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РЕДАКЦІЯ 

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

Ірпінські освітяни 
знайшли «рецепт», 

як відтягти дітей 
від ноутів і гаджетів 

на свіже повітря.

с. 2

ІРПІНЬ ПИШУТЬ
художники з усієї України

Ірпінь відомий своїми мальовничими краєвидами, архітектурою, парками, 
і, звичайно ж, творчим осередком українських майстрів пера ХХ сторіччя – 
Будинком письменників. Наше місто оспівували у своїх творах найвидатніші 
поети, ділилися цікавими спогадами у нарисах… Літературна історія Ірпеня 
достатньо вагома, та відтепер не менш важливим стане його мистецьке 
відображення іншими майстрами пера – художниками.
На фото: Сергій ЛАУШКІН і несподівані шанувальниці
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Дорогі жителі Приірпіння!
Щиро вітаю 
із Днем Незалежності 
нашої держави!

День Незалежності – це день, у якому 
щорічно зустрічаються минуле і майбуття України. 
Минуле вселяє мудрість, а майбуття виховує в нас 
відповідальність за прийняття рішень.

Сьогодні Україна переживає складні часи. Але 
множиться український рід, відроджуються наші міста, 
народжується нова Україна. І починається вона з 
кожного з нас і з нашого оновленого міста! 

Нехай серце кожного наповнюється гордістю 
за нашу державу, прагненням до її розбудови, а 
плідна праця буде надійною запорукою щасливого 
майбутнього! У першу чергу, бажаю миру в нашій 
незалежній країні! Хай спокій, щастя, любов та 
добробут запанують у кожному домі!

З повагою, Ірпінський міський голова 
Володимир КАРПЛЮК

ЗАПРОШУЄМО ДО МАГАЗИНУ ВЗУТТЯ «ШАРА»
У нас широкий асортимент 

чоловічого та
жіночого взуття.

Постійне оновленння товару, 
сезонні знижки. 

МИ ЗНАХОДИМОСЬ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 6-А

ФОТОКОНКУРС
на кращий благоустрій

в місті Ірпінь

«4 СЕЗОНИ»
* в рамках проекту «Дихай! Дій! Твори!»

До 28 серпня чекаємо на фото Ваших 
садиб, прибудинкової території приватних 

та багатоквартирних будинків.

E-mail: irpinagency@gmail.com

Ірпінь – місто мрії!

Заходи з нагоди 
Дня Незалежності України

24 серпня,
 м. Ірпінь, Центральна площа

10:00 – церемонія відкриття пам’ятни-
ка Тарасу Шевченку
10:15 – офіційні урочистості

11:00 – IRPIN ART FEST

16:30 – виступ Національної заслу-
женої капели бандуристів України 
ім. Г. Майбороди

18:00 – Shevchenko’s fashion day (по 
каз колекцій одягу з використанням 
української традиційної символіки)

20:00 – виступ ансамблю «Веселі 
музики» та балету «Терен» Національної 
філармонії України

*в програмі можливі зміни та уточнення
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В Ірпінській спеціалізованій 
школі художнього профілю 
ім. Макаренка створюється 
новий кабінет живопису і 
композиції. Уже провели 
ремонт, встановили 
відповідне освітлення, а 
стіни кабінету розписав 
вчитель школи, заслужений 
художник України 
Костянтин Могилевський.

Зображення підібрані сим-
волічні.  Мармурова  голова 
Венери  символізує  скульпту-
ру,  «Сіяч»  Казимира Малеви-
ча – живопис,  гравюра епохи 
Відродження  –  графіку,  а  ан-
тична грецька ваза – кераміку. 

Допомагала  Могилевському 
випускниця школи Євгенія Ку-
зинцова, студентка Київського 
художнього інституту ім. Саль-
вадора Далі.
Клас  мають  обладнати 

столами  і мольбертами. Крім 
цього,  за  словами  міського 
голови, буде комп’ютер, про-
ектор та екран, що дозволить 
учням більш детально  і  грун-
товно  вивчати  тонкощі  ху-
дожнього мистецтва. Разом із 
практичними заняттями із жи-
вопису  та  композиції  у  ново-
му  кабінеті  проводитимуться 
уроки історії культури.
«Впевнений,  що  в  цій 

мистецькій  кімнаті  під  керів-
ництвом  фахових  педагогів 
школи  Ірпінь  отримає  ще  не 
одного заслуженого чи народ-
ного художника», – зазначив у 
«Фейсбуці»  мер  Ірпеня  Воло-
димир Карплюк.

11–12 серпня в Ірпені 
відбувся тренінг «Школа 
волонтерів – 2017» за 
ініціативи Всеукраїнської 
громадської організації 
«Поруч» – спільноти 
волонтерів, які об’єдналися 
з метою реалізації 
доброчинних проектів. 
Їхнє гасло: «Ми поруч, щоб 
допомогти».

«Цей проект дає можливість 
розширити  власне  уявлення 
про  волонтерський  рух  і  його 

роль  у  позитивних  змінах  у 
всіх  сферах  суспільного  жит-
тя, налагодити контакти з гро-

мадськими  активістами  свого 
регіону, стати агентами змін у 
своїй громаді, зробити власний 

внесок у розбудову громадян-
ського суспільства», – зазнача-
ють  організатори  і  додають, 
що програма тренінгу для во-
лонтерів проводиться в різних 
містах України раз на місяць і 
збирає  найрізноманітнішу  ці-
льову  аудиторію  слухачів.  До 
Ірпеня  тренери-волонтери  за-
вітали вперше.
Під час дводенного  тренін-

гу учасники отримали не лише 
чітке уявлення з  історії волон-
терського  руху,  правового 
статусу  волонтерів,  діяльності 
громадських  організацій,  а  й 
основні  навички,  необхідні 
для  обговорення  та  реалізації 
рішень,  прийнятих  місцевою 
владою.

Міністерство культури України приймає документи 
кандидатів (представників закладів культури та 
громадських об’єднань) до складу Наглядової ради 
Фонду з 11 липня по 11 вересня 2017 року.
Така  процедура  здійснюється  відповідно  до  Закону 

України «Про Український культурний фонд», який набув 
чинності  у  2017  році.  Його  метою  є  сприяння  розвитку 
культури та мистецтва України, широкого доступу грома-
дян  до  національного  культурного  надбання,  підтримки 
культурного розмаїття й інтеграції української культури у 
світовий культурний простір.
Детальна  інформація  на  офіційному  веб-сайті  Мін-

культури: mincult.kmu.gov.ua у розділі «Український куль-
турний фонд». Довідки за телефоном: (044) 234-63-88.

В Ірпені у дитячому садку 
«Лісова пісня» створюють 
першу в місті інклюзивну 
групу. Вона має допомогти 
дітям із особливими 
потребами максимально 
соціалізуватися. Створити 
її запропонувала завідувач 
закладу Марія Нельзіна.

«Я  пішла  в  управління 
освіти  з  цією  пропозицією, 
потім міській раді лист напи-
сала, і нас підтримали. Навіть 
не сподівалася, що так швид-
ко виділять гроші і вже в кінці 

червня ми почнемо роботу», 
– розповідає пані Марія. 
Розташується  інклюзивна 

група у приміщені колишньої 
пральні, воно невелике, роз-
раховане на 10–12 дітей. Уже 
зараз основний ремонт май-
же завершено  і  зовсім скоро 
сюди  завезуть  нові  меблі  та 
іграшки.
«Ми  плануємо,  що  там 

працюватимуть  вихователі  і 
помічник  вихователя  у  тако-
му  ж  режимі,  як  і  загалом  у 
дитячому  садочку.  Допома-
гатиме  і  наш  психолог,  учи-

тель-логопед,  соціальний пе-
дагог», – додає завідувач.
Разом  із  новоствореною 

інклюзивною групою до 1-го 
вересня  активно  готують  й 

інші 14 груп. На 90% садочок 
уже  готовий приймати мале-
чу,  і  менш  ніж  за місяць  тут 
знову завирує життя.

Інформаційне агентство ІТV

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СПІЛЬНА СПРАВА

МИСТЕЦТВО

НА ЧАСІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Літо, яке 
залишилося… 

Серпневий недільний ранок. 
Сніданок в саду,
Що в променях, бджолах і росах,
У м’яті, мелісі...
Десь осінь свою павучки, причаївшись, прядуть,
І мед еспарцетовий скрапує в теплому лісі.

І – дзвони! 
І – дзвони!
Над нами ушир і увись!
Здається, повітря народжене звуком од світла!
І ластівки наші так високо піднялись,
Де срібно і чисто відлунюється молитва.

Хай буде цей сад молодим, 
Розростеться в літа, 
Цей світ обживе,
Перейде від дітей до онуків,
Бо що б не казали, а сад – 
Він усе пам’ята, –
І настрій води,
І крила, 
І руки,
І звуки,

І те, що – неділя, 
І серпень, 
І сміх навздогін 
Щасливому слову,
Коли всі разом за столом ми.
І доки є він,
І є ми,
І над нами цей дзвін –
Триває життя
І тримаємось ми у ньому.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

В Ірпені розпочала роботу
«Школа волонтерів»

У «ЛІСОВІЙ ПІСНІ»
створюється інклюзивна група

Активістів запрошують до 
Наглядової ради Українського 
культурного фонду

В Ірпені планують створити 
символічний фруктовий сад 
письменників
18 липня в Ірпені відбулася робоча зустріч 
Ірпінського міського голови Володимира Карплюка 
з головою Національної спілки письменників 
України Михайлом Сидоржевським. У ході зустрічі 
обговорювали деталі реконструкції парку на 
території Будинку творчості письменників.
«Акуратні алеї,  затишні альтанки, мальовниче озеро – 

все це має надихати митців, які будуть сюди приїжджати до 
створення нових літературних шедеврів. Визначили місце, 
де  невдовзі  розташується  символічна  сцена  для  літера-
турних читань під відкритим небом, – зазначив очільник 
Ірпеня Володимир Карплюк. – Крім того, домовилися про 
створення  у  парку  символічного  фруктового  саду  пись-
менників. Хочемо, щоб поруч із легендарними яблунями 
Олекси Ющенка, Івана Драча, Юрія Мушкетика, Станісла-
ва Тельнюка, Дмитра Павличка у день відкриття парку ві-
домі літератори сучасності висадили й свої іменні дерева».
Ірпінський міський  голова  запрошує  українських май-

стрів пера долучитися до цієї ідеї.
За словами Володимира Карплюка, відкрити оновлений 

парк письменників в Ірпені планують до Дня міста.

ЮНІ ХУДОЖНИКИ ІРПЕНЯ 
матимуть кабінет живопису

В Ірпені завершується 
будівництво сучасних 
багатофункціональних 
спортивних майданчиків 
на територіях шкіл. Як і 
обіцяв перший заступник 
ірпінського міського 
голови Дмитро Христюк, 
у кожній школі Ірпеня до 
початку навчального року 
за період літніх канікул 
побудують такі спортивні 
майданчики. Гроші на 
реконструкцію старих 
та будівництво нових 
майданчиків у 2017-му 
було виділено із бюджету 
розвитку міста. 
Старше  покоління  добре 

пам’ятає,  що  колись  батьки 
не могли  загнати  дітей  з  ву-
лиць  до  хати.  Аж  поки  зорі 
небо не покриють, діти в зи-
мовий період грали у хокей, 
влітку – у футбол. На сьогод-
ні бачимо картину зворотну: 
батьки  не  можуть  вигнати 
своїх дітей з хати на вулицю, 
бо  вони  прив’язані  до  своїх 
гаджетів,  ноутбуків.  Проте 
тільки  здорова  (рухлива) на-

ція має перспективу розвитку 
суспільства і держави в ціло-
му.  Зрозуміло,  що  закладені 
ще в школі фізкультурні тра-
диції мають на це неабиякий 
вплив.
За словами заступника на-

чальника  Ірпінського  управ-
ління  освіти  та  науки  Олега 
Білоруса,  освітяни  прагнуть 
започаткувати  нові  форми 
фізичного  виховання  в  шко-
лах  із  масовим  залученням 
дітей. Саме в цьому контексті 
і  відбувається  реконструкція 
спортивних  майданчиків,  де 

одночасно  буде  розміщено 
поле  для  гри  у  міні-футбол, 
баскетбольний  і  волейболь-
ний майданчики. Отже, мож-
на  буде  пропагувати  найма-
совіші  види  спорту.  Звісно, 
подбали  і про спортивне на-
чиння та обладнання на всіх 
майданчиках,  зокрема,  про 
футбольні ворота і сітки, про 
баскетбольні кільця, про м’я-
чі, мати і тренажери. 
Натомість діючі  спортивні 

споруди в школах здебільшо-
го не відповідали ні нормам 
санітарним, ні техніки безпе-

ки,  це  передусім  стосується 
покриття  –  асфальт,  галька, 
пісок... Скажімо, у школі №17 
спортмайданчик  був  розта-
шований  на  дні,  так  би  мо-
вити, котловану, який навесні 
перетворювався  в  болото. 
Нині там фактично зроблено 
стадіон  зі  спеціальною  дре-
нажною системою з водовід-
веденням. 
Спортивно-ігрові  май-

данчики  практично  готові  в 
школах  №1  и  №2.  Закінчу-
ються  роботи  в  школі №17. 
На  70%  виконані  роботи  в 
школі  №12,  там  приймати-
муть  дітей  два  майданчики: 
один готовий, другий активно 
доробляється. 
Найбільш об’ємна споруда 

в школі №3 – там відбуваєть-
ся  комплексна реконструкція 
чотирьох  об’єктів:  майдан-
чика  для  гри  в  міні-футбол, 
бігових доріжок, тренажерної 
платформи  і  багатофункціо-
нального  спортивного  май-
данчика. Плюс реконструкція 
діючого  спортивного  поля  із 
заміною трав’яного покриття. 
Саме  спортивний  комплекс 
школи №3 сприятиме прове-
денню спортивних заходів на 
рівні міста, району, області.

Володимир КОСКІН

В ІРПІНСЬКИХ ШКОЛАХ 
фізкультуру виведуть із тіні
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Селищний голова 
Коцюбинського вже понад 
8 місяців не скликає 
засідання виконавчого 
комітету. Про це розповів 
депутат ірпінської 
міської ради Богдан 
Слюсаренко у «Новій студії» 
Інформаційного агентства 
«ITV».
«На  сьогодні  у  нас  вели-

ке  протистояння  депутатської 
більшості з селищним головою 
Коцюбинського  Ольгою  Ма-
тюшиною.  Селищний  голова 
протягом 8 місяців не скликає 
засідання виконкому», – зазна-
чив Богдан Слюсаренко.

За  законом України викон-
ком  збирає  саме  селищний 
голова, або за її розпоряджен-
ням – заступник. І він має зби-
ратися  не  рідше,  ніж  раз  на 
місяць.  Планування  роботи 
виконавчого  комітету  є  осно-
вою  організаційного  забезпе-
чення,  виконання  його  функ-
цій,  і  здійснюється  відповідно 
до плану роботи виконавчого 
комітету  та  щомісячного  пла-
ну  заходів,  що  проводяться 
радою  та  її  виконавчим  комі-
тетом.
За  словами  Слюсаренка, 

від  цього  страждає  громада 
селища. Зокрема, у Коцюбин-
ському 63 дитини-інваліда, які 
щомісячно  мають  отримувати 

фінансову  допомогу.  «У  бю-
джеті гроші є. Щоправда, всім 
батькам  цих  дітей,  котрі  при-
ходять  за  допомогою,  Матю-
шина розповідає, що виконком 
не збирається. Зараз на кожній 
сесії  селищний  голова  Коцю-
бинського  каже,  що  потрібен 
новий виконком. Більше  того, 
вона роздає списки (з новими 
іменами – ред.). Хоча полови-

ну людей у цих списках депу-
тати  не  знають  і  не  бачили», 
– розповів Богдан Слюсаренко.
Жителі  Коцюбинського,  чиї 

життєво важливі питання такий 
тривалий  час  не  можуть  зру-
шити з місця, обурені ситуаці-
єю  з  відсутністю  засідань  ви-
конкому,  який  востаннє  було 
проведено 4 грудня минулого 
року.

Днями в Муніципальній варті (приміщення 
міськвиконкому, вул. Шевченка, 2-а) з’явиться 
автоматичний дефібрилятор. Його має передати 
Ірпінська центральна лікарня, що була 
розпорядником коштів Громадського бюджету. 
Відповідне рішення минулого тижня ухвалила 37-а 
позачергова сесія Ірпінської міської ради.
Нагадаємо,  що  одним  із  переможців  «Громадського 

бюджету  –  2016»  став  проект  «Дефібрилятор  у  кожно-
му  громадському  місці».  Пристрій,  що  може  врятувати 
людину при раптовій  зупинці  серця, придбали  за майже 
50 тис. грн.
Автор проекту, заступник начальника КП «Муніципаль-

на варта» Микола Ковальчук стверджує, що це вперше в 
Україні дефібрилятор придбали для служби громаді і збе-
рігатися він буде у загальнодоступному місці.

В Ірпені по вулиці Українській від вулиці Гагаріна 
прокладається дощова каналізація. Наразі роботи 
тривають на розі по вулиці Українській та Гагаріна, 
де під час дощів і танення снігу традиційно збиралася 
величезна калюжа.

Відповідно до проекту дощова вода з оновленої вулиці 
Гагаріна має пройти по підземному дощовому колектору 
на  вулиці  Українській.  Далі  вона  має  влитися  в  підзем-
ний водогін  і  вже новий колектор,  який прокладений по 
вул. Пушкінській в районі Пушкінського скверу.
Далі вода піде по течії наліво до так званої “пушкінської 

калюжі”, до якої також підлаштована система підземної до-
щової каналізації. Потім вода піде по Соборній до перети-
ну з вулицею Давидчука, звідки вона поступатиме за місто.

