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ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»

на 2017 рік!

Вартість передплати

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

Газета
для кожного!
Передплатний
індекс –

35033

с. 5
На населення пристоличних міст, зокрема Приірпіння, накинуто новий зашморг – подорожчання
проїзду у маршрутних таксі. Із 21 січня з Ірпеня до Києва можна доїхати за 12 і 13 грн, з Бучі – за 15 грн. З
Ірпеня до Бучі – за 8 грн, до Склозаводу – за 16 грн, до Ворзеля – за 10 грн. Із Ворзеля до Бучі – 6 грн, до
Гостомеля – 10 грн, до Києва – 16 грн.
ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ до Школи юнкорів,
який діятиме при міській газеті Приірпіння – «Ірпінський вісник»!

Для кого?
• для старшокласників, які мають намір пов’язати свою
долю з професією журналіста чи фотографа;
• для студентів, які бажають отримати практичний досвід роботи в у друкованих ЗМІ.
Як це виглядатиме?
Газета «Ірпінський вісник» на постійній основі упродовж
року у своєму виданні виділяє цілу шпальту для діяльності
Школи юнкорів.
Колектив «Ірпінського вісника» здійснює професійний
супровід юних кореспондентів (підготовка текстів, робота
із фотографіями і основи верстки);
Чим наповнювати?
Цікавою, важливою, пізнавальною інформацією про
життя Вашої школи, про її учнів і вчителів, про успіхи і проблеми навчального процесу, про мрії, про те, чим живуть
діти Приірпіння і Ви особисто, що читають і дивляться, де відпочивають і що рекомендують своїм
ровесникам і дорослим.
А ще?
Сторінка Школи юнкорів – це газета в газеті, майданчик для спілкування і висвітлення важливої
інформації, це можливість для творчої і самореалізації і професійних пошуків, це цікаво і змістовно
проведений час і Ваші нові знання!
Телефонуйте: (050) 77-111-97, пишіть: 2015ivirpin@ukr.net і будьте у нашому колі!

ВАС ЧИТАТИМУТЬ В УСЬОМУ ПРИІРПІННІ!

ЧИТАЙ!
theirpin.city

ÒÎÂ «ÊÎÌÏÀÍ²ß ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-²ÍÂÅÑÒ»

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:
- ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â ÏÀÊÓÂÀËÜÍÎ¯ ÌÀØÈÍÈ
- ÂÎÄ²²Â ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À
- ÌÀÉÑÒÐÀ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÎÃÎ ÖÅÕÓ
Достойна заробітна плата
(відрядно-преміальна)
Адреса: смт Гостомель,
вул. Остромирська (Радгоспна), 34

Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
З цієї нагоди 23 січня
в Ірпені відбувся
урочистий мітинг.

НЕ МОЖЕШ ЗМІНИТИ
СИТУАЦІЮ – ПРАЦЮЙ
НА МАЙБУТНЄ
Не можеш змінити ситуацію – зміни ставлення до неї!
Уперше почувши ці слова, я зрозуміла, що їх можна
використовувати як формулу виживання у складні часи.
Коли щось не подобається, не влаштовує, є неприйнятним і ти відчуваєш у собі сили це змінити – зміни, а не
ний! Влаштовуй революції, мітингуй, збирай підписи
під петиціями, йди у владу, пропонуй своє бачення,
відстоюй його, підтягуй людей для реалізації задумів,
борись і не здавайся! Якщо ж змінити нічого не можеш
– знову ж таки, замість того, щоб нити, шукай шляхи, як
жити з цим. І не просто виживати, а реалізовувати свої
мрії, забезпечувати потреби, відбуватися як особистість.
Просто в усіх випадках ниття – найменш продуктивне,
що можна зробити. Вірніше, геть непродуктивне.
Писати зараз про те, як змінити ту кризову ситуацію
у країні, яка зараз накриває нас новою хвилею, несерйозно і непродуктивно. Це виходить за будь-які межі
газетного есе. Однак ми бачимо, що інфляція після
підвищення мінімальної зарплати, від якої можновладці відкараскувалися, як могли, накочується і ще тільки
почала проявлятися. Підвищення вартості маршрутних
перевезень, продуктів, безлічі важливих послуг і товарів, і вкотре – друку нашої газети, який ми замовляємо
в друкарні, красномовне тому свідчення. Звісно, усе це
кожного з нас не передати, як засмучує. Економити доводиться на всьому, на чому тільки можна, і чим далі
– тим більше відмовляти собі і своїм родинам навіть у
найнеобхіднішому.
Однак це – ниття. Якщо вже не можна змінити ситуації, треба змінювати своє ставлення до неї.
Адже ті, хто піддадуться відчаю – зап’ють, падуть
духом, збайдужіють, не доведи Господи, накладуть на
себе руки, а ті, хто на кризу зможуть поглянути як на
джерело нових можливостей – стануть сильнішими!
Кинуть палити і майже не вживатимуть алкоголю –
бо дорого. Житимуть у прохолодніших квартирах – зате
будуть загартованішими і витривалішими. Навчаться
утеплювати свої оселі, шукати і впроваджувати сучасні енергоефективні технології. Менше хворітимуть:
більшість хвороб від нашого харчування. Шкідливого і
нераціонального. Овочі корисніші від м’яса. І дешевші.
І печиво можна спекти власноруч без трансжирів і ще
казна-чого. І не обростати непотрібними речами. І навчитися багато чого робити своїми руками. І пробувати
максимально ефективно розвивати власну справу, постійно вчитися і працювати над собою. Добиратися на
роботу (якщо це можливо) на велосипеді, а не на маршрутці чи власному авто. Звикнути сортувати сміття, бо
макулатуру і склобій завжди можна здати, а за скидання
в одну купу все одно скоро штрафуватимуть, бо й Україна прийде до цього. Заодно і країна стане чистішою.
Багато чого може змінитися за час кризи, якщо використати її як стартовий майданчик і закласти в цей час
зерна майбутнього. Власне, чим сильніша криза, тим
сильніше вона змінює людей. А коли критична маса людей вже інші, з іншими підходами до життя, ставленням
до людей, мисленням, потребами, мотиваціями, якостями характеру – і криза як така минає. Бо ми, змінивши
своє ставлення до ситуації – теж змінюємо цю ситуацію.
P.S. От тільки в основі реалізації цієї формули виживання на практиці – є один важливий момент: завжди
треба залишатися людьми! Досвід 90-х показав, що
не всі ще були готові до цього, тож тільки поглибили
ті проблеми, що мали. Така помилка за нинішніх умов
буде фатальною. І про літніх людей не забувайте, будь
ласка. Їм зміни даються найважче. І холоду в домі вони
можуть не перенести. І на велосипед не всі пересядуть…
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

«22 січня – це та дата, що
є символом єднання, – висловився перший заступник
міського голови Дмитро
Христюк. – Наші діди і прадіди показали своїм життєвим прикладом вірний шлях
для прийдешніх поколінь.
Останніми роками у дні державних свят ми не лише згадуємо видатних історичних
діячів, але й вклоняємося
пам’яті сучасних українських Героїв – героїв Небесної Сотні та героїв АТО, які
сьогодні захищають мирне
небо, соборну українську
землю».

«Від
нас,
українців
ХХІ століття, залежить чи
добре вивчили ми свою історію і зробили із неї висновки, щоб вийти із нинішніх
випробувань єдиною згуртованою нацією – носієм
суверенності і соборності,
символом якої є 22 січня
1919 р., коли воєдино з’єдналися ЗУНР і УНР, щоб для
нас створити символ надії і
перемоги – українську самостійну соборну державу сьогодні і навіки», – зазначив
депутат Ірпінської міської
ради, голова фракції «Нові
обличчя» Максим Плешко.
Хвилиною мовчання присутні вшанували героїв, які
загинули за соборність та
незалежність України.

Фото: В. Шилов

ЗЛУЦІ – 98 РОКІВ
У результаті революції в Росії та розпаду
Австро-Угорської імперії постали дві
українські держави: Українська Народна
Республіка (УНР) та Західноукраїнська
Народна Республіка (ЗУНР). 22 січня 1918 р.
IV Універсалом Української Центральної
Ради була проголошена самостійність
Наддніпрянської України.
1 листопада 1918 р. легіон Українських Січових
стрільців взяв під свій контроль усі головні пункти
Львова. Над ратушею був
піднятий синьо-жовтий національний прапор. Були
затверджені кордони, герб
і прапор. ЗУНР займала територію 70 тис. км2, її населення (6 млн) на 71% було
українським.
Через тиждень до Києва,
де при владі був гетьман
Павло Скоропадський, направилася делегація з пропозицією про об’єднання
двох держав. До Львова
відрядили спеціальну комісію, і 10 листопада було
прийнято резолюцію: «Державному
Секретаріатові
проробити потрібні заходи
до з’єднання всіх українських земель в єдину державу».
Але стрімкі події у
Наддніпрянській
Україні,
які привели до повалення

Гетьманату, а також перестороги галицьких політиків щодо проросійських
настроїв Гетьмана, не дали
змоги реалізувати цю резолюцію.
Прихід до влади Директорії і відновлення УНР
дали новий поштовх об’єднавчому процесу.
1 грудня 1918 р. у
Фастові було укладено попередній договір між Радою
державних секретарів ЗУНР
та Директорією УНР про
«злуку обох українських
держав в одну державну
одиницю».
22 січня 1919 р. святково прибраний Софійський
майдан у Києві заповнили
десятки тисяч жителів столиці, численні гості, військо.
ЗУНР представляли 36 делегатів. О 12:00 над колонами
пролунало «Слава!», прозвучав національний гімн.
Міністр закордонних справ
ЗУНР Л. Цегельський ого-

Проголошення Акту Злуки українських земель на
Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 р. Знято з
дзвіниці Софійського собору, на горизонті видно
ще не зруйнований більшовиками Михайлівський
Золотоверхий
лосив ухвалу УН Ради і пе- ного дня Трудовий Конгрес
редав її голові Директорії В. майже одностайно (проти
Винниченку. Був зачитаний проголосувало кілька лівих
Універсал уряду УНР, у яко- есерів і представників комму, зокрема, зазначалося: партії) ухвалив Універсал
«...Віднині воєдино злива- про Злуку. ЗУНР було пеються століттями відірвані рейменовано в Західну ободна від одної частини єди- ласть Української Народної
ної України, Західноукра- Республіки (ЗОУНР). Дерїнська Народна Республіка жавним гербом Соборної
(Галичина, Буковина й Угор- України став тризуб.
ська Русь) і Наддніпрянська
Відтоді і назавжди украВелика Україна. Здійснили- їнці об’єднані в одній нася віковічні мрії, якими жили ціональній державі. Свою
і за які вмирали кращі сини єдність вони обстоювали
України. Віднині є єдина не- під час Революції гідності та
залежна Українська Народ- продовжують обстоювати її
на Республіка...».
нині – у російсько-українПісля цього відбувся уро- ській війні.
чистий молебень і парад
українських військ. Наступ- Підготувала Данута КОСТУРА

НАМІРИ

Поліція на дорогах посилить контроль
Невдовзі ми знову побачимо на автошляхах патрулі, які матимуть додаткові
повноваження на дорозі. МВС і Нацполіція підготували остаточну концепцію жорстких
законодавчих змін, які передбачають розширення прав поліцейських.
У документі міститься
14 законодавчих змін щодо
розширення
повноважень
правоохоронців. Запропоновані правки найбільше стосуються трьох нормативних актів: Кодексу адміністративних
правопорушень (КУпАП), законів «Про дорожній рух» та
«Про Національну поліцію».
До Кодексу будуть внесені зміни, які посилять відповідальність за залишення
місця ДТП, збільшать термін
адміністративного затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення
(не більше 24 годин), удосконалять тимчасове затримання транспортних засобів.
Відтепер не потрібно буде
двох свідків, коли поліцейські
вважатимуть, що водій має
пройти огляд на наркотичне
чи алкогольне сп’яніння.
Підготовлені в МВС зміни до закону України «Про

дорожній рух» встановлять
обов’язок водіїв передавати,
а не пред’являти правоохоронцям документи на перевірку, а також заборонять
виходити з автомобіля без
дозволу поліцейського.
Найбільшу кількість змін
пропонується внести в закон
«Про Національну поліцію».
Зокрема, принцип безперервності щодо українських
поліцейських – тобто обов’язок правоохоронців реагувати на злочини незалежно від
посади, місцеперебування і
часу доби. Запропоновано
також ввести додаткову підставу для зупинення транспортного засобу. Причиною
зупинки, наприклад, може
бути підозра, що водій перебуває у стані сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів. Також буде вдосконалено систему застосування
поліцейськими спецзасобів.

Фото з мережі Інтернет

Тепер кожна особа, до
якої звернувся поліцейський,
незалежно від її правового
статусу, зобов’язана буде
«неухильно виконати вимогу
поліцейського, крім виконання явно злочинної вимоги або
розпорядження». Лише після
цього особа має право оскар-

жити дії чи розпорядження
поліцейського в суді.
Наскільки
виправдають
себе такі нововведення і чи
зменшиться кількість правопорушень на дорогах країни, побачимо найближчим
часом.
За джерелами Інтернет
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

В ІРПЕНІ СТВОРЮЄТЬСЯ АГЕНЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Про це вперше публічно заговорили в Ірпені 24 січня на спільному засіданні за участі
керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Ірпінської міської ради,
комунальних підприємств і закладів, керівників громадських об’єднань Ірпеня, місцевих
депутатів та активних громадян міста.
Олена ВІТЕР, фото: Володимир ШИЛОВ
Ірпінь швидко розвивається у багатьох напрямках:
освіта, медицина, інфраструктура, громадські та соціальні проекти. Вони можуть
реалізовуватися як за рахунок державного бюджету,
так і за допомогою залучення
інвестиційних коштів, грантів,
спеціальних фондів. Місто
має безліч питань, які складно вирішити лише за допомогою міського бюджету, тому
активне залучення додаткових коштів дасть швидкий
розвиток багатьох напрямків.
Що таке Агенція регіонального розвитку (АРР)
Це інституція, створена з
метою ефективної реалізації державної регіональної
політики. Вперше її визначення дав Закон України від
05.02.2015 №156 «Про засади державної регіональної
політики».
Серед основних завдань
Агенції – розробка та реалізація стратегії розвитку міста, підготовка інвестиційних
проектів, пошук грантів, донорів, інвестицій, підтримка
малого і середнього бізнесу,
реалізація проектів міжрегіонального та міжнародного
співробітництва, моніторинг

виконання стратегії розвитку, підготовка та реалізація
проектів у сфері соціально-економічного розвитку в державно-приватного партнерства, підготовка і проведення
навчальних програм та тренінгів, розвиток бізнес-інкубування та підтримка початкового бізнесу, європейська
інтеграція,
впровадження
європейських
стандартів,
консультування бізнесу задля
підвищення його ефективності (підготовка маркетингових досліджень, бізнес-планів
тощо).
Сучасний світ вимагає від
нас бути конкурентоспроможними, а Ірпінь має намір
стати інноваційним містом.
Завдяки системному підходу
до вирішення місцевих проблем та активній підтримці
міськради і депутатського
корпусу, завдяки участі різних соціальних груп, громадських об’єднань, Агенція зможе вже за рік не тільки почати
залучати кошти для міських
проектів, а й застосовувати
свій досвід у створенні проектів на замовлення, стати самодостатньою професійною
інституцією.

«Нам потрібно об’єднати
наші зусилля, визначити головні завдання, структуру,
матеріально-технічне забезпечення, штатний розпис і
багато інших організаційних
завдань майбутньої Агенції
регіонального розвитку!» –
наголосив на початку зустрічі
Дмитро Христюк, перший заступник Ірпінського міського
голови.
Максим Плешко, депутат Ірпінської міської ради,
представив гостей зустрічі:
почесного громадянина міста
Ірпеня, виконавчого директора Київського регіонального відділення Асоціації міст
України Гаррі Мартіна і радника голови КОДА, ініціатора і координатора розробки

міжнародних проектів інноваційно-інвестиційного розвитку Київщини Тетяну Ревенко. Гості представили досвід
створення і роботи перших
Агенцій розвитку, зокрема,
міст Славутич і Біла Церква,
поділилися спостереженнями
і дали практичні поради, з
чого починати, які організаційно-правові форми вибрати, як зробити старт швидким
та ефективним.
У підсумку було вирішено
залучити найкращих із тих,
хто бажає працювати в новому напрямку, і зустрітися
у форматі робочої групи для
більш детального опрацювання щодо створення Агенції регіонального розвитку
Ірпеня.

ЗВІТУЙМО!

Пайова участь – це розвиток Ірпеня
Ірпінська громада була
дуже зацікавлена в громадських слуханнях з цієї проблематики. Міський голова
Володимир Карплюк звітував
про використання пайової
участі забудовників у розвитку інженерної та соціальної
інфраструктури у 2016 році.
Він зауважив, що ставши до
управління містом у жовтні
2014-го, мерська команда
отримала у спадок боргові
зобов’язання
забудовників
у пайовій участі на десятки
мільйонів гривень. Одразу
було почато повернення цих
коштів через суди і більшість
колізій уже виграно. До речі,
протягом 2015–16 рр. в Ірпені здано квадратних метрів
житлової площі в експлуатацію набагато менше, аніж,
наприклад у 2012–14 рр.
«Однак місто розвивається
ефективніше, хоча мало би

бути навпаки», – зазначив
мер.
Для всіх забудовників у місті встановлено одну ставку,
що дорівнює 4% від кошторисної вартості будівництва.
Раніше вона була всього 1%,
і при цьому не всі кошти доходили до міської скарбниці.
«Якщо колись забудовник
платив місту, наприклад,
1 грн, то зараз він платить
8 грн і всі ці гроші йдуть на
розвиток міста. Торік близько на 53 млн гривень було
заміщено пайову участь виконаними роботами. Зокрема було збудовано дитячий
садок «Бджілка», у дитсадках
змінено вікна на енергоефективні, утеплено дитячу лікарню, здійснено капітальну
реконструкцію та облаштовано дитячу поліклініку, реконструйовано та облаштовано травматологічний блок
лікарні, відкрито три амбу-

Територіальні управління
пенсійного фонду БУДУТЬ
РЕОРГАНІЗОВАНІ

Фото: В. Шилов

латорії сімейної медицини,
реконструйовано спортивні
майданчики ДЮСШ, реконструйовано міський стадіон,
відкрито центр для дітей з
особливими потребами «Дивосвіт», реконструйовано дороги і тротуари», – зазначив
Володимир Карплюк.
В Ірпені дуже бракує
шкільних класів, тож будівництво школи у 2017 р. за

рахунок пайової участі було
одним з нагальних питань
громадських слухань. Міський голова В.Карплюк уже
веде активні переговори з
обласною владою щодо зведення в Ірпені навчального
закладу. До того ж відомий в
Ірпені забудовник Ігор Оверко теж виявив бажання побудувати у місті сучасну школу.
Інф. «ІВ»

«ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»
отримав новий офіс Фото: В. Шилов

Про це повідомила Валентина Вікторівна Заболотна,
начальник управління пенсійного фонду в Ірпені, на розширеній нараді Ірпінської міськради 23 січня 2017 р.
«Набула чинності Постанова кабміну щодо оптимізації
структури деяких територіальних управлінь пенсійного
фонду. Це стосується і нашого територіального управління. На сьогоднішній день ми як юридична особа перебуваємо у стані припинення. У нашому окрузі буде припинено
Бучанське територіальне управління пенсійного фонду і
управління Бородянського району. Натомість буде створено Ірпінське об’єднане територіальне управління пенсійного фонду», – повідомила Валентина Вікторівна.
Останнім часом реформування пенсійної системи є одним із гострих питань. Кабмін уже направив до Верховної
Ради законопроект №4608, який визначає правила в накопичувальній системі недержавного пенсійного страхування, а також передбачає певні кроки з наведення порядку,
зокрема, очищення Пенсійного фонду від невластивих
йому соціальних виплат, так званих «мертвих душ».
Олена ВІТЕР

Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал» отримало
новий офіс.
«Уже з наступного тижня відвідувачів
абонентського відділу одного з кращих
комунальних підприємств Київщини прийме оновлений офіс.
Тут провели капітальний ремонт, облаштували підлогу з підігрівом, закупили нову комп’ютерну
техніку і меблі», – повідомив міський голова Володимир
Карплюк.
За його словами, зараз триває підготовка до урочистого
відкриття. Символічно, що новий рік ірпінські підприємства починають із нових досягнень.
Адреса нового офісу: Ірпінь, вул. Соборна, 1-а.

