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РЕДАКЦІЯ 

Почалась передплата на 2018 рік!
Вартість передплати

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

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс – 35033

Боржники 
не отримають

субсидії! 
с. 3

СПОРТИВНИЙ ПРОФІЛЬ:
ірпінські школи отримали
модерні спортмайданчики

Новий навчальний рік у школах Ірпеня розпочався із втілення мрії. Бо таких 
умов для занять фізкультурою і спортом, які отримали ірпінські школярі, у місті 
ще ніколи не було. Багатофункціональні спортивні майданчики європейського 
зразка з’явилися відразу в кількох навчальних закладах. 

Фото: Ю. Бережко-Камінська

с. 2

ТОВ «Термпек» смт Коцюбинське
вул. Пономарьова, 7
тел.: (044) 228-52-88 
(067) 158-70-88
(044) 450-51-14 
(097) 574-51-73

– Комплектація 
фасадних систем для 
утеплення будинків, 
квартир та ін.
– Виконання 
фасадних робіт

– Консультація 
кваліфікованих 
фахівців

 ПЕКАРНІ
- ФОРМУВАЛЬНИКИ
       листкового та дріжджового тіста

- ПАКУВАЛЬНИКИ
       хлібобулочних виробів

- ПРИБИРАЛЬНИЦІ
- ЧИСТИЛЬНИКИ ОВОЧІВ
- ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРУ

ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНІ

- КОНДИТЕРИ
- ТІСТОМІСИ
- ПЕКАРІ
- РІЗНОРОБИ

Ст. м. «Академмістечко», 
тел. (097)  393-56-95,
(096) 973-94-24, (044) 353-89-84

Центр 
позашкільної 
освіти переїхав 
до Ірпеня
► с. 3

Вікно в Європу 
для ірпінських 
учителів 

► с. 4

Як оформити 
договір 
купівлі-продажу 
нерухомості
► с. 5 

Рубрика «Віра»:
Новий рік у 
вересні!

► с. 10

Дорога громадо Київщини!
Київська область святкує 

своє 85-річчя. 
Однак історія Київщини 

сягає у IX століття в державу 
Київська Русь. Київщина – це 
і є та Давня Свята Русь. 
Тут б’ється серце України, 
живе душа України, яку не 
змогли знищити тоталітарні 
режими.

Саме тут визрівала 
і кувалася національна 
ідентичність українського 
народу.

Сьогодні Київська область – це регіон із розвиненою 
економікою, потужним інтелектуальним ресурсом, 
сучасними технологіями, міцною аграрною галуззю та 
численними промисловими центрами.

Але без сумніву, головним багатством нашої області 
є люди – щирі, працелюбні, талановиті і патріотичні.

Нам є чим пишатись, і ми маємо всі підстави для 
того, щоб з упевненістю дивитись у майбутнє.

Шановні друзі, прийміть щирі вітання з нагоди 
85-річчя Київської області! Нехай процвітає наша 
рідна земля!

Голова Київської обласної державної адміністрації
Олександр ГОРГАН



№  37.  15  вересня 2017 року2  

Понад 150 учасників 
– депутатів обласної, 
міських, районних, 
сільських і селищних 
рад Київщини – 
зібралося в Ірпені 10 
вересня на VІ обласну 
спартакіаду. 13 делегацій 
із Баришівського, 
Бородянського, 
Броварського, Києво-
Святошинського, 
Рокитнянського, 
Сквирського районів, 
представники міських рад 
Березані, Білої Церкви, 
Броварів, Бучі, Ірпеня та 

Обухова перетягували 
канат, змагалися в 
шашках, шахах, дартсі й 
настільному тенісі.

Традиція  збирати  народ-
них обранців області на спар-
такіаду  тягнеться  ще  з  2009 
року.  Організовує  дійство 
Київська  облрада  спільно  з 
обласною  організацією  фіз-
культурно-спортивного  това-
риства «Спартак». 
Спортивне  свято  відвіда-

ло  обласне  керівництво    – 
заступник  голови  Київської 
облради  Володимир  Май-

боженко  і  начальник  Управ-
ління  фізичної  культури  і 
спорту  облдержадміністрації 
Сергій  Тимофєєв.  Уболіва-
ли  за  спортсменів-депутатів 
і  заступник  міського  голови 
Ірпеня  Дмитро  Христюк  та 
очільник  фізкультурно-спор-
тивного товариства «Спартак» 
Микола Жирний.
Найкращі  результати 

продемонструвала  команда 
Києво-Святошинського  ра-
йону  і  посіла  перше місце  в 
загальному  заліку.  Другими 
стали  депутати  Макарівської 
райради,  а  на  третьому міс-
ці  опинилися  представники 
Сквирського  району.  Перше 
місце  в шашках  посів Мака-
рівщина, у шахах – Березань, 
у  дартсі  найвлучнішим  був 

Бородянський район, а в на-
стільному тенісі переміг Киє-
во-Святошинський.
У  перетягуванні  канату 

найкращою  стала  команда 
ірпінських богатирів.  В  інди-
відуальних змаганнях з дарт-
су  серед  чоловіків  переміг 
депутат  Ірпіньради  Петро 
Король.  За  Ірпінь,  зокрема, 
змагалися  депутати  Коцю-
бинської  і Гостомельської се-
лищних рад, які, згідно з умо-
вами спартакіади, увійшли до 
складу  команди.  Результат 
Ірпеня в загальному заліку – 
п’яте місце. 
Володимир  Майбоженко, 

Сергій  Тимофєєв  та  Микола 
Жирний  вручили  перемож-
цям  спартакіади  кубки  і  ди-
пломи.

11 вересня Університет 
державної фіскальної 
служби України відвідав 
перший Президент України 
Леонід Кравчук. Під час 
зустрічі зі студентами і 
курсантами він зосередив 
їхню увагу на сучасній 
політичній ситуації в Україні, 
національній свідомості 
українців, питаннях культури 
і мови в державі. Також 
розповів про невідомі 
сторінки  своєї біографії та 
історичні події – зокрема, 
про Біловезьку угоду, 
що стала точкою відліку 
нової епохи і створення 
самостійної української 
держави.

Після  зустрічі  зі  студентами 
для  почесного  гостя  влаштува-
ли  екскурсію  містом.  Зупинив-
шись  у  парку  «Покровський», 
екс-Президент поділився своїми 
думками з журналістами.
«Я вражений Ірпенем, –  ска-

зав Леонід Кравчук. – Спочатку 
відвідав  центральну  площу  і 
мене  дуже  вразила  скульптура 
молодому  Тарасу  Шевченку. 
Загалом  усе  оздоблення,  план 
площі, все у вас тут по-європей-
ськи. Я навіть не міг уявити собі 
таку красу в районному центрі, 
адже коли говориш про район-
ний центр, здавалося б, це щось 
таке другорядне. Але, як вияви-
лось, у вас усе дуже серйозно і з 
великим смаком зроблено».
За словами першого Прези-

дента,  Ірпінь  –  достойне місто 
для  життя.  «Тут  спокійно,  за-
тишно, красиво, люди відпочи-
вають. Коли я ходив вулицями 
міста,  в  мене  виникала  одна 
думка: я б тут жив», – підкрес-
лив Леонід Макарович. 

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЛАСНИЙ ПРИКЛАД

ПОЧЕСНІ ГОСТІ

ДОСЯГНЕННЯ

«Тоді і я 
буду палити!»
Одну  знайому  мені  жінку 

завжди  дуже  обурювала  при-
страсть  її  чоловіка  до  паління. 
Вона не переставала його за це 
сварити,  відверталася  від  поці-
лунків, благала кинути, балувала 

і хвалила, коли він на це наважувався, і знову зі сльозами при-
читала, якщо вкотре бачила у його руках цигарку. 
Йому було прикро так сильно засмучувати свою дружину, 

тож завжди намагався палити подалі від її очей, часто це ро-
бив потайки, як підліток, і навіть тримав цигарку, ніби готовий 
був її в будь-який момент сховати в кулаку.
У вечірніх молитвах його дружина часто просила Бога до-

помоги своєму обранцеві побороти цю убивчу звичку. А він 
усе запевняв, що це ніяка не звичка і що він від неї вільний 
і взагалі в будь-який момент може кинути палити назавжди. 
Запевняв, кидав, але більше, ніж на кілька днів його не виста-
чало. І починалося все спочатку. 
Тоді жінка пускала в хід «важку артилерію» – погрожувала, 

що почне палити сама, а щоб це мало на чоловіка ще потуж-
ніший вплив, то й… випивати. 
Колись, через багато років після знайомства, про хороші 

і погані звички зав’язалася розмова вже з дорослими дітьми 
цього подружжя.  «Краще б  він на ці  гроші цукерки додому 
приносив…, – сказала старша донька. – Ми ніколи не люби-
ли цей нікотиновий сморід дешевих цигарок, особливо якщо 
він заповнював увесь дім, тягнучись за батьком з вулиці. Але 
погроза мами самій узятися за цигарки стала для нас, як ви-
явилося, справжньою трагедією. Я прокидалася вночі у сльо-
зах, коли снилося, як мама, на зло батьку, глибоко затягується 
цигаркою, примружуючи очі, як видихає сизу хмару диму і він 
заповнює своєю їдкою гіркотою все довкола. Хотілося крича-
ти, виривати із маминих рук ту трикляту цигарку, кидати її на 
землю, розтирати в пил, бо з нею, цією ненависною штукою, 
моя найрідніша мама вже була схожа на чужу тітку – з проку-
реним хрипким голосом, з обличчям землянистого кольору, 
з жовтими зубами і з важким неприємним запахом із рота… 
Після таких снів і уявлень мені здавалося, що якщо мама поч-
не палити, я буду соромитися її, не зізнаватимуся незнайомим 
людям, що вона – моя мама, і переходити на інший бік вулиці, 
щоб не йти з нею поруч, коли вона палить. Отак усе не могла 
заспокоїтися, ховала батькові цигарки подалі від мами і про-
сила її ніколи не палити. Дитячі страхи…»
Звісно, в дорослому віці ми багато чого сприймаємо вже не 

так категорично, з більшим розумінням, а то і з… байдужістю 
– кожен начебто має право робити те, що вважає за потрібне. 
Але пригадуючи дитячі роки, розумієш, наскільки для дити-
ни важливо, щоб батьки завжди для неї залишалися найкра-
щими – не сварилися і не вживали недобрих слів, не носили 
одяг, який їх спотворював або був у чомусь нескромним, не-
пристойним, не вживали алкоголь і не палили. Кожній дитині 
в душі хочеться пишатися ними – які вони  гарні й розумні, 
успішні  та  інтелігентні.  І  особливо  значимо  зберегти на  все 
життя образ мами – доброї, ніжної, дбайливої, без шкідливих 
звичок і непристойних вчинків.
Сьогодні молоді мами, які одною рукою тримають дитину, 

а другою – цигарку, зустрічаються мало не щодня. І скільки 
бачу,  стільки  думаю:  а що  відчувають  при  цьому  їхні  діти? 
Зовсім малі, вони ще не розуміють, сприймають паління як 
норму і, виростаючи, в переважній більшості самі рано стають 
курцями. Інші не підтримують, але розуміють, що ніяк впли-
нути на ситуацію не можуть, тож змиряються з цим, а треті не 
по-дитячому страждають від цього і вдаються до зворотного 
– ніколи не сподобляються своїм батькам. 
P.S. На жаль, чоловік моєї знайомої так і не поборов своєї 

звички, яка «нагородила» його хронічними бронхітами і про-
блемами з серцем, – із цим уже, мабуть, нічого не поробиш. 
Але їхні діти безмежно вдячні своїй мамі, яка так жодного разу 
і не наважилася реалізувати ту страшну погрозу, що дитячим 
кошмаром довго і гірко їм боліла. 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
теж хотів би жити в Ірпені

Депутати Київщини показали 
в Ірпені свою силу і розум

СПОРТИВНИЙ ПРОФІЛЬ: 
ірпінські школи отримали 
модерні спортмайданчики
В  ірпінській  школі  №  17 

спортмайданчик  раніше  був 
розташований  на  дні  котло-
вану,  який  навесні  перетво-
рювався  на  болото.  Нині  там 
відкрився  новенький  фут-
больний  стадіон  зі  спеціаль-
ною  дренажною  системою 
з  водовідведенням.  Стадіон 
легко  трансформується  у  во-
лейбольний  та  баскетбольний 
майданчики. Також збудовано 
окремий  майданчик  для  вор-
кауту, де діти  зможуть  займа-
тися  гімнастичними вправами  
та  фізично вдосконалюватися 
на тренажерах. 

Модерна  спортивна  база, 
які  з’явилася  у  школі,  стане 
в  пригоді  учням,  які  всерйоз 
займаються  спортом  і  вже 
мають  у  своєму  активі  наго-
роди, отримані за перемоги у 
змаганнях  різних  рівнів  –  від 
регіонального  до  міжнарод-
ного. У школі №17 навчається 
дев’ятикласниця Дарина Шва-
бій – майстер спорту з плаван-
ня,  багаторазова  чемпіонка 
Києва та України у своїй віко-
вій  категорії,  яка  цього  року 
на чемпіонаті Європи з біатлу 
посіла третє місце у командно-
му  заліку.  Тут  же  у  восьмому 
класі  вчиться  Микола  Кучер 

–  багаторазовий  переможець 
змагань  різних  рівнів  з  авіа-
модельного  спорту;  у  2017 
році на чемпіонаті Європи се-
ред юніорів та дорослих у ко-
мандному заліку він завоював 
перше  місце,  а  в  особистому 
– третє. Саме   цим  титулова-
ним  учням-спортсменам  було 
надано  право  урочисто  пере-
різати символічну стрічку.
Чудовий  спортивний  по-

дарунок  отримала  спеціалізо-
вана  загальноосвітня  школа 
№12  (школа  лінгвістики)  ім. 
З. Алієвої – два багатофункці-
ональні майданчики та ворка-
ут-зону  для  загальнофізичної 
підготовки.  Новозбудований 
майданчик  для  ігрових  видів 
спорту  відкрився  і  на  терито-
рії  Ірпінського  навчально-ви-
ховного  об’єднання  «Освіта». 
«Вручили»  подарунки  шко-

лярам  і педагогам та привіта-
ли їх із початком навчального 
року заступники міського голо-
ви  Дмитро  Христюк  і  Наталія 
Семко. 
А  мер  Ірпеня  Володимир 

Карплюк  відкрив  новий  спор-
тивний  майданчик  у  спеціалі-
зованій школі художнього про-
філю №1 ім. А.С. Макаренка.
Ще  один  багатофункціо-

нальний  спортмайданчик  за-
працював  у  спеціалізованій 
загальноосвітній  школі  з  по-
глибленим  вивченням  еконо-
міки і права № 2. А в школі № 
3 вже сьогодні має відкритися 
цілий  спортивний  комплекс, 
здатний  приймати  змагання 
міського  та  обласного  масш-
табу.

Володимир КОСКІН

Фото: О. Рожанська

Спортивний майданчик школи №1

Спортивний майданчик школи №12

Фото: Ю. Бережко-Камінська

Фото із соцмережі Facebook  
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Гарна новина для 
творчих школярів та 
їхніх батьків – Ірпінський 
центр позашкільної 
освіти перебрався у нове 
приміщення. Багато років 
він діяв у віддаленому 
куточку Бучі, куди було 
незручно добиратися дітям 
і педагогам. Цього року 

міська влада знайшла 
велике приміщення у 
самому центрі Ірпеня, 
поруч із міськрадою. 