«Можливе підвищення 
тарифів на газ і тепло 
з жовтня цього року 
прискорить осінню 
інфляцію», – прогнозує 
Олена Білан – головний 
економіст інвестиційної 
компанії «DragonCapital».

Ціни  на  споживчі  товари 
у  липні  зросли  на  0,2%  піс-
ля  1,6%  зростання  в  червні. 
У  результаті  у  річному  вимірі 
інфляція  пришвидшилась  до 
15,9%. Ціни на м’ясо зростають 
зі швидкими темпами з початку 
року.  «Причини  дві  –  спалах 
африканської чуми, в результа-
ті якої знизилося поголів’я сви-
ней, і ріст світових цін на м’ясо, 
який  активізував  експорт.  У 

результаті  знизилася  пропози-
ція  свинини  на  внутрішньому 
ринку і виросли ціни. Інші види 
м’яса  також  “підтягнулись”  за 
свининою  і  подорожчали»,  – 
пояснює Олена Білан.
За її словами, у серпні очіку-

ється  невелика  дефляція  (зни-
ження цін – ред.), в основному, 
завдяки  сезонному  зниженню 
цін на овочі та фрукти, а також 
здешевленню цукру.
Можливе  підвищення  та-

рифів на  газ  і  тепло  із жовтня 
цього  року  може  додати  0,5 
процентних пункти у показник 
інфляції.
Фактор  активізації  бюджет-

них  і  пенсійних  виплат  також 
може  вплинути  на  динаміку 
інфляції.  У  результаті  осучас-

нення пенсій додаткові доходи 
отримають  найбідніші  верстви 
населення,  які  витрачають  ве-
лику  частину  своїх  доходів  на 
продукти харчування. 
«Валютний курс також може 

здійснювати  тиск  на  ціни.  У 
минулому  році  різке  зростан-
ня  бюджетних  витрат  у  кінці 
року  на  тлі  негативних  очіку-
вань  підштовхнуло  гривню  до 
девальвації.  Ситуація  цілком 

може  повторитися  і  в  цьому 
році. Тим більше, що на кінець 
червня на  гривневих рахунках 
центрального  та  місцевих  бю-
джетів накопичилася рекордна, 
за  нашими  оцінками,  сума  в 
67 млрд грн, яка удвічі переви-
щує залишки червня минулого 
року», – зазначає економіст.

За матеріалами
 «Vox connector»

ІРПІНЬ. ВНАСЛІДОК 
ДТП ВОДІЯ ЗАТИСЛО В 
АВТОМОБІЛІ 
10 серпня на вул. Озер-

ній  в  Ірпені  сталася  сер-
йозне ДТП за участю двох 
іномарок.
Дорога  була  повністю 

перекрита.  Працювала 
поліція,  рятувальники  та 
швидка. Першими на міс-
це пригоди прибули коле-
ги водія з «МістЕкспрес».
За  словами  свідків, 

учасник  котрий  постраж-
дав, найімовірніше, виїхав 
з  другорядної  на  голов-
ну  та  отримав  серйозний 
удар в бік машини. Пред-
ставники  МНС,  що  при-
були  на  місце  пригоди, 

діставали  водія  з  авто  за 
допомогою  спеціальних 
засобів, серйозність травм 
іншого водія не відома.

ГОСТОМЕЛЬ. НІЧНЕ ДТП
13 серпня пізно увечері 

на  «Варшавці», між КП  та 
Мостищем  (Гостомель), 
сталася  страшна  аварія. 
За  попередніми  даними, 
водій  автівки  «Ягуар»  не 
впорався  з  керуванням, 
з’їхав з траси і на значній 
швидкості влетів у дерево. 
Внаслідок ДТП водія і двох 
пасажирів  госпіталізовано 
у  важкому  стані. Ще  троє 
із  салону  авто  отримали 
подряпини та забої. 

За даними 
з відкритих джерел

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

ПЕРСПЕКТИВИ

НОНСЕНС

ВИКЛИКИ

У багатоквартирному
будинку стався вибух 
газу: є жертви

У КОЦЮБИНСЬКОМУ ВИКОНКОМ 
не збирається понад 8 місяців 

11 серпня о 2:46 в 
16-квартирному будинку 
по вул. Тищенка, 3-а, 
стався вибух побутового 
газу – постраждали 
чотири особи. Дві жінки 
з важкими опіками були 
доправлені в реанімацію 
Ірпінської центральної 
лікарні, на жаль, 
врятувати їх не вдалося.
В одній із квартир на пер-

шому поверсі вибух вибив два 
вікна,  зруйнував  міжкімнатні 
двері,  пошкодив  підлогу,  а 
також  обшивку  вхідних  две-
рей чотирьох квартир. Опорні 
конструкції будинку вціліли.
Усіх  мешканців  будинку 

(27 осіб) евакуювали. На місці 
події працювало 20 рятуваль-
ників та 5 одиниць техніки.
Із самого ранку працівники 

«Київоблгазу»  шукали  місце 
витоку.  «Близько  17:30  була 

знайдена  пошкоджена  труба. 
Місце витоку виявили на при-
будинковій  території  поруч 
з будинками №8  і 10»,  – по-
відомив  кореспондентам  ITV 
начальник  відділу  з  питань 
надзвичайних  ситуацій  ІМР 
Олександр  Костюк.  Електро- 
й  газопостачання  відновили 
близько  21:00  цього  ж  дня. 
Евакуйовані мешканці повер-
нулися до своїх квартир. Лю-
дей забезпечили їжею, водою 
та усім необхідним.
Начальник  управління 

інфраструктурного  розвит-
ку,  інвестицій  та  ЖКГ  Андрій 
Літвинов  розповів,  що  міс-
це  виходу  газу  знайшли  між 
двома  будинками  на  прибу-
динковій  території  –  «витік 
стався у старій трубі, яка йшла 
до непрацюючої  і  занедбалої 
котельні,  вона  вже  давно  не 
використовується,  але  була 
неправильно  відключена  те-

плопостачальною  компані-
єю». Також А. Літвинов відзна-
чив, що всі будинки в районі 
аварії перевірені, як і всі вну-
трішньобудинкові мережі.
14  серпня  Ірпінський 

міський  голова  віддав розпо-
рядження  створити  робочу 
групу для допомоги родичам 
загиблих та постраждалим під 
час  вибуху.  До  складу  робо-
чої  групи  увійшли  представ-
ники  Ірпінської  міської  ради, 
управління  праці  та  соцзахи-
сту населення, служби у спра-
вах  сім’ї  та  дітей,  депутати 
ІМР  та  лікар-психіатр  Ірпін-

ської  міської  лікарні.  Наразі 
робочою  групою  вивчаються 
потреби  мешканців  даного 
будинку.
Тривають ремонтні роботи 

в  під’їздах  та  квартирах,  які 
цього  потребують.  Замінено 
газові  крани  на  вхідну  групу 
у  ІІ  під’їзді.  Мешканцям  бу-
динку запропоновано пройти 
психологічну  реабілітацію  та 
оздоровитись.
Ірпінська міська рада  та  її 

виконавчий  комітет  вислов-
люють  співчуття  родинам  за-
гиблих.

Інф. «ІВ»

Коли потече з кранів 
чиста вода?
У 2018 р. в Ірпені 
побудують три станції 
знезалізнення води (це 
суттєво зменшить вміст 
сполук заліза у воді для 
покращення її якості, 
очищення). У комплексі 
відбудеться будівництво 
станції підйому води у 
Стоянці. 

Отож  з  наших  кранів  не 
тектиме  брудна  вода,  різко 
зменшиться потреба у частій 
заміні  аквафільтрів.  Пози-
тивний фактор – оновлення 

водогону,  за  два  роки  «Ір-
піньводоканал»  замінив по-
над  20  км  застарілих  труб. 
Це  один  із  найкращих  по-
казників не  лише в області, 
а й в Україні.
Також  досягнуто  домов-

леності ІМР по станціях зне-
залізнення води і з Ворзелем 
та Гостомелем. 
Нагадаємо,  що  першу 

станцію  знезалізнення  води 
збудують на станції підйому 
та резервування води «Про-
грес»  у  мікрорайоні  «СМУ» 
до кінця цього року. На це у 

міському  бюджеті  передба-
чено 8 млн грн.
До речі,  все це буде най-

ліпшою  відповіддю  на  пети-
цію «Покращити якість водо-

провідної  води  та  вирішити 
проблеми  з  водопостачан-
ням», що надійшла на адресу 
ІМР в середині 2016 р.

Інф. «ІВ»

«Муніципальна варта» отримала 
автоматичний дефібрилятор

ЧОГО ОЧІКУВАТИ НА ОСІНЬ:
тарифи, ціни на продукти та інфляція

В Ірпені ліквідують ще одну калюжу
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В  Ірпені  вперше  відбува-
ється  пленер  всеукраїнського 
рівня. Та й, здається, в  інших 
містах  Київщини,  подібних 
пленерів ще  не  було. Міська 
влада подбала про розміщен-
ня і харчування художників та 
забезпечення  їх  необхідними 
матеріалами.  12–13  серпня 
митці знайомилися з Ірпенем, 
побували  в  парках,  відвідали 
бібліотеку  і  історико-краєз-
навчий музей. Гості, зокрема, 
високо  оцінили  оновлений 
центр  Ірпеня.  Оскільки  серед 
них є архітектори, то ця оцін-
ка фахова.
На  офіційному  відкритті 

пленеру в комплексі «Конфе-
ренц-Хол  Ірпінь»  13  серпня 
лунали привітання офіційних 
осіб  та  музика  у  виконанні 
діксіленду «Хрещатик». 
14  серпня  художники  взя-

лися  до  роботи.  Вони  пра-
цюють  в  Будинку  творчості 
письменників, на березі річки 
Ірпінь,  в  парку  ім.  Правика, 
парку  дерев’яних  скульптур 
«Покровський»,  Центрально-
му  парку  та  інших  куточках 
нашого  міста,  які  привабили 
митців своєю мальовничістю.
У  пленері  також  беруть 

участь  наші  земляки-худож-
ники  Вікторія  Новосельська, 
Валерій  Гуменюк,  Вікторія 
Козак,  Сергій  Рожновський, 

Владислав Задворський, Юлія 
Павлусь, Василь Попель, Сер-
гій Сморчков та інші.
Планується видати каталог 

пленерних робіт. А оригінали 
ірпінці  і  гості  міста  зможуть 
побачити на відкритті пам’ят-
ника  Тарасові  Шевченку  24 
серпня.
Отже,  мистецьке  життя  в 

Ірпені  відроджується  і  розви-
вається. Однак  є  і  проблеми. 
Кожний  учасник  пленеру  по-
дарує місту дві свої картини. А 
де їх зберігати і експонувати? 
Місту давно потрібні і вистав-
кова зала, і художній музей.

НА ІСТОРИЧНОМУ ПЛЕНЕРІ 
ЗІБРАЛИСЯ КОРИФЕЇ

Розповідає Костянтин 
Могилевський, заслужений 
художник України, куратор 
заходу:
–  Мої  ірпінські  і  київські 

друзі  (художники,  скульпто-
ри,  архітектори,  люди  інших 
творчих професій), вболіваю-
чи за культуру, неодноразово 
говорили про те, що в  Ірпені 
треба  створити  Арт-центр  з 
галереєю,  школою  мистецтв, 
виставковими  залами,  класа-
ми для лекторіїв. Але поки що 
таке цікаве історичне місто як 
Ірпінь,  розташоване  недале-
ко від Києва, не має місця, де 

виставити  твори  художника. 
А  класних  художників  бага-
то,  їх  потрібно  запрошувати. 
Я  сказав  колегам  просту  річ: 
«Перш ніж виходити з серйоз-
ною  пропозицією  до  мера, 
смикати  його,  висловлювати 
побажання,  давайте  спочатку 
проведемо  Всеукраїнський 
пленер». 
Отож тепер проходить пле-

нер  «Намальований  Ірпінь». 
Першорядними  художника-
ми, корифеями представлено 
всі  регіони  України:  Донбас, 
Полтава,  Київ,  Харків,  Закар-
паття,  Прикарпаття,  Львів, 

Рівне, Тульчин. До нас завіта-
ли народний  художник Укра-
їни  Богдан  Ткачик,  заслужені 
художники  України  Михайло 
Довгань, Орест Манюк, Олек-
сандр Ольхов і Віктор Скубак, 
члени  Національної  спілки 
художників  України  –  Богдан 
Бринський,  Віктор  Гвоздин-
ський,  Володимир  Кабачен-
ко,  Олена  Кондратюк,  Тетя-
на  Красна,  Олег  Курдибаха, 
Сергій Лавушкін, Віктор Мед-
ведєв,  Аліна  Славгородська, 
Панас Титенко, Андрій Федо-
сєєнко  і  Віктор  Цапко.  Вони 
–  сьогоднішня  еліта  худож-
ницького  світу.  На  відкритті 
пленеру заступник голови На-
ціональної Спілки художників 
України  Ігор Волощук сказав: 
«Можна бути спокійним, тому 
що  у  першокласних майстрів 
вийдуть першокласні роботи. 
І місто  Ірпінь  володітиме  ко-
лекцією  приблизно  з  сорока 
чудових  робіт  сучасних  май-
стрів і ці роботи з роками на-
буватимуть цінність». 
Є  таке  прислів’я:  «Немає 

пророка в своїй вітчизні». Ми 
не  цінуємо  тих,  хто  поруч  з 
нами, а коли їх не стає – спо-
хоплюємося.  Але  художнику 
щастить в тому сенсі, що піс-
ля  нього  залишаються  його 
твори. Я думаю, цей  історич-
ний  пленер  буде  поштовхом 
до  того,  щоб  вести  серйозну 
розмову  з  міською  владою 
про те, що місту такого рівня, 
таких  традицій  (скільки  тут 
пам’яток,  видатних  людей, 
особливо  письменників!)  по-
трібен Арт-центр. І я вірю, що 
з часом нащадки нам подяку-
ють, якщо ми це зробимо всі 
разом – з громадою, міським 
головою,  управлінням  куль-
тури. 
І нехай пленер художників 

стане  традиційним,  щоріч-
ним. Я дуже на це сподіваюся, 
хоча рано загадувати, бо я ще 
не  знаю  результату  пленеру, 
не  знаю, як до цього постав-
ляться  ірпінці  і  представники 
влади.  Сподіваюся  на  пози-
тивну реакцію, на те, що кар-
тини  людям  сподобаються  і 
всі  пишатимуся,  що  такі  ху-
дожники працювали в Ірпені.

ТЕМА НОМЕРА

ІРПІНЬ ПИШУТЬ
художники з усієї України
Вже другий тиждень ірпінці помічають в парках і на вулицях 
рідного міста людей з етюдниками. Це триває робота 
всеукраїнського пленеру «Намальований Ірпінь». Куратор і учасник 
проекту, заслужений художник України Костянтин Могилевський 
зібрав відомих митців з усієї України – від Ужгорода до Луганщини 
і від Києва до Одеси. Загалом «Намальований Ірпінь» зібрав 
41 учасника, 19 із них – з інших міст України.

Текст: Володимир КОСКІН, Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
фото: Володимир КОСКІН

Віктор Гвоздинський, 
м. Рівне
«Якщо  пленер  з  французь-

кої  –  повітря,  то,  очевидно,  і 
треба  працювати  на  повітрі. 
Майстерня  –  це  вже  трошки 
вихолощено,  ніби  висушено, 
робиться  уже  проаналізоване, 
раціональне,  вивірене,  а  на 
пленері  можеш  помилитися, 

щось зробити не так, але то живе. 
...Теремок  у  Будинку  творчості  письменників  мені  відразу 

сподобався. В  Ірпені,  очевидно,  таких будівель майже не  збе-
реглося, це – цікавий садибний маєток магната Чоколова, оригі-
нальний по архітектурі, тут працював чудовий архітектор рівня 
Олексія Бекетова. Заможні люди могли собі дозволити таку бу-
дівлю, напевно, що тут був і благоустрій набагато кращий, нині 
ця краса занедбана через нестачу коштів, держава, як кажуть, 
вмила  руки.  А  я  хочу  підкреслити:  ця  пам’ятка  архітектури  є 
окрасою міста і місцевості і є великою мірою не тільки візиткою 
БТП, а й міста Ірпінь». 

Олег Курдибаха, 
м. Тернопіль
«По-перше,  маю  чудове 

враження від Ірпеня і настрій 
хороший  від  побаченого. 
Малювати в майстерні і поза 
майстернями – це велика різ-
ниця.  Бо  в  майстерні  худож-

ник завжди експериментує,  зокрема з формальними реча-
ми, яких вже надто багато. Але це не означає якість митця. 
А от кожна місцевість – характерна, вона веде художника. Я 
бував у Карпатах, Закарпатті, в Польщі, Угорщині – у всякої 
місцини свій характер. У нас на Тернопіллі, по суті, лише на 
півночі області ще є трошки сосон, а тут прекрасні гаї сосно-
ві, які хочеш малювати.
Я в цих краях народився – у Білогородці Києво-Святошин-

ського району. Але почалася війна, батько – на фронт, мати з 
трьома дітьми (я найменший) – на Вінниччину. У 1946 р. сім’я 
зібралася вже в Тернополі. Відтоді там живу. І ось маю велике 
свято – потрапив в Приірпіння, опинився на малій батьківщині». 

