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РЕДАКЦІЯ 

Що не день триває запекла боротьба зими за свої права: весь тиждень дощі у Приірпінні 
завершуються рясними снігопадами…  До не менших баталій зі стихією готуються 
ірпінські комунальники, на плечі яких не просто лягає сніг, а й усі клопоти щодо того, як 
вчасно прибрати його з усіх доріг і тротуарів міста. Адже варто хоча б раз забаритися – 
і  невирішені проблеми накотяться сніжним комом…
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Що нам сніг, що нам лід…
Триває передплата на 2018 рік!

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

ПЕРЕДПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДО 15 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ!

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс – 35033
ТОВ «Компанія Консалдінг-Інвест» 

запрошує на роботу:
► майстра цеху
► технолог харчового виробництва
► оператора пакувальної машини
► комірника
► водія електронавантажувача ( штабельорщика)
Гідна заробітна плата, офіційне працевлаштування.

Адреса підприємства: смт Гостомель, вул. Остро-
мирська (Радгоспна), 34. 

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

НЕ СПІЗНІТЬСЯ!Оформлення передплати газети «Ірпінський вісник» на весь рік триває до 15 грудня 2017 року!

Що готують під ялинку в Ірпені
Ірпінь активно готується до новорічних свят. Уже 
встановлено центральну міську ялинку, яка засвітилася 
вогнями, створюючи за будь-якої погоди святковий  
настрій. Передноворічних афіш поки що немає, 
однак уже є чіткий план усіх основних дійств, якими 
розважатимуть ірпінців і гостей міста. 
«18  грудня  у Центральному будинку  культури  відбудеться 

благодійне свято до Дня Святого Миколая, організоване нашим 
відділом спільно з Агенцією регіонального розвитку Ірпеня. У 
цей же день буде великий передноворічний концерт Ірпінської 
дитячої музичної школи – понад 200 артистів готуються пред-
ставити свої новорічні номери. 
19 грудня на площі біля центральної ялинки дітей і дорос-

лих привітає Святий Миколай. Для містян заплановано чимало 
різноманітних сюрпризів. У центрі працюватимуть дві фотозо-
ни – різдвяна і новорічна. А Святий Миколай цього року при-
йматиме у приміщенні Ірпінської міської ради», – повідомила 

начальник відділу культури, національностей і релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк.
За її інформацією, 24 грудня вдень на Центральній площі відкривається цикл Різдвяних свят (для тих, хто святкує 

Різдво за католицьким обрядом). 
1 січня о 1-й годині ночі на центральній площі для жителів Ірпеня та гостей звучатиме жива музика, привітання від 

головних персонажів Новорічної ночі, буде представлена цікава розважальна програма. 
Продовжуючи  традицію минулих років,  30  грудня 2017 року  і  3  січня 2018 року проводитимуться благодійні 

«ялинки» під патронатом міського голови. Усі, хто бажає потрапити на такий захід (діти пільгових категорій населення 
нашого міста), мають звернутися до відділу у справах сім’ї та дітей ІМР, де можна буде отримати безкоштовні квитки.
У Центральному будинку культури готуються дві новорічні вистави, квитки на які коштуватимуть дешевше, ніж на 

аналогічні столичні дійства. 
На Різдво, як і в минулі роки, глядачі зможуть подивитися міжконфесійний різдвяний концерт та відвідати право-

славний фестиваль «Різдвяна Зірка». 

ЗВЕРНЕННЯ
Ради ветеранів міста Ірпінь 

до господарів продовольчих магазинів 
і супермаркетів Приірпіння

Шановні підприємці!
Рада ветеранів міста  Ірпеня просить підтримати 

малозабезпечених  пенсіонерів  –  зробити  помірні 
ціни на продукти харчування для пенсіонерів, роз-
робити систему знижок на визначений перелік про-
дуктів: хліб, молоко, крупи – для розрахунку на касі 
по пенсійному посвідченню.