У  новому  Центрі  позаш-
кільної освіти є 10 кімнат, се-
ред них – великі за площею, 
де буде облаштовано актову 
залу та залу для хореографії. 
Зараз  триває  косметичний 

ремонт і незабаром почнуть-
ся заняття. Вже придбали нові 
меблі,  нові  мольберти,  10 
комп’ютерів. Загалом з місь-
кого бюджету для цього виді-
лили 180 тис. грн.
Сьогодні  в  Ірпінському 

центрі  позашкільної  освіти 
діє майже два десятки гуртків 
і  секцій.  Це  –  авіамоделю-

вання,  судномоделювання, 
технічне  моделювання,  ху-
дожня  комп’ютерна  аніма-
ція,  сучасна  хореографія, 
фітодизайн,  акваріумісти-
ка,  студії  образотворчого  та 
декоративно-прикладного 
мистецтва,  екологічний  те-
атр,  гуртки  «Юні  друзі  при-
роди»,  «Юні  екологи»,  «Юні 
кореспонденти»  та  інші.  Діз-
натися  про  всі  деталі  та  за-
писатися  в  гуртки  можна  за 
телефонами: (063)  197- 94- 04, 
(093) 522- 50- 26 або на сайті 
Центру. 

Комунальне підприємство 
«Служба захисту та 
лікування тварин» 
отримала повний комплект 
обладнання для гуманного 
відлову безпритульних 
тварин: шприцемет, 
спеціальні шприци та 
петлі. Ідею закупівлі 
такого обладнання для 
міста підтримали ірпінці, 
проголосувавши за неї в 

рамках «Громадського 
бюджету–2016».
«Цей  проект  був  упевне-

ним лідером  серед  інших  у 
своїй  ціновій  групі  й  пере-
міг. Я дуже вдячна всім, хто 
голосував, а міському керів-
ництву  за  те, що ми маємо 
можливість  реалізовувати 
такі  проекти»,  –  написа-
ла  автор  ідеї,  керівник  КП 
«Служба  захисту  та лікуван-

ня  тварин»  Ірина Мурга  на 
своїй сторінці у Фейсбуці.
Обладнання  для  гуман-

ного відлову тварин в  Ірпе-
ні  придбали  за 34 800  грн. 
За  словами  І.  Мурги,  саме 
зараз  готується  проведення 
тендера на купівлю службо-
вого  автомобіля  для  «Служ-
би  захисту  та  лікування 
тварин». Наступним кроком 
стане  зарахування  до  його 
штату фахівця з відлову тва-
рин. Тоді міське комунальне 
підприємство  зможе  влас-
ними  силами  відловлювати 
безпритульних  чотирила-

пих, здійснювати їх стерилі-
зацію і вакцинацію.
Варто зазначити, що зараз 

в  Ірпені  діє  програма  «Тва-
рини  у  місті»,  в  рамках  якої 
відловлюють  і  стерилізують 
безпритульних собак. Це ро-
блять фахівці з Києва. У місь-
кому  бюджеті  на  це  перед-
бачено близько 100  тис.  грн 
на  рік.  Від  початку  2017-го 
уже  стерилізували  понад  60 
собак.  Якщо  вдасться  нала-
годивши  гуманний  відлов  та 
стерилізацію  тварин  силами 
власного  комунального  під-
приємства, то ці кошти зали-
шатимуться в місті. 

За результатами 
опитування, проведеного 
на порталі Domik.ua, Ірпінь 
було визнано найкращим 
передмістям столиці. За 
це проголосували 17% 
учасників опитування. 

«На  думку  учасників  фо-
руму,  Ірпінь  –  одне  з  найма-
льовничіших  і  зелених  місць 
у  передмісті  столиці.  Тут роз-
ташовані чотири великі парки, 
санаторії та лікарні в соснових 
і  дубових  гаях...  Акцентують 
увагу  на  одній  із  головних 
переваг Ірпеня – нова дорога 
до  Києва,  яку  побудували  у 
2012  році  під  час  підготовки 
до  футбольного  чемпіонату 

«Євро-  2012».  Навколо  тра-
си  з’являються  нові  споруди, 
адже дорогою можна дістати-
ся  до  столиці  без  заторів»,  – 
йдеться в повідомленні.
При  голосуванні  врахову-

вались такі чинники:
-  близькість  до  столи-

ці,  зручність  транспортної 
розв’язки,  завантаженість  до-
ріг;
-  екологічність  місцевості 

(повітря,  рекреаційні  та  про-
мислові зони, озеленення);
-  соціальна  інфраструкту-

ра:  магазини,  школи,  дитячі 
садки, спортивні центри;
-  потенційні  загрози:  сти-

хійні лиха, аварії, промислові 
забруднення;
- стан житлового фонду;
-  густота  населення  і  кон-

тингент.
Таке  опитування  прово-

диться третій рік поспіль. Ми-
нулого року Ірпінь посів друге 
місце. 

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

СПІВПРАЦЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВАРИНИ У МІСТІ

ВИЗНАННЯ

ТУРБОТА

Ірпінь приймає
гостей із Німеччини

Ірпінь визнали найкращим 
містом-супутником столиці 

За сім місяців цього року платники податків 
Ірпінського регіону спрямували на соціальні 
потреби 212 млн грн єдиного соціального внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, що на 79,8 млн грн більше, ніж торік.
Податківці  відзначають  високий  рівень  податкової 

культури  в  Приірпінні.  А  збільшення  суми  надходжень 
вважають результатом зусиль, спрямованих на підтримку 
платників  єдиного  внеску  і  створення  зручних  умов  для 
здійснення  цього  платежу.  Також  працівники  Ірпінського 
відділення Вишгородської ОДПІ регулярно  спілкуються  з 
роботодавцями щодо легальності і повноти оплати праці. 
Як наслідок – до бюджету спрямовуються додаткові кошти.
Отримати  консультації  з  питань  застосування  законо-

давства щодо ЄСВ можна у Центрі обслуговування плат-
ників при  Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ  та 
за  телефонами:  (04597)  60-026,  (04597)  67-544.  Також 
платники можуть скористатись загальнодоступним інфор-
маційно-довідковим ресурсом ДФС на сайті: sfs.gov.ua.

Інф. «ІВ»

212 мільйонів податків 
спрямовано на соціальні потреби

Цього тижня Ірпінь 
приймає делегацію молоді 
з Німеччини. Про це 
повідомив міський голова 
Володимир Карплюк.
За  його  словами,  візит 

відбувається  в  рамках  між-
народного молодіжного про-
екту  «Марафон  змін».  Така 
міжнародна зустріч уже вдру-
ге  проходить  в  Ірпені  завдя-
ки  співпраці  німецької  орга-
нізації  DJO  та  Благодійного 
фонду «Фонд громади Приір-

піння». Крім цього,  ірпінська 
молодь уже двічі гостювала в 
Дрездені.
Протягом тижня українські 

й німецькі студенти житимуть 
разом,  братимуть  участь  у 
різноманітних  квестах,  семі-
нарах, тренінгах, воркшопах, 
екскурсіях.
«Дуже  приємно,  що  сьо-

годні  активна  молодь  на-
шого  міста  має  можливість 
долучатися  до  міжнародних 
програм,  які  стирають  кор-

дони між країнами, дозволя-
ють  познайомитися  ближче 
з  європейською  культурою, 
перейняти європейські цінно-

сті. Бажаю учасникам проекту 
яскравих емоцій  і незабутніх 
вражень», – зазначив Володи-
мир Карплюк.

Безпритульних тварин в 
Ірпені ловитимуть гуманно

фото: В. Шилов

Розпочався капітальний ремонт 
дахів комунальних будинків

Управління житлово-комунального господарства 
«Ірпінь» почало капітальний ремонт покрівель 
муніципальних багатоквартирних будинків. Про це 
повідомив начальник управління Сергій Скрипник 
під час апаратної наради керівників комунальних 
підприємств.
«Роботи  уже  стартували  в  будинках  по  вулиці  Миру, 

2,  Покровській,  7,  Тищенка,  3-А.  Загалом  найближчим 
часом капітальний ремонт дахів передбачено у шести ба-
гатоквартирних будинках. Окрім згаданих – ще по вулиці 
Варшавській, 69, Ніжинській, 6, Миру, 2-Г», – зазначив С. 
Скрипник.
Нагадаємо, раніше Ірпінський міський голова Володи-

мир Карплюк повідомив, що цього року на ремонт покрі-
вель комунальних багатоквартирних будинків з місцевого 
бюджету виділили 1,8 млн. грн. Видатки на капремонт не 
закладені у тариф за квартплату. Наступного року плану-
ють охопити капітальними ремонтами ще більше багато-
поверхівок.

ЛЕОНІД ЗАКОРДОНЕЦЬ
отримав «Осіннє золото»
Днями ірпінський поет, 
член Національної спілки 
письменників України 
Леонід Закордонець став 
лауреатом літературно-
мистецької премії імені 
Дмитра Луценка «Осіннє 
золото». 
Цю  премію  присуджують 

за  популяризацію  музич-
но-пісенного мистецтва – чи-
мало  поезій  Л.  Закордонця 
покладено на музику.
Відзнака, яку отримав наш 

земляк, у нього не перша: він 
лауреат  літературної  премії 

імені Андрія Малишка, заслу-
жений діяч мистецтв України.
Зауважимо,  що  премію 

«Осіннє  золото»  раніше  от-
римали поети-піснярі Степан 
Галябарда,  Микола  Луків, 
Вадим  Крищенко,  Михайло 
Ткач,  композитори  Анатолій 
Пашкевич,  Остап  Гавриш, 
Ігор  Поклад,  Анатолій  Сер-
дюк,  Анатолій  Матвійчук, 
Ярослав  Борута,  співаки 
Віктор  Шпортько,  Раїса  Ки-
риченко,  Павло  Мрежук,  а 
також  хор  ім.  Г.Верьовки  та 
інші.
Текст і фото: Володимир КОСКІН

Центр позашкільної освіти переїхав 
ближче до ірпінських дітей

Боржники субсидії не отримають

У разі виявлення заборгованості субсидантів за газ 
субсидія на наступний строк не призначається. Ці 
та інші зміни були внесені Кабміном до порядку 
призначення і надання населенню житлових субсидій 
18 серпня цього року постановою №609 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Згідно з Положенням про порядок призначення і надання 

населенню  субсидій,    для  відшкодування  витрат  на  оплату 
житлово-комунальних послуг при зверненні (вперше) за при-
значенням  субсидії  на  наступний  термін  враховується  наяв-
ність заборгованості з оплати послуг понад два місяці, якщо 
сума перевищує 20 прожиткових мінімумів доходів громадян 
(340 грн).
Після закінчення строку отримання субсидії структурні під-

розділи управління праці самостійно здійснюють розрахунок 
субсидії на наступний період для субсидантів, які отримували 
субсидію раніше. Для цього збирається необхідна інформація 
без  звернення  громадян.  У  разі  виявлення  заборгованості  з 
оплати послуг за понад два місяці субсидія на наступний строк 
не призначається.
«Для  того, щоб отримати  субсидію на  наступний період, 

боржникам  необхідно  документально  підтвердити  оплату 
заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію», 
–  повідомляють  працівники  управління  праці  та  соцзахисту 
населення Ірпінської міської ради.
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Учительські зарплати 
від 9600 грн
До  2023  року  зарплата 

вчителя  має  становити  не 
менше  трьох  «мінімалок». 
Крім  того,  в  разі  успішного 
проходження  добровільної 
сертифікації  можна  буде  от-
римати  20-відсоткову  над-
бавку.  Кожна  наступна  кате-
горія означатиме ще 10% до 
загальної  суми.  Доплати  за 
вислугу:  більше  трьох  років 
–  10%  до  окладу,  понад  10 
років – 20%, більше 20 років 
– 30%. 
Щоправда, наразі в уряду 

немає грошей на такі виплати. 
Деякі депутати вважають, що 
для підвищення зарплат кіль-
кість учителів можуть знизити 
мало не удвічі.
Трирівнева освіта 
за  12 років
Шкільна  освіта  в  Україні 

стане трирівневою: початкова 
школа – чотири роки навчан-

ня,  з  2022  року  запровадять 
«базову»  школу,  навчання  в 
якій  триватиме п’ять років,  а 
з 2027-го з’явиться ще й «про-
фільна» школа – три роки спе-
ціалізованої освіти. Фактично, 
українські школи хочуть пере-
творити  на  вузькопрофільні, 
в  яких  дітям  не  доведеться 
вчити  по  20  –  25  предметів: 
школярі  самі  будуть  вирішу-
вати, які предмети їм цікаві та 
зосереджуватимуться  тільки 
на їх вивченні.
Інклюзивність 
і  три  форми освіти
Реформа передбачає ство-

рення класів для дітей з осо-
бливими  потребами  –  за  за-
питом від батьків. Щоправда, 
як  це  буде  реалізовано  (на-
приклад, у сільських школах), 
поки що незрозуміло.
Щодо форм  навчання,  то 

тепер їх буде три:
формальна  –  проста 

шкільна освіта;

неформальна  –  підви-
щення  рівня  кваліфікації  на 
курсах, тренінгах та гуртках;

інформальна  –  самоосві-
та.
«Універсальні компетенції»
Після  закінчення  базово-

го  шкільного  курсу  кожен 
учень повинен буде володіти 
не лише конкретними «пред-
метними»  знаннями,  але  й 
так  званими  «компетенція-
ми».  Мається  на  увазі  низка 
тих якостей, які мають бути в 
кожного  «нового  українця»: 
підприємливість,  інновацій-
ність,  знання  іноземної  та 
української мов, математична 
освіченість,  загальнокультур-
не  уявлення  про  світ,  бачен-
ня  екологічного  середовища, 
здатність  постійно  вчитися  і 
розвиватися.
Викладання лише 
українською мовою
У всіх навчальних закладах 

будуть  викладати  виключно 

українською  мовою.  Якщо 
досі  в  нашій  країні  було  до-
сить багато шкіл із викладан-
ням  російською  мовою  та 
кількома мовами нацменшин 
(румунською,  польською, 
угорською та ін.), то тепер ця 
практика відійде в минуле. У 
2018 році  в молодшій школі 
ще  викладатимуть  мовами 
нацменшин,  але  з  2020-го 
освіта стане на 100% україно-
мовною.
Виборний директор
Відтепер  директори  шкіл 

зможуть обіймати свої посади 
не  більш  ніж  дві  каденції  по 
шість  років  кожна.  Обирати 
ж  директорів  буде  спецкомі-
сія,  яка  складатиметься  з  ви-
кладачів,  громадських діячів, 
представників місцевої влади 
і директорів інших шкіл. З ви-
борними  директорами  укла-
датимуть контракти.
Шкільна автономія 
Відтепер  складання  всіх 

навчальних  планів  лягає  на 
плечі викладачів і директорів 
шкіл. Головна умова, яку ста-
вить  при  цьому Міносвіти  – 
плани повинні приводити до 
результатів навчання, які бу-
дуть визначені міністерством.
Крім  того,  кожна  школа 

буде  самостійно  подавати 

звіти про всі фінансові витра-
ти.  Така  новація  дозволить 
батькам  учнів  і  меценатам 
контролювати витрати. 
Учитель-друг і скасування 
іспитів для малечі
Формування  позитивних 

відносин між учителями та уч-
нями має стати основополож-
ним  принципом  створення 
шкільного мікроклімату.
У  початковій  школі  не 

буде  ніяких  підсумкових  іс-
питів, лише так звані моніто-
рингові  перевірки.  Водночас 
у  базовій  школі  з’являться 
постійні  підсумкові  атестації 
для  перевірки  успішності  й 
розвитку ключових навичок у 
школярів.
Ще менше шкіл у селах  
Творці реформи планують 

поступове скорочення кілько-
сті шкіл у селах і селищах. Слід 
зазначити,  що  цей  процес 
запустили ще  у  2014  році,  з 
початком  запровадження  так 
званих опорних шкіл. За три 
роки  кількість шкіл  в Україні 
вже скоротилася більш ніж на 
тисячу.