Олена Кондратюк, 
м.  Ужгород
«Я  ніколи  тут  не  бувала  і 

майже нічого не  чула про  Ір-
пінь. Долітали чутки лише про 
Ірпінський  будинок  творчості 
письменників.  Але  це  було 
далеке  і  не  рідне.  Та  ось  по-
ходила по  ірпінських стежках, 

послухала історію, побачила краєвиди… 
Я художник не пленерний, здебільшого малюю в майстер-

ні. Але пленери мені необхідні, бо треба звідкись черпати нові 
ідеї. Їх не висидиш в майстерні. Не знайдеш в книжці. Необ-
хідно спостерігати за природою, вона наштовхує на нові ідеї. 
Плюс обмін досвідом. Тут же 20 художників, з різних регіонів, 
вони всі  по-різному малюють.  І  це  також  тебе підштовхує  і 
розвиває. 
Художники  по-інакшому  влаштовані,  мислять метафора-

ми та образами, асоціаціями. Природа викресає асоціації. У 
книжці можна вичитати думку, а тут ми “вичитуємо” асоціації. 
Їх дарує спостереження. Мені тяжкувато, моє око звикло до 
багатоперспективності пейзажу, тобто гора за горою і так далі. 
А тут краєвид наближений до рівного горизонту, і мені склад-
но. Але ж це і цікаво якраз. Виникає зовсім інше завдання і 
його треба вирішити».

Володимир Кабаченко, 
м. Одеса
«Ірпінь  –  мій  рецидив.  Я 

тут  був  випадково.  Через  важ-
ку  хворобу  брата  –  привозив 
його,  майже  нерухомого,  до 
військового шпиталю у 2009 р. 
Я  випросив  у  колег  етюдник  і 
ходив по  територію санаторія, 

намалював кілька етюдів, зокрема затишне озерце.
І от пленер в Ірпені. По-перше, це змагання різних мистець-

ких шкіл, оскільки в Ірпінь приїхали художники зо всієї України. 
По-друге, це давні товариші, з якими я десятками років знаюся, 
слідкую, що нового, кращого. По-третє, це стимуляція тих, хто 
працює в майстерні або просто над замовленням, особливо це 
стосується  монументалістів  чи  прикладників.  По-четверте,  це 
розрада і розвага – поїхати, подивитися, відключитися від іноді 
рутинної праці в майстерні, або від служби, викладання тощо. 
Поїздка – це можливість побачити зовсім інший світ».

Богдан Ткачик, 
м.  Київ
«Ірпінь для мене не в новин-

ку, колись я тут уже був, щоправ-
да, минуло аж 45 років. Я вчився 
у  Києві  в  художній школі  і  нас, 
учнів,  привозили  до  Ірпеня  –  в 
Будинок творчості письменників. 

Ми бачили видатних літераторів. Вдруге я в Ірпені був у лиховісні 
90-і. Роман Андріяшик дописував роман. Кобзар та письменник 
Микола  Литвин,  мистецтвознавець  Ігор  Герета  і  я  приїхали  до 
нього в гості в Будинок творчості. 
І от я втретє в Ірпені. Вже хлопці всі малюють, а я приміряю-

ся, вивчаю місцевість, щоб створити картину на історичну тему, 
пов’язану з природою ірпінською, з річкою.
Я  не  пленерний  художник,  маю  освіту  монументаліста,  але 

нині займаюся станковим живописом, зосереджений на історичній 
картині. Наша українська історія дуже глибока, вразлива, ї її слід 
відтворити такою, якою вона була. І я останніми роками тим за-
ймаюся, бо відчуваю, що бракує правди в цій царині.
Ірпінь – це, по суті, українська письменницька столиця. Хочу це 

відобразити. Я малюю не стільки те, що бачу, а те, що відчуваю». 

Панас Тітенко, 
смт Коцюбинське
«Я  мешкаю  в  Коцюбин-

ському,  майже  поряд.  Але 
Ірпінь  –  все  одно  відкриття. 
Кожне  спілкування  з  приро-
дою – відкриття, яке надихає 
на творчість.
Майстерня – це робітня, в 

якій  художник  творить.  Але 
надихатися, черпати треба на пленері. Ти, як кажуть, душею 
світлішаєш, і барви висвітляєш – вони дихають. Пленер не-
подільний з художником, це початок роботи в майстерні».

Сергій Лаушкін, 
м. Київ 
«В  Ірпені  я  був  колись  у 

колеги Костянтина Могилев-
ського  на  виставці.  Тепер 
бачу,  які  зміни  відбулися. 
Тож Ірпінь став для мене від-
криттям.
Видатний  Коровін  писав 

своїм друзям: “Приїздіть до мене в Крим, почистіть свою 
палітру”. Отже, в Ірпені ми чистимо свою палітру приро-
дою, нові кольори добираємо, навіть оця трава не зелена, 
це якийсь складний колір, його добираєш і потім користу-
єшся. І таким чином збагачується твоя палітра».

Віктор Цапко, 
с. Великий Перевіз 
(Полтавщина)
«Ірпінь  для  мене  відкриття, 

я  вперше  сюди  приїхав  і  дуже 
вражений  перебудовою  міста. 
Видно, що тут працюють госпо-
дарі, дай Боже, їм успіхів. А ми 

будемо малювати цю красу.
Пленер – це дуже важлива річ для кожного митця, бо відбува-

ється обмін досвідом. Кожний працює по-своєму. І ти збагачуєш 
свої здобутки, вчишся в колег, бачиш іншу манеру письма, сам 
ідеш вперед. Втім, до колег я дослухаюся, але роблю по своєму».

Андрей Федосеєнко, 
м. Харків
«Я вперше в Ірпені. Але хто ж 

Ірпінь не знає за літературними 
та  іншими мистецькими здобут-
ками?
Чому я тут на пленері? Він дає 

відчуття палітри. Якщо не будеш 
виходити на  пленер,  у  тебе  бу-

дуть завчені кольори, не буде нового й свіжого. У природи вчаться 
– це відчуття фарб, нові знайомства. А ще – високий рівень учас-
ників та потужне культурне підґрунтя, напрацьоване попередника-
ми. Та тут на кожному міліметрі простору творили великі таланти. 
Є про що говорити і що писати».

На фото: Костянтин Могилевський

Олександр Ольхов малює центр Ірпеня. Фото з відкритих джерел 
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НАВІЩО УКРАЇНІ НОВА ХВИЛЯ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ?
Згідно з даними Міністер-

ства економічного розвитку і 
торгівлі,  в  Україні  налічуєть-
ся майже 3,5 тис. державних 
підприємств,  з  яких  реально 
працює  лише  51%.  Водно-
час  у  європейських  країнах 
державна  власність  скоріше 
виняток.  Для  порівняння,  у 
сусідній  Польщі  під  прямим 
контролем  держави  працює 
тільки 41 підприємство. 
На думку замміністра Мі-

некономрозвитку  Максима 
Нефьодова, Україна вже дав-
но не може ефективно управ-
ляти  тисячами  підприємств, 
ледве втримуючи величезний 
баласт неефективних і непри-
буткових компаній. До того ж, 
за підрахунками МЕРТ, укра-
їнські державні підприємства 
в 2012–2015 рр. сумарно от-
римали 200 млрд грн збитків.
«Сумно  підписувати  фін-

плани,  де  середня  зарплата 
–  мінімалка,  інвестицій  не 
планується, надій немає. При 
цьому  популісти  кричать  – 
не  можна  нічого  продавати, 
треба  і  далі  тягнути  гроші  з 
кишень  платників  податків», 
– зазначає замміністра. 
І  справді,  думки  щодо 

приватизації    розділились: 
частина експертів вважає, що 
продаж  збиткових  об’єктів 
має розвантажити державний 
бюджет,  інші  вважають  при-
ватизацію в умовах війни не-
доцільною.  Однак  більшість 
погоджується, що наразі дер-
жава  не  є  ефективним  влас-
ником і приплив інвестицій в 
Україну просто життєво необ-
хідний.

ПРОСТО, ШВИДКО, 
ПРИБУТКОВО

За  планам  українського 
уряду,  нова  хвиля  привати-
зації  державного  майна  по-
винна розпочатися вже цього 
року. Однак цьому має пере-
дувати  ухвалення  оновлено-
го законодавства, яке значно 
спростить  процедуру  прода-
жу державних активів. На по-
чатку  липня  Кабмін  схвалив 
відповідний  законопроект 
і  направив  його  на  розгляд 
Національної  ради  реформ 
при Президенті України.
«Востаннє  законодавство 

про  приватизацію  зміню-
валося  10  років  тому.  При 
всій  повазі  до  законодавців, 
процес  приватизації  потріб-
но  адаптувати  до  сучасних 
умов»,  –  нарікає  виконувач 
обов’язків  глави  Фонду  дер-
жавного майна Дмитро Пар-
фененко.
Згідно  з  текстом  нового 

закону,  об’єкти  приватизації 
поділять на два типи – великі 
і малі. Замість п’яти бюрокра-
тичних процедур  тепер буде 
два простих кроки – аукціон 
і  викуп.  Великі  підприємства 
планують  продавати  винят-
ково під наглядом кваліфіко-
ваних експертів, а малі – че-
рез  електронну  платформу 
«ProZorro». Окрім того, поки в 
країні буде проходити судова 
реформа,  на  процес  прива-
тизації в Україні будуть поши-
рюватися норми англійського 
права.  На  думку  експертів, 
ця норма додасть іноземним 
інвесторам впевненості і доз-
волить  гарантувати  безпеку 
вкладених коштів.
Також  ключовим  елемен-

том  приватизації  повинно 
стати  залучення  так  званих 
«інвестиційних  радників»  – 
цю функцію виконуватимуть 
великі міжнародні інвестицій-
ні  банки,  які  подбають  про 

те, щоб  серед покупців була 
конкуренція.
«План  приватизації  не 

буде виконано, якщо не буде 
змінено  підхід.  Насамперед 
до  процесу  приватизації  з 
самого  початку  необхідно 
залучати  досвідчених  закор-
донних радників, які б допо-
магали  керувати  процесом 
і  досягати  успіху»,  –  вважає 
співголова стратегічної групи 
підтримки реформ в Україні 
Іван Міклош.
Варто зазначити, що зміни 

торкнуться  не  лише  проце-
дури  продажів,  а  й  кола  по-
тенційних  інвесторів.  Згідно 
з  новими  нормами,  до  при-
ватизації не будуть допущені 
особи, пов’язані з країною-а-
гресором.  Обмеження  щодо 
участі  російського  капіталу 
вже  підтримав  Президент 
України Петро Порошенко. 
«Думаю,  що  ми  повинні 

продовжити  процес  прове-
дення  прозорих  та  ефектив-
них конкурсів із приватизації, 
але обмежити участь бенефі-
ціарів,  що  мають  російське 
походження»,  –  підкреслив 
Глава Держави.

ЩО ТА КОМУ ПЛАНУЮТЬ 
ПРОДАТИ?
Приватизація  в  Україні 

покликана не тільки залучити 
інвесторів,  значно  важливі-
ше –  знищити  корупцію,  яка 
надзвичайно  поширена  в 
сфері  управління  державни-
ми підприємствами. Експерти 
стверджують,  що  масштабна 
приватизація  в  очах  захід-
них  інвесторів буде вагомим 
доказом  кардинальних  змін 
в  Україні.  Окрім  підвищення 
міжнародного  іміджу,  при-
ватизація  матиме  безумовні 
економічні  зиски.  Міністер-
ство економічного розвитку і 

торгівлі вже розрахувало, що, 
виставивши  на  продаж  893 
збиткові  компанії,  держава 
може  отримати  до  бюджету 
понад 17,1 млрд грн.
Також, згідно з новою кон-

цепцією  приватизації,  359 
об’єктів передадуть  у  конце-
сію, яка дозволить осучасни-
ти  державні  підприємства  за 
рахунок  іноземних  інвесто-
рів. Концесія передбачає пе-
редачу  об’єктів  у  довгостро-
кове користування у приватні 
руки.  Підприємець  виконує 
умови з утримання  і вдоско-
налення,  а  по  закінченню 
договору  об’єкт  залишається 
у державній власності. Такий 
механізм  дозволяє  заробити 
і  державі,  і  приватному  під-
приємцю.  Передати  у  кон-
цесію  планують  міжнарод-
ні  аеропорти  «Бориспіль»  і 
«Львів» ім. Данила Галицько-
го, лісгоспи і низку інших під-
приємств під контролем Дер-
жавного  агентства  лісових 
ресурсів, а також регіональні 
служби автомобільних доріг. 
Враховуючи те, що більше 

третини  державних  підпри-
ємств  є  збитковими,  велику 
групу компаній очікує закрит-
тя. Відповідно до нового пла-
ну  приватизації  у  найближчі 
три  роки  1255  об’єктів  дер-
жвласності  повинні  бути  ре-
організовані або ліквідовані.
У  державній  власності 

повинні  залишитися  лише 
15  стратегічних  державних 
підприємств,  зокрема,  «Укр-
залізниця»,  «Укрпошта»  і 
«Нафтогаз  України».  Окрім 
того, держава і надалі нести-
ме  відповідальність  за  363 
важливих державних об’єкти, 
зокрема  «Енергоринок».  Ще 
559  підприємств  розміщені 
на  окупованих  територіях 
Донбасу  та  в  анексованому 
Криму.  І  хоча  наразі  до  них 
доступу немає, вони залиша-
ються  власністю  української 
держави. 
На думку екс-члена Націо-

нальної ради реформ Валерія 
Пекара, головною помилкою 
попередніх, невдалих, етапів 
приватизації були спроби пе-
редати  у  приватну  власність 
найбільш привабливі об’єкти 
державної  власності.  Нато-
мість пропонована нова стра-
тегія, за його словами, поля-
гає у тому, щоб продавати те, 
що державі непотрібно.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

фото: В. Шилов

► До офісу прокурора 
Міжнародного криміналь-
ного суду передані докази 
скоєння військових злочинів 
у районі Іловайська,  а  для 
використання  в  Міжнародно-
му суді ООН та Європейсько-
му суді з прав людини – дока-
зи  ведення  Росією  агресивної 
війни проти України. Одночасно Генпрокуратура оприлюд-
нила  результати  розслідування  причин  «Іловайського  кот-
ла». За даними ГПУ, керівництво Росії організувало пряме 
вторгнення регулярних російських військ з одночасним ар-
тилерійським обстрілом позицій ЗСУ з території Росії. Най-
масштабнішим воно було вночі з 23 на 24 серпня 2014 р. 
Сили вторгнення складалися з дев’яти батальйонно-тактич-
них груп: 3,5 тис. військових, 60 танків, 320 БМД (БМП), 60 
гармат, 45 мінометів. «29 серпня 2014 р. російські війська 
впритул  розстріляли  з  важкого  озброєння  колони  україн-
ських військових, – йдеться в повідомленні. – Було скоєне ві-
роломне вбивство 366 українських військових, 429 отрима-
ли поранення, 300 потрапили в полон. ЗСУ зазнали значних 
втрат військової  техніки на суму 300 млн  грн». Співвідно-
шення сил України з підрозділами ЗС Росії та терористичних 
організацій «ДНР-ЛНР» у районі Іловайська складало: осо-
бовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 
16; артилерія – 1 до 15; «Гради» – 1 до 24. 

► За даними Агентства 
ООН у справах біженців, 
за час конфлікту на Дон-
басі пошкоджено або зруй-
новано 150 медустанов і 
700 шкіл  (55 шкіл –  тільки  з 
початку  2017  р.),  40–60  бу-
динків  щотижня  піддаються 
руйнуванням,  понад  10  тис. 
квартир  потребують  відновлення  після  обстрілів.  Жителі 
40 населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмеж-
ування,  мають  обмежений  доступ  до  медобслуговування. 
586 тис. громадян України, які мешкають у зоні конфлікту, 
не отримують пенсій і соціальних виплат із початку мину-
лого року. В ООН закликали українську владу забезпечити 
належні виплати для всіх громадян, незалежно від місця їх-
нього проживання. В ООН також викликають занепокоєння 
умови перетину громадянами лінії розмежування: «Людям 
доводиться вистоювати довгі черги на блокпостах за цілко-
витої відсутності будь-яких умов. Їм ніде взяти питну воду, 
сховатися у випадку негоди, вони не мають доступу до ме-
дичної допомоги». 

► В Окремому Київсько-
му полку Президента Укра-
їни відбувся огляд техніки та 
озброєння, які під час відзна-
чення  26-ї  річниці  Незалеж-
ності демонструватимуться на 
виставці  «Міць  Нескорених» 
на Хрещатику. Це 67 одиниць 
техніки:  танки різних модифікацій, бойові броньовані ма-
шини,  самохідні  артилерійські  установки,  вантажні  та  са-
нітарні  автомобілі.  Після  урочистостей  техніка  надійде  до 
військових частин Збройних Сил, Нацгвардії та прикордон-
ників, що виконують завдання в зоні АТО. Загалом же за три 
останні роки «Укроборонпром» передав армії майже 16 тис. 
одиниць озброєння й військової техніки, повідомив Прези-
дент Петро Порошенко.

► У військовому параді 24 серпня, окрім українських 
військових і воїнів АТО, візьмуть участь і військовослуж-
бовці країн НАТО. Згоду на участь вже дали Велика Бри-
танія,  Естонія  і Латвія,  а  також  Грузія  (не  член НАТО). До 
участі запрошені представники всіх 29 країн-членів Альянсу. 
Першими по Хрещатику пройдуть ветерани і учасники АТО. 
На Параді Незалежності будуть продемонстровані 70 зраз-
ків військової техніки, 25 з яких – нові.