► Під час урочистостей з приводу Дня Соборності
Президент Петро Порошенко зробив низку
важливих заяв. Нижче – прямі цитати.
• «Я всіма доступними способами протидіятиму
спробам дестабілізувати країну і знищити ті перші результати, які забезпечила українська влада і вистраждав український народ. 2017 рік має стати роком, коли
зміни відчують широкі верстви населення». Глава держави назвав пріоритетами на 2017 рік забезпечення
політичних умов для реформ і відновлення економіки.
• Президент жорстко розкритикував ідею деяких
політиків щодо відмови від Донбасу: «У нас є політичні
сили, які пропонують нам відмовитися від Донбасу...
Хочу адресувати їм запитання: панове, а ви збирали ці
території, щоб ними розкидатися? Мета Росії – це не
Донецьк чи Луганськ, Крим, мета Росії – вся Україна».
• «Ми дотримуємося Мінських угод, як би важко
це нам не давалося, що і дозволило виграти нелегку
боротьбу за продовження санкцій усього світу проти
Росії. Ми переконали західних союзників у тому, що
будь-яким крокам із політичного врегулювання на
Донбасі має передувати незаперечний прогрес у питаннях безпеки. До вирішення цих проблем не стоятимуть політичні питання, зокрема це стосується і змін
до Конституції».
► Світовий конгрес кримських татар закликав
уряди країн світу визнати депортацію кримських
татар 1944 року геноцидом. Метою депортації в
зверненні названо повне знищення народу. Крім того,
що в документі висвітлюються події депортації 1944-го
і нелюдські злочини радянського режиму проти кримськотатарського народу, також звертається увага і на
сьогоднішній стан кримських татар. Звернення розіслане 300 урядовим органам країн Європи, Америки,
Латинської Америки, Африки та країн, що не мають
представництва при ООН.
► Прем’єр Володимир Гройсман закликав місцеву владу використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток місцевої економіки та
залучення інвестицій. «Економічний розвиток відбувається на місцях. Не буває віртуальних інвестицій. Все
відбувається в реальному селі, місті, районі, області,
де створюють нові робочі місця, національний продукт», – зауважив очільник Уряду і наголосив, що в результаті реформи з децентралізації у країні створено
інструменти, які дозволяють місцевій владі ефективно вирішувати проблеми на місцях. Місцеві бюджети
зросли у кілька разів, лише за результатами 2016 р.
– на більш ніж 45 млрд. грн. «Із моменту незалежності еквівалентного ресурсу в такому розмірі ніколи на
місцях не було, – заявив Гройсман. – Це колосальний
ресурс, щоб інвестувати в розвиток економіки, у нові
робочі місця». Також на місцевий рівень передано багато повноважень. «Усе, що необхідно, щоб самостійно ухвалювати рішення, вже на місцях. Є інструменти і
ресурси, фінанси, якими можна розпоряджатися і бути
успішними», – запевнив Гройсман і наголосив, що головне завдання сьогодні – забезпечення економічного
прориву в країні.
► Фракції Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», Радикальної партії, «Самопомочі» та
«Батьківщини» спільно звернулися до парламентів іноземних держав і міжнародних організацій із
закликом вжити всіх можливих заходів для тиску на
Кремль через продовження державного тероризму Росії. «Керівництво Росії не полишає спроб дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом залякування та вбивств
активних громадян: відомих політиків, громадських
діячів, журналістів, волонтерів і активістів. Для реалізації цих планів на території РФ діє потужний диверсійно-терористичний центр, який використовує, зокрема, раніше засуджених громадян України, злочинців,
зрадників із числа колишніх українських військових та
правоохоронців, – ідеться в заяві. – Черговим злочином російських спецслужб мав стати замах на життя
народного депутата Антона Геращенка. Завдяки професійним діям Служби безпеки, плани російських терористів зірвані. Виконавці затримані і співпрацюють
зі слідством. Ми обурені тероризмом Росії на території
України і вимагаємо у світового співтовариства допомоги й захисту. Впевнені, тільки спільні зусилля цивілізованих країн, європейських та міжнародних організацій можуть зупинити агресора».
► Під час засідання Печерського суду Києва
особисті охоронці екс-президента-утікача Януковича повідомили, що він залишив країну 23 лютого
2014 р. у компанії трьох осіб: «цивільної дружини»
Любові Полежай, колишнього генпрокурора Пшонки
і екс-глави МВС Захарченка. З Києва вони вилетіли
вертольотом. Для відволікання уваги за іншим маршрутом був запущений президентський автомобільний
кортеж.
До речі, днями Янукович відмовився приїхати до
Києва на суд…
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ТЕПЛО, СВІТЛО
І НЕДОРОГО:
Ірпінь учиться
енергозбереженню

ВИКЛИКИ ЧАСУ
САМОВРЯДУВАННЯ

ВОРЗЕЛЬСЬКА СЕСІЯ: ОПРИЛЮДНЕНО,
СКІЛЬКИ І НА ЩО ВИТРАТИЛО СЕЛИЩЕ
У день Водохреща відбулась 19 сесія VII скликання Ворзельської селищної ради, на якій підбили
підсумки виконання бюджету за 2016 рік, затвердили програми соціально-економічного розвитку
Ворзеля, заслухали звіти керуючого справами і виконкому, розглянули інші питання.

Текст і фото: Данута КОСТУРА

Місто має чітку програму підвищення
енергоефективності в бюджетних
установах та свого енергоменеджера.
Про це йдеться у блозі Ірпінського
міського голови Володимира КАРПЛЮКА.
Із початку 2017-го оплата комунальних послуг та енергоносіїв для освітніх закладів й установ охорони здоров’я
перейшла на плечі місцевих бюджетів. Це разом із утриманням шкіл і дитсадків, плюс оплата праці непедагогічних працівників, а також компенсація за пільговий проїзд
і послуги зв’язку в Ірпені. Йдеться орієнтовно про 4550 млн грн додаткових витрат!
І хоча бюджет розвитку Ірпеня на цей рік один із найбільших на Київщині – понад 141 млн грн, постала необхідність застосувати всі можливості, щоб заощадити і
спрямувати зекономлені кошти на реалізацію потрібних
регіону проектів.
«Про енергозбереження і підвищення енергоефективності комунальних закладів нова команда почала думати,
щойно стала до управління містом. Було замінено більшість вікон у дитячих садках і школах, утеплено будівлі
Ірпінської дитячої міської лікарні й замінено усі старі дерев’яні вікна на металопластикові. Нову дитячу поліклініку
і дитсадок “Бджілка” побудували із застосуванням сучасних енергоефективних технологій. Також з метою енергозбереження розпочато заміну ртутних ламп на енергозберігаючі LED-ліхтарі на вулицях, кожен з яких здатен
економити до 55 Вт. На сьогодні таке сучасне освітлення
є на Центральній площі міста, на вулицях Шевченка, Грибоєдова і Павленка», – зауважує Ірпінський міський голова
Володимир Карплюк.
«Розуміння того, що самотужки, силами лише міського
бюджету не вдасться модернізувати усі комунальні будівлі
міста, спонукало шукати відповідні грантові програми. І
знайшли. Торік почалася співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). За участі австрійської Приватної інжинірингової компанії “іC Consulenten”
був проведений повний енергоаудит 41 комунальної установи Ірпеня.
Результат: для участі у грантовій програмі з енергозбереження обрали 21 заклад. Це – школи, садочки, лікарні, поліклініки. Кожен об’єкт отримав індивідуальний пакет рекомендованих заходів, які забезпечать підвищення
енергоефективності. Після того, як їх буде реалізовано,
Ірпінь заощаджуватиме близько 60% на комунальних платежах щорічно. Першими, уже найближчим часом, зміни
відчують середні школи №1 і №3, а також ДНЗ №6 “Радість”», – додає Володимир Карплюк.
Однією із основних рекомендацій європейських фахівців було й запровадження в Ірпені посади енергоменеджера. За конкурсним відбором ним став інженер-будівельник із 15-річним стажем Роман Киричок. Обставини
змусили його виїхати з Донеччини восени 2015-го, в Ірпені
він почав нове життя і готовий працювати для розвитку
нового рідного міста.
Нині енергоменеджер ознайомлюється зі станом енерговтрат на всіх комунальних об’єктах міста. Найближчим
часом у кожній установі буде визначено відповідальну
особу, яка фіксуватиме і передаватиме показники лічильників. Заплановано згодом застосувати спеціальні програми і диспетчиризувати процес. Таким чином буде видно
реальний режим споживання, це дасть можливість визначати найбільш енергозатратні будівлі, реагувати на аномальні втрати тепла чи електроенергії та працювати над
усуненням причин.
Особливої уваги в сенсі енергоефективності потребують
комунальні котельні. Їх у регіоні – 42. Котли встановлені
ще у 70-80-х роках минулого століття. В ідеалі їх потрібно
повністю замінити, але це – непідйомні суми для міського
бюджету. Тому поки що розглядається варіант встановлення частотних перетворювачів. Це дозволить економити до
50-60% електроенергії.
Крім того, триває пошук інвестиційних пропозицій із
встановлення котлів на альтернативних видах палива – переробленому смітті, траві, торфі.
У нинішній ситуації енергозбереження – це головний
шлях до енергонезалежності. Після різкого зростання цін
на тепло та електроенергію, в українців немає іншого виходу, як вчитися заощаджувати. Європа до цього прийшла
давно і дає нам готові зразки ефективних способів енергозбереження. Також напрошується співпраця із підкутими
в цій проблематиці муніципалітетами України, аби застосовувати їхній досвід у нашому місті.
Підготував Володимир КОСКІН

Під час голосування за порядок денний селищним головою Ларисою Федорук було
зачитано Звернення «Всеукраїнського союзу ветеранів
АТО». Одним із положень статуту організації є моніторинг
виділення земельних ділянок
для учасників АТО. На всі заяви членів організації до Ворзельської ради про надання
їм безоплатних ділянок вони
отримували відмову. Влада
мотивувала її відсутністю детального плану розвитку територій. Організація з цього
приводу зверталася до суду. У
зверненні були перераховані
прізвища 18 претендентів на
земельні ділянки. Однак замість указаних учасників АТО
було прийняте рішення дати
іншим учасникам. Тобто, рішення по кожному учаснику
АТО не приймалось.
Разом з тим багато земельних ділянок було видано раніше з порушенням закону. У
Ворзелі будівництво ведеться
хаотично, серед приватної
забудови, за рахунок зелених зон, з порушенням норм
природоохоронного та містобудівного законодавства. Не
виконуються пожежні вимоги,
прибудинкові норми. Таким
чином за діями службових
осіб можуть початися кримінальні провадження.
Звернення, підписане заступником організації Арменом Согоманяном, не внесли
у порядок денний – не вистачило голосів.
Валерій Гребенюк, керівник юридичного департаменту «Всеукраїнського
союзу ветеранів АТО» на
запитання газети конкретизувати суть конфлікту відповів:
«Для ветеранів АТО є пільги
– медичне обслуговування,
першочергове
отримання
житла, земельних ділянок. У
Ворзелі вже рік нам відмов-

ляють у першочерговому отриманні земельних ділянок,
пояснюючи, що немає плану
зонування, детального плану. Хто повинен його робити?
Рада. А вона – бездіяльна.
Наших атовців втягують у
конфлікт – дають у рекреаційній зоні – «рубайте хлопці!», щоб потім показувати
пальцями, що от вони, атовці, самі порушують закон. Ми
пропонували робити реабілітаційний центр, залучили інвестора. Нам пообіцяли, що
будемо співпрацювати. На
словах».
Надія Шумейко, голова
Координаційної ради учасників АТО та їх сімей при
виконкомі
Ворзельської
селищної ради відмовилася
коментувати це питання. Відповідь буде надана після засідання Координаційної ради,
яка відбудеться впродовж
тижня.
Чи порозуміються дві групи учасників бойових дій на
Сході, чи будуть члени Всеукраїнського союзу ветеранів
АТО принциповими до кінця
у частині видачі і забудови
рекреаційних зон у Ворзелі,
чи тільки до моменту отримання ними жаданої землі,
покаже недалеке майбутнє.

торгівлі підакцизних товарів –
2321,1 тис. грн.
Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури Ворзеля було
перевиконано – замість запланованих 2870 тис. грн селище отримало 3483,1 тис. грн.
Казна селища поповнилася
на 636,7 тис. грн від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (було заплановано
630 тис. грн).
Наведемо деякі дані щодо
великих проектів Ворзеля.
Парк «Ворзель» обійшовся ворзельцям у 3
900 тис. грн, проспект Курортний (без будівництва
елементів благоустрою) –
2689,4 тис. грн, будівництво
дороги по вул. Семеніївській
– 2631,9 тис. грн, реконструкція проїзної частини перехрестя вул. Київської, Ватутіна,
Як виконувався
Кленова – 1269,8 тис. грн,
минулорічний бюджет
реконструкція проїзної частиОбсяг виконання бюдже- ни вул. Кленової від №1 до
ту по доходах складає 18 №10 – 1190,21 тис. грн.
977,8 тис. грн. Основними
джерелами наповнення бю- Інші питання
джету є орендна плата з юриБула прийнята Проградичних осіб – 3057,9 тис. грн, ма соціально-економічного
земельний податок з юридич- розвитку селища, програми
них осіб – 3894,2 тис. грн, місцевого значення (культуєдиний податок з юри- ра, захист населення, бладичних та фізичних осіб – гоустрій, спорт тощо). Пред3126,1 тис. грн, акцизний по- ставники ГО «Народна рада»
даток з реалізації суб’єктами зауважили, що громадськість
господарювання роздрібної не змогла внести своїх про-

позицій, оскільки програма
не була попередньо опублікована. І під час сесії вона
не зачитується. Селищний
голова Лариса Федорук відповіла, що програма складена на основі пропозицій
громади. Їх доносять до селищної ради депутати. У ході
засідання активні громадяни
поцікавилися, хто відповідає
за наповнення офіційного
сайту Ворзельської ради, бо
там не розміщуються проекти рішень сесій, не з’являється інша інформація щодо
роботи селищної влади. Але
відповіді так і не почули.
Звітував керуючий справами. Упродовж 2016 р. було
розглянуто 1319 різнопланових звернень громадян,
надійшло 135 депутатських
запитів. У Ворзелі за минулий
рік народилося 42 дитини,
померло – 92 особи. Шлюб
уклали 5 пар.
Сесія передала активи
парку «Ворзель» з балансу
селищної ради на баланс КП
«Ворзельське УЖКГ». Були
розглянуті й інші питання.
Як тільки дійшли до «Різного», у залу зі співами ввійшли
учасники ансамблю «Перевесло». Під свої щедрівки
вони засіяли зерном присутніх, а голова і секретар ради
пов’язали на учасниць барвисті хустки.
Після виступу сесію закрили.

ВЛАДА І ГРОМАДА

У ВЛАДІ ВСЕ БІЛЬШЕ
ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
За останній місяць
кілька керівних посад
у структурі Ірпінської
міської ради обійняли
громадські активісти.
«Два роки тому Ірпінь кинув виклик Україні – управлінські посади в місті зайняли
не досвідчені бюрократи, а
молоді люди зі здоровими
амбіціями і величезним бажанням змінювати країну
на краще. Тоді заступником
міського голови із гуманітарних питань стала директор
Фонду громади Приірпіння
Анастасія Попсуй, а керуючим справами виконавчого
комітету Ірпінської міської
ради – активіст Євромайдану
Максим Плешко. Разом ми
реалізували багато громадських ініціатив, зокрема й
тих, що були зібрані Фондом
громади Приірпіння і передані мені як наказ виборців
міському голові», – розповідає Володимир Карплюк
Наразі Анастасія Попсуй
і Максим Плешко продов-

жують із тим же завзяттям
працювати у статусі радників
міського голови, а влада – залучати до управління Ірпенем людей із громадського
сектору. Зокрема, у вересні
на посаду керуючого справами міськвиконкому заступив
молодий юрист, заступник
голови Громадської ради,
місцевий активіст Дмитро Негреша.
Протягом останнього місяця управлінські посади
обійняли ще троє осіб. Серед
них – організатор конкурсу
логотипів міста та один із авторів стратегії розвитку Ірпеня Андрій Литвинов. Раніше
із перспективними ідеями і
проектами для розвитку міста він буквально штурмом
брав кабінети Ірпінської
міської ради. А тепер інженер-будівельник за освітою,
людина, котра брала участь у
проектуванні саркофагу над
4-м реактором ЧАЕС, очолила новостворене управління
інфраструктурного розвитку,
інвестицій та житлово-комунального господарства. «Тепер у Литвинова з’явилися

можливості для реалізації
своїх ідей: і щодо підвищення енергоефективності комунальних об’єктів, і щодо
залучення додаткових коштів
до міського бюджету. Наприклад, створення інвестиційної
платформи Ірпеня і проведення тут великого інвестиційного форуму», – запевнив
Володимир Карплюк.
Окрім нового управління,
на початку 2017-го Ірпінь
отримав і два нових комунальних підприємства: КП
«Служба захисту та лікування
тварин» і КП «Муніципальна варта». Підприємство, що

працюватиме із чотирилапими мешканцями міста та їх
власниками, очолила теж відомий активіст, громадський
інспектор із благоустрою
міста, ініціативний член Громадської ради Ірина Мурга.
За словами мера Ірпеня, як
голова громадської організації «Центр захисту тварин»
вона уже давно опікується
безпритульними тваринами
в Ірпені й найкраще за інших
знає, як зробити так, щоб у
нашому місті безпечно і комфортно жили і люди, і тварини.
За матеріалами Інтернет
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НА ЧАСІ

ПРОБЛЕМА
виходячи з нинішніх реалій,
ми вийшли фактично на
0,7 коп. за пасажиро-кілометр, тобто це собівартість
перевезень, не включаючи навіть зносу шин. Тепер
– увага! Перевізники, які
Фото: В. Шилов півтора роки тому на відміну від нас підняли на 3 грн
ціну за проїзд, вийшли на
цю нову калькуляцію. А ми
її не взяли на озброєння.
Тобто зупинилися на 0,54–
0,62 коп. за пасажиро-кілометр.
Але нюанс! На маршруті
Ірпінь – Буча до Склозаводу
(це 33 км) вартість квитка
з 12 грн зросла до 16, тобто на 4 грн, по калькуляції
склала 0,49 коп. за пасажиро-кілометр. В інших напрямках ми підняли ціну на
3 грн – вийшли на 0,54 коп.
В Україні немає такої низької вартості пасажиро-кілометрів! Я розумію людей.
Отже, ми не підняли розцінки, як деякі, на 5-6 грн.
В обладміністрації була
нарада з приводу того, хто
на скільки підняв ціну. Ми
знову залишилися найдешевшими
перевізниками.
Ті, хто підняли півтора роки
тому ціну на 3 грн, зараз
знову підняли на 3-5 грн, і
у них ціна квитка за 33 км
складає тепер 20 грн.