Легалізація репетиторства 
Тепер  кожен  учитель  чи 

приватна особа зможе закон-
но  давати  приватні  уроки, 

якщо зареєструється як фізич-
на особа-підприємець (ФОП). 
Адже зовсім не таємниця, що 
більшість  викладачів  мають 
додатковий дохід від репети-
торства.  Тепер  цей  малень-
кий  учительський  «бізнес» 
хочуть  обкласти  податками  і 
вивести з тіні.
Чи по кишені реформа?  
Фінансування  реформи 

повністю повинна забезпечи-
ти  держава шляхом  бюджет-
них асигнувань. Основні стат-
ті витрат: зарплати, атестації, 
підвищення  кваліфікації  та 
оплата проїзду для учнів, які 
живуть у сільській місцевості. 
До речі,  в  середині літа в 

уряді був досить гучний скан-
дал  навколо  фінансування 
реформи.  Міністр  фінансів 
Олександр Данилюк відкрито 
закликав  нардепів  не  голо-
сувати  за  подібний  проект, 
бо  грошей  для  його  впрова-
дження  просто  немає.  Такі  ж 
побоювання  висловлював  і 
прем’єр-міністр  Володимир 
Гройсман:  за  попередніми 
підрахунками, реформа обій-
деться Україні у 87 млрд грн.                                                                                        

За матеріалами NewsOne.ua

Освітній  проект,  спря-
мований  на  взаємо-
навчання  та  обмін 
досвідом  педагогів 

обох  країн,  складається  з 
трьох основних частин.  Пер-
шим етапом був візит до Ні-
меччини  делегації  з  Ірпеня, 
який тривав  із 29 травня до 
4 червня ц. р., другим – ста-
жування ірпінських педагогів 
у школах міста Борна з 19 до 
27  серпня.  Кінцевим  «про-
дуктом»  проекту  має  стати 
велика  міжнародна  конфе-
ренція  для  педагогів  Приір-
піння,  на  якій  будуть  пред-
ставлені  основні  результати 
роботи  і  здобутки  учасників 
стажування,  а  також  прове-
дені майстер-класи. 
До  складу  першої  деле-

гації, яка готувала грунт для 
наступних  етапів  проекту, 
увійшли, зокрема, заступник 
мера  Ірпеня Наталія  Семко, 
депутат Ірпінської міськради 
Максим  Плешко  Анна  Ко-
роль,  яка  очолювала  міське 

управління  освіти  і  науки; 
директор  Ірпінського  ста-
діону  Анжела  Макеєва  та  її 
заступниця  Тетяна  Басараб, 
директор  ДЮСШ    Володи-
мир Тарасов. 
В  обох  поїздках  брали 

участь  учителі  початкових 
класів і керівники навчальних 
закладів, які вибороли право 
на закордонне стажування у 
міських  конкурсах  «Яким  я 
бачу  нову  школу  Приірпін-
ня»  та  «Вчитель,  який  праг-
не  змін».  Німецький  досвід 
вивчали  директори  шкіл 
Валентина  Антоненко,  Тетя-
на  Лазаренко,  Володимир 
Захлюпаний,  Ірина  Бєлова, 
Олена  Пономаренко,  Олена 
Вилегжаніна,  вчителі  Олена 
Шпильковська, Леся Литвин, 
Наталія  Сеньків,  Світлана 
Воронова,  Ірина  Шпаченко 
та Олена Севрук.
Завдяки бургомістру Бор-

ни Сімоні Людтке та коорди-
натору  проекту  з  німецької 
сторони Роберту Шайбе про-

грама  візитів  була  чудово 
організована і насичена. Гос-
тей  з  України  познайомили 
з  містом,  що  розташоване 
неподалік  від  Лейпцига,  з 
його  історією,  і  традиціями 
і  дружелюбними  мешкан-
цями.  Учасники  і  першої,  і 
другої частини проекту відві-
дали три школи, спортивний 
комплекс  і  дитячий  садок. 
Увага ірпінських педагогів та 
управлінців була зосередже-
на  на  особливостях  системи 
освіти у ФРН: на організації 
навчання,  законодавчо-нор-
мативному  забезпеченні,  на 
тому,  які функції  виконують 
учителі,  яка  звітність  існує  в 
німецьких  педагогів,  яким 
чином відбувається фінансу-
вання школи, чи є група про-
довженого  дня,  чи  існують 
тендери на кейтеринг  (орга-
нізацію  харчування)  в  шко-
лах, яке навантаження мають 
учителі та учні, як працюють 
батьківські комітети... 
Для  другої  групи  учасни-

ків  проекту  було  організо-
ване  стажування  в  гімназії 
«Біля  озера»,  вищій  школі 
імені  Дінтера  та  початковій 
школі  імені  Клеменса  Тіме. 
Вчителі відвідували уроки ні-
мецьких  колег,  спілкувалися 
на спеціально організованих 
семінарах,  обговорювали  у 
професійному  колі  плюси  і 
мінуси  німецької  та  україн-
ської систем освіти. У другій 
половині  дня  вчителі  почат-
кової  школи  мали  можли-
вість стажуватися в хорті – це 
німецький аналог групи про-
довженого дня.
Звичайно, для наших учи-

телів було справжнім дивом 
бачити окремий корпус шко-
ли,    призначений  лише  для 

хорту. Тут і майстерні, і твор-
чі  лабораторії,  і  гімнастич-
ний зал, і зал конструювання 
й моделювання, і театральна 
студія, зал для приготування 
їжі,  окрема  кімната  для  чи-
тання,  окрема  –  для  усаміт-
нення. Наші  вчителі  грали  з 
учнями рухливі ігри, яким не 
перешкоджає мовний бар’єр, 
малювали  та  робили  разом 
із  дітьми  аплікації,  вивча-
ли з ними німецьку мову та 
навчали  їх  української.  Діти 
радо  чекали  щодня  вчите-
лів-стажерів  з  Ірпеня,  деякі 
навіть  устигли  обрати  собі 
улюблених  педагогів  і  на 
перервах приносили  їм лис-
тівки. 
Прощальним  акордом 

стажування  в  хорті  став  ку-
лінарний  майстер-клас  від 
наших  учителів,  які  навчали 
діток  із Борни варити ліниві 
вареники.  Скільки  тут  було 
захоплення  і  радості!  Діти 
старанно  записували  ре-
цепт,  уважно  спостерігали 
за  процесом  приготування, 
з  апетитом  уперше  в  житті 
їли  нову  для  них  страву,  а 
потім  наввипередки  розпо-
відали  батькам  про  смакоту 
і просили їх приготувати таке 
вдома.
Що  найбільше  вразило 

ірпінських  педагогів  упро-
довж  стажування?  Те,  що 
програма у початковій школі 
не  перевантажена,  даються 
ті  знання, які потрібні, нічо-
го  зайвого. Діти витрачають 
на  домашнє  завдання  лише 
20–30 хвилин. По-перше, це 
тому,  що  уроки  об’єднані  в 
пари,  відповідно  учням  по-
трібно готувати удвічі менше 
предметів,  а  по-друге,  шко-
лярі  встигають  опрацювати 

великий обсяг матеріалу під 
час  уроків.  Оцінки,  які,  до 
речі,  є  конфіденційною  ін-
формацією,  ставлять  лише 
після проходження теми і на-
писання  тесту або  за проек-
тну роботу. Вразили яскраві і 
водночас добре поєднані ко-
льори  в  оформленні  примі-
щень  шкіл,  велика  кількість 
дитячих  робіт  на  виставках 
у  шкільних  коридорах,  тех-
нічне  оснащення  для  уроків 
праці  учнів;  мінімум  доку-
ментації, невелика наповню-
ваність класів  та організація 
навчального процесу: кожен 
знає, що, коли і як йому ро-
бити. 
Та,  напевно,  найбільше 

ірпінців вразив статус учите-
ля: ця професія в Німеччині 
бажана  і престижна, педаго-
гів шанують у суспільстві. 

ЯКИЙ НІМЕЦЬКИЙ 
ДОСВІД ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ІРПІНСЬКІ ВЧИТЕЛІ?

Наталія Сеньків, учитель 
початкових  класів  Ірпінської 
школи  №17,  стала  практи-
кувати  оцінку  за  поведінку; 
разом  із  учнями  створила 
правила класу. 

Світлана Воронова, вчи-
тель  початкових  класів  тієї 
ж  школи,  тепер  проводить 
із  дітьми  великі  перерви  на 
свіжому  повітрі,  як  це  ро-
блять  у  німецьких  школах; 
використовує  в  роботі  три 
правила,  що  допомагають 
організувати учнів: піднімай 
руку, слухай, не галасуй. 

Олена Шпильковська, 
вчитель  початкових  класів 
Ірпінської  школи  №13,  уже 
зараз  використовує  в роботі 
оцінку активності учнів,  змі-

нила  розташування  парт,  а 
в  кінці  уроків  використовує 
метод рефлексії, коли діти в 
колі обговорюють, як минув 
день у школі. 

Олена Вилегжаніна, 
заступник  директора  з  на-
вчально-виховної  роботи 
НВО «Ірпінський ліцей  інно-
ваційних технологій – МАН» 
розповідає, що в ліцеї об’єд-
нали  уроки  в  пари.  Перші 
два  тижні  вирішили  не  оці-
нювати  знання  дітей,  а  далі 
оцінки виставлятимуться піс-
ля уроку в електронний жур-
нал, де кожен ліцеїст матиме 
доступ лише до своїх оцінок. 
Розпочали  навчання  теж 
нестандартно:  провели  ко-
мандоутворюючий  тренінг, 
де було вісім команд; кожна 
команда  зняла  і  змонтувала 
короткометражний  фільм. 
Мета тренінгу: познайомити 
і згуртувати дітей, і, головне, 
діти побачили, що навіть не 
маючи певних знань і вмінь, 
але  маючи  команду,  можна 
створити продукт. 

Леся Литвин, учитель по-
чаткових  класів,  заступник 
директора  Ірпінської спеціа-
лізованої школи №2 з погли-
бленим  вивченням  економі-
ки  та права,  використовує  в 
роботі ілюстрації для органі-
заційного  моменту  і  дошку 
для доручень. 

Христина Шпаченко, 
вчитель  початкових  класів 
Ірпінської школи №17, у сво-
їй  роботі  використовує  оці-
нювання  старанності,  співп-
раці, активності, веде графік 
поведінки, більше уваги при-
діляє  проектам  і  пошуковій 
діяльності  під  час  уроків, 
взаємодопомозі учнів.

ТЕМА НОМЕРА

Оксана СУЛИМА, координатор проекту 

Ірпiнськi вчителі в гiмназiї «Бiля озера»

Iрпiнськi педагоги у вищий школi м. Борна - DINTERSCHULE

ВІКНО В ЄВРОПУ 
для ірпінських учителів
Напередодні навчального року група ірпінських педагогів повернулася з 
ФРН, де більше тижня переймала досвід закордонних колег. Ця поїздка 
була частиною спільного освітнього проекту міст-побратимів – Ірпеня та 
Борни, що у федеральній землі Саксонія. Ініціював таку співпрацю міський 
голова Володимир Карплюк, який раніше оголосив 2017-й Роком освіти 
в Ірпені. Проект під назвою «Розвиваємо освіту разом – навчаємося 
разом – навчаємо один одного» реалізовується за підтримки Сервісної 
служби «Міста в єдиному світі» ENGAGEMENT GLOBAL та Федерального 
міністерства з економічної співпраці та розвитку ФРН.

10 фактів про освітню реформу
Минулого тижня, на початку нової сесії Верховної Ради, депутати 
ухвалили закон «Про освіту», який дав старт масштабній реформі 
галузі. Які ключові зміни очікують освітню систему України і які камені 
спотикання на їхньому шляху можуть зустрітися?  
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Процедура оформлення 
купівлі-продажу 
нерухомого майна завжди 
потребує великої уваги та 
обережності. Тому, якщо 
ви вирішили придбати 
нерухомість, вам у 
першу чергу потрібно 
перевірити об’єкт 
нерухомості на юридичну 
чистоту. Мається на увазі 
виявлення всіх осіб, які 
мають будь-які права на 
дану квартиру (будинок) 
або потенційно можуть 
їх мати, перевірка на 
наявність обтяжень з боку 
третіх осіб та обмеження 
прав колишніх власників 
у попередніх угодах по 
відчуженню тощо. Якщо 
ця перевірка пройшла 
успішно і ви впевнені в 

тому, що з нерухомістю 
все гаразд – можна 
приступати до підготовки 
потрібних документів.

Для  того,  щоб  себе  убе-
регти,  покупцю  і  продавцю 
при  збиранні  та  перевір-
ці  документів,  а  також  при 
складанні  договору  купів-
лі-продажу  краще  зверта-
тись  за  консультацією  до 
спеціалістів. Тільки правиль-
но  підготовлені  документи, 
грамотно  складений  дого-
вір,  а  також  правильне  до-
кументальне  оформлення 
результатів  його  виконання 
допоможе  обом  сторонам 
звести  до  мінімуму  можли-
вий ризик здійснюваної опе-
рації й уникнути негативних 
наслідків.

Здійснювати  підготовку 
документів  особисто  чи  за-
лучити  спеціаліста  –  справа 
особиста.  У  будь-якому  разі 
варто  орієнтуватися  в  пере-
ліку потрібних документів. 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ 
ДЛЯ КУПІВЛІ ЧИ ПРОДАЖУ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

1. Витяг із реєстру прав 
власності на нерухоме 
майно. Законодавством  не 
визначено, що витяг  із Дер-
жавного  реєстру  речових 
прав  на  нерухоме  майно  є 
обов’язковим  документом 
при  укладанні  договору  ку-
півлі-продажу.  Але  юрист 
наголошує,  що  провівши 
технічну інвентаризацію, по-
купець  переконається  у  від-

сутності  перепланування  в 
купованій квартирі. Це дуже 
важливий  момент,  оскільки 
якщо  у  квартирі  є  незакон-
ні  перепланування,  то  після 
купівлі  нерухомості  всі  про-
блеми у зв’язку з цим пере-
ходять  до  нового  власника. 
Для отримання такої довідки 
можна  зайти  на  сайт Мініс-
терства  юстиції  України  або 
звернутися  до  державних 
реєстраторів у ЦНАПі  Ірпін-
ської міської ради (І поверх).

2. Форма №3 із ЖЕКу 
щодо зареєстрованих осіб. 
У цій довідці буде зазначено, 
скільки  людей  проживають 
у  квартирі.  Слід  пам’ятати, 
що у випадку проживання в 
ній  малолітньої  дитини,  не-
обхідно  отримати  дозвіл  з 
органу  опіки  та  піклування 
на  продаж  нерухомості.  За 
довідкою  можна  звернутися 
у зал №3 в ЦНАПі Ірпінської 
міської ради (І поверх).

3. Документи про від-
сутність заборгованості по 
комунальних платежах. Це 
допоможе  покупцю  переко-
натися  в  тому,  що  разом  із 
новою  квартирою  до  нього 
не перейдуть чужі борги.

4. У разі наявності у 
продавця або покупця чо-
ловіка/дружини потрібен 
нотаріально оформле-
ний дозвіл на проведення 
угоди з їхнього боку.  Таку 
згоду  можна  отримати  і  в 
день  підписання  договору, 
але в цьому випадку присут-
ність  другого  з  подружжя  є 
обов’язковою.

5. Експертна грошова 
оцінку нерухомості. Слід 

пам’ятати, що у цієї оцінки є 
свій термін дії, він становить 
6 календарних місяців.
Крім  того,  щоб  укласти 

договір купівлі-продажу, при 
собі потрібно мати паспорт, 
оригінал  ідентифікаційного 
коду  та  правовстановлюючі 
документи  на  об’єкт  відчу-
ження або придбання.