З повагою, Рада ветеранів м. Ірпінь,
 Голова Ради ветеранів м. Ірпінь Ганжа М.І.

Фото: В. Шилов
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В Ірпені навчатимуть 
дітей гуманно 
ставитися до тварин. 
Уже незабаром в 
усіх школах регіону 
стартує інноваційний 
освітній проект, 
спрямований виховати 
у суспільстві відчуття 
відповідальності за 
братів наших менших. 
Ініціювала його 
директор КП «Служба 
захисту та лікування 
тварин» Ірина Мурга.

«Цей курс ніяким чином 
не  нав’язує  дитині  любов 
до тварин. Він пояснює, як 
себе  правильно  поводити 
з ними, як піклуватися, що 
таке відповідальність і яким 

чином  на  наших  вулицях 
з’являються  бездомні  тва-
рини.  Цей  курс  формує  у 
дітей  розуміння  того,  що 
вони  беруть  додому  не 
іграшку,  а  друга,  який  жи-
тиме  з  ними  не  один  рік. 
Важливо  бачити  у  ньому 
живу  істоту,  а  не  річ,  що 
задовольняє  твою цікавість 
або  виконує  роль  модно-
го  аксесуара»,  –  розповіла 
пані Ірина.
Проект  інтегрований  у 

шкільну  програму.  Це  4 
уроки для учнів 7-х класів у 
межах курсу біології. Занят-
тя також проходитимуть і в 
Ірпінському  центрі  адопції 
тварин.  Тут  є  про  кого  пі-
клуватися  і  кому  дарувати 

свою любов. Це дає можли-
вість  дітям більше дізнава-
тися  про  тварин,  проводи-
ти з ними якийсь час. Та й 
батьки перш ніж погодитись 
на  умовляння  взяти  в  дім 
цуценя  чи  котика,  будуть 
зацікавлені в тому, щоб ди-
тина  здобула  тут  певні  на-
вички: як правильно приби-
рати  за  тваринами,  чим  їх 
можна годувати, а чим – ні. 

Незабаром  до  Ірпеня 
приїдуть фахівці зі Львова, 
щоб  провести  тренінг  для 
місцевих  вчителів.  Орга-
нізатори  проекту  сподіва-
ються,  що  завдяки  таким 
урокам  у  місті  підніметься 
градус любові не тільки до 
тварин, а й до ближніх. 

За матеріалами 
Інформаційного агентства ITV

«Він був безстрашний, 
добрий, надійний і 
щирий», – такими 
словами згадує 
Андрія Блонського 
командир 11-го 
окремого мотопіхотного 
батальйону «Київська 
Русь» Валерій Вовк. 
6 грудня, у День 
Збройних Сил України, 
на ірпінській Алеї Героїв 
АТО врочисто відкрили 
нову меморіальну 
дошку. 

Вшанувати  пам’ять  за-
ступника  командира  ба-
тальйону  «Київська  Русь» 
лейтенанта  Андрія  Блон-
ського прийшли представ-

ники  міської  влади,  вете-
рани АТО, мешканці міста. 
Андрій Блонський наро-

дився  в  1974 році  в місті 

Сквира  Київської  області. 
Ріс  у  Гостомелі,  навчався 
в  Бучанській  школі  №4. 
Закінчивши  Київський  ін-

ститут  сухопутних  військ, 
отримав офіцерське зван-
ня.  У  1995–1996  роках 
готував бійців до миротво-
рчої місії в Югославії. Брав 
активну участь у Євромай-
дані. Коли почалася війна 
на  Донбасі,  пішов  туди 
добровольцем.  Воював 
у  Слов’янську,  Дебальце-
вому  та  під  Донецьким 
аеропортом.  Був  важко 
поранений.  Додому  по-
вернувся  аж  31  жовтня 
2016 року. А 7 листопада 
раптово  помер  –  не  ви-
тримало серце. Йому було 
лише 42 роки. 
Андрій  Блонський  на-

городжений  орденом  «За 
мужність»  ІІІ  ступеня,  на-
грудними  знаками  «Учас-
ник  АТО»,  «За  військову 
доблесть»,  «За  заслуги», 
«Захиснику  Батьківщини», 
«11  батальйон  Київська 
Русь».