Ефект доміно:
ВЖЕ Й МАРШРУТКА – РОЗКІШ?
Володимир КОСКІН
(початок — с. 1)
Жителі міст навколо Києва обурені новими цінами
на проїзд в маршрутках,
вони налаштовані діяти радикально, готові блокувати
дорогу.
«Підняли проїзд через
нову мінімальну зарплату – та ви що, здуріли там?
Ось 100% на них антимонопольного комітету не вистачає. Зарплату піднімають з
січня, люди її отримають в
лютому, а ціни підняли вже
зараз», «Жителі Вишневого, Броварів, Віти Поштової
хочуть перекрити рух транспорту, а також залучити
телебачення. Вони сподіваються, що влада їх почує
і вплине на перевізників.
Іншого шляху поки не бачимо», – пишуть мешканці Київщини в соцмережах.
Київська ОДА вимагає від
перевізників обґрунтувати
істотне подорожчання проїзду в маршрутках і закликає
шукати збалансоване рішення. Про це заявив глава
Київської обладміністрації
Олександр Горган під час
наради з автоперевізниками
і громадськістю області. За
словами О. Горгана, попри
те, що відповідно до чинного законодавства органи
державної влади позбавлені
повноважень впливати на
ціноутворення тарифів на
перевезення пасажирів, осторонь залишатися в такій
ситуації Київська ОДА не
буде.
«Необхідно шукати збалансоване рішення, яке
врахує потреби як жителів
Київської області, так і перевізників. А не перекладати
проблеми на гаманці і плечі
жителів Київщини. Державна влада області допоможе
знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для суспільства», –
підкреслив О. Горган.
В обласній держадміністрації зазначають, що
третина працездатного населення Київщини постійно
працює у столиці, і від цін
на проїзд безпосередньо
залежить
матеріально-економічний стан їх сімей:
«Подорожчання тарифів на
перевезення забере близько
третини сімейного бюджету».
Через
екстраординарність соціальної ситуації ми
звернулися за поясненнями
до директора Ірпінського
АТП №13250 Олександра
Лабунського.
– Олександре Валентиновичу, нині будь-яке
підвищення цін стривожує
і навіть збурює людей.
Ситуація у країні вкрай
напружена. А тут ще –
здорожчання проїзду у
транспорті. Доходить до
абсурду: декому вже немає сенсу працювати, скажімо, в Києві, бо дорога
з’їдає значну частину заробітку.

Причини
– Як на мене, ситуацію
обвалив закон, за яким мінімальна зарплата тепер становить 3200 грн, і стрімко
зростаючий курс долара, до
якого чітко прив’язані вартість
паливно-мастильних
матеріалів і запчастин.
Півтора роки тому обладміністрація як замовник домовилася з перевізниками,
щоб вони не збільшували
оплату пасажиро-кілометрів

(у зв’язку з відміною державного регулювання тарифів на пасажирському автотранспорті). Тариф на той
момент складав 0,42 коп. за
пасажиро-кілометр з урахуванням ПДВ і страховки. Ми
ніби знайшли порозуміння,
утримали цей тариф, не підняли ціни за проїзд, як деякі перевізники до 0,52 коп.
Наших людей це влаштовувало (до речі, і моя сім’я ко-

йових дій, інвалідів війни
ми возимо за домовленістю
з тодішнім заступником обладміністрації А.В. Янченком без обмежень за власний рахунок. Згідно з законом ми повинні безкоштовно возити пенсіонерів, але
для цього має бути окрема
угода щодо компенсації перевезень з боку організатора (на приміських маршрутах це – КОДА). Та поки що

Розцінки за проїзд по Варшаві (Польща)
Квиток із пересадкою (електричка, метро, трамвай, автобус) на 70 хв у дорозі – 4,20 злотих (28 грн).
Квиток на 30 хв – 3,10 злотих (21 грн).
Квиток на 20 хв – 2,20 злотих (15 грн).
Квиток на 15 хв – 1,20 злотих (8 грн).
Весь транспорт – муніципальний. Діє система проїзних:
110 злотих (770 грн) на місяць на всі види транспорту.
Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2017 р. складає
2000 злотих (14 000 грн).
Проїзний у 110 злотих – це 5% від мінімальної зарплати!
Комфорт у 10 разів вище наших маршруток.
Проїзд для пенсіонерів – безкоштовний!

Розцінки за проїзд у Приірпінні
Від «Екомаркета» до кінцевої залізничної станції в Бучі
15 хв їзди за 8 грн.
Із Лісової Бучі до метро «Академмістечко» 25 хв –
15 грн.
Від Баланівки (Гостомель) до крамниці «Новус» 6 хв
їзди – 6 грн.
Якщо з Бучі людина їде на роботу 22 рази на місяць за
ціною 8 грн – це 352 грн, що понад 10% від мінімальної
зарплати в Україні.
Якщо з Ворзеля людина їде на роботу в Київ 22 рази на
місяць по ціні 16 грн – це 704 грн (тільки маршрутка, без
метро!), що складає понад 20% від мінімальної зарплати
в Україні.
Ціни на деякі продукти і товари у Польщі
Молоко – 2 злотих (14 грн).
Філе куряче – 11 злотих (77 грн).
Хліб – 1,5 злотих (10,50 грн).
Туфлі шкіряні – 200–300 злотих (1400–2100 грн).
Куртка зимова – 150–300 злотих (900–2100 грн).
ристується маршрутками).
Усе було терпимо до
певного моменту – до того,
як був ухвалений закон
про підвищення мінімальної зарплати та наприкінці
2016 р. не почав стрімко
зростати курс долара, а відповідно – поповзла вгору
вартість ПММ і запасних
частин. На нашому приватному підприємстві, яке
працює на загальній системі оподаткування, працює
близько 300 водіїв. Отже,
їхні мінімальні ставки тепер
стали більшими. Радіти б із
цього. Але підвищення зарплатні «вдарило» сплеском
цін по всіх галузях. Пішла
ланцюгова реакція. Нас,
перевізників, перед фактом
подорожчання
поставили
ще до того, як закон набрав
чинності.
Нам у цій ситуації треба
просто рятуватися від банкрутства. По-перше, податки доведеться платити значно більші. По-друге, відсутня компенсація за пільгових
пасажирів на приміських
маршрутах. Учасників бо-

ми зі своєї доброї волі надаємо пільгові місця на трьох
пасажирів в один бік поїздки
на Київ і назад.
Виконавчий комітет ІМР
є організатором перевезень
на міських маршрутах, ціна
на яких не міняється. Відповідні кошти на перевезення
пільгових категорій громадян закладені в міському
бюджеті у програмі «Турбота». На сьогодні залишилося
тільки визначитися, у якій
спосіб цю пільгу надавати.
Наше АТП обслуговує
приміські маршрути з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля
до Києва і назад. Обслуговує
і внутрішні обласні маршрути, а також у межах населених пунктів: Буча – Ірпінь,
Рубежівка – Ворзель – Ірпінь.
Ціни на перевезення в
межах населених пунктів
ми залишили ті ж: 5 грн, це
рішення виконавчої влади
було прийнято ще в 2015 р.
Зазначу ще один фактор, який призвів до подорожчання проїзду. Ми
за короткий час купили

Підіб’ємо підсумки
Олександр ЛАБУНСЬКИЙ
40 нових автобусів у кредит. Лізинг прив’язаний до
долара, ми брали автобуси, коли долар був 18, зараз він – 29 грн. Ми поки
що розлучилися з думкою
купувати техніку в цьому
році, банки на це не йдуть,
не хочуть видавати кредит,
бо на автобуси ціни стали
нереальними. Ми купували
«Руту» за 460 тис. грн, торік вона стала 740 тис. грн.
Нині «Рута» коштуватиме
1 млн 100 тис. грн. Як бути?
Якщо врахувати економіку
перевезень, то відбивати
кредит і податки неможливо. Можна вийти на нуль.
А ремонтувати? А зарплата
водіям?
Який вихід? Ми заганяємо старі зношені автобуси
на завод у Черкасах. Там
повністю переварюють кузов, переробляють салон,
фарбують автобус. Це коштує біля 100 тис. грн. А ось
капремонт двигуна – наша
проблема. Таким чином ми
відновили 5 автобусів. Купувати новий автобус – дуже
важко. До речі, зараз ціна
на автобус «Богдан» у районі 2 млн грн. Завод «Іван»
припинив їхнє виготовлення, оскільки ніхто не в змозі
їх купувати. У 2016 р. було
куплено 6 автобусів по країні. Гібриди «Богдана» (перероблені з дизеля на метан),
які на «Ашані» працюють,
усі 2015 р., тоді вони коштували 1 млн. 700 тис. грн.

Наслідки
– Отже, наше АТП стало
заручником ситуації, опинилося між двома вогнями. З
одного боку, є 300 працівників АТП, яким кров із носу
– треба забезпечити підвищення мінімальної заробітної плати (а це, повторюю,
автоматичне збільшення податків), з другого боку – ланцюгова реакція підвищення
цін на паливо-мастильні
матеріали, запчастини і все
інше. На заправках, наприклад, простіше, там сидить
лише 4 оператори, тож не
дуже помітно підвищення
мінімалки.
Нагадаю, було 0,43 коп.
за пасажиро-кілометр. Бухгалтерія зробила калькуляцію (згідно з рекомендованою методикою Міністерства
інфраструктури),

– Що буде з АТП, якщо
воно працюватиме за старими розцінками на квитки?
Зупиниться,
можна
сміливо оголошувати себе
банкрутом. Або йти у тінь.
Але ви самі розумієте,
АТП №13250 – велике підприємство, базове в регіоні,
одне з найбільших платників
податків у транспортній галузі Київської області. У тінь
ми не збираємося йти. До
того ж чітко знаємо: за неоформленого водія – штраф
320 тис. грн. Ми не хочемо
ризикувати
стратегічним
підприємством.
До речі, нині у цей бізнес
мало хто хоче йти, продають автобуси, підприємства,
не бачать рентабельності в
цій справі. У Голландії був
семінар із питання перевезень. Щоб ви розуміли, в
Європі цей бізнес вважається нерентабельним, в основному, це дотаційні підприємства, які отримують бюджетні субвенції. Принагідно зауважу, «Київпастранс»
– комунальне підприємство,
йому легше виживати, воно
з бюджету отримує гроші.
На «наївне» запитання
«Що б ви зробили б на місці прем’єра Гройсмана?»,
керівник АТП Олександр
Лабунський відповів:
– Закон зворотної сили
не має, я маю на увазі скасування підвищення мінімалки. Є аналітики, які все
це аналізують. Нехай вони
підкажуть, що робити, а ми
як законослухняні підприємці будемо чітко дотримуватися чинного законодавства
України.
– Які у вас передчуття?
Що може статися?
– Транспортникам залишається триматися. Ми
зробили найнижчий тариф,
практично на грані самоокупності. Я просто прошу
пасажирів, щоб вони нас
зрозуміли. Як я розумію
обурення людей. У мене
теж є сім’я, ми, як усі, ходимо в магазини, отримуємо
платіжки за газ, електрику,
воду. Їх приносять в оселі,
люди вдома обурюються. А
тут громадський транспорт,
ситуація відразу виноситься
назовні. А ще є «Водоканал»,
«Облгаз», «Обленерго», супермаркети... Їх звинувачувати?..

ГОВОРЯТЬ ЛЮДИ
Анатолій
ВОЗНЕНКО,
працівник
СТО:
«Я живу в Ірпені на
Восьмій Лінії. Для того,
щоб потрапити на роботу на вул. Соборній,
змушений діставатися
двома маршрутками
– №18-Д і №3. Отже,
20 грн вилітає щодня. А
відвезти доню в поліклініку? А відвідати батьків
у Ворзелі?»
Сергій БОЧЕВСЬКИЙ,
службовець:
«Я живу в Лісовій Бучі,
працюю в Ірпені. Отже,
дорога туди-назад обходиться щодня у 16 грн.
Якщо я хочу поїхати в
Гостомель до моїх батьків, то змушений 5 грн
заплатити за проїзд з
Лісової Бучі до “Новуса”
і ще 6 грн, щоб проїхати
3 зупинки в Гостомель.
Отже, 22 грн туди-назад.
А якщо я їду з дружиною,
з дочкою? Характерно,
що за 5 грн у Києві на
сьогодні можна проїхати
п’ять таких відстаней,
як відстань між Бучею і
гостомельською Баланівкою (6 хв їзди). До
речі, у Лісовій Бучі немає
нормальних крамниць,
тож доводиться мотатися
в центр Бучі за продуктами, це знову таки
10 грн».
Ангеліна БРАТКО, лікар:
«Який вихід? Не їздити
на роботу? Не провідувати батьків, дітей, друзів? Не навідуватися до
Києва у справах, до друзів, у заклади культури?
Ми в 20 хв від столиці,
але поїздка стала розкішшю».
Тарас БОГДАНИЧ,
юрист
«От кажуть: “Безвізовий режим”. Ця балаканина можновладців про
безвіз – цинічне блюзнірство. Яка може бути
Європа, якщо нема можливості їздити на роботу,
до родичів, у столицю
до музеїв чи на концерт?
Пенсіонери і люди, які
отримують мінімальну
зарплату (3200 брудними), стриножені. Ну буде
безвізовий режим. І що?
Для кого?»
Олександр
ВАРЛАЩЕНКО,
працівник ЖКГ:
«Нас дотовкли цінами
вже до такої міри, що
люди вже не зважають на
так званий сервіс і комфорт у транспорті. Стоїш
ти в салоні чи сидиш, деренчить автобус, кульгає,
рипить, угарним газом
душить – думаєш, аби
доїхати, особливо коли
поспішаєш на роботу».
Антоніна ЯРЕСЬКО:
«Я займалася пошуками роботи. І що
пропонують? Максимум
4 тис. грн. І я знайшла
роботу в Ірпені. Тепер
їздитиму з Гостомеля.
Уявляю, як знеціниться
робота через підвищену
вартість проїзду».
Євгенія Т.:
«Я тримаю маленьку крамничку, отже,
орендую площу. До літа
допрацюю і буду закривати справу. Мені немає
сенсу годувати державу
підвищеним податком».
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СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ
МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Бути чи не бути СІЗО
в Коцюбинському?
А в Бучі?

БОРГИ ЗА ГАЗ:
ХТО ВИНЕН І ЩО РОБИТИ?

20 січня в Коцюбинському відбулася зустріч
громади з представниками Міністерства
юстиції України, на якій обговорили
заплановане перенесення Лук’янівського
СІЗО на територію селища. Мешканці
Коцюбинського негативно сприйняли цю
новину, тому шквалу запитань і обурення не
стримували.

Загальний борг за газ жителів Київської області досяг критичної суми і становить понад
1 млрд грн. Про це заявив голова правління «Київоблгазу» Дмитро Дронов. «У зв’язку з
цією ситуацією ми вирішили максимально посилити заходи з ліквідації заборгованості», –
уточнив глава підприємства.

«Представники Мін’юсту почали розмову з того, що
СІЗО – це взагалі не страшний і цілком безпечний заклад.
І “будь-яка Ваша дитина зможе опинитись в СІЗО”. Саме
з таких слів стартував діалог. Як виявилось, представники Міністерства юстиції приїхали в Коцюбинське задля
створення робочої групи, до якої входитимуть двоє осіб
з Коцюбинського. Цими людьми стала мешканка селища
Ірина Клименко (мешкає в ЖК «Атлант», від дитячого майданчику до запланованого СІЗО лише 38 м), коцюбинець
Ярослав Салівонов і заступник селищного голови Петро
Пушанко (сама голова проігнорувала цей захід).
Перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро
Христюк наголосив на входженні до складу групи представника Ірпінської ради, оскільки саме ця рада уповноважена видати документи щодо містобудування СІЗО. Він
звернув увагу на те, що в реєстрі відсутня будь-яка інформація щодо видачі будь-яких документів, які б стосувались
будівництва СІЗО (хоча останні дні у багатьох ЗМІ обговорюється наявність цих документів, які були видані за
часів правління регіонала Скаржинського у 2011 р.). Окрім цього Дмитро Христюк повідомив, що навіть якщо ці
документи все ж існують, Ірпінська міська рада неодмінно
скасує їх дію.
Висловилися і мешканці селища. і депутати Коцюбинської селищної ради. На засіданні обговорили альтернативні варіанти перенесення Лук’янівського СІЗО – у Романівку або в Бучу. За словами представників Мін’юсту,
незабаром вони проведуть подібну зустріч у Бучі, щоб
дізнатись настрої місцевих мешканців щодо можливого
будівництва слідчого ізолятора в межах їхнього населеного пункту.
23 січня відбулася нова зустріч робочої групи, яка, на
думку коцюбинця Салівонова, не виправдала сподівань
на конструктив і появу заявленої документації. Також він
розповів про загальне бачення ситуації: «Є два варіанти
розвитку подій з точки зору Мін’юсту. Перший – надати
відповіді на поставлені питання, ознайомити коцюбинців
з новим проектом СІЗО, провести громадські слухання та
спробувати переконати. Другий – якщо не вдасться переконати – нічого не будується, робиться невеликий ремонт і
залишається ІВЦ. При цьому, не є обов’язковим доповнення контингенту на даному етапі, оскільки планується оптимізація утримання позбавлених волі із закриттям надлишкових тюрем та колоній. Документи, на які посилаються
чиновники, хочеться нарешті побачити, але незважаючи на
це, ми підтвердили, що на реалізацію проекту СІЗО в Коцюбинському не дасть згоди ні громада, ні селищна рада,
ні Ірпінська рада з надання містобудівних умов на нове будівництво. Наша пропозиція, висловлена та обгрунтована
Д. Христюком, – об’єднати зусилля Мін’юсту, КОДА і КОР,
створити представницьку робочу групу з надання 12 га за
межами населених пунктів в околицях Києва. При цьому
розглянути варіант інвестування такого проекту за рахунок реалізації державно-приватного партнерства. Пропозиції висловлені та почуті, а що буде 27 січня – одному
Мін’юсту відомо».
Продовження співпраці мешканців селища з Міністерством юстиції відбулось вже на наступний день після обговорення робочої групи – 24 січня.
Про цю зустріч повідомив депутат Ірпінської міськради Богдан Слюсаренко. Він разом із Петром Пушанком
приїхав на терміновий виклик до Мін’юсту. Представники
Мін’юсту повідомили, що оголошено про 1-й етап збору
проектних пропозицій будівництва СІЗО в Коцюбинському
або Бучі. Це означає що, по-перше, окрім Коцюбинского,
вже серйозно розглядається варіант щодо перенесення
Лук’янівського СІЗО в Бучу; по-друге, вже оголошено 1-й
етап, а відтак необхідно зібрати всі сили, аби в короткі терміни відстояти селище.
Також Богдан Слюсаренко додав, що вже зараз він консультується щодо організації громадських слухань про перенесення Лук’янівського СІЗО в Коцюбинське, аби вони
пройшли юридично правильно, щоб у подальшому уникнути будь-яких спекуляцій на зразок: це була звичайна зустріч, збіговисько тощо.
Як бачимо, коцюбинці досить активно налаштовані на
боротьбу. Про подальший розвиток подій читайте в наступних випусках «ІВ».
Олена РОЖАНСЬКА

Фото з мережі Інтернет

Володимир КОСКІН
«Щодня наші оперативні
бригади виїжджають на рейди по області для відключення боржників. Хочу нагадати
споживачам, що сума боргу
понад 30 000 грн дає законне право компанії в судовому
порядку накласти арешт на
рахунки і джерела доходів
боржника і навіть конфіскувати майно», – підкреслив
Дмитро Дронов.
Разом із тим він додав, що
споживачі мають можливість
реструктуризувати борг і
сплатити його частинами.
Неплатежі за газ ставлять
під загрозу організацію стабільного газопостачання в
опалювальний сезон, оскільки основна частина тарифної
виручки «Київоблгазу» спрямовується на роботу аварійно-диспетчерських служб, ліквідацію аварійних ситуацій,

проведення ремонтів газових
мереж тощо.
Серед найбільших боржників переважно жителі приватного сектора, зокрема й в
Приірпінні. І це при тому, що
52% споживачів отримують
субсидії.
Хоч як дивно, від сплати за
використаний газ найчастіше
ухиляються власники будинків з площею понад 200 м2 –
досить заможні, часто публічні особи. Скажімо, був один
гучний випадок, коли споживачем був повернутий борг
у розмірі понад 400 тис. грн.
Далеко не бідному боржнику заборонили виїжджати за
кордон і наклали арешт на
все його майно. І тільки після
такої «профілактики» недобросовісний споживач заплатив борг, тому до конфіскації
справа не дійшла. А от менш
заможні споживачі – пенсі-

онери, багатодітні, навіть
при важкому матеріальному
становищі, зазвичай намагаються заплатити вчасно і не
накопичувати борги.
У боротьбі з боржниками
«Київоблгаз» не звертається
до колекторських компаній,
але привертає Державну
виконавчу службу. З її допомогою на цей час накладено
арешт на майно, рахунки і
джерела доходів кількох сотень боржників.

Певно, держава має шукати інші заходи, окрім того,
щоб тиснути на зубожіле населення. Звісно, можна й далі
знесилювати людей вимкненням газу, однак соціальна напруга серед людей і без того
відчутно зростає. Адже маємо
все вищі й вищі ціни на все,
що й без того для переважної
більшості українців дешевим
не було, що у своїй сукупності
може мати для всіх сторін малоприємні наслідки.