► Лікарі Київського інсти-
туту нейрохірургії провели 
унікальну операцію з вида-
лення пухлини головного 
мозку. В одній операції хірур-
ги  з’єднали  відразу  три  тех-
нології:  ендоскопію,  комп’ю-
терну  навігацію  і  лазерне 
втручання  (досі  ці  технології 
не  поєднував  жоден  хірург  у 
світі). Пацієнт скаржився на головний біль і утруднення руху 
кінцівок.  Пухлина  тиснула  на  нервові  закінчення,  у  будь-
який момент міг настати параліч. У цьому й була головна 
складність  операції.  Результат  перевершив  усі  очікування: 
крові під час операції майже не було, пацієнта перевезли з 
операційної не в реанімацію, як зазвичай після таких втру-
чань, а відразу до загальної палати.

► За результатами ЗНО 
цього року 294 абітурієн-
ти отримали по 200 балів, 
повідомив  голова центру оці-
нювання  якості  освіти  Вадим 
Карандій. У Києві 200 балів от-
римали 82 особи, у Львівській 
області  –  49,  у  Запорізькій  і 
Харківській – по 18, у Дніпро-
петровській – 15, в Закарпатській – 14. Найбільше абітурі-
єнтів, які отримали 200 балів, навчалися у Львівському фі-
зико-математичному ліцеї при Львівському університеті (16 
результатів), друге місце – Києво-Печерський ліцей «Лідер» 
(10), третє – за Ужгородською загальноосвітньою спеціалізо-
ваною школою-інтернатом (9).

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯЩо стоїть за «великим 
роздержавленням» в Україні
Підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе 
зобов’язання здійснити ринкові реформи. Тож для подальшої 
інтеграції у європейський економічний простір наша держава має 
виконати домашнє завдання – провести ефективну приватизацію. 
Ми дослідили, коли має початися «велике роздержавлення», і які 
переваги та недоліки воно передбачає.
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СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ

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».
9.45 «ТСН».
10.00 «Трансляцiя урочистого 
параду вiйськ «Зродились ми 
великої години».
11.15 «ТСН».
11.30 Снiданок з «1+1».
13.10 Драма «Столiття Якова». 
(12+).
17.15 Комедiя «Дiамантова 
рука».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Слуга народу 
2». (12+).
22.15 «Україна. Повернення 
своєї iсторiї 2».
0.15 «Концерт «Океан Ельзи. 
Без меж».

Iнтер
8.25 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нено».
10.00 «Офiцiйнi заходи до дня 
незалежностi України».
11.20 Х/ф «За двома зайця-
ми».
13.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
14.30 Х/ф «Пес Барбос i нез-
вичайний крос».
14.45 Х/ф «Самогонники».
15.00 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
16.50 Х/ф «Службовий ро-
ман».
20.00 «Подробицi».
20.40 Концерт «Мрiя про 
Україну».
0.00 Т/с «Особистi обстави-
ни».
1.40 «Подробицi» - «Час».
2.20 «Україна: забута iсторiя».

Канал "Україна"
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною. День 
Незалежностi.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною. День 
Незалежностi.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Ранок з Україною. День 
Незалежностi.
10.00 Торжества з нагоди 
26-ї рiчницi проголошення 
незалежностi України.
11.20 Х/ф «Якщо та якби». 
(12+).
13.30 Т/с «Друге життя Єви», 1 
i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Друге життя Єви», 
3-5 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.50 Т/с «Друге життя Єви». 
(12+).
23.00 Концерт. Музична 
платформа.

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.40 «Україна має талант! 3».10.00 Парад вiйськ на 
Майданi Незалежностi та 
вул. Хрещатик за участю 
Глави Держави з нагоди 
26-ї рiчницi незалежностi 
України.
11.20 «Україна має талант! 3».
13.10 Х/ф «Коли сонце було 
Богом». (16+).
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
0.55 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

ЧЕТВЕР, 24 СЕРПНЯ

Канал «1+1».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «Трансляцiя урочисто-
стей з нагоди Дня Прапора».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 4».
13.55 «Мiняю жiнку 5».
15.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
0.15 Комедiя «Стати зiркою».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Офiцiйнi заходи до дня 
українського прапора.
9.30 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Особистi обстави-
ни».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Церемонiя пiдняття 
Президентом України Дер-
жавного Прапора України 
на Софiйськiй площi. Виступ 
Глави держави.
9.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика. Новий 
сезон.
12.30 Вiдкриття Прези-
дентом України виставки 
сучасних зразкiв озброєння i 
вiйськової технiки.
12.50 Т/с «Черговий лiкар 2». 
(12+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Друге життя Єви», 5 
i 6 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.

СТБ
7.00 «Все буде добре!»
9.00 Церемонiя пiдняття 
Президентом України Дер-
жавного Прапора України на 
Софiйськiй площi.
9.30 «Україна має талант! 3».
12.30 Вiдкриття Прези-
дентом України виставки 
сучасних зразкiв озброєння i 
вiйськової технiки.
13.00 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
13.55 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»

18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
1.55 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

Новий канал
5.15 Kids̀  Time.
5.20 М/с «Сiмейка Крудс».
5.40 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.35 Kids̀  Time.
6.40 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху.
21.00 Х/ф «Година пiк 3». 
(16+).
22.45 Х/ф «Брати Грiмм». 
(16+).
1.00 Х/ф «Убивцi на замiну». 
(18+).

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 День Державного Пра-
пора України.
9.35 Громадянська оборона.
10.35 Х/ф «Вороги». (16+).
12.30 Я зняв!
13.30 «На трьох».
15.00 Секретний фронт.
15.45 Факти. День.
16.10 Секретний фронт.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
22.40 Х/ф «Останнiй король». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.00 Х/ф «Чужий». (16+).
15.20 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.35 Х/ф «Безодня».
1.10 Т/с «Iнспектор Алекс 6».
2.05 Х/ф «Страченi свiтанки».
3.35 «Облом.UA».
21.25 Х/ф «Некерований».
23.20 «Загублений свiт».
0.20 Д/ф «Помста природи».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.20 Мелодрама «Тещинi 
млинцi».
16.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
0.15 Драма «Пiсля тебе - 
нiкого». (16+).
2.00 Драма «Пiсля тебе - 
нiкого». (16+).

Інтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Диван для самот-
нього чоловiка», 1 i 2 с. 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Диван для са-
мотнього чоловiка», 3 i 4 с. 
(16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Особистi обста-
вини».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.45 «Анатомiя голосу. Джа-
мала».

Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Дочки-матерi».
14.45 Т/с «Якби я була цари-
ця», 1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Якби я була цари-
ця». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Друге життя Єви», 
1 i 2 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Подвiйний фор-
саж». (16+).

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.00 Х/ф «Два береги».
10.35 «Україна має талант! 
3».
13.15 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».

0.55 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
2.50 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
6.25 Kids̀  Time.
6.30 М/ф «Замбезiя».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Х/ф «Двоє: я i моя 
тiнь».
10.00 Х/ф «За бортом».
12.30 Х/ф «Дуже поганi ма-
тусi». (16+).
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху.
21.00 Х/ф «Година пiк». 
(16+).
23.00 Х/ф «Ми - Мiллери». 
(16+).
1.10 Х/ф «Секс-вiдео». (18+).

ICTV
7.00 Факти.
7.45 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.55 Х/ф «Мишаче полю-
вання».
11.50 Х/ф «Моя супер-ко-
лишня». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Моя супер-ко-
лишня». (16+).
14.10 Х/ф «Електра». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Електра». (16+).
16.30 Х/ф «Шибайголова». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
22.40 Х/ф «Спецiальне 
завдання». (16+).
0.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.00 Х/ф «Загiн спецiально-
го призначення». (16+).
15.10 Х/ф «Великий перепо-
лох у малому Китаї». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.35 Х/ф «Заручник». (16+).
23.55 Х/ф «Убити Бiлла». 
(18+).

НТН
4.30 Х/ф «Нiагара».
6.00 Т/с «Життя, якого не 
було». (16+).
9.10 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
11.35 «Страх у твоєму домi».
13.25 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.20 Т/с «13». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

ПОНЕДIЛОК, 21 СЕРПНЯ ВIВТОРОК, 22 СЕРПНЯ

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».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 4».
13.50 «Мiняю жiнку 4».
15.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
0.15 Драма «Зеленi гори». 
(16+).

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Новини.
11.35 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Особистi обста-
вини».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика. Но-
вий сезон.
12.50 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Друге життя Єви», 
3 i 4 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Україна має талант! 3».
11.40 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
13.20 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.05 «Доньки-матерi».
0.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
0.55 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
1.50 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Зона ночi.
4.25 Абзац.
5.15 Kids̀  Time.
5.20 М/с «Сiмейка Крудс».
5.40 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.35 Kids̀  Time.
6.40 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху.
21.00 Х/ф «Година пiк 2». 
(16+).
22.50 Х/ф «Убивцi на замi-
ну». (18+).
0.40 Х/ф «Це кiнець». (18+).

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.00 Бiльше нiж правда.
11.00 Виступ Президента 
України.
11.25 Х/ф «Спецiальне 
завдання». (16+).
13.20 Я зняв!
14.15 «На трьох».
15.05 Громадянська обо-
рона.
15.45 Факти. День.
16.10 Громадянська обо-
рона.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
22.45 Х/ф «Вороги». (16+).
0.40 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.40 Х/ф «Що приховує 
брехня». (16+).
15.20 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.35 Х/ф «Чужий». (16+).
0.05 «Загублений свiт».

НТН
5.15 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
6.20 Х/ф «Невиправний 
брехун».
7.50 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.35 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
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Новий канал

7.35 Kids̀  Time.
7.40 М/ф «Тор - легенда 
вiкiнгiв».
9.30 М/ф «Бременськi 
розбiйники. Вiдчайдушна 
гастроль».
10.50 Х/ф «Київський торт».
12.50 Х/ф «Самотнiй за кон-
трактом».
15.00 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв». (16+).
17.10 М/ф «Микита Кожу-
мяка».
19.00 Х/ф «Iнфоголiк». (12+).
21.00 Х/ф «Кохання у велико-
му мiстi 2». (16+).
22.50 Х/ф «Селфiпатi». (16+).
1.00 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв». (16+)..

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Д/ф «Моя Україна».
10.00 Урочистий парад до 
Дня Незалежностi України.
11.20 «На трьох».
12.25 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз».
14.25 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз 2».
16.40 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз 3».
18.45 Факти. Спецвипуск до 
Дня Незалежностi.
19.55 Дизель-шоу.
22.25 «26 речей, якi нас 
змiнили». Спецпроект до Дня 
Незалежностi.
23.25 Х/ф «Мiськi пiжони». 
(16+).
1.45 «На трьох».
2.00 Д/ф «Карлсберг».
2.40 Стоп-10.
3.25 Провокатор.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.50 Х/ф «День незалежнос-
тi». (16+).
17.25 «Загублений свiт».
18.25 «Таємницi нацiї».
19.40 Трансляцiя матчу Лiги 
Європи УЄФА. Плей-оф. 
Динамо (Київ) - Марiтiму 
(Португалiя).
21.40 ПроФутбол.
23.00 «Загублений свiт».
0.00 Т/с «Iнспектор Алекс 6».
0.55 «Територiя обману».
1.55 Х/ф «Лiсова пiсня».
3.25 «Облом.UA».

НТН

8.25 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.30 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
0.10 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).
1.55 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.40 «Свiдок».
3.10 «Випадковий свiдок».
3.25 «РечДОК».

П`ЯТНИЦЯ, 25 СЕРПНЯ СУБОТА, 26 СЕРПНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 5».
13.50 «Мiняю жiнку 5».
15.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
23.00 «Юрмалiто з Кварта-
лом 95».
2.00 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер
6.00 «Подробицi» - «Час».
6.40 М/ф.
7.30 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
9.20 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
11.10 Х/ф «Закоханий за влас-
ним бажанням».
13.00 Х/ф «Службовий ро-
ман».
16.10 Х/ф «Обмiняйтесь об-
ручками». (16+).
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Домогосподар», 
1-4 с.
0.30 Х/ф «Закоханий за влас-
ним бажанням».
2.15 Х/ф «Пес Барбос i незви-
чайний крос».
2.25 Х/ф «Самогонники».
2.40 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
4.10 «Подробицi» - «Час».
4.50 «Чекай на мене».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.50 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Любов у спадок», 1-6 
с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Любов у спадок». 
(16+).
16.20 Т/с «Пощастить у кохан-
нi», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.50 Т/с «Пощастить у кохан-
нi». (12+).
21.00 Х/ф «Чого хочуть чо-
ловiки». (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).
3.10 Сьогоднi.
3.50 Реальна мiстика.
5.20 Зоряний шлях.

СТБ
6.55 Х/ф «Коли сонце було 
Богом». (16+).
9.40 Х/ф «Дамське танго».
11.25 Х/ф «Коли його зовсiм 
не чекаєш».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Дорога моя до-
нечко».
20.20 Х/ф «Щастя за рецеп-
том».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 Х/ф «Щастя за рецеп-
том».
23.20 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Зона ночi.
4.25 Абзац.
5.20 Kids̀  Time.
5.25 М/с «Сiмейка Крудс».
5.45 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.35 Kids̀  Time.
7.40 Київ вдень i вночi.
19.00 Х/ф «Смокiнг».
21.00 Х/ф «Громобой». (16+).

23.10 Х/ф «Розбори в 
Бронксi». (16+).
1.00 Х/ф «Брати Грiмм». 
(16+).

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 Студiя Вашингтон.
5.20 Факти. Спецвипуск.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф «Останнiй король». 
(16+).
11.10 Х/ф «Голий пiстолет. З 
файлiв полiцiйного вiддiлку». 
(16+).
12.55 Х/ф «Голий пiстолет 2. 
Запах страху». (16+).
14.25 Х/ф «Голий пiстолет 3. 
Остання образа». (16+).
16.00 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
0.25 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». (16+).
2.15 Х/ф «Мiськi пiжони». 
(16+).

Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.15 Х/ф «Великий перепо-
лох у малому Китаї». (16+).
15.20 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь 
зла». (16+).
21.00 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя». (16+).
22.50 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.30 «Територiя обману».
2.30 «Нишпорки».
2.55 Х/ф «Камiнна душа».
4.30 «Облом.UA».

НТН

4.45 Х/ф «Звинувачення».
6.00 Х/ф «Слухати у вiдсiках».
8.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.30 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
0.10 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).
1.50 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.35 «Свiдок».
3.05 «Випадковий свiдок».
3.10 «РечДОК».
4.10 «Легенди бандитської 
Одеси».
5.25 «Правда життя. Про-
фесiї».

Канал «1+1»
6.05 «ТСН».
7.00 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Вгадай ящик».
12.05 Комедiя «Дiвчата».
14.05 Комедiя «Дiамантова 
рука».
16.10 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Юрмалiто з Кварта-
лом 95».
5.05 «ТСН».

Iнтер
5.55 М/ф.
6.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
8.00 Х/ф «Солодка жiнка».
10.00 «Наталiя Гундарєва. 
Запам я̀тайте мене такою».
11.00 Х/ф «На вас чекає 
громадянка Никанорова».
12.50 Т/с «Домогосподар», 
1-4 с.
16.30 Т/с «Яблуневий сад», 
1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Великий концерт 
«Україна вiд А до Я».
0.05 Х/ф «Обмiняйтесь об-
ручками». (16+).
1.55 Х/ф «Чорта з два». 
(16+).
3.15 «Наталiя Гундарєва. 
Запам я̀тайте мене такою».
4.05 Х/ф «На вас чекає гро-
мадянка Никанорова».
5.25 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.50 Зоряний шлях.
9.00 Х/ф «Якщо та якби». 
(12+).
11.10 Х/ф «Чого хочуть чо-
ловiки». (12+).
13.10 Т/с «Русалка», 1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Русалка».
17.20 Т/с «Сила вiра», 1 i 2 
с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Сила вiри». (12+).
22.00 Х/ф «Готель для По-
пелюшки».
0.10 Реальна мiстика.
2.10 Сьогоднi.
2.50 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». 
(16+).
5.30 Зоряний шлях.

СТБ
6.05 «Все буде добре!»
8.00 «Караоке на Майданi».
8.55 «Все буде смачно!»
10.45 «Хата на тата».
12.20 «Вагiтна у 16».
14.10 «Доньки-матерi».
15.05 Х/ф «Дорога моя 
донечко».
16.55 Х/ф «Щастя за рецеп-
том».
19.00 Х/ф «Мама буде про-
ти». (12+).
23.10 Х/ф «Службовий 
роман».
2.15 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.10 Служба розшуку дiтей.
3.15 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.25 Kids̀  Time.

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
14.00 Х/ф «Смокiнг».
16.00 Х/ф «Карате-пацан». 
(16+).
18.50 Х/ф «Пропащi напар-
ники». (12+).
21.00 Х/ф «Три iкси». (16+).
23.20 Х/ф «Гiсть». (16+).
1.20 Зона ночi.

ICTV
6.00 Дивитись усiм!
6.50 Без гальм.
7.50 М i Ж.
8.55 «26 речей, якi нас змi-
нили». Спецпроект до Дня 
Незалежностi.
9.55 Х/ф «Помiнятися мiс-
цями». (16+).
12.10 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз».
14.40 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз 2».
16.40 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi Гiллз 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Облiвiон». (16+).
22.45 Х/ф «Зелена миля». 
(16+).
2.10 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес». (16+).
3.30 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Загублений свiт».
12.00 «Цiлком таємно».
12.35 Т/с «Зустрiчна смуга». 
(16+).
16.25 Х/ф «У тилу ворога: 
Вiсь зла». (16+).
18.20 Х/ф «Свiтанок плане-
ти мавп». (16+).
20.55 Х/ф «Убити Бiлла 2». 
(16+).
23.20 Х/ф «Вiдчайдушний 
месник». (18+).
1.15 «Територiя обману».
2.15 Х/ф «Двiйник».
3.25 «Облом.UA».
4.00 Пряма трансляцiя з 
Лас-Вегаса, США: Флойд 
Мейвезер-молодший vs 
Конор МакГрегор.