Прийом заяв від 
землевласників і 
землекористувачів 
щодо внесення змін до 
генерального плану 
Ірпеня продовжено до 
29 грудня ц. р. Про це 
повідомив начальник 
відділу містобудування 
та архітектури Ірпінської 

міськради Михайло 
Сапон. 
За  його  словами,  таке 

рішення  було  ухвалене  у 
зв’язку  невеликою  кількі-
стю поданих заяв. 
Як  повідомляв  «ІВ», 

раніше  збір  пропозицій 
щодо  проекту  генплану 
планувалося  припинити 
24 листопада. 

Отримані  заяви  будуть 
передані Державному під-
приємству  «Український 
державний  науково-до-
слідний  інститут  проекту-
вання  міст  «Діпромісто» 
імені Ю.М.  Білоконя»  для 
проведення  розрахунків 
і  підготовки  основного 
креслення генплану. Після 
його  виготовлення  проект 

буде  винесений  на  обго-
ворення громади міста. За 
попередніми  даними,  не 
пізніше  початку  лютого  з 
цього приводу в Ірпені ма-
ють  відбутися  громадські 
слухання.  
Детальніше про 
оновлення генерального 
плану Ірпеня – в 
наступному номері «ІВ». 

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

ТВАРИНИ В МІСТІ

ПАМ’ЯТАЄМО

Автограф 
з Ірпеня 
Кажуть,  що  будь-яке  місто 

доти є для тебе рідним, доки там 
є бодай одна дорога тобі люди-
на. Для мене Ірпінь став рідним 
не тоді, коли доля привела мою 
родину в ці краї, а значно рані-
ше. Це  сталося ще  в  дитинстві, 

коли  відома  українська  письменниця,  яка  приїхала  в  наш 
райцентр на Херсонщині на презентацію збірочки віршів, до 
якої увійшли й мої поетичні спроби, залишила мені свій авто-
граф: «Нехай щастить! Наталя Околітенко, м. Ірпінь». 
Мені було всього 11 років, і багато чого тоді було впер-

ше:  і вихід поетичної збірки, і така презентація, і зустріч зі 
справжньою письменницею, і автограф, і це загадкове слово 
– «Ірпінь». Той день став для мене одним із найбільш пам’ят-
них. 
Згодом  я  наважилася  надіслати  Наталі  Околітенко  пер-

ший лист. Вона відповіла. Так і зав’язалося листування, яке 
тривало багато років. Зі степового херсонського села в да-
лекий невідомий  Ірпінь  тяглися несміливі дитячі  вірші,  а  у 
відповідь завжди надходили слова підтримки і мудрі поради. 
І не лише щодо віршів: на той час смертельно захворіла моя 
мама –  лікарі давали кілька місяців... Наталя Іванівна сприй-
няла це дуже близько до серця – радила, до кого звернутися, 
що спробувати зробити, наставляла не здаватися, боротися. 
І нам це вдалося. Мама й нині з нами.
Пам’ятаю уроки з української мови, на яких ми викону-

вали  вправи  з  підручників,  побудовані  на  уривках  із  книг 
Наталі Околітенко. З яким трепетом я переписувала ті речен-
ня, намагаючись не допустити жодної помилки, бо це – текст 
«моєї» далекої письменниці з Ірпеня, яка, можливо, у цей час 
пише мені лист! 
Коли я стала студенткою столичного вишу, першою люди-

