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60-416
2015ivirpin@ukr.net

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
каб. 55, 56.

Надавайте оголошення, 
повідомлення та привітання: 
60-416
Офіційний сайт: theirpin.city
РЕКЛАМА: (097) 126-16-17

Передплатний індекс – 35033

Зима в наших широтах 
завжди була серйозним 
випробуванням для всіх. 

Може, тому ті самі 
спеціалізовані служби часто 
намагаються вдатися до 
неординарних рішень?

с. 11

Передплатити наше видання 
можна в будь-якому 

відділенні «Укрпошти»

Міська газета • ПРИІРПІННЯ

РЕДАКЦІЯРЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА  

Передплатний індекс – 

35033

ЧИТАЙ!
theirpin.city

Стрижки від 40 грн
Зачіски, хімзавивка
Режим роботи 9:00–21:00
вул. Центральна, 6-а 

(р-н вокзалу)

(093) 752 37 02, (073) 160-16-85, 

(068) 951-73-38

27 лютого о 16:00 
в Ірпінській міській бібліотеці 

БРАТИ КАПРАНОВИ 
ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ КНИГУ – 

«ЗАБУДЬ-РІЧКА»
Організатори: редакція газети «Ірпінський вісник» та 
відділ культури, національностей і релігій ІМР.

Детальніше – с. 12.

Вечір української вокальної музики 
в «Уваровському домі»

11 лютого, сб, 16:00

«ПІСЕННА СПАДЩИНА ІГОРЯ ПОКЛАДА»
 Концерт присвячений 75-річчю композитора, народ-

ного артиста України, мешканця Ворзеля Ігоря Поклада за 
участю викладачів, студентів та учнів Київських музичних 
навчальних закладів

Пенсіонерам 30 ÃÐÍ

ПЕРЕЛОПАТИТИ ІРПІНЬПЕРЕЛОПАТИТИ ІРПІНЬ

Така нагода цього тижня випала кожному, у кого є руки, ноги, лопата і трохи часу та бажання привести 
місто в порядок після рясних снігів. Гуртом, ще й на морозі, працюється особливо енергійно. Розчистити місто від 
снігових заметів узялися не тільки комунальники і підприємці, а й усі активні громадяни, включаючи депутатів і 
кабінетних чиновників. Поки одні «лопатили» на вулицях, інші – у соцмережах. Стан ірпінських вулиць став топовою 
темою обговорень. За одні вулиці дякували, за інші сварили. Втім, у кожного був і залишається вибір: набрати 
«Муніципальну варту», вказавши, де ще залишився неприбраним сніг, або ж поповнити лави «лопатного батальйону».

Фото: В. Шилов
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Ірпінь – Ужгород: 
на Захід і століття назад

Це треба відчути на собі, щоб далі жити по-іншому, – 
хоч раз здійснити подорож у часі. Опинитися біля каміну, 
викладеного 150 років тому, в будинку, з якого ведуть 
у підземелля кілька підвалів довжиною з півкілометра, 
а може, й більше, вмикати одну із перших електричних 
ламп, поставлену на чудернацьку дореволюційну тумбоч-
ку, пройтися мощеними вузькими вулицями, не призначе-
ними для проїзду ними автомобілями, замовити чай у рес-
торації середньовічного замку, де свого часу перебували 
вартові… І ні тобі десятків листів за півдня, ні купи справ, 
вирішених за кілька хвилин по телефону… 
Це треба пройтися по селу кінця XVIII століття. Ще 

батьки моїх бабусь і дідусів жили у цих хатках із земляною 
долівкою, під одним дахом із худобою, в одній на всю ве-
лику родину кімнатці із кривою стелею, із усім цим грубо 
збитим із підручних матеріалів начинням. Води від землі 
береш стільки, скільки може твоє відро дістати з колодязя, 
а руки – віднести додому. Одягу маєш стільки, скільки мо-
жеш виростити льону чи коноплі, зіткати, зшити й оздоби-
ти. Їжі – скільки надбати за літо.
От у такі-то моменти і стає багато чого на свої місця. 

І розумієш, що відтоді, коли писемність серед українців 
була рідкістю і затерте кишенькове Євангеліє – великим 
багатством, до нинішніх днів, коли мало не кожен першо-
класник має телефон з відеокамерою і виходом в Інтер-
нет, насправді пройшло дуже мало часу. А як змінився світ 
за 300, 500, 1000 років – навіть уявити важко! Змінили-
ся умови життя і праці, побут, традиції, світогляд, одяг і 
взуття, медицина й освіта, науки і мови. Не впізнати ланд-
шафт цілих країн! Потекли між іншими берегами річки, 
серед пустель виросли благодатні міста, дарують плоди 
небачені раніше овочі і фрукти. Ми миттєво передаємо 
звук і зображення на іншу частину світу, навчилися зміню-
вати стать і вирощувати людину з пробірки, робити пере-
садки серця і змушувати практично померлих матерів ви-
ношувати у своєму лоні дитинча… Ми багато чого зуміли. 
Навіть те, про що ось у цих дерев’яних хатах, чи кам’яних 
замках за високим ровом, чи навіть у кількаповерхових 
будинках на тісних вуличках і уявити не наважувались! 
І тільки одне, одне й те саме не під силу подолати що 

століття тому, що два, що десять, що тисячу… Війну. Ко-
ловорот убивств, боротьби, насильства; жагу до влади і 
збагачення, звірячу жорстокість, зведену до високого про-
фесіоналізму.
І от сьогодні, у час туристичних мандрівок у космос, на 

моїй Батьківщині щодня людям відриває руки-ноги, зажи-
во спопеляє в прах, нівечить молоді і сильні тіла.
На моїй Батьківщині матері відправляють дітей на 

фронт.
На моїй Батьківщині нестримно більшає вдів і сиріт. 

Більшає і більшає…
Як в усі далекі часи, із яких ми вважаємо, що виросли, 

на які так неохоче обертаємось, які думаємо, що залиши-
лися несказанно далеко. 
От і спадає на думку: а навіщо нам супершвидкісний 

зв’язок, якщо наші слова не несуть через світ любов? Наві-
що увесь цей побутовий комфорт, якщо час, вивільнений 
від важкої праці, ми не витрачаємо на розвиток своїх зді-
бностей і талантів? Навіщо робити пересадку серця, якщо 
воно сповнене жорстокістю і злістю? Навіщо нам даються 
такі технології, від яких весь світ може захлинутися кров’ю, 
запалати і здригнутися?
Опинившись на якийсь час у старому містечку, ніби в 

іншому столітті, ще до двох Світових війн, до революцій, 
голодоморів і таборів, до кровопролить сьогоднішніх днів, 
стискаєшся від гіркого усвідомлення того, через що нале-
жить пройти ще, які страждання і біди пережити, якими 
муками пропекти душу, аби вона дозріла до нового життя. 
Життя без війн. Життя, яке уже приготував нам наш інте-
лект. Життя, до якого треба просто підтягнути свідомість.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПОДІЇ 

СЛОВО РЕДАКТОРА ІРПІНСЬКІ ЛІКАРІ СТАЖУЮТЬСЯ ІРПІНСЬКІ ЛІКАРІ СТАЖУЮТЬСЯ 
В НІМЕЧЧИНІВ НІМЕЧЧИНІ
Нещодавно з Мюнхена 
повернулися лікарі-
травматологи Ірпінської 
центральної міської 
лікарні Євген Репйов та 
Олександр Юрчишин. 
Упродовж тижня вони 

проходили стажування в ні-
мецькій науковій лабора-
торії «Артрекс» (Arthrex), де 
переймали досвід європей-
ських медиків у виконанні 
артроскопії плечового й ко-
лінного суглобів і глибше ви-
вчали малоінвазивні техніки 
фіксації. 

«Тепер ірпінські ліка-
рі-травматологи застосову-
ють нові знання у лікуванні 

своїх пацієнтів», – зазначив 
Ірпінський міський голова 
Володимир Карплюк.
Нагадаємо, що нещодавно 

у травматологічному відді-
ленні Ірпінської центральної 
міської лікарні було відкри-
то окремий операційний 
блок. Приміщення повністю 
відремонтовано і облашто-
вано сучасним обладнанням 
з Німеччини, яке дозволить 
лікарям-травматологам про-
водити операції різного рів-
ня складності та розширити 
послуги з ендопротезування 
суглобів.
За інформацією офіційного 

сайту ІМР

ДОСВІД

ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

В ІРПЕНІ З’ЯВИТЬСЯ СВОЯ В ІРПЕНІ З’ЯВИТЬСЯ СВОЯ 
ШВИДКА ДОПОМОГАШВИДКА ДОПОМОГА
Крок за кроком в Ірпені 

реформують галузь меди-
цини. Великою проблемою 
упродовж тривалого часу є 
відсутність свого медичного 
пункту швидкої допомоги, на 
відміну від у Бучі і Гостоме-
ля. Але вже навесні ситуація 
зміниться. Ірпінський пункт 
швидкої допомоги відкриють 
у дитячій лікарні на вул. Да-
видчука.
Хоч як дивно, медична 

швидка допомога досі не 
була у повноваженні нашого 
міста, її очільники, підпоряд-
ковані області, розташову-
валися у Вишгороді. Саме 
це керівництво і прибуло до 
Ірпеня – відбулися перемови-
ни з міським головою Воло-

димиром Карплюком щодо 
того, щоб швидка медична 
допомога була саме в Ірпені. 
Наразі КП «Ірпіньжитлоін-

вестбуд» здійснює переплану-
вання і реконструкцію примі-
щень, отже, кілька кімнат на 
першому поверсі буде обла-
штовано для пункту медичної 
допомоги. Тут працювати-
муть дві медичні бригади.
Ірпінська швидка матиме 

комфортну кімнату для від-
відувачів, маніпуляційний ка-
бінет, кімнати для чергування 
і приймання їжі. Роботи пла-
нують завершити впродовж 
місяця. 

За матеріалами «ІТБ» 
підготував Володимир КОСКІН

Магнітні бурі в лютому 
Космічна погода у лютому 2017 буде трохи 
неспокійна, але більш-менш стабільна. Сильні 
магнітні бурі поки не передбачаються. 
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця 

ТЕСІС, невеликі хвилювання магнітосфери Землі очікують-
ся 14 та 23 лютого. 
Більшість метеочутливих людей починає реагувати на 

магнітні бурі за 1-2 дні до них, тобто в момент спалахів на 
самому Сонці, інші відчувають нездужання лише в самий 
пік збурення магнітного поля Землі. 
Група ризику – люди з ослабленим імунітетом, хроніч-

ними недугами, кардіохворі, гіпертоніки. У такі несприят-
ливі дні варто трохи більше приділити увагу своєму здо-
ров’ю, зменшити фізичні навантаження, уникати стресів, 
частіше перебувати на свіжому повітрі. А ще – не панікува-
ти й не зациклюватись на магнітних бурях. 

Коцюбинські школярі теж попливли!Коцюбинські школярі теж попливли!
Минулого року Ірпін-

ський міський голова Воло-
димир Карплюк оголосив 
про старт програми, за якою 
кожна дитина Приірпіння 
навчиться плавати. Ірпінські 
школярі вже займаються 
плаванням. А у п’ятницю, 
3 лютого, вперше відвідали 
заняття з плавання на базі 
санаторію «Ворзель» Служби 
безпеки України учні ЗОШ 
№18 (смт Коцюбинське). 
Про це повідомила Катери-

на Ющенко, депутат Коцю-
бинської селищної ради на 
своїй сторінці у Фейсбуці: 
«Сподіваємось, дітки зали-
шились задоволені й отри-
мали лише позитивні емоції 
від заняття. Я вірю, що по-
дібні програми сприятимуть 
популяризації здорового 
способу життя серед підліт-
ків і підвищать інтерес до 
спорту».

Інф. «ІВ»

НАРЕШТІ

Голландська компанія «ControlPay» Голландська компанія «ControlPay» 
РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ІРПЕНЕМРОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ІРПЕНЕМ
7 лютого до Ірпеня 
завітали цікаві гості 
– топ-менеджмент 
компанії «ControlPay» – 
компанії, яка фінансує 
стипендіальну програму 
для обдарованих дітей 
Ірпеня і працює в Україні 
вже понад 12 років. 
Управлінці компанії 

«ControlPay» зустрічалися із 
заступником міського голо-
ви Дмитром Христюком, на-
чальником Управління освіти 
та науки Ірпеня Анною Ко-
роль і представниками ЗМІ. У 
рамках запланованих заходів 
відвідали Ірпінську ДЮСШ та 
школу №17, поспілкувалися 
зі стипендіатами. Одним із 
основних питань, що обгово-
рювали під час зустрічі, було 
питання розширення співп-
раці: організації програми 

обміну досвідом для вчите-
лів у Нідерландах, програми 
міжнародного молодіжного 
обміну, залучення молоді Ір-
пеня до профорієнтування, 
надання допомоги у впрова-
дженні новітніх комп’ютер-
них технологій в ірпінських 
школах тощо.

«Ми дійсно раді співпраці 
та впевнені, що наші проекти 
будуть успішні, бо вони на-
правлені на розвиток наших 
дітей!» – ділиться вражен-
нями після плідної зустрічі 
Анастасія Попсуй на своїй 
сторінці у Фейсбуці.
Компанія «ControlPay» є 

ідейним локомотивом співп-
раці ЄС та України і намага-
ється показати жителям Ні-
дерландів та загалом ЄС, що 
Україна – європейська країна 
зі спільним майбутнім. Вона 
починала свою благодійну 

діяльність із постачання про-
дуктів харчування в дитячі 
будинки, а тепер впрова-
джує проекти, що сприяють 
системним змінам у держа-

ві, зокрема у галузі освіти і 
культури.

Олена ВІТЕР
Фото Володимира ШИЛОВА

СПІЛЬНА СПРАВА

Фото: В. Шилов



№ 6.  10  лютого 2017 року 3

КП «УЖКГ «Ірпінь» 
матиме нове 
приміщення

В Ірпені покращують матеріально-технічну 
базу комунальних служб міста. Нещодавно 
перший заступник Ірпінського міського 
голови Дмитро Христюк спільно з керівником 
КП «УЖКГ «Ірпінь» Сергієм Скрипником 
оглянули майбутнє адміністративне 
приміщення підприємства.

Відкриття планується до Дня працівника житлово-кому-
нального господарства в березні цього року. Для остаточ-
ного завершення будівництва цього приміщення було ви-
значено перелік необхідних робіт і терміни їх виконання. 
Крім того, у планах мерії – будівництво сучасного сервіс-
ного центру для комфортного обслуговування мешканців 
Ірпеня, які користуються послугами КП «УЖКГ «Ірпінь».
Нагадаємо, що нещодавно в Ірпені на базі КП «Ір-

піньводоканал» відкрили комфортний сервісний центр для 
обслуговування абонентів підприємства. Це стало чудовим 
мотиваційним прикладом для інших комунальних служб 
міста.

«Правда Ірпеня»

 ПОДІЇ

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

В Ірпені зібрали в зону АТО
 понад 12 тонн допомоги
У перші дні лютого ірпінці активно долучалися до збору 

гуманітарної допомоги для громади Авдіївки і українських 
військових у зону проведення АТО. Особливо активну 
участь у зборі необхідних речей, ліків і продуктів узяли 
постійно діючий волонтерський корпус Ірпеня, ветерани 
АТО, представники громадської ради міста й ірпінці. 
Високу активність показали й інші громади Київщини, 

які звозили в Ірпінь гуманітарну допомогу для військових 
і цивільного населення в зоні АТО. Автівки з допомогою 
вирушили до Авдіївки 4 лютого вночі. 

«Правда Ірпеня»

Приірпіння: 64 млн грн податків 
сплачено за січень 2017 року
У січні 2017 р. платники податків, які перебувають на 

обліку в Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ, спла-
тили до бюджету 63,8 млн грн податків і зборів. Це на 
17,3 млн грн більше, ніж у січні 2016 р. Із них у державний 
бюджет перераховано понад 23,2 млн грн, до місцевих 
бюджетів – 40,6 млн грн. 

«Стабільне надходження платежів до бюджету свідчить 
про відповідальність і чесність наших платників, а також 
про налагодження партнерських взаємин між фахівцями 
Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київ-
ській області та представниками бізнесу», – прокоментував 
ситуацію начальник Ірпінського відділення Вишгородської 
ОДПІ Дмитро Шаповалов. 

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ

► На засіданні Ради Безпеки ООН обговорено ситу-
ацію на сході України. Представник України Володимир 
Єльченко заявив, що Україна дотримується режиму при-
пинення вогню і не хоче війни: «Конфронтація може бути 
легко вирішена: Росія має зупинити військових і поставки 
озброєння, припинити нарощувати війська уздовж кор-
дону». Він нагадав, що українці захищають свою землю. 
Посол розповів про обстріли Авдіївки, руйнування житла 
і об’єктів інфраструктури (зруйновано понад 150 приват-
них житлових будинків і 8 багатоповерхівок), розповів, 
що багато місцевих жителів за температури -17°С трива-
лий час залишалися без води й опалення, що бойовики 
обстрілюють ремонтні бригади. «Це – військові злочини», 
– зазначив він. Рада Безпеки ООН закликала негайно від-
новити режим припинення вогню. Наразі в Авдіївці від-
новлено водо-, тепло- та електропостачання. Усі соціаль-
ні установи також відновили роботу.

► Україна на засіданні Комітету міністрів Ради 
Європи закликала Євросоюз посилити тиск на Росію у 
зв’язку із ситуацією в Авдіївці, щоб російські злочини не 
залишилися безкарними. Українська сторона зауважила, 
що другий тиждень тривають обстріли з використанням 
забороненої зброї, а заклики про припинення вогню іг-
норуються і навіть більше – Росія в ескалації конфлікту 
звинувачує Україну. Глава МЗС Павло Клімкін назвав 
звинувачення Росії абсурдними (обстріли Авдіївки і заго-
стрення ситуації в Росії назвали «провокаціями київського 
режиму, за якими стоїть Порошенко»). Клімкін: «Правда в 
тому, що це Росія вторглася на територію України з тисяч-
ними регулярними військами, з тисячами бойовиків, яких 
сама й фінансує, і тисячами одиниць озброєння. Це Росія 
здійснює військові злочини, обстрілюючи житлові райо-
ни. Правда в тому, що це Росія понад два роки жорстко 
порушує Мінські домовленості. Правда в тому, що це – 
цинічна і нелюдська спроба ще більше дестабілізувати 
Україну і Європу». У свою чергу генсек Ради Європи Тур-
бйорн Ягланд і низка держав-членів наполягають на не-
обхідності негайного припинення вогню, створення умов 
для подолання гуманітарної кризи і виконання Мінських 
домовленостей.

► Верховна Рада ухвалила Звернення до парла-
ментів іноземних держав і міжнародних організа-
цій щодо ескалації збройної агресії Росії. Закликано за-
судити Росію за порушення режиму припинення вогню, 
навмисне руйнування Авдіївки та варварські напади на 
об’єкти інфраструктури і вжити всіх можливих заходів, 
що сприятимуть припиненню нападів збройних форму-
вань Росії, запобіганню подальшій ескалації агресії та її 
припиненню; розслідувати випадки серйозних порушень 
міжнародного гуманітарного права, зокрема, військових 
злочинів і злочинів проти людяності.

► Президент Петро Порошенко провів телефон-
ну розмову з президентом США Дональдом Трам-
пом. Глава держави привітав Трампа з інавгурацією, 
обговорив з ним питання зміцнення стратегічного парт-
нерства. Особливу увагу було приділено врегулюванню 
ситуації на Донбасі і досягненню миру. Сторони висло-
вили глибоку стурбованість ескалацією напруженості і 
погіршенням гуманітарної ситуації в Авдіївці. Підкресле-
но нагальну потребу встановлення режиму повної тиші. 
Президент США заявив про намір працювати над віднов-
ленням миру в Україні. 

► Росія активізувала завезення на Донбас військо-
вої техніки, зброї та військовослужбовців, заявив 
секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, 
військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та 
паливо щодня завозяться залізницею й автомобільни-
ми шляхами. Лише протягом останніх днів на Донбас у 
значній кількості перекинуті танки, БМП, «Гради», САУ 
«Піон», «Гіацинт». «Підкріплення надається російським гі-
бридним військам уздовж усієї лінії розмежування», – по-
відомив він, наголосивши, що в російських військкоматах 
неприховано вербують контрактників для участі в бойо-
вих діях на сході України. «Усе це свідчить про готовність 
Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі», – 
сказав секретар РНБО.