ЯК ПОТРІБНО ОФОРМЛЮВАТИ 
ТАКИЙ ДОГОВІР?
Особливу  увагу  потрібно 

звернути  на  точну  інфор-
мацію  про  учасників  угоди: 
паспортні  дані,  адресу  по-
стійного  проживання  тощо. 
Оскільки  за  найменшої  по-
милки,  наприклад,  якщо  за-
бути  зазначити  стать  особи 
– договір не пройде реєстра-
цію.
У  предметі  договору  за-

значається  вся  інформація 
про об’єкт нерухомості: його 
місцезнаходження,  назва  і 
фактична площа.
Наступний  пункт  —  ціна 

і  порядок  розрахунку.  Ціна 
може  бути  зазначена  як  у 
гривнях, так і з прив’язкою до 
валюти, за всю квартиру або 
за  один  квадратний  метр. 
Дуже  часто,  щоб  уникнути 
великого  держмита,  люди 
укладають  договори  купів-
лі-продажу  квартир,  вказу-
ючи ціну набагато нижчу від 
реальної.  Але  в  такому  ви-
падку  є дуже великий ризик 
для  обох  сторін. Продавець 
може  отримати  тільки  суму, 
яка  зазначена  в  договорі, 
а  покупець  у  разі  визнання 

договору  недійсним  може 
претендувати лише на суму, 
що зазначена в ньому. Тому 
найкраще зазначати реальну 
оціночну вартість житла.
В  окремому  пункті  такої 

угоди  після  перевірки  но-
таріусом  вказується,  що  ця 
квартира  не  перебуває  під 
заставою, не є об’єктом від-
чуження  або  під  арештом 
тощо. Це допоможе покупцю 
відстояти  свої  права,  якщо 
після  укладання  угоди  рап-
том з’являться нові власники 
цієї  квартири,  про  яких  по-
купець  не  знав.  До  того  ж, 
у  договорі  купівлі-продажу 
можна передбачити порядок 
виписки  і  звільнення  при-
міщення  всіма  власниками 
квартири,  порядок  передачі 
ключів,  взаєморозрахунків, 
якщо оплата не відбувається 
повністю  в  день  укладання 
угоди.

Договір купівлі-прода-
жу обов’язково повинен 
бути нотаріально посвід-
чений. Перед  посвідченням 
угоди  нотаріус  перевіряє 
наявність  податкових  обтя-
жень, арештів, іпотек на від-
чужувану квартиру.
Зазвичай  сама  процеду-

ра  оформлення  договору 
проходить  так:  сторони  оз-
найомлюються  з  умовами 
договору,  сплачують  усі 
податки  і  збори,  покупець 
оплачує вартість квартири,  і 
обидві сторони ставлять свої 
підписи в документі.

Дмитро ХРИСТЮК, 
перший заступник 

Ірпінського міського голови 

САМОВРЯДУВАННЯ

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ

ЯК ОФОРМИТИ ДОГОВІР 
купівлі- продажу нерухомості?

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Повідомлення про намір отримати дозвіл на ви-

киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ТОВ «Захід-Схід-Енерго» 

Котельня Ірпінського виправного центру управ-
ління Державної пенітенціарної служби України в м. 

Києві та Київській області (№132)
ТОВ  «Захід-Схід-Енерго»  котельня  Ірпінського  ви-

правного центру управління Державної пенітенціарної 
служби України в м. Києві та Київській області (№132) 
знаходиться за адресою: 08298, Київська область, смт. 
Коцюбинське, вул. Залізнична, 1. 
Технологічними процесами, якими супроводжуються 

викиди забруднюючих речовин, є опалення приміщення 
закладу. 
Згідно з Державними санітарними правилами (ДСП) 

планування та забудови населених пунктів, затвердже-
них наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19 червня 1996 року №173, для об’єкта нормативний 
розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) не встановлюєть-
ся.
Відповідно до визначених обсягів викидів забрудню-

ючих речовин (т/рік) та згідно з Інструкцією (наказ Мі-
ністерства охорони навколишнього природного середо-
вища України №108 від 9.03.2006 р.) об’єкт відноситься 
до третьої  групи – об’єкти, які не входять до першої  і 
другої груп.
Викиди забруднюючих речовин (т/рік): вуглецю оксид 

– 1,4216, азоту оксид – 0,659, діоксид сірки – 0,6832, 
речовини у вигляді  суспендованих  твердих частинок – 
0,8098, вуглеводні граничні – 0,2275, метан – 0,03435. 
Крім  того  виділяються  також  парникові  гази:  вуглецю 
діоксид – 485,255 та діазоту оксид – 0,0217.
За більш детальною інформацією звертатися до:
- Ірпінської міської ради за адресою: 08200, Київська 

область,  м.  Ірпінь,  вул.  Шевченка,  2-а,  тел.:  (04597) 
6-14-07, 6-04-07.
-  Коцюбинської  селищної  ради  за  адресою:  08298, 

Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 2, 
тел.: (04597) 7-22-47.  

ДО УВАГИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ!
Повідомляємо, що відповідно до протокольного рішення Експертної комісії Мінсоцполітики від 19.12.2016 р. підприєм-

ство об’єднаних громадян «ІНВАТЕХ» відповідає кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне 
обслуговування технічних та інших засобів реабілітації. Однак є низка виробів (наведені нижче), якими у 2017 р. забезпе-
чення не буде здійснюватися.  

Назва групи продукції Назва підгрупи продукції Назва виду продукції Шифр
Меблі МО.1 Розділ 16 Стільці-гойдалки (МО.1.2.1) (СГ-01) Стілець-гойдалка «Поні» МО.1.2.1.2-2-1-1-1Д
Оснащення МО.2 Розділ 17 Перила, поручні (МО.2.1.1) (ПДВХ-1) Поручні МО.2.1.1.2Д
Засоби для ходіння, керовані 
обома руками ОР.2 Розділ 12

Ходунки-стільці (ОР.2.3) та ходунки на колесах (ОР.2.4) (Соло) Ходунк-стілець та (Р-01) «Стан» 
Ходунок на колесах

ОР.2.3-1-3-2-3-2-4.5.7.9-1-2 та 
ОР.2.4-1-3-2-4.5-2.3.6.7-2-1

За додатковою інформацією звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради: 
м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-б, каб. 1, тел.: 62-357.

Управління праці та соціального захисту населення ІМР

Пенсійний фонд України 
затвердив Порядок 
обміну інформацією про 
відомості, що містять 
ознаки використання 
праці неоформлених 
працівників та порушень 
законодавства про працю. 
Згідно з Порядком, 
суб’єктами інформаційного 
обміну є Пенсійний фонд, 
Державна служба України 
з питань праці та Державна 
фіскальна служба (ДФС).

Пенсійний фонд нада-
ватиме Держпраці інфор-
мацію, що включає дані, 
зокрема, про:
-  застрахованих  осіб,  які 

працюють за сумісництвом у 
п’яти  і  більше  страхувальни-
ків;
-  застрахованих  осіб,  які 

виконують  роботи  (надають 
послуги)  за  цивільно-пра-
вовим  договором  в  одного 
страхувальника більше року;

-  страхувальників,  які  у 
звітному місяці збільшили на 
20%  та  більше  кількість  за-
страхованих осіб, які працю-
ють неповний робочий час;
-  страхувальників,  які  на-

раховують  зарплату  нижче 
мінімальної;
- страхувальників, у яких у 

звітному  місяці  відображено 
початок трудових відносин із 
працівником,  але  які  не  по-
дали  повідомлення  про  при-
йняття працівника на роботу;
-  страхувальників,  у  яких 

протягом  року  показники 
кількості  застрахованих  осіб 
та  загальної  суми  нарахова-
ної  заробітної  плати  не  змі-
нювались тощо.

У свою чергу Пенсійний 
фонд надаватиме ДФС ін-
формацію про страхуваль-
ників, які:
-  нараховують  зарплату 

нижче мінімальної;
-  у  звітному  місяці  пору-

шили вимоги про сплату єди-
ного внеску;
-  подали  повідомлення 

про прийом співробітника на 
роботу,  але  не  відобразили 
дані  про  нараховану  йому 
зарплату  за  відповідний  мі-
сяць і дату закінчення трудо-
вих відносин.

Ірпінське відділення 
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 

у Київській області

Як виявлятимуть 
неоформлених працівників

Оголошення про викиди забруднюючих речовин у повітря
ПрАТ «ПЛАСТМОДЕРН», що знаходиться за адресою 08298, Київська обл., м.  Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Поно-

марьова, 1, має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство займається виготовленням різноманітних виробів із полімерних матеріалів методом екструзії та нанесен-

ня кольорового друку на плівку замовника.
На проммайданчику розташовані такі цехи та дільниці: цех виробництва поліетиленових труб, цех виробництва шифе-

ру, дільниця кольорового друку, дільниця з виробництва трьохшарової пакувальної плівки.
У результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 

0,01908 г/с, 0,12284 т/р; кислота оцтова – 0,01613 г/с, 0,11301 т/р;  речовини у вигляді твердих суспендованих частинок 
недиференційованих за складом – 0,00242 г/с, 0,00469 т/р; бутилацетат – 0,02029 г/с, 0,16070 т/р; етилацетат – 0,01793 
г/с, 0,14201 т/р; уайт-спірит – 0,04740 г/с, 0,37541 т/р; аміак – 0,00051 г/с, 0,00404 т/р; масло мінеральне нафтове – 
0,00145 г/с, 0,01148 т/р; метилацетат – 0,13900 г/с, 1,10088 т/р; спирт ізопропіловий – 0,01390 г/с, 0,11009 т/р; сольвент 
нафта – 0,13900 г/с, 1,10088 т/р; бензин (нафтовий малосірчистий у перерахунку на вуглець) – 0,13900 г/с, 1,10088 т/р; 
акрилонітрил – 0,00069 г/с, 0,00550 т/р;  метилакрилат – 0,00695 г/с, 0,05504 т/р; фенол – 0,00042 г/с, 0,00026 т/р; сти-
рол – 0,00018 г/с, 0,09240 т/р.
Валовий викид забруднюючих речовин становить 4,50011 т/рік. Усього налічується 4 організованих джерела викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня забруднення 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними 
нормами. Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Ірпінської міської ради, яка 

розміщена за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел.: (04597) 6-14-07, 5-60-56.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
директора Ірпінського центру по-

зашкільної освіти Ірпінської міської 
ради Київської області.
Основні вимоги до кандидатів: грома-

дянство України, вільне володіння державною 
мовою, вища педагогічна освіта на рівні спеці-
аліста або магістра, стаж педагогічної роботи не 
менше трьох років, високі моральні якості та стан 

здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
Документи  приймаються  протягом  30  календарних 

днів з моменту виходу оголошення.
Додаткова інформація щодо основних функціональ-

них обов’язків, розміру та умов оплати праці надається в 
управління освіти і науки Ірпінської міскої ради за адре-
сою: м Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 3а, каб.11 тел. 61-190.
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СЕРЕДА, 20 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.40 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».
0.40 «Грошi».
2.05 «Мольфар».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.15 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Х/ф «Танцюй». (16+).

Канал "Україна"
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.40 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя 2», 7 
i 8 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).
2.50 Сьогоднi.

СТБ
6.15 «Все буде добре!»
8.15 «Битва екстрасенсiв 16».
10.10 «МастерШеф 5».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
0.00 «Один за всiх».
1.15 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

ЧЕТВЕР, 21 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Мiняю жiнку 12».
23.15 «Мiняю жiнку 12».
0.00 «ТСН».
0.10 «Мiняю жiнку 12».
1.00 «Мольфар».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.15 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Х/ф «Якби я тебе лю-
бив...» (16+).

Канал «Україна»
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.40 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя 2», 5 
i 6 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
9.25 «Битва екстрасенсiв 16».
11.30 «МастерШеф 5».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.05 «Один за всiх».
1.20 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
3.30 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
нi Штани».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.10 Зорянi яйця.
0.00 Х/ф «Палкi утiкачки». 
(16+).
1.50 Служба розшуку дiтей.
1.55 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.10 Х/ф «Полювання на 
звiра». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Полювання на 
звiра». (16+).
13.40 «На трьох».
14.15 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
16.45 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.45 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.30 Х/ф «В iм̀ я правосуд-
дя». (16+).
1.30 Т/с «Молодий Вовкодав». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.45 Х/ф «Морський пiхоти-
нець». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.30 Х/ф «Смертельний 
удар». (16+).
23.25 Х/ф «Облога». (16+).

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський па-
труль». (16+).
1.25 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Свати 3».
14.55 Т/с «Свати 3».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 «Танцi з зiрками».
0.00 «ТСН».
0.10 «Танцi з зiрками».
1.50 «Мольфар».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Джерело щастя», 
1-3 с. (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Джерело щастя», 
4 с. (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.15 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Подаруй менi 
недiлю». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Х/ф «Тiльки поверни-
ся». (16+).

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.
10.45 Реальна мiстика.
11.45 Т/с «Зимовий вальс», 1 
i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Зимовий вальс». 
(16+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя 2», 
1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Форсаж 6». (16+).

СТБ
5.35 «Все буде добре!»
7.35 «Все буде смачно!»
9.30 Х/ф «Кохання Надiї».
13.25 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».
1.55 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
2.55 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
3.15 Зона ночi.

5.00 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/ф «Втеча з планети 
Земля».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Х/ф «Загубленi в кос-
мосi».
10.20 Х/ф «Небеснi гiнцi».
12.20 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Пробудження сили».
15.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Гастарбайтери.
21.00 Дешево i сердито.
22.00 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом». (16+).
0.10 Х/ф «Йоганутi». (16+).
1.55 Служба розшуку дiтей.
2.00 Зона ночi.

ICTV
6.25 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.05 Секретний фронт. 
Дайджест.
12.30 Х/ф «Iсторiя лицаря».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Iсторiя лицаря».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Хеллбой 2. Золота 
армiя». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22.25 Свобода слова.
0.50 Х/ф «Мементо». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.15 Х/ф «Великий солдат». 
(16+).
15.10 Х/ф «12 раундiв». 
(16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.20 Х/ф «Шпигун по сусiд-
ству».
23.10 Х/ф «Усiм потрiбна 
Кет». (18+).
1.10 Т/с «Легенди 2». (16+).
2.00 Х/ф «Страченi свiтан-
ки».
3.15 «Облом.UA».

НТН
6.20 Т/с «Пригоди нотарiуса 
Неглiнцева». (16+).
9.45 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
11.50 «Страх у твоєму домi».
13.30 «Нашi».
14.15 «2 кiнських сили».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «13». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський па-
труль». (16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

ПОНЕДIЛОК, 18 ВЕРЕСНЯ ВIВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.40 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Життя без обману».
23.15 Мелодрама «Наїзницi 
та янголи».
0.00 «ТСН».
0.10 Мелодрама «Наїзницi 
та янголи».
1.25 «Мольфар».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.15 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Подаруй менi 
недiлю». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Подаруй менi 
недiлю». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.30 Х/ф «Так буває».

Канал "Україна"
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.40 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 
3». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 
3». (12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя 2», 
3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).
2.10 Х/ф «Форсаж 6». (16+).

СТБ
6.10 «Все буде добре!»
8.10 Х/ф «Мрiяти не шкiдли-
во». (12+).
10.10 «МастерШеф 5».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
0.00 «Один за всiх».

1.15 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.50 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратнi Штани».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Половинки.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Зiрки пiд гiпнозом.
0.00 Х/ф «Небеснi гiнцi».

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Х/ф «Iсторiя лицаря».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Iсторiя лицаря».
14.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм». (16+).
16.50 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.45 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22.25 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.25 Х/ф «Полювання на 
звiра». (16+).
1.25 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.10 Х/ф «Облога». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2».
21.30 Х/ф «Бандитки».
23.20 Х/ф «Божевiльнi вчи-
телi». (16+).

НТН
6.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
8.00 Т/с «Кулагiн i партне-
ри». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партне-
ри». (16+).
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський па-
труль». (16+).
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.30 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
нi Штани».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Суперiнтуїцiя.
0.00 Х/ф «Iнший свiт: Пробу-
дження».
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Х/ф «В iм̀ я правосуд-
дя». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «В iм̀ я правосуд-
дя». (16+).
13.40 «На трьох».
14.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
16.45 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.40 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.25 Х/ф «Годинниковий 
механiзм». (16+).
1.30 Т/с «Молодий Вовкодав». 
(16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.25 Х/ф «Смертельний 
удар». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.35 Х/ф «Полiт Фенiкса». 
(16+).
23.55 Х/ф «Морський пiхоти-
нець 2». (16+).
1.50 Х/ф «Вiдьма».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський па-
труль». (16+).