НТН
6.35 Х/ф «Людина в прохiд-
ному дворi».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.30 «Переломнi 80-тi».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Перевертень у 
погонах». (16+).
21.10 Х/ф «Дев̀ ятi врата». 
(16+).
23.35 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
1.15 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
3.00 «Свiдок».
3.30 «Випадковий свiдок».
3.45 «РечДОК».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiї».

ЧЕТВЕР, 24 СЕРПНЯ

Канал «1+1»
6.00 «Україна. Повернення 
своєї iсторiї 2».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.50 «Свiт навиворiт 3: Тан-
занiя, Ефiопiя».
12.00 Т/с «Слуга народу».
17.30 Комедiя «Слуга народу 
2». (12+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi с зiрками».
23.00 «Лiга смiху».
1.45 «Свiтське життя».
4.30 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.55 М/ф.
6.25 Х/ф «За двома зайця-
ми».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 Х/ф «Божевiльне весiл-
ля». (16+).
14.00 Х/ф «Наречена-втiкач-
ка». (16+).
16.10 Х/ф «Як же бути серцю». 
(16+).
18.10 Х/ф «Як же бути серцю. 
Продовження». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт Олега Винника 
«Моя душа...»
23.10 Т/с «Яблуневий сад», 
1-4 с.
2.40 Х/ф «Наречена-втiкач-
ка». (16+).
4.25 Х/ф «Божевiльне весiл-
ля». (16+).

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Пощастить у кохан-
нi». (12+).
13.10 Т/с «Сила вiри». (12+).
17.00 Т/с «Його любов», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Його любов».
21.40 Т/с «Квиток на двох».
1.30 Реальна мiстика.
3.30 Т/с «Черговий лiкар 2». 
(12+).
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
5.40 «Все буде добре!»
6.50 «Хата на тата».
8.50 «Все буде смачно!»
9.45 «Караоке на Майданi».
10.40 «Полювання».
11.40 Х/ф «Службовий ро-
ман».
14.45 Х/ф «Мама буде проти». 
(12+).
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
22.50 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
2.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Губка Боб квадратнi 
штани».
6.40 М/ф «Бременськi 
розбiйники. Вiдчайдушна 
гастроль».
8.05 Kids̀  Time.

8.10 М/ф «Микита Кожумя-
ка».
10.00 Х/ф «Пропащi напарни-
ки». (12+).
12.10 Х/ф «Година пiк». (16+).
14.10 Х/ф «Година пiк 2». 
(16+).
16.00 Х/ф «Година пiк 3». 
(16+).
17.45 Х/ф «Три iкси». (16+).
20.00 Х/ф «Коммандо». (16+).
22.00 Х/ф «Механiк». (18+).
0.00 Х/ф «Нереальний блок-
бастер». (16+).

ICTV
4.20 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
7.25 Х/ф «Голий пiстолет. З 
файлiв полiцiйного вiддiлку». 
(16+).
8.55 Х/ф «Голий пiстолет 2. 
Запах страху». (16+).
10.40 Х/ф «Голий пiстолет 3. 
Остання образа». (16+).
12.05 Х/ф «Зелена миля». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Зелена миля». 
(16+).
16.10 Х/ф «Облiвiон». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Людина з залiзни-
ми кулаками». (16+).
22.25 Х/ф «Людина з залiзни-
ми кулаками 2». (16+).

Канал «2+2»
6.00 Пряма трансляцiя з 
Лас-Вегаса, США: Флойд Мей-
везер-молодший vs Конор 
МакГрегор.
8.00 «Бандерлоги».
9.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.50 Х/ф «День незалежнос-
тi». (16+).
13.40 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя». (16+).
15.30 Бокс. Флойд Мейве-
зер-молодший vs Конор 
МакГрегор.
16.30 Х/ф «Чужi». (16+).
19.20 7 тур ЧУ з футболу. 
«Зоря» - «Чорноморець».
21.25 ПроФутбол.
23.15 Бокс. Флойд Мейве-
зер-молодший vs Конор 
МакГрегор.

НТН
4.45 Х/ф «Все перемагає 
любов».
6.05 Х/ф «Беремо все на 
себе».
7.40 Т/с «Життя, якого не 
було». (16+).
11.05 Х/ф «Перевертень у 
погонах». (16+).
12.50 Х/ф «Сiм старих i одна 
дiвчина».
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
15.55 «Склад злочину».
17.20 «Речдок».
19.00 Т/с «13». (16+).
23.00 Х/ф «Областi темряви». 
(16+).
0.55 Х/ф «Дев̀ ятi врата». 
(16+).
3.10 «Таємницi кримiнально-
го свiту».
4.05 «РечДОК».

НЕДIЛЯ, 27 СЕРПНЯ



№  33.  18  серпня 2017 року8  

1. ВІДЛУННЯ СЕРПНЕВОГО 
ПУТЧУ В ІРПЕНІ
19  серпня  1991  р.  теле-  і 

радіоканали  передали  пові-
домлення  з Москви  про  ство-
рення  Державного  Комітету  з 
надзвичайного  стану  (ДКНС) 
(рос. Государственный комитет 
по  чрезвычайному  положе-
нию,  ГКЧП)  і  звернення ДКНС 
до радянського народу. Путчи-
сти  оголосили  про  введення 
надзвичайного  стану  у  деяких 
районах СРСР, припинення ви-
ходу більшості ЗМІ. Віце-прези-
дент СРСР Янаєв, нібито через 
хворобу  Горбачова,  бере  на 
себе обов’язки глави держави. 
В Україні було створено тимча-
сову  комісію  для  запобігання 
надзвичайним ситуаціям. «Від-
повідальним» за Київщину був 
міністр  юстиції  Віталій  Бойко. 
За  всіма  ознаками  перші  рі-
шення українського уряду були 
пропутчистськими.  Не  було 
жодним  словом  сказано  про 
неконституційність  ГКЧП,  на-
впаки – йшлося про наведення 
дисципліни,  посилену  охоро-
ну режимних об’єктів, а  також 
посилений  контроль  за  діяль-
ністю ЗМІ і використанням ко-
піювальної  техніки.  Масові 
видання  «Радянська  Україна», 
«Робітнича  газета»,  «Сільські 
вісті»,  «Правда  Украины»  три 
дні друкували матеріали ГКЧП 
у повному обсязі. 21 серпня на 
100-тисячному  мітингу  у  Мо-
скві створення ГКЧП оголосили 
держпереворотом.
23  серпня  відбулися  збори 

депутатів  Приірпіння.  Комісії 
з  питань  законності  та  охоро-
ни  правопорядку,  очолюваній 
В.Д. Шиловим, було доручено 
дати  принципову  оцінку  діям 
відповідальних осіб, керівників 
і,  зокрема,  секретарів  міськ-

кому  Компартії  України  у  дні 
путчу.
«Ми  тоді  звернулися  до 

присутніх  на  зборах  із  пропо-
зицією  подавати  (якщо  вони, 
звісно,  вважають  за  потрібне) 
на  розгляд  комісії  відповідні 
факти.  Та  ніяких  офіційних 
звернень  із  тим, щоб  кваліфі-
кувати  поведінку  тієї  чи  іншої 
посадової особи, у  комісію не 
надійшло. А тому на засіданні, 
яке  відбулося  28  серпня,  ми 
розглядали  тільки  позицію  ке-
рівників міськкому партії» (В.Д.
Шилов, 10.09.91 р.,  засідання 
восьмої сесії Ірпінської міської 
ради).

2. ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
24 серпня 1991 р. позачер-

гова сесія Верховної Ради УРСР 
ухвалила  Акт  проголошення 
незалежності  України:  «Вихо-
дячи із смертельної небезпеки, 
яка нависла була над Україною 
у зв’язку з державним перево-
ротом у СРСР…». Після цієї по-
дії  депутати  Ірпінської  міської 
ради зібралися на перше засі-
дання  8  сесії  міської  ради  10 
вересня. Тоді ж було прийнято 
рішення  «Про  департизацію 
міської  Ради».  Передбачалося 

неприпустимим  функціону-
вання  в  будинку  міськради 
організаційних  структур  гро-
мадсько-політичних  організа-
цій, партій  і рухів; прибрати з 
будинку міської Ради, структур 
її виконавчого комітету ідеоло-
гічну символіку.
Крім  того,  депутати  одно-

голосно  підтримали  рішення 
про  встановлення  на  будинку 
Ірпінської  міськради  поряд  із 
державним  прапором  Укра-
їнської  РСР  національного  си-
ньо-жовтого стягу. 
Підняття  прапору  над  Ко-

цюбинською селищною радою 
висвітлив «Прапор Перемоги». 
«Лише сотня з десяти тисяч», – 
констатували  кореспонденти 
низьку активність мешканців.

3. ЛУК’ЯНЕНКО ПРИЇЗДИТЬ 
В ІРПІНЬ 
На  початку  вересня  1991-

го до Ірпеня завітав дисидент, 
тогочасний  народний  депутат 
України, кандидат у перші пре-
зиденти, людина, яка написала 
проект  «Акту  проголошення 
незалежності  України»  Левко 
Лук’яненко.
«До  самостійності  йти  важ-

ко.  Скільки  непередбачуваних 
ускладнень виникає на шляху! 
І ніколи дорога до свободи гла-
денькою  не  буває.  На  щастя, 
вона у нас мирна, без стрільби 
та  крові»  (Левко  Лук’яненко, 
«Прапор Перемоги», 18 верес-
ня 1991 р.).

4. ПРИІРПІННЯ ЗНАЙОМЛЯТЬ ІЗ 
ГРИВНЕЮ
У  випуску  «Прапора  Пере-

моги»  за  18  вересня  1991  р. 
мешканці  Приірпіння  вперше 
побачили  фото  нових  укра-
їнських  грошей  –  гривень.  З 
інтерв’ю  з  головою  Комісії  з 

питань  економічної  реформи 
й управління народним госпо-
дарством Володимиром Пили-
пчуком  читачі  дізнаються  про 
причини і доцільність введення 
власної  валюти.  Ескізи  розро-
бляли  художники  Максимов  і 
Лопата.
«Українські  гроші  будуть 

твердими, і прикладом цього є 
те, що коли ми впроваджували 
купони (вони не є  грошима, а 
лише  дозвіл  на  користування 
карбованцями  на  території 
України),  то  за  купон  на  чор-
ному  ринку  <давали>  1-3-5, 
навіть  10  карбованців.  Тобто, 
коли  ми,  наприклад,  впрова-
димо  власні  гроші,  то  навіть 
по курсу один карбованець до 
однієї  гривні,  після  обігу  їхня 
вартість уже буде позначатися 
такими  самими  цифрами  – 
1,  3,  5, можливо,  10,  за  одну 
гривню.  Нами  організована 
група  іноземних  фахівців  зі 
Швейцарії, Великобританії, Ка-
нади, США, Швеції, які разом із 
нашими фахівцями працюють 
над розрахунком курсу грошей 
і методологією їх упроваджен-
ня» (В. Пилипчук, «Прапор Пе-
ремоги», 21.09.91 р.).

У публікації приірпінцям 
пообіцяли зарплату гривнею 
вже орієнтовно «у середи-
ні наступного року» (ред. – 
1992 р.). Однак, як відомо, 
українська гривня увійшла 
в обіг тільки у вересні 1996 
року.

5. ПЕРШИЙ ДЕНЬ МІСТА ІРПІНЬ 
У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
У  рік  проголошення  Неза-

лежності України молоде місто 
Ірпінь  22  вересня  святкувало 
своє 35-річчя. Відлік почали ве-
сти з 30 грудня 1956 р. – з часу 
отримання  офіційного  статусу 
міста. Запровадили День Ірпе-
ня у вересні 1987 р.
У  міському  парку  культу-

ри  та  відпочинку  (нині  парк 
ім.  В.  Правика)  організували 
народні  гуляння.  Виступали 
колективи  народної  творчості, 
проводилися  спортивні  зма-
гання, конкурси. Виступали за-
прошені гості з Києва, області. 
Проте, як зазначили кореспон-
денти  «Прапора  Перемоги», 
свято проходило із присмаком 
турбот.  Багатозначними  стали 
слова  члена  Бучанського  осе-
редку  Української  республі-
канської  партії  Н.І.  Левченка: 
«Я бачу, що моє привітання  із 
Днем  проголошення  незалеж-
ності  України  та  Днем  міста 
не  викликало  у  вас,  шановні 
земляки,  посмішок.  Справді, 
чого  радіти  –  адже  магазини 
сьогодні, як і раніше, пусті, і рі-
вень нашого життя залишаєть-
ся низьким. Та й чи могло бути 
інакше?  Територія України  за-
ймає 2,7% території СРСР, а ми 
віддаємо  щороку  у  загальний 
бездонний котел 33% сільсько-
господарської  продукції  (від 
тієї  кількості, що виробляється 
в  Союзі)  та  20%  –  промисло-
вої.  Уявіть  собі,  наскільки  ми 
станемо багатшими, коли хоча 
б  наполовину  скоротимо  від-
рахування  нашого  народного 
добра».

ДЕРЖАВНІСТЬ

Левко Лук’яненко, «Прапор Перемоги», 18 вересня 1991 р.

Референдум 1 грудня 1991 року
 в селі Коцюбинське Ірпінської міськради  

ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ:
10 фактів про Приірпіння
Цьогоріч Україна святкує 26 років своєї незалежності. Тоді, у серпні 
1991 року, українці не лише стали живими свідками народження нової 
суверенної держави, а й були безпосередніми учасниками цієї важливої 
події. Мешканці Приірпіння – не виняток. До вашої уваги 10 цікавих 
фактів, які пов’язують Ірпінь та регіон із проголошенням незалежності 
України, зібраних на основі публікацій нашої газети, яка на той час 
називалася «Прапор Перемоги».

Шановні 
жителі Ірпеня!
24  серпня  була  проголошена 

Незалежність України. З цього дня 
ми почали будувати нову україн-
ську державу, засновану на прин-
ципах демократії та партнерства.
День Незалежності  символізує 

міць і велич України, національне 
єднання і спільну відповідальність 
за  сьогодення  і  майбутнє  нашої 
Батьківщини.
Бажаю вам миру, добра і зла-

годи, міцного здоров’я, щастя та успіхів, творчого натхнен-
ня і плідної праці на благо України!

З повагою, Олександр Пащинський, 
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі земляки!
Прийміть щирі вітання з най-

більшим національним святом – 
Днем Незалежності України!
Проголошення 26 років тому 

Акту  незалежності  Україна  наві-
ки  увійшло  золотою  сторінкою 
в  історію  Української  держави, 
початком  нової  епохи  в  житті 
нашого народу, законодавчо за-
кріпило його вікові демократичні 
прагнення  до  свободи  і  націо-
нального культурного підйому.
Від  усього  серця  бажаю  всім 

здоров’я,  щастя,  добра,  щедрої 
долі, життєвого оптимізму, сили і 
наснаги у всіх добрих справах. Нехай прагнення до кра-
щого  майбутнього  надихає  вас  на  нові  звершення  і  на 
нові добрі починання.

З повагою, Петро Король, депутат Ірпінської міської ради

Шановні жителі 
нашого міста!
Сьогодні наша країна святкує 

свій  День  народження  і  ми,  як 
громадяни  України,  пишаємося 
історією,  культурою  нашого  ве-
ликого народу. Ми хочемо жити 
красиво і довго, а це в свою чергу 
вимагає від нас великих зусиль.
Дорогі колеги, бажаю вам ро-

стити  гідну  спадщину для нашої 
країни,  адже  її  велич  залежить 
від людей, які борються за справедливість  і мир. Кожен 
створює свою долю сам, тому бажаю вам терпіння, успіху 
в досягненні ваших цілей. Нехай вас оточує затишок і ща-
стя, взаєморозуміння, благополуччя і злагода. 

З повагою, Аркадій Кобринець, 
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі ірпінці 
та гостомельці!
Прийміть найщиріші вітання з 

нагоди 26-ї річниці Незалежності 
України. Цей день, що є резуль-
татом  тисячолітньої  боротьби 
українського  народу  за  право 
мати свою державу, відзначаєть-
ся  як  найголовніше  свято  нашої 
країни. Бажаю вам міцного здо-
ров’я, великого родинного щастя 
і  затишку,  миру  і  любові,  взає-
морозуміння, злагоди і благополуччя. Нехай кожен день 
вашого життя буде наповнений радістю, теплом, новими 
досягненнями та можливостями, а ваші добрі справи при-
множать славу нашої суверенної Батьківщини – України! 