► У Донецьку вистрілом із гранатомету «Джміль» 
підірвано командира батальйону «Сомалі», «полков-
ника ДНР» Толстих, терориста, який убивав і піддавав 
тортурам полонених (позивний «Гіві»). Його ліквідацію 
терористи називають «терактом» і звинувачують у цьому 
українських силовиків.
Загалом у медичних закладах Донецька наразі перебу-

ває понад 200 поранених бойовиків (як з числа місцевих 
жителів, так і громадяни Росії). Морги міста переповне-
ні, трупи постійно перевозять до Росії. Про це повідомив 
народний депутат, координатор групи «Інформаційний 
спротив» Дмитро Тимчук. Значна кількість бойовиків має 
важкі поранення. Хірургічні відділення працюють в ав-
ральному режимі, медичного персоналу і ліків критично 
не вистачає, тимчасово обмежене обслуговування цивіль-
них осіб.

► Президент Петро Порошенко заявив, що має на-
мір провести референдум про вступ країни в НАТО: 
«Чотири роки тому лише 16% українців підтримували 
членство в НАТО. Зараз – 54%. Як президент я керуюся 
думкою свого народу і проведу референдум з питання 
вступу в НАТО. І якщо українці проголосують “за”, я зро-
блю все, щоб добитися членства».

ДОБРІ НОВИНИ

ЧЕМПІОНА СВІТУ ЧЕМПІОНА СВІТУ 
ВИЯВЛЯТИМУТЬ В ІРПЕНІВИЯВЛЯТИМУТЬ В ІРПЕНІ
Неординарна новина: в 
Ірпені відбудеться бій за 
звання чемпіона світу зі 
змішаних єдиноборств 
ММА серед професіоналів! 
Пояс чемпіона світу 
виборюватиме наш земляк, 
ірпінець,  багаторазовий 
чемпіон світу з бойового 
самбо та змішаних 
єдиноборств Ярослав 
Амосов.

 Рішення щодо поєдинку 
ухвалено в Ірпені, де зустрі-
лися очільники трьох спор-
тивних організацій – міжна-
родної федерації змішаних 
бойових мистецтв GEFC (пре-
зидент Ельхан Велієв), про-
фесійної ліги змішаних 
єдиноборств ММА PRO (пре-
зидент Геннадій Мурашков-

ський) та Федерації змішаних 
єдиноборств ММА України 
(віце-президент Вахабжан 
Муратов). 
Також в Ірпені відбудеть-

ся Міжнародний турнір зі 
змішаних єдиноборств серед 
професіоналів «Честь Захис-
ника», присвячений вшану-
ванню пам’яті воїнів-захис-
ників, що загинули в зоні 
проведення АТО. Про це 
повідомив перший заступник 
Ірпінського міського голови 
Дмитро Христюк. 
У надзвичайно відпові-

дальному і почесному спор-
тивному заході світового 
рівня візьмуть участь най-
сильніші бійці України та ін-
ших країн світу! 

Володимир КОСКІН

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Про нарахування субсидій у І кварталіПро нарахування субсидій у І кварталі
У разі подання заяви 
та декларації для 
призначення субсидії 
у І кварталі 2017 р. 
середньомісячний 
сукупний дохід 
домоволодіння буде 
розраховуватися за 
доходами трьох перших 
кварталів попереднього 
року, в інших випадках 
– за попередній 
календарний рік. 
Доходи, які нарахову-

ються в останньому квар-
талі попереднього року (у 
тому числі і доходи від зда-
вання в оренду земельного 
паю), не будуть включатися 
до сукупного доходу домо-
володіння, яке звертається 
за призначенням субсидії на 
житлово-комунальні послу-
ги у першому кварталі року.

Також нагадуємо, що жит-
лова субсидія призначається 
на 12 місяців. Розрахунок 
проводиться окремо на опа-
лювальний і неопалюваль-
ний період.
Заяву і декларацію для 

отримання житлової субсидії 
можна як і раніше особисто 
надати до управління соці-
ального захисту населення, 
а також можливо:

– направити їх поштою на 
нашу адресу;

– у селищах можна пода-
ти заповнені заяву і декла-
рацію уповноваженим пра-
цівникам селищних рад, які 
самі передадуть їх до управ-
ління соцзахисту;

 – подати документи на 
отримання субсидії через 
Інтернет.

Для подачі документів на 
отримання житлової субси-
дії через Інтернет можливо 
через електронну послугу 
попередньої реєстрації до-
кументів про призначення 
житлової субсидії на сайті 
subsidii.mlsp.gov.ua.

Телефони «гарячої лінії», 
за якими надається інфор-
мація з питань нарахування 
субсидії в управлінні соці-
ального захисту населення: 
(04597) 62-7-85; 61-4-06.
Управління праці та соціального 

захисту населення ІМР

Фото: В. Шилов



№ 6.  10  лютого 2017 року4 АКТУАЛЬНО

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

На ірпінських забудовників На ірпінських забудовників 
накладенонакладено 2 МІЛЬЙОНИ ШТРАФІВ 2 МІЛЬЙОНИ ШТРАФІВ
Колись слово «будівельник» було почесним. Потім його витіснило слово «забудовник», яке 
нині сприймається громадянами майже як лайка. Можемо з упевненістю стверджувати, що 
допомогли забудовникам у цьому і ради всіх рівнів, і особливі «лазівки» в законах, які завчасно 
передбачили «віртуози» від юриспруденції. Як наслідок, маємо тисячі ошуканих людей, протести, 
блокування будівельних майданчиків. До нас не йдуть інвестори, які звикли мати справу з 
законами чіткими і зрозумілими. Особливо розквітнув «бєспрєдєл» після 2011 року, коли набув 
чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Данута КОСТУРА

Такою лазівкою був, зо-
крема, поділ на 5 категорій 
складності будівництва, де 
1–3 категорії будівництва 
(3-тя – це багатоповерхівки) 
не потребували додаткової 
документації. Перевірки 
не передбачались, як і при 
здачі самого об’єкта. Забу-
довник просто заповнював 
декларацію і здавав її. От і 
виростає, скажімо, на неве-
ликій ділянці у приватному 
секторі замість індивідуаль-
ного будинку багатоквар-
тирний дім. А з ним і про-
блеми.
У 2016 р. нарешті вирі-

шено було віддати повно-
важення на місця. Одним із 
перших таке право отримав 
Ірпінь, створивши у квітні 
Інспекцію державного ар-
хітектурно-будівельного 
контролю Ірпінської міської 
ради Київської області. 
Про виклики, з якими 

зіткнулась нова структура, 
про новий закон та здо-
бутки розповідає началь-
ник Ірпінської інспекції 
Ярослав КОМИШАН.

– За створення Інспек-
ції державного архітектур-
но-будівельного контролю 
в Ірпені проголосували де-
путати. Функції, які виконує 

Інспекція, регламентуються 
законом. 
У нас зараз існує доз-

вільна система, яка поділяє 
будівництво на 5 категорій 
складності. Перші три не по-
требують дозволу, лише за-
повнення декларації. Декла-
рація подається через Центр 
надання адміністративних 
послуг. Четверта і п’ята ка-
тегорії відносяться до склад-
ного будівництва. Тут уже 
потрібні дозволи. 
В Ірпені ми реєструємо 

дозвільні документи 1–4 ка-
тегорії складності, а у Ворзе-
лі, Гостомелі, Коцюбинсько-
му – 1–3 категорії. 
Ми керуємося законодав-

ством, відповідно до якого 
діє декларативний принцип, 
тобто замовник будівництва 
сам заповнює декларацію, 
подає нам, і якщо дані за-
значені правильно, ми її ре-
єструємо. Але 17 січня Вер-
ховною Радою прийнятий 
новий Закон №4733-1 (поки 
ще не підписаний Президен-
том). Там категорії складнос-
ті об’єктів будівництва ска-
совано і з’являються класи 
наслідків: незначні, середні 
і значні. Тепер усі багатопо-
верхівки відноситимуться до 
середнього і значного класу, 
що передбачає видання до-

зволу на будівництво, чого 
раніше не було. В інспекцію 
надаватиметься вся доку-
ментація. Повністю. І якщо 
там усе правильно, все згід-
но з нормами, тільки тоді 
будемо видавати дозвіл на 
виконання робіт. 

– Перед тим, як зверну-
тися до вас, які документи 
потрібно мати забудовни-
ку?

– Перш ніж почати забу-
дову, архітектор має видати 
містобудівні умови й об-
меження. Він дивиться, що 
і де можна, а що ні. Потім 
проектна організація ро-
бить проект відповідно до 
містобудівних умов й обме-
жень забудови ділянки, які 
їй надав відділ архітектури. 

Оскільки ще діє декларатив-
ний принцип, то забудов-
ник заповнює декларацію і 
подає у ЦНАП, звідки вона 
потрапляє до нас. Перші три 
категорії не потребують до-
зволу, лише заповнення де-
кларації. Будівельники самі 
вносять дані. І якщо декла-
рація заповнена правильно, 
ми її реєструємо. 
Об’єкт приймає інспекція. 

Знову ж, просто подається 
декларація про закінчення 
робіт, і якщо в ній усе га-
разд, ми так само реєструє-
мо. І все. Ми бачимо тільки 
декларацію. 

– У результаті, мешкан-
ці заходять у вже зданий 
будинок, а там – пробле-
ми з газом, освітленням… 

– Це було і є великою 
проблемою. 

– Чи вдається перело-
мити ситуацію?

– За 9 місяців, упродовж 
яких ми працюємо, заре-
єстровано 1500 дозвіль-
них документів, близько 
500 звернень громадян, 
проведено 180 перевірок 
об’єктів будівництва, у тому 
числі перевірки достовірно-
сті даних у поданих декла-
раціях, у 80% яких виявлено 
порушення. 
Ми виїжджаємо, зокре-

ма, за скаргами на об’єкти. 
Штрафуємо. За час, відко-
ли ми тут працюємо, суми 
штрафних санкцій зросли 
в рази. За порушення на-
кладено близько 2 млн грн 
штрафу. Штрафуємо за не-
дотримання будівельних 
норм і будівельного законо-
давства. 

– Можливо, ще до по-
чатку будівництва слід 
було би перевірити, що 
там «натворило» архітек-
турне відомство?

– Наша Інспекція не має 
права перевіряти це ві-
домство. Його перевіряє 
Державна архітектурна ін-
спекція України. У порядку 
нагляду.

– Що особливого у но-
вому законі?

– Якщо новий закон під-
пише президент, то для 
приватного сектора дуже 

полегшуються умови бу-
дівництва. Спрощення від-
чують громадяни, малий і 
середній бізнес. Приватні 
будинки, невеликі об’єкти 
торгівлі, громадського хар-
чування тощо, можна буде 
будувати всього лише за по-
відомленням. 
Водночас новий закон 

унеможливлює махінації 
для будівельного бізнесу. 
Всі проекти повинні будуть 
пройти державну експер-
тизу. Будівництво багато-
поверхівок буде вестися 
тільки за наявності дозволу. 
А інспектор підпише доку-
мент на здачу об’єкта лише 
тоді, коли сам побачить, що 
все виконано відповідно до 
умов законодавства.
Тепер Держархбудкон-

троль, видавши дозвіл, 
нестиме відповідальність 
разом із забудовником за 
законність будівництва. Ва-
гомо збільшиться штраф за 
порушення правил будів-
ництва на об’єктах серед-
нього і значного класу. Для 
невеликих будівель грома-
дян високі штрафи застосо-
вуватися не будуть.
Очікується, що після того, 

як закон набуде чинно-
сті, незаконне будівництво 
зменшиться на 80%.

Довідка 
КОМИШАН Ярослав Володимирович 
народився 12 лютого 1980 р. в Києві.
У 2002 р. закінчив Національний тран-

спортний університет за спеціальністю «Будівництво та 
експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».

2003–2014 рр. – провідний інженер-будівельник у 
Державному підприємстві «Укржитлосервіс» Державного 
управління справами (ДУС).

2014–2016 рр. – інспектор, начальник інспекційно-
го відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України.
З 2016 р. – начальник Інспекції державного архітек-

турно-будівельного контролю Ірпінської міської ради 
Київської області.

ВІРУС КОРУПЦІЇВІРУС КОРУПЦІЇ
Пару останніх тижнів (і не лише) світ лихоманило темою вкрай 
близькою до України. Корупція. Що воно таке і що з цим робити? 
Цим питанням зараз активно перейнялися найкращі уми Європи, 
США та України. І, як видно, всі мають одну й ту саму проблему, 
але дуже різне її трактування, так що часом проблема здається не 
проблемою…

Румунія
Про цю країну пишуть 

останнім часом винятково 
з префіксом «майдан». Де-
сятки тисяч людей вийшли 
у місцевій столиці та у всій 
країні протестувати проти 
намірів влади запровадити 
своєрідний «закон Савчен-
ко» – амністію для корупці-
онерів і хабарників, які здо-
були незаконну наживу на 
суми, що не перевищують 
44 тисяч євро. Аргументи 
влади – переповнені тюрми 
і потреба дотримуватися єв-
ропейських гуманістичних 
критеріїв.
За рейтингами міжна-

родної моніторингової 
організації «Transparency 
International» Румунія по-
сідає 57 місце у боротьбі з 
корупцією зі 176 країн світу 
(тоді як Україна лише 131). 
Тобто з корупцією тут реаль-
но борються, що, вочевидь, 
і призвело до переповнених 
тюрем. Причому об’єктами 
антикорупційної боротьби 
стають не лише «міліціонер 
Петренеску», що вимагав 

«винагороди» за закриття 
справи, чи то й сам педа-
гог, який організував схему 
збору коштів з батьків на 
День учителя, а, наприклад, 
цілий прем’єр-міністр. Со-
ціал-демократ Віктор Понта 
змушений був піти у від-
ставку з посади глави уряду 
внаслідок порушеної проти 
нього корупційної справи. 
У «чорний список» право-
охоронців втрапили й інші 
топ-чиновники.
Система працювала, а 

самі високопосадовці ви-
рішили її спинити. Забули 
лише спитати думку наро-
ду. Так що той, у підсумку, 
вибухнув масштабними 
страйками, небаченими з 
часів комуністичного режи-
му Чаушеску, по всій краї-
ні. Під тиском румунського 
Майдану і з ризиком втра-
ти контролю над країною, 
тамтешній уряд змушений 
був поступитися. У цьому 
куточку світу боротьба з ко-
рупцією, а отже, розвиток 
сучасної прогресивної краї-
ни, продовжиться.

Франція
Добряче лихоманить на 

тему корупції зараз і Фран-
цію. Тут у самому розпалі 
президентська виборча кам-
панія. Чинний глава держа-
ви давно втратив шанси на 
другий термін. Тому вибор-
ці шукають нові обличчя. Аж 
ось виявляється, що вони 
йдуть у владу зі старими 
проблемами.
Висуванець від консерва-

торів Франсуа Фійон тягне у 
Єлисейський палац «пухнас-
тий хвіст» розміром у 1 млн 
євро. Саме стільки грошей 
отримав він та його родина 
(дружина і діти) з держбю-
джету за фіктивну роботу. 
Працюючи депутатом у Єв-
ропарламенті, мсьє Фійон 
влаштував до цієї поважної 
установи своїх родичів як 
помічників і консультантів, 
а ті і дня не попрацювали у 
парламенті. Кандидат заяв-
ляє, що вся ця справа – су-
цільна провокація опонентів 
і ворогів. Ну й що з того, що 
дружина ніколи не працю-
вала в ЄП, вона вела справи 

чоловіка дистанційно, опі-
кувалася його кореспонден-
цією і промовами з дому, а 
ще готувала смачну каву з 
круасанами…
Ще один корупційний 

скандал, мов реп’ях, приче-
пився до іншої кандидатки 
від ультраправих Марі Ле 
Пен. Вона, як її колега з кон-
серваторів, влаштувала на 
роботу в ЄП свою подругу. 
Та справді бувала тут час 
від часу, хоча здебільшого 
працювала у Парижі у штабі 
власної партії. Отож зарпла-
ту їй нарахували неправо-
мірно. Це вам не Верховна 
Рада України, де можна пити 
чай із коньяком у буфеті 
парламенту, а ще краще – 
на «закордонних виборчих 
округах» Мальдівів та Домі-

нікани, а зарплата – нехай 
крапає...

США
Ну як же у цій історії без 

Трампа? Корупційні скан-
дали блукають і довкола 
цього лідера світу. І тут 
мова навіть не про папку з 
корупційним і сексуальним 
компроматом, яку нібито 
назбирало російське ФСБ на 
Трампа. Мова про бажання 
Трампа-бізнесмена керува-
ти своїми приватними ка-
піталами і підприємствами, 
перебуваючи на державній 
службі, що суперечить там-
тешнім законам. Коли сві-
това преса заговорила про 
необхідність продажу бізне-
су, «сліпий траст» та інші такі 
знайомі «маленькому укра-

їнцеві» слова, ми всі різко 
згадали президента іншої 
країни…
Ці аналогії спливли знову, 

коли дізналися, що Трамп 
призначає на посади своїх 
офіційних радників доньку 
Іванку та її чоловіка Джаре-
да Кушнера. Нічого не нага-
дує? Як переконують авто-
ритетні заступники Трампа, 
рівня ветерана світової по-
літики Генрі Кіссинджера, 
тут не йдеться про корупцію 
чи якесь кумівство. Просто 
президенту потрібна хоч па-
рочка людей у Білому Домі, 
яким можна довіряти.
Залізна логіка. Вочевидь, 

така аргументація стане у 
нагоді українським прези-
дентам, які мають ту ж саму 

РЕАЛІЇ

Андрій СНІЖКО

(продовження – с. 5)
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Ярослав КОМИШАН
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– Що стоїть за назвою 
КП «Ірпіньжитлоінвест-
буд»?

– Підприємство відпо-
відає, в основному, за му-
ніципальне будівництво: 
здійснює технічний нагляд 
за будівництвом, перевіряє 
якість робіт, обсяги, проек-
тно-кошторисну документа-
цію. Повністю супроводжує 
проект від початку його 
розробки до моменту здачі 
об’єкта в експлуатацію. У 
деяких містах цю функцію 
виконують управління інф-
раструктурою при мерії, 
відділи, а деякі виділяються 
в окреме, як в Ірпені, під-
приємство. 
Протягом року підприєм-

ство вело близько ста проек-
тів, серед яких стадіон, три 
парки, 20 капітальних ре-
монтів доріг, реконструкція 
вул. Шевченка і центральної 
площі. Розроблені й утілені 
проекти парків «Централь-
ний», «Покровський», інф-
раструктурні об’єкти по 
вул. Личака, гуртожиток 
у Романівці. У результаті 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
за рік влив у міську казну 
близько 2 млн грн.
Ми розширили перелік 

надаваних послуг, допов-
нивши послугами з розробки 
проектів. Відкрили окремий 
відділ і залучили фахових 
архітекторів і спеціалістів, 
які можуть розробляти про-
ектно-кошторисну докумен-
тацію. «Ірпіньжитлоінвест-
буд» робить проекти як для 
міста, так і для приватних 
осіб. До літа 2016-го місто 
замовляло проектно-кошто-
рисну документацію у сто-
ронніх проектувальних 
організацій (як правило, 
київських). У нас же менші 
адміністративні й операцій-
ні витрати, тому можемо 
робити дешевше. Нам не 
потрібно нікуди виїжджа-
ти, у нас вся інформація на 
місці. Ми не женемось за 
комерційним прибутком. У 
нас усі ціни на проектні ро-
боти встановлюються згідно 
зі стандартами і державни-

ми нормами, за допомогою 
спеціального програмного 
комплексу, який розрахо-
вує саме вартість проектних 
робіт без накручування над-
прибутку. Якщо ми робимо 
проекти, то гроші ідуть до 
бюджету міста, бо ми плати-
мо як податки, так і дивіден-
ди міській раді. 
За рік 25 проектів про-

йшли державну експертизу, 
37 – у роботі. Найсерйоз-
ніша робота – капітальна 
реконструкція приміщення 
ЗОШ №12 із надбудовою і 
переплануванням. Я споді-
ваюсь, що вже наступного 
навчального року у школі 
навчатимуться і займати-
муться спортом більше уч-
нів.

– Що спонукало вас по-
годитися на цю посаду?

– Я працював у швейцар-
ській міжнародній компанії, 
де навчився працювати за 
всіма правилами бізнесу, і 
ніколи не планував працю-
вати у державній або кому-
нальній структурі. Завжди 
ненавидів бюрократію і 
зволікання, які її супрово-
джують і гальмують роботу 
і розвиток. І коли Володи-
мир Карплюк запропонував 
мені очолити комунальне 
підприємство, спочатку 
відмовився. Однак, позна-

йомившись з мером і його 
командою ближче, побачив, 
що вони в Ірпені намагають-
ся розвивати місто, бороти-
ся з корупцією і будувати 
управління за європейським 
взірцем – і прийняв виклик. 
Я люблю долати виклики. І 
мені подобаються підходи 
керівництва міста до вирі-
шення поставлених завдань. 

– Що нового ви внесли в 
роботу підприємства?