ною, з якою після приїзду до Києва дуже кортіло зустрітися, 
була Наталя  Іванівна.  Вона  запросила  до  себе  в  редакцію 
журналу «Жінка», де на той час працювала, і відтоді стала для 
мене наставницею в журналістиці. Це перед нею я червоніла 
за свої помилки в перших статтях, це вона передавала в друк 
мої вдалі дописи. Я і побоювалася цієї суворої, вимогливої 
й дуже розумної жінки, і разом із тим захоплювалася нею – 
її інтелігентністю, інтелектом, її добротою і турботою. Вона 
знаходила час не лише для мене – постійно опікувалася то 
підлітками-блудягами,  то  знедоленими жінками  в  сільській 
глибинці, то дітьми батьків-алкоголіків, то нікому не відоми-
ми талантами. До неї тягнулися люди з усієї України, і їй бо-
ліла доля кожного з них. На її столі завжди були стоси листів. 
І вони не залишалися без відповіді. 
Кожна зустріч із Наталею Іванівною була для мене подією. 

Хотілося більше знати, краще писати, мати про що розпові-
сти, щоб не засмутити її, не розчарувати, не підвести. Від неї 
дізналася і про нараду молодих літераторів, організовану в 
Ірпені. Так уперше потрапила до цього міста, яке в дитинстві 
часто намагалася уявити, яке вже було для мене рідним, бо 
там жила дорога мені людина.
Запросила Наталя Іванівна і до себе в гості. Я була зди-

вована скромністю, навіть убогістю її житла. Книги і картини 
– ось найбільше багатство цієї відомої в Україні родини, яку 
особисто знав чинний на той час Президент України. Він не 
раз зустрічався з чоловіком Наталі Іванівни – Данилом Ку-
линяком, який тоді досліджував життя і родовід останнього 
кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. 
А ще в  Ірпені Наталя Околітенко відкрила ля мене літера-
турну  студію  «Дебют»,  яка  і  нині  діє  в центральній міській 
бібліотеці. 
Коли я переїхала у Приірпіння, наші з Наталею Іванівною 

шляхи  перетиналися  все  частіше.  Вона  увійшла  до  складу 
редколегії  журналу  «Пульсар  Приірпіння»,  в  якому  часто 
публікувалися  її  статті,  була  частим  гостем  різноманітних 
наших мистецьких зустрічей, завжди радо відгукувалася на 
пропозиції зустрітися з читачами, представити свої твори. Так 
ми презентували в Ірпені і книгу «Друга реальність: парана-
ука очима науки», і роман «Рось-Марія», і деякі більш ранні 
видання. 
Останні  роки  життя  Наталі  Околітенко  виявилися  дра-

матичними. Після перенесення складної операції  та втрати 
чоловіка вона тяжко занедужала. День за днем рідне місто 
і  його  люди  ставали  для  неї  все  більш  чужими  і  незнайо-
мими... Я ніколи не забуду ту посмішку і погляд – останній 
довгий погляд, яким безвідривно дивилася на мене Наталя 
Іванівна в той день, коли в Ірпені на площі встановлювали 
пам’ятник Шевченку. Я так і не дізнаюся ніколи, чи впізнала 
вона мене тоді, чи вже ні. І тоді, і до нього, і опісля я все кар-
тала себе, що не залишаю у своєму ненормально щільному 
графіку часу на такі потрібні зустрічі з дорогими людьми, на 
участь у їхньому житті, якої вони так потребують… 
Ірпінь не може  її  забути – як  сьогодні в Україні  забува-

ються тисячі імен людей, котрі залишили після себе скарби 
нетлінні; не може забути так само, як не забув її чоловіка Да-
нила Кулиняка, давши його ім’я вулиці, на якій вони жили. 
Книги Наталі Околітенко – захоплюючі романи, оповідання 
і навіть підручники (так, саме підручники!) мають перевида-
ватися і бути в бібліотеках і на руках у школярів і дорослих. 
У місті має знайтися місце і ресурси для того, щоб встанови-
ти пам’ятну дошку на честь його видатної жительки. Наталя 
Околітенко достойна бути хоча б посмертно Почесною гро-
мадянкою Ірпеня (нехай це буде пропозицією для розгляду 
відповідними комісіями). Адже єдине, що ми можемо зроби-
ти, коли людини вже немає поруч, – зберегти те, що нам від 
неї залишилося, а також добру згадку і вдячність.  