З щирими побажаннями та повагою, Юрій Прилипко, 
Гостомельський селищний голова 

Шановні земляки!
Прийміть  найщиріші  вітан-

ня  з  Днем  Незалежності!  Наша 
країна,  наш  народ  святкує  вже 
вкотре річницю, відколи здійсни-
лася  споконвічна мрія українців 
– бути господарями на своїй пре-
красній  і  чарівній  землі. Майже 
тисячу  років,  з  часів  Київської 
Русі,  українці  прагнули  вільно 
жити,  сповідувати  свої  традиції 
та звичаї, не зазнаючи при цьому 
поневірянь  та  утисків.  Та  попри 
все  українці  боролися  за  свою 
свободу.  Ми  по  праву  пишаємося  нашою  країною  –  її 
славною  історією,  сучасними  досягненнями,  віримо  в  її 
велике майбутнє. Спільно ми зробимо все, що задумали, і 
неодмінно досягнемо нових успіхів у розвитку та процві-
танні нашої рідної Батьківщини. Щиро зичу вам доброго 
здоров’я, родинного благополуччя, життєвих гараздів, до-
бробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і 
нових звершень на благо України.
З повагою, Олександр Бурчак, депутат Ірпінської міської ради

Шановні 
співвітчизники!
Щиросердно вітаю вас із най-

більшим  національним  святом 
українського народу – Днем Не-
залежності  України!У  серцях  на-
роду  України  серпнева  блакить 
неба  і  жовтогарячий  зерновий 
лан  зливаються  барвами  укра-
їнської  державності  в  символ 
свободи та праці. Творення істо-
рії  Батьківщини,  її  сьогодення  і 
майбутнього – обов’язок кожно-
го  з нас,  усього народу. Нехай потужне джерело вашо-
го таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча 
будівнича  енергія  будуть  прикладом  служіння  Україні, 
примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту 
процвітанням  та  благополуччям.  Нехай  свято  Незалеж-
ності  духмяним  серпневим  запахом  українського  хліба 
принесе у ваш дім щастя  і добро, порозуміння та  згур-
тованість,  мир  та  любов! Міцного  здоров’я,  бадьорості 
духу, успіхів у всіх починаннях.

З повагою, Олексій Олійник, депутат Ірпінської міської ради

Шановні та 
дорогі ірпінці!
Безумовно,  ці  роки  незалеж-

ності  стали  випробовуванням 
для  всіх  нас  –  випробовуван-
ням на  зрілість, на  терпіння, на 
толерантність.  І  не  може  бути 
сумніву в тому, що працелюбний 
народ України в  змозі поліпши-
ти  життя  у  своїй  власній  держа-
ві.  Впевнений  у  безхмарному 
завтрашньому  дні  України.  Цей 
день обов’язково настане – і тим 
швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні 
на благо Батьківщини і проймемося почуттям патріотизму 
до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже 
важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!
Шановні  співвітчизники!  Бажаю  вам  здоров’я, щастя, 

успіхів у всіх ваших справах, і нехай мрія про краще жит-
тя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в 
ім’я нашої України та її майбутніх поколінь.

З повагою, Ігор Ковтун, депутат Ірпінської міської ради
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Шановні ірпінці!
Дата  проголошення  незалеж-

ності Україна  стала поворотною 
віхою  в  історії  розвитку  Україн-
ської держави  і могутнім стиму-
лом для плідної, натхненної пра-
ці заради миру й добробуту.
Наше  місто  завжди  було  мі-

стом-трудівником. За роки неза-
лежності  нам  вдалося  подолати 
труднощі  становлення  демокра-
тії  держави.  І  навіть  у настільки 
нелегкий  період  економічного 
спаду  наш  народ  завдяки  пра-
цьовитості  та  цілеспрямованості  вносить  гідний  вклад  у 
розвиток нашого рідного міста та всієї України.
День Незалежності  України  для  нас  є  свято  єднання, 

переоцінки наших  ідеалів  і орієнтирів розвитку держав-
ності і зміцнення стабільності.
Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, щастя, до-

бра, достатку, миру, наполегливості й перемог у вирішен-
ні життєво важливих проблем нашого міста і подальших 
успіхів у всіх справах і починаннях в ім’я процвітання не-
залежної України.

З повагою, Юрій Денисенко, секретар
 і депутат Ірпінської міської ради

Шановні 
жителі міста!
Вже  26-й  рік ми  відзначаємо 

День  Незалежності  України!  З 
кожним роком розбудови  і роз-
витку нашої держави поглиблю-
ється  усвідомлення  цієї  події  і 
дати – 24 серпня –  і значення  її 
для  всієї  країни,  для  кожного  з 
нас, її громадян. І це закономір-
но:  великі  події  осягаються  на 
відстані,  з  плином  часу.  Перед 
Україною, її громадянами склад-
ні й великі завдання. Але я вірю, що разом ми здолаємо 
будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності на-
шої держави. Щиро вітаю всіх вас зі святом, бажаю успі-
хів, здоров’я, щастя, благополуччя!

З повагою, Сергій Скрипник, директор КП «УЖКГ «Ірпінь», 
депутат Ірпінської міської ради

Дорогі ірпінці!
Вітаю  вас  із  загальнонаціо-

нальним  святом  –  Днем  Неза-
лежності України! 
Відтоді  як  була  проголошена 

незалежність,  наша  країна  про-
йшла  кілька  етапів  духовного 
оновлення, відтворюючи патріо-
тизм, традиції і духовність нашо-
го народу. Нехай серця кожного 
наповнюються гордістю за нашу 
державу, прагненням до єдності 
та  порозуміння,  щоб  з  кожним 
роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в 
нашому майбутньому. Бажаю вам міцного здоров’я, ща-
стя і добра, благополуччя в родинах, успіхів у всіх ваших 
справах. З великим святом вас! 

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

Вітаю ірпінців 
з Днем Незалежності!
25  років  тому ми  стали  дер-

жавним  народом.  Незалежність 
не прийшла до нас легко – за неї 
віддали життя кращі сини і дочки 
нашої  землі. Ми не маємо пра-
ва про це забувати.  Ми повинні 
бути гідними цих людей, шаную-
чи їх і чесно працюючи на благо 
нашої Вітчизни. Кожен на своєму 
місці. 
Ми живемо у місті, яке інтен-

сивно оновлюється  ,  стає краси-
вим, облаштованим. Кожен може внести свою частку в це 
оновлення  –  чесною працею,  добрим  словом,  підтрим-
кою тих, хто взяв на себе велику й нелегку ношу – зробити 
Ірпінь комфортним і красивим. 
Бажаю вам, дорогі ірпінці, здоров′я, процвітання, бла-

гополуччя!
З повагою, Ігор Оверко, депутат Ірпінської міської ради

Шановні земляки, 
вітаю вас із Днем 
Незалежності!
У  цьому  році  наша  країна 

зробила великий крок на шляху 
зміцнення державності. Ми отри-
мали безвізовий режим з країна-
ми ЄС. З першого вересня Укра-
їна  стане  асоційованим  членом 
Євросоюзу. Армія, що боронить 
нас від ворога, визнана одною з 
найкращих у світі. Сьогоднішні наші  здобутки – резуль-
тат наполегливої праці багатьох поколінь українців, які в 
найважчі часи, майже не маючи надії, покладали своє жит-
тя на вівтар служіння Батьківщині. Ми маємо наполегливо 
працювати, аби бути достойними продовжувачами їхньої 
справи. Щоб кожен українець пишався своєю державою 
і кожна українська родина була заможною та щасливою. 
У цей радісний для кожного українця день бажаю вам і 

вашим близьким добробуту, міцного здоров’я, злагоди в 
родинах і головне – миру на нашій рідній землі.

Марія Шевченко, депутат Ірпінської міської ради

Зі святом вас, дорогі 
співвітчизники! 

Із Днем Незалежності!
Нам  судилося  стати  учасниками  творення  новітньої 

української держави, втілювати у реальність одвічну мрію 
нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність 
перед власним  сумлінням, родиною  і  прийдешніми по-
коліннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути 
нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки. 
Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рід-
ної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних 
силах і переконаннях. З нами Бог і Україна. Нехай мир і 
злагода панують у нашому спільному домі.

Голова Ірпінської міської партії ВО «Батьківщина» 
Я.О. Ковальчук, депутати міської ради 

А.А. Калічка, В.В. Молчанов

6. НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
ПРИІРПІННЯ
Наприкінці  вересня 

1991 р. мешканці Приірпін-
ня помітили, що на даху Бу-
чанського  приладобудівного 
заводу з’явилися параболічні 
антени, «схожі на ті, які пока-
зували  у  репортажах  з  Бай-
конура».  Як  з’ясувалося,  у 
Бучі (на той час це – селище, 
адміністративно  підпоряд-
коване  Ірпеню)  створюють 
перше незалежне телебачен-
ня. Мова іде про телевізійне 
агентство «Веда-Сатурн», яке 
було всього другим в Україні 
такого  типу  агентством.  Ан-
тени  для  прийому  і  ретран-
сляції супутникових програм, 
які встановили у селищі, ста-
ли такими четвертими в кра-
їні.
Створили  «Сатурн»  Іван 

Титаренко  і  Василь  Піддуб-
ний. Саме вони – приірпінці 
– стали одними із першопро-
хідців  у  творенні  незалеж-
ного  телевізійного  ЗМІ  в 
уже  незалежній  Україні.  Мі-
ністерство  зв’язку  надало 
дозвіл  на роботу  в  певному 
частотному  діапазоні  –  на 
11-му  телеканалі  –  і  одразу 
ж  бучанці  змогли  дивитися 
художні  і  мультиплікаційні 
фільми.  Почали  випускати 
свої програми і рекламу під-
приємств  Приірпіння.  Вихо-
див  «Сатурн»  в  ефір  чотири 
рази на тиждень і сягав до 20 
км довкола Бучі.
«Зараз  за  програми  не 

треба  платити.  Але  надалі 
програми “Веда-Сатурн” бу-
дуть  закодованими.  Купите 
декодуючий  прилад  –  диви-
тиметеся абсолютно всі про-
грами, у тому числі – і секс, і 
до сексу. Агентство одержало 
вже 800 заявок із нашого ре-
гіону  на  той  прилад  і  замо-
вило його у Москві. Всього ж 
тут розраховують на 5–7 ти-
сяч абонентів з  Ірпеня, Бучі, 
Ворзеля,  Гостомеля  і  Немі-
шаєва» («Прапор Перемоги», 
28 вересня 1991 р.).

7. НАЛАГОДЖЕННЯ ДРУЖНІХ 
ЗВ’ЯЗКІВ
У  середині  листопада 

1991 р.  Ірпінь  приймає ша-
новних  гостей  з  Апеннін-
ського  півострова.  До  міста 
завітали  представники  не-
великого  італійського  міста 
Арко.  Головна  мета  приїзду 
італійців  –  налагодження 
прямих ділових стосунків між 
двома  незалежними  держа-
вами. Перед Ірпенем відкри-
лася  можливість  у  співпраці 
між підприємствами, а також 
у  культурній  і  спортивній 
сфері  з  іноземними  колега-
ми.

8. РЕФЕРЕНДУМ
Восени  1991-го  Ірпін-

ський  регіон  разом  з  усією 
країною  готується  до  Всеу-
країнського  референдуму  1 
грудня. До українців із закли-
ком підтримати Акт проголо-
шення  незалежності  України 
звертається  Верховна  рада. 
Це  звернення  підхоплюють 
ради на мі    скликання схва-

лено текст звернення до жи-
телів Приірпіння.
«Катаклізми  нинішнього 

року  –  квітневе  підвищення 
цін,  що  привело  до  різкого 
зниження  життєвого  рівня, 
спроба  державного  перево-
роту  19  серпня,  остаточно 
переконали  нас:  жити  в  та-
кому  Союзі  далі  не  можна. 
Сьогодні  жителі  України  за-
лишилися  віч-на-віч  з  Чор-
нобильською бідою, у вкрай 
несприятливій  екологічній 
обстановці,  обкраденими 
і  матеріально,  і  морально. 
Для  центру  Україна  була 
“дійною  коровою”,  “про-
вінцією”,  з потребами та  ін-
тересами  якої  рахували  як 
із  третьорядними.  Маємо 
раз  і  назавжди  покінчити  з 
таким  життям»  (зі  звернен-
ня  депутатів  Міськради  від 
22.11.91 р.).
Із  преси,  радіо  і  телеба-

чення активно  ідуть  заклики 
на  підтримку  Акту  проголо-
шення незалежності України. 
Для декого така настійливість 
дає  протилежний  ефект.  Бу-
чанець  р.  Чернишук  пише 
у  «Прапорі  Перемоги»  свої 
сумніви і тривоги.
«Навіщо взагалі референ-

дум? Хто ліквідував 72% го-
лосів населення України “за” 
Союз  під  час  попереднього 
референдуму  17  березня? 
Чим менше часу залишається 
до 1 грудня, тим сильнішою 
стає  агітація  на  користь  не-
залежності.  Мене  хвилює, 
що  ця  агітація  ведеться  од-
нобоко, ніде жодним словом 
не  обмовлено  про  федера-
цію,  про  аргументи  людей, 
переконаних  у  доцільності 
збереження  Союзу…  Люди 
мого  покоління  не  випадко-
во задають собі запитання: а 
коли б у 1941-му не було 15 
республік СРСР, а були б 15 
окремих  держав  –  хто  знає, 
чи не простягнув би німець-
кий фашист руку японцям?» 
(Р. Чернишук).
Слід  віддати  належне  ре-

дакції  «Прапора Перемоги», 
що з розумінням і пошаною 
до  старшого покоління про-
коментувала  лист  читача: 
«Десятиріччями  людям  вби-
вали  у  голови  негрішимість 
комуністичної  ідеології.  Те-
пер вона луснула, як мильна 
бульбашка.  Тож  і  не  дивно, 
що  сьогодні  багато  хто  вже 
скептично,  з  недовірою  ста-
виться  до  пафосу  відносно 
нашої  самостійності,  не  ба-
жає сприймати на віру  гучні 
фрази.  І  часто  виявляється, 
що під  сумнівами  таких лю-
дей  криється набагато  глиб-
ша турбота за долю рідного 
народу,  ніж  у  тих,  хто  звик 
бути категоричним».

9. У ЧЕРЗІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЮ
«На  дільниці  не  було  ні 

вишиваних рушників, ні пор-
третів  Шевченка  чи  інших 
геніїв  українського  народу. 
Але,  незважаючи  на  це,  ви-
борці  проявили  з  самого 
ранку  досить  високу  актив-
ність.  Вже  з  дев’ятої  години 
до  столу  із  списками  і  бю-
летенями  важко  було  про-
битися. Люди стояли в черзі 
не за ковбасою чи горілкою, 

як то стало звичним, – вони 
прагнули сказати “Так” своїй 
незалежній  державі,  втілити 
вжиття  більш  як  300-літню 
мрію  своїх  предків»  («Пра-
пор  Перемоги»,  4  грудня 
1991 р.).
Приірпіння  однозначно 

обрало  незалежність.  Пра-
во вибору одержали 68 104 
жителі  Ірпінського  регіону. 
Участь  у  виборах  взяли  56 
452  людини  –  майже  83% 
громадян.  94,5%  приірпін-
ців  підтримало  Акт  прого-
лошення незалежності. 2051 
людина  сказала  незалежній 
Україні «ні».
57,7%  мешканців  регі-

ону  віддали  свої  голоси  на 
підтримку  кандидата  у  пре-
зиденти  Леоніда  Кравчука. 
25%  –  голосували  за  В’я-
чеслава  Чорновола.  Левко 
Лук’яненко  здобув  7,57% 
підтримки Приірпіння.

10. ПЕРША РІЧНИЦЯ 
ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ В ІРПЕНІ
22 серпня 1992 р. на уро-

чистому  засіданні  Верховної 
ради та Уряду України поста-
новою  було  рекомендовано 

місцевим  Радам  народних 
депутатів  організувати  про-
ведення  урочистих  зборів, 
засідань,  культурно-масових 
заходів на честь Дня незалеж-
ності України.
Ірпінці  святкували  пер-

шу  річницю  незалежності 
держави  чомусь  23  серпня. 
Урочистості  відбувалися  уже 
у звичному місці проведення 
культурних  заходів – місько-
му парку культури і відпочин-
ку. Людей прийшло небагато. 
Очевидно, важко дався меш-
канцям  Ірпеня  перший  рік 
самостійності. Голова міської 
ради  Г.Г.  Мартін  наголосив 
на поточних проблемах регі-
ону – будівництві житла і во-
дозабору, торгівлі  і стані до-
ріг, медичне обслуговування.
Голова Ірпінського осеред-

ку  Руху  С.  Бабайкін  говорив 
про відставку Кравчука і Фо-
кіна,  більшості  керівництва 
міського виконкому, редакто-
ра «Прапора Перемоги». Інші 
гості  вітали  ірпінців  зі  свя-
том  і  теж намагалися  знайти 
причини, що, на їхню думку, 
«гальмують  поступ  України 
до кращого майбуття».

Фото з першої публікації про результати референдуму на 
Приірпінні у «Прапорі Перемоги» від 4 грудня 1991 р.

Святкування першої річниці незалежності. м. Ірпінь
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Витяг з наказу військового комісара Ірпінсько-
Бучанського об’єднаного міського військового 

комісаріату від 18 липня 2017 р. №36
З метою забезпечення виконання Законів України «Про міс-

цеві державні адміністрації», «Про військовий обов’язок і військо-
ву  службу»,  «Положення  про  військово-лікарську  експертизу  у 
Збройних Силах України» від 14 серпня 2008 р. №402 (зі зміна-
ми) та директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 
9 лютого 2017 р. №Д-1 «Про організацію та проведення призову 
громадян України на строкову військову службу і звільнення в за-
пас військовослужбвців, які відслужили встановлені строки стро-
кової військової служби, в 2017 р.» на обласному збірному пункті 
буде проводитися контрольний медичний огляд призовників ліка-
рями-фахівцями з метою визначення їх придатності до військової 
служби за станом здоров’я для попереднього відбору до режи-
мних команд і навчальних частин, починаючи з 7 вересня 2017 р.
НАКАЗУЮ 
1. З 7 вересня 2017 р. провести підготовку до призову грома-

дян на строкову військову службу.
2. Усім громадянам, які підлягають призову на строкову вій-

ськову  службу,  прибути  на  призовну  дільницю  за  адресою:  м. 
Ірпінь, вул. Д. Попова, 26, у визначений час, маючи при собі до-
кументи, що зазначені в повістці. 
3. Явці на призовну дільницю Ірпінсько-Бучанського об’єдна-

ного міського військового комісаріату для призову на  строкову 
військову службу підлягають усі громадяни 1997 р.н., яким у пе-
ріод чергового призову виповнюється 20 (двадцять) років, а та-
кож громадяни, які народилися у 1990–1997 рр., у яких закінчи-
лася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову 
військову службу за різних обставин.
4.  Усім  особам  призовного  віку,  які  підлягають  призову  на 

строкову військову службу і тимчасово перебувають на території 
м. Ірпінь, м. Буча, смт Ворзель, смт Гостомель, смт Коцюбинське, 
негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися 
у військові комісаріати для проходження призовної комісії.
5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і вій-

ськову  службу» керівникам підприємств, установ, організацій,  в 
тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкуван-
ня  і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з від-
ряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття на призовну 
дільницю.
6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються до 

військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Призов буде проводитись з 1 жовтня по 30 листопада 2017 р.