– До нашого приходу 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
практично не працювало, 
бо не була налагоджена 
система самої роботи: всі 
щось робили, але не знали 
що, навіщо, і як наслідок усе 
було майже безрезультат-
но. Я очолив підприємство з 
боргом на його рахунку в 23 
тис. грн. Тут налічувалось 12 
співробітників. Почали з ау-
диту. Перевірили всі борги, 
фінансові потоки, робочу 
документацію і саму робо-
ту підприємства. Виявилося, 
зокрема, що на одному з 
великих об’єктів, вартістю у 
20 млн грн, були приписані, 
але не виконані роботи на 
2 млн грн. Ми розширили 
та оновили склад фахівців, 
зокрема інженерів з техніч-
ного нагляду, які повністю 
перевіряють об’єми та якість 
виконуваних підрядником 

робіт. Бувають випадки, 
коли підрядники не пого-
джуються із зауваженнями 
технагляду. Доходить іноді 
до того, що я сам виїжджаю 
з рулеткою і доводжу і пока-
зую вже власнику підрядної 
компанії недоліки, як, на-
приклад, завищені об’єми 
чи неякісно виконані робо-
ти. 
Крім вищезазначеного, 

ми розібралися з послугами, 
які підприємство надавало. 
Додали список наших плат-
них послуг. Реорганізували 
бухгалтерію. Це дало мож-
ливість у короткі терміни 
отримувати повну і прозору 
інформацію про фінансові 
показники і ситуацію з кош-
тами. Розробили прозору 
систему перевірки будівель-
ної документації. Відкрили 
архітектурно-проектуваль-
ний відділ. У штаті підпри-
ємства 26 осіб (5 із них зали-
шилися з минулої команди). 
Хотів би підкреслити, що 

ми намагаємось, щоб наше 
підприємство працювало за 
правилами бізнесу, як біз-
несова структура: швидко, 
якісно та ефективно. Ми не 
чекаємо дотацій, не чекає-
мо, що нам хтось допомо-
же. Ми – підприємство, яке 
працює у системі замкнено-
го циклу, працюємо самі на 

себе, самі себе забезпечу-
ємо. Із зароблених грошей 
купили нові меблі та оргтех-
ніку, намагаємось покращи-
ти умови праці і відпочинку 
наших співробітників.
Обіг коштів підприєм-

ства у порівнянні з мину-
лим збільшився майже у 2,5 
рази і склав 4 млн грн. Цьо-
го року КП «Ірпіньжитлоін-
вестбуд» заплатив у бюджет 
міста близько 2 млн грн 
податків. А це один із най-
кращих показників серед 
комунальних підприємств 
міста. Головне – прозорість і 
робота на результат. Кожен 
співробітник розуміє, що від 
його дій залежить життя під-
приємства. Ніхто не вступає 
ні з ким ні в які домовле-
ності. Якщо працювати, то 
працювати чесно, а не буду-
вати тіньові схеми. 
Ми стоїмо на сторожі ін-

тересів громади, контролю-
ємо, щоб нас не обманули, 
не зробили менше, ніж за-
явлено, контролюємо якість 
робіт на дорогах. 

– Які плани на майбут-
нє?

– У планах підприємства 
– створення власного вироб-
ничо-будівельного відділу з 
власним парком будівельної 
техніки. 
Зараз ми пробуємо себе 

в ремонті сходів у примі-
щенні міської ради – висту-
паємо генеральним підряд-
ником. Самі організували, 

знайшли матеріали, самі 
контролюємо процес, роз-
робляємо ефективний гра-
фік виконання робіт, щоб не 
витрачати час надаремно. 
Якщо покажемо гарний ре-
зультат, то будемо рухатися 
далі.
Ми готові рости. Якщо 

раніше працювали над про-
ектами міста, то зараз нам 
замовляють приватні особи, 
бо швидко, якісно і недоро-
го. Ми плануємо розширю-
ватись, збільшувати штат 
спеціалістів і надалі.
Ми намагаємось побуду-

вати кадрову політику таким 
чином, щоб співробітники 
самі були зацікавлені у про-
фесійному розвитку. Залу-
чаємо в наше підприємство 
молодих спеціалістів зразу ж 
після університету. На меті 
ми ставимо зібрати коман-
ду людей, яким буде цікаво 
те, що вони роблять, щоб у 
них горіли очі, щоб їм хоті-
лось освоювати нові знання, 
розробляти і створювати 
щось нове, одним словом, 
фанатів своєї справи. Якщо 
молодий спеціаліст виросте 
у нашій компанії – це буде 
хороший спеціаліст. До мо-
лоді приставляємо фахівців 
із досвідом.
Ми робимо все, щоб на-

шою роботою могли пиша-
тись. Ми живемо містом.

НА ЧАСІ

Ігор Ігор ДВОРНІКОВ:ДВОРНІКОВ:  

«ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ, ТО ЧЕСНО, ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ, ТО ЧЕСНО, 
а не будувати тіньові схеми»а не будувати тіньові схеми»
З Ігорем ДВОРНІКОВИМ, директором комунального підприємства «Ірпіньжитлоінвестбуд», 
зустрітись непросто – весь час на об’єктах. Якщо і заходить у кабінет, то на якусь годинку. 
Ось і в цьому випадку, призначивши зустріч, затримався. Зайшов усміхнений, зі словами: 
«Плануємо будувати льодовий стадіон на вул. Північній. Зустрічався з представниками 
підрядних і проектувальних організацій. Це серйозний план, серйозніший за нещодавно 
зданий міський стадіон. Буде в нас дитяча хокейна команда у місті, буде де кататися на 
ковзанах не тільки взимку».

Данута КОСТУРА
Довідка
Ігор Євгенович Дворніков народився 

26 травня 1982 р. у Запоріжжі. Закінчив 
з відзнакою Донецький національний 
університет, факультет міжнародної еко-
номіки. Навчався в аспірантурі. Володіє 
англійською та німецькою мовами.
Працював у Швейцарії. В Україні – як топ-менеджер 

у міжнародній компанії. Проявив себе і як громадський 
активіст – засновник та керівник руху «За чистоту лісу», 
спрямованого на порятунок заповідника в околицях Доне-
цька від вирубки. Коли почалася війна, переїхав до Києва. 
А заповідник залишився на території, яка контролюється 
Україною. За три роки дерева вирубали. Зараз ведеться 
кримінальне провадження щодо осіб, причетних до зни-
щення заповідника. 
З грудня 2015 р. – директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд». 
Одружений, виховує сина.

ВІДВЕРТО

біду. Їх за те «розпинають» 
нещадно, вішаючи ярли-
ки «любих друзів», але на-
справді їм просто потрібні 
люди, з якими можна гово-
рити довірливо, не боячись, 
що хтось там підкине під 
диван диктофон чи «скла 
товченого у бутерброди»... 
Щоправда, у наших реаліях 
– країни менш розвиненої 
– не обійдешся двома-трьо-
ма людьми. Тут потрібна 
серйозна підтримка кількох 
десятків, а то й сотень осіб, 
яким справді можна відкри-
ти душу.

Україна
А що ж у нас? Як співали 

у старій пісні, «все спокійно». 
Новостворені антикорупційні 
органи наввипередки зі ста-
рими борються із корупцією. 
Їм активно допомагають гро-
мадські активісти, журналіс-
ти-розслідувачі і низка інших 
героїчних акторів вітчизняної 
політики, яким «болить за 
країну». 
За даними «Transparency 

International», Україна отри-
мала 29 балів зі 100 можли-
вих. Це на 2 бали більше, ніж 
минулого року. Ми в плеяді 
малорозвинених країн серед-

ньої Азії, наркодержав Латин-
ської Америки та низки вічно 
молодих, вічно сп’янілих від 
революцій і військових пере-
воротів країн Африки.
Цікаво, що витрати дер-

жбюджету України на Спе-
ціалізовану антикорупційну 
прокуратуру збільшаться з 
75 млн грн до 119 млн грн. 
Видатки на Національне ан-
тикорупційне бюро зростуть з 
489 млн грн до 774 млн грн. 
Кошти на Національне агент-
ство з питань запобігання 
корупції – з 486 млн грн до 
605 млн грн. Може, хоч тепер 
ми зробимо карколомний 
стрибок у справі очищення 

ВІРУС КОРУПЦІЇВІРУС КОРУПЦІЇ
влади та суспільства від грі-
хів?..
До речі, цікаву думку про 

корупцію озвучив засновник 
і лідер руху «Чесно» Олег Ри-
бачук. У програмі відомого 
журналіста-рокера Романа 
Чайки «За Чай.Ком» ще на-
прикінці минулого року він 
чітко пояснив Україні, що 
коли чесний активіст стає по-
літиком і отримує, скажімо, 
подарунок у вигляді феше-
небельної квартири в центрі 
Києва за мільйон євро чи здо-
буває винагороду у конверті 
за певні послуги, то ніяка це 
не корупція. Це всього лише 
«інформаційні вкидання», 
«майстерні пересмикуван-
ня», «приробляння», джерела 
якого суспільство добре знає 
і сприймає як даність.
Авторитетний експерт по-

радив журналісту не чіпля-

тися до активістів-політиків 
та активістів-журналістів, а 
шукати корупцію на верхах, 
а також не вдаватися в оману 
антикорупційних рейтингів, 
порівнюючи Україну з Нор-
вегією. Набагато доречні-
ші для порівняння Індія (79 
місце в рейтингу) чи Греція 
(69 місце в рейтингу), бо для 
них корупція – це старовин-
на традиція, частина історії, 
менталітету. Одним словом, 
вічні цінності. А як у євро, то 
ще й європейські.

Висновки
На жаль, невтішні. Не 

лише Україна, а й весь світ 
вражений вірусом корупції. 
Він проявляється типови-
ми ознаками у всіх країнах 
(прагненням необмеженої 
влади, наживи та безмежної 

жаги матеріальних цінностей, 
кумівством, вирішенням осо-
бистих питань коштом наро-
ду тощо).
Вакцини проти нього існу-

ють. Подекуди досить успіш-
ні. Але їх застосування у світі 
викликає чимало питань. Го-
ловний момент – це невмін-
ня, а радше, небажання ко-
ректно визначити суть і межі 
корупції: якщо ти при владі, 
володієш ресурсами і вплива-
єш на інших, значить ти – не 
корупціонер, ти – герой. Усе 
зло йде «звідти», корупція 
«там», в усьому винні «інші»: 
«вони», лише не ми.
У парадигмі політики по-

двійних значень ми прире-
чені хворіти на корупцію і 
далі, поділяючи світ на своїх/
чужих, чорне/біле, друзів/во-
рогів. А як казали древні: во-
рогам – закон, друзям – усе.

(початок – с. 4)

РЕАЛІЇ

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов
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Нам пишуть

Добре, що є 
Муніципальна 
варта!
Нещодавно в Ірпінсько-

му історико-краєзнавчому 
музеї відбувався мистецький 
захід для третьокласників. 
Раптом зайшов громадянин 
напідпитку і почав говори-
ти школярам, що їм це не 
потрібно. Свою поведінку 
чоловік мотивував тим, що 
він у дитинстві не любив 
подібні заходи. Я вивів його 
в іншу залу. Але тут він 
почав нецензурно вислов-
люватись, погрожувати і від-
мовлятися залишити музей. 
Довелося зателефонувати 
в муніципальну варту. Гро-
мадянин демонстративно 
сів на стілець музейного 
доглядача і заявив, що він 
нікого не боїться і нікуди не 
піде. Але як тільки поба-
чив, що вартові вийшли з 
міськвиконкому, то відразу 
пішов з музею. Вартові 
розповідали, що їм уже до-
водилося попросити одного 
хулігана вийти з актової 
зали міськвиконкому, коли 
там експонувалася виставка, 
присвячена АТО. Добре, що 
в місті є служба, яка опера-
тивно реагує на порушення 
громадського порядку.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Агенція розвитку у форматі спілки 
громадських організацій
У п’ятницю, 3 лютого, під час робочої зустрічі за участі представників 
громадянського суспільства, експертів, депутатів Ірпінської міськради 
та зацікавлених керівників структурних підрозділів виконавчого 
комітету міськради і комунальних підприємств обговорили і 
затвердили подальші плани роботи щодо Агенції регіонального 
розвитку Ірпеня.
Агенція розвитку буде 

створена у форматі спілки 
громадських організацій. 
Таке рішення викликане 
тим, що європейські гран-
тодавці виділяють фінан-
сування перш за все тим 
громадським організаціям, 
які мають історії перемог і 
реалізованих проектів. Від-
так було вирішено створити 
спілку громадських об’єд-
нань Приірпіння, які мають 
відповідний досвід, завдяки 
чому позиція такої спілки 
буде сильною під час участі у грантових конкурсах. 
З ініціативи Анастасії Попсуй заплановано проведення навчальних тренінгів для учас-

ників спілки з метою активізації роботи у напрямку залучення інвестиційних проектів, оз-
найомлення з особливостями проектної діяльності в Україні.
Результатом зустрічі стало рішення щодо створення громадської спілки «Агенції Розвит-

ку», яке погодили одностайно, і створення робочої групи, яка підготує проект статуту й усіх 
необхідних документів для проведення установчих зборів. Остаточна назва і функціональ-
ні завдання спілки ще не затверджені – відповідні пропозиції щодо назви і логотипу Агенції 
перебувають на стадії активного обговорення.
Найближчим часом заплановано провести установчі збори зі створення громадської 

спілки, затвердити статут, обрати керівні органи і визначити пріоритетні інвестиційні про-
екти. 

Олена ВІТЕР, фото Володимира ШИЛОВА

НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
Одним із нагальних питань реформування 
Збройних Сил України є перехід до комплектування 
посад рядового та сержантського складу 
військовослужбовцями, які проходять військову 
службу за контрактом.
На військову службу за контрактом для заміщення 

посад рядового та сержантського складу можуть зарахо-
вуватися громадяни України призовного віку, які мають 
рівень освіти не нижче базової загальної середньої і не 
проходили строкової військової служби, військовозо-
бов’язані, які не мають військових звань офіцерського 
складу, з відповідною спеціальною підготовкою та жінки, 
віком від 18 до 40 років. Укладання контракту можливе 
на термін від 3 років.
Із громадянами віком від 18 до 60 років можливе 

укладання короткострокового контракту на проходження 
військової служби до закінчення особливого періоду або 
оголошення рішення про демобілізацію.
Для військовослужбовців строкової військової служби 

та військовослужбовців військової служби за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, які вислужили 
під час дії особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, 
звільнених з військової служби під час дії особливого пе-
ріоду, які приймаються на військову службу за контрак-
том у період з моменту оголошення мобілізації до часу 
введення воєнного стану (настання воєнного часу) або 
оголошення рішення про демобілізацію, строк військової 
служби в календарному обчисленні встановлюється 6 мі-
сяців.
З питань прийому на військову службу за контрактом 
усі бажаючі можуть звернутись до Ірпінсько-
Бучанського об’єднаного міського військового 
комісаріату за адресою: м. Ірпінь вул. Дем’яна 
Попова, 26. Контактний телефон для довідок:
57-3-56, моб.: (063) 608-63-73. 

Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського ОМВК 
підполковник С.П. КАЙДАН

Подробиці на сайті theirpin.city.

УПРАВЛІННЯ З ДОВГОЮ НАЗВОЮ УПРАВЛІННЯ З ДОВГОЮ НАЗВОЮ 
й очільником, готовим узяти лопатуй очільником, готовим узяти лопату
У виконавчому комітеті Ірпінської міської 
ради з’явилася нова структура – управління 
інфраструктурного розвитку, інвестицій і 
житлово-комунального господарства, яке 
очолив молодий Андрій Літвинов. Це управління 
увібрало чотири відділи – комунального майна, 
фінансового контролю та забезпечення, 
житлово-комунального господарства та 
інвестицій й інфраструктурного розвитку.

Про найнагальніше, 
найболючіше 

– Найболючіше – це зима 
надворі, і найнагальніше – 
координація усіх комуналь-
них служб: КП «Контроль 
благоустрою», КП «УЖКГ «Ір-
пінь», КП «Ірпіньзеленбуд». 
Вони прибирають від снігу 
закріплені території, – розпо-
відає Андрій Літвинов. – Орім 
того, є ще території, закрі-
плені (відповідно до розпо-
ряджень міського голови) за 
підприємцями і забудовни-
ками.
Рясний сніг дає, як кажуть, 

прикурити. Довелося навіть 
виконкомам виходити на 
боротьбу зі стихією. Зібрали 
всіх чоловіків з усіх управ-
лінь і відділів, лопати в руки 
і – на прибирання тротуарних 
зон, зупинок, пішохідних пе-
реходів. Отакий неліричний 
наступ. 
Головне ж завдання нашо-

го управління – це економія 
бюджетних коштів, їхнє ра-
ціональне використання, за-
лучення додаткових грошей. 
Отож відділ інфраструктур-
ного розвитку та інвестицій 
готує проекти для подання на 
гранти, на міжнародну тех-
нічну допомогу, на різного 
роду фінансування під різні 
цікаві почини, інновації для 
Ірпінської громади, для нав-
чання (можливо, за кордо-
ном), шукає додаткові кошти, 
звертаючись до європейських 
фондів та організацій, до по-
сольств, які впроваджують 
різні програми розвитку.

Економія – невід’ємна від 
раціонального та ефектив-
ного використання наявних 
ресурсів – техніки, кому-
нального майна, транспорту, 
приміщень, які ми здаємо в 
оренду. Перевіряємо кожен 
метр, уже працюють комісії, 
що ревізують правильне ви-
користання площ, відповід-
ність орендних угод фактажу. 
Підтягуємо грошову орендну 
оцінку квадратного метра 
до ринкової ціни, щоб мак-
симально залучати кошти до 
бюджету.
Окрім цього відділ фінан-

сового контролю перевіряє 
усі кошториси, підрядні робо-
ти, послуги, замовлені місь-
крадою, щоб усі ціни відпові-
дали ринковим реаліям.
Отже, наше основне 

завдання – економія, раціо-
нальне використання ресур-
сів, координування усіх служб 
комунальних підприємств, 
залучення інвестицій (додат-
кових коштів).
До речі, відділу фінансо-

вого контролю у нас взагалі 
не було, а інші три відділи не 
мали між собою координу-
вання, щоб акумулюватися в 
потужний механізм. Тож усе 
зібрали до купи, постави-
ли відповідні завдання, і ці 
завдання за якістю і обсягом 
збільшилися. 

Про керівника 
нового управління
Андрій Літвинов народив-

ся в Прип’яті. Йому ще не 
виповнилося року, як родину 
евакуювали до Ірпеня. Відтак 

тут і живе. Має вищу освіту, 
за фахом інженер-будівель-
ник, закінчив Національний 
університет будівництва і 
архітектури. Як інженер-кон-
структор робив різного роду 
проекти, зокрема, новий 
корпус клініки Амосова, ре-
конструкцію будівель Дер-
жавного управління справа-
ми. Остання велика робота 
– саркофаг над четвертим 
атомним реактором Чорно-
бильської АЕС. Отака доля: 
евакуйований узяв участь 
у проектуванні захисту від 
планетарної біди. 
А тепер один із проек-

тантів саркофагу, інже-
нер-будівельник працює в 
Ірпінській міськраді. З яко-
го дива? 

– На вибір вплинула 
моя громадська діяльність, 
– розповідає Андрій Літви-
нов. – Коли я працював над 
проектами, то знаходив час 
тримати руку на пульсі жит-
тя міста. Завжди мав актив-
ну позицію, приходив на всі 
засідання, на «круглі столи», 
пропонував ідеї, ініціативи, 
працював у робочих групах. 
Я – один зі співавторів «Стра-
тегії економічного розвитку 
м. Ірпінь до 2020 р.». Я про-
сто «дістав» своїми ініціати-
вами, пропозиціями, дійшло 
до того, що мер якось сказав: 
«Та йди вже і працюй. А то 
ходиш, ходиш зі своїми ідея-
ми!»

В Ірпені я проектував різні 
житлові і громадські забудо-
ви. І мене переслідувало від-
чуття: так, у мене є портфель 
ідей, які хочу впровадити, але 
ж, врешті, треба саме за це й 
узятися, закочувати рукави і 
працювати. При тому зізнаю-
ся, що в міськраду я прийшов 
із приватного бізнесу і міні-
мум втричі втратив у зарпла-
ті. Таке життя. Якщо прагнеш 
змін, треба чимось жертвува-
ти. Усе тримається на грома-
дянській позиції. Спрацьовує 
певний фанатизм, любов до 
міста, тепер слід менше про-
понувати і більше робити.

– Що передусім хочеться 
зробити?

– По-перше, провести 
промоцію міста, показати 
його потенціал. На сьогодні 
це місто, яке розвивається, 
має потужну громаду, доволі 
великий бюджет. Мусимо по-
казати Україні інвестиційний 
імідж, щоб інвестори захотіли 
вкладати гроші в Ірпінь, щоб 
у нас створювалися робочі 
місця, відкривалися пред-
ставницькі офіси компаній. 
При тому наше місто зеле-

не, я не бачу його промисло-
вим.