ВАРТО ЗНАТИ

НА ЯКІ ПЕРІОДИ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ
ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ

Фото з мережі Інтернет

Строк призначення субсидії
на оплату житловокомунальних послуг
Для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг субсидія призначається на 12 місяців, починаючи з місяця подання чи
відправлення поштою заяви
заявником про її призначення
чи перерахунок.
Строк призначення
субсидії на тверде паливо і
скраплений газ
Для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого
пічного побутового палива
субсидія призначається на календарний рік, незалежно від
місяця звернення.
Строк призначення
субсидії на тверде паливо,
скраплений газ та житловокомунальні послуги
Для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива
та відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг субсидія призначається: на календарний рік, незалежно від місяця звернення,
при цьому субсидія на оплату
житлово-комунальних послуг
розраховується з місяця звернення до кінця поточного
року.

Строк призначення субсидії
на оплату опалення в
опалювальний період
У разі, коли оплата послуг
з централізованого опалення
проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для
індивідуального
опалення
використовується природний
газ (електроенергія), розмір
субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.
Строк призначення
субсидії на скраплений
газ і на оплату житловокомунальних послуг
Для придбання скрапленого газу та на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за
наявності
централізованого опалення або опалення
електроенергією
субсидія
призначається один раз на
календарний рік, при цьому
субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до
кінця поточного року.
Строк призначення субсидії
для непрацездатних
громадян
Якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки пенсіонери,
які не працюють, та інші

непрацездатні
громадяни,
джерелом існування яких є
лише доходи від особистого
селянського
господарства,
пенсія та інші соціальні виплати, житлова субсидія, за
бажанням, призначається на
12 місяців. У цьому випадку
про збільшення доходу або
зміну у складі зареєстрованих
у житловому приміщенні осіб
,одержувач такої житлової
субсидії обов’язково інформує органи праці і соціального захисту населення.
Випадки зміни строку
призначення субсидії.
В окремих випадках, як
виняток, житлові субсидії можуть призначатися:
• За попередні місяці (але
не більше трьох), з місяця
звернення. Це можливо, якщо
громадяни, зареєстровані у
житловому приміщенні, не

змогли своєчасно звернутися
за призначенням житлових
субсидій із незалежних від
них причин (відрядження,
хвороба, смерть близької
людини тощо), що підтверджується відповідними документами.
• З початку опалювального періоду – якщо громадяни
звертаються із заявою про
призначення житлової субсидії протягом двох місяців після його початку.
• У разі зміни тарифів або
цін на житлово-комунальні послуги, скраплений газ,
тверде та рідке пічне побутове паливо, житлові субсидії
призначаються (розраховуються) протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.
Управління праці та
соціального захисту населення

НЕ ЗАПЛАТИШ – НЕ ЗНАЙДЕШ!
«Укрпошта» запустила сервіс з пошуку загублених листів і посилок Як повідомляється, поки електронний сервіс працює в тестовому режимі, але програмісти працюють над створенням постійної
версії. Раніше, як з’ясувалося, за те, щоб знайшли загублену посилку, «Укрпошта» брала оплату.
Про це стало відомо з повідомлення керівника «Укрпошта» Ігоря Смілянського у Facebook: «Робота в “Укрпошті” наповнена деякими цікавими моментами, які викликають щире здивування, коли
знайомишся з ними. Таким моментом для мене стала процедура розшуку відправлень. Коротко:
якщо ваш лист або посилка загубилися під час пересилки, то вам потрібно піти у відділення, написати заяву і заплатити гроші за розшук. Грубо кажучи, виходить, пошта втратила, а клієнт ще й повинен
заплатити, щоб його відправлення знайшли».
Він повідомив, що тепер ситуація докорінно змінилася. «Ми критично підійшли до ситуації і злегка відновили процедуру. По-перше, щоб розшукати відправлення, тепер не потрібно нікуди йти. Варто заповнити форму на сайті й отримувати
всю необхідну інформацію на пошту. По-друге, прибрали плату за послугу», – повідомляє керівник «Укрпошти» про запроваджені зміни.
kievvlast.com.ua
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 СІЧНЯ – 5 ЛЮТОГО

АНЕКДОТИ

ПОНЕДІЛОК, 30 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Український корт.
9.35 Чоловiчий клуб.
Спорт.
10.45 Чоловiчий клуб.
11.15 Спорт. Тиждень.
11.50 Орегонський
путiвник.
12.20 Суспiльний
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
14.00 Д/ф «Українська
революцiя».
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Фольк-music.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Твiй дiм 2.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.

12.25 Т/с «Вузький мiст»,
4 с.
13.30 «Слiдство вели...» з
Канал "1+1"
Л. Каневським».
6.00 «ТСН».
15.15 «Чекай на мене».
6.45 Снiданок з «1+1».
17.40 Новини.
7.00 «ТСН».
18.00 «Стосується
7.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
8.00 «ТСН».
19.00 «Стосується
8.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
9.00 «ТСН».
20.00 «Подробицi».
9.10 Снiданок з «1+1».
21.00 Т/с «Райськi яблучка.
9.30 «Спецiальний випуск. Життя продовжується».
Вечiрнiй квартал».
23.40 Т/с «Пiзнай мене,
12.00 «ТСН».
якщо зможеш». (16+).
12.25 «Спецiальний
1.20 «Подробицi» - «Час».
випуск. Вечiрнiй квартал». 2.10 Х/ф «Мiський
12.45 Мелодрама
романс».
«Чоловiча iнтуїцiя».
Канал "Україна"
14.50 «Вечiрнiй квартал».
5.50 Подiї тижня з Олегом
16.45 «ТСН».
Панютою.
17.15 Т/с «Кохання проти
6.50 Ранок з Україною.
долi».
7.00 Подiї.
19.30 «ТСН».
7.15 Ранок з Україною.
20.15 Бойовик
8.00 Подiї.
«Коломбiана». (16+).
8.15 Ранок з Україною.
22.10 «Свiт навиворiт 8».
23.10 Х/ф «Шерлок 3: Його 9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
остання клятва». (16+).
11.10 Х/ф «Прикмета на
1.00 «Свiтське життя.
щастя».
Новорiчний карнавал
13.10 Т/с «За законами
2017».
воєнного часу», 9 i 10 с.
Інтер
15.00 Подiї.
6.00 М/ф.
15.30 Т/с «За законами
6.20 «Слiдство вели...» з Л. воєнного часу».
Каневським».
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
7.00 Новини.
16 с. (16+).
7.15 «Ранок з Iнтером».
19.00 Подiї.
8.00 Новини.
19.45 «Говорить Україна».
8.10 «Ранок з Iнтером».
21.00 Т/с «Щасливий
9.00 Новини.
квиток», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Подiї дня.
9.20 Т/с «Вузький мiст»,
23.30 Х/ф «Смертельнi
1-3 с.
перегони: Iнферно». (16+).
12.00 Новини.

1.30 Подiї.
2.20 «Говорить Україна».
3.20 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.

2.10 Т/с «Царiвна».
3.20 Вiра. Надiя. Любов.

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1.20 Подiї.
2.10 Х/ф «Смертельнi
перегони: Iнферно». (16+).
3.45 Подiї.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

ICTV

18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
4.05 Служба розшуку
19.30 Д/ф «Помста
дiтей.
природи».
4.10 Провокатор.
20.00 Х/ф «Чорна кобра».
СТБ
5.00 Дивитись усiм!
5.45 Надзвичайнi новини з (16+).
6.45 «Все буде добре!»
21.45 Х/ф «Обман». (16+).
К. Стогнiєм.
8.45 «Моя правда».
23.35 Х/ф «Каральний
6.40 Факти тижня. 100
9.40 Х/ф «На мосту».
загiн». (18+).
11.40 «Битва екстрасенсiв хвилин з О. Соколовою.
1.15 Т/с «Iнспектор Алекс».
8.45 Факти. Ранок.
14».
2.05 Х/ф «Вишневi ночi».
9.15 Надзвичайнi новини.
16.00 «Все буде добре!»
НТН
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
18.00 «Вiкна-Новини».
10.05
Антизомбi.
5.10 Т/с «Я повернуся».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
11.05 Х/ф «Людина
(16+).
20.00 «Слiдство ведуть
листопаду». (16+).
8.55 Т/с «Кулагiн та
екстрасенси».
12.45 Факти. День.
партнери». (12+).
22.00 «Вiкна-Новини».
10.30 Т/с «Детективи».
22.35 «Давай поговоримо 13.15 Х/ф «Людина
листопаду». (16+).
(16+).
про секс 3».
13.35 Х/ф «Згадати все!»
12.00 Т/с «Iнспектор
0.30 «Слiдство ведуть
(16+).
Джордж Джентлi». (16+).
екстрасенси».
15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
Новий канал
16.05 Х/ф «Годзила».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.00 Зона ночi.
14.00 «Свiдок».
19.20 Надзвичайнi новини 14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
4.50 Абзац.
з К. Стогнiєм.
5.40 Kids` Time.
(16+).
20.20 Бiльше нiж правда. 15.45 Т/с «Морський
5.45 М/с «Турбо».
21.05 Факти. Вечiр.
7.05 М/с «Iсторiї Тома i
патруль 4». (16+).
21.25 Т/с «На трьох». (16+). 17.25 Т/с «Детективи».
Джерi».
7.25 Kids` Time.
22.25 Свобода слова.
(16+).
7.30 Х/ф «Останнiй
0.40 Х/ф «Нiндзя: Тiнь
19.00 «Свiдок».
кiногерой». (16+).
сльози». (18+).
19.30 Т/с «Кулагiн та
10.10 Х/ф «12 раундiв».
2.10 Т/с «Лас-Вегас 2».
партнери». (12+).
(16+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
12.20 Х/ф «Хiтмен». (16+).
(16+).
Канал
"2+2"
14.20 Любов на
23.15 «Свiдок».
6.00 М/ф.
виживання.
23.45 Т/с «Елементарно 2».
8.00 «Нове Шалене вiдео (16+).
18.00 Абзац.
по-українськи».
19.00 Ревiзор.
0.40 Т/с «Королiвство».
8.30 «Облом.UA».
21.55 Пристрастi за
(16+).
8.55 Х/ф «Подорож до
ревiзором.
2.40 «Свiдок».
0.45 Х/ф «Недитяче кiно». центру Землi».
3.10 «Випадковий свiдок».
10.40 «Секретнi
3.15 «РечДОК».
(16+).
матерiали».
3.35 «Легенди бандитської
2.15 Служба розшуку
дiтей.
17.30 «Українськi сенсацiї». Одеси».

ВІВТОРОК, 31 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Х/ф «Пiше. Мiж
небом i землею».
12.00 Євробачення
2017. Церемонiя
жеребкування.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв`язку з
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Театральнi сезони.
15.55 Спогади.
16.25 Мистецькi iсторiї.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 2».
11.00 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.55 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Отже,
вiйна». (16+).
22.10 «Свiт навиворiт 8».
23.15 Х/ф «Шерлок 4».
(16+).
1.00 «Свiт навиворiт 8».
2.05 Х/ф «Шерлок 4».
Мовою оригiналу. (16+).
5.10 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».

11.10 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш». (16+).
1.15 «Подробицi» - «Час».
2.00 Х/ф «Дике кохання».
4.00 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш». (16+).
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар
2», 1 с. (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий лiкар
2», 2 с. (12+).
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
17 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Щасливий
квиток», 3 i 4 с. (16+).

5.55 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
12.00 Х/ф «Вид на
СТБ
убивство».
6.30 «Все буде добре!»
12.45 Факти. День.
8.15 «Моя правда».
13.20 Х/ф «Вид на
9.10 Х/ф «Найчарiвнiша та убивство».
найпривабливiша».
15.05 Т/с «На трьох» (16+).
10.55 Х/ф «Лабiринти
15.45 Факти. День.
кохання». (16+).
16.20 Т/с «На трьох» (16+).
12.45 «МастерШеф 2».
17.40 Т/с «Життя i пригоди
16.00 «Все буде добре!»
Мишка Япончика». (16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
18.45 Факти. Вечiр.
18.30 Т/с «Коли ми вдома». 19.20 Надзвичайнi новини
20.00 «МастерШеф Дiти
з К. Стогнiєм.
2».
20.20 Громадянська
оборона.
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2». 21.05 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Коли ми вдома». 21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.25 Х/ф «Змiї на борту
1.00 «Слiдство ведуть
лiтака». (16+).
екстрасенси».
1.20 Т/с «Лас-Вегас 2».
Новий канал
(16+).
3.00 Зона ночi.
3.55 Стоп-10.
4.25 Абзац.
Канал "2+2"
5.15 Kids` Time.
6.00 М/ф.
5.20 М/с «Турбо».
8.00 «Нове Шалене вiдео
7.05 Kids` Time.
по-українськи».
7.10 Т/с «Клiнiка». (16+).
8.30 «Облом.UA».
9.20 Київ вдень та вночi.
8.55 Д/ф «Помста
11.25 Серця трьох.
природи».
14.10 Хто зверху.
10.55 «Нове Шалене вiдео
18.00 Абзац.
по-українськи».
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
22.50 Т/с «Гра престолiв». 16.40 Х/ф «Загарбники:
Генезис». (16+).
(18+).
18.30 «Спецкор».
1.00 Х/ф «Спуск». (18+).
19.00 «ДжеДАI».
2.50 Зона ночi.
19.30 Д/ф «Помста
ICTV
природи».
4.50 Факти.
20.00 Х/ф «Старскi та
Гатч».
5.10 Провокатор.
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21.55 Х/ф «В`язень».
(16+).
23.40 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють». (16+).
1.10 Т/с «Iнспектор
Алекс».
2.00 Х/ф «Чотири листи
фанери».

НТН
4.25 Х/ф «Принцеса на
бобах».
6.10 Х/ф «Дитина на
листопад».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
10.35 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi». (16+).
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (16+).
0.40 Т/с «Королiвство».
(16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.35 «Правда життя.
Професiї».

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

***
Хлопець з дівчиною гуляють
у парку. Ні морозива, ні води, ні
квітів ніде не продають. Висить
оголошення: «Не смітити, не
плювати! Штраф – 40 грн!».
Хлопець дівчині:
– Плюй, я пригощаю.
***
Якщо тобі риють яму – не
заважай! Закінчать – зробиш
собі басейн…
Якщо тобі миють кістки – дякуй! Артрозу не буде…
Якщо тобі плюють у спину –
пишайся! Ти попереду…
Якщо в житті щось не клеїться, викинь клей. Візьми цвяхи,
забий на все!
***
Любий, пам’ятаєш ти їздив на
рибалку?
– Так, а що?
– Щука твоя дзвонила, сказала що з ікрою
***
Агент, що рекламує пилососи,
входить у квартиру, демонстративно розипає в коридорі
принесене з собою сміття і каже
господині:
– Якщо мій пилосос не збере
це до останньої крихти, то я готовий все це з’їсти! Куди ви, пані?
– По ложку. У нас вже третій
день світла немає
***
– Люба, що у нас сьогодні на
вечерю?
– Дуже ліниві голубці!
– Це як?
– Капуста на балконі, фарш в
морозилці!
***
На іспиті студент бере один
квиток – не знає.
Бере інший – теж. Третій – та
ж біда…
Так четвертий, п’ятий…
Професор бере заліковку,
ставить йому «3».
Інші студенти обурюються:
– За що?
– Як за що… – відповідає
препод, – якщо щось шукає,
значить, щось знає.
***
Що не кажіть, але якщо
людина гальмо, то ніякий снікерс
уже тут не допоможе…
***
Насварив своїх тарганів,
розсадив в голові по поличках,
заборонив мінятися місцями.
Притихли, не турбують,
пошепки обговорюють який я
поганий.
***
– Вчора в нашу квартиру заліз
злодій.
– І що? Взяв щось?
– Та де там! Лежить у лікарні.
Дружина думала, що це я повернувся так пізно...
***
Пиво приходить в животик, а
там горілка:
– Ану посунься!
– Не посунуся!
– Ану ходімо вийдемо!
***
– Запам’ятай, синку, розумна людина завжди у всьому
сумнівається. Тільки дурень
може бути повністю впевненим
у чомусь.
– Ти впевнений в цьому, тато?
– Абсолютно.
***
Ох... Коли я згадую про неї,
голову відвідують безглузді думки, серце починається радісно
битися, на обличчі з’являється
якась надія і дурнувата посмішка, а очі світяться щастям...
– О-о-о-о, і хто ж вона???
– П’ятниця!
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Всеукраинская
благотворительная
организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ
УКРАИНЫ»

Помощь наркозависимым,
алкозависимым бездомным
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, оставшимся без жилья, без средств
к существованию, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в зависимость
от наркотиков и алкоголя и др.
упрощенный прием и бессрочное пребывание в восстановительных центрах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО!
АНОНИМНО!
Телефон доверия
информационно-справочной
службы:
(097) 166–00–00,
(050) 357–72–73.

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

Рыбному магазину
в смт Гостомель

срочно требуется

ПРОДАВЕЦ!
г\р: неделя\неделя,
з\п: высокая
Обязательно наличие
сан.книжки!
Тел.: (067) 409-85-70

КУПЛЮ

б/у холодильники,
пральні машини, газові
плити,
колонки, радіоапаратуру
часів СРСР та багато ін.

Тел.: (098) 155-33-13

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений студентський
квиток серія КХ №09779375, виданий НУДПСУ 01.09.2013 р. на
ім’я Коломієць Аліни Русланівни,
вважати недійсним.
► Загублене приписне посвідчення, видане на ім’я Барановського Володимира Анатолійовича, вважати недійсним.
► Загублений студентський
квиток серія КХ №10197754, виданий ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» на
ім’я Івашкової Кароліни Євгеніївни, вважати недійсним.
► Загублений диплом серія
КВ №41876935, виданий МАУП
30.11.2011 р. на ім’я Тітової
Наталії Ігорівни, вважати недійсним.

НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 СІЧНЯ – 5 ЛЮТОГО
СЕРЕДА, 1 лютого

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Д/ф «Жива ватра».
10.25 Д/ф «Гуцулка
Ксеня».
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Свiтло.
16.10 Путiвник
прочанина.
16.25 На пам`ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хочу бути.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Простiр
толерантностi.
Батькiвщина в серцi».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Т/с «Анна Пiль».

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 2».
11.00 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.50 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Трилер «Ва-банк».
(16+).
22.00 «Свiт навиворiт 8».
23.15 Х/ф «Шерлок 4».
(16+).
1.10 «Свiт навиворiт 8».
2.15 Х/ф «Шерлок 4».
Мовою оригiналу. (16+).
5.15 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.

9.20 «Давай
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш». (16+).
1.15 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Кам`яна душа».
3.40 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш», 5 с. (16+).
5.00 «Подробицi» - «Час».

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська
оборона.
11.40 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф «Змiї на борту
лiтака». (16+).
15.05 Т/с «На трьох» (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох» (16+).
17.45 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох».
(16+).
23.00 Х/ф «Втiкач». (16+).
1.35 Т/с «Лас-Вегас 2».
(16+).
2.55 Стоп-10.

23.20 Х/ф «Спека». (16+).
1.10 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.00 Х/ф «Вiдьма».