ТВО Військового комісара Ірпінсько-Бучанського 
об’єднаного міського військового комісаріату майор п/п 

І.А. ПШЕНИШНЮК

Вітаємо з днем народження!
Олега Миколайовича Папенка,
колишнього начальника Ірпінського ОДПІ,
Сергія Федоровича Скрипника,
начальника «УЖКГ «Ірпінь»,
Аллу Анатоліївну Миронюк,
головного спеціаліста Управління інфраструк-
турного розвитку інвестицій та ЖКГ!

Нехай із вами буде поряд 
Веселий сміх і ніжний погляд, 
Хороший друг і пісня тиха, 
Що розганяє тугу й лихо,
Очей коханих два озерця, 
Палке, гаряче, щире серце. 
Хай вас нещастя оминають 
І Ангели охороняють!

Виконавчий комітет ІМР

САМОВРЯДУВАННЯ

Вітаємо з Днем народження
Івана Антоновича Ромащука,

Миколу Кириловича Маслюченка!

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ваша ця святкова дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Гаразди хай щоднини прибувають,
Навколо хай панує доброта –
На щедрі щастям многії літа!

Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА 
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Грошова допомога 
внутрішньо переміщеним 
особам призначається на 
сім’ю та виплачується одному 
з її членів за умови надання 
письмової згоди довільної 
форми про виплату грошової 
допомоги цій особі від 
інших членів сім’ї (далі – 
уповноважений представник 
сім’ї) у таких розмірах:

•  для  непрацездатних  осіб 
(пенсіонери, діти) – 884 грн на 
одну особу (члена сім’ї);

•  для  осіб  з  інвалідністю  та 
дітей з інвалідністю – прожитко-
вий мінімум для осіб, які втрати-
ли працездатність;
•  для  працездатних  осіб  – 

442  грн  на  одну  особу  (члена 
сім’ї).
Загальна  сума  допомоги  на 

сім’ю  розраховується  як  сума 
розмірів  допомоги  на  кожного 
члена  сім’ї  та не може переви-
щувати 2400 грн.
(Грошова  допомога  призна-

чається відповідно до п. 3 поста-
нови  Кабміну  від  1.10.2014  р. 

№505  «Про  надання  щомісяч-
ної адресної допомоги внутріш-
ньо  переміщеним  особам  для 
покриття витрат на проживання, 
в  тому  числі  на  оплату  житло-
во-комунальних послуг»).
Якщо у складі сім’ї, якій при-

значено грошову допомогу, від-
булися  зміни,  розмір  грошової 
допомоги перераховується з мі-
сяця, наступного за місяцем ви-
никнення таких змін, за заявою 
уповноваженого  представника 
сім’ї  або  інформацією  компе-
тентного органу.
Для  призначення  грошової 

допомоги  на  наступний шести-
місячний  термін  уповноваже-
ний представник сім’ї подає до 

уповноваженого  органу  або 
установи уповноваженого банку 
заяву, в якій повідомляє про від-
сутність змін, що впливають на 
призначення грошової допомо-
ги,  а  також  пред’являє  довідки 
всіх  членів  сім’ї  про  взяття  на 
облік  внутрішньо  переміщених 
осіб.
Особам  працездатного  віку, 

яким  грошова  допомога  була 
припинена  відповідно  до  п.  7 
постанови,  грошова  допомога 
на наступний термін не призна-
чається.

Управління праці 
та соціального захисту 

населення ІМР 

Щомісячна адресна допомога 
внутрішньо переміщеним особам

На  сьогодні  законодав-
ством визначено дві основні 
організаційно-правові  фор-
ми громадського об’єднання: 
громадська  організація  та 
громадська спілка. При цьо-
му, ч. 5 ст. 1 Закону України 
«Про громадські об’єднання» 
визначає, що останні можуть 
створюватися  як  зі  статусом 
юридичної  особи,  так  і  без 
такого.
Якщо  активісти  все  ж  ба-

жають  зареєструвати  гро-
мадське  об’єднання  і  діяти 
не  як  ініціативна  група,  слід 
реєструвати  громадське 
об’єднання  саме  зі  статусом 
юридичної  особи.  Адже  тут 
ми говоримо про розширене 
коло повноважень, якими на-
діляється  такий  суб’єкт  при-
ватного права, а саме право:
-  бути  учасником  цивіль-

но-правових відносин;
-  здійснювати  підприєм-

ницьку діяльність;
-  засновувати  засоби  ма-

сової інформації;
- брати участь у здійсненні 

державної регуляторної полі-
тики;
-  брати  участь  у  роботі 

консультативних,  дорадчих 
та інших допоміжних органів;
-  бути  виконавцем  дер-

жавного замовлення;
-  створювати відокремле-

ні підрозділи тощо.
Навіть якщо ви зареєстру-

єте  громадське  об’єднання 

без статусу юридичної особи, 
то  не  зможете  здійснювати 
фінансову  діяльність,  мати 
зареєстровану  символіку, 
орендувати  офіс,  мати  бан-
ківський  рахунок,  наймати 
співробітників  і  т.д.  Більше 
того,  така  організація  може 
реалізувати  право на  захист 
своїх  прав  лише  через  фі-
зичних  осіб,  а  не  безпосе-
редньо. А тому, чи можна тут 
говорити про «повноцінного» 
суб’єкта права – питання від-
крите.
Обрати  громадську  орга-

нізацію чи громадську спілку 
– персональний вибір кожно-
го,  залежно  від  об’єктивних 
обставин.
Громадська  організація 

характеризується  тим,  що  її 
засновниками та учасниками 
є виключно фізичні особи.
Засновниками  громад-

ської спілки є юридичні осо-
би приватного права (ті, що 
створені  фізичними  особа-
ми  чи  юридичними  особа-
ми  приватного  права,  а  не 
органами  державної  чи  ко-
мунальної  власності),  а  чле-
нами  (учасниками)  можуть 
бути юридичні особи приват-
ного права та фізичні особи.
Часто можна почути тезу, 

що  це  складна,  довга  про-
цедура,  люди  бояться  ре-
єструвати  свої  громадські 
ініціативи в громадські орга-
нізації  насамперед  через  те, 

що  не  знають,  як  це  зроби-
ти. Насправді це не складно 
–  зареєструвати  громадську 
організацію  сьогодні  можна 
за  п’ять  кроків  і  за  тиждень 
часу.  Звичайно,  якщо нічого 
не порушується. 

П’ЯТЬ ПРОСТИХ КРОКІВ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Перший крок  –  це  уста-
новчі  збори.  Треба  мінімум 
двоє  людей,  щоб  зареєстру-
вати громадську організацію, 
яка працює на всій території 
України,  яка  виконує  будь-
яке  завдання  і  не  обмежена 
в статутній діяльності. Засно-
вниками громадської органі-
зації мають бути дві людини, 
повнолітні,  і  не  обов’язково 
громадяни України. 
Отже,  збирайтеся,  голо-

суйте за створення цієї орга-
нізації,  визначайте  її  назву, 
визначайте  її  основні  ідеї, 
цілі,  завдання,  затверджуй-
те статут, визначайте керівні 
органи.
Громадська  організація 

може  працювати  у  формі 
юридичної особи  і  без  такої 
форми. Якщо є потреба і на-
міри  здійснювати діяльність, 
пов’язану  з  грошима,  тобто 
мати рахунок  у банку, мати 
печатку,  отримувати  кош-
ти,  витрачати  кудись  гроші 

від  імені  цієї  організації,  то 
потрібна  юридична  особа. 
Якщо ж у вас немає на меті 
операцій з грошима – серед 
намірів є проведення мирних 
зібрань,  організація  зустрі-
чей  друзів,  які,  наприклад, 
люблять  читати  класику  або 
захоплюються  мистецтвом  і 
обговорюють  стиль  бароко, 
то статус юридичної особи не 
потрібний. 

Другий крок – пакет до-
кументів, який складається із 
п’яти документів. Він вичерп-
ний і ніхто не може вимагати 
більше, розширювати: 
1)  протокол  установчих 

зборів; 
2) статут; 
3)  відомості  про  керівні 

органи; 
4) реєстраційна картка на 

проведення  державної  реє-
страції форма 1; 
5)  заява  про  створення, 

посвідчена  у  нотаріуса  (по-
слуга  у  нотаріуса  коштує 
близько  200–300  грн;  за-
галом,  реєстрація  є  безко-
штовною,  тобто  засновники 
нічого  не  платять,  ніякого 
державного мита, але нотарі-
ус є платним).
Всі  ці  документи  можна 

заповнити  самостійно.  Оче-
видно,  якщо  засновники 
дуже  хвилюються,  можуть 
звертатися до юристів .

Третій крок  –  посвід-
чення у нотаріуса заяви про 
створення.

Четвертий крок  –  пода-
ча  документів.  Документи 
подаються  не  до  державно-

го  реєстратора,  наразі  не  в 
ці  ЦНАПи,  а  поки  що  саме 
до  управління  юстиції.  На-
приклад,  у  місті  Києві  –  це 
районне управління юстиції, 
їх  десять,  у  кожному  районі 
є  своє.  Через  сім  днів  після 
подачі документи слід звідти 
забрати. Ці п’ять документів 
можна подавати як особисто, 
так  і  поштою.  Якщо  пош-
тою,  то  краще  відправляти 
рекомендованим  листом  з 
описом  вкладеного  (з  цією 
послугою ви можете ознайо-
митися на «Укрпошті»). 
Далі документи упродовж 

семи  робочих  днів,  якщо 
ми  говоримо  про  юридич-
ну  особу  ГО,  розглядаються 
управлінням  юстиції.  Якщо 
ви  створюєте  ГО  без  стату-
су юридичної  особи,  то  цей 
термін складає п’ять робочих 
днів. 

П’ятий крок – отримання 
документів.  Через  сім  робо-
чих  днів  ви  маєте  отримати 
на руки три документи:
• ваш статут (ви пам’ятає-

те, що подавали його в двох 
примірниках – тож один при-
мірник нам повертається),
•  свідоцтво  про  реєстра-

цію  вас  як  громадського 
об’єднання – тут треба не ля-
катися, воно буде у форматі 
А4 з печатками, але без усі-
ляких відблисків, захистів, 
•  виписка  з  єдиного дер-

жавного  реєстру  юридичних 
осіб фізичних осіб – підпри-
ємців  (це  якщо  ви  реєстру-
єтесь  як  юридична  особа) 
–  саме  цей  документ  під-

тверджує,  що  ви  є  юридич-
ною особою, що ви внесені в 
реєстр, що вас поставили на 
облік в податкову, пенсійний, 
статистику. 
З  досвіду  –  термін  часом 

затягується.  Буває  так,  що 
організація  зробила  якусь 
незначну помилку, але вона 
може  тягнути  за  собою  від-
мову  або  відповідь  про  не-
обхідність  доопрацювати 
документи.  Тому  радимо 
налагодити робочий контакт 
з управлінням юстиції, взяти 
в них робочий телефоні три-
мати зв’язок.

Дмитро ХРИСТЮК,
Перший заступник

Ірпінського міського голови

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
Як оформити громадську організацію? Термін подачі 

документів
Що важливо знати про 

термін подачі документів 
– це ми повертаємося до 
кроку чотири. З моменту 
проведення  установчих 
зборів,  тобто  прийняття 
рішення  про  утворення 
організації,  до  моменту 
подачі документів повин-
но  пройти  не  більше  60 
днів.  Тобто  ви  маєте  60 
днів для  того, щоб підго-
тувати  пакет  документів, 
сходити до нотаріуса, по-
дати їх. Якщо ви подасте-
ся  пізніше,  наприклад, 
через рік, ваші документи 
розглядатися  не  будуть. 
Буде вважатися, що орга-
нізація не утворена. 

ПОДБАТИ ПРО ДОПОМОГУ
НА ОЗДОРОВЛЕННЯ 
у наступному році треба уже зараз
До уваги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І 
категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою!
Повідомляємо, що громадянам, постраждалим внаслі-

док аварії на ЧАЕС І категорії та дітям з інвалідністю, інва-
лідність  яких пов’язана  з Чорнобильською катастрофою, 
відповідно до постанови Кабміну №854 від 23.11.2016 р. 
затверджено  Порядок  надання щорічної  грошової  допо-
моги для компенсації вартості путівок санаторно-курорт-
ним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат 
за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації 
для оздоровлення. При цьому постраждалим забезпечено 
право самостійного вибору санаторно-курортного закладу 
для оздоровлення чи відпочинку.
Згідно з цим Порядком громадянам необхідно надати в 

Управління праці та соціального захисту населення заяву 
на санаторно-курортне лікування на 2018 р. (до 15 жовтня 
2017 р.) в кабінет №13.
При  поданні  заяви  необхідно  мати  довідку  ф.  0-70, 

оригінал та копію паспорта, оригінал та копію чорнобиль-
ського посвідчення.
Інформація необхідна для планування, розрахунку ко-

штів, укладання трьохсторонніх угод і своєчасного фінан-
сування програми оздоровлення. 
Телефон для довідок: 63-386, 61-983.

Відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

ОЗДОРОВЛЕННЯ-2017
З початку року 214 постраждалих внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи І категорії скористалося путівками на оздо-
ровлення. У планах – оздоровити ще 98 осіб.
Найбільшим попитом «чорнобильців» користуються санаторії:
– «Дніпро-Бескид» (м. Трускавець) – 57;
– «Алмаз», «Кристал» (ПрАТ «Трускавецькурорт») – 31;
– «Поляна» (Закарпатська обл.) – 24;
– «Карпати» (Закарпатська обл..) – 22;
– «Київ-плюс» (м. Моршин) – 19;
– «Феофанія» (м. Київ) – 26.

Управління праці та соцзахисту ІМР
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Дуже кепсько, коли 
останню цитадель – 
власне житло – пронизує 
холоднеча, затоплює 
злива, та найстрашніше 
– коли її притоплюють 
каналізаційні води, як 
це сталося в Ірпені з 
двоповерховим будинком 
по вул. Гагаріна, 9-а, 
де мешкає вісім сімей, 
здебільшого колишніх 
працівників економічного 
коледжу й чорнобильців. 
Ця  проблема  триває  без 

кардинальних  позитивних 
змін понад три роки (вперше 
якраз рвонуло на Новоріччя), 
а останній рік стало взагалі су-
тужно, бо у ваннах і на підло-
гах на першому поверсі періо-
дично «дещо» спливає, а стіни 
відповідно цвітуть і пахнуть.

Передісторія
Будиночок  у  низинці  був 

заселений  у  1972  р.  Для  пе-
рекачки каналізаційних стоків 
з  будинку  до  каналізаційної 
системи  міста  установлений 
спеціальний  агрегат,  який  всі 
ці  роки  обслуговував  праців-
ник ЖКГ. Але понад рік  тому 
квартири  першого  поверху 
почали  заливати  нечистоти, 
бо  установка  для  перекачу-
вання стоків вийшла з ладу. 
Жильці пишуть у листі, що 

«багаторазові  звернення  до 
КП “УЖКГ “Ірпінь” та КП “Ір-
піньводоканал”  про  віднов-
лення  роботи  каналізаційної 
системи будинку не дали по-
зитивних  результатів.  Нате-
пер  свою відмову мотивують 
тим, що у них на балансі такої 
установки не існує, КП “УЖКГ 
“Ірпінь” протягом останнього 
часу вивозить стоки автотран-
спортом, який працює нерегу-

лярно, і ми вимушені зверта-
тися до аварійної служби або 
винаймати  приватного  асені-
затора,  послуги  якого  кошту-
ють дуже дорого».
Звісно,  є  й  історія  пере-

писки з місцевими очільника-
ми.  Скажімо,  від  23.09.2015 
КП  «УЖКГ  «Ірпінь»  повідоми-
ло, «що працівниками сантех-
нічної дільниці було проведе-
но діагностику каналізаційної 
системи  та  виконані  поточні 
роботи  по  усуненню  виявле-
них недоліків у каналізаційній 
системі  будинку  за  адресою 
вул. Гагаріна, 9-а». 
Від  18.10.2015  надійшов 

такий  лист:  «КП  “УЖКГ  “Ір-
пінь”  повідомляє,  що  станом 
на  10  жовтня  2015  р.  кана-
лізаційна  система  в  даному 
будинку  працює  нормально. 
Проведено  профілактичний 
ремонт  підкачуючого  насосу 
та проводиться постійний наг-
ляд за його роботою».
А ось фрагмент з листа за 

підписом  заступника  місько-
го  голови  Л.Я.  Михальченко 
від  01.12.2016:  «Здійснити 
пряме  підключення  вищеза-
значеного  житлового  будин-
ку  до  міських  каналізаційних 
магістральних  мереж  без  бу-
динкової  каналізаційної  стан-
ції  не  є  можливим,  оскільки 
будинок розташований нижче 
магістральних мереж. Видатки 
на проведення ремонту кана-
лізаційної мережі  Вашого бу-
динку бюджетом м. Ірпінь на 
2016 р., на жаль, не передба-
чені. Ремонт та модернізацію 
будинкової каналізаційної на-
сосної  станції  по  можливості 
буде  проведено  у  наступно-
му  бюджетному  році  (тобто 
в  поточному  2017  р.).  Для 
обстеження  Вашого  будинку 

найближчим часом у визначе-
ному  законодавством  поряд-
ку  буде  сформовано  комісію 
та проведено обстеження».