– Але ж забудовний по-
тенціал вичерпується. Як 
далі поповнювати бюджет? 
Може, взятися за занедба-
ну промзону в районі БЦЗ?

– Ні, я не бачу, повто-
рюю, наше місто промисло-
вим, хіба що у нас може бути 

екологічна промисловість, 
тобто така, що не шкодить. 
Ми привабливі лісопарками, 
скверами, озерами, річкою, 
заплавою. Привабливі турис-
тично-розважальною базою. 
Наш плюс ще в тому, що Ір-
пінь розташований біля Киє-
ва, це треба використати. 
Щодо занепалої промис-

лової зони. Чому вона зане-
пала? Чому там нема сьогод-
ні промисловості? Бо бізнесу 
не вигідно там працювати. 
Якби було вигідно, бізнесме-
ни вже давно відновили б усе. 
Тобто був би попит, вони по-
чали би працювати. З одного 
боку, там промисловість сама 
по собі померла, з другого 
– у власника щось там інше 
робити нема повноважень, 
треба провести низку проце-
дур: зміни в Генплані, зміни 
цільового призначення тощо. 
Я був ініціатором внесен-

ня у план «Стратегії розвитку 
міста» програми ревіталіза-
ції – оновлення територій. 
Чому? Бо бачив, як це пра-
цює. Ось, наприклад, у Києві 
є «Арт-платформа». Це такий 
біля «Даринку» мистецький 
полігон, з кінотеатрами, кон-
цертними залами, готелями, 
ресторанами й офісами, там 
відбуваються творчі заходи. 
Отже, ця територія отрима-
ла нове життя. А це – робочі 
місця. Схожа ситуація нині 
на Шулявці. Там був коло-
сальний завод «Більшовик», 
а тепер це розважальний 
центр «Космополіт». У за-
нехаяну промислову зону 
прийшли інвестори. Таку 
змогу надала київська вла-
да. Здійснено ревіталізацію. 
Оцього бракує Ірпеню. 
У нас є дві промислово 

занепалі зони – це комбіна-
ти «Перемога» і «Прогрес». 
Але! Має бути зацікавле-
ність власників. Що може 
зробити міська рада? Може 
розробити програму як ме-
ханізм. Аби власники цих 
ділянок чи інвестори не су-
шили собі голову, що їм ро-
бити. Ми їм дамо програму, 
за якою вони зможуть з виго-
дою відродити ці території. 
Для цього треба конкретно 
зустрічатися і розмовляти. 
Власникам вирішувати. Ми 
просто можемо дати ідею, 
запропонувати механізм 
відродження. 
Уже тепер до нас приїж-

джає багато киян, гостей з 

інших областей, щоб від-
почити, погуляти по нашим 
паркам. Але у нас немає 
розважальної зони. Добре, 
що нещодавно з’явилися два 
торговельних центри – «Ір-
пінь-сіті» і «Жираф» з боу-
лінгом, але вони замалого 
масштабу. Хотілося б бачити 
торговельно-розважальний 
центр регіонального масш-
табу, куди б люди після про-
гулянок парками могли піти 
емоційно відпочити.

Арт-центр
Ірпінською владою не-

одноразово декларувало-
ся створення арт-центру, 
навіть презентували про-
ект... Андрій Літвинов під-
тверджує це, каже, що він 
фігурує в інвестиційному 
паспорті міста на вул. Уні-
верситетській. Є концепція, 
є візуалізація, вона пропра-
цьована. Але справа поки 
що заглухла. Конкретне міс-
це не визначене. Арт-центр 
– це теж класно, і було б до-
бре, якби він постав на місці 
якоїсь занепалої споруди. 
Хороший приклад ревіта-

лізації маємо на Гостомель-
ському шосе, де замість 
розваленої аптеки постав 
чудовий супермаркет. «Але 
інвестору довелося пройти 
низку погоджень, – зауважує 
Літвинов. – Якби була про-
грама ревіталізації, він би 
міг позбутися багатьох пе-
репон. Місту вигідно, коли 
замість розвалин постає 
торгівельний чи мистець-
кий центр, ще щось. Плюс 
до того податки платяться, 
створюються робочі місця. 
Отже, місто і бізнес вигра-
ють». 
Програму з ревіталізації 

Андрій Літвинов з колегами 
націлений розробити в цьо-
му році. 
А наразі управлінням зро-

блено такі два кроки. Пер-
ший – програма стимулю-
вання і створення ОСББ. 
Другий крок – програма 
з роздільного сортування 
сміття. Весь світ давно сор-
тує сміття, має сортувальні 
станції, відмовляється від по-
лігонів, здійснює переробку. 
Нашому місту слід долучати-
ся. Ця програма в доопрацю-
ванні, вона буде виведена на 
найближчу сесію ІМР.

Володимир КОСКІН

ЛЮДИНА І ПРОФЕСІЯ

Андрій ЛІТВИНОВ

Фото: В. Шилов
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ТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 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 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Тенiс. Матч ЧС. Свiтова 
група Кубка Федерацiї. 
Україна - Австралiя.
13.00 Новини.
13.10 Борхес.
14.00 Д/ф «Трипiлля. Забута 
цивiлiзацiя Старої Європи».
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.30 Твiй дiм 2.
17.50 Вiкно до Америки.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.

23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 3».
12.55 «Лiга смiху».
16.00 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «Грошi».
23.15 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).

Інтер

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 Х/ф «Любов з 
випробувальним 
термiном», 1 с.
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Любов 
з випробувальним 
термiном», 2 с.
13.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.15 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
23.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
0.50 «Подробицi» - «Час».
1.45 Х/ф «Ти будеш моєю».
3.15 Т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).

Канал "Україна"

5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Новини.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Новини.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Новини.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Х/ф «Мiльйонер».
13.25 Т/с «Даша», 1 i 2 с.
15.00 Новини.
15.30 Т/с «Даша».

18.00 Т/с «Райське мiсце», 
26 с. (16+).
19.00 Новини.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови 
контракту», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Новини.
23.30 Х/ф «Хронiки 
Рiддiка».

СТБ

6.50 Новини.
7.40 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Поцiлунок долi». 
(16+).
13.00 Т/с «Перехрестя 
Олександра Вербова».
16.50 Т/с «Пощастить у 
коханнi», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Пощастить у 
коханнi». (16+).
21.25 Х/ф «Мамина 
любов». (16+).
23.15 Реальна мiстика.
2.10 Т/с «Райське мiсце», 
26-30 с. (16+).

Новий канал

5.55 «ВусоЛапоХвiст».
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майданi».
12.15 «Євробачення 2017».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.40 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.05 Секретний фронт.
12.00 Х/ф «Близнюки». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Близнюки». 
(16+).
14.35 Х/ф «Безмежний 
обрiй». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Безмежний 
обрiй». (16+).
16.55 Х/ф «Європа». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
22.25 Свобода слова.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Дюна». (16+).

13.40 Д/ф «Помста 
природи».
17.30 «Українськi сенсацiї».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Шпигун по 
сусiдству».
23.05 Х/ф «100 000 000 до 
нашої ери». (16+).
0.45 Х/ф «Глибинна бомба». 
(18+).

НТН

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
10.05 Х/ф «Подвiйний 
дракон». (16+).
11.55 Х/ф «Втеча». (16+).
14.05 Х/ф «Унiверсальний 
агент». (16+).
15.50 Х/ф «Мiцний горiшок 
3: Вiдплата». (16+).
18.10 Х/ф «Загнаний». 
(16+).
20.00 Х/ф «Вiдплата». 
(16+).
22.10 Х/ф «Iдеальнi 
канiкули». (18+).
23.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
2.25 Х/ф «Вишневi ночi».

ПОНЕДІЛОК, 13 лютого

ВІВТОРОК, 14 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 Що там з 
Євробаченням?
9.35 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi».
10.35 Концертна програма 
«Україна колядує».
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Д/ф «Клоун iде на 
манеж. М. Яковченко».
16.15 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.
19.50 З перших вуст.

19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 3».
12.55 «Лiга смiху».
15.35 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «На ножах».
23.30 «Тiна Кароль. Сила 
любовi та голосу».

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».
11.20 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
14.00 «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 «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
23.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
0.50 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Новини.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Новини.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Новини.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Новини.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».

16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
27 с. (16+).
19.00 Новини.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови 
контракту», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Новини.
23.30 Т/с «Умови 
контракту», 5 с. (16+).
0.30 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 «МастерШеф».
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».
23.55 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

2.55 Зона ночi.
4.35 Абзац.
5.30 Kids̀  Time.
5.35 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.50 М/с «Том i Джерi».
7.45 Kids̀  Time.
7.46 Київ вдень та вночi.
9.40 Серця трьох.
15.10 Серця трьох. Постшоу.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
22.35 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).

ICTV

4.30 Факти.

4.50 Провокатор.
5.35 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+).
12.05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
13.40 Х/ф «Країна мавп». 
(16+).
15.20 Т/с «На трьох». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.30 Х/ф «Володар перснiв. 
Хранителi персня».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Потойбiчна 
Україна». «Вбивцi розуму».
9.45 Д/ф «Потойбiчна 
Україна». «Магiчне коло».
10.45 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.00 Х/ф «Земля пiд 
ударом». (16+).

16.50 Х/ф «Земний 
апокалiпсис». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер». (16+).
23.00 Х/ф «Великий вибух». 
(18+).

НТН

4.40 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».
5.55 Х/ф «Мiй ласкавий i 
нiжний звiр».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (12+).
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.45 Т/с «Морський 
патруль 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).

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

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
по щомісячному 
розрахунку 
тарифу за послуги 
теплопостачання
КПП «Теплоенергопо-

стач» повідомляє про те, 
що на вимоги Постано-
ви КМУ від 30.10.2015р. 
№1037, проводиться що-
місячний перерахунок  
затвердженого тарифу 
відповідно до середньо-
місячної температури 
зовнішнього повітря, яка 
офіційно надається під-
приємству Українським 
гідрометеорологічним 
центром. 
Нормативна темпера-

тура, яка врахована при 
розрахунку затвердже-
ного тарифу, відповідає  
ДСТУ-Н Б В.1.-27:2010 
Будівельна кліматологія  і 
складає – -0,1оС.
Відповідно вищевказа-

ному розрахунку тариф 
може змінюватися як в 
одну так і в іншу сторону.
Детальніше про мето-

дику розрахунку можна 
дізнатися з Постанови 
КМУ від 30.10.2015р. 
№1037.

Директор КПП 
«Теплоенергопостач»                                                     

Ю.М. Краснопольський

Виконавчий комітет 
Ірпінської міської ради 
оголошує конкурс на 
заміщення вакантних 
посад:

- заступник начальника від-
ділу містобудування та архітек-
тури;

- головний спеціаліст юридич-
ного відділу.

 До участі в конкурсі допуска-
ються особи, які мають вищу 
освіту за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста 
та за фаховим спрямуванням.
Згідно з чинним порядком 

заміщення вакантних посад кон-
курсанти складають у письмовій 
формі іспити на знання Конститу-
ції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого само-
врядування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодавства 
з урахуванням специфіки функ-
ціональних повноважень відпо-
відного структурного підрозділу 
міськвиконкому.
Потрібні документи: заява 

про участь у конкурсі, особова 
картка (форма затверджена На-
цагентством України з питань 
державної служби
від 05 серпня 2016 року 

№156) з відповідними додатка-
ми, дві фотокартки розміром 
4х6 см, копії документів про 
освіту, паспорта, декларація осо-
би уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування за 2016 рік по-
дається у порядку, визначеному 
Законом України «Про запобі-
гання корупції» (в електронному 
вигляді), копія військового квит-
ка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних). Доку-
менти приймаються за адресою 
м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-А, 
кім. 33 упродовж 30 днів з дня 
опублікування оголошення.
Повну інформацію про поря-

док проведення конкурсу, розмір 
та умови оплати праці буде нада-
но по тел.: 63-393.

Керуючий справами 
Д.М. Негреша

ІНФОРМАЦІЯ виконавчого 
комітету Ірпінської 
міської ради про 
результати конкурсного 
відбору експертів 
щодо проведення 
незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності 

Протокол №3/2017
Об’єкт оцінки
м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 
(загальна площа – 112,8 м кв. 
(каб. №51, 52, 61, 62, 64));
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4 
(16,52 м кв.);
м. Ірпінь, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 4-А (45,05 м 
кв.)
Переможець конкурсу
ФОП Скворцов Д.М.

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

Шановні читачі!
Чи не забули Ви зайти до Чи не забули Ви зайти до 
книгарні?книгарні?

З повагою до Вас!
м. Ірпінь, вул. Шеченка 4-г, 
магазин Фокстрот, 0-вий ярус.

ка 4-г,
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СЕРЕДА, 15 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 Що там з 
Євробаченням?
9.35 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi».
11.35 Погода.
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Надвечiр̀ я. Долi.
15.00 Новини.
15.25 Бiатлон. ЧС. 
Iндивiдуальнi перегони 
20 км. (чоловiки).
17.25 Т/с «Анна Пiль».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом».
19.50 З перших вуст.
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.
22.50 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 Бiатлон. ЧС. 
Iндивiдуальнi перегони 
20 км. (чоловiки).
4.10 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
11.00 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 3».
13.00 «Лiга смiху».
15.30 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль 2».
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу 
2017».
0.30 «ТСН».
0.45 «Лiга смiху».
2.55 «Секретнi 
матерiали».

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».
11.20 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
14.00 «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 «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
23.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
0.50 «Подробицi» - «Час».
1.45 Х/ф «Повiсть про 
перше кохання».
3.10 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Новини.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Новини.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Новини.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Новини.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
29 с. (16+).

19.00 Новини.
19.45 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. «Сельта» - 
«Шахтар».
22.00 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
23.00 Новини.
23.30 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.50 Новини.

СТБ

6.35 «Все буде добре!»
8.20 «Все буде смачно!»
9.20 «МастерШеф».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».
1.10 Т/с «Коли ми вдома».
2.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.15 Служба розшуку 
дiтей.
3.20 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.05 Kids̀  Time.
6.06 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.55 Kids̀  Time.
7.56 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.25 Київ вдень та вночi.
12.35 Вар̀ яти.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя 2.
22.20 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
0.05 Х/ф «Останнiй iз 
могiкан».

2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

ICTV

4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.50 Провокатор.
5.35 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
10.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
11.50 Х/ф «Володар 
перснiв. Двi вежi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Володар 
перснiв. Двi вежi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.25 Х/ф «Апокалiпсис 
наших днiв». (16+).
3.00 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Люстратор».
10.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».

16.30 Х/ф «Закон 
доблестi». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Бермудськi 
щупальця». (16+).
23.00 Х/ф «Бiжи, не 
озираючись». (18+).
1.10 Т/с «Iнспектор Алекс 
2».
2.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».

НТН

4.45 Х/ф «Корупцiя».
6.05 Х/ф «Небезпечнi 
друзi».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 3». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 
2». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 3». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 16 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 Що там з 
Євробаченням?
9.35 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi».
10.35 Д/ф «Марко Вовчок. 
Таємнича зiрка».
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.25 Бiатлон. ЧС. 
Iндивiдуальнi перегони 
15 км. (жiнки).
17.25 Т/с «Анна Пiль».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Простiр 
толерантностi. Корiння, 
кров i душа».
19.50 З перших вуст.
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.50 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 Бiатлон. ЧС. 
Iндивiдуальнi перегони 
15 км. (жiнки).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 3».
12.55 «Лiга смiху 2015».
15.30 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль».
22.00 «Одруження 
наослiп 3».
23.30 Т/с «Теорiя брехнi 
3». (16+).
0.30 «ТСН».
0.45 «Лiга смiху».
3.00 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(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».
11.20 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
14.00 «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 «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
23.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
0.50 «Подробицi» - «Час».
1.45 Х/ф «Iван Франко».
3.15 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Новини.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Новини.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Новини.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Новини.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
28 с. (16+).
19.00 Новини.

19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови 
контракту», 6 i 7 с. (16+).
23.00 Новини.
23.30 Т/с «Умови 
контракту». (16+).
0.30 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).

СТБ

6.30 «Все буде добре!»
8.30 «МастерШеф».
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».
0.05 Т/с «Коли ми вдома».
1.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац.
5.50 Kids̀  Time.
5.51 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.10 Kids̀  Time.
7.11 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.20 Київ вдень та вночi.
12.25 Вар̀ яти.
14.15 Половинки.
16.05 Половинки.
18.00 Абзац.
19.00 Вар̀ яти.
22.20 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
1.45 Х/ф «Привиди в 
Коннектикутi 2». (18+).

ICTV

4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.

4.55 Провокатор.
5.35 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.00 Громадянська 
оборона.
10.55 Т/с «Котовський». 
(16+).
11.50 Х/ф «Володар 
перснiв. Хранителi 
персня».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Володар 
перснiв. Хранителi 
персня».
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.45 Т/с «Котовський». 
(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+).
23.20 Х/ф «Володар 
перснiв. Двi вежi». (16+).
2.40 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.20 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Секретнi матерiали».
10.55 «Облом.UA».
16.50 Х/ф «Небезпечне 
мистецтво». (16+).
18.30 «Спецкор».

19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Закон доблестi». 
(16+).
23.15 Х/ф «Небезпечне 
мистецтво». (16+).
0.55 Т/с «Iнспектор Алекс 
2».
1.50 Х/ф «Чорна долина».

НТН

4.40 Х/ф «Матрос Чижик».
6.05 Х/ф «Бiлоруський 
вокзал».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.40 Т/с «Той, що читає 
думки 3». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 3». (16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.05 «РечДОК».

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

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений студентський 

квиток, виданий НУФВС України 
01.09.2016 р. на ім’я Пипоть Іри-
ни Василівни, вважати недійсним.

► Загублений військовий кви-
ток, виданий Ірпінським МВК на 
ім’я Савчука Олега Анатолійови-
ча, вважати недійсним.

► Вважати недійсним загу-
блений правовий документ на 
земельну ділянку: кадастро-
вий номер земельної ділянки: 
3210400000:05:013:0009, адре-
са: м. Березань, вул. Київський 
Шлях, 23; власник: ТОВ «Спе-
цтранссервіс» в особі Тищен-
ка О.С.

► Вважати недійсним загу-
блений державний акт на право 
власності на земельну ділянку 
серія ЯБ №013007, виданий на 
підставі рішення Гостомельської 
селищної ради №482-27-XXIV від 
24 березня 2004 р. на ім’я Ко-
валенка Вадима Анатолійовича. 
Земельна ділянка розташована: 
смт Гостомель, вул. Кірова, 82. 
Державний акт зареєстровано 
у Книзі записів реєстрації дер-
жавних актів за №2140, видано 
Ірпінським міським відділом зе-
мельних ресурсів 11.03.2005 р. 
Кадастровий номер ділянки: 
3210945900:01:049:0086.

► Загублений студентський 
квиток серіяКХ №10745391, ви-
даний на ім’я Калити Данііла 
Юрійовича ВПНУБіП України «Ір-
пінський економічний коледж» у 
2015р., вважати недійсним.

Уточнення
У статті «Якість харчування 

може вповільнити або при-
скорити старіння» («ІВ» №5 
від 3.02.2017) було допущено 
неточність у номері телефо-
ну амбулаторії по вул. Заріфи 
Алієвої, 63: «тел. реєстратури: 
61-320». Правильний номер 
телефону: 60-320.
Приносимо вибачення пані 

Олені Ларинюк за незручності, 
яких вона зазнала через прикру 
помилку.

Редакція «ІВ»

ПАМ’ЯТАЄМО
12 лютого 

минає 40 днів, як 
пішла у вічність 
наша любима 
колега, педагог із 
45-річним стажем 
Фоменко Раїса Фе-
дорівна. Учителі, учні, батьки 
з теплотою згадують ніжну, 
чуйну, щиру і вірну людину.
Дорога Раїсо Федорівно, 

Ви назавжди залишитесь у на-
ших серцях, у наших думках.

Колеги школи №10

В АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ 

в місто Ірпінь потрібні 

МЕНЕДЖЕРИ 

ДЛЯ ПРОДАЖУ – 

БРОКЕРИ
Зарплата висока, 

на договірних умовах.

Тел.: (067) 508-95-98
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П'ЯТНИЦЯ, 17 лютого

СУБОТА, 18 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 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/с «Легенди тофу».
9.25 Що там з 
Євробаченням?
9.40 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв волi».
11.10 Д/ф «Мiй Майдан».
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
14.00 Вiра. Надiя. Любов.
15.00 Новини.
15.20 Обличчя вiйни.
15.40 Бiатлон. ЧС. 
Естафета 14х6 
км. (жiнки).
17.15 Погода.
17.25 Т/с «Анна Пiль».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.40 Розмова в студiї 
з автором фiльму 
«Герої не вмирають» 
Володимиром 
Чистилiним.
21.55 Д/ф «Герої не 
вмирають».
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 Музичне турне.
3.10 Бiатлон. ЧС. 
Естафета 14х6 
км. (жiнки).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 3».
13.00 «Лiга смiху».
15.30 «Сказочная Русь».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.20 «Лiга смiху 3».
22.25 «Вечiрнiй 
квартал».
0.20 Комедiя «8 перших 
побачень».
1.55 Драма «За 
взаємною згодою». 
(16+).