4.15 Факти.
4.35 Провокатор.
5.30 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.00 Т/с «Життя i пригоди
СТБ
Мишка Япончика». (16+).
6.45 «Все буде добре!»
12.05 Х/ф «Втiкач». (16+).
8.45 «Моя правда».
12.45 Факти. День.
9.40 «МастерШеф 2».
13.20 Х/ф «Втiкач». (16+).
16.00 «Все буде добре!»
15.00 Т/с «На трьох» (16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
15.45 Факти. День.
18.30 Т/с «Коли ми
16.20 Т/с «На трьох» (16+).
вдома».
17.40 Т/с «Життя i пригоди
20.00 «Я соромлюсь свого Мишка Япончика». (16+).
тiла 4».
18.45 Факти. Вечiр.
22.00 «Вiкна-Новини».
19.20 Надзвичайнi новини
22.45 «Я соромлюсь свого з К. Стогнiєм.
тiла 4».
20.20 Iнсайдер.
0.40 Т/с «Коли ми вдома».
21.05 Факти. Вечiр.
1.40 «Слiдство ведуть
21.25 Т/с «На трьох».
екстрасенси».
(16+).
Новий канал
23.25 Х/ф «Служителi
закону». (16+).
3.00 Служба розшуку
1.55 Т/с «Лас-Вегас 2».
дiтей.
Канал "Україна" 3.05 Зона ночi.
(16+).
3.25 Стоп-10.
6.10 Т/с «Адвокат». (16+). 4.30 Абзац.
7.00 Подiї.
5.20 Kids` Time.
Канал "2+2"
7.15 Ранок з Україною.
5.25 М/с «Турбо».
6.00 М/ф.
8.00 Подiї.
7.00 Kids` Time.
8.00 «Нове Шалене вiдео
8.15 Ранок з Україною.
7.05 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.00 Подiї.
9.50 Київ вдень та вночi. по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
9.15 Зоряний шлях.
11.50 Серця трьох.
8.55 «Люстратор 7,62».
11.30 Реальна мiстика.
14.00 Хто зверху.
10.55 «Нове Шалене вiдео
13.30 Т/с «Черговий лiкар 18.00 Абзац.
2», 5 с. (12+).
19.00 Зiрки пiд гiпнозом. по-українськи».
15.00 Подiї.
22.40 Т/с «Гра престолiв». 16.45 Х/ф «Крокоробот».
(16+).
15.30 Т/с «Черговий лiкар (18+).
18.30 «Спецкор».
2», 6 с. (12+).
0.50 Х/ф «Померти
19.00 «ДжеДАI».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+). молодим». (16+).
19.30 Д/ф «Помста
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
ICTV
природи».
19 с. (16+).
20.00 Х/ф «Спека». (16+).
19.00 Подiї.
4.10 Студiя Вашингтон.

21.55 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище».
(16+).
23.45 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв». (18+).
1.10 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.00 Х/ф «Дорога на Сiч».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар
2», 3 с. (12+).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Черговий лiкар
2», 4 с. (12+).
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
18 с. (16+).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Щасливий
квиток», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ
7.15 «Все буде добре!»
9.15 «Моя правда».
10.15 «МастерШеф 2».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.25 Т/с «Коли ми вдома».
1.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.05 Зона ночi.
4.35 Абзац.
5.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Турбо».
7.00 Kids` Time.
7.05 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.45 Київ вдень та вночi.
11.40 Серця трьох.
14.05 Зiрки пiд гiпнозом.
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху.
22.55 Т/с «Гра престолiв».
(18+).
1.10 Х/ф «Спуск 2». (18+).

ICTV
4.15 Служба розшуку
дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Провокатор.
5.30 Дивитись усiм!

НТН

4.00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом».
5.15 Х/ф «Звинувачення».
6.40 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
10.35 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi». (16+).
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
Канал "2+2"
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
6.00 М/ф.
партнери». (12+).
8.00 «Нове Шалене вiдео
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
по-українськи».
(16+).
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Секретнi матерiали». 23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2».
10.55 Д/ф «Помста
(16+).
природи».
0.40 Т/с «Королiвство».
16.45 Х/ф «Робiн Гуд».
(16+).
(16+).
2.30 «Свiдок».
18.30 «Спецкор».
3.00 «Випадковий свiдок».
19.00 «ДжеДАI».
3.05 «РечДОК».
19.30 Д/ф «Помста
3.30 «Легенди бандитської
природи».
20.00 Х/ф «В`язень». (16+). Одеси».
4.25 «Правда життя.
21.45 Х/ф «Крокоробот».
Професiї».
(16+).

ЧЕТВЕР, 2 лютого

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Х/ф «Нортенгерське
абатство».
11.05 Д/ф «Променi
темного простору».
11.40 Орегонський
путiвник.
12.10 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток».
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Надвечiр`я. Долi.
16.25 На пам`ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Школа Мерi Поппiнс.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Борхес.
19.55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Т/с «Анна Пiль».
3.40 Надвечiр`я. Долi.
4.35 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.50 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 2».
11.00 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.55 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Я, робот».
22.20 Х/ф «Шерлок 4».
(16+).
0.15 Детектив «Шерлок.
Бридка наречена». (16+).
2.00 Х/ф «Шерлок 4».
Мовою оригiналу. (16+).

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

8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
23.40 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Захар Беркут».
3.40 Т/с «Пiзнай мене,
якщо зможеш». (16+).

19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Щасливий
квиток». (16+).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.

НТН
4.55 Х/ф «Добрi намiри».
6.10 Х/ф «Невизначена
особа».
8.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
10.35 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (16+).
0.40 Т/с «Королiвство».
(16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.30 «Легенди
бандитської Одеси».
3.55 «Правда життя.
Професiї».

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

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 СІЧНЯ – 5 ЛЮТОГО

Пенсійний фонд
інформує

П'ЯТНИЦЯ, 3 лютого

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Легенди тофу».
9.30 Вiзитiвка
Полтавщини.
10.30 Д/ф «Життя i смерть
у Гуцулiї, або Про трьох
братiв, мандрiвних музик
i вуйка-небiжника».
11.15 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше».
11.40 Орегонський
путiвник.
12.10 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
14.00 Д/ф «Володимир
Iвасюк. Щоб народитися
знову».
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Путiвник
прочанина.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф «ХХ столiття
Кароля Войтили».
22.55 Вiчне.

23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Музичне турне.
3.00 Т/с «Анна Пiль».
3.45 Вiра. Надiя. Любов.
4.35 Про головне.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 2».
11.00 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.55 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.15 «Вечiрнiй квартал».
0.10 Бойовик «Нокаут».
(16+).
1.50 «Вечiрнiй квартал».
3.10 Бойовик «Нокаут».
(16+).

8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя
продовжується».
14.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «Альошкине
кохання».
0.45 «Подробицi» - «Час».
1.40 Х/ф «Всього один
поворот».
2.55 Х/ф «Циганка Аза».
4.25 «Чекай на мене».

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Ляльки». (16+).
1.20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
2.50 Подiї.
3.40 Реальна мiстика.
5.10 Зоряний шлях.

СТБ
5.45 «Моя правда».
7.40 Х/ф «Моя старша
сестра».
9.35 Х/ф «Швидка
допомога». (12+).
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми
вдома».
19.50 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Наречена мого
друга».
0.50 Т/с «Коли ми вдома».
1.50 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал

2.55 Служба розшуку
дiтей.
6.10 Т/с «Адвокат». (16+). 3.00 Зона ночi.
7.00 Подiї.
4.50 Абзац.
7.15 Ранок з Україною.
5.40 Kids` Time.
8.00 Подiї.
5.45 М/с «Турбо».
8.15 Ранок з Україною.
6.55 Kids` Time.
9.00 Подiї.
7.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.15 Зоряний шлях.
9.05 Київ вдень та вночi.
11.30 Реальна мiстика.
11.10 Вiд пацанки до
13.30 Т/с «Черговий лiкар панянки.
2», 7 с. (12+).
18.00 Абзац.
15.00 Подiї.
19.00 Хто зверху.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 22.45 Т/с «Гра престолiв».
2», 8 с. (12+).
(18+).
16.10 Т/с «Адвокат». (16+). 0.55 Х/ф «Люблю твою
Iнтер
18.00 Т/с «Райське мiсце», дружину». (16+).
6.00 М/ф.
20 с. (16+).
2.40 Зона ночi.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 19.00 Подiї.
ICTV
19.45 «Говорить Україна».
Каневським».
21.00 Т/с «Ляльки», 1 i 2 с. 4.05 Служба розшуку
7.00 Новини.
(16+).
дiтей.
7.15 «Ранок з Iнтером».

Канал "Україна"

4.10 Студiя Вашингтон.
4.15 Факти.
4.40 Провокатор.
5.35 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
12.05 Х/ф «Служителi
закону». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Служителi
закону». (16+).
15.00 Т/с «На трьох» (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох» (16+).
17.40 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.25 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв». (16+).
1.30 Т/с «Лас-Вегас 2».
(16+).
3.05 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Помста
природи».
10.55 «Супероблом.UA».
16.40 Х/ф «Помста
безоднi».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище».
(16+).

21.15 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Один
пострiл - одне життя».
(16+).
23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
1.20 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.10 «Секретнi матерiали».
3.00 Х/ф «Москальчарiвник».

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.25 Т/с «Бiлий танець».
16.05 Д/ф «Марко
Вовчок. Таємнича зiрка».
16.30 Книга.ua.
17.00 Чоловiчий клуб.
Спорт.
18.25 Чоловiчий клуб.
19.00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017». I
тур.
21.00 Новини.
21.30 Мистецький пульс
Америки.
22.00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2017». I
тур.
22.45 Мегалот.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25,23.50 Золотий
гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.

2.20 Чоловiчий клуб.
Спорт.
3.35 Чоловiчий клуб.
4.05 Х/ф «Вечори на
хуторi бiля Диканьки».
5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.00 Комедiя «Водне
життя». (16+).
8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiтське життя».
12.00 Мелодрама
«Велика рiзниця».
13.45 «Голос країни 7».
16.00 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 Комедiя
«Пограбування поанглiйському». (16+).
1.50 «Вечiрнiй Київ».
5.00 Комедiя
«Пограбування поанглiйському». (16+).

20.30 Т/с «Чотири пори
лiта», 8 с. (16+).
21.45 Х/ф «Альпiнiст».
(16+).
23.30 Х/ф «Райський
проект». (16+).
1.30 «Подробицi» - «Час».
2.00 «Клара Лучко. Три
зустрiчi».
2.40 Х/ф «Вони билися за
Батькiвщину».
5.10 «В гостi до
В`ячеслава Тихонова».

21.30 Т/с «Коли ми
вдома».
22.30 «Євробачення 2017.
Пiдсумки голосування».
23.20 Х/ф «Не пiдганяй
кохання».
1.45 «Давай поговоримо
про секс 3».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с «Турбо».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i
Канал "Україна" Джерi».
7.00 Подiї.
7.50 Kids` Time.
7.10 Зоряний шлях.
7.55 Половинки.
9.00 Т/с «Щасливий
9.50 Ревiзор.
квиток», 1-6 с. (16+).
12.45 Пристрастi за
15.00 Подiї.
ревiзором.
15.20 Т/с «Щасливий
15.35 Х/ф «Новi пригоди
квиток». (16+).
Аладдiна».
17.50 Т/с «Я нiколи не
17.35 М/ф «Аладдiн».
плачу», 1 i 2 с. (12+).
19.10 Х/ф «Подорожi
19.00 Подiї.
Гулiвера».
19.40 Т/с «Я нiколи не
21.00 Х/ф «Ерагон».
плачу». (12+).
23.00 Х/ф «Спуск». (18+).
22.45 Т/с «Дочки-матерi». 0.50 Х/ф «Померти
2.20 Подiї.
молодим». (16+).
3.00 Т/с «CSI. Мiсце
ICTV
злочину». (16+).
4.05 Факти.
5.10 Зоряний шлях.
Iнтер
4.25 Х/ф «Восьминiжка».
СТБ
6.15 М/ф.
6.40 Дивитись усiм!
6.55 «Подробицi» - «Час». 5.50 «ВусоЛапоХвiст».
7.35 Краще не повторюй!
7.50 Х/ф «Поживемо8.35 Я зняв!
8.00 «Караоке на
побачимо».
10.30 Дизель-шоу.
Майданi».
9.30 «Україна вражає».
Дайджест.
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «В гостi до
9.55 Т/с «Коли ми вдома». 11.25 Особливостi
В`ячеслава Тихонова».
11.15 Х/ф «Наречена мого нацiональної роботи.
11.00 Х/ф «Вони билися
12.20 Х/ф «Злива». (16+).
друга».
за Батькiвщину».
12.45 Факти. День.
13.20 «МастерШеф Дiти
14.00 Т/с «Чотири пори
13.00 Х/ф «Злива». (16+).
2».
лiта», 1-7 с. (16+).
14.25 Х/ф «Мисливцi на
19.00 «Євробачення
20.00 «Подробицi».
гангстерiв». (16+).
2017».

16.25 Х/ф «Шакал». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Принц». (16+).
21.55 Х/ф «Спасiння».
(16+).
23.40 Х/ф
«Законослухняний
громадянин». (16+).
1.35 Т/с «Лас-Вегас 2».
(16+).
3.00 Т/с «Код
Костянтина». (16+).

Роз’яснення
щодо підвищення
мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2017 р.

НТН
4.25 Х/ф «Трест, який
лопнув».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
10.35 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
15.35 Т/с «Морський
патруль 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (12+).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (16+).
0.40 Т/с «Королiвство».
(16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.15 «РечДОК».
4.05 «Правда життя.
Професiї».

СУБОТА, 4 лютого
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22.20 Х/ф «Секс заради
виживання». (18+).
0.10 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв». (18+).
1.45 «Секретнi
матерiали».
2.35 Х/ф «Камiнна
душа».

НТН

6.00 Х/ф «Вiчний
поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.20 Т/с «Детективи».
Канал "2+2"
(16+).
6.00 М/ф.
19.00 «Свiдок».
8.00 «Нове Шалене вiдео 19.30 Х/ф «Дачниця».
по-українськи».
(16+).
8.30 «Облом.UA».
21.20 Х/ф «В iм`я
10.10 Х/ф «Помста
короля».
безоднi».
23.35 Х/ф «Таємницi
12.00 «Top Gear».
Пiттсбурга». (18+).
13.05 Х/ф «Астероїд
1.25 Х/ф «Розумники».
проти Землi». (16+).
3.05 «Свiдок».
14.50 Х/ф «Абсолютний
3.35 «Випадковий
нуль». (16+).
16.40 Х/ф «В iм`я короля свiдок».
3.40 «РечДОК».
2». (16+).
18.15 Х/ф «В iм`я короля 4.30 «Легенди
бандитської Одеси».
3». (16+).
5.25 «Правда життя.
19.55 Х/ф «Мiцний
горiшок». (16+).
Професiї».

СДАМ ВАШУ КВАРТИРУ
• Оперативность
• Грамотно составленный договор
• Юридическая защита сделки
• Проверка арендатора по базе МВД
Услуги для собственников БЕСПЛАТНО
Доверьтесь профессионалу
Тел. 0684202718, 0990647507 Валентина

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

Законом
України
від
06.12.2016 №1774-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» до Закону
України «Про оплату праці» внесено зміни, відповідно до яких
статтею 31 визначено наступне.
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану
місячну (годинну) норму праці
не може бути нижчим за розмір
мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата у
2017 р. складає 3200 грн на місяць (або 19,34 грн за годину у
погодинному розмірі).
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за
роботу в несприятливих умовах
праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна
плата працівника, який виконав
місячну норму праці, є нижчою
за законодавчо встановлений
розмір мінімальної заробітної
плати, роботодавець проводить
доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується
щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за
розмір мінімальної заробітної
плати, проводиться доплата до
рівня мінімальної заробітної
плати.
У разі укладення трудового
договору про роботу на умовах
неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної
(годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної
норми праці.
Мінімальна заробітна плата
у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують
найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.
І.М. ГУЗ, начальник відділу
платежів до пенсійної
системи та КПР

Управління праці та
соціального захисту
населення Ірпінської
міської ради Київської
області оголошує конкурс
на заміщення вакантної
посади посадової
особи місцевого
самоврядування
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА
ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА ПРАЦІ.
Вимоги: вища економічна або
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста, досвід роботи за фахом
не менше трьох років, знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення за
адресою: 08200, Київська область,
м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-Б.
Довідки за телефоном:
62-0-76, 57-502.
Начальник управління П.В.Зброжек
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 СІЧНЯ – 5 ЛЮТОГО
НЕДІЛЯ, 5 лютого

УТ-1

23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новини.
1.40 Д/ф «Формула життя
Олександра Палладiна».
Профiлактика.

7.15 Х/ф «Альошкине
кохання».
6.00 Свiт православ`я.
9.00 «Готуємо разом».
6.30,7.00,8.10 Погода.
10.00 «Орел i решка.
6.35 На слуху.
Навколосвiтня подорож».
7.05 Тепло.ua.
11.00 «Орел i решка.
7.20 Золотий гусак.
Шопiнг».
8.15 Смакота.
12.00 Орел i решка.
Канал "1+1"
8.35 Паспортний сервiс.
Ювiлейний сезон.
8.45 Телемагазин.
6.20 Мелодрама «Велика 13.00 Х/ф «Альпiнiст».
9.00 Нацiональний
рiзниця».
(16+).
вiдбiр учасника вiд
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
14.50 Х/ф «Погана
України на Мiжнародний
9.00 «Лото-Забава».
сусiдка».
пiсенний конкурс
9.40 М/ф «Маша i
16.50 Т/с «Сiльський
«Євробачення-2017». I тур. ведмiдь».
романс», 1-4 с.
11.40 Спогади.
10.05 «ТСН».
20.00 «Подробицi тижня».
12.00 Театральнi сезони.
11.00 «Свiт навиворiт».
21.30 Т/с «Батькiвський
12.50 Мистецькi iсторiї.
16.20 Х/ф «Екiпаж».
iнстинкт», 1-4 с. (16+).
13.10 Фольк-music.
19.30 «ТСН-Тиждень».
1.15 Х/ф «Погана сусiдка».
14.35 Х/ф «Цiна людини». 21.00 «Голос країни 7».
16.35 Твiй дiм 2.
23.15 Мелодрама «Пiд
Канал "Україна"
17.00 Т/с «Епоха честi».
сонцем Тоскани».
6.50
Подiї.
20.30 Перша шпальта.
1.20 «Аргумент Кiно».
7.40
Зоряний
шлях.
21.00 Новини.
1.55 Комедiя «Водне
9.20 Т/с «Дочки-матерi».
21.30 Спорт. Тиждень.
життя». (16+).
13.10 Т/с «Ляльки». (16+).
21.55 #@)?$0 з Майклом
5.15 «ТСН-Тиждень».
17.00 Т/с «Проїзний
Щуром.
Iнтер
квиток», 1 i 2 с. (16+).
22.30 Д/ф «Легенди тофу».
19.00 Подiї тижня з
23.00 Свiт on-line.
6.00 М/ф.
23.15,0.15 Погода.
6.30 «Подробицi» - «Час». Олегом Панютою.

20.00 Т/с «Проїзний
квиток». (16+).
21.45 Т/с «Я нiколи не
плачу». (12+).
1.50 Т/с «Райське мiсце»,
16-20 с. (16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.

6.05 М/с «Турбо».
7.05 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.20 Kids` Time.
8.25 Т/с «Однаждi в казцi».
12.10 М/ф «Аладдiн».
14.00 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв».
15.45 Х/ф «Подорожi
СТБ
Гулiвера».
6.00 «ВусоЛапоХвiст».
17.15 Х/ф «Ерагон».
7.05 «Все буде добре!»
19.15 Х/ф «Драконiвськi
9.00 «Все буде смачно!»
перли: Еволюцiя».
11.00 «Караоке на
21.00 Х/ф «Знаряддя
Майданi».
смертi: Мiсто кiсток».
12.00 «Євробачення 2017». (16+).
15.35 «Я соромлюсь свого 23.40 Х/ф «Спуск 2». (18+).
тiла 4».
1.35 Х/ф «Люблю твою
18.00 «Слiдство ведуть
дружину». (16+).
екстрасенси».
ICTV
21.00 «Один за всiх».
4.55
Факти.
22.10 «Я соромлюсь свого
5.20 Великi авантюристи.
тiла 4».
6.10 Х/ф «Живi вогнi».
0.10 «Слiдство ведуть
8.50 Не дай себе ошукати.
екстрасенси».
9.50 Вдвiчi дешевше!
Профiлактика.
10.45 Стоп-5.
Новий канал
12.35 Х/ф «Спасiння».
3.00 Зона ночi.
(16+).
6.00 Kids` Time.
12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф «Спасiння».
(16+).
14.25 Х/ф «Шакал». (16+).
16.50 Х/ф «Принц». (16+).
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Три дев`ятки».
(16+).
23.00 Х/ф
«Законослухняний
громадянин». (16+).
0.55 Х/ф «Тюряга». (16+).
2.50 Т/с «Код Костянтина».
(16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
11.00 Х/ф «Трiленiум».
16.35 Х/ф «Мiцний
горiшок». (16+).
19.00 Х/ф «Астероїд проти
Землi». (16+).
20.45 Х/ф «Ера
динозаврiв». (16+).
22.20 Х/ф «Фунт плотi».
(18+).

