експериментальна 
робота  організаційно-педа-
гогічних  засад  оцінювання 
професійної  компетентності 
педагогів загальноосвітнього 
навчального  закладу  в  умо-
вах реформування освітньої 
галузі  України»,  розпочатий 
за  ініціативи  платформи 
«Сходи в Майбутнє» в одній 
зі шкіл Фастова, до якого, за 
умови виконання певних дій, 
мають можливість долучити-
ся  деякі  школи Ірпеня. 

Щиро і сердечно вітаємо 
із Днем народження 

голову Громадської організації 
«Волонтерська рада» 
Павла Петровича 

Омельчука!
Бажаємо здоров’я, 

добробуту та 
натхнення і надалі 
творити добро! 
Бажаємо Вам і нам 
усім миру, бо у нас 
із Вами – величезні 
плани на майбутнє 
щодо діяльності нашої 
організації. 
Цінуємо Ваш 

великий внесок 
як організатора 
волонтерського руху 
на Київщині!

З любов’ю та повагою, 
Ваш вірний колектив ГО «Волонтерська рада»

Вітаємо командира роти охорони 
Ірпінсько-Бучанського ОМВК 

Павла Омельчука 
із Днем народження!

Буває такий день 
у році, коли навіть 
найбільш бравий солдат 
повинен посміхнутися і 
порадіти з усіма іншими 
тому, що 34 роки тому 
він прийшов у цей світ. 
Із днем народження!

Перемог на всіх 
фронтах — і в житті, і 
в кар’єрі. Нехай не буде 
програних битв, а буде лише успіх!

Військовий комісар Кайдан С.П., 
заступник військового комісару Лазарєв А.В.

Щиро вітаємо 
із Днем народження 
Павла Омельчука!

В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою, виконавчий комітет 
Ірпінської міської ради

Подвійне прізвище чи 
повійне життя?

Від редакції:
Редакція не завжди 
поділяє думку авторів, 
а також не несе 
відповідальність за зміст 
фактів, викладених у 
листах від дописувачів. 
У свою чергу ми 
залишаємо право за 
другою стороною на 
відповідь та можливість 
оприлюднити власну 
позицію і спростувати 
факти, якщо вони не 
відповідають дійсності. 

Шановні колеги – 
працівники культури!

У переддень нашого професійного 
свята дозвольте щиро привітати 

Вас та висловити свою вдячність 
за те, що ви щоденною клопіткою 
працею зміцнюєте культурно-
мистецьке середовище нашого 
регіону, примножуєте та 

оберігаєте культурні надбання 
нашого народу, робите суспільство 

кращим і доброзичливішим!
Культурний продукт, який ви сьогодні 

пропонуєте громаді, є сучасним, доступним 
та суспільно необхідним. Тому хочу побажати 
вам міцного здоров’я, сімейного добробуту, а 
також впевненості в тому, що справа, якою ви 
сьогодні опікуєтесь, безцінна і благородна, цікава і 
значуща!

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Ірпінської міської ради, Євгенія АНТОНЮК
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Кількість порцій: 4
Час приготування: 20 хв

ІНГРЕДІЄНТИ:
• яблука – 1 шт.;
• селера – 1 шт.;
•  капуста  білокачанна  – 

150 г;
• горіхи волоські – 15 шт.;
• молоко – 50 мл;
• йогурт – 200 мл;
• сіль – за смаком;
• перець білий мелений – 

за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ

Нашаткувати  капусту  і 
посолити.  Яблука  промити, 
очистити від шкірки і насіння, 
натерти  на  крупній  тертці. 
Селеру  нарізати  кільцями. 
Змішати  йогурт  та  молоко, 
додати в цю суміш подрібне-
ні  горіхи. Посолити  і  попер-
чити  соус.  Змішати  в  мисці 
капусту,  яблука  і  селеру,  за-
правити соусом.

Кількість порцій: 2
Час приготування: 30 хв

ІНГРЕДІЄНТИ:
• куряче філе – 1 шт.;
• яблука – 2 шт.;
• цибуля – 0,5 шт.;

• молоко – 100 мл;
• помідори – 1 шт.;
• часник – 1 зубчик;
•  перець  чорний  меле-

ний, куркума, сіль, олія – за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Куряче філе і попередньо 

очищені  яблука  нарізати 
однаковими  за  розміром 
шматочками.  Цибулю  дріб-
но  порізати.  Сковорідку 
змастити  олією,  викласти 
цибулю та філе. Обсмажити 
на невеликому вогні 5 хв до 
рум’яності. Додати яблука  і 
обсмажувати ще 3 хв.
Для заправки часник і по-

мідор натерти на тертці, до-
дати молоко,  спеції  та  сіль, 
ретельно перемішати.
Куряче філе з яблуками і 

цибулею викласти  у форму 
для  запікання.  Залити  мо-
лочною сумішшю.
Запікати  в  духовці  10  хв 

при температурі 170°С.