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Прийом пропозицій щодо оновлення 
генплану Ірпеня продовжили до кінця року

На Алеї Героїв АТО з’явилася 
ще одна меморіальна дошка

Фото: С. Середенко

Ірпінь впроваджує уроки… 
любові до тварин

РИНОК НА ПЛОЩІ АНТОНОВА 
стане «цивілізованим»
В Ірпені в рамках 
реконструкції площі 
Антонова розпочалося 
облаштування ринку, 
де торгуватимуть 
домашніми продуктами. 
Таким чином у місті 
вирішують проблему 
торгівлі «з землі».

«Довкола  вокзалу  в 
Ірпені  завжди  практику-
валася  стихійна  торгівля. 
Чимало  мешканців  міста 
звикли купляти продукти у 
бабусь, що привозять ово-
чі  чи  молочну  продукцію 
зі своїх господарств. Саме 
тому, щоб навести на цій 

території  порядок, ми ви-
рішили створити невелич-
кий  риночок,  де  будуть 
зручні  місця  для  продав-

ців, а покупці без проблем 
зможуть  купувати  товари, 
до  яких  звикли»,  –  зазна-
чив  у  коментарі  інфор-

маційному  агентству  ITV 
начальник  управління 
інфраструктурного  роз-
витку,  інвестицій  та  ЖКГ 
Ірпінської  міськради  Ан-
дрій Літвінов.
Як  з’ясувалося,  для  бу-

дівництва  ринку  вже  роз-
роблено  проект.  Він  пе-
редбачає  три  стаціонарні 
павільйони та 11 дерев’я-
них прилавків. Окрім того, 
буде  додаткове  озеленен-
ня, лавочки для відпочин-
ку і громадський туалет.
Зараз в Ірпінській місь-

кій  раді  розробляють 
правила  користування 
майбутнім ринком. За сло-
вами продавців, вони дуже 
чекають  появи  облашто-
ваного  місця  для  торгівлі 
і  навіть  готові  сплачувати 
розумну  ціну  за  користу-
вання ринком.

Фото: В. Коскін
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Саме під такою 
назвою в Ірпінському 
дошкільному 
навчальному закладі 
комбінованого 
типу №1 «Лісова 
пісня» нещодавно 
відбулося святкове 
дійство, організоване 
до Міжнародного 
дня інвалідів. Його 
безпосередніми 
учасниками і глядачами 
стали вихованці цього 
садочка – понад 40 
дітей з особливими 
потребами. 

«Ми  можемо  змінити 
світ!» – упевнено говорять 
тут.  Утім,  світ  змінюють 
ті, хто зумів змінити себе. 
Вихователі  «Лісової  піс-
ні»  щодня  допомагають 
своїм  вихованцям,  які 
мають  різні  фізичні  вади 

і  затримки  у  психічному 
розвитку,  змінити  їхню 
непросту  ситуацію.  «Нас 
радує  те,  що  ми  бачимо 
помітний  прогрес  у  роз-
витку  наших  діток.  Ска-
жімо, якщо хто був у нас 
на цьому ж святі торік, то  
він  теж  помітив,  наскіль-
ки  змінилася  поведінка 
багатьох  вихованців,  як 
вони  стають  більш  со-
ціально  адаптованими, 
врівноваженими,  краще 
концентрують  увагу  і  бе-
руть активну участь у ко-
лективних  іграх. Усе це – 
завдяки  роботі  фахівців, 
які  займаються  з  кожною 
дитинкою  індивідуаль-
но», – розповідає вихова-
тель-методист  Алла  Бату-
ринець.
Особлива увага в «Лісо-