П`ЯТНИЦЯ, 22 ВЕРЕСНЯ СУБОТА, 23 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 9».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 3».
22.50 «Лiга смiху 3».
1.25 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.15 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Подаруй менi не-
дiлю». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 «Вони стояли на 
смерть. Оборонi Києва при-
свячується».
22.40 Х/ф «У небi «Нiчнi 
вiдьми».
0.20 Х/ф «Полювання на 
єдинорога».

Канал «Україна»
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.40 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Берег надiї». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Берег надiї». (16+).

СТБ
6.35 Х/ф «Справжнє кохан-
ня».
8.45 Х/ф «Дружина за кон-
трактом».
10.45 Х/ф «Дихай зi мною. 
Щастя в борг». (16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.25 Х/ф «Справжнє кохан-
ня».

Новий канал
4.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
нi Штани».
6.05 Kids̀  Time.
6.10 Половинки.
11.50 Київ вдень i вночi.
16.15 Топ-модель по-укра-
їнськи.

19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.
21.40 Київ вдень i вночi.
22.50 Половинки.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10 Х/ф «Годинниковий 
механiзм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Годинниковий 
механiзм». (16+).
13.45 «На трьох».
14.15 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм». 
(16+).
16.45 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.40 Т/с «Штрафбат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.00 Комiк на мiльйон.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.15 Х/ф «12 раундiв». (16+).
15.20 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 Х/ф «Бої в бронежиле-
тах». (16+).
21.05 Х/ф «Маска нiндзя». 
(16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».

НТН
8.30 «Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери». 
(16+).
21.30 Т/с «CSI: Кiберпростiр 
2». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Морський па-
труль». (16+).

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.55 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Життя без обману».
12.30 Комедiя «Догори 
дригом». (12+).
16.20 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.25 «Свiтське життя».
0.25 «Вечiрнiй Київ».
4.35 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер
5.50 М/ф.
6.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв».
8.20 Х/ф «Сiм няньок».
10.00 «Весiлля в Малинiвцi. 
Непридуманi iсторiї».
11.10 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi».
13.00 Т/с «Любов згiдно iз 
законом 2», 1-8 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Творчий вечiр Iгоря 
Нiколаєва».
0.10 Х/ф «Влiтку я вiддаю 
перевагу весiллю». (16+).
2.00 «Подробицi» - «Час».
2.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв».
4.00 Х/ф «Сiм няньок».
5.15 «Весiлля в Малинiвцi. 
Непридуманi iсторiї».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.40 Т/с «Вiкно життя 2», 
1-6 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Вiкно життя 2», 
7 i 8 с.
17.00 Т/с «Вiдчайдушний 
домогосподар», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Вiдчайдушний 
домогосподар».
22.00 Х/ф «Карусель».
0.00 Т/с «Герократiя». (18+).
1.20 Реальна мiстика.

СТБ
6.05 Х/ф «Хатня робiтни-
ця».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Зваженi та щасливi 
7».
13.45 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».

Новий канал
3.10 Служба розшуку дiтей.
3.15 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратнi Штани».

7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
10.50 Гастарбайтери.
12.40 Дешево i сердито.
13.45 Зiрки пiд гiпнозом.
15.50 Зорянi яйця.
17.50 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк». (16+).
19.40 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк 2». (16+).
21.00 Х/ф «Хоббiт: Неспо-
дiвана подорож». (12+).
0.15 Х/ф «Плетена людина». 
(16+).
2.10 Зона ночi.

ICTV
6.30 Дивитись усiм!
7.25 Без гальм.
8.25 М i Ж.
9.25 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
11.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.15 Комiк на мiльйон.
16.05 Х/ф «Привид». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри». (16+).
22.35 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри 2». (16+).
0.40 Х/ф «Без компро-
мiсiв». (18+).
2.20 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес». (16+).
3.00 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Бандерлоги».
9.00 «Загублений свiт».
11.00 «Цiлком таємно».
11.30 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Полiт Фенiкса». 
(16+).
15.50 Х/ф «Маска нiндзя». 
(16+).
17.40 Х/ф «Самоволка-72». 
(16+).
19.20 10 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Верес».
21.25 Х/ф «Боксер». (16+).
23.15 Бокс. Пряма трансля-
цiя з Манчестера. Двобiй 
за чемпiонський титул за 
версiєю WBO: Джозеф Пар-
кер vs Г`ю Ф`юрi.

НТН
5.55 Х/ф «Вiчний поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.30 «Крутi 90-i».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
21.10 Х/ф «Бомж».
23.10 Х/ф «Онг Бак: Тай-
ський воїн». (16+).

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 21 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.20 «Розсмiши комiка».
11.20 «Свiт навиворiт 9».
12.20 Т/с «Свати 3».
13.40 Т/с «Свати 3».
14.45 Т/с «Свати 4».
15.45 Т/с «Свати 4».
16.50 «Лiга смiху 3».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.20 «Лiга смiху 3».
1.55 «Аргумент Кiно».
4.30 «Свiтське життя».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
6.10 Х/ф «Весiлля в Малинiв-
цi».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 «Орел i решка. Ювiлей-
ний сезон».
13.00 «Творчий вечiр Iгоря 
Нiколаєва».
16.30 Х/ф «Якби я тебе ко-
хав...» (16+).
18.30 «Крутiше за всiх».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Мiнливостi долi».
22.30 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi», 1-4 с. (16+).
2.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.40 Свекруха або невiстка.
9.40 Х/ф «Карусель».
11.40 Т/с «Берег надiї». (16+).
15.40 Т/с «Ключi вiд минуло-
го», 1-4 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Ключi вiд минуло-
го». (16+).
0.10 Реальна мiстика.

СТБ
6.20 «Хата на тата».
9.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майданi».
12.15 «МастерШеф 7».
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Invictus - Iгри неско-
рених».
23.10 «Х-Фактор 8».
1.55 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.20 Kids̀  Time.
4.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
нi Штани».
5.20 Kids̀  Time.
6.10 Х/ф «Дублери». (16+).

8.20 Топ-модель по-укра-
їнськи.
11.10 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк». (16+).
13.00 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк 2». (16+).
14.30 Х/ф «Хоббiт: Несподiва-
на подорож». (12+).
17.45 Х/ф «Хоббiт: Пустка 
Смауга». (16+).
21.00 Х/ф «Хоббiт: Битва п̀ яти 
воїнств». (16+).
23.50 Х/ф «Заплати примарi». 
(16+).
1.50 Х/ф «Плетена людина». 
(16+).

ICTV
4.35 Факти.
5.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
7.40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.45 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака 
кобри». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака 
кобри». (16+).
14.15 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака 
кобри 2». (16+).
16.20 Дизель-шоу.
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.30 Комiк на мiльйон.
22.15 Х/ф «Кур̀ єр». (16+).
0.30 Х/ф «Без компромiсiв». 
(18+).
2.10 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес». (16+).
2.50 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Бандерлоги».
10.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.45 Х/ф «Самоволка-72». 
(16+).
15.10 Х/ф «Бої в бронежиле-
тах». (16+).
17.05 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». (16+).
19.20 10 тур ЧУ з футболу. 
«Карпати» - «Чорноморець».
21.25 ПроФутбол.
23.15 Трансляцiя з Токiо (Япо-
нiя). Fight Night 116: Маурiсiо 
Руа проти Овiнса Сент-Прю.

НТН
4.50 Х/ф «Iподром».
6.25 Х/ф «Справа Румянце-
ва».
8.10 Т/с «Пригоди нотарiуса 
Неглiнцева». (16+).
11.35 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
13.00 Х/ф «Сорок перший».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
15.50 «Склад злочину».
17.25 «Речдок».
19.00 Т/с «13». (16+).
23.40 Х/ф «Бомж».

НЕДIЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ

► Загублене посвідчення дити-
ни -інваліда серія ААГ №029555, 
видане  Управлінням  праці  та 
соціального  захисту  населення 
08.02.2016 на ім’я – Саєнко Оле-
ни  Володимирівни,  вважати  не-
дійсним.

►  Загублене  посвідчення  ди-
тини з багатодітної родини серія 
АІ  №016797,  видане  відділом 
у  справах    сім’ї  та молоді  Ірпін-
ської міської ради 17.01.20011р. 
на ім’я – Бедерман Андрій Сергі-
йович, вважати недійсним.

►  Вважати  недійсним  втра-
чений  акт  на  право  власно-
сті  на  земельну  ділянку  серія 
ЯМ  №410947,  виданий  на  під-
ставі  рішення  Ірпінської  міської 
ради №1309 21 сесії 6 скликання 
від  15.11.2011р.  на  ім’я  –  Гри-
невич  Аналолій  Георгійович.  Акт 
зареєстровано  в  Книзі  записів 
реєстрації  державних  актівна 
право  власності  землею  та  на 
право  постійного  користування 

землею,  договір  оренди  землі 
за  номером  321090001001866. 
Земельна  ділянка  розташована 
за  адресою:  Київська  обл.  м.  Ір-
пінь,  пров.  Ранковий,25  Кадас-
тровий  номер  земельної  ділян-
ки3210900000:01:174:7145.

► Загублений диплом кваліфі-
кованого робітника за професією 
«кравець»  серія  КХ №24168456, 
виданий Переяслав – Хмельниць-
ким ПТУ №22  2000  р.  на  ім’я  – 
Левченко  Інна  Миколаївна,  вва-
жати недійсним.

►  Загублений  студентський 
квиток  серія  КХ  №11462663, 
виданий  університетом    держав-
ної фіскальної  служби  України  у 
2016р. на ім’я – Левицька Богда-
на  Володимирівна,  вважати  не-
дійсним.

►  Загублене  посвідчення  ди-
тини з багатодітної родини серія 
АІ № 002546, видане відділом у 
справах  сім’ї та молоді Ірпінської 

міської ради 29.10.2010р. на ім’я 
–Онуфрик Святослав Сергійович, 
вважати недійсним.

►  Вважати  недійсним  втра-
чений  акт  на  право  власності 
на  земельну  ділянку  серія  ЯЖ 
№922238,  виданий  на  підставі 
рішення  Коцюбинської  селищної 
ради 25 сесії 5 скликання №1995 
від  25.12.2008р.  на  ім’я  –  Сви-
стун  Костянтин  Євгенович.  Акт 
зареєстровано  в  Книзі  записів 
реєстрації  державних  актів  на 
право  власності  на  землю  та  на 
право  постійного  користування 
землею,  договорів  оренди  землі 
за  номером  010934000125  від 
29.01.2009р.  Земельна  ділянка 
розташована  за  адресою:  Київ-
ська  обл.  смт  Коцюбинське,  вул. 
Райдужна,3.  Кадастровий  номер 
3210946200:01:040:0051.

►  Вважати  недійсним  втра-
чений  акт  на  право  власності 
на  земельну  ділянку  серія  ЯБ 
№797244,  виданий  на  підста-

ві  рішення  06  сесії  V  скликання 
Гостомельської  селищної  ради 
№123-  06-V  від  26.07.2006р.  на 
ім’я – Трушин Андрій Пантелійо-
вич. Акт зареєстровано в Книзі за-
писів  реєстрації  державних  актів 
за номером 4076 від 06.09.2006р. 
Земельна  ділянка  розташована 
за адресою: Київська обл.,  Ірпін-
ський  регіон  смт.Гостомель,  вул. 
Леніна,9-а.  Кадастровий  номер 
3210945900:01:002:0218.

► Загублене посвідчення бать-
ків  з  багатодітної  родини  серія 
БС  №006259,  видане  відділом 
у  справах    сім’ї  та молоді  Ірпін-
ської  міської  ради  02.09.2013р. 
на  ім’я  –  Мартинецька  Вікторія 
та  Мартинець  Віталій,  вважати 
недійсним.

►  Загублений  студентський 
квиток,  виданий  Ірпінським  дер-
жавним  коледжем  економіки  та 
права  2015  року  на  ім’я  –Ану-
фрієва Надія Анатоліївна, вважа-
ти недійсним.
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«Гостомель  має  чітке 
завдання:  створити  термі-
нал,  щоб  у  межах  півроку 
бути готовим приймати лоу-
костер.  Поки  буде  будува-
тися  термінал  у  Гостомелі, 
«Бориспіль»  або  «Жуляни» 
на  тимчасових  умовах  мо-
жуть  надати  Ryanair  свої 
послуги»,  –  заявляв  глава 
уряду.  Він  також  наголосив 
на  необхідності  залучати 
лоукост-перевізників до по-
льотів в  інші міста України. 
«Не треба забувати про ре-
гіональні  аеропорти.  Лоу-
кости мають літати зі Льво-
ва,  Харкова,  Херсона.  Це 
дуже  важливо.  Проблема  в 
тому,  що  не  було  стратегії 
розвитку  аеропортів,  було 
дуже важко зрозуміти, куди 

нам  рухатись.  Я  поставив 
завдання, щоб Міністерство 
інфраструктури  розроби-
ло  таку  стратегію»,  – додав 
прем’єр-міністр.
Проте Міністерство,  схо-

же, має дещо інший погляд. 
Уже після того, як збіг термін 
виконання  прем’єрського 
завдання,  очільник  відом-
ства  Володимир  Омелян 
заявив,  що  використання 
гостомельського  аеропор-
ту  для  лоукостів  ще  роз-
глядається.  При  цьому,  за 
його  словами,  аеропорт 
найближчим  часом  не  пе-
ребудовуватимуть під паса-
жирські  літаки.  Тож  наразі, 
схоже, питання залишається 
відкритим.       

ЩО ТАКЕ ЛОУКОСТИ? 
Обираючи вид  транспор-

ту,  ми  керуємося  насампе-
ред  ціною,  комфортом  і 
тим, скільки часу доведеться 
затратити на дорогу. І хто б 
міг  подумати,  що  подорож 
літаком  може  бути  вигідні-
шою  за  поїздку  автобусом 
чи поїздом! Але це можливо 
–  завдяки  лоукост-операто-
рам. 
Ці  авіаперевізники,  ви-

користовуючи  економічні 
механізми,  знижують  ціну 
на авіапереліт до рівня, по-
декуди  нижчого  за  вартість 
квитка  на  автобус,  який  їде 
на ту ж відстань. По-перше, 
використовуються  аеропор-
ти  з  невеликою  орендною 

платою  за  перебування  лі-
така.  По-друге,  перельоти 
сплановані  так,  що  літак, 
який  прибуває  в  аеропорт, 
практично  відразу  відлітає 
з  пасажирами  в  іншому  на-
прямку.  По-третє,  ціна  на 
квиток  зростає  з  наближен-
ням  дати  відльоту:  якщо  за 
місяць чи два до вильоту кви-
ток  можна  купити  за  30–40 
євро, то ціна в день вильоту 
буде  разів  у  десять  вища. 
По-четверте,  реєстрація  на 
рейси  відбувається  онлайн, 
що також зменшує проблеми 
для  самого  авіаоператора. 
П’яте і, мабуть, основне – те, 
що авіакомпанії такого типу 
пропонують  пасажирам, 
тобто  нам,  лише  невизна-
чене місце в літаку і можли-
вість перевезти ручну покла-
жу.  Все  решта  не  включене 
в  ціну  квитка  і  може  бути 
замовлене  окремо.  Завдяки 
цьому літаки лоукост-компа-
ній  перевозять  значну  кіль-
кість  комерційного  багажу, 
що дає додатковий заробіток 
для них  і можливість еконо-
мії для нас.