НА ДОЗВІЛЛІ

Народний календар
6 – 12 листопада

ІМЕНИНИ
8 листопада – Дмитра. Із Дмитром пов’я-
зані  завершальні  обряди  тваринників.  Із 
цього дня свійських тварин уже не вигонили 
на пасовиська. Господарі остаточно розра-
ховувалися з пастухами, а останні врочисто 
святкували завершення сезону.
До Дмитра ще дозволялося засилати сватів, 

а після цього починалися запусти (заговини), а тому закін-
чувались і весілля. Якщо на Дмитра день без снігу, то ще 
не буде зими. Замерзла земля і дме холодний вітер — сні-
гу не буде до Нового року. Випав сніг — увесь листопад 
буде холодним і морозяним. Якщо до Дмитра дощ, то на 
Введення (4.12) снігу буде по коліна. Якщо відлига, то – на 
теплу зиму і ранню весну; цей день зі снігом — весна піз-
ня; холод і сніг — на пізню й холодну весну.
9 листопада – Нестора. 
Із часів Київської Русі у цей день вшановували пам’ять пе-
черського святого, преподобного Нестора-літописця – од-
ного з найперших наших українських літописців, найдавні-
шого нашого історика.
10листопада – Параскеви-П’ятниці, Параски.
У цей день святкують лише жінки, не прядуть, не шиють, не 
золять і не розчісують волосся.
Якщо день сонячний, то чекай теплої зими, хмарно, то все-
редині грудня будуть сильні морози. 

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
8 листопада – Міжнародний день КВК.
9 листопада – День української писемності і мови.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для стрижки: 6, 8, 10, 11, 12 
листопада. 
Несприятливі дні для стрижки: 7, 9 листопада.

СПРАВИ
6 листопада –  ранок  –  чудовий  час  для  на-
лагодження  особистих  стосунків:  даруйте  по-
дарунки,  робіть  ніжні  визнання.  Можуть  від-
критися  несподівані  перспективи.  Перш  ніж 
використовувати  їх,  перевірте  інформацію, 
інакше непорозуміння не уникнути.

7 листопада – день ідеальний для відряджень, спілкування з 
діловими партнерами з інших міст і країн. Начальство і впли-
вові люди підтримають ваші починання! Вечір присвятіть от-
риманню нових знань, духовних практик, саморозвитку.
8 листопада – найвдаліший день місяця! Час фліртувати, 
розважатися, бути в центрі уваги. Сходіть у театр, ресторан 
або на танці. Удача чекає у будь-яких починаннях. Робіть 
подарунки,  займайтеся  благодійністю.  Надлишок  енергії 
реалізуйте в заняттях спортом.
9 листопада –  відкладіть  подорожі  та  поїздки,  скасуйте 
переговори, не приймайте важливих рішень. Знизьте темп 
життя: уникайте перевтоми  і  стресів. Медичні втручання, 
особливо в області стегон і сідниць – протипоказані.
10 листопада – відмінний час для освідчення в  коханні 
або  зміцнення відносин, для укладення шлюбу. Можливі 
вигідні ділові пропозиції, нові корисні знайомства, підпи-
сання договорів. Уникайте ризику, конфліктних ситуацій.
11 листопада – не дозволяйте амбіціям і помилковій гор-
дості зіпсувати ваші стосунки з коханими. Не смітіть гро-
шима: потяг до красивого життя і показна щедрість можуть 
вдарити по кишені! Знизьте навантаження на серцево-су-
динну систему.
12 листопада – день сповнений сюрпризів і несподіванок, 
змін планів, тому спонтанність – краща стратегія, а нестан-
дартні рішення виявляться найбільш правильними. Плани і 
проекти, обдумані сьогодні, неодмінно здійсняться.

САД І ГОРОД
6 листопада – рекомендується розпушування сухо-
го ґрунту, боротьба з надземними шкідниками. Вда-
лий час для укриття багаторічних рослин на зиму. 
7 листопада – сприятливий день для пересадки 
кімнатних  квітів  і  рослин.  Рекомендується  посів 
овочевих культур, призначених для вирощування 

в зимових теплицях. 
8 листопада – скористайтеся порадами минулого дня. 
9 листопада – несприятливий день для посівів, посадок і пере-
садок. Можна зайнятися розпушуванням ґрунту, накладенням 
мульчі, обробкою рослин проти шкідників і хвороб, підготов-
кою ґрунту до майбутніх посівів. 
10 листопада – несприятливий день для посівів, посадок чи 
пересадок. 
11 листопада – рекомендуються посів і пересадка кімнатних 
рослин та квітів, розпушування ґрунту, внесення добрив, бо-
ротьба з ґрунтовими шкідниками. 
12 листопада – сприятливий день для посівних та посадкових 
робіт, пов’язаних з кімнатними квітами. Також можна посіяти 
зелень, що буде вирощуватися на підвіконні. 

КОРИСНІ ПОРАДИ
► Трапляється, що треба швидко пересунути в 

будинку меблі або важкий предмет побуту. Для 
цього варто лише побризкати поверхню підлоги 
засобом для миття вікон,  і ваш важкий предмет 
посунеться по підлозі, «як по маслу».