Iнтер

5.40 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».

11.20 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi». (16+).
14.00 «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 
«Американський 
дiдусь».
0.40 Х/ф «Милий ти мiй».
2.00 «Подробицi» - 
«Час».
2.50 Х/ф «Заради 
сiмейного вогнища».
4.15 «Чекай на мене».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
7.00 Новини.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Новини.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Новини.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2». (12+).
15.00 Новини.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 30 с. (16+).
19.00 Новини.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Поцiлунок 
долi», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Новини.

23.30 Т/с «Поцiлунок 
долi». (16+).
1.15 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.50 Новини.
3.40 Реальна мiстика.
5.10 Зоряний шлях.

СТБ

5.40 Т/с «Коли ми 
вдома».
8.05 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися».
9.50 Х/ф «На край свiту».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
19.55 Х/ф «Це мiй 
собака».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Кохання на 
два полюси».
0.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.50 Абзац.
5.50 Kids̀  Time.
5.51 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.05 Kids̀  Time.
7.06 Т/с «Клiнiка».
9.10 Київ вдень та вночi.
11.30 Вiд пацанки до 
панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Пацанки. Нове 
життя.
19.55 Вар̀ яти.
23.05 Т/с «Гра престолiв». 
(18+).
2.25 Зона ночi.

ICTV

4.30 Служба розшуку 
дiтей.
4.35 Студiя Вашингтон.
4.40 Факти.

5.00 Провокатор.
5.35 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
9.50 Iнсайдер.
10.45 Т/с «Котовський». 
(16+).
11.40 Х/ф «Апокалiпсис 
наших днiв». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Апокалiпсис 
наших днiв». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(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 «Дiвчина з 
тату дракона». (16+).
2.20 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.40 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».
16.45 Х/ф «Бермудськi 
щупальця». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф 
«Унiверсальний агент». 
(16+).
21.10 Х/ф «Таємний 
план». (16+).

23.00 «Змiшанi 

єдиноборства. UFC».

1.35 Т/с «Iнспектор Алекс 

2».

2.30 «Секретнi 

матерiали».

3.20 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу».

НТН

4.55 Х/ф «Наприкiнцi 

ночi».

6.00 Х/ф «Морський 

характер».

7.55 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

8.30 Ранковий «Свiдок».

9.00 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

10.25 Т/с «Детективи». 

(16+).

12.00 Т/с «Iнспектор 

Джордж Джентлi».

13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 

(16+).

14.00 «Свiдок».

14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 

(16+).

15.45 Т/с «Той, що читає 

думки 3». (16+).

17.25 Т/с «Детективи». 

(16+).

19.00 «Свiдок».

19.30 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 

(16+).

23.15 «Свiдок».

23.45 Т/с «Елементарно 

2». (16+).

0.40 Т/с «Той, що читає 

думки 3». (16+).

2.25 «Свiдок».

2.55 «Випадковий 

свiдок».

УТ-1

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.25 М/с «Книга 
джунглiв», 10 с.
9.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути.
10.30 Що там з 
Євробаченням?
10.50 Фольк-music.
12.10 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу».
15.10 Книга.ua.
15.40 Бiатлон. ЧС. 
Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
17.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
18.25 Чоловiчий клуб.
19.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
3 тур.
21.30 Новини.
22.00 Мистецький 
пульс Америки.
22.30 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
3 тур.
22.50 В перервi - 
Мегалот.

23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
23.50 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Бiатлон. ЧС. 
Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
3.45 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi».
5.35 Новини.

Канал "1+1"

6.00 Драма «За 
взаємною згодою». 
(16+).
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Грошi».
11.15 «Свiтське життя».
12.15 «Одруження 
наослiп 3».
14.00 «Голос країни 7».
16.30 «Вечiрнiй 
квартал».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Лiга смiху 3».
2.00 Бойовик «Влада 
вогню».
3.35 «Недiля з 
Кварталом».

Iнтер

6.10 М/ф.
6.40 «Подробицi» - 
«Час».
7.40 Х/ф «Суєта суєт».

9.30 «Україна вражає».
10.00 «Юрiй 
Богатирьов. Iдеальний 
виконавець».
10.50 Х/ф «Неждано-
негадано».
12.20 Х/ф «Рiдня».
14.20 Т/с «Генеральська 
невiстка», 1-4 с.
18.00 Т/с «Знахарка», 1 i 
2 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Знахарка», 3 i 
4 с. (16+).
22.20 Х/ф «Тiльки 
повернися». (16+).
0.05 Х/ф «Палаючий 
острiв». (18+).
1.55 «Подробицi» - 
«Час».
2.25 Х/ф «Диво в краї 
забуття».
4.05 «Юрiй 
Богатирьов. Iдеальний 
виконавець».
4.40 Х/ф «Неждано-
негадано».

Канал "Україна"

7.00 Новини.
7.10 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Умови 
контракту», 1-6 с. (16+).
15.00 Новини.
15.20 Т/с «Умови 
контракту». (16+).
17.20 Т/с «Перехрестя 
Олександра Вербова», 
1 i 2 с.
19.00 Новини.
19.40 Т/с «Перехрестя 
Олександра Вербова».
22.00 Х/ф «Мiльйонер».
0.00 Реальна мiстика.

2.00 Новини.
2.40 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
4.50 Зоряний шлях.

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на 
Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Це мiй 
собака».
12.15 «МастерШеф Дiти 
2».
19.00 «Євробачення 
2017».
21.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
22.40 «Євробачення 
2017. Пiдсумки 
голосування».
23.45 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.40 Kids̀  Time.
5.41 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.50 Kids̀  Time.
6.51 Пацанки. Нове 
життя.
7.50 Половинки.
9.40 Ревiзор.
12.40 Страстi за 
ревiзором.
15.05 Х/ф «Зубна фея».
17.10 М/ф «Геркулес».
18.55 Х/ф «Геракл». 
(16+).
21.00 Х/ф «У пастцi 
часу».

23.05 Х/ф «Привиди в 
Коннектикутi». (18+).
1.05 Х/ф «Супергероїчне 
кiно». (16+).
2.45 Зона ночi.

ICTV

4.40 Факти.
5.00 Х/ф «Голдфiнгер».
6.50 Дивитись усiм!
7.50 М i Ж.
8.45 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Блакитна 
безодня». (16+).
16.45 Х/ф «Ягуар». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Леон». (16+).
22.40 Х/ф «22 кулi. 
Безсмертний». (16+).
0.50 Х/ф «Iмперiя 
вовкiв». (16+).
2.55 Т/с «Код 
Костянтина». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
9.50 Х/ф «Мiсце аварiї: 
Сiм̀ я в небезпецi».
11.35 «Top Gear».
12.40 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину». (16+).

14.10 Х/ф «Подвiйний 
дракон». (16+).
16.00 Х/ф «Втеча». 
(16+).
18.10 Х/ф «Таємний 
план». (16+).
20.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3: Вiдплата». 
(16+).
22.20 Х/ф «Транзит». 
(18+).
0.00 Х/ф «Код убивцi». 
(18+).
1.55 «Секретнi 
матерiали».
2.45 Х/ф «Чорна 
долина».

НТН

5.55 Х/ф «Вiчний 
поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.15 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф 
«Перекладачка».
21.15 Х/ф «Щасливе 
число Слевiна». (16+).
23.15 Х/ф «Втеча з 
в̀ язницi». (18+).
1.10 Х/ф «Фокусники». 
(16+).
2.45 «Свiдок».
3.15 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «РечДОК».
4.05 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.55 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГО

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

Надійний спосіб
Блондинка скаржиться: 
– Мій комп’ютер не бачить принтер. Я 

вже й монітор до нього повернула, а він 
однаково пише, що не бачить. Що мені 
робити?

 – Пальцем покажи.

Без різниці
Дві білявки розв’язують кросворд:
 – Як писати: Іран чи Ірак?
 – Та так і так кажуть…

Ідентифікація
Сперечаються дві білявки.
 – Це він!
 – Не він!
 – Він!
 – Не він!
 – Ходімо спитаємо…
Підходять.
 – Скажіть, це ви?
 – Так, це я.
Одна – іншій:
 – Я ж тобі казала!

Реалізм
Одна білявка запитує іншу:
 – Про що ти мрієш?
 – Я мрію про те, що якось разом зу-

стріну фею, яка подарить мені сто тисяч 
долярів…

 – А чому не мільйон?
 – Ну, мільйон – це нереально…

Очевидно
Дві білявки: 
 – Олю, скажи, а коли я копіюю миш-

кою текст, де він зберігається? 
 – Як де? Звичайно ж, – у мишці!

Разом – веселіше
Суд. Суддя – білявці:
 – Чому ви отруїли сусідів?
 – Мені в магазині сказали, що краще 

труїти тарганів разом із сусідами.

Низький старт
Білявка: 
– Коли я починала свою кар’єру, я не 

мала нічого, окрім власного розуму! 
 – Так, нині багато хто починає з нуля.

Напоумила
Вовочка звертається до сусідки-білявки:
 – Тьотя Соня! Навіщо ваш Яша ходить 

у музичну школу?! Він же зовсім не має 
слуху!

 – Дурню! Яша ходить туди не слухати! 
Яша ходить туди грати!

Нічого боятись
Одна білявка дає иншій круглий пред-

мет. 
 – Ой, граната! 
 – Та не бійся, вона ручна.

Заспокоїла
В маршрутці: 
– Передайте водію на квиток!
Білявка:
 – Так він же безплатно.

Тямить людина
Білявка: 
– Для пришвидшення зарядки телефо-

ну я його кладу нижче рівня електричної 
розетки.

Головна деталь
Білявці хірурги зробили трепанацію 

черепа. Відкривають черепну коробку – а 
там замість мозку одна тоненька ниточка. 
Вони думають, що таке? ниточку переріза-
ли й… у білявки відвалилися вуха.

* * *
– Що взагалі за професія у тебе така – 

кінолог?
– Не твоє собаче діло.

* * *
Навіть якщо тобі нудно і нема чим за-

йнятися, це ще не привід шукати роботу.

* * *
У відділі кадрів при прийомі на роботу:
– Який графік роботи вам найбільш 

зручний?
– Два через два.
– Зрозуміло. Поєднуєте роботу з нав-

чанням.
– Ні, з алкоголізмом.

АНЕКДОТИ
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УТ-1

6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 3 
тур.
12.25 Бiатлон. ЧС. Мас-
старт 12,5 км. (жiнки).
13.30 Спогади.
13.55 Мистецькi iсторiї.
14.10 Фольк-music.
15.40 Бiатлон. ЧС. Мас-
старт 15 км. (чоловiки).
16.40 Твiй дiм 2.
17.00 Т/с «Епоха честi».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Д/ф «Небо падає».
22.20 Д/с «Легенди 
тофу». Фiльм 5.
22.55 Погода.

23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв волi».
2.40 Д/ф «Мiй Майдан».
3.45 Вiра. Надiя. Любов.
4.40 Д/ф «Коли я мовчу».

Канал "1+1"

6.00 Бойовик «Влада 
вогню».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь».
10.05 «Українськi 
сенсацiї».
11.00 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
12.10 «На ножах».
13.55 Т/с «Останнiй 
москаль».
17.45 Комедiя «8 перших 
побачень».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».

23.15 Бойовик «Погана 
компанiя». (16+).
1.25 «Аргумент Кiно».
2.00 Бойовик «Погана 
компанiя». (16+).

Iнтер

6.00 М/ф.
6.35 «Подробицi» - «Час».
7.00 Х/ф «Рiдня».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
12.00 Т/с «Знахарка», 1-4 
с. (16+).
16.00 Т/с «Своя правда», 
1-4 с.
20.00 «Подробицi 
тижня».
21.30 Т/с «Генеральська 
невiстка», 1-4 с.
1.15 Х/ф «Заради 
сiмейного вогнища».

Канал "Україна"

6.50 Новини.
7.40 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Поцiлунок долi». 
(16+).

13.00 Т/с «Перехрестя 
Олександра Вербова».
16.50 Т/с «Пощастить у 
коханнi», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.
20.00 Т/с «Пощастить у 
коханнi». (16+).
21.25 Х/ф «Мамина 
любов». (16+).
23.15 Реальна мiстика.
2.10 Т/с «Райське мiсце», 
26-30 с. (16+).

СТБ

5.55 «ВусоЛапоХвiст».
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на 
Майданi».
12.15 «Євробачення 
2017».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».

0.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.20 Kids̀  Time.
5.25 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.40 Kids̀  Time.
6.45 Т/с «Однаждi в 
казцi».
10.10 Х/ф «Готель для 
собак».
12.05 Х/ф «Зубна фея».
14.05 Х/ф «Геракл».
16.10 Х/ф «У пастцi часу».
18.15 Х/ф «Зоряний 
десант».
21.00 Х/ф «Робокоп». 
(16+).
23.20 Х/ф «Привиди в 
Коннектикутi 2». (18+).
1.25 Х/ф «Останнiй iз 
могiкан».

ICTV

4.35 Факти.
5.05 Х/ф «Куляста 
блискавка».
7.15 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).

10.55 Стоп-5.
11.50 Стоп-5.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-5.
13.55 Х/ф «22 кулi. 
Безсмертний». (16+).
16.05 Х/ф «Леон». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Повiтряний 
маршал». (16+).
22.30 Х/ф «Викрадена 2». 
(16+).
0.15 Х/ф «Дiвчина з тату 
дракона». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
10.05 Х/ф «Подвiйний 
дракон». (16+).
11.55 Х/ф «Втеча». (16+).
14.05 Х/ф «Унiверсальний 
агент». (16+).
15.50 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3: Вiдплата». 
(16+).

18.10 Х/ф «Загнаний». 
(16+).
20.00 Х/ф «Вiдплата». 
(16+).
22.10 Х/ф «Iдеальнi 
канiкули». (18+).
23.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
2.25 Х/ф «Вишневi ночi».

НТН

5.55 Х/ф «Дама з 
папугою».
7.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Стороннiм 
вхiд заборонено».
9.05 Т/с «Спадщина». 
(16+).
13.15 Х/ф 
«Перекладачка».
15.00 Х/ф «Суєта суєт».
16.40 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Полювання на 
Вервольфа».
22.50 Х/ф «Розплата». 
(16+).
0.30 Х/ф «Лузга». (18+).
2.00 Х/ф «Щасливе число 
Слевiна». (16+).
3.45 «РечДОК».

НЕДІЛЯ, 19 лютого

ТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 13 – 19 ЛЮТОГО

Вітаємо з днем народження
Володимира Еннанова!
Бажаємо, щоб життя було по вінця 

наповнене щастям і любов’ю. Нехай 
здійснюються найза-
повітніші мрії, а душу 
завжди зігріває радість 
від яскравих моментів і 
позитивних вражень!
Хай ладиться скрізь: на 
роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у 
серці не згас,
Все світле і гарне, що 
треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Редакція «Ірпінського вісника»

Вітаємо з днем 
народження

Правду Леонідівну Якуніну
Ашота Гвидоновича Григоряна
Василя Яковича Криволапа

Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло, 
Весною буяла душі доброта. 
Любові, добра Вам і чистого неба!
І просто людського тепла!

Рада інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій

Назва культури Лютий Березень Квітень Травень Червень

Баклажани
12, 14, 23, 

28
3, 4, 12,14, 
16, 20, 25, 

30, 31 
9, 18, 22, 

26-28
3, 4, 14, 15, 
19, 24, 25

1, 2, 11, 16, 
20

Томати
14, 16, 18, 
24, 26-28

3,4, 10, 12, 
20, 25, 30, 31

8, 12, 13, 22, 
26-28

9, 15, 19, 
24, 25 2, 7, 11, 16

Перець 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 
20, 30, 31

9, 11, 18, 
26-28

8, 14, 15, 
24, 25 2, 11, 20

Петрушка 
листкова

5, 12, 14, 
23-28 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 

26-28 
4, 15, 17, 20, 

24, 25, 31
2, 11, 16, 20, 

27-30

Петрушка 
коренева

20-24 19,22-24 16-18, 23, 
28 4, 9, 17-13, 20-23

Капуста 
білоголова, цвітна

5-7, 10-12 20, 25, 26, 
30, 31

9, 12, 13, 18, 
22, 26-28

4, 15, 19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 16, 
20

Кріп
5, 12, 14, 

23-28 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 
26-28 

4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 
27-30

Цибуля на перо
5, 12, 14, 

23-28 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 
26-28 

4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 
27-30

Редиска, редька, 
дайкон

12, 15, 20, 
22 15, 16, 18, 22 16, 18, 23, 

28
4, 9, 14, 15, 
19, 24, 31

1, 6, 7, 10, 
11, 15, 16, 
20, 28, 30

Морква, буряк
20-23, 
25-27

1, 19, 22-24, 
27-30

16-18, 23, 
28 

4, 9, 14, 15, 
19, 24, 31

1, 6, 7, 10, 
11, 15, 16, 
20, 28, 30

Салат
5, 12, 14, 

23-28 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 
26-28 

4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 
27-30

Огірки 1,5, 12, 14 - 9, 18, 22, 
26-28

4, 15, 19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 16, 
20

Кабачки, гарбуз, 
патисон

14- 16 4, 6, 8 9, 18, 26-28 3, 4, 14, 15, 
24, 31 1, 2, 11, 20

Кавун, диня 22, 26-28
3, 4, 9, 10, 
15, 19, 24, 

25, 31 
1, 2, 11, 16

Горох,боби, 
квасоля

22, 28
3, 4, 9, 10, 
15, 19, 24, 

25, 31 
1, 2, 7

Картопля 21-24 20-26 19-24 4, 7, 8, 9, 19, 
24, 31 13

1, 6, 7, 15, 
16

Календар посіву насіння 2017Календар посіву насіння 2017

Посівний календар овочевих культур на 2017 рік має лише рекомендаційний характер. 
І якщо ви за певних причин не дотрималися точних дат, коли сіяти насіння на розсаду, це 
не означає, що ваш врожай буде меншим чи гіршим. Цей календар швидше призначений 
для того, щоб структурувати весняні посівні роботи і позначити найбільш сприятливі дні для 
посіву сільськогосподарських культур.

Вітаємо з днем 
народження

Ірину Валентинівну Мигитко, 
головного спеціаліста відділу 
координування
Ярослава Володимировича 
Комишана, начальника інспекції 
Державного архітектурно-будівельного 
контролю
Оксану Леонідівну Кліміну, головного 
спеціаліста відділу містобудування та 
архітектури
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті! 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Й живіть до ста щасливих літ!

Ірпінська міська рада 

1 лютого 1992 року на весільний рушник 
стали Юлія Чаплюк та Олександр Заяць.
ВІТАЄМО ЗІ СРІБНИМ ВЕСІЛЛЯМ!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ви прийміть від нас.
Хай доля шле вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
І хай не буде втоми у любові,
У піклуванні хай не буде меж
Ще 25 – і будете готові
Весілля золоте відсвяткувати теж.

Сім’я Мущенків



№ 6.  10  лютого 2017 року 11СУСПІЛЬСТВО

ТАК БУЛО

ІСТОРІЯ ГЕРБА ІРПЕНЯІСТОРІЯ ГЕРБА ІРПЕНЯ
Колишній перший заступник Ірпінського міського голови 
М.І. Сахневич завжди уважно читає «Ірпінський вісник», особливо 
статті краєзнавчої тематики. Нещодавно Микола Іванович зайшов 
у наш музей і зауважив, що ми пропустили важливий ювілей – 
гербу міста Ірпеня виповнилося 30 років!

У 1985 р. в Ірпені було 
оголошено конкурс зі ство-
рення герба міста. Було 
встановлено премії: перше 
місце – 100 крб (тоді нерід-
ко такий розмір становила 
місячна зарплата молодого 
фахівця з вищою освітою), 
дві другі премії – по 50 крб, 
дві треті – по 25 крб, п’ять 
заохочувальних премій – по 
10 крб. Оголошення про 
конкурс оприлюднили в об-
ласній газеті «Київська прав-
да» та передачах ірпінсько-

го радіомовлення. Проекти 
гербів надавалися і експону-
валися під номерами. У за-
клеєних і пронумерованих 
конвертах зазначалися іме-
на авторів. 
Особливо активну участь 

у конкурсі взяли школярі. 
Найбільше робіт предста-
вила школа №17. Ті роботи, 
які пройшли відбірковий 
етап конкурсу, було вистав-
лено для загального обгово-
рення. Кожен бажаючий міг 
записати свою думку у книзі 

відгуків і вказати номер гер-
ба, який йому найбільше 
сподобався. 25 грудня того 
ж року голова Ірпінського 
міськвиконкому Валентин 
Нетека підписав розпоря-
дження про створення журі 
конкурсу, яке очолив голов-
ний архітектор проектів Ір-
пінського відділу «УкрНДІП-
цивільсільбуд» Олександр 
Косарєв.