За матеріалами веб-сайту 
Гостомельскої селищной ради 

та Інтернет-видань

НОВІ  ПАРТНЕРИ
У  2014  році  українська 

оборонна й авіаційна промис-
ловість  постала  перед  необ-
хідністю  шукати  нових  парт-
нерів  для  комплектування  і 
збуту продукції. Через близь-
ке  сусідство  і  радянську  тра-
дицію виробництва від 35 до 
70%  технічних  компонентів  і 
деталей Україна закуповувала 
саме  в  РФ.  Відтак  українські 
заводи  змушені  були  перей-
ти до імпортозаміщення і вже 
за  два  роки  змогли  повністю 
відмовитися  від  російських 
деталей. За інформацією дер-
жавного  концерну  «Укробо-
ронпром»,  до  структури 
якого  входять  підприємства 
«Антонов»,  «Завод  410  Ци-
вільної  авіації»  та  «Авіакон», 
у 2016 році стратегічні заводи 
не придбали жодної запчасти-
ни в Росії: 78% деталей було 
вироблено в Україні, ще 22% 
придбали  в  нових  іноземних 
партнерів. 
У  таких  умовах  Україна 

змогла спроектувати та зібра-
ти  новий  транспортний  літак 
– АН-132.Частина комплекту-
ючих–  вітчизняного  виробни-
цтва, решту забезпечили відо-
мі  західні  компанії.  Зокрема, 
на літаку встановлені  турбог-
винтові  двигуни  канадського 
виробника  Pratt&Whitney, 
повітряні  гвинти  британської 
фірми  DowtyPropellers,  аві-
оніка  та  система  енергопо-

стачання  від  американської 
Honeywell та система підготов-
ки повітря  від німецької ком-
панії  Liebherr.  Транспортник 
був виготовлений у співпраці 
з компанією TaqniaAeronautics 
із Саудівської Аравії.

КУДИ ПОЛЕТЯТЬ 
УКРАЇНСЬКІ «ПТАШКИ»? 
Світова  прем’єра  АН-132 

відбувалася цього року в Па-
рижі  на  знаменитому  авіаса-
лоні «ЛеБурже». Після демон-
страції  та  першого  польоту 
українським літаком зацікави-
лися в багатьох державах. За 
словами директора програми 
«АН-132»  Олександра  Хохло-
ва, на сьогодні у світі існує ве-
ликий попит на літаки такого 
класу,  зокрема  на  Близькому 
Сході,  де  потреба  сягає  250–
260  одиниць (80 із них потре-
бує  Саудівська  Аравія).  Тож 
«Антонов» планує випустити з 
конвеєра перші повітряні ма-
шини  вже  у  другій  половині 
2018 року, а за три роки буде 
відкрито  завод  у  Саудівській 
Аравії.  До  того  часу  українці 
планують  зібрати  і  продати 
20 літаків. 
Вартість  одного  АН-132 

в  базовій  комплектації  скла-
датиме  30–40  млн  дол.  У 
разі  встановлення  спецоб-
ладнання – до 200 млн дол., 
але  це  все  одно  менше,  ніж 
просять  за  його  конкурентів 
на  авіаринку  –  модель  CASA 

C-295  іспанського  виробника 
AirbusDefenceandSpace  та  іта-
лійсько-американський  літак 
Alenia C-27J.
«Наш  літак  матиме  пере-

ваги  перед  конкурентами  з 
кількох  технічних  (напри-
клад,  можливість  посадки  на 
високогірних  аеродромах)  та 
економічних причин (вартість 
експлуатації  та  запасних  ча-
стин буде істотно нижчою, ніж 
для  літаків-аналогів)»,  –  під-
креслює Хохлов. 
За  маркетинговим  пла-

ном  ДП  «Антонов»,  завод 
планує  протягом  п’яти  років 
випустити  щонайменше  70 
різних літаків, 20 із яких – це 
популярні  АН-178.  Його  за-
мовники  –  країни  СНД,  Азії 
та  Африки.  Зокрема,  мину-
лого  року  «Антонов»  уклав 
контракт на 10 таких машин із 
азербайджанською компанією 
SilkWayAirlines. 
Є нові замовлення і в Хар-

ківського  авіазаводу.  За  сло-
вами  генерального  директо-
ра  підприємства  Олександра 
Кривоконя,  Казахстан  уже 
виплатив 15 млн дол. за пер-
ший  АН-74.  Невдовзі  країна 
планує  закупити  ще  чотири 
машини. 
Україна  розширює  між-

народну  співпрацю  і  у  сфері 
авіаремонту.  У  серпні  цього 
року  «Завод  410  ЦА»  пові-
домив,  що  веде  переговори 
про  технічне  обслуговування 
та  ремонт  літаків  компанії 

Airbus  та  Boeing.  Почнуть  із 
п’яти суден на рік, а до 2024 
року  річний  обсяг  може  по-
ступово  зрости  до 40  літаків. 
Невдовзі  підприємство  та-
кож  стане  сертифікованим 
міжнародним  сервісним 
центром  з  обслуговування 
американських  гвинтокрилів 
RobinsonHelicopterCompany: 
угода про співробітництво пе-
ребуває на завершальній ста-
дії підписання. 

У ЗОНІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ 
Втім,  звісно,  галузь  має  і 

певні  труднощі.  Наприклад, 
«Антонов»  потребує  модерні-
зації  технічних  потужностей. 
За  словами  екс-президента 
авіагіганта Олександра Коцю-
би, це обійдеться у 703,2 млн 
дол.  Модернізувати  необхід-
но лінії для виготовлення АН-
148/158,  АН-178  та  АН-132. 
Покрити ці витрати можна за 
допомогою  іноземних  та  ві-
тчизняних інвестицій. 
Тим  часом  авіабудівна  га-

лузь  переживає  значні  струк-
турні  зміни.  «Укроборон-
пром» ще в червні 2016 року 
у  рамках  реформи  оборон-
но-промислового  комплексу 
створив  авіаційний  кластер, 
беручи  за  приклад  Boeing  і 
Airbus,  які працюють  саме  за 
такою  структурою.  Консолі-
дація  підприємств  у  кластері 
дозволяє об’єднати потужнос-
ті  розрізнених  підприємств  і 
підвищити  швидкість  проек-
тування  і  виробництва  но-
вітніх  продуктів  у  3–4  рази», 
–  розповідає  заступник  гене-
рального директора «Укробо-
ронпрому»  з  авіабудування 
та  виробництва  Володимир 
Коробов.
Слід  зазначити,  що  авіа-

промисловість  дістала  під-
тримку і на державному рівні.
Літакобудівні підприємства до 
2025  року  зможуть  купувати 
необхідні  деталі  та  комплек-
туючі з-за кордону без сплати 
мита і податку на додану вар-
тість. Це дозволить компаніям 
економити  кошти  та  перена-
правляти  їх  на  інші  нагальні 
потреби  –  дослідно-конструк-
торські  роботи,  закупівлю 
устаткування, участь у вистав-
ках тощо.
Якщо  український  авіа-

пром  не  збавлятиме  обертів, 
то наших «залізних птахів» сут-
тєво побільшає не лише в небі 
над Україною,  а  й  у  повітря-
ному просторі  інших держав. 
Але  за  умови,  що  вітчизняні 
авіабудівники  успішно  подо-
лають усі зони турбулентності. 
А їхній досвід у цьому – вели-
чезний. 

Центр громадського 
моніторингу та контролю

В УКРАЇНІ

фото: В. Шилов

►  10 вересня близько 
трьох тисяч прихильни-
ків екс-президента Грузії і 
екс-губернатора Одещини 
Міхеїла Саакашвілі,  позбав-
леного  українського  грома-
дянства, зібралися біля пункту 
пропуску «Краковець» на укра-
їнсько-польському кордоні. Серед них були і народні депу-
тати Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Юрій Дерев’янко та 
інші. Однак Саакашвілі  змінив плани  і  вирішив перетнути 
кордон  поїздом:  «Біля  «Краковця»  зібралися  наші  прибіч-
ники, але є і «тітушки», зокрема й озброєні. Щоб уникнути 
провокацій, ми вирішили приїхати на «Інтерсіті»». Разом із 
Саакашвілі в поїзді перебувала група українських політиків і 
прибічників, зокрема лідери ВО «Батьківщина» і руху «Спра-
ведливість»  – Юлія  Тимошенко  і  Валентин Наливайченко. 
Поїзд декілька годин не випускали з польського Перемиш-
ля, вимагаючи від Саакашвілі вийти з нього через відсутність 
дозволу на в’їзд до України. Тож екс-губернатор і політики, 
які його супроводжували, прибули у пункт пропуску «Ше-
гині» автобусами. Натовп прихильників Саакашвілі прорвав 
українсько-польський кордон і завів політика на територію 
України.  Після  прориву  кордону  поліція  і  прикордонники 
відійшли вбік і не втручалися в те, що відбувалося. 11 полі-
цейських і 5 прикордонників зазнали тілесних ушкоджень. 
Того ж дня Саакашвілі, інші політики і прихильники, які 

його супроводжували, прибули у Львів, де на центральній 
площі Ринок біля ратуші зустрілися з мером міста Андрієм 
Садовим. Саакашвілі  заявив:  «Ми не зробили нічого неза-
конного і я захищатиму людей, яких влада спробує звинува-
тити в незаконному перетині кордону». 
Наступного дня Міхеїл Саакашвілі заявив, що перебуває 

на території України легально. «Як і має бути за законом, мій 
адвокат приніс до міграційної служби мою заяву. Я звернув-
ся за захистом до української держави. І держава має зараз 
піти разом зі мною в суд і вирішити моє прохання про за-
хист», – сказав він. 
Нагадаємо, 26 липня Президент Петро Порошенко поз-

бавив Саакашвілі громадянства України.  

► Державна прикордон-
на служба офіційно заявила 
про масовий незаконний пе-
ретин державного кордону 
в пункті пропуску «Шегині». 
За фактом організації прориву 
Національна  поліція  поруши-
ла кримінальну справу  (стаття «Незаконне переправлення 
осіб через державний кордон України»). Кожен із учасників 
прориву і нападу на поліцейських та прикордонників буде 
встановлений  і  покараний  згідно  з  законом,  заявив  глава 
Міністерства  внутрішніх  справ  Арсен  Аваков.  Він  додав, 
що і Генеральна прокуратура, і МВС кваліфікують події на 
кордоні як державний злочин. Генпрокурор Юрій Луценко 
заявив, що особи, відповідальні за організацію незаконного 
перетину кордону, які керували і сприяли цим протиправ-
ним діям, будуть притягнуті до кримінальної відповідально-
сті.
За  словами  Прем’єр-міністра  Володимира  Гройсмана, 

прорив українського кордону – це атака деяких політиків на 
державність країни, і причетні повинні понести відповідаль-
ність. Президент Петро Порошенко закликав правоохорон-
ні органи дати чітку правову оцінку подіям на ПП «Шегині». 
Він заявив, що ситуацію з громадянством Саакашвілі необ-
хідно вирішувати в суді та наголосив, що позбавив його гро-
мадянства на законних підставах. За словами Президента, 
це рішення Саакашвілі навіть не намагався оскаржити, хоча 
мав для цього достатньо часу.  «Скоєно  злочин.  І мені все 
одно, хто порушує кордон – бойовики на Сході чи політи-
кани на Заході. Має бути чітка правова відповідальність», 
– підсумував Петро Порошенко.

► В Україні – найнижчі 
тарифи на електроенергію 
серед європейських країн, 
заявив  голова  Національної 
комісії  з  регулювання  ринку 
енергетики  і комунальних по-
слуг  Дмитро  Вовк.  Він  зазна-
чив, що, за даними Євростату, 
середній  тариф  у  28  країнах 
ЄС – 20 євроцентів за кВт/год., що відповідає 6 грн за кВт/год. 
А в Україні тарифу вищого за 1,6 грн для населення немає. 
«Часто кажуть, що за наявності атомної енергетики тарифи 
можуть бути нижчими. Але ось приклад Франції: при більш 
високій,  ніж  в  Україні,  частці  АЕС  у  виробництві,  тарифи 
для населення там дорівнюють 5 грн за кВт/год., що в рази 
вище, ніж в Україні», – сказав Д. Вовк. Водночас посадовець 
«забув» порівняти доходи і питому вагу витрат на електрое-
нергію в сімейних бюджетах українців і європейців… 

► Міністр освіти Лілія 
Гриневич озвучила пере-
лік найпопулярніших серед 
абітурієнтів спеціальностей. 
За  її словами, найбільше заяв 
було  подано  на  філологію. 
«Звичайно, тут основна частка 
– іноземна філологія. Люди прагнуть вивчати іноземні мови 
і це, в принципі, правильно», – сказала міністр. На другому 
місці за популярністю – право. Потім – менеджмент, меди-
цина, комп’ютерні технології, туризм. Далі йдуть освітні спе-
ціальності, психологія, економіка та інженерія програмного 
забезпечення. Гриневич озвучила і перелік найбільш непо-
пулярних  спеціальностей. Серед них – богослів’я, релігієз-
навство,  гідроенергетика,  суднобудування,  деревообробні 
та меблеві технології, атомна енергетика, гідротехнічне бу-
дівництво. 

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ КРИЛА НА ЕКСПОРТ:
як Україна розвиває авіабудування
Авіабудування – одна з найбільш інвестиційно привабливих галузей в 
Україні. Адже наша держава належить до невеликого переліку країн, 
які мають технології та потужності для повного циклу виробництва 
власних літаків. Яка ситуація склалася у вітчизняному авіапромі за 
останні кілька років і що чекає на нього в майбутньому? 

Чи прийматиме лоукости 
гостомельський аеропорт?
До початку наступного року в гостомельському аеропорту «Антонов» 
має з’явиться термінал для роботи з лоукост-перевізниками. 
Принаймні, така ідея прозвучала в серпні цього року з уст 
Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана.
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Він  отримав  хорошу 
художню  освіту  в  цар-
ській  Росії.  Але  крити-
ка  дорікала,  що  Федір 

Кричевський  «выявил  сла-
бость любить все родное». У 
сталінські  часи  йому  загро-
жували репресії, та його вря-
тував  портретист  диктатора 
Ісаак  Бродський,  хоча  Кри-
чевський  у  своїй  творчості 
особливої  любові  до  радян-
ської дійсності не виявляв. 
До  свого  60-річчя  Федір 

Кричевський  першим  із  укра-
їнських  художників  був  від-
значений  науковим  ступенем 
доктора  мистецтвознавства, 
а  наступного,  1940-го  року, 

йому  присвоїли  звання  заслу-
женого діяча мистецтв Україн-
ської  РСР. Однак  у  1941 році 
Федір  Григорович  не  захотів 
евакуюватися  в  тил  і  зали-
шився на окупованій німцями 
території, незважаючи на своє 
єврейське коріння.
Існує  версія,  згідно  з  якою 

наприкінці  війни  художник 
прагнув  виїхати на Захід,  як  і 
його брат Василь, але не встиг. 
Радянська  армія  наступала 
стрімко.
Сам  Федір  Григорович  по-

яснював,  що  залишився  на 
окупованій  території,  бо  був 
хворий. А потім один німець-
кий  лікар,  шанувальник  мис-

тецтва,  допоміг  йому  виїхати 
до  Німеччини,  щоб  зробити 
операцію. Цей же німець уря-
тував Кричевського, коли його 
заарештували  гестапівці.  Од-
нак  після  війни  Федора  Кри-
чевського позбавили науково-
го звання і титулу заслуженого 
діяча мистецтв. Київська квар-
тира і дача в Шишаках згоріли. 
Тоді за посередництва Макси-
ма Рильського митець оселив-
ся в Ірпені.
Він  винайняв  квартиру  за 

адресою  вулиця  Революції 
(нині  Павленка),  1.  Кричев-
ському  не  дозволили  працю-
вати  в  художньому  інституті, 
для створення якого він так ба-
гато зробив. Федір Григорович 
почав  працювати  в  Академії 
архітектури УРСР,  керував ас-
пірантурою  в  науково-дослід-
ному  інституті  монументаль-

ного  живопису  і  скульптури 
при Академії. 
В  Ірпені  він  продовжував 

творити.  Написав  картину 
«Молотьба»  («Квітуча  Украї-
на»)  для  виставки  «Партиза-
ни  України  в  боротьбі  про-
ти  німецько-фашистських 
загарбників»,  створив  ескізи 
до полотен  «Свято  колгоспно-
го  врожаю»,  «На  новобудові» 
(«Рідна  земля»),  «Хлопчик  за-
пускає змія».
Учень  Кричевського  –  на-