► При приготуванні їжі існує ризик обпектися. Якщо це ста-
лося, нанесіть на місце опіку для зменшення болю і запобігання 
пухирів гірчицю або зубну пасту. Можна також розрізати карто-
плину і місцем зрізу прикласти її до обпаленої поверхні шкіри.

СМАЧНО І ПРОСТО

САЛАТ 
ІЗ  СЕЛЕРИ 
З  ЙОГУРТОМ

КУРЯЧЕ ФІЛЕ 
З ЯБЛУКАМИ

Магнітні бурі
Магнітні бурі очікуються 7, 8, 9, 10, 11 листопада
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
тел.: (066) 021-22-18, (073) 156-36-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Уборка территорий, вывоз мусора, земельные 
работы, любая тяжелая работа
КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

РАБОТА В ПОЛЬШЕ, 
ЧЕХИИ. 

Все оформление 
за наш счет. 

Очень большой 
выбор вакансий. 

З/п от 15 000 грн. 
Бесплатное проживание. 

Тел.: (098) 182-29-29, 
(066) 324-45-22.

КРЕДИТ ДО 
100 000 ГРН 
без залога. 

Без справки –
до 50 000 грн. 

Также  перекредитуем 
ваши  кредиты  до  200  000 
грн. 
Оставляйте заявку по те-

лефону и забирайте кредит.

Тел.: (098) 445-66-67, 
(050) 480-77-07, 
(093) 096-43-44.

Всеукраинская благотворительная организация 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ. 

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

БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! 
Телефон доверия информационно-справочной службы:
(097) 166-00-00, (050) 357-72-73.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У 
ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН 

м. Ірпінь, в центральному районі.
Детальніша інформація 
за телефоном: (097) 932-22-82

Супермаркет  

NOVUS 
запрошує на роботу

► Прийомщика (від 7 тис. грн. за 15 роб. змін)
► Вантажника (від 5.5 тис. грн. за 15 роб. змін)

Звертатись за адресою:
м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-п,

або за тел.: (050) 656-23-33

АФІША МИСТЕЦЬКИХ ПОДІЙ У ПРИІРПІННІ, 
приурочених до Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 
3 листопада, (пт)

15:00 «Святкові посиденьки» за участю творчих 
колективів міста Міський будинок культури (вул. 74-ї Стрілецької Дивізії, 1)

18:30 Музичні зустрічі. Творчий вечір із  Юрієм Оніщуком Клуб м-ну Романівка (вул. Поповича, 1)

4 листопада, (сб)

13:00 Літературна вистава «Осінні листи» Центральна міська  бібліотека (вул. Шевченка, 3)

5 листопада, (нд)

15:00 Звітний концерт студії східного танцю «Відад» Центральний будинок культури (вул. Соборна, 183)

16:00 Творчий вечір ірпінського композитора 
Юрія  Бліннікова. Проект «Ірпінська пісня» Клуб м-ну Романівка (вул. Поповича, 1)

16:00 Майстер-клас із виготовлення паперових квітів 
та дитяча дискотека Будинок культури (смт  Гостомель, вул. Остромирська,  37)

17:00 Відкриття культурно-мистецького проекту
«Класика у фойє» Центральний будинок культури (вул. Соборна, 83)

17:00 Сольний концерт співачки – Натаніки Культурно-оздоровчий комплекс 
(смт Гостомель, вул.  Свято-Покровська, 81-б)

6 листопада, (пн)

15:00 Засідання клубу «Дебют» «Бібліотечне рандеву» Центральна міська бібліотека (вул. Шевченка, 3)

7 листопада, (вт)

17:00 Святковий концерт «Музика – душа народу» Ірпінська дитяча школа мистецтв 
ім. Михайла Вериківського (вул. Шевченка, 4-а)

8 листопада, (ср)

16:00 Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів народного 
мистецтва. Концерт Національної капели 
бандуристів України імені Г.І. Майбороди

Центральний будинок культури (вул. Соборна, 183)

9 листопада, (чт)

14:00 Музичне свято «Чарівність українського романсу» 
із циклу «Місце зустрічі-бібліотека» Центральна міська бібліотека (вул. Шевченка, 3)

13:00 Міні-концерт та майстер-клас із хореографії Будинок культури (смт Коцюбинське, вул. Доківська,  5)

10 листопада, (пт)

17:00 Вечір-презентація «Виставка двох талантів» Ірпінський історико-краєзнавчий музей (вул. Шевченка, 4)

11 листопада, (сб)

17:00 Концерт, присвячений 135-річчю від дня 
народження Кирила Стеценка

Центр культури «Уварівський Дім» 
(смт Ворзель, вул. Курортна, 37-а)

Від щирого серця вітаємо 
з Днем народження

Івана Олексійовича Кулика
Бажаємо здоров’я міцного, 
Щастя без краю, 
Усього найкращого щиро бажаємо! 
Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 
Щоб завжди в душі панувало добро, 
Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 
І довгого-довгого щедрого віку!

Від дружини, сватів, дітей, онуки