30 грудня 1985 р. журі 
конкурсу присудило пре-
мії кращим проектам. Коли 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею

розкрили пронумеровані 
конверти, то виявилося, що 
перше місце посів герб ро-
боти головного художника 
Ірпеня Валерія Євгеновича 
Гуменюка. Друге місце поді-
лили архітектор заводу «Ка-
рат» у Вишгороді С. Веренич 
і художник Ірпінського сіль-
ськогосподарського техніку-
му бухгалтерського обліку 
М. Задворний, третє місце 
було віддано завідувачу ка-
бінетом політосвіти Ірпін-
ського міськкому Компартії 
України Г. Бєдаш й учителю 
школи №2 В. Михайлишину. 
Заохочувальними преміями 
були відзначені директор 

Будинку-музею художника 
О. Донцова Б. Піаніда, го-
лова Ірпінської краєзнавчої 
комісії О. Веремеєнко, сту-
дентка Київського інженер-
но-будівельного інституту 
Є. Свистун, військовослуж-
бовець О. Сахневич і шести-
класник Є. Качанюк (школа 
№17). 

13 березня 1986 р. герб 
роботи Гуменюка схвалила 
архітектурно-художня рада 
відділу у справах будівниц-
тва і архітектури Київського 
облвиконкому. І, звичайно 
ж, як згадує Микола Сахне-
вич, герб показали у відділі 
пропаганди і агітації Київ-
ського обкому партії, де от-
римали усне схвалення.
Цікаво, що соснова гілка 

на гербі нагадує тризуб. Але 
тло, на якому вона розта-
шована, мало кольори пра-
пору Української РСР – чер-
воний і синій. А крім того, 
на ірпінському гербі були 
серп і молот. Тому із про-
голошенням Незалежності 
України виникла потреба 
внести зміни. Цю роботу ви-
конав автор герба Валерій 

Гуменюк. Оновлений герб 
затвердила Ірпінська міська 
рада 6 квітня 1999 р. 
Головним елементом 

залишилося зображення 
молодої сосни, але на си-
ньому просторі неба. Сосна 
перетинає хвилясту лінію, 
яка зображує річку Ірпінь. А 
сам перетин символізує за-
лізничний міст. Будівництво 
залізниці дало початок насе-
леному пункту Ірпінь. Зеле-
на смуга внизу означає ліс і 
луки. Вгорі логотип «Ірпінь».
Напередодні Нового року 

(хоч і з запізненням) в Ірпін-
ському історико-краєзнавчо-
му музеї відкрилася виставка 
«Гербу Ірпеня – 30 років», 
матеріали для неї надав ар-
хітектор Валерій Гуменюк. 
На виставці представлено 
перший варіант герба і його 
чорно-біле рішення. Ксеро-
копії архівних документів 
розповідають про перебіг 
розгляду і затвердження гер-
ба нашого міста. Тим, хто 
використовує герб, слід бути 
уважними. Іноді герб копі-
юють недбало і його зобра-
ження спотворюється.

ОПЕРАЦІЯ «АНТИСНІГ», ОПЕРАЦІЯ «АНТИСНІГ», абоабо ЧИЇ  ЧИЇ 
КОМУНАЛЬНИКИ – НАЙБЕЗГЛУЗДІШІКОМУНАЛЬНИКИ – НАЙБЕЗГЛУЗДІШІ
Буквально вчора спостерігав, як містяни випробовують себе у новому виді 
спорту – «бек-слаломі». Та чого вже там… навіть встиг і сам стати учасником 
цих випробувань на міцність. Ну, це коли на власній «п’ятій точці» маєш змогу 
проїхати кілька метрів вулицею рідного міста чи селища по щільно вкритих льодом 
і снігом тротуарах. Переваги таких поїздок очевидні: вони безкоштовні і сповнені 
адреналіну. Хоча й недоліків не бракує – фінішною точкою мандрівки часто 
виявляється найближчий травмпункт.

Ті ж, хто менш зацікав-
лені у спортивних звитягах, 
або вже здобули свій розряд 
«кандидата у майстри», роз-
горнули у соцмережах ши-
року публічну дискусію про 
якість прибирання доріг і 
тротуарів, про те, чому зима 
для комунальників знову 
стала несподіванкою, чому 
нема в господарстві сучас-
ної техніки, які лопати кращі 
для прибирання та під яким 
кутом їх потрібно тримати… 
Питань та емоцій не бракує!
Та чи у всьому винні ко-

мунальники? Зима в на-
ших широтах завжди була 
серйозним випробуванням 
для всіх. Може, тому ті самі 
спеціалізовані служби часто 
намагаються вдатися до не-
ординарних рішень.
От згадується столичний 

мер Леонід Черновецький, 
який міг не лише заспівати, 
коли тяжко на душі, а й за-
пропонувати влучне анти-
кризове рішення. Він щиро 
обурювався появі у місті ве-
ликих кучугур снігу і льоду 
і радив: «Хай сніг прибирає 
той, хто його насипав!» Коли 
ж невтомні громадські акти-
вісти і журналісти намагали-
ся щось там протестувати чи 
блокувати, він із подивом 
додавав: «А навіщо взагалі 
його прибирати? Скоро ж – 
весна!»
Не відстають від Києва й 

сусіди. У селищі Коцюбин-
ському, що в столичному 
передмісті, нинішньої зими 
влада зайняла, мабуть, най-
більш тверду і рішучу по-
зицію: ні кроку назад (як, 
зрештою, і ні кроку впе-
ред!), не здамо ні кубометру 
нашого снігу!
Воно стратегічно все 

правильно. Весною сніг 
перетвориться на воду і 
поповнить безцінні водні 
запаси місцевих природних 

резервуарів. Як відомо, між-
народні аналітики та вчені 
сьогодні вже б’ють на спо-
лох і кажуть, що завтра вода 
буде коштувати дорожче за 
золото і нафту. Тому пози-
цію влади і комунальників 
можна зрозуміти – думають 
на багаторічну перспективу!
Щоправда, це не всім до 

вподоби. Місцевий депутат 
Богдан Слюсаренко влашту-
вав навіть власне розсліду-
вання: куди поділася кому-
нальна техніка, чому вона 
не працює та куди йдуть 
гроші платників податків. 
Воно привело його в гараж 
комунальників, де депута-
та ошелешили новиною: 
«Наша техніка (це, власне, 
трактори і вантажівки ра-
дянського автопрому – А.С.) 
працює на прибирання ви-
нятково свіжого снігу»…
Депутат справедливо 

обурився: «Хто має визна-
чати свіжість снігу і як її 
виміряти? Виходить, що 
протягом усієї зими сніг був 

несвіжий (і тільки позавчора 
вперше випав свіжий сніг). 
Це абсурд!»
Обурення політика роз-

ділила громада. Але ж… 
Якщо, для прикладу, в Ра-
дянському Союзі була осе-
трина «першої» і «другої 
свіжості», то чому у нас не 
може бути снігу «свіжого» і 
«несвіжого»? Цікаво, що би 
про це сказав товариш Бул-
гаков?
А от вам інший приклад. 

У Москві давно зрозуміли, 
як працювати ефективно! 
Чи ефектно… Створили спе-
ціальний сайт при міській 
раді, де кожен свідомий ак-
тивіст може моніторити си-
туацію по районах і вулицях, 
у тому числі із прибиранням 
снігу. Коли там панує поро-
ша і хурделиця, на бороть-
бу з ними вирушає… Ні, не 
потужна надсучасна техніка, 
а фотографії весняних ву-
лиць, ідеально прибраних, 
які місцевий адміністратор 
сайту оперативно виставляє 

в ефір. Мабуть, це рішен-
ня є найбільш оперативним 
в історії прибирання міст. 
Проти «фейку» не попреш.
Зате найдовше рішення 

запропонували у Казахстані. 
Позаминулого року тут на 
трасі «Астана – Кокшетау» 
запустили снігоприбиральну 
машину, яка була налашто-
вана таким чином, що сніг 
скидався прямо на зустріч-
ну смугу, по якій рухалися 
автомобілі. Комунальники 
проходили кілька десятків 
кілометрів в один бік тра-
си, потім поверталися ін-
шою смугою, перекидаючи 
сніг назад. І знову, і знову, і 
знову. Вочевидь, цей метод 
можна назвати перекладан-
ням снігу «із пустого в по-
рожне».
До речі, подібні ноу-хау 

притаманні багатьом посе-
ленням й України, коли пе-
рекидають – із тротуарів на 
автошляхи, і у зворотному 
порядку. Одним словом, ро-
боти вистачить на всіх…

Андрій СНІЖКО

Фотоколаж із соціальних мереж (Комунальний почекун)

ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ

Уряд викинув пільговиків 
за борт незаконно

Суд визнав протиправною бездіяльність Уряду у 
2016 році щодо ненадання субвенції місцевим бюджетам 
на пільговий проїзд. У Державному бюджеті України на 
2016 рік всупереч вимогам Бюджетного кодексу України 
Урядом не було передбачено субвенції місцевим бюдже-
там на надання гарантованих державою пільг, зокрема, на 
проїзд. Це спричинило додаткове навантаження на місцеві 
бюджети у розмірі 2,2 млрд гривень.
Асоціація міст України та органи місцевого самовряду-

вання неодноразово звертались до органів державної вла-
ди щодо проблеми фінансування пільгового перевезення.
У зв’язку з тим, що питання не було вирішено у законо-

давчому порядку, в червні 2016 р. Славутська міська рада 
Хмельницької області звернулася до Окружного адміністра-
тивного суду Києва з позовом до Кабінету Міністрів Укра-
їни, в якому просила визнати протиправною бездіяльність 
Уряду в частині ненадання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд ок-
ремих категорій громадян.
АМУ на боці Славутської ради долучилась до цього су-

дового процесу в частині юридичного супроводу справи. 
20 січня Окружний адміністративний суд міста Києва задо-
вольнив позов та визнав протиправною бездіяльність Каб-
міну. Тож органи місцевого самоврядування отримали до-
датковий інструмент у перемовинах з органами держвлади.

Прес-служба АМУ

Громади мають самі 
створювати робочі місця
Яким чином відбувається фінансування територіальних 

громад? Чи вистачає їм грошей? Ось що про це каже вико-
навчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик:

– Визначено податки, які наповнюють місцеві бюджети 
– міст обласного значення, районів, об’єднаних територі-
альних громад. Це 60% податку на доходи фізичних осіб, 
100% єдиного податку, 100% податку на майно, 100% 
плати за землю, 100% податку на прибуток підприємств 
комунальної власності, 100% плати за надання адміністра-
тивних послуг, 25% екологічного податку і 5% акцизного 
податку з реалізації підакцизних товарів.
Громада має самостійно виконувати всі повноваження, 

передбачені законом, за рахунок власних доходів. Так, 
держава частково дотує територіальні громади. Але це не 
основне. Сьогодні органи місцевого самоврядування мають 
реальну вудочку, якою можна ловити рибку. Але треба на-
вчити людей у громадах, у першу чергу, користуватися цією 
вудочкою – цими податками, які сьогодні є за органами міс-
цевого самоврядування.
Основний фінансовий ресурс – це 60% ПДФО. Тобто, 

громадам слід шукати  інвесторів, створювати нові робо-
чі місця, і це буде реальним прибутком місцевого бюдже-
ту. Люди залишаться в селі, якщо в них буде робота, а не 
поїдуть в Італію, Іспанію на заробітки. Другий фінансовий 
ресурс – податок на землю. Поки що він чисто символічний. 
Але у багатьох європейських країнах це вагоме джерело на-
повнення місцевого бюджету. Нас це чекає попереду, коли 
ми станемо багатшими.
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Конкурс проектів

«Якою я бачу нову школу Приірпіння»
До уваги керівників за-

кладів освіти, педагогічних 
працівників, жителів Приір-
піння, Києва і Київської об-
ласті! 
До уваги всіх тих, кому 

небайдужа доля освіти! 
Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради ого-
лошує конкурс на кращий 
проект «Якою я бачу нову 
школу Приірпіння». 
Кожен учасник конкурсу 

має розкрити своє бачення 
нової школи Приірпіння у 
довільній формі (час – до 
15 хв) з презентацією у 
Power Point.
Конкурсною комісією 

будуть оцінюватися такі 
компетентності учасників: 
знання основних тенденцій 
розвитку освіти України, 
стратегічне мислення, інно-
ваційна здатність, комуні-
кативність, демократична 
спрямованість та налашто-
ваність на співпрацю, знан-
ня освітнього менеджменту, 
підприємливість і бачення 
шляхів позабюджетних над-
ходжень. 

Переможці і лауреати 
конкурсу отримають мо-
ральне і матеріальне за-
охочення, соціальний пакет, 
будуть занесені до списку 
резерву управлінських ка-
дрів Ірпінського міськвикон-
кому та матимуть пріоритет 
на проходження стажування 
за кордоном.
Беріть участь у конкурсі 

й отримайте шанс зробити 
успішну кар’єру, долучити-
ся до творення сьогодення 
і майбутнього нашого краю!
Резюме та заяви на 

участь у конкурсі подають-
ся до 28 лютого 2017 р. 
на електронну адресу: 
konkursirpin@gmail.com.

Контактні телефони: (067) 
407-24-64; (050) 387-91-48.
Детальна інформація: 
osvita.irpin.com. 

Управління освіти і науки 
Ірпінської міської ради

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

ЧИ ВАРТО ОБ’ЄДНУВАТИ ТРИ ЧИ ВАРТО ОБ’ЄДНУВАТИ ТРИ 
ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ В ОДИН?ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ В ОДИН?
Освіта – це сфера, яка найбільше піддалась реформації та впливам світових тенденцій за 
останній рік в Україні. Орієнтація на Захід – це, напевно, основне гасло для працівників Міносвіти 
останнім часом: впроваджують нові методики викладання, доповнюють (чи ж, навпаки, – 
«урізають») програмний матеріал, вводять сучасні технології в навчальний процес тощо.

Система освіти розвиваєть-
ся просто блискавично швид-
ко, проте чи готові наші діти 
до щоденних випробувань та 
нововведень? Чи всі світові 
надбання можна адаптувати 
під українських школярів? 
Спробуємо розібратись…
Нещодавно всіх учителів 

гуманітарних предметів ско-
лихнула одна новина – Мініс-
терство освіти у проекті дер-
жавного стандарту базової 
повної освіти висунуло ідею 
інтегрування трьох шкільних 
предметів в один: української 
мови, української та зарубіж-

ної літератур. Реформа сто-
сується базової і старшої шко-
ли (тобто вивчення предмету 
розпочнеться з 5-го класу). 

«Об’єднання української 
мови, української літератури і 
зарубіжної літератури в один 
предмет передбачає проект 
державного стандарту базо-
вої повної освіти, який пред-
ставили у Міністерстві освіти. 
Воно має на меті змінити ме-
тоди викладання цих дисци-
плін, відійти від академічного 
літературознавчого та філо-
логічного підходів у викла-
данні. Така інтеграція дасть 

змогу дітям краще оволодіти 
навичками української мови. 
Діти навчаються українською 
висловлюватися, формулю-
вати свою думку, доносити її 
у різних формах: і письмово, 
і усно. Передбачено, що на 
уроці вивчатимуть небагато 
творів – по кілька на рік. Тво-
ри вивчатимуть детально, а 
не для того, щоб поставити 
“галочку”. Діти освоювати-
муть інструментарій читання 
на кількох прикладах», – роз-
повіла експерт аналітичного 
центру CEDOS Ірина Когут в 
інтерв’ю Gazeta.ua. 
Водночас серед науковців, 

вчителів і батьків школярів 
набула популярності інша 

думка щодо такого нововве-
дення. Представники громад-
ськості негативно відреагува-
ли на пропозицію Міносвіти 
об’єднати три шкільні пред-
мети в один, що знайшло 
своє відображення у звернен-
ні до міністра освіти Юлії Гри-
невич, яке в листопаді підпи-
сали понад 1100 освітян. 

«Ідея інтеграції украї-
ноцентричних дисциплін 
є нищенням національної 
системи мовно-літературної 
освіти. Глибоко переконані, 
що під час гібридної війни, 
спрямованої на підрив укра-
їнської державності і демора-
лізацію нашої спільноти, інте-
грувати чи об’єднувати (себто 

Підготувала Олена РОЖАНСЬКА
в будь-якому випадку, скоро-
чувати) ідеологічно важливі 
україноцентричні предмети, 
що мають стати надійним 
фундаментом національної 
безпеки України, категорич-
но не можна!» – йдеться у 
зверненні, повідомляє «УП. 
Життя».
Аналізуючи цю рефор-

му й можливість об’єднання 
української мови, української 
літератури та зарубіжної літе-
ратури в один шкільний пред-
мет, постає ціла низка логіч-
них питань. Чи сприймуть 
учні подібний експеримент? 
Чи доречне таке нововведен-

ня в межах нашої держави, 
враховуючи українську мен-
тальність та умови історично-
го розвитку? Як ця реформа 
вплине на рівень працевлаш-
тування вчителів?..
Інтегрування гуманітар-

них предметів в один – це 
надзвичайно сміливий крок 
у системі освіти, проте чи 
доречним він є? Сподіваюсь, 
представники Міністерства 
освіти на чолі з Юлією Грине-
вич достатньо проаналізують 
всі «за» і «проти» цієї рефор-
ми і лише після детального 
вивчення винесуть остаточне 
рішення.

Я ТАК ДУМАЮ

Брати Капранови представлять Брати Капранови представлять 
в Ірпені новий романв Ірпені новий роман
27 лютого о 
16:00 в Ірпінській 
міській бібліотеці 
брати Капранови 
презентують 
нещодавно 
опубліковану книгу – 
«Забудь-річка».

Назва роману походить 
від старого язичницького 
символу – Забудь-річки, що 
розділяє світ живих і світ мер-
твих. Саме така Забудь-річка 
протікає між поколіннями у 
кожній українській родині.
Про що йдеться в ново-

му творі братів Капранових? 
Троє молодих людей завдяки 
гримасі долі потрапляють на 
війну під одним іменем – Сте-
пан Шагута. Комсомолець 
воює у дивізії «Галичина», син 
офіцера УНР – у Червоній 
армії, а польський жовнір – в 
УПА.

Багато років по тому ви-
падково зустрічаються двоє 
їхніх нащадків і між ними спа-
лахує кохання. Герої ведуть 
родинне історичне розсліду-
вання трьох доль, які пере-
плуталися і стали фактично 
однією потрійною долею – 
долею українця у Другій сві-
товій війні.
Про це та про багато іншо-

го йтиметься під час зустрічі з 
авторами «Забудь-річки» в Ір-
пені. Організатори – редакція 
газети «Ірпінський вісник» та 
відділ культури, національ-
ностей і релігій ІМР.

Умови участі 
в конкурсі:

Термін подачі заявок – 
до 28 лютого 2017 р.
Вік – від 21 року. 
Громадянство – 
Україна.
Освіта – вища.
Заява про участь у 
конкурсі. Резюме.

НАШІ ГОСТІ

В ІРПЕНІ ПРАЦЮЮТЬ НАД В ІРПЕНІ ПРАЦЮЮТЬ НАД 
СТВОРЕННЯМ «НОВОЇ ШКОЛИ»СТВОРЕННЯМ «НОВОЇ ШКОЛИ»

6 лютого в Ірпінській 
ЗОШ №3 відбувся тренінг 
із планування роботи 
в школі, зініційований 
начальником Управління 
освіти і науки Ірпеня 
Ганною Король. 
Необхідність змін у змісті 
й формах навчання давно 
обговорюється на різних 
рівнях, а оголошений 
в Ірпені рік освіти 
спонукає діяти активніше, 
долучатися до творення 
нової школи.
Концепція «Нової укра-

їнської школи» передбачає і 
плідну співпрацю всіх учас-
ників навчального процесу, 
яка неможлива без взаємної 
поваги й довіри; і збалан-
сованість у розподілі прав, 
обов’язків і відповідальності 
між батьками, дітьми й учи-
телями; і готовність до інно-

вацій, як на рівні викладан-
ня, так і на рівні організації 
навчання; і нові формати 
фінансування та розподілу 
коштів.
На тренінгу вчителі та 

посадовці презентували свої 
напрацювання, своє бачен-
ня необхідних змін і шляхи 
їх втілення, а також взяли 

участь у тематичному анке-
туванні. Анастасія Попсуй, 
депутат, радник міського го-
лови з гуманітарних питань, 
фасилітатор і ведуча тре-
нінгу поділилася цікавими 
висновками:

«1) вчителі декларують 
готовність до змін, люблять 

свою професію та оптимі-
стично налаштовані;

2) лише 30% вчителів 
були за кордоном і хочуть 
більше програм обміну до-
свідом як з українськими 
прогресивними колегами, 
так і з закордонними;

3) в якості заохочення за 
активність й особливі особи-
сті досягнення вчителі від-
дають перевагу можливості 
обміну досвідом та органі-
зованим оплачуваним нав-
чанням, аніж щомісячним 
грошовим доплатам до зарп-
лати (!) – ми були приємно 
здивовані;

4) звичайно, очевидне де-
яке професійне вигорання 
наших вчителів і їх неактив-
ність у плані саморозвитку, 
та навіть читанні якоїсь ціка-
вої прогресивної літератури;

5) вчителі всі виявили ба-
жання навчатися, але не наз-
вали ні курси, ні заходи, ні 
заклади, які хотіли б відвіда-
ти й повчитися – до цього пи-
тання ще повертатимемося».
Анастасія Попсуй розпо-

ділила роботу в командах за 
тематикою. Вчителі презен-
тували бачення року осві-
ти в Ірпені та працювали у 

кількох напрямках: вивчен-
ня іноземних мов, новітні 
інформаційні технології і 
програмування, профорі-
єнтаційні класи, інноваційні 
методики, шляхи стимулю-
вання учнів і вчителів.
Щоб з’ясувати, чи гото-

ві до інноваційних реформ 
наші вчителі як у системі, 
так і в особистому розвитку, 
що саме потрібно змінити в 
освіті і формах навчання, на 
що сподіваються та що саме 
чекають вони від влади і дер-
жави, як забезпечити взаємо-
дію педагогів і батьків, щоб 
добре працювалося і діти з 
задоволенням вчилися, було 
проведено анкетування.