Вітаємо з днем
народження

0.20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
2.25 Х/ф «Чорна долина».

НТН
6.30 Х/ф «Не було б
щастя...»
7.40 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
9.15 Т/с «Агентство НЛС 2».
(16+).
13.05 Х/ф «Дачниця».
(16+).
14.50 Х/ф «Мiмiно».
16.40 «Легенди карного
розшуку».
19.00 Т/с «Я повернуся».
(16+).
22.50 Х/ф «Кривава
хвиля». (18+).
0.30 Х/ф «Напад акул на
Нью-Джерсi». (16+).
2.10 Х/ф «В iм`я короля».
4.10 «РечДОК».
4.40 «Легенди бандитської
Одеси».
5.10 «Правда життя.
Професiї».

Вітаємо з днем
народження

Івана Олексійовича Бойка, колишнього
начальника Ірпінського міського управління
юстиції

Володимира Федосійовича Жерепу

Ніну Іванівну Панченко, головного
спеціаліста відділу обліку та звітності

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Незабутніх Вам вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай у Ваших садах – і квіти, й плоди,
Хай ангели Вас бережуть від біди!
Хай у серці палають почуття високі,
А доля хай дарує повні щастям роки!

Ніну Єммануїлівну Книш!

Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників
бойових дій

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ДЕНЬ
ДОНОРА

Львівський сирник
Найкращі сирники – у Львові. Пропонуємо
вам перевірений рецепт приготування
львівського сирника від львівської господині.

Складові:
27.01.

2 лютого

в будівлі Ірпінської
міської поліклініки
(приміщення невідкладної
допомоги) вул. Садова, 38
відбудеться платний день
донора (з 9:00 до 13:00).
Запрошуються всі бажаючі
віком від 18 до 55 років.
При собі обов’язково
мати паспорт (реєстрація
Ірпінського регіону
або Київської обл.),
ідентифікаційний код.
Перед здачею крові –
безкоштовний сніданок.
Оплата: за 100 мл крові
– 16 грн; за фізіологічну
дозу – 76 грн 80 коп.; +
на обід – 38 грн.
Усього: 114 грн 80 коп.
Надається довідка про
звільнення від роботи або
навчання на 2 дні.
Адміністрація поліклініки

ЯК УНИКАТИ
конфліктних
ситуацій в сім’ї?
Головна причина, над якою
варто подумати, щоб уникати
конфліктів, — твоє власне психічне здоров’я. Знижена самооцінка також є наслідком конфліктного настрою. Задумайся,
а чи потрібно тобі це?
Впевнені, що ні. Ніхто з нас
не хоче конфліктів, тому психологи дають кілька важливих порад. Вони допоможуть уникати
будь-яких конфліктів:
1. Вчися розуміти і поважати
інших людей.
2. Не починай конфлікти
першими. Задумайся, як часто
ти їх провокуєш?
3. Думай позитивно. Бажай
добра. Ніколи не накопичуй
зло всередині себе. Популярна
порада, як уникнути конфлікту

на роботі чи вдома — просто
промовчати.
4. Не критикуй!
5. Не сперечайся!
6. Не скаржся!
7. Не звинувачуй!
8. І найголовніше — посміхайся! Добрий настрій — порятунок від скандалів.
Але що робити, якщо конфлікт вже стався і він турбує
твій розум? Є чудова техніка,
яку психологи радять всім —
«Висловися!».
Для її виконання тобі зараз
потрібно висловити на аркуші
всі свої образи, недомовлено-

сті, емоції, почуття, які ти відчуваєш до другої половинки.
Запиши все погане на папері,
що тривожить твій розум, особливо образи. І після кожного
висловлювання підписуй: «Я
прощаю! Я люблю свою…».
Слова вибачення і розуміння
можуть бути іншими, але вони
мають охарактеризувати те, що
ти зняв цей тягар зі свого серця і
запалився любов’ю до людини,
з якою стався конфлікт. Але головний ключ до успіху виконання техніки — щирість.
За матеріалами Інтернет

• домашній сир – 1 кг
• яйця курячі – 6 шт.
• цукор – 250 г
• вершкове масло –
150 г
• цедра одного
лимона
• сметана – 40 мл
• родзинки – 70 г
• манна крупа(або
мука) – 30 г
• крохмаль – 20 г
• ванільний екстракт – 1 ст. л.
Домашній сир потрібно протерти через сито або перемолоти через м’ясорубку, сирна маса повинна бути однорідною, без грудочок.
Покласти половину сиру в чашу міксера, додати потерту на дрібній тертці цедру лимона і третину цукру, всипати
манку і крохмаль. Почати збивати на невеликій швидкості
(найкраще використовувати насадку «скребок»). Поступово ввести весь сир і всипати весь цукор. Місити до однорідної маси.
Частинами додати м’яке вершкове масло. Ретельно
все перемішати. Додати ваніль. По одному додати яйця,
добре вимішуючи сирну масу на невеликій швидкості до
однорідної консистенції. Додати сметану. Вкінці додати
родзинки і все добре перемішати.
Випікати у гарячій духовці при температурі 200 С (на
середньому вогні) протягом 40-50 хв.
Спечений сирник остудити протягом 2-3 години, потім
поставити в холодильник на 2-3 години.
Львівський сирник готовий. Смачного!
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ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

ШКОЛА ЮНКОРІІВ

ЧОМУ МИ КУРИМО?
Вустами дітей Приірпіння

Із даних дослідження «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської
молоді» від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) за 2014 р. дізнаємося, що
третина молоді віком 11–17 років уже має досвід тютюнопаління. Кожен
десятий підліток в Україні вперше спробував викурити сигарету у віці
11 років або раніше. Щодня курять 7% учнівської молоді (10% серед
хлопців та 5% серед дівчат). Що саме приваблює підлітків у цигарках
і що вони самі думають про це? Про це ми прямо запитали у дітей
Приірпіння, які мають досвід курців. Імена опитуваних змінені.

Анна РЕШЕТНІК, 16 років, Ворзель
Дмитро, 16 років: «Мене
завжди цікавило: навіщо
люди курять?»
«Вперше спробував курити у 14 років. Ніхто не пропонував, це було моє власне
бажання. Перше враження
виявилось досить незрозумілим і нечітким. Мене завжди цікавило: навіщо люди
курять? Свідомо почав палити саме у 16 років. Знаю, що
це шкідливо, але продовжую,
тому що поки не побачив для
себе жодних негативних наслідків, які б змусили мене
зупинитися. Мене приваблює
сам процес: дістаєш з нової
гарної упаковки цигарку,
потім запальничку і закурюєш. На ці п’ять хвилин відволікаєшся від усього світу
і від того, що тебе турбує. Я
вбачаю в цьому свою певну
романтику: це час, коли ти
можеш побути наодинці зі
своїми думками. Ще краще,
коли на перерві ти виходиш
курити зі своїм другом і при
цьому ви розмовляєте на досить цікаві теми».
Тетяна, 16 років:
«Причиною стало
розлучення батьків».
«Мені було 14 і спробувати першу цигарку мені дала
подруга. Причиною стало

розлучення моїх батьків, і
тому я обрала куріння, як
спосіб себе заспокоїти. Перші враження – неприємний
гіркий дим. Паління вважаю
шкідливим, але й досі іноді роблю це. В сім’ї курять і
мама, і тато, і майже усі родичі. Цигарки допомагають
мені знайти час для роздумів
про свій смуток, я часто приходжу до якогось висновку чи
рішення саме тоді, коли я з
цигаркою».
Ілона і Маша, 13 і
14 років: «Хотіли
виглядати крутими».
«Вперше спробували саме
в 13 років. Було цікаво, нас
на це наштовхнули подруги.
Хотіли виглядати крутими. Із
родичів курять і мама, і тато, і
дідусь. Перші враження були
жахливими, не сподобалось,
потім кашляли. Більше не куримо».
Роман, 16 років: «Я себе
пересилив і впорався».
«Вперше спробував у
16 років. Це було з другом
за компанію, самому мені б
це на думку не спало. Коли
спробував уперше – мені не
сподобалось, дим був надто
важким. А потім я себе пересилив і впорався. Курю досі

заради задоволення і просто
від нічого робити».
Настя, 16 років: «Коли
побачила, що мама
курить – вирішила теж
спробувати».
«Я спробувала сигарети
сама в 13 років. Завжди запитувала себе, що дорослих
приваблює в цьому? Перші
враження – було гидко. Із тих
пір, як уперше спробувала,
пройшло багато часу. Спершу вважала це безглуздою
справою, але коли підросла,
то саме за допомогою алкоголю і куріння стала тікати
від своїх проблем. Вважаю це
шкідливим, але це здається
мені не надто вагомою проблемою на тлі інших: сімейних, підліткових і шкільних.
Із рідних курить багато хто,
але з найближчих – мама.
Мабуть, саме через те, що я
побачила як вона курить, я
теж вирішила спробувати сигарети в ранньому віці».
Олександр, 15 років:
«Курю на знак протесту».
«У 7 років мені вперше дав
спробувати мій знайомий.
Батьки відразу ж дізнались,
отож цю справу я закинув,
допоки у підлітковому віці
не почав палити свідомо.
Куріння вважаю шкідливим,

Фото з мережі Інтернет

але курю для себе. Хоча одного разу мої батьки почули
від мене запах тютюнового
диму і заборонили палити, а я
зробив навпаки на знак протесту. Більшість почуває себе
дорослішими, хоче завоювати авторитет у ровесників,
вважає, що саме за курінням
можна завести нові знайомства і тим паче, сигарети дуже
гарно допомагають заспокоїтись. Як же без цього?»

Чому ж підлітки
починають курити?
Перш за все, на це впливає
їхнє оточення: як друзі, так і
батьки. Якщо батьки підлітка
вважають куріння нешкідливим, то як вони зможуть
переконати свою дитину в
іншому? Якщо батьки хочуть,
аби їхня дитина ніколи не
мала поганих звичок, – вони
мають подавати власний
приклад і не втрачати з нею
спілкування. У будь-якому
випадку, підлітковий вік – це
період формування особистості людини і її власних
орієнтирів. Підлітків не варто
максимально обмежувати у
своїх діях, їм треба дати час і
можливість самим прийти до
потрібного висновку.
Дуже часто дорослі намагаються нас вберегти від
проблем своєю забороною,
не розуміючи, що вони тільки шкодять. Якщо ви хочете
вберегти нас від проблем –
дайте нам шанс вирішувати
самим і мати свій розум у
голові, і просто будьте поруч. Якщо ж паління постає
проблемою здоров’я нації,
то варто змалку вживати
заходів, аби кожна дитина
усвідомлювала, що стоїть
за звичкою курити. Але,
поспілкувавшись з підлітками, зрозуміла, що хоч нас
і попереджають про шкоду
куріння, більшість продовжує це робити. Тож чи не
час поставити питання про
ефективність виховних заходів, які проводяться у школах з метою позбавлення від
шкідливих звичок?
І ще одне: коли ви бачите
на вулиці дитину з цигаркою, то проходите мимо, так

нічого і не сказавши? Вас це
не стосується? А якщо, скажімо, це – ваша майбутня невістка, яка колись народить

вам хворе внуча? І зараз –
саме той момент, коли саме
ви можете все направити в
інше русло…

Коментар психолога
Що саме приваблює підлітків у цигарках?
Найчастіше підлітки починають курити в компанії однолітків: «…спробувати першу цигарку мені дала подруга»,
«було цікаво, нас на це наштовхнули подруги», «це було з
другом за компанію» тощо. Якщо в значущій для підлітка
групі модно курити, то підліток, швидше за все, теж закурить, причому саме ті сигарети, що вважаються в цій групі
наймоднішими. І тут основне – довести, що ти вже дорослий і крутий.
Паління полегшує спілкування. Процес спільного паління сам собою сприяє створенню компаній. При палінні підлітки можуть поговорити один з одним, розповісти
про свої проблеми, знайти підтримку у приятелів. Буває,
що підліткові групи ніщо інше, крім спільного паління, не
об’єднує, у них немає інших спільних видів діяльності. Покурили, поговорили і розбіглися. А підлітку нічого іншого
і не треба, для нього спілкування з ровесниками зараз –
головне в житті.
Нерідко підлітки курять, наслідуючи своїх батьків і оточуючих. Підліткам хочеться наслідувати дорослих у всьому, бути такими ж, як вони. Вони точно копіюють поведінку дорослого курця, його жести, рухи. Крім того, реклама
навіює переконання, що куріння – неодмінний атрибут
мужніх, успішних, привабливих людей. Але діти, яких
оточуючі вважають особистостями, поважають, – вони не
потребують додаткового самоствердження, тож і курити
починають рідше.
Наявність великої кількості курців навколо підлітка і
толерантність суспільства до них, відсутність продуманої
політики державних і суспільних структур стосовно профілактики паління, дозвіл реклами тютюнових виробів, недотримання правил торгівлі ними, відсутність заборони на
паління у громадських місцях і стимулюють підлітка спробувати цигарку. Якби в суспільстві існувало стійке негативне ставлення до куріння, спокуса закурити в підлітків була
б набагато меншою.
Методист психологічної служби НМЦ О.В. НАБОК

МОЛОДІ Й АКТИВНІ

Від 300 грн до 19 млрд
доларів ЗА РОЗУМ
Скільки в Україні можна заробити своїм інтелектом? Не хитрістю,
не крадіжкою, не заплутаними корупційними схемами…
В Україні інтелект підтримується на рівні держави
мало, у порівнянні з європейськими країнами. У нас нема
системи грантів і стипендій
для науковців, яка б давала
можливість робити винаходи та унікальні продукти,
не турбуючись про те, чим
завтра годувати своїх дітей.
Наукою не прогодуєшся –
так зараз кажуть люди. Крім
того нестабільна політична і
фінансова ситуація змушує
науковців-підприємців шукати кращої долі за кордоном. І
закінчується це все тим, що
наші співвітчизники роблять
світові відкриття і продають
їх за величезні гроші далеко
від батьківщини.
Нещодавно
українське
суспільство схвилювала новина про наймолодшого доктора наук Ольгу Броварець,
яка завдяки своїй науковій
праці наблизила світ до подолання раку. Свої дослідження
вона проводила на потужному обладнанні, придбане за
іноземні грантові кошти. Але
ж усі чудово розуміють, що
Ольга залишиться в Україні
за умови, якщо буде отримувати необхідну фінансову
підтримку для здійснення

Фото з мережі Інтернет

досліджень. Якщо цього не компанію у «Facebook». Побуде, вона поїде працювати датки від цієї суми потенційза кордон. Як і інші.
но належали б Україні і могли
б покрити низку фінансових
Втрачені Україною проблем і боргів нашої дергенії і мільярди
жави, якби цей «потенціал»
За кордоном українські залишився і мав можливість
уми розкриваються ширше розвиватися на батьківщині.
і заробляють мільярди. Ось Ян народився у селищі поряд
з Києвом. Коли він був підліткілька яскравих прикладів.
Ян Кум (Jan Koum), за- ком (!), його родина мігрувасновник компанії «WhatsApp», ла до США через нестабільну
українець за походженням, політичну ситуацію в Україні.
відносно нещодавно підпи- Таким чином українська посав договір на 19 млрд до- літика «вижила» мільярдний
ларів, за яким продав свою потенціал за межі країни.

Макс Левчін – засновник
популярної світової системи
електронних платежів PayPal
– українець. Родина Макса
мігрувала до Чикаго через загрозливу політичну ситуацію
в Україні.
Ще один втрачений потенціал: група з чотирьох
українських хлопців, що назвалися «Enable Talk». Вони

лишити свою країну через політичні і фінансові негаразди.
Українські хакери – найбільш
оплачувані у світі, але в Україні вони себе не бачать.
Хочеться спитати: Україно, WhatsApp?! У чому справа? Чому не можеш вберегти
найталановитіших, котрі готові працювати на благо своєї
держави?

Ірпінь готовий
підтримувати
місцеві таланти

створили електронний додаток, який вперше у світі дав
змогу надрукованому тексту
звучати електронним голосом. «Microsoft» визнав цей
винахід найкращим у 2012 р.
Східно-Європейська Асоціація Аутсорсингу визнала
Україну країною №1, що
створює кращі аутсорсингові
послуги у сфері інформації і
технологій. Компанії «Кремнієвої Долини», Лондона та
Берліну реально конкурують
з українськими молодими
інженерами, котрі мусили за-

Ірпінь готовий активно
включитися у процес виховання і збереження талановитих кадрів України. Наше
місто позиціонує себе як прогресивне і європейське, і ми
впроваджуємо європейські
практики управління у різних сферах міського життя, у
тому числі – в освіті. Амбітне
завдання Ірпеня в тому, аби
на базі місцевих навчальних
закладів реалізувати Ірпінську освітню ініціативу, яка
відповідає завданням «Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр.»
та концепції «Нової української школи», із врахуванням
глобального звіту Всесвітнього Міжнародного Форуму.
Ініціатива передбачає перелік компонентів, які практично втілюють її у життя.
Наприклад, ми вже започаткували в Ірпені кілька
стипендіальних програм для
дітей, які показують високі
інтелектуальні і спортивні
результати. Одна з них фінансується приватним коштом. Щомісяця кожна дити-

на отримує 300 грн на свою
особисту картку. Заробляє
своїм розумом зі шкільної
парти, і це – тільки початок.
Коли я проводила серед цих
дітей інтерв’ю і питала, на що
вони витрачають свою стипендію, то популярною була
відповідь: хочу купити «Гаррі
Поттера» (чи «Хроніки Нарнії», Єдгара По тощо) мовою
оригіналу (англійською), щоб
читати, і відвідати якусь європейську країну. Тобто очевидно, що в дітей з інтелектом навіть краще, ніж у нас,
у дорослих, – з купою університетів, наукових ступенів та
досвіду поїздок закордон.
Україна повна талановитих людей, не обтяжених старими стереотипами і вільних
від корупційних боргів, які за
десяток років здатні поставити країну на ноги і зробити
однією з найпрогресивніших
у світі. Наше перше завдання
– створити сприятливі умови
для розвитку інтелекту молоді. А це фінансові та матеріально-технічні умови: фінансові заохочення, конкурси,
лабораторії для самостійних
експериментів,
закордонні поїздки, щоб розширити
кругозір і надихнути. Друге
завдання – створити відповідні умови для того, щоб утримати цей інтелект в Україні.
Потенціал молодих лідерів не примусить довго
чекати результатів «Українського дива», що нічим не
поступатиметься
Сінгапурському. Треба акумулювати
свою увагу до цього питання
і підтримати нові уми країни
Анастасія ПОПСУЙ

№ 4. 27 січня 2017 року

ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО

13

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ
НЕ ТЕРПИТЬ САМОЛІКУВАННЯ
Ірпінчанці Олені Потапенко та її чоловіку Павлові і найближчим родичам було не до
новорічно-різдвяних свят. Напередодні Нового року Павло захворів. Але сподівався
перенести хворобу в домашніх умовах. Мовляв, про яку госпіталізацію може йтися, коли
за кілька днів Новий рік?
Фото з мережі Інтернет

Володимир ЕННАНОВ
Він планував його зустріти в колі рідних за сімейним
столом. Але саме 31 грудня
Павлові стало зле. Дружина
вже не зважала на його умовляння перечекати («може,
минеться саме») і викликала
швидку. В Ірпінській міській
лікарні поставили діагноз –
двостороння пневмонія. Стан
здоров’я пацієнта тим часом
різко погіршився і потрібно
було вже терміново рятувати
людині життя. Павла відразу доправили до реанімації.
Тиждень медичні працівники
боролися за свого пацієнта. А
днями хворого вже перевели
до терапевтичного відділення. Але до повного одужання
потрібен ще час…

Саме цей випадок став темою для інтерв’ю із Валентиною ВЕРГУЛІС (завідуючою
підстанцією екстреної медичної допомоги м. Буча).
– Одразу хочу попередити ірпінців, – каже моя
співрозмовниця, – при запаленні легенів у жодному
разі не займайтеся самолікуванням. Не витрачайте
дорогоцінний час і відразу
викликайте швидку! Адже
пневмонія – важке захворювання, при якому вражаються
одна або обидві легені. Причиною запального процесу в
легенях можуть бути бактерії,
грибки або віруси.
Ще кілька десятків років
тому, коли не було відкрито
пеніцилін, від запалення леге-