вій пісні» приділяється ді-
тям  зі  спеціальної  інклю-

зивної групи, яка відкрита 
в  цьому  році.  Однак,  за 
словами  Алли  Михайлів-
ни,  ще  одна  така  група 
була  б  зовсім  не  зайвою 
і,  виходячи  з  тенденцій 
останнього  часу,  потреба 
в  ній  тільки  зростатиме. 
«Наш  садочок  –  один  із 
найбільших в Ірпені. У нас 
понад  500  дітей.  І  саме 
ми  займаємося  дітьми  з 
інвалідністю»,  –  зазначає 
вихователька. 
У  садочку  тепло,  за-

тишно,  охайно:  примі-
щення  відремонтоване, 
є  й  енергоощадні  вікна, 
і  нові  меблі.  Допомагає 
не тільки місто, а й меце-
нати.  Серед  найактивні-
ших  –  депутат  Ірпінської 
міської  ради  Олександр 
Пащинський.  Цього  разу 
завдяки йому свято тут за-
вершилося  чудовими  по-
дарунками: діти особисто 

отримали  книги  і  розви-
ваючі  ігри,  а  інклюзивна 
група  відтепер  матиме 
велику  магнітну  дошку, 
яка  буде  служити  ще  ба-
гатьом змінам вихованців 
для  різноманітних  занять 
та  ігор. Вихователі добре 
пам’ятають  і  попередні 
подарунки  Олександра, 
зокрема  величезний  гар-
ний  килим  для  актової 
зали,  який  відразу  додав 
цьому  приміщенню  за-
тишку і святковості.
До речі, з будівництвом 

нового дитсадка «Колібрі» 
черга  охочих  потрапити 
до  «Лісової  пісні»  змен-
шилася  більш  ніж  удвічі: 
якщо рік тому налічувало-
ся до 3000 дітей,  то  сьо-
годні зареєстровано 1156 
заяв. 

Олександра РАДОВА

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

СПІЛЬНА СПРАВА

ПЕРЕМОГА

ЗНАЙ НАШИХ

Послання із 1905 року
Ельмир 
Гусейнов, 
який живе 
в Ірпені 
на вулиці 
Личака, 
копаючи яму 
для водогону, 
на глибині 
приблизно 
півтора 
метра, 
виявив кілька 
срібних монет 
і пляшку 
зеленуватого 
кольору. 
На  пляшці 

к а л і г р аф і ч -
ним  почерком 
р о с і й с ь к ою 
мовою  було 
вишкрябано: 
«1905 г. 17 мая 
Александр  и 

Евгения Селенгинские дочери Марии Васил Савчук». 
Всередині  була  якась  записка,  але  корок  частково 
згнив  і  папір  у  пляшці  перетворився  на  труху. Що 
там  було  написано  –  залишилося  невідомо.  Було 
висловлено припущення, що це, можливо, батьки в 
день весілля доньки  заклали якесь послання,  запо-
вівши відкрити його через певний строк. Чому доч-
ка не викопала батьківське послання – можна лише 
здогадуватися. 1905-й рік. Уже розпочалася перша 
російська революція, а в 1914 році – Перша світова 
війна, потім знову революція і знову війна… Хтозна, 
як склалася доля Олександра і Євгенії Селенгінських 
та їхньої дочки Марії Савчук.
Можливо, хтось щось знає про цих людей чи їхніх 

нащадків. Просимо зайти до нашого музею. Ельмир 
Гусейнов передав пляшку з написом в Ірпінський іс-
торико-краєзнавчий музей.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Рада інвалідів війни, Збройних сил 
та учасників бойових дій вітає 

з Днем народження інвалідів війни:

Миколу Івановича Курочкіна 
Миколу Тихоновича Єременка
Бажаєм довгих літ І доброго здоров’я,
Приємні гості щоб прийшли до вас у дім!
Хай будуть подарунки і побажання нині, 
Хай буде завжди світло і затишно у нім!
І як зима не замела б дороги
І крижаним покровом не встеляла двір,
Нехай завжди до Вашого порогу
Прийдуть добро і злагода, і мир!