«Я щиро вірю, що вчителі 
школи №3 перейнялися іде-
ями «Нової школи». Дякує-
мо тим, хто зацікавлений у 
поліпшенні освіти Ірпеня, у 
тих позитивних змінах, про 
які багато хто мріє. Сьогодні 
вчителі показали свої про-
фесійні якості, свою готов-
ність працювати в команді, 
свою небайдужість до спіль-
ної справи», – підсумувала 
роботу першого тренінгу на-
чальник управління освіти та 
науки в Ірпені Ганна Король.

Олена ВІТЕР 

ОСВІТЯНИ
Дітям і батькам

Якщо ви в 
пошуках професії
Вперше в Ірпені від-

будеться чудовий захід 
– Weekend професій! Це 
соціальний проект, який 
збирає разом успішних 
представників різних 
професій для відкритої 
розмови з підлітками та 
їхніми батьками. 
Фахівці приходять 

розповісти свої особисті 
історії про вибір профе-
сійного шляху і відповісти 
на всі запитання учасни-
ків.
До уваги учасників – 

відомий режисер, успіш-
ний проектний менеджер, 
депутат і люди багатьох 
інших професій, які готові 
поділитися секретами 
свого вибору та успіху!
Участь безкоштовна!

Найближча зустріч про-
йде 18 лютого. Початок 
заходу о 13:00. 
Місце проведення: 

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а, І поверх, актова зала 
Ірпінської міської ради.

Фото: В. Шилов
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ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ 
не варто лікувати самостійноне варто лікувати самостійно
Камені в жовчному міхурі (ЖКХ), за даними статистики, зустрічаються практично в 
кожної п’ятої людини. За останні десятиріччя захворювання, яке властиве людям 
середнього і похилого віку, значно омолодилося. П’ята частина пацієнтів із ЖКХ іще не 
відсвяткували своє тридцятиріччя.

Спровокувати виникнен-
ня ЖКХ можуть переїдання, 
голодування, нерегулярне 
харчування, малорухливий 
спосіб життя, сидяча робо-
та, вагітність, прийом гор-
мональних препаратів, 
ожиріння, дискінезія жовч-
них шляхів, захворювання 
підшлункової залози.
Поки камінь перебуває в 

жовчному міхурі – людина 
може навіть не здогадуватися 
про це. Перші тривожні озна-
ки, за якими можна запідоз-
рити жовчнокам’яну хворобу: 
важкість у правому підре-
бер’ї, гіркота в роті, нудота, 
відрижка. Іноді замість ха-
рактерних болів у череві ви-
никають болі у лівій половині 
грудної клітини, за грудиною 
(схожі на біль при серцево-су-
динних захворюваннях).
За наявності досить вели-

ких конкрементів у жовчному 
міхурі виникає небезпека пе-
рекриття жовчовивідних про-
ток, застою жовчі і розвитку 
гострого запального процесу. 
Наслідки такого стану небез-
печні для життя.
Зрозуміло, далеко не завж-

ди справи складаються так 
погано. У третині випадків 
камені не лише не порушу-
ють відтік жовчі, але й узагалі 
нічим себе не проявляють. 
Однак у місці знаходження 
каменю поступово наростає 
спазм м’язової стінки і набряк 
внутрішньої оболонки жовч-
ної протоки, виникають сер-

йозні порушення з боку пе-
чінки і підшлункової залози, 
підвищується ризик розвитку 
раку жовчного міхура. Іноді 
при тряскій їзді, переїданні 
або дії інших провокуючих 
факторів, камінь може вийти 
з жовчного міхура в жовчну 
протоку і закупорити її. У ре-
зультаті – порушується відтік 
жовчі з міхура і виникає пе-
чінкова колька – людина від-
чуває сильний біль.
Перенесений напад печін-

кової кольки повинен бути 
сильним стимулом для по-
дальшого обстеження і звер-
нення до лікаря. Адже в 70% 
випадків він повторюється.
Спроби вивести камені 

з жовчного міхура завжди 
пов’язані зі значним ризиком 
і подібні до гри в «рулетку»: 
якщо розміри каменів від-
повідають ширині жовчови-
відних проток – авантюра 
завершиться успіхом. А якщо 
камінь не пройде? А якщо він 
повернеться не тим боком? 
Якщо зачепиться гострим ви-
ступом? Наслідки такої ситу-
ації більш ніж серйозні – важ-
кий напад жовчної кольки, 
запальні й дистрофічні зміни 
печінки, термінове хірургічне 
втручання.
Для запобігання утворен-

ню каменів у жовчному міху-
рі необхідно:

– за наявності надмірної 
маси тіла дотримуватися 
низькокалорійної дієти, за-
йматися фізичними вправа-

ми, щоб вага зменшувалася 
поступово;

– уникати переїдання, їжі з 
високим вмістом жирів;

– при виявленні каменів 
у жовчному міхурі жінки по-
винні уникати лікування ес-
трогенами;

– зменшити надходження в 
організм холестерину.
І якщо камені утворилися 

– не пити літрами сумнівні 
коктейлі з жовчогінних трав і 
рослинні олії, а записатися на 
консультацію до лікаря. Са-

молікування ЖКХ не просто 
небезпечне для здоров’я, а в 
деяких випадках навіть загро-
жує життю.
Шановні читачі, вчасно 

звертайтеся за медичною до-
помогою до свого сімейного 
лікаря. Отримати консульта-
тивну допомогу можете і в 
лікаря хірурга-гастроентеро-
лога в Ірпінській міській по-
ліклініці. Не ігноруйте перші 
ознаки погіршення свого ста-
ну! 

М.І. ЧЕКАН, завідувач хірургічного 
відділення Ірпінської міської поліклініки 

ВАРТО ЗНАТИ

ШКОЛА СХІДНИХ ТАНЦІВ «ГЮРРЕМ» ШКОЛА СХІДНИХ ТАНЦІВ «ГЮРРЕМ» 
влаштувала свято для мешканців Ірпенявлаштувала свято для мешканців Ірпеня
Веселий майстер-клас Школи східних танців «ГЮРРЕМ» для дітей і дорослих відбувся 
у торговому центрі «Жираф» в Ірпені 5 лютого. Відвідувачі торгового центру – і діти, і 
дорослі – одразу з радістю ставали учасниками жвавої танцювальної активності, до якої 
залучала особисто Олеся Василець – чемпіонка України зі східних танців, засновник і 
директор ШСТ «ГЮРРЕМ».

Учасники майстер-кла-
су вивчали базові рухи з 
класичного танцю живота 
і представляли свої танцю-
вальні досягнення у форма-
ті флешмобу. Участь брали 
здебільшого діти молодшого 
та середнього шкільного віку, 
але поступово танці захопили 
і дорослих, які залюбки вийш-
ли на танцювальний майдан-
чик і навіть позмагалися зі 
своїми дітлахами на швид-
кість засвоєння основних 
танцювальних рухів. «Я в 
захваті! Прийшла сьогодні з 
двома своїми доньками, бо 
побачила анонс у Фейсбуці, 
– і дуже рада, що потрапила 
на цей майстер-клас! Олеся 
дійсно чудовий хореограф, 
вміє влучно і зрозуміло роз-
тлумачити кожну важливу 
дрібничку в танці, що вели-
ка і приємна рідкість. Після 
таких активностей ми вже 
замислилися, щоб прийти на 
пробне заняття в дитячу гру-
пу, бо старшій донці Маші 
дуже сподобалося!» – поділи-

лася враженнями Олена Ми-
китюк, відвідувачка торгово-
го центру.
Також у межах май-

стер-класу хореограф Олеся 
Василець провела вікторину 
на знання загальних термінів 
і назв, пов’язаних зі східними 
танцями і культурою. За пра-
вильні відповіді учасники ві-
кторини отримували солодкі 
подарунки. 

«Я люблю слухати. Мені 
завжди подобалося дослу-
хатися до звуків природи й 
дитячого сміху. А сьогодні я 
роблю все, аби у моїх уче-
ниць Школи східних танців 
“ГЮРРЕМ” були приводи для 
щасливого сміху. Саме для 
цього я працюю над складни-
ми постановками, адже коли 
вони з успіхом освоюють їх, 
то радощам немає меж! Вони 
кажуть собі: “Ми змогли! Ми 
впоралися з надскладною 
композицією і станцювали 
її на «відмінно»”. У них з’яв-
ляється впевненість у своїх 
силах, тоді менш складні 

постановки вони вчать, мов 
горіхи колють, – дуже швид-
ко і просто. Саме такий дух 
волі й запалу допомагає нам 
завжди перемагати на все-
українських і міжнародних 
хореографічних конкурсах», 
– розповіла Олеся Василець. 
Розпочався майстер-клас 

показовим виступом дитячої 
групи Школи східних танців 
«ГЮРРЕМ» із номером «Та-
бла», а далі найкращі учениці 

Школи представили танець 
із хустками вже без свого хо-
реографа. І на завершення 
наймолодша учениця ШСТ 
«ГЮРРЕМ», 6-річна Вероніка 
Островка виконала сольний 
східний, танець майже на 
5 хвилин! Усі номери, пред-
ставлені на майстер-класі, ді-
вчата покажуть повторно вже 
за тиждень, 18-19 лютого, у 
Києві на Чемпіонаті Украї-
ни-2017 зі східних танців. 

Олександра РАДОВА

БУДНІ І СВЯТА

В Ірпінській ДЮСШ 
почався місяць фестивалю 

4 лютого 2017 р. в Ірпінській ДЮСШ стартував тради-
ційний міській Фестиваль волейболу, який проходитиме 
протягом місяця.
У програмі – чемпіонат Ірпінського регіону з волей-

болу серед чоловічих та жіночих команд на кубок тре-
нера Григорія Славінського. Цьогоріч беруть участь 10 
команд. У його рамках також відбудеться турнір із парко-
вого волейболу (4х4) серед вихованців ДЮСШ. Пройдуть 
міські відкриті змагання серед команд загальноосвітніх 
навчальних закладів. Турнір серед батьків і дітей «Тато, 
мама, я – волейбольна сім’я». Розмаїття додадуть всеу-
країнські турніри серед хлопців 2003-2004 р. н. і дівчат 
2004-2005 р. н., ігри «Дитячої волейбольної ліги України» 
(дівчата 2002-2003 р. н.).
Традиційно у волейбольних атракціонах діти розіграли 

волейбольний м’яч, солодкі призи. 
5 лютого стартував пілотний проект ДЮСШ і Федерації 

волейболу України «Школа волейбольного судді». На його 
відкриття завітали суддя міжнародної категорії, Президент 
Федерації волейболу України Михайло Мельник, суддя 
міжнародної категорії Василь Хуторний.
Гості вручили слухачам школи книги і значки від «Фе-

дерації волейболу України» і побажали успішно опанувати 
«професію» волейбольного «арбітра». На перше заняття зі-
брались 15 осіб – це вихованці ДЮСШ, тренери, викладачі 
фізкультури, студенти вишів.
Проводять теоретичні і практичні заняття суддя націо-

нальної категорії Володимир Пасюта.
Володимир ТАРАСОВ, директор ДЮСШ 

Убережіть себе 
від туберкульозу!

Людство з давніх давен веде двобій з туберкульозом. У 
наш час кількість хворих на туберкульоз знову почала 
стрімко зростати, стаючи нагальною проблемою. У деяких 
країнах ця хвороба стала загрозою для соціально-еконо-
мічного розвитку. В Україні епідемія туберкульозу офіцій-
но зареєстрована з 1995 р.
Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання, 

яке вражає людей незалежно від статі, віку та соціального 
статусу, є загрозою для тварин, птахів і риб. Найчастіше 
туберкульоз розвивається в легенях, але може вражати всі 
органи й системи організму. Збудником є мікобактерія ту-
беркульозу (паличка Коха), яка, потрапляючи в довкілля, 
залишається небезпечною до 12 міс. Зараження найчас-
тіше відбувається: через дихальні шляхи, шкіру, слизові 
оболонки при контактах із хворою на відкриту форму ту-
беркульозу людиною, яка виділяє палички Коха при кашлі, 
чханні, розмові, спльовуванні мокротиння; через шлунко-
во-кишковий тракт при вживанні м’яса й молока хворих 
тварин.
Одним із важливих моментів при проведенні лікування 

хворих на туберкульоз є переконання пацієнтів у необхід-
ності довготривалого лікування, оскільки чимало з них не 
хочуть приймати ліки упродовж багатьох місяців. Ірпін-
ське товариство Червоного Хреста за підтримки Глобаль-
ного фонду активно співпрацює з протитуберкульозним 
відділенням Ірпінської міської поліклініки. Медичні сестри 
проводять контрольоване лікування. Це значить, що хво-
рі приймають протитуберкульозні препарати адресно в 
присутності сестри милосердя. При дотриманні правил лі-
кування пацієнтів забезпечують продуктовими наборами 
двічі на місяць. Належне харчування є одним із важливих 
факторів швидкого одужання.
Окрім цього співробітники Червоного Хреста обов’яз-

ково проводять роз’яснювальні бесіди із хворими і насе-
ленням стосовно лікування і профілактики туберкульозу.
Хвороба завжди приходить несподівано… Вона руйнує 

життєві плани, пригнічує, приносить із собою безліч про-
блем. Однак не варто ні піддаватися відчаю, ні сподівати-
ся, що якось саме минеться. Ваша доля – у ваших руках. 
Саме від вас, вашого бажання одужати, вашого дисциплі-
нованого виконання призначень лікаря, дотримання вами 
засад здорового способу життя залежить те, хто вийде пе-
реможцем у цьому двобої: ви чи мікобактерія туберкульо-
зу. Ваш вибір мусить бути усвідомленим.

Валентина ЗАБАРИЛО, голова Ірпінського товариства 
Червоного Хреста 

Фото: В. Шилов

Фото: Н. Шульга



№ 6.  10  лютого 2017 року14 МИСТЕЦТВО ЖИТИ

* * * 

Які щасливі очі у казок! 
Я прокидаюсь, серце калатає. 
Зима стоїть персидська, як бузок, 
і жоден птах її не хилитає.
Мої палаци, вежі крижані, 
я в першу мить не знаю навіть, де я, –
чи там, в дитинстві, чи іще у сні, 
чи в Ірпені, чи в царстві Берендея.
Я в першу мить не знаю, що це я. 
Сосновий світ здивовано вивчаю. 
Я прокидаюсь. І твоє ім’я 
наповнить душу сонцем і печаллю.

 Ліна Костенко

* * * 

Які дівич-сніги навколо залягли!
Як графіка вишень прокинулась з імли
І прописалась враз, чітка, різка, ясна,
Мов туш із синькою – глибока густина!
Як я боюсь ходити по снігу!
Як тане кожен крок – в цю глибочінь тугу
Ступаю боязко, в оцю чистіть сипучу,
Переступаю так, мов з хмари йду на тучу.

Іван Драч, Ірпінь, 1978 р.

* * *

І я в Ірпінь приїхав, де поети
Живуть і вірші без упину тчуть…
В цій тишині хотів би я почуть
Свойого серця власного секрети.
Заїхав я на снігові замети
І за ліси, що нишком весну ждуть.
Ну, серце, говори! О, тут, мабуть,
Не будеш довго мучити мене ти
І виллєш таємниці у пісні…

Дмитро Павличко, Ірпінь, 1959 р.

* * *

У грубці затопив Ірпінь,
Узув повстяника й кожуха.
Як памороззю вкритий кінь,
Пробігла полем завірюха –
І стишилась. І серце слуха
Тріщання ідилічних дров
І щось бурмоче про любов.

Максим Рильський

Ірпінський етюд

Тихі сосни до ранку шумлять –
Мою тугу виказують вітру.
Електричка вночі з Ірпеня
Не поїде до Вашого літа.
Аж до ранку простоїть в зимі.
А на ранок гудками спитає, 
Чом це вітер легкими крильми
Молоденьку сосну обіймає.
У сонливій ранковій імлі
Озоветься відлуння тривожне.
Б’ють колеса у груди землі,
Йдуть на Київ
Вагони порожні…

Ганна Чубач

Підготувала Яніна ЛИПСЬКА, 
Ірпінська центральна міська бібліотека 

Фото: Володомир ШИЛОВ

Ірпінь в поезіїІрпінь в поезії

Нові видання для 
майстрів
Шановні відвідувачі центральної біблі-

отеки! У цьому році ми мали можливість 
передплатити періодичні видання, які за-
цікавлять майстрів вишивки, декупажу, 
в’язання та інших видів декоративно-при-
кладного мистецтва. Перші видання уже 
надійшли до бібліотеки. Поспішайте пе-
реглянути новинки, адже тут ви зможете 
надихнутися ідеями унікальних і корисних 
речей, зроблених своїми руками. І – впе-
ред до творчої праці!

Бібліографічний відділ Ірпінської ЦБ

В Ірпені виступила солістка 
«Київської камерати» 

Нещодавно в концертній залі Ірпінської музичної школи відбувся 
концерт «Роздуми про Венецію» солістки Національного 
ансамблю солістів «Київська камерата» Катерини Худякової.
Катерина Худякова – цікава творча особистість, учениця славетного 

майстра, професора Богодара Которовича. Під час навчання в Київській 
консерваторії здобула репутацію талановитої і перспективної скрипаль-
ки. Ще студенткою почала давати сольні концерти, її запрошували у кон-
цертні проекти в якості сольного виконавця.
У концерті в Ірпені звучали відомі скрипкові мініатюри Ф. Крейслера 

в обробці для скрипки, неперевершені «Роздуми» Ж. Массне, «Інтро-
дукція та рондо-капричіозо» К. Сен-Санса та інші твори. Акомпанував 
Катерині Худяковій лауреат міжнародних конкурсів Андрій Бондаренко.
Ірпінська музична школа не вперше стає організатором подібних 

концертів. Частими гостями в її стінах є солісти Національної філармонії, 
професійні й аматорські музичні колективи Київщини. Та й самі виклада-
чі разом із учнями – постійні учасники концертних виступів.

За матеріалами офіційного сайту ІМР, фото: Володимир ШИЛОВ

Казка про розпещеність
Любі наші великі й 
маленькі читачі! Сьогодні 
розповім я вам казку про 
розпещеність. 
У тридев’ятому царстві 

жили собі дорослі, і були в 
них любі діти. І ростили вони 
своїх дітей без насилля і на-
віть ставилися з розумінням 
до бажань і потреб дітей. 
Словом, жили – не тужили! 
Вирішували спільно свої на-
сущності, веселилися, допо-

магали один одному і багато розмовляли. Але помітили 
вони, що оселився в їхньому царстві (та і за його межами) 
капосний велетень. 
Ходив він і заважав родинам – втручався у стосунки, 

різними вигадками про наслідки лякав. Казав, що коли не 
забороняти, то дитина розпещена виросте і меж дозволе-
ного не знатиме. 
Переконував велетень, переповідаючи випадки з життя 

інших, лякав батьків, і стало на землі нелегко. Засумніва-
лися тоді дорослі: як же це вони жили і не думали про це, 
що ж чекає на них тепер? Ростили вільних дітей, не били, 
не карали, не проучували… І що ж то буде? 
На щастя, мешкала в їхніх краях пташка-в’юрок, дзвінка 

і швидка. Високо вона літала, багато країн бачила, різних 
людей знавала. То й вирішила вона правду відновити й ве-
летня втихомирити. 
Стала літати містом і щебетати про те, що розпещені 

діти виростають не від того, що з ними були добрі й рос-
ли вони в порозумінні з рідними. Розпещеність виходить 
зовсім в інших випадках – коли батьки самі поводяться як 
діти, коли опору не можуть дати і відмовити бояться. День 
за днем співала пташка про те, що межі дозволеного – це 
лише про безпеку: самої дитини, іншої людини, предметів. 
В’юрок літав і літав, а батьки почали знову посміхатися. 