нів вмирала третина хворих!
Сьогодні у медицини набагато більше можливостей, а
проте приблизно 5% хворих
на пневмонію вмирають.
– Чи можна заразитися
пневмонією?
– На жаль, так. У деяких
випадках пневмонія може

передаватися повітряно-крапельним шляхом. При чханні або кашлі хворої людини
патогенні
мікроорганізми
можуть потрапляти в легені
здорової людини, тим самим викликаючи запальний
процес. В інших випадках
запалення легенів виникає

внаслідок постійно присутніх
збудників у носовій чи ротовій порожнинах людини. При
зниженні імунного захисту
організм не в змозі чинити
опір мікроорганізмам, які
потрапляють в легені і починають там розмножуватися.
Найчастіше причиною бактеріального запалення легенів є
стрептококи і стафілококи. У
таких випадках захворювання, як правило, розвивається
стрімко, різко підвищується
температура, а мокрота, яка
виділяється, набуває іржавого
відтінку.
На щастя, нині існують
спеціальні вакцини від пневмококової інфекції, якими
можна щепити дітей, починаючи з дворічного віку.
– Які симптоми цієї хвороби?
– Симптоми запалення легенів різноманітні. За останні роки медики все частіше
відзначають безсимптомний
перебіг захворювання, коли у
хворого немає ні підвищеної
температури, ні мокротиння,
ні навіть кашлю. Нерідко така
пневмонія лікується із запізненням, що загрожує розвитком ускладнень.
Класичними симптомами
запалення легень є підвищення температури в межах від
37 до 39,5°С. Хворого турбує
задишка, виділення мокротиння, кашель і сильний оз-

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

ВАРТО ЗНАТИ

Носіїв вірусу гепатиту С
БІЛЬШЕ, НІЖ ВИ ДУМАЛИ…
Гепатит С сьогодні є одним із небезпечних і найпідступніших захворювань. Тривалий
час людина взагалі не відчуває, що вона хвора, може почуватися абсолютно
нормально й не скаржитися на здоров’я. А після дослідження крові в неї випадково
знаходять вірус. Смертність від цієї хвороби перевищує смертність від СНІДу,
та й носіїв вірусу гепатиту С набагато більше, ніж інфікованих іншими тяжкими
інфекціями. Саме через це даний вірус й отримав назву «лагідний убивця».
Гепатит С – вірусне захворювання, яке в першу чергу
атакує нирки, щитовидну або
підшлункову залози, а потім
переходить на печінку, викликаючи цироз або рак. При
гепатиті С більшість людей не
відчуває жодних симптомів,
поки вірус не викличе ураження печінки, що може статися
через 10 і більше років.
Де «ховається» вірус
Більшість збудників вірусу
перебувають у крові людини,
тож основний шлях зараження гепатитом С – через кров.
Якщо навіть мікроскопічна
частинка інфікованої крові
потрапить у кров здорової
людини – зараження неминуче. У висохлій краплі крові
вірус зберігається до 4 діб.
Більшість збудників вірусу
перебувають у крові людини,
деякі – в слині, лімфатичній
рідині, спермі. У цьому разі
ймовірність зараження залежить від стану імунітету людини і кількості збудників, що
проникли в організм, а також
від стадії захворювання, на
якій знаходилася хвора людина.
Хто в групі ризику
Насамперед – наркомани,
які користуються ін’єкційними
наркотиками. Серед них хворих на гепатит С найбільше
– майже 90%. Висока вірогідність «підхопити» цю хворобу
в косметичних і тату-салонах,
манікюрних та мозольних кабінетах, де використовують
інструменти без стерилізації.
До зараження може призвести
використання чужих засобів
особистої гігієни, наприклад,
манікюрних ножиць, щипчиків чи бритви. Досить високий
відсоток зараження в людей,
які змушені були звернутися
за медичною допомогою в
країнах, що розвиваються,
особливо до стоматологічних
кабінетів і травмпунктів.

Заразитися неможливо:
– контактно-побутовим
шляхом через побутові
предмети або речі, рукопотискання, загальний посуд;
– повітряно-крапельним
шляхом, тобто під час розмови, при кашлі чи чханні
хворого;
– через поцілунок, концентрація вірусу в слині, достатня для зараження іншої
людини, не зафіксована.
Також у групі ризику перебувають люди, які перенесли переливання крові або
порожнинну операцію до
2000 р. – тоді дослідження
донорів і компонентів крові
були недосконалими.
Хоча вірус гепатиту С може
бути у спермі хворого, ймовірність інфікування статевим
шляхом значно менша, ніж
безпосередньо через кров.
Та якщо людина часто змінює
партнерів і не користується
презервативами – ризик суттєво зростає.
Заразитися і не захворіти –
нереально
Чи можна бути носієм вірусу гепатиту С і не захворіти?
На жаль, ні. Разом із тим зафіксовані випадки, коли хвороба протікала в досить легкій
формі і закінчувалася одужанням, але тільки в людей,
які мали сильну імунну систему, повністю здорову печінку
і не мали жодних хронічних
захворювань. У переважної
більшості інфікованих гепа-

тит С переходить у хронічну
форму ще до того, як його
діагностують. Відбувається це
тому, що вірус передається
непомітно, як і активізується.
При цьому ризик спалаху активності хвороби переслідує
носія вірусу протягом усього
життя. Перевірка стану печінки у цьому разі захворювання
не виявляє. Оскільки організм
людини не виробляє імунної
відповіді проти даного вірусу,
можливе повторне зараження
людини гепатитом С.
Чого боїться вірус
Незважаючи на свою живучість у відкритому середовищі, вірус гепатиту С досить
вразливий. Наприклад, він
«не терпить» хлоровмісних
миючих засобів та антисептиків; щоб знищити його, досить
регулярно протирати поверхні розчинами хлоргексидину,
доместосу, хлороксу («Білизни»). Крім того, вірус гине при
пранні білизни гарячою водою (+60°С) протягом 30 хв.
А якщо речі кип’ятити, він не
проживе і двох хвилин.
Носіям вірусу варто пам’ятати про свій стан і намагатися не забруднити кров’ю при
пораненні навколишні предмети: треба негайно обробити рану і закрити її пов’язкою або пластиром. Хворому
краще виділити індивідуальні
приналежності для манікюру і
гоління, а предмети особистої
гігієни (зубну щітку, пасту і
мило) зберігати в ізольованому місці.
За матеріалами Інтернет

ноб. У деяких випадках при
кашлі відзначаються кров’яні
виділення (прожилки крові).
Найчастіше при запаленні
легенів хворого турбує біль у
грудях, особливо при глибокому вдиху. Як правило, біль
відчувається в тій області, де
розташовується основне вогнище запалення.
Варто відзначити, що
кашель не є типовим симптомом запалення легенів,
оскільки інфекція може розвиватися у відносно далекому місці від основних дихальних шляхів.
У деяких випадках у хворих змінюється колір шкіри,
а також може турбувати головний біль і лихоманка. У
маленьких дітей і немовлят
при запаленні легенів характерних симптомів може і не
бути, натомість у них часто
відзначається млявість, поганий апетит і лихоманка.
– Які Ваші поради щодо
лікування пневмонії?
– Ніякого самолікування. Нерідко захворювання
потрібно лікувати відразу
кількома антибіотиками і
обов’язково у поєднанні з
іншими лікарськими препаратами (противірусними,
протигрибковими).
Тільки
лікар на підставі правильного діагнозу зможе підібрати
адекватне лікування, яке допоможе одужати.

ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОЇ ВОДИ
Оскільки людський організм на 80% складається з води і
доросла людина за добу випиває 2-3 л води, то від якості
спожитого залежить і стан нашого здоров’я. Про якість води
в оселях українців розповідає фахівець з водопідготовки,
інженер Володимир НЕДУЖИЙ.
Водопровід
Більшість комунальних
станцій очищення води і
трубопроводів
дісталися
Україні у спадок від Радянського Союзу, тому
головною проблемою тут
залишаються
зношеність
трубопроводів і обладнання, а також застарілі технології очищення води.
Свердловини
Артезіанські
свердловини – основне джерело
водопостачання котеджів.
Підземні води, як правило,
більш якісні, ніж грунтові
та поверхневі. Багато що
залежить від глибини свердловини: чим глибше – тим
вода чистіша. Однак навіть
найглибші джерела не позбавлені найбільш типових
проблем з мінеральним
складом – для всіх артезіанських вод України характерна висока жорсткість.
Жорсткість води
Жорсткість води спричиняють розчинені в ній солі
кальцію і магнію. Частина
цих солей при нагріванні
випадає в осад (тимчасова
жорсткість), тим самим викликаючи утворення накипу
на теплопередавальних поверхнях. Залізо і марганець
є невід’ємною складовою
практично будь-який артезіанської і колодязної води,
оскільки входять до складу
поширених порід і мінералів, що контактують з природними водами. У період
весняної повені концентрації цих елементів можуть
перевищувати нормативні
навіть у водопровідній воді.
Їх наявність надає воді металевого присмаку і запаху,
що зберігаються в їжі та напоях. Крім того, ці домішки
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призводять до утворення
жовтих і чорних плям на
сантехніці, псування одягу
при пранні і утворення залізистих відкладень у трубах.
Небезпечні домішки, які
може містити вода
Найпоширенішими небезпечними
домішками
води є солі важких металів (нікель, свинець, ртуть,
хром, титан), органічні
сполуки (пестициди, нафтопродукти, гумінові кислоти), надмірна концентрація
солей жорсткості, заліза,
марганцю, наявність вільного хлору, а також хвороботворні
мікроорганізми
– кишкова паличка, вірус
гепатиту тощо.
Як очистити воду
Вода зі свердловин і колодязів відрізняється підвищеним вмістом солей і
жорсткістю, причому жорсткість часто перевищує
гранично допустимі норми
в 3-5 разів. Очистити таку
воду можна за допомогою
систем зворотного осмосу,
які забезпечать вам кількість
води, достатню для харчових цілей. Якщо ж ви хочете
вирішити питання комплексно, наприклад, повністю
забезпечити
очищеною
водою заміський будинок,
вам буде потрібна система

НЕ БУВАЄ

універсальних
фільтрів. Кожна
вода вимагає
особливого
підходу і рішень.
За понад 20 років роботи в галузі водопідготовки (очищення води)
ми стикалися з усіма
можливими вихідними
варіантами, для яких
знаходили найкраще рішення в співвідношенні
ціна-якість.
Ми гарантуємо Вам
високу якість всіх наших
послуг на всіх етапах
співпраці, від первинної
консультації до постійного супроводу і моніторингу стану води. Ми
любимо воду і любимо
свою справу! Довіртеся
нам і ми зробимо Вашу
воду смачною і чистою!
Контакти:
(093) 151–60–12,
(097) 644–35–28
voda.madein.ua
індивідуального виконання,
з попередньою розробкою
технічної документації та
проведенням розгорнутих
хімічних аналізів води
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ОСВІТА І КУЛЬТУРА

Освітянам Приірпіння
підвищать зарплати
26 січня на сесії Ірпіньради одноголосно було ухвалено
рішення «Про підвищення посадових окладів педагогічних
працівників навчальних закладів, установ», передбачене
постановою Кабміну №974. Відповідно до цієї постанови
для працівників садочків та позашкілля підвищення мало
би відбутися лише з 1 вересня 2017 р. – держава дала
субвенції на підвищення зарплат тільки певної категорії
освітян.
З ініціативи Ірпінського міського голови депутати вирівняли цю ситуацію. Ірпінським вчителям надано надбавки з
міського бюджету за престижність. Розроблено програму,
за якою дотуватимуть не 20% педагогів, а більше. «Але
тільки тим вчителям, в яких будуть чіткі і якісні характеристики за тими показниками, які ми визначимо програмою.
Бо ми хочемо, аби ірпінський вчитель, який працює на дитинку, вкладає в неї душу, отримував набагато більше, ніж
він сьогодні отримує. Оскільки цей рік оголошений роком
освіти, то в заробітну плату ми вкладемо набагато більшу
цифру, ніж вкладали торік. Але це зробимо після того, як
відділ освіти опрацює систему, яким чином і за якими критеріями ці надбавки будуть отримувати вчителі», – зауважив Володимир Карплюк.
Отже, є чим мотивувати педагогів на кращу роботу на
освітянській ниві.
До речі, на засіданні сесії було представлено нового
начальника управління освіти і науки ІМР – Анну Юріївну
Король.

Ірпінчанка
Анастасія Лук’яненко –
у величі Моцарта
Ми проходимо земний шлях з допомогою
чарівної сили музики, радісними, оминаючи
похмуру ніч смерті.
Фото з мережі Інтернет

В. А. Моцарт

НАШІ ДІТИ

Ми думаємо не лише головою:
сенсорна інтеграція
«Дитинство грає в
сенсорній інтеграції
головну роль, бо дитина
організовує не лише
свої зорові й слухові
відчутті, але й відчуття
власного тіла і дії сили
тяжіння. Читання вимагає
дуже складної інтеграції
відчуттів, що поступають
від очей, вух і м’язів шиї,
а також від особливого
чутливого органу у
внутрішньому вусі.
Коли мозок слабо інтегрує
відчуття, це впливає
на багато сфер життя
людини. Йому потрібно
більше зусиль, щоб
здолати труднощі, яких
теж стає більше, а ось
результати зусиль менш
помітні і є такими, що не
так надихають».

Е. Джин Айрес
Ось прийшла з батьками
Даша, 7 років. Вона сидить
із відсутнім поглядом, коли
прошу зробити простий рух
або завдання вона завмирає,
довго думає і навіть щось говорить сама собі... Потім наважується і, нарешті, малює
завдання, робить рухи рукою. У мене виникає відчуття,
що вона неначе не тут, переді
мною сидить якась її невелика «частина». Чи ось Микита,
6 років, він заходить в кабінет і, не звертаючи уваги на
мене, йде до коробки з іграшками, потім починає малювати крейдою на дошці, кидає її
та й біжить дивитися у вікно.
Ніякі заклики і прохання на
нього не діють, він «не чує».
Таких дітей часто називають «розбалансованими» або
дітьми з «сенсорною дезінтеграцією». Проблема в тому,
що Даша і Микита не можуть

Олена Ернестівна ПЕРЧИКОВА, директор Центру нейропсихологічної
допомоги в м. Буча
зібрати (інтегрувати) отримувану від навколишнього
світу інформацію в єдину
струнку систему. У більшості
з нас це відбувається автоматично, ми не замислюємося
над цим. І значить, нам дуже
важко зрозуміти, як це – причиною поганого навчання,
дивної поведінки, труднощів
комунікації можуть бути проблеми обробки сенсорної інформації.
На жаль, додаткові заняття з предметів, наприклад
посилене читання і писання,
призводять до виснаження
нервової системи таких дітей.
І діти, і батьки, і вчителі докладають масу зусиль. Але те,
що інші діти роблять легко й
невимушено, діти з сенсорною дезінтеграцією роблять з
надмобілізацією усіх ресурсів
– і часто результат незадовільний. Порушення сенсорної інтеграції може перетворити навіть дуже прості дії
на вкрай складні. І простою
посидючістю й працею з цим
не впоратися.

Які ж проблеми
є наслідком
сенсорної
дезінтеграції?
Це можуть бути труднощі
саморегуляції – лабільність
настрою, неврівноваженість;
проблеми сну – і засинання,
і сон, і прокидання – все проблемно; проблеми харчування: вибірковість у їжі, відмова
від їжі; проблеми травлення і
виділення; надзвичайно високий або надзвичайно низький
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рівень збудження, активності
і уваги; синдром дефіциту
уваги з гіперактивністю тощо.
Щоб допомогти таким дітям з читанням і писанням,
дитячий нейропсихолог не
примушує їх читати й писати
«до упаду», а пропонує систему сенсорної корекції, розвиток відчуттів і фізичних рухів.
Дуже часто такі заняття з сен-

сорної інтеграції даються в
якості домашнього завдання.
Адже мозок у дітей розвивається щодня, а не лише раз на
тиждень на занятті.
Запрошуємо
відвідати
першу діагностичну зустріч
– це допоможе зрозуміти
причини труднощів вашої дитини.

Центр нейропсихологічної
допомоги в м. Буча
Запрошуємо тат і мам відвідати попередню
консультацію дитячого нейропсихолога!

Ви зможете:
- дізнатися про актуальний рівень розвитку пам’яті, уваги та
інших психічних функцій своєї дитини;
- зрозуміти як можна допомогти своїй дитині покращити
навчання та поведінку;
- отримати перші рекомендації спеціаліста.
Запис за тел.:
(066) 236-12-03, e-mail: elenaperch@gmail.com.
Докладніше: www.facebook.com/neuropsychologycentre
Тільки для тих, хто зателефонував з 27 січня по 5 лютого
ЗНИЖКА на ВАРТІСТЬ попередньої консультації – 50%.
Чекаємо на вас за адресою: м. Буча, вул. Тарасівська, 28-а.

БУДЬМО УСПІШНИМИ!
27 січня – день народження Вольфганга Амадея Моцарта – людини, народженої духовним сяйвом. Більше
чверті тисячоліття, 261 рік тому, він з’явився на цій грішній
землі як Божий дарунок. Моцарт був незбагненною таїною
в цьому світі і залишається нею дотепер. Тому не згасає інтерес не тільки до його божественної музики, але і до самої
постаті Великого Генія. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», – пише Олександр Пушкін. «Вічне сонячне світло в
музиці, ім’я тобі – Моцарт», – стверджує Артур Рубінштейн.
Його називають «сонячним Орфеєм», «музичним пророком», «світильником непорочного серця», «музичним Христом» і таке інше.
Непросту Моцартіану відтворює в балеті «Mozart
underground» його режиссер-постановник заслужений
артист України Володимир Прокопенко. «А що ж таке
“underground”? Це те, що йде проти соціуму, врозріз з
часом виступає. А що тоді Моцарт для нас? Моцарт і той
underground, про який ми говоримо, на тлі справжнього,
всього жаху, який відбувається не тільки у нас, а в усьому
світі... Тому класичне звучання Моцарта, живе виконання
є надзвичайно цікавим», – зазначив художник-постановник
Олександр Білозуб. Думаю, що таку незвичайну назву балету можна інтерпретувати як «Таїна Моцарта». Вже майже рік цей цікавий спектакль йде в Києві на сцені Театру
оперети. Він також сповнений незвичайного: немов у піднебессі (на висоті більше 3 м), над сценою вивищується
рояль, а за роялем у вбранні казкової феї піаністка, як втілення генія Моцарта. Ніби сам Вольфганг Амадей присутній тут, посилаючи нам з небес свою божественну музику.
На сцені в балеті відтворюється людський світ з його змінами, катаклізмами, переживаннями, пристрастями, мріями
– усім, чим сповнена музика Великого Маестро. Дійство
на сцені підсилюється особливими декораціями. Моцарт
через віки! Космічний всесвіт і земний хаос і навіть зальцбурзька схильність до грубувато-комічного – все в музичній гармонії композитора. Воістину – «піднесене й земне».
А для нас, ірпінців, особливим є ще й те, що провідну
роль піаністки – втілення генія композитора – виконує наша
землячка – піаніст-віртуоз, лауреат багатьох міжнародних
конкурсів – Анастасія Лук’яненко. Її натхненне виконання
музики Моцарта – понад усе… Її руки злітають у височінь,
мов крила, підсилюючи звучні акорди, що салютують, прославляють життя. А внизу, в театральній оркестровій ямі,
симфонічний оркестр вторить, доповнює, насичує багатством звуків моцартівське соло піаністки. Дві дії спектаклю
не стихає піднесена музична гра нашої Насті, як і невтомна
праця Амадея, якому доля виділила для земного життя так
мало – лише 35 років… А створене ним – неосяжне.
Тамара ПОЛІЧКОВСЬКА

Відкрий для себе Європу,
ВИВЧИ ПОЛЬСЬКУ МОВУ!
Причини вчити іноземні мови у кожного свої: хтось хоче зрозуміти, про
що співає улюблений гурт, чи прочитати улюбленого письменника в
оригіналі, хтось збирається пов’язати певний відрізок свого життя з
іншою країною, хтось отримує нові виклики на роботі… Хай там як, а в
останні роки особливої популярності набуває вивчення польської мови.
Саме тому в жовтні 2016 року Спілка Поляків м. Києва відкрила філію
своїх мовних курсів в Ірпені.
Для кого курси? Для
всіх, кому більше 13 років і
хто готовий наполегливо працювати для результату.
Що пропонується? Групи
рівнів А1–В2 (від початкового до вільного володіння мовою). Попереднє тестування
для тих, хто колись вивчав
польську, але не знає, на якому рівні зараз. Курс з історії та
культури Польщі. Розмовний
клуб. Індивідуальні заняття
для тих, хто вже має базові
знання і бажає підтягнути свій
рівень. Сертифікат відповідного рівня після успішного
складання тестів.
Коли може знадобитися
польська? Вам подобаються
мандрівки Європою? Польща – країна цікава для туристів. А лоукости з Варшави чи
Кракова літають за 10 євро
до більш ніж 50 країн світу.
Знань і вмінь, здобутих на
курсі рівня А1, вистачатиме
для спілкування і вирішення
побутових питань у мандрівці.
Ви збираєтеся до Польщі на навчання чи роботу?
Знання на рівні В1, підтвер-

Ось деякі відгуки
слухачів!