родний художник УРСР Сергій 
Григор’єв  згадував  про  свого 
вчителя:  «Після  війни,  коли  я 
його  вперше  побачив,  мені 
стало  боляче:  переді  мною 
стояла  зовсім  інша  людина. 
Де  й  поділися  його  імпозант-
ність, упевненість у  собі, його 
величність. Тепер це був худий 
літній  чоловік  із  сумовитим, 
згаслим поглядом. Загубилося 

багато  його  робіт  (і  до  цього 
часу їх ще не знайдено). А го-
ловне – він утратив віру в себе, 
життя надломило його фізично 
й морально».
Федір Кричевський помер в 

Ірпені 30 липня 1947 року. 
До  70-річчя  його  смерті  в 

Національному  художньому 
музеї  України  експонувалася 
виставка  «Майстер  і  час».  На 
ній  були  представлені  робо-
ти  і  документи  Кричевського. 
На  виставці  повідомлялося, 
що  художник  спочатку  був 
похований  в  Ірпені,  а  потім 
його перепоховали в Києві на 
Лук’янівському  кладовищі. 
Таку  ж  інформацію  можна 
знайти і на деяких сайтах в Ін-
тернеті. Навіть в Енциклопедії 
історії  України  так  написано. 
Я звернувся в Державний істо-
рико-меморіальний  Лук’янів-
ський заповідник. Мені відпо-

віли, що Федора Кричевського 
поховали  на  Лук’янівському 
кладовищі 2 серпня 1947 року, 
тобто  на  третій  день  після 
смерті.  Це  зафіксовано  у  від-
повідних документах. Вигадка 
про перепоховання  з’явилася, 
мабуть, тому, що в 1965 р. на 
могилі митця було встановле-
но пам’ятник.
Серед  учнів  Кричевського 

багато  талановитих  художни-
ків:  В. Костецький, Г. Меліхов, 
О. Сиротенко, Т. Яблонська та 
інші.  Його  творча  спадщина 
зберігається  і  вивчається  на-
ступними поколіннями. У 1972 
р. в Києві вийшла друком збір-
ка «Федір Кричевський. Спога-
ди.  Статті.  Документи».  Книгу 
уклав  доцент  Київського  ху-
дожнього  інституту,  художник 
Борис  Піаніда,  який  згодом 
оселився  в  Ірпені.  Старання-
ми Бориса Микитовича в 1979 
році до 100-річчя з дня народ-
ження Ф.Г. Кричевського було 
встановлено  пам’ятний  знак 
біля  садиби,  прожив  останній 
рік життя і помер талановитий 
митець.
А  нещодавно  Заслужений 

майстер  народної  творчості 
України, ірпінчанка Тетяна Фе-
дорова  створила  лялькову  ін-
терпретацію героїні дипломної 
картини Федора Кричевського 
«Наречена».  Людське  життя 
обмежене, а мистецтво вічне...

ПОСТАТЬ

СЛОВО ПРО КОХАНОГО
Мої  емоції  змінюють 

одна одну і виража-
ються  в  частих  змі-
нах настрою – то на-

криває  смутком,  то приходить 
нічим не вмотивована радість. 
Усе тут є: і біль, і страх, і ревно-
щі, і злість, і гірко-солонуватий 
присмак споминів. 
І що  з  того, що ми прожи-

ли разом 38 років? Усі вони в 
одну мить розчинилися в мину-
лому – тоді, коли ти помер… Я 
мала би бути готова до цього – 
бо була хвороба, а не раптова 
трагічна смерть, та я не могла 

бути готова до такої незворот-
ності.
А  ще  був  похорон  –  вели-

чезна  кількість  людей  навко-
ло  домовини,  сумні  обличчя. 
Люди,  що  приходили,  нале-
жали до твого і мого життя. За 
інших обставин я рада була б їх 
усіх бачити, бо багато  зв’язків 
вважала вже обірваними.
У  цей  день  наче  ожили  всі 

твої  фотоальбоми  і  час  прок-
рутився з шаленою швидкістю, 
як кіноплівка. 
Багато  сюжетів  стосувалося 

твоєї  роботи.  Пишу  «робота», 
і розумію, що це слово не про 

тебе.  Вірусологія,  викладання, 
підготовка студентів, керівниц-
тво  і  формування  кафедри  – 
усі ці  слова видаються порож-
німи і сухими. Бо для описання 
варто взяти  інші  –  любов, на-
тхнення,  розчарування,  надії, 
пристрасть  і  захоплення.  Усе 
це – про почуття і про людей, 
які це теж відчували і підтриму-
вали.  Це  був  викладач,  якого 
обожнювали, яким захоплюва-
лись…
Коли  з’явилася  звістка  про 

хворобу, спільнота відгукнула-
ся на збір коштів щирим і щем-
ливим поривом – все, що зав-
годно, аби тільки допомогло...
У тебе була унікальна здат-

ність запалювати і збуджувати. 
І  люди,  які  потрапляли  у  твоє 
поле впливу, часто почувалися 
інфікованими наукою, особли-
вим способом мислення. Бага-
то хто із твоїх студентів і колег 
відчули  смак  до  досліджень  і 
повірили в себе як у людей, які 
можуть змінити світ. Для мене 
і досі залишається загадкою, як 
можна було все це створити в 
рамках  нашої  інертної  систе-
ми. Адже університет – держав-
на  установа.  Хоча  відповідь  я 
знаю:  потрібна  була  величез-
на  енергія,  щоб  протистояти 
і  не  зрадити  собі.  За  свободу 
мислення і дій дорого довело-
ся  заплатити  –  адже  весь  час 
спонукаючи  себе  перебувати 
в напруженні, ризикуєш вреш-
ті-решт зірвати своє серце… 
А крім людей, які любили і 

підтримували,  звичайно,  були 
й інертні, боязкі, відверто ком-
промісні. Звісно, всі ми – про-
сто  люди,  і  можна  зрозуміти 
кожну життєву позицію,  та,  на 
превеликий  жаль,  надто  бага-
то сил було втрачено саме на 

такі  взаємодії.  Тому  поїздки, 
проекти  з  багатьма  світови-
ми дослідниками – аж ніяк не 
заслуга  держави.  Це  дружні 
зв’язки  (адже  наших  біоло-
гів-випускників  є  чимало  по 
всьому світу), а почасти і голий 
ентузіазм. Уявіть собі, що важ-
ливі  реактиви  для  лаборатор-
них робіт студентів підпільним 
шляхом доводилося привозити 
з Оксфорду, просити своїх дру-
зів провести  те чи  інше дослі-
дження наших зразків на нор-
мальній  апаратурі.  Бо  звідки 
кошти? 
Історії,  історії,  історії  –  з 

кожної  далекої  подорожі.  Це 
й Індія, і Африка, і Америка, і 
більшість країн Європи. У твоїх 
розповідях вони поставали пе-
ред очима, викликали цікавість 
і  світ  розкривався  –  ставав 
більш  реальним.  Належність 
до  найвизначнішої  вірусоло-
гічної  світової  спільноти  дава-

ла  можливість  не  зважати  на 
звуженість українського науко-
вого  світу  і  вести  викладання 
на  високому  рівні.  Із  поїздок, 
окрім  розповідей  і  маленьких 
подаруночків, ти привозив фо-
тографії. Це давнє захоплення 
супроводжувало  тебе  все жит-
тя.
Студенти  і  випускники,  що 

ставали  твоїми  учнями,  рої-
лися навколо, і у твій день на-
родження чи в день вірусолога 
можна було почути цей вулик, 
що гудів на кафедрі...
А ще щоліта була наша бай-

дарочна  компанія...  За  понад 
20  років  ми  пройшли  майже 
всіма  річками  України.  Був 
Тарханкут, де  збиралися друзі 
та однодумці – наукова спіль-
нота, були романтичні походи 
за конваліями, і ще, і ще… 
Перераховувати  можна 

дуже довго, бо тобі таки вдало-
ся збурити простір і час…

*** 
– Напиши про те, як ми біг-

ли  за  райдугою,  –  попросила 
мене наша подруга Лариса.
…Ми сиділи на кухні нашої 

маленької однокімнатної квар-
тири і літній дощ пролився рап-
тово й весело.
Підсвічувало сонце і райду-

га вималювалась так ясно, що 
здавалося, до неї – метрів сто, 
не більше.
– Гей, хто постоїть під рай-

дугою,  буде  завжди  щасли-
вим!  –  чомусь  вигукнула  я,  і 
ми  втрьох,  не  змовляючись, 
кинулися з місця. Спустилися з 
п’ятого поверху і – гайда наз-
доганяти!
Ти біг першим, і ми сміяли-

ся, стрибаючи по калюжах, і з 
нами бігла вся радість світу…
Люблю тебе!

Антоніна ПОЛІЩУК

ПОЛІЩУК 
Валерій Петрович – видат-
ний український вчений-ві-
русолог, доктор біологічних 
наук, професор. 
Народився 5 лютого 1958 
року в Ірпені та все життя 
прожив у рідному місті. На-
вчався в Ірпінській 
школі  №17.
Випускник Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г. 
Шевченка. У 1991 р. захи-
стив кандидатську, у 2000 
р. – докторську дисертацію. 
Пройшов шлях від асистента 
до завідувача кафедри вірусо-
логії Київського національно-

го університету.
Був членом багатьох наукових товариств.
Двічі – у 2006 і 2008 роках – брав участь в Антарктичних 
експедиціях. 
Був відзначений премією НАНУ ім. Д. Заболотного, Дер-
жавною премією України в галузі науки і техніки, Наго-
родою Ярослава Мудрого від Академії наук вищої школи 
України, а також премією Фонду Сороса. 
Валерій Петрович і Антоніна Михайлівна одружилися на 
першому курсі університету. У шлюбі народилися двоє 
дітей – Антон і Юна. Мати вченого живе в Ірпені.
5 серпня 2017 року Валерія Поліщука не стало.

ТАЄМНИЦЯ ПОХОВАННЯ 
Федора Кричевського
Нинішнього року виповнилося 70 літ із дня смерті видатного 
українського художника, одного із засновників і першого ректора 
Української академії мистецтв Федора Григоровича Кричевського.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ЛЮДИНА І ЧАС

«Три віки» (1913)«Наречена» (1910)«Довбуш» (1931)

У 2006 і 2008 роках Валерій Поліщук брав участь в Антарктичних експедиціях



№  37.  15  вересня 2017 року10  

Витоки  цієї  традиції  –  у 
Старому  Завіті.  У  Біблії  роз-
повідається про свято, яке Бог 
повелів  відзначати  в  сьомий 
місяць  після  іудейської  Пас-
хи: «І сказав Господь Мойсе-
єві,  говорячи:    скажи  синам 
Ізраїлевим: у  сьомий місяць, 
у перший день місяця нехай 
буде у вас спокій, свято труб, 
священне  зібрання  нехай 
буде  у  вас;  ніякої  роботи не 
виконуйте і приносьте жертву 
Господу». (Левіт 23:23-25).

Із  вереснем  пов’язують 
цілу  низку  ключових  подій 
Священної  історії.  Так,  вва-
жається,  що  саме  в  цьому 
місяці  на  горах  Араратських 
закінчилася подорож Ноєвого 
ковчега, що у вересні пророк 
Мойсей  отримав  від  Бога 
скрижалі з Законом. У цьому 
ж місяці в стані ізраїльтян, які 
кочували  Синайською  пусте-
лею, розпочалося споруджен-
ня Скинії – похідного храму, 
а пізніше, знову ж у вересні, 
був освячений Божий храм у 

Єрусалимі,  збудований  ца-
рем  Соломоном.  У  цьому 
місяці  первосвященик  один 
раз на рік входив у найбільш 
священну  частину  храму  – 
Святе Святих, а Божий народ 
приносив  жертву  всеспален-
ня  для  очищення  від  гріхів, 
скоєних за рік.   
Відколи Новий рік (по-цер-

ковному  Новоліття)  стали 
відзначати  першого  вересня 
(14-го  за новим стилем), до-
стеменно  не  відомо.  У  Схід-

ній Римській чи Візантійській 
імперії,  де  зародилася  ця 
традиція,  вересневий  Новий 
рік  довго  конкурував  із  бе-
резневим,  який  святкували 
то першого березня, то 25-го 
(старий стиль) – у свято Бла-
говіщення Пресвятої Богоро-
диці. 
У православному календа-

рі ця дата має подвійну назву: 
«Початок індикту – церковне 
Новоліття».  Словом  «індикт» 
або «індиктіон» (лат. indiction 

–  оголошення),  у  Римській 
імперії  спочатку  називали 
щорічний  податок,  що  вста-
новлювався  (оголошувався) 
імператором  після  збору 
врожаю.  Розміри  податку 
визначалися  на  основі  пере-
оцінки  майна  підданих,  яку 
проводили  кожних  15  років. 
Ці  15-річні  цикли  теж  нази-
вали  «індиктами».  Тобто,  ка-
жучи  сучасною мовою,  у  ве-
ресні у Візантії розпочинався 
фінансовий  рік.  Згодом  ін-
дикти стали основою літочис-
лення. За однією з версій, це 
відбулося  за  імператорства 
святого  рівноапостольного 
Константина  Великого  (306 
– 337 рр.), за іншою – в часи 
Льва  І  (457—474 рр.),  третя 
версія вказує на Юстиніана  I 
(527–565 рр.). 
Суттєву  підставу  для  свят-

кування  Нового  року  1/14 
вересня  візантійці  вбачали  в 
тому, що,  за  церковним Пе-
реданням,  на  початку  Сво-
го  служіння  в  цей  день  Іісус 
Христос  прочитав  у  синагозі 
в Назареті пророцтво Ісаї про 
прихід  «року  Господнього 
сприятливого» (Лк 4: 16–30). 

У цю дату в Церкві донині за 
Літургією читається саме цей 
фрагмент Євангелія.  
Таким  чином  у  христи-

янській  Візантійській  імперії 
сформувався  календар,  яко-
го  ми  й  досі  притримується 
в церковному житті. За візан-
тійським  календарем  живуть 
чотири  автокефальні  Пра-
вославні  Церкви  та  чернеча 
республіка  на  Афонському 
півострові у Греції.  
На  Русі,  а  потім  і  в  Росії, 

до  складу  якої  входила  зна-
чна  частина  українських  зе-
мель,  вересневе  Новоліття 
було релігійним і державним 
святом  до  1700  року,  коли 
Петро І переніс початок року 
на перше січня. Проте у пра-
вославному  календарі  свято 
збереглося. 
І саме з цього номера «ІВ», 

який верстався в день церков-
ного  Новоліття,  розпочинає 
відлік нова рубрика – «Віра».
А річний цикл найбільших 

православних  свят  розпочи-
нається  з  Різдва  Пресвятої 
Богородиці,  яке  відзначати-
меться менш ніж  за  тиждень 
– 21 вересня. 

Доволі часто всі ми чуємо 
вислів «чужих дітей не бу-
ває», але в щоденній круго-
верті зазвичай переймаємо-
ся тільки своїми – щоб вони 
не хворіли, були ситі, одяг-
нені, розумні. Тому ми, во-
лонтери, закликаємо звер-
нути увагу на знедолених 
дітей, які ростуть без бать-
ківської опіки і дуже потре-
бують турботи і підтримки.

Діяльність нашої як громад-
ської  волонтерської  організа-
ції  розпочиналася з допомоги 
бійцям АТО. І коли ми достав-
ляли гуманітарну допомогу на 
Схід України, нас завжди вра-
жала доля дітей у тому регіоні. 
Тож невдовзі ми стали збирати 
і  доставляти  допомогу  і  діт-
кам. Тепер це чи не головний 

напрямок  нашої  діяльності. 
Ось уже четвертий рік поспіль 
ми  доставляємо  гуманітарну 
допомогу дітям у «сіру» зону: 
в сиротинці,  будинки малюка, 
школи-інтернати  і  соціальні 

центри.  Не  забуваємо  і  про 
наших маленьких  ірпінців: на 
День  Незалежності  нам  вда-
лося  зібрати  кошти,  закупити 
канцелярію  і  роздати  її  дітям 
воїнів. 