А що мають мешканці на 
сьогодні?
За їхніми словами, колись у 

глухі радянські часи нечистоти 
з  будинку  по  вул.  Гагаріна, 
9-а,  відкачувалися  окремим 
насосом  в  автоматичному 
режимі.  У  часи  незалежнос-
ті,  коли  техніка пішла далеко 
вперед,  щось  зламалося  і  до 
насосу  прикріпили  праців-
ника  ЖЕКу.  У  наш  час,  коли 
світова техніка вийшла на геть 
новий рівень, стоки з означе-
ного  будинку  стали  вивозити 
автоцистерною,  яка  приїз-
дить,  за  словами  мешканців, 
непередбачувано  –  тобто  не-
регулярно. Тож коли затопить 
квартири, нікому не відомо, у 
родин з перших поверхів вже 
напрацювалася фобія, яка по-
чалася з того, що одна з сімей 
поїхала  у  відпуску  –  і  мала 
клопіт... 

Останні новини
Втім,  як  повідомила  меш-

канка  будинку  Ніна  Савчен-
ко,  «14  серпня  сталося щастя 
– приїхала машина і викачала 
стоки. Є альтернатива – пусти-
ти стоки трубою через приват-

ний  город  до  каналізаційної 
системи на вул. Личака, але з 
його  власником має  домови-
тися представник влади». 
У  розмові  з  журналістом 

«ІВ»  заступник  начальника 
КП  «УЖКГ  «Ірпінь»  Олексій 
Зінкевич  категорично  запев-
нив,  що  ситуація  абсолютно 
під контролем і нині мешкан-
цям будинку по вул. Гагаріна, 
9-а,  не  варто  перейматися: 
«По-перше, насос відремонто-
ваний і відрегульований (поки 
в ямі порожньо – він не вмика-
ється). По-друге, ситуація під-
страхована  автоцистерною, 
яка  приїздить  за  заявкою. 
По-третє, до жовтня або буде 
встановлено автоматику, або 
ж  вкопають  трубу  в  город 
(поки що власник відмовляє), 
щоб стоки самопливом йшли 
в міську систему каналізації».

Володимир КОСКІН

Збираючи дитину у дитячий садок або школу, важливо пройти медогляд. В Ірпені це можна 
зробити в Ірпінській міській дитячій поліклініці (вул. Садова, 29, тел.: 67-113), попередньо 
звернувшись до фахівців амбулаторій загальної практики сімейної медицини за адресами:
 вул. Ніжинська, 11, вул. Михайлівська, 22, вул. Северинівська, 105-к.

ПЕРЕЛІК ФАХІВЦІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДУ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ (КЛАСУ) ДІТЕЙ 

Дітей віком 6, 11, 14, 15 років (до першого класу, 5, 8, 9 клас) мають оглянути:
• хірург, • ендокринолог, • невролог, • окуліст, • стоматолог,
• дільничний педіатр (заключний огляд і видача довідок).
Дітей віком 7–10, 12, 13, 16, 17 років (1–4, 6, 7, 10 клас) мають оглянути:
• стоматолог, • окуліст, • дільничний педіатр (заключний огляд і видача довідок).
При собі батьки повинні мати:
• для шкільного медогляду – амбулаторну картку, довідку 86/1о,
• для вступу в ВНЗ – амбулаторну картку, форму 86/у,
• для садочка – амбулаторну картку, форму 026.
Додаткові обстеження:
• флюорографія (діткам з 15 років), ЕКГ, ЗАК, ЗАС, кал на я/глист та інші призначення за 

показанням – направляє дільничний педіатр.
До профілактичного огляду варто поставитись серйозно, щоб бути впевненим, що нічого 

не пропустили і ваша дитина готова до школи чи дитячого садку!

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Народний календар
21–27 серпня

ІМЕНИНИ
21 серпня – Мирона, Григорія, Лео-

ніда, Омеляна. За цим днем передбачали 
січень.

22 серпня – Матвія, Івана, Якова, 
Олексія, Дмитра, Петра.

23 серпня – Сави, Романа, Лавріна. У 
ставках вода тиха,  то й осінь буде спокій-

ною, а зима – без завірюх.
24 серпня – Максима, Федора, Василя.
25 серпня – Фотія. День свята вогню в гуцулів.
26 серпня – Максима, Конкордії.
27 серпня – Василя, Аркадія, Феодосія, Міхея. Якщо 

буря цього дня – на негоду у вересні.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
26 серпня – День авіації України
Професійне свято військових і цивільних авіаторів і пра-

цівників авіаційної промисловості і транспорту.
День далекобійника
27 серпня – День шахтаря
В останню неділю серпня відзначається професійне свя-

то шахтарів – найнебезпечнішої «мирної» професії.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для зміни іміджу: 22 і 23 серп-
ня.

СПРАВИ
21, 22 і 24 серпня – усі справи варто відклас-
ти і приділити час повноцінному відпочинку.
23 серпня – день, коли краще приділити осо-
бливу увагу самоосвіті та самовдосконаленню.
25, 26, 27 серпня – найкращий час для того, 
щоб зустрітися з друзями, але варто уникати 

нових знайомств у ці дні.

САД І ГОРОД
21 серпня – Не садимо і не сіємо – нічого не зі-
йде і не дасть урожай. Відпочиваємо.
22 серпня – Сьогодні буде корисно попрацюва-
ти з квітковими культурами. Збирання врожаю на 
городі.
23 серпня – Корисно садити лікарські  та пряні 

рослини, а також зелень у закритий грунт.
24 серпня – Збирання коренеплодів, викопування картоплі. 
Не забудьте провітрити льох і сховища.
25 серпня – Гарний час для роботи з ґрунтом. Вносимо добри-
ва. Не забуваємо заготовки на зиму.
26 серпня – Посаджені сьогодні культури порадують урожаєм 
і будуть стійкі до холодів.
27 серпня – Родючий день! Замочуємо насіння і проводимо 
посадки в закритий грунт на розсаду.

Магнітні бурі
Найближчими днями магнітосфера Землі буде спокійною. Магніт-

ні коливання та бурі не очікуються.

Медогляд перед садочком чи школою:
у яких фахівців мають побувати діти

Будинок на Гагаріна, 9-а,
«випливає» на сухе 

Який мінімальний розмір пенсії?
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 

років (до 1 жовтня 2011 р. – 25), а в жінок – 30 років (до 1 жовтня 
2011 р. – 20) стажу встановлюється у розмірі прожиткового мініму-
му. Із цього року він становить 1247 грн. За наявності у чоловіків 
та жінок страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком вста-
новлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, 
виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. При цьому розмір 
пенсійної виплати не може бути меншим за 949 грн.
У  разі  збільшення  розміру  прожиткового  мінімуму  для  осіб, 

що  втратили  працездатність,  підвищується  і  розмір  пенсії  (крім 
пенсіонерів, які працюють). Показник прожиткового мінімуму для 
осіб, що втратили працездатність, визначений законом «Про дер-
жавний бюджет України на 2017 рік» і становить: з 1 січня 2017 р. 
– 1247 грн; з 1 травня 2017 р. – 1312 грн; з 1 грудня 2017 р. – 
1373 грн.

Який максимальний розмір пенсії?
У 2014 р. максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, окрім доплати до надбавок 
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Бать-
ківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 
31 грудня 2017 р., він не може перевищувати 10 740 грн.
Пенсії, що призначалися раніше, до введення обмеження, мо-

жуть бути вищими. Зокрема, найвищу пенсію – у розмірі 58 764 грн 
– отримує льотчик-випробувач, Герой України, чорнобилець.

Управління праці та соцзахисту населення ІМР

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчого комітету Ірпінської міської ради про конкурс експертів, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

∙ Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, нежитлове примі-
щення за адресою:
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ст. №3) (11 м кв.).
∙ Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпін-

ської міської ради, частина нежитлового приміщення за адресою:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, 2 (91,7 м кв.).
∙ Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради, не-

житлові приміщення за адресою:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (11,5 м кв.).
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копії установчих документів учасника конкурсу; 
– копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до вико-

нання оцінки; 
– копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку; 
– матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки; 
– пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окре-

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

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

В.о. міського голови – заступник Н.Г. Семко 

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Фінансове управління Ір-

пінської міської радиоголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу аналізу 
по платежах за землю на пе-
ріод відпустки по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.

ВИМОГИ: 
-  вища  освіта  відповідного 

професійного  спрямування 
за  освітньо-кваліфікаційним 
рівнем  бакалавра,  спеціаліста, 
магістра;
-  володіння  основними  на-

виками  роботи  на  комп’ютері 
з  відповідними  програмними 
засобами;
-  систематизування  і  аналі-

зування планових і звітних по-
казників по бюджету;
- визначати очікуване вико-

нання бюджету поточного року 
по доходах  і видатках та скла-
дати  розрахунки  на  середньо-
строковий період;
- підвищувати ділову квалі-

фікацію,  удосконалювати  свої 
знання,  добре  орієнтуватися 
в  законодавстві  та  інструктив-
ному матеріалі по видатках та 
доходах бюджету.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ: 
заява  про  участь  у  конкурсі, 
у  якій  зазначається  про  озна-
йомлення  заявника  із  вста-
новленими  законодавством 
обмеженнями  щодо  прийнят-
тя  на  службу  та  проходження 
служби,  заповнену  особову 
картку  (форма,  затверджена 
Нацагенством України з питань 
державної служби від 5 серпня 
2016  р.,  №156)  з  відповідни-
ми додатками, дві фотокартки 
розміром  4х6  см,  копії  доку-
ментів  про  освіту,  підвищен-
ня  кваліфікації,  присвоєння 
вченого  звання,  присудження 
наукового  ступеня,  копію  до-
кумента, який посвідчує особу, 
копія  військового  квитка  (для 
військовослужбовців  або  вій-
ськовозобов’язаних),  довідку 
про допуск до державної таєм-
ниці (у разі його наявності), Де-
кларація особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
за 2016 р. подається у порядку, 
визначеному  Законом  України 
«Про  запобігання  корупції»  (в 
електронному вигляді).
Документи  подаються  за 

адресою:  м.  Ірпінь,  вул. Шев-
ченка,  2-а,  будівля  виконав-
чого  комітету  Ірпінської  місь-
кої  ради,  4-й  поверх,  каб.  66, 
протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошен-
ня.

Начальник фінансового 
управління Ірпінської міської 

ради Є.В. Данилюк

ВІДПОВІДАЄМО

Управління праці та соціального захисту населення 
Ірпінської міської ради повідомляє:

конкурс на заміщення вакантної 
посадипосадової особи місцевого 
самоврядування – завідувача сектору 
нагляду за додержанням вимог 
пенсійного законодавства, розміщений 
в газеті «Ірпінський вісник» від 1.07.2017 
р. за № 29 (2826) вважати не дійсним.

Начальник Управління П.В. Зброжек
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►  Загублене  посвідчення 
батьків  багатодітної  родини 
серія  АІ  №002547,  видане 
19.10.2010 р. відділом у спра-
вах  сім’ї  та  молоді  Ірпінської 
міської  ради  на  ім’я  –  Удод 
Ганна  Володимирівна,  вважа-
ти недійсним.

► Вважати недійсним втра-
чений  акт  на  право  власності 

на земельну ділянку серія ЯД 
№710927, виданий Ірпінським 
міським  відділом  земельних 
ресурсів  26.04.2007  р.  на 
ім’я  –  Рева  Євген  Анатолійо-
вич.  Ділянка  площею  0,12 
га  розташована  за  адресою: 
Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  с/т 
«Берізка»,  вул.  Свердло-
ва,  66.  Кадастровий  номер: 
3210900000:01:174:7107.

ОГОЛОШЕННЯ, РЕКЛАМА

Наклад: 3 250. 
Передплатний індекс 35033.  
Замовлення: №1711233
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. 
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net  

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник» 
Ірпінської міської ради.  Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40 
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України. 
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», МФО 380805.  
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність 
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації — 
рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів 
публікацій.  Статті з позначкою R  розміщені на комерційних 
засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034 
м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а. Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

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

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу 

ОПЕРАТОРА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ
ВИМОГИ: комунікабельність, відповідальність; перева-

га надається працівникам з досвідом роботи на виробни-
цтві харчової галузі, стаж від 2 років. 

УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість, позмінна робота – 
12 год.

Наявні вакансії операторів: пресового цеху, вакуум-
но-випарної станції, ультрафільтрації. 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 (067) 671-42-12.
Київська обл., Михайлівка-Рубежівка.

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу 

СЛЮСАРЯ
ВИМОГИ: відповідальність, комунікабельність, стаж ро-

боти не менше 5 років.
УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість.
ОБОВ’ЯЗКИ: проведення ремонту, демонтажу, налад-

ки обладнання виробничої групи на підприємстві харчової 
галузі.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 (067) 671-42-12.
Київська обл., Михайлівка-Рубежівка.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 21–27 серпня  2017 року Шановного лікаря‑хірурга

Миколу Юхимовича 
Крестянова

щиро вітаємо з ювілеєм 
і шлемо найкращі побажання

Твій ювілей – це мудрості пора
Хай буде вдосталь і в житті, і в долі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра
Добробуту і щирої любові.

З повагою і любов’ю родина

Вітаємо 
Миколу Юхимовича 

Крестянова,
лікаря‑хірурга, високого професіонала, 

мудрого, стійкого оптиміста та 
милосердного і чуйного до страждань 

пацієнтів, сильну особистість, людину, яка 
не шукає причин, а знаходить в собі сили для 

долання перешкод!

Бажаємо миру і світлої долі,
Натхнення, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі

Вдячні друзі, пацієнти,
сім’я Храмкових, сім’я Хоменків

ОВЕН (21.03–20.04)
Це найвдалiший 
тиждень цього 
мiсяця, коли 
успiхи в справах 
доповнюватимуть-

ся не менш приємними 
подiями в особистому життi. 
Немає нiяких обмежень, якщо 
ви плануєте важливi заходи 
на роботi або вдома.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
 Ви могли довгий 
час йти до якоїсь 
мети, але саме 
зараз з`являєть ся 
можливiсть її 

реалiзувати. Звертайте 
увагу на новини, не 
вiдмовляйтеся вiд зустрiчей 
i поїздок.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Вам потрiбно дуже 
багато встигнути 
на цьому тижнi. 
Працювати краще 

в командi, а не наодинцi. 
Рiшення приймати – теж.

РАК (22.06–23.07)
Вашi намiри 
стають серйозни-
ми. Шукайте з 
партнерами гiднi 
уваги мети i дiйте 

спiльно. Краще попросити 
допомоги, але встигнути 
зробити найголовнiше, нiж 
пропустити вдалий момент.

ЛЕВ (24.07–23.08)
Якщо у вас є 
надiйний партнер, 
то зараз можна 
довiрити йому 
вирiшувати 

важливi питання. Поки краще 
притримати особистий егоїзм 
i узяти паузу в тих темах, де 
ви звикли домiнувати.

ДIВА (24.08–23.09)
Скористайтеся 
кожним шансом на 
цьому тижнi – вирi-
шуйте складнi 
робочi завдання, 

флiртуйте, робiть приємнi 
придбання.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Подiї розвиваються 
стрiмко. Не 
захоплюйтеся 
чимось одним, ви 
можете досягти 

неймовiрних результатiв 
вiдразу в декiлькох 
напрямах.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
У вас багато справ 
вдома, але це 
приємнi турботи. 
Хороший тиждень, 

щоб почати ремонт – 
вас вiдвiдають оригiнальнi 
iдеї, а близькi пiдтримають 
ваш ентузiазм.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Вам потрiбно 
максимально 
зосередитися 

на найголовнiшо-
му, що зараз у вас є. 
Визначальним днем буде 
понедiлок.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Якщо на цьому 
тижнi одержите 
пропозицiю 
– подумайте над 
нею, навiть якщо 

вiдразу i не захочете нiчого 
мiняти.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Намагайтеся 
зробити так, 
щоб якесь з 
ваших зусиль 
увiнчалося 
успiхом. 

Прагнiть до конкретних 
результатiв – пiдписуйте 
документи, пiдводьте 
риску в переговорному 
процесi, зважуйтеся на 
важливий крок в особи-
стих вiдносинах.

РИБИ (20.02–20.03)
Дозволяйте 
собi нововве-
дення, 
займайтеся 

реформами на робочому 
мiсцi, робiть перестанов-
ки вдома. Якщо вiдчуває-
те, що назрiла необхiд-
нiсть – мiняйте все, що 
вам набридло.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ 
будь-яких марок в будь-якому стані: після ДТП,

не розмитнені, проблемні.

  ДОРОГО
(098)483-32-32
 (063)016-22-55

ОГОЛОШЕННЯ

Куплю мотоциклы, мопеды
                    и запчасти к ним. 
                   (096) 102-78-40