ій чоловік, який
«М
ніколи раніше
не вивчав польську, після

закінчення А1, відпочиваючи в Польщі, вже міг
залагодити всі побутові
питання, а після навчання
на А2 я успішно пройшла
співбесіду з Консулом у
справі “Карти Поляка”».
Мар’яна
успішно пройшла
співбесіду
на
“Карту поляка”... До речі,
консул запитала звідки я
так добре володію польською. То я сказала, що
ходила на курси до Спілки поляків міста Києва».
Олена
ри
складанні
вступного іспиту до польського вузу
дочка наскільки вільно
спілкувалась польською
мовою, що представник
навчального закладу окремо зауважила високий
рівень знання мови та поцікавилась, чи не є мою
донька полькою». Сергій,
батько випускниці курсів

«Я

«П

джені сертифікатом курсів,
є мінімальною вимогою для
вступу до польського вишу.
Ваші життєві обставини передбачають отримання Карти
Поляка і співбесіду з Консулом? Для цього потрібно засвоїти польську щонайменше
на рівні А2.
Маєте страх говорити, вважаєте себе «не в тому віці» для
вивчення польської мови?
Фахові викладачі філологи
польської мови допоможуть
поставити вимову, опанувати
граматику та урізноманітнити
ваш словниковий запас.

Нові групи для початківців
стартують 26 січня та 4 лютого за адресою: м. Ірпінь, вул.
Чехова, 6-ж, у приміщенні
«Active school». Вартість курсу, що триває 3 місяці, разом
з навчальними матеріалами
– 2500 грн.

Як подати заявку
Написати листа на ел. адресу: jezykpolski.zpk@gmail.
com, у темі листа вказати
«Вивчення польської мови».
У листі зазначити:
– ім’я та прізвище;

– рік народження;
– телефон;
– групу, в яку ви хочете
записатись (наприклад, «А1,
Сб на 17:00, початок 4 лютого, вул. Чехова»).
Контактні особи:
Олена Володимирівна
Рудник – (067) 985–14–75,
Юлія Олексіївна Спориш –
(097) 464–08–27.
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ТЕЖ ПОТРІБНО
ЕПОХА І ЛЮДИ

ПРОСВІТНИЦТВО
ПОЧИНАЄТЬСЯ З… КОЛОДИ
Кілька висококультурних і поважних людей, про яких кажуть «обтяжені інтелектом»,
згадали, що цими днями виповнюється 16 років від дня смерті видатного кобзаря
і бандуриста України, вчителя, майстра, етнографа, просвітника Миколи Будника
(загинув в Ірпені 16 січня 2001 р.). Аби вшанувати його пам’ять, приїхали з різних
куточків країни на могилу творця на Ірпінське кладовище, вклонилися козацькому
хресту, пустили скупу сльозу…

Андрій СНІЖКО
Ця постать є величною,
навіть геніальною для української культури і музики, але
водночас вона досить маловідома в масштабах країни, і
фактично маргіналізована в
Ірпені. Але саме в нашому місті він провів значну частину
свого життя. Працював тут і
творив справді унікальні речі.
Проте навряд чи «маленький
ірпінець» відразу згадає, хто
то такий, де він жив і чим відомий. Більші шанси згадати
його талановитого і більш
популярного учня – кобзаря
і громадського діяча Тараса
Компаніченка. Але й то – не
факт…
Прізвище Миколи Будника
можна знайти у заокеанських
(та деяких вітчизняних) журналах, музеях, світових каталогах, в освітніх програмах і
багато ще де. А що ж у нас?
Оновлене середмістя прикрашене безродними фігурами трубадурів, серед яких
не знайшлося місця ні пам’ятнику, ні меморіалу Миколі
Буднику. Його і не може бути
серед них. Усе, що нагадує
про Будника в Ірпені – нещодавно
перейменований
другорядний провулок Революції на честь майстра (хоч
мало яка електронна карта
знає про це). Та ще камінний
хрест у козацьких традиціях
на могилі просвітника здалеку вирізняє місце спочинку
М. Будника від решти інших
на міському цвинтарі. Так
було і за його життя: завжди
у своєму мікрокосмі, завжди проти течії… Утім, увага
до майстра повертається – в
Ірпені заплановано прово-

дити кобзарський фестиваль
ім. Будника.
Мені не довелося знати цього чоловіка особисто,
але трапилося зустрічатися і
спілкувати з його колегами,
братчиками, учнями. Доля
сьогодні порозкидала цих
людей по всіх усюдах. Але
де б вони не були, згадують
багато непересічних історій
про Будника та Ірпінь. Одна
з них, як на мене, найбільш
повчальна – про шлях просвітництва.
З офіційних джерел відомо, що він був не лише
кобзарем, музикантом, а й
майстром, який сам робив
інструменти і відновлював
старі. Так відновив 17 різновидів традиційних народних
інструментів. Серед них: вересаївська кобза (за описами
Миколи Лисенка), кобза по
Рігельману,
недбайлівська
бандура, шоломовидні гусла,
деякі типи колісних лір тощо.
Вчив цьому і власних учнів.
А от що оповідають неофіційні джерела. Якось до майстра в Ірпінь приїхали батьки з дитиною з проханнями
навчити нащадка опанувати
оті всі вищезгадані автентичні музичні інструменти. Вони
довго розповідали кобзарю
про чесноти свого малого,
показували його грамоти та
дипломи, щось там розповідали про навчання у музичній школі і знання нотної грамоти. А Микола Будник усе
сидів на пеньку, на галявині
перед хатою, мовчки слухав
і крутив вуса. Дослухав, не
перебиваючи. Потім цокнув язиком, встав і пішов до

КРОСВОРД
По горизонталi:
1 Тропiчнi вiчнозеленi
лiси
4 Геометрична фiгура
6 Частина телевiзора
7 Цiнне хутро
10 Особовий склад лiтака,
корабля
11 Верхня частина колони
14 Злак
17 Межа держави
18 Забруднене мiсце
21 Порожнина в стовбурi
дерева
22 Хiмiчний елемент
23 Пiдводний самокерований снаряд

По вертикалi:
1 Криничка
2 Майстер, який працює з
глиною
3 Заряджена частинка
4 Дитяча iнфекцiйна хвороба
5 Свiтильник
8 Родичка бджоли
9 Вид папуг
12 Адмiнiстративний вiддiл
пiдприємства
13 Пiвденноамериканський
хижий великий птах
15 Кастрований бик
16 Смуток, скорбота
18 Частка капiталу кооперативу
19 Англiйська одиниця довжини
20 М`яч поза грою

Запрошуємо на концерт

«Роздуми про Венецію»
1 лютого (ср) о 17:00 в актовій залі Ірпінської дитячої
музичної школи виступає лауреат міжнародних конкурсів, солістка Національного ансамблю солістів «Київська
камерата» Катерина ХУДЯКОВА, концертмейстер: лауреат міжнародних конкурсів Андрій БОНДАРЕНКО.
У програмі концерту:
Ф. Крейслер: 9 мініатюр для скрипки та фортепіано
Ж. Масне: «Роздум»
К. Сен-Санс: «Інтродукція і Рондо-капрічіозо»
Г. Дініку: «Хора-стакато»
Б. Барток: «Румунські народні танці» та інше
Організатори: Міністерство культури України,
Національний ансамбль солістів «Київська
камерата», Ірпінська дитяча музична школа
Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4-а (актова зала
Ірпінської музичної школи).

хати. За хвилину повернувся
і вручив ошелешеному малому сокиру. Ще й промовив:
«Бачу, ти дитя талановите.
Ось, маєш – йди опановуй нелегке мистецтво».
Виявляється, то була така
унікальна методика навчання
і просвітництва учнів. Майстер відразу спрямовував їх
до самостійного мислення і
творення, відправляв до джерел. Щоб навчитися прадавній козацькій музиці, потрібно було взяти в руки важку
сокиру, піти до лісу, відшукати там потрібну деревину, з
якої вирубати колоду. Потім
із того власноруч видовбати
свій інструмент, довести його
до пуття за старовинними
схемами і лише тоді вчитися
грати.
Лише пройшовши увесь
тернистий шлях, учень пізнавав секрети майстерності
кобзарського ремесла і чар
музики. Заразом проявляв
свої особисті чесноти, формував характер і силу волі,
ставав ЛЮДИНОЮ.
Така вона – забута ірпінська наука!

В Ірпені вдруге будуть
посвячувати в класику
23 лютого 2017 року (четвер) у приміщенні музичної школи Ірпеня за участю учнів та викладачів відділу
спеціалізованого фортепіано ірпінської та коцюбинської
музичних шкіл у рамках проекту «Присвята класиці»
відбудеться ІІ регіональний фестиваль творів Вольфганга
Амадея Моцарта.
Мета фестивалю – популяризація класичного мистецтва, виявлення обдарованих учнів.
Запрошуються всі охочі.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4.

ÊÍÈÆÊÎÂÀ

ÏÎËÈÖß

Огляд нових надходжень
до Ірпінської центральної
міської бібліотеки

«Гармонія крізь
тугу дисонансів…»

Іван Дзюба, Ліна
Костенко, Оксана
Пахльовська.
Це книжка про письменника в
Часі – і про Час у житті і творчості
письменника. Перед читачем
розгортається ніби писаний на
окремих аркушах літопис долі
Ліни Костенко – і долі країни в
часи тоталітарної системи та в
період боротьби за Незалежність,
захисту її здобутків. Глобальні
історичні події перетинаються зі
щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні
передчуття й іронічні коментарі
переплітаються, голоси рідних
і друзів творять поліфонію, яка
з хаосу дисонансів вичакловує
гармонію, світло, любов.
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Зв’язали лапи – і в сніг
Нелюди зв’язали і кинули собаченя в сніг.
Як сміття, як річ... Ну як отямитися з подиву?
Описати цю картину неможливо... Викинули, швидше за
все, вранці, інакше б ця маленька бусинка ніч не пережила.
Ті, хто кинув, боялися, що ув’яжеться за ними?.. Чи це
така забава садистів?
Увагу привернули дві дворняги, які тривожно бігали
неподалік від дороги навколо чогось у снігу. Виявилося –
миле кудлате собаченя зі зв’язаними лапами.
Доставили страждальницю до ветклініки – житиме.
Вчасно знайшли, подяка дворнягам, які відчайдушно
звертали увагу на цуценятко і супроводили його до машини.
Ірина МУРГА

НЕ СЛУЧАЙ, НО…
НЕСЛУЧАЙНО!
Почему-то близкие
люди не говорят о главном.
Друг с другом. Но в самой
нелепой чрезвычайной
невообразимой тошнотворной ситуации выворачивают душу наизнанку
первому или последнему
встречному. Потому что
понимают, что вряд ли когда-нибудь встретятся снова.
Прощать – непросто.
Ему понадобилось 33
года. Ей – чуть больше.
Она успела состариться и
умереть. Когда-то они разбежались по более важным
(как тогда казалось) делам.
Не сошлись характерами. Наивно полагая, что
характеры сходятся (а не
воспитываются, как дети).
Закончилось тем, что он,
к сожалению, не встретил
женщину, похожую на себя.
А она – тоже не встретила.
Слава Господу, что… хоть в
этом они были похожи.
Люди – такие прохожие!..
– За невнимательность
вам сегодня пятёрка, – резюмировал учитель.
– Жаль, я забыл дневник, родители бы обрадовались, – верилось мне.
– Ваши родители в
разводе, – ещё более унизил меня он, невероятно
одинокий человек, – а на
дневник у вашей матери
нету денег.
– А… вы, а вы, а вы…
даже журнал заполнить не
можете, – огрызнулся я, –
потому что у вас… нет рук!
– этого нельзя было говорить. Потому что в школе
преподавали люди без
рук, без ног, без туловища,
и даже без головы. Но
ученики не смели говорить
им об этом.
Почему-то далёкие
люди не говорят о второстепенном! А я сказал.
И меня отчислили. Мама
плакала. Но молчала. Она
думала, я всё понимаю.
Почему-то близкие люди
не говорят о главном.
Я вырос. И больше не
хожу в школу. Мои родители вернулись. Друг к другу.
А меня как не было, так и
нет. Потому что я здорово
спрятался. Ещё тогда. В
школе.
Сложно – не прощать.
Ему прощение не стоило
труда. Ей – тоже. Они
по-настоящему любили.
Заботились друг о друге. И
прожили счастливую жизнь.
Говорят, умереть в один
день – это сказки. Поэтому
верят не многие. Они –
верили. И (так и не умерев)
родились заново в один
и тот же день. В этом они
были невероятно похожи.
Когда-нибудь у нас
тоже родится сын, и пара
дочерей. И самым большим испытанием будет
оправдать их надежды, касающиеся любви, которая
вспыхнула между двумя
случайными встречными,
ставшими их родителями.
Надеюсь, мы будем
говорить друг с другом
о главном. И больше не
будем прохожими.
Василий ЧЕРНЯВСКИЙ,
г. Ирпень
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РЕКЛАМА

Астрологiчний прогноз на тиждень 30 сiчня – 5 лютого 2017 року
ОВЕН (21.0320.04).
Початок тижня
може бути вельми
напруженим,
тому запасiться терпiнням
i не робiть нiяких
рiшучих крокiв. Середа
– сприятливий час для
вирiшення особистих i
службових справ.
ТIЛЕЦЬ (21.0421.05).
Перша половина
тижня буде
насичена подiями,
дiловими i особистими
зустрiчами. Вiвторок –
хороший момент для
вирiшення наболiлих
питань.

тижня буде успiшнiша за
другу.

день на свiжому повiтрi,
бiльше рухайтеся.

РАК (22.0623.07).
У першiй
половинi тижня
робота здатна поглинути
вас без залишку.
Начальство подбає про
вашу завантаженість на
роботі, з якою ви вдало
впрораєтесь до кінця
тижня.

ТЕРЕЗИ (24.0923.10).
Заради
досягнення мети
на цьому тижнi вам
доведеться пожертвувати
вiльним часом i своїми
планами. Вас повинна
пiдтримати та обставина,
що все, що ви робите,
може обернутися благом.
СКОРПIОН (24.1022.11).
У першiй
половинi тижня
проявiть обережнiсть у
професiйнiй дiяльностi:
варто спочатку все
продумати, а тiльки потiм
дiяти.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11-21.12).
Цього тижня
перешкоди або обмеження
на вашому шляху просто
зникнуть. Дiйте, рухайтеся
вперед.

ЛЕВ (24.0723.08).
Дiйте, не
зациклюючись на довгих
роздумах, iнстинкти та
iнтуїцiя вас не пiдведуть.
Проблеми на роботi
швидше вирiшаться
на вашу користь.

БЛИЗНЮКИ
(22.05-21.06).
Намагайтеся чiтко
ДIВА (24.08розпланувати
23.09).
справи на
весь тиждень: можливо,
Початок тижня,
незайвим буде навiть
особливо понедiлок,
скласти собi графiк
присвятiть активному
письмово. Перша половина вiдпочинку. Проведiть цей

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”

ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір,
якісний пошив
м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в
(будівля клініки «Альф»)

тел.: 04597-67-227, (066) 626-80-37, (067) 782-07-34
www.vikna-irpin.com.ua

Крамниця

Підприємство у м. Києві пропонує

СТАБІЛЬНУ РОБОТУ

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Стоянка автомобіля в м. Ірпінь.
Вимоги до кандидатів:
– наявність медичної довідки;
– знання м. Києва;
– відсутність шкідливих звичок.

Довідки за тел.: (044) 230-69-65

Видалення та обрізка

АВАРІЙНИХ
ДЕРЕВ
(067) 164-83-72

ВИШИВАНКА

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Навчання чомусь
новому, цiкавому, що дозволяє
розширити обрiї
ваших можливостей, принесе впевненiсть у
власних силах.
ВОДОЛIЙ (21.0119.02).
Бажано на початку
тижня не намагатися запровадити
нiяких нововведень. У
середу вас можуть чекати
важливi телефоннi дзвiнки – спробуйте до них
поставитися з належною
серйознiстю.
РИБИ (20.0220.03).
Першi три днi
цього тижня
вiрогiднi рiзкi перепади
настрою, хоча особливих
причин для цього не передбачається. У понедiлок
просто необхiдно завершити початi справи: залишившись недоробленими, вони
можуть повиснути мертвим
вантажем надовго.

РЕКЛАМА
в «Ірпінському
віснику»
(04597) 60-416

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин
(068) 702-42-35,
(066) 502-79-36,
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1
(099) 032-72-32,
(068) 320-64-32,
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а
НА ПРОИЗВОДСТВО
(пгт.Гостомель) НУЖНЫ
Уборщицы/
уборщики:
Работа посменная.
Дневные — ночные смены.
ЗП от 30 00 3500 грн./месяц .
График работы 2/2,
(с 8:00-20:00, с 20:00-8:00)
Контактное лицо:
Николай 093 572 62 10 ;
067 407 20 02.

запрошує
на роботу

ЮРИСТА
фахівця цивільного
та господарського
законодавства
Тел.: (067) 700-88-20

ÊÅÐÓÞ×Ó
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Конт. тел.: (095) 284-40-56, (050) 444-40-37

КПП «Теплоенергопостач»
ІМР запрошує на роботу:
- слюсарів по ремонту та обслуговуванню котельного
обладнання
- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без шкідливих звичок. При собі мати документи (посвідчення), що
підтверджують навчання та кваліфікацію.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11,
Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел. відділу
кадрів: (04597) 63-367

КУПЛЮ
КОРІВ ТА
КОНЕЙ,
МОЛОДНЯК

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ
ТА СЮРПРИЗІВ

 РОБОТА В ІРПЕНІ 
Терміново потрібен персонал для прибирання
в гіпермаркеті. Денні робочі зміни, спецодяг. Графік
роботи 2/2. Зарплата – 3000 грн. за 15 днів
(097) 913-52-16, (063) 244-78-04

квартир,
домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон,
сантехника, напольные покрытия.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Адвокатський офіс
у місті Ірпені

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Режим роботи:
9:00–18:00,
неділя 9:00–14:00

РЕМОНТ

РОБОТА!

ФІРМОВИЙ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ м. Ірпінь

вул. Соборна, 106

Комплексный

UDVET

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,

(067) 410-54-71
(093) 001-29-69

На чайную фабрику в пгт. Гостомель

ТРЕБУЕТСЯ

Упаковщица (пн-пт 8-17.00 и сменно)
Техник-электрик (пн-пт 8-17.00)
Оператор-наладчик (посменно)

тел.: +38 (044) 490-58-46, моб.: (073)169-25-22

На постійну роботу потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА ПІВДНЯ

ДОШКА, АЛЬТАНКИ,

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ

зняття аварійних дерев

(4 години) З/П 1800 грн
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-в
(територія меблевої фабрики)

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

тел. (044) 593-86-56, (097) 485-99-25, (095) 272-16-02
дзвонити з 11:00 до 16:00

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрутка. Электричество. Интернет.

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

ÄÐÎÂÀ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

дубовые, колотые
4000 грн\машина

на роботу в м. Київ

Бесплатная доставка
по Киевской области

(066) 350-29-65, (095) 925-81-77

Тел.: (068)100-86-10

Наталья
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