Звичайно, всі діти різні, але 
об’єднує їх бажання бути захи-
щеними. Куди б ми не приїз-
дили, на нас дивляться дитячі 
очі  з  цікавістю  і  довірою,  а 
коли прощаємось, малеча зно-
ву кличе в гості і чекає. Окрім 
одягу  і  взуття, ми  завжди  на-
магаємось  привозити  книги  і 
мультики, іграшки і солодощі.
Не з чуток знаючи про по-

треби  таких  закладів,  і  те,  як 
діти  очікують  на  підтримку, 
ми не можемо припинити зби-
рати і привозити їм необхідне. 
Приєднуйтесь  і  ви  –  будемо 
разом творити добро для на-
ших  маленьких  співвітчизни-
ків! 
Наші телефони: (068) 364-

59-13; (096) 20-83-032.
Колектив 

ГО «Волонтерська рада»

Щиро вітаємо 
із днем народження

Лідію Яківну Михальченко 
заступника міського голови з економічних питань,
Оксану Володимирівну Залужняк 
начальника юридичного відділу, 
Оксану Миколаївну Журавську 
державного реєстратора відділу державної 
реєстрації!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 
подальших успіхів у будь-яких добрих починаннях і 
щоденних справах, втілення найсміливіших планів і 
сподівань.

Хай Вас підтримують і надихають рідні люди, 
розуміють і допомагають колеги, минають негаразди 
й непорозуміння. Хай доля збагачує Вас життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням і радістю сьогодення!

З повагою, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВІРА

Діти з «сірої» зони чекають на допомогу

З НОВИМ РОКОМ!
Ні, шановний читачу, це не помилка і навіть 
не жарт. Новий рік справді відзначають 
не лише першого січня чи двома тижнями 
пізніше – за старим стилем, але й на 
початку осені. І не десь за морями (точніше, 
не тільки там), а в наших широтах. Річ у тім, 
що 14 вересня за православним календарем 
розпочався церковний рік.

Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

МИЛОСЕРДЯ

НАЙБІЛЬШІ СВЯТА ЦЕРКОВНОГО РОКУ 
(2017/2018)

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці
4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці
7 січня – Різдво Христове
14 січня – Обрізання Господнє і пам’ять святителя 
Василія Великого 
19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
15 лютого – Стрітення Господнє
1 квітня – Вхід Господній до Єрусалима 
(Вербна  неділя)
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
8 квітня – Світле Христове Воскресіння, 
Пасха (Великдень)
17 травня – Вознесіння Господнє
27 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця)
7 липня – Різдво Іоанна Предтечі
12 липня – святих первоверховних апостолів Петра
і Павла 
19 серпня – Преображення Господнє
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

ВИЩА ВІД АНГЕЛІВ
«Це свято є для нас початком свят», – сказано 
у «Слові на Різдво Пресвятої Богородиці» 
святителя Андрія Критського, який жив у VII – 
VIII століттях. І йдеться вже не про порядковий 
номер у календарі, а про те, що це свято 
«служить дверима до благодаті й істини». У 
цей день, на межі Старого і Нового Завітів, 
народилася Та, Якій судилося стати Матір’ю 
Спасителя світу.
Сам же світ, який, як завж-

ди,  жив  своїми  земними 
турботами,  цю подію  тоді  й 
не  помітив.  Тим більше, що 
відбулася вона в маленькому 
містечку Назареті  у віддале-
ній  від  столиць  ізраїльській 
області  Галілея.  Жило  там 
немолоде  подружжя  –  Іоа-
ким та Анна. Хтозна, чи віда-
ли їхні сусіди, що Іоаким був 
нащадком  царя  і  пророка 
Давида. Дружина ж його по-
ходила з коліна Левія – роду 
священиків  і  служителів  Бо-

жого храму. І чоловік, і жінка 
жили благочестиво. Але було 
в них велике горе – вони не 
мали  дітей.  Бездітність  вва-
жалася  в  єврейському наро-
ді  Божою  карою  за  гріхи,  і 
праведні Іоаким та Анна тер-
піли  несправедливу  наругу 
від  одноплемінників.  Проте 
вони  не  втрачали  надії  на 
Господнє  милосердя  і  твер-
до вірили, що для Бога все є 
можливим. 
Одного  разу  Іоаким  при-

ніс  до  Єрусалимського  хра-

му  свою  жертву  Богу,  але 
первосвященик  не  прийняв 
її,  назвавши праведника не-
достойним через його бездіт-
ність. Святий Іоаким у глибо-
кому горі пішов у пустиню і 
там  зі  сльозами молив  Бога 
про дарування дитини. Його 
дружина,  дізнавшись,  що 
сталося  у  храмі,  теж  гірко 
плакала й закликала на свою 
сім’ю Боже милосердя. І тоді 
Архангел  Гавриїл  приніс  їм 
обом  звістку:  їхні  молитві 
почуті  Богом  і  Він  дасть  їм 

Дочку,  через  Яку  на  Землю 
прийде Спаситель. 
Народжена  від  Іоакима  й 

Анни  Пресвята  Діва  Марія 
Своєю  чистотою  і  чеснотами 
перевершила  не  лише  всіх 
людей,  але  й  Ангелів,  стала 
живим  храмом  Божим  і,  як 
сказано у святкових піснеспі-
вах,  «Небесними  Дверими, 
які  вводять  Христа  у  Всесвіт 
на спасіння душ наших».

Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

Маленька Варя потребує допомоги
Діагнози  дитини  – шунто-

вана гідроцефалія головного 
мозку, епілепсія, ДЦП. 
Дві операції на головному 

мозку, корекція шунта, підбір 
препаратів,  введення  кетоге-
нової дієти – все це ми змогли 
зробити лише з Вашою допо-
могою.
23  жовтня  нас  чекають  у 

Будапешті в медичному цен-

трі «Олінек». Двотижнева реа-
білітація в Угорщині необхід-
на  для  завершення  річного 
курсу.
Реабілітолог  дуже  задово-

лений  проміжним  результа-
том.  У  Варі  відкрилися  очі, 
вона  обертається  на  звук. 
Дитина,  хоч  і  з  підтримкою, 
стоїть на ніжках, у неї вирів-
нявся корпус і вона крокує в 

ходунках! Опора на руки стає 
все кращою.
Щоправда,  сума,  яка  по-

трібна,  для  нас  захмарна  – 
1426  євро.  Але  з  Вашою до-
помогою ми збирали й не такі 
суми, за що дуже Вам вдячні!

Номер картки у Приват-
банку: 4731219101989725. 
Нагорна Анна Олександрів-
на.

Вітаємо з Днем народження
Іщенко Марію Гаврилівну,
Кислякову Людмилу Михайлівну,
Андрейка Івана Купріяновича!
За роком рік життя невпинно лине, 
Для щастя щедро нам дарує час, 
У цю чудову дату і годину 
Вітання щирі Ви прийміть від нас. 
Хай доля стелиться крізь все життя 
Лише добром для доброї людини – 
На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей й тепло родини! 
Міцного Вам здоров’я, безлічі благ земних на многая літа!

Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій
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Народний календар
18 – 24 вересня

ІМЕНИНИ
18 вересня – Афанасій, Гліб, Давид, Де-
нис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, 
Раїса. Рано пожовкло листя на горобині – 
рання осінь і рання та холодна зима. 
19 вересня — Амалія, Андрій, Василиса, 
Денис, Кирило, Михайло. Михайла  Чудо-
творця. Намагалися не працювати.

20 вересня – Іван, Макар, Лука.
21 вересня — Марія. Різдво Пресвятої Богородиці, Друга 
Пречиста. Сватання, заручини. Жінки зустрічали осінь біля 
води, примовляючи: «Богородиця Пречиста, позбав нас су-
єти, намовляння відведи, моє життя-буття освіти».
22 вересня – Ганна, Йосип, Микита, Харитон.
23 вересня – Андрій, Климент, Петро, Павло. Вітер північ-
но-західний – зима буде люта, а південно-східний – тепла. Якщо 
багато горобини – осінь заплаче дощами, а зима морозами. 
24 вересня – Герман, Дмитро, Лев, Роман, Сергій.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
20 вересня – День рекрутера 
Третя середа вересня – День HR-менеджера 
24 вересня, неділя – Всеукраїнський день дошкілля
День машинобудівника України 
Міжнародний день караванника

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

18 вересня – перенесіть  стрижку  на  інший 
більш слушний день.
19 вересня – не варто сьогодні стригтися, щоб 
не викликати сварку в родині.
20 вересня – не  варто  занадто  вкорочувати 

волосся сьогодні.
21 вересня – слушний день для стрижки.
22 вересня – майстер навряд чи запропонує ідею зачіски, 
яка вам сподобається.
23 вересня – укорочення волосся приверне поганий настрій.
24 вересня – зміна зачіски піде на користь здоров’ю.

СПРАВИ
18 вересня – 28-й  день Місяця, Місяць  у  Діві,  остання 

чверть. День гармонії та оздоровлення.
19 вересня – 29-й день Місяця, Місяць у Діві, 
остання чверть. Небезпечний день.
20 вересня – 30-й, 1-й день Місяця, Місяць у 
Терезах, молодик о 8:30.  Гармонійний день, 
коли торжествують світло, добро і любов.

21 вересня – 2-й день Місяця, Місяць у Терезах, молодик. 
День накопичення сил і планування.
22 вересня – 3-й день Місяця, Місяць у Скорпіоні, моло-
дик. День активних дій.
23 вересня – 4-й день Місяця, Місяць у Скорпіоні, моло-
дик. День гріхопадіння.
24 вересня – 5-й день Місяця, Місяць у Скорпіоні, моло-
дик. День творчості.

САД І ГОРОД
18 вересня – проведення омолоджуючої обрізки смородини, 
жимолості. Зв`язування і пригинання пагонів малини під зиму. 

Обв`язка  хвойників  мішковиною  і  крафт-папе-
ром  для  захисту  від  весняних  опіків.  Обв`язу-
вання штамбів і основ скелетних гілок ялиновим 
гіллям для захисту від гризунів.
19 вересня – Тілець – плідний знак. Прекрасно 
укореняться  цибулинні  квіти  і  саджанці  ягідних 
чагарників.

20 вересня – підготовка живців  до  зимових  і  весняних ще-
плень. Вдалий час для збирання врожаю капусти – вона буде 
довго зберігатися. При посушливій погоді проведення підзи-
много поливу.
21 вересня – проведення омолоджуючої обрізки жимолості, 
смородини. Стягування гілок молодих плодових дерев шпага-
том у пухкий сніп для попередження їх розломів.
22 вересня – прикопки до весни саджанців. Підготовка жив-
ців для зимових і весняних щеплень. Вдалий час для збирання 
врожаю капусти – вона буде добре зберігатися. Прибирання 
врожаю зелені, а також калини.
23 вересня – викопування цибулин гладіолусів і бульб жор-
жин, маточників хризантем. При посушливій погоді – прове-
дення підзимного поливу.
24 вересня – полийте і підгодуйте кімнатні рослини і зелень. 
Вдалий час для консервування калини, чорноплідної гороби-
ни, обліпихи. Квашення капусти.

Магнітні бурі
З 17 по 23 вересня будуть спостерігатися збурення геомагнітного 
поля Землі.

ІНГРЕДІЄНТИ (8 ПОРЦІЙ):
• великий гарбуз;
• 1 кг яловичини;
• 3 ст. л. олії;
• 1 склянка води;
• 5 середніх картоплин;
• 4 морквини;
•  1  солодкий  болгар-

ський перець;
• 4 зубчики часнику;
• 1 цибулина;
• 2 ч. л. солі;
• 1/2 ч. л. чорного меле-

ного перцю;
•  400  г  консервованих 

помідорів.

ПРИГОТУВАННЯ
Наріжте м’ясо кубиками 

і підсмажте на олії. Додайте 
крупно  нарізані  картоплю, 
моркву,  солодкий  перець, 
подрібнений  часник,  ци-
булю, а також сіль і перець. 
Долийте  трохи  води  і  за-
лиште  суміш  тушкуватися 
протягом  двох  годин.  По-
тім додайте помідори.
У  гарбузі  слід  зрізати 

кришечку  і  ложкою дістати 
насіння.  Далі  гарбуз  по-

трібно  помістити  на  деко  і 
змастити зовні олією.
Наповніть  гарбуз  рагу, 

закрийте  «кришкою»  і  ви-
пікайте близько двох годин 
при  температурі  170°С  до 
розм’якшення гарбуза.
Подають  страву  на  стіл 

разом  із  гарбузом,  а  при 
накладанні  рагу  слід  за-
черпувати зі стінок м’якоть 
овоча.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• гарбуз (розміром із ве-

ликий грейпфрут);

•  п’ять  середніх  карто-
плин;
• одна цибулина;
• один плавлений сирок;
• 250 г жирних вершків;
• спеції за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ:
Гарбуз,  картоплю  і  ци-

булю  очистити,  після  чого 
нарізати на великі кубики  і 
обсмажити  в  сотейнику  на 
вершковому  маслі.  Коли 
овочі  обсмажаться,  слід  за-
лити їх водою на 5 см вище 
суміші  і  залишити тушкува-
тись.
Коли овочі стануть м’яки-

ми,  необхідно перетворити 
їх  на  пюре  за  допомогою 
блендера.  Потім  поставити 
на вогонь і поступово дода-
вати плавлений сирок, даю-
чи йому розчинитися.
Додайте  вершки,  посо-

літь і поперчіть. При подачі 
можна прикрасити зеленню 
і сухариками.

СМАЧНО І ПРОСТО

ГАРБУЗОВО-
СИРНИЙ СУП

РАГУ З 
ЯЛОВИЧИНИ 
В ПЕЧЕНОМУ 
ГАРБУЗІ
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ВИКУП АВТОМОБІЛІВ 
будь-яких марок в будь-якому стані: 
після  ДТП,не розмитнені, проблемні.

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

ТОВ «Компанія Консалдінг – Інвест»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: слюсаря, водія автонавантажувача 

(штабельорщика), електромонтера, експедитора, сортувальника та 
оператора лінії у виробництві харчової продукції.

смт Гостомель, тел.: (067) 449-14-70 – Тетяна Іванівна

ТОВ «ЮГ-Логістик» запрошує:
– водія фронталь-

ного навантажувача 
на постійну роботу. 
Заробітна  плата  ви-

значається  залежно  від 
кваліфікаційного  рівня 
водія під час співбесіди. 
Телефон для довідок: 
(044) 383-15-93.

УКЛАДАННЯ 
ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ

 ПІД ВІБРОПЛИТУ
швидко та якісно

Можливий безготівковий розрахунок

 Тел.: (096) 833-133-4

ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ«СП ЄВРОТРЕЙД» 
загублено документи – 3 дозволи на перевезення вантажів:

1) територією республіки Польща №3582755;
2) територією Нідерландів №14919 та
3) територією Франції №66125. Машина АА5589МН,
Причеп АА6591ХО. Взяті 11.06.2017. 
У разі знаходження цих документів, зателефонуйте, будь ласка: (067) 449-39-29.

КОМПАНІЯ З ВИРОБНИЦТВА ТОРГОВИХ МЕБЛІВ
У С. МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА

запрошує на роботу
– електрозварника (н/а)
– різальника труб та заготовок
– фрезерувальника           
– токара
– оператора пп (маляра по металу)
Розвозка ч/з Бучу, Ірпінь, Ворзель. ЗП від 5000 до 10000 грн
Тел.: (044) 496 69 98  (050) 387 20 65

ПІДПРИЄМСТВО
 в смт Коцюбинське
запрошує на роботу

► охоронця
► прибиральницю

Детальна інформація 
за телефонами:

(050) 331-21-48,
(099) 645-18-28

РОБОТА   Мережа ресторанів та кафе запрошує:
- кухарів

- продавців
Конкурентний рівень заробітної плати.

Позмінний графік роботи. Безкоштовне харчування.
Телефон: (067) 209-73-31

КУПЛЮ БИТЫЕ СМАРТФОНЫ  (096) 102-78-40