І коли зрозумів велетень, що більше не затуманити йому 
голів, так і пішов у далеку далечінь. А хто все це бачив, той 
нам і розповів.

Ольга АДАМОВИЧ, м. Ірпінь

Чому дивує те, що має 
бути нормою?

Учора знайшов у снігових заметах чоловічий гаманець. 
Жодних ідентифікаторів особи. Єдине, що допомогло 
знайти власника, – картка магазину «Фора», де є індиві-
дуальний номер, і їх гаряча лінія. Через них і розшукали 
власника гаманця.
Сьогодні повернув гаманець милому дідусю, який спо-

чатку намагався віддати мені заледве не половину грошей, 
а потім усе поривався чимось пригостити. Відчувалось, що 
для нього це дуже хороша подія, але не тому, що знайш-
лись гроші, а тому, що він не очікував, що хтось буде до-
кладати зусиль, щоб повернути йому гаманець. Усе повто-
рював: «Я навіть не думав, що в нас такі люди». 
Оце думаю: невже в українців так мало гідності, що 

вони не можуть повернути коштовні речі власнику? У цьо-
му ж немає нічого складного... Чому людей дивує те, що 
має бути нормою?
Р.S. До слова: носіть у гаманцях і сумках хоч якісь ві-

зитки чи непотрібні документи типу читацького квитка в 
бібліотеку.

Олександр РАВЧЕВ

Для усіх вчителів 
англійської мови міста Ірпінь!

11 лютого з 9:30 до 14:00 
у приміщенні Центральної 
міської бібліотеки організа-
ція Global English проводить 
безкоштовне тестування рів-
ня володіння іноземною мо-
вою за системою IELTS. 
Про це повідомила рад-

ник Ірпінського міського го-
лови з гуманітарних питань 
Анастасія Попсуй  і додала, 
що тестування триватиме 
4 години і додатково включатиме розмовні сесії поза екза-
менаційним часом за встановленим графіком. 

«Також запрошуємо потенційних учителів англійської 
мови! Для цього просимо взяти з собою резюме на реє-
страцію.  Попередньо резюме можна надсилати на елек-
тронну скриньку: anastasiia.popsuy@gmail.com. Після тес-
тування вчителів заплановане тестування абсолютно усіх 
учнів Ірпеня. Знання іноземних мов – жорстка вимога сьо-
годення», – зазначила радник.

МОБІЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ – МОБІЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ – 
ПРИЧИНА СТРЕСУ І ХВОРОБПРИЧИНА СТРЕСУ І ХВОРОБ
Виявляється, прагнення 
бути «в курсі» – дуже 
небезпечне. Сім із десяти 
дорослих перебувають 
під постійним тиском, 
а кожен третій – 
неодноразово опинявся у 
стресовій ситуації.

Ця тема важлива не лише для 
страхової медицини, а й для бага-
тьох компаній. Ключове слово при 
цьому – лікарняний. Лише уявіть, 
що за останні 15 років майже на 
90% зросла кількість вимушених 
прогулів через депресію, тривогу і 
стрес. Майже кожен п’ятий через до-
даткові турботи не може працювати 
на рівні з колегами.
Тягар відповідальності лягає і на 

роботодавців, які повинні потурбу-
ватися про відповідний мікроклімат 
та здорову робочу атмосферу. По-
трібна корпоративна культура на 
підприємствах, яка дозволить лю-
дям добре працювати і гармонійно 
поєднувати роботу і особисте життя. 

Першопричиною нещастя і хво-
роб люди вважають роботу, на 
другому місці – надмірні вимоги до 
себе (43%), далі йде купа заплано-
ваних справ у вільний час (33%), ав-
тотранспорт (30%) і постійний стан 
«на зв’язку» (28%).
Небезпечним є надмірне перебу-

вання в мережі.
Основна проблема – відчут-

тя того, що ти можеш пропустити 
щось важливе, якщо довго не бу-
деш он-лайн. Психологи для цього 
навіть термін придумали: FOMO 
– «Fearofmissingout» (страх втрати). 
Але є також і протилежний тренд: 
JOMO – «Joyofmissingout» (насоло-
да від того, що не намагаєшся бути 
скрізь і не боїшся пропустити щось).
Ви, вочевидь, не раз спостерігали 

в громадському транспорті десятки 
опущених голів, прикуті до смарт-
фонів погляди пасажирів. А тепер 
наступне запитання, адресоване 
безпосередньо Вам. Ви особисто 
можете залишити телефон у кишені і 
протягом усієї поїздки жодного разу 
навіть крадькома не поглянути на 
екран?! А на дозвіллі скільки часу Ви 
можете прожити без смартфону?!
Ми постійно хочемо бути на 

зв’язку і в курсі останніх подій. По-
стійно очікуючи нової інформації, 
сподіваємося отримати хороші но-
вини. Але те, що з’являється на дис-
плеї смартфону, в основному, дале-
ке від позитиву і не здатне змінити 
ситуацію на краще.
Головне пам’ятати, що безпе-

рервна мобільна доступність – 
це суттєвий подразник і причина 
хвороб.

Підготував Володимир КОСКІН

МІЖ ІНШИМ
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ОВЕН (21.03-
20.04).
Краще припинити 
дiлове спiлкування 
i активнiсть. Мож-

ливе отримання неприємної 
звiстки, спотвореної або 
непотрiбної iнформацiї. 
Перiод не пiдходить для 
заяви своїх прав, пошуку 
допомоги i фiнансової пiд-

тримки.

ТIЛЕЦЬ (21.04-
21.05).
Добре зайнятися 
господарськими, 

внутрiшнiми справами фiр-
ми, облаштуванням офiсу. 
Якщо iншi аспекти цьому 
не суперечать, Ви зможете 
зробити вдалi покупки, вирi-
шити питання з нерухомiстю 
і деякi торговi справи.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05-21.06).
Ви пiдвищено 

сприйнятливi до почуттiв та 
iнтересiв iнших людей, тому 
Вам вдасться дрiб’язковий 
обман і навiть незлостиві 

хитрощі. Але i самi будьте 
напоготовi, особливо з жiн-

ками-партнерами.

РАК (22.06-
23.07).

Ваша уява i прони-
кливiсть можуть пiдказати 
Вам оптимальний вихiд 
із будь-якого скрутного 
становища. Посиляться 
творчi пориви, артистичнi 

здiбностi.

ЛЕВ (24.07-
23.08).
Займiться скла-

данням кореспонденцiї i 
веденням перемовин, обго-
воренням, конференцiями, 
складанням i пiдписанням 
важливих документiв i 
контрактiв. Прибуток у 
деяких сферах бiзнесу.

ДIВА (24.08-
23.09).
Ймовiрне вдале 
вирiшення госпо-
дарських або майно-

вих проблем, але купівлю 

нерухомостi краще все ж 
таки вiдкласти.
ТЕРЕЗИ (24.09-
23.10).
Поява нових 
iдей та iнтересiв, 

неоднозначний 
поворот у стосунках із коле-
гами та партнерами, дiловi 
взаємини з жiнками можуть 
обернутися в романтичному 

напрямi.
СКОРПIОН 
(24.10-22.11).
Про всяк випадок 

обiйдiть питання 
спадку, iнакше нiчого, окрiм 
роздратування i образ, 
не вийде. Вам не вдасть-
ся уникнути неприємної 
серйозної розмови. Добре 
пiдуть справи на бiржi.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11-21.12).
Настрiй може 
зовсiм опуститься 
до нуля, якщо 

тiльки Ви не зустрiнете 
людину, спiлкування з якою 
примусить Вас забути про 

неприємне. Якщо ви не в 
шлюбi, то, можливо, потрiб-
но зареєструвати свiй союз.

КОЗЕРIГ (22.12-
20.01).
Придiлiть бiльше 
уваги дiтям, 
надовго не 

спускайте їх з уваги, щоб не 
загубилися або не натвори-
ли бiди. Але не приймайте 
все так близько до серця.

ВОДОЛIЙ (21.01-
19.02).
Не слiд займа-
тися розробкою 
нових проектiв. 

Успiшною буде iнтелекту-
альна i творча дiяльнiсть, 
яка сповнить Вас новими 
iдеями.

РИБИ (20.02-
20.03).
Велика вiрогiд-

нiсть того, що Вас попро-
сять заплатити за старими 
рахунками. Пiсля середи 
Ваш настрiй змiниться, Ви 
вiдчуєте себе зiбранiшими, 
справи пiдуть краще.

Астрологiчний прогноз на 13–19 лютого 2017 року  

По горизонталi:
1 Рiвнобiчний прямокутник
4 Продукт з молока
6 Членистонога комаха
7 Скам’янiла смола хвойних 
дерев
10 Посудина для зберiган-
ня гарячого чи холодного 
продукту
11 Церква
14 Iнертний газ
17 Виступ на схилi гори
18 Перев’язочний матерiал
21 Книга мусульман
22 Столиця Iталiї
23 Незаперечна iстина

КРОСВОРДКРОСВОРД
По вертикалi:
1 Вiйськове звання
2 Сорт сиру
3 Вiчнозелене хвойне дерево
4 Партiя гри в тенiс
5 Рiчка в Нiмеччинi
8 Здатнiсть вiдчувати запахи
9 Великий папуга
12 Глиняна хата
13 Великий багатовесловий 
човен
15 Отруйна змiя
16 Рiчка в Африцi
18 Кам’яна стiна
19 Алкогольний напiй
20 Заглибина в землi

Чи знаєте ви, що 
сир зберігає корисні 
властивості і після теплової 
обробки? Будь-які страви 
та випічка з сиру приносять 
ту ж користь, що й свіжий 
продукт. Із ним можна 
приготувати понад 
100 страв, майже всі вони 
легкі й дієтичні. 
Сам по собі сир – це вже 

прекрасний сніданок або 
вечеря, у поєднанні з варен-
ням, сметаною, вершками, 
молоком, фруктами і яго-
дами. Кожен може підібрати 
собі щось до смаку. Підсо-
лений сир також смакує із 
зеленню й овочами. Сирне 
тісто – дуже ніжне, м’яке, з 
нього можна випікати різно-
манітні смаколики. Найго-
ловніше – воно не вимагає 
окремої обробки і готується 
дуже швидко.

Сирне тісто – 
підготовка 
продуктів
Як роблять сир? Скисле 

молоко або кисляк підігрі-
вають на водяній бані, коли 
маса «згортається», відділя-
ються згустки і сироватка. 
Масу підвішують в марлі, 
щоб стекла рідина. Чим ре-
тельніше вона віджимається, 
тим більш розсипчастий ви-
ходить сир. Але чим хороше 
сирне тісто – у нього можна 
додавати сир будь-якої яко-
сті, навіть залишки, що на 
межі терміну придатності. 
Звичайно, краще тісто ви-
ходить зі свіжого, некислого 
сиру. Висока якість продукту 
характеризується солодку-
ватим смаком і ніжно-масля-
нистою консистенцією.

Сирне тісто для 
рулетиків

За цим рецептом можна 
випікати яскраві й красиві 
рулетики. Посипте їх кольо-
ровою кокосовою стружкою, 
краще яскравою.
Інгердієнти:
► сир – 250 г;
► цукор – 100 г;
► борошно – 280 г;
► розпушувач;
► яйце – 1 шт.;
► масло вершкове – 50 г.

Начинка: 
кокосова стружка, цукор, 

кориця, олія.
Спосіб приготування
Просіяти борошно і пе-

ремішати його з розпушува-
чем. Розтоплене вершкове 
масло перемішати з сиром і 
всипати борошно. Яйце зби-
ти з цукром, можна міксе-
ром. Змішати всі інгредієнти 
і замісити тісто. Залишити 
його «відпочивати» на 30 хв 
у холодильнику. Начинка: 
кокосову стружку висипати 
в невелику піалу і розтер-
ти із 3 ст. л. цукру. Робочу 
поверхню посипати борош-
ном і розгорнути тісто у ви-
гляді прямокутного пласта. 
Змастити олією, викласти і 

розрівняти по всій поверхні 
начинку.
Згорнути рулет і наріза-

ти на шматочки товщиною 
2 см. Із другою частиною 
тіста вчинити так само, але 
за начинку взяти цукор, змі-
шаний з корицею. Викласти 
отримані спіральки на деко, 
вистелене пергаментним 
папером. Оскільки при ви-
піканні вироби збільшують-
ся, залишайте відстань на 
деку. Випікати в духовці при 
180°С близько 15–20 хв. 
Якщо ви любите солод-
шу випічку, посипте готові 
рулетики цукровою пудрою.

Сирне тісто для 
пирога з яблуками

Ніжний, ароматний і діє-
тичний яблучний пиріг дуже 
корисний і надзвичайно 
смачний. Прекрасно підхо-
дить до чаювання як десерт, 
смакує і теплим, і холодним.
Інгредієнти:
► сир – 250 г;
► олія – 6 ст. л.;
► борошно – 1-2 скл.;
► яйця – 2 шт.;
► сода – 0,5 ч. л.;
► цукор – 4 ст. л.

Начинка:
► яблука – 2 шт.,
► цукор – 2 ст. л.,
► трохи кислих ягід, мож-

на замороженої журавлини, 
брусниці, вишні без кісто-
чок.
Спосіб приготування
Збити з цукром яйця і 

додати розтертий сир. Олію 
змішати з масою і ще раз 
добре розтерти. Всипати бо-
рошно і замісити тісто. Соду 
вмішати в борошно при 
просіюванні. Трохи тіста 
відкласти для прикрашання 
пирога. Розкачати плаский 
корж, укласти в форму так, 
щоб утворилися бортики.
Яблука нарізати шматоч-

ками і змішати з цукром. Із 
розморожених ягід злити сік 
і викласти їх на яблука, по-
сипати цукром. Смужки тіста 

викласти зверху красивою 
решіткою. Духовку розігріти 
до 180°С і випікати 30–40 
хв. Перш ніж розрізати гото-
вий пиріг, добре охолодіть 
його.

Сирне тісто для 
булочок

М’які і на диво смачні бу-
лочки виходять і без усякої 
начинки. Це просто і швид-
ко, тим більше, якщо ви 
виявили у холодильнику за-
лишки сиру – і продукт при-
лаштований, і страва готова. 
Додати доведеться всього 
лише масло і борошно та 
трохи цукру для начинки.
Інгредієнти:
► сир – 400 г;
► масло – 200 г;
► сода – 0,5 ч. л.;
► борошно – 3,5 скл.;
► сіль, ванілін, цукор.

Спосіб приготування
Розтираємо сир і додаємо 

розтоплений маргарин. Усе 
добре змішати, додати трохи 
солі (на кінчику ножа). Соду 
погасити оцтом. Всипати в 
просіяне борошно і пере-
мішати все. Замісити тісто 
– воно виходить м’яке і тро-
хи липне до рук. Це не біда 
– залишаємо його для дозрі-
вання: половину кладемо в 
морозилку, іншу – ділимо на 
10 грудочок і розкачуємо на 
кола по 5 мм товщиною.
На середину висипаємо 

1 ч. л. цукру, змішаного з 
ваніліном. Згортаємо навпіл, 
потім ще раз навпіл, щоб от-
римати трикутники з цукром 
всередині. Защипуємо краї і 
викладаємо на деко, зверху 
змащуємо олією і посипаємо 
маком або корицею. Випіка-
ти при температурі 180°С 
приблизно 30 хв. Готові 
рум’яні булочки залишити 
під серветкою на 10 хв, щоб 
вони стали м’якими і пиш-
ними.

СИРНЕ ТІСТО – СМАЧНО І КОРИСНОСИРНЕ ТІСТО – СМАЧНО І КОРИСНО
КУЛІНАРНА КНИГА

Як зменшити вологість 
у ванній кімнаті

У ванній кімнаті, якщо ви використовуєте її за призна-
ченням, регулярно відбувається процес випаровування 
вологи й подальшого її осідання на поверхнях. Тож вона 
стає ідеальним середовищем для розмноження різного 
роду бактерій, грибка і цвілі.
Якщо ми не хочемо цього допустити, потрібно правиль-

но і вчасно зменшувати вологість у ванній кімнаті.
Під час ремонту у ванній кімнаті використовуйте спе-

ціальні засоби з антисептиком, які не дадуть бактеріям 
розвиватися. Не забудьте і про якісну вологоізоляцію, що 
укладається під плитку.
Системи вентиляції
Це перевірений спосіб виведення вологи з приміщен-

ня, тому що найчастіше стандартної тяги вентиляційної 
шахти просто недостатньо. Передусім переконайтеся, що 
шахта вентиляції чиста та ніщо не заважає циркуляції пові-
тря. Далі за допомогою сірника або запальнички визначте 
ступінь тяги – просто піднесіть полум’я до решітки і по-
дивіться, наскільки язик полум’я тягнеться у бік решітки. 
Якщо сильно вигинається – усе в порядку, вашої вентиляції 
достатньо, щоб прибирати всю вологу.
У випадку слабкої тяги рекомендуємо встановити на ви-

тяжку вентилятор. Увага! Враховуючи, що вентилятор по-
трібно підключити в загальну мережу, а найчастіше його 
підключають до вимикача світла, то робити це має тільки 
професіонал, адже у ванній є і волога, і електрика, а разом 
вони – зона підвищеної потенційної небезпеки для життя. 
Провітрювання
Не забувайте регулярно після купання залишати двері у 

ванну відчиненими – тоді й волога, і вся згубна мікрофло-
ра буде гинути, особливо, якщо поруч є світла кімната, че-
рез яку проникатиме багато сонячного світла.
Не сушіть у ванній білизну
Як ви вже зрозуміли, будь-які додаткові джерела вологи 

будуть тільки погіршувати ситуацію. Сушіть білизну або на 
спеціальних сушарках, або ж обладнайте систему сушарок 
на балконі чи в господарській кімнаті. 
Сушарка для рушників
Користь від сушарки для рушників більша, ніж очевид-

на – сушить речі, гріє приміщення, і одночасно висушує 
повітря від вологи. Розмір радіатора залежить від ваших 
потреб і площі кімнати. Зауважте, чим вологіша ваша ван-
на, тим більшим має бути радіатор. Є два види радіаторів: 
водні та електричні. Перші не мають потреби в додаткових 
витратах на електрику – вони теплі завжди, коли в будинку 
включене опалення або є гаряча вода, другі ж працюють 
тільки від електрики. І не бійтеся, що він пересушить вам 
усе повітря – температура нагрівання може регулюватися.
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КУПЛЮ 
КОРІВ ТА КОНЕЙ, 

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Рядом лес, озеро, электричка, маршрут-
ка. Электричество. Интернет.

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

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

 

КПП «Теплоенергопостач» 
ІМР запрошує на роботу:

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню котельного 
обладнання

- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без шкідли-

вих 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

 НА ПРОИЗВОДСТВО 

(пгт.Гостомель) НУЖНЫ  

Уборщицы/
уборщики: 

Работа посменная. 
Дневные — ночные смены. 

ЗП от  3000 -
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.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

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

На постійну роботу потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА ПІВДНЯ

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

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

ФІРМОВИЙ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ м. Ірпінь

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ÊÅÐÓÞ×Ó 
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

Комплексный 

РЕМОНТ 
квартир, 

домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон, 

сантехника, напольные покрытия.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

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

РОБОТА!
Адвокатський офіс 
у місті Ірпені 

запрошує 
на роботу 
ЮРИСТА 

фахівця цивільного 
та господарського 
законодавства

Тел.: (067) 700-88-20

КУПЛЮ 
б/у холодильники, 
пральні машини, 
газові плити, 
колонки, 

радіоапаратуру часів 
СРСР та багато ін.

Тел.: (098) 155-33-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

Уборка территорий, 
вывоз мусора, 

земельные работы, 
любая тяжелая 
работа

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшимся 
без жилья, без средств к существованию, освободившимся из 
мест лишения свободы, попавшим в зависимость от нар-
котиков 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.

Автошкола
категорії 

А, А1, В, CЕ, D, D1
м.Ірпінь, 

вул.Шевченка, 5
(приміщення РАЦС)
т. 56-454, 

(066) 604-49-36,
(097) 871-20-21

РЕМОНТ В ЭКОНОМ-ФОРМАТЕ 
для новостроя!
2650 гривен за квадратный метр = 
работа + материалы + сантехника 
+ электрика

ЗАХОДИ И ЖИВИ

Подробности на сайте www.teploskann.com 
или по тел.: (050) 475-77-54

27.01.

Реклама в «Ірпінському віснику»:
(063) 605-54-70; (097) 126-16-17 