Фото: С. Середенко

ГОСТОМЕЛЬЧАНКА БЛИСКУЧЕ ЗАЯВИЛА 
про себе на міжнародному конкурсі в Берліні
Кілька днів тому 
Єлизавета Дорошенко 
повернулася 
з гастролей у 
Німеччині, де вона 
представляла Україну 
в Міжнародному 
конкурсі «Euro POP 
Contest», у якому 
брали участь вокалісти 
із понад 16 країн світу. 
Єлизавета посіла 4-те 
місце.  

Поїздка  відбулася  зав-
дяки  підтримці  селищ-

ного  голови  Юрія  При-
липка,  який  опікується 
юною  співачкою.  Також 
дівчина вдячна Благодій-
ному  фонду  народного 
депутата Михайла Гаври-
люка.  «На  Міжнародно-
му  конкурсі  почувалася 
впевнено  й  була  сповне-
на гордості, що представ-
ляю  Україну  та  рідний 
Гостомель, адже на сцені 
я  відчувала  підтримку 
своєї  родини,  колективу 
Будинку  культури  «Чоти-
ри лева» і земляків».

ХТО СКАЗАВ, ЩО МИ НЕ МОЖЕМО 
змінити світ?

Ірпінець Ярослав Амосов підписав контракт 
з американською компанією Bellator MMA

Триразовий  чемпі-
он  світу  з  бойово-
го  самбо,  чемпіон 
світу  зі  змішаних 

бойових мистецтв (Mixed 
Martial Arts, ММА) за вер-
сією  GEFC,  один  із  най-
перспективніших  бійців 
Європи  в  напівсередній 
вазі Ярослав Амосов під-
писав контракт  із амери-
канським  промоушном 
Bellator  MMA.  Це  спор-
тивна  організація,  яка 
базується  в  Ньюпорт-Біч 
і  проводить  поєдинки  зі 
змішаних  єдиноборств. 
Компанія щороку органі-
зовує турніри, в яких ви-

значаються переможці за 
олімпійською  системою 
в  різних  вагових  катего-
ріях.
Напівсередній дивізіон у 

Bellator є одним із найбагат-
ших на зірок MMA. У ньо-
му  представлені  такі  бійці 
як  Пол  Дейлі,  Фернандо 
Гонсалес,  Андрій  Корінців, 
Майкл  Пейдж,  Рорі  Мак-
дональд,  а  титул  чемпіона 
Bellator  належить  Дагласу 
Лімі.  Нагадаємо,  що  Ярос-
лав Амосов – випускник Ін-
ституту  права  університету 
Державної фіскальної служ-
би України.

Фото: Ю. Бережко-Камінська

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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Не  вітаю  з  Днем 
місцевого  само-
врядування.  Цей 
день  є  чудовою 

нагодою не вітати, а роз-
повісти  про  проблеми 
самоврядності  в  Україні. 
Більшість  із  тих,  кого  це 
стосується,  воліють  не 
говорити  про  це  вголос, 
тому  дозволю  собі  ви-
словитися  від  багатьох 
міських  голів,  депутатів 
місцевих  рад  та  праців-
ників  органів  місцевого 
самоврядування.
Особливу  увагу  хочу 

звернути на питання тиску 
на місцеве самоврядуван-
ня  з  боку  прокуратури, 
поліції  та  різних  переві-

ряючих органів.  Більшість 
знайомих мені міських го-
лів у розмовах зі мною зі-
знаються, що вони бояться 
брати на себе відповідаль-
ність  за  виділення фінан-
сування  з міських  бюдже-
тів на масштабні проекти. 
Адже  потім  обов’язково 
це  завершиться  кількома 
кримінальними  провад-
женнями, які й до судів не 
передаватимуть, і слідство 
по них не  вестимуть.  Такі 
справи  необхідні,  щоб 
тримати  мера  «на  повід-
ку» і тероризувати на «не-
відкладних»  допитах  його 
підлеглих.  Заасфальтував 
вулицю  –  кримінальне 
провадження.  Побудував 

дитсадок  –  кримінальне 
провадження. «А не пішло 
б воно все під три чорти?», 
– думають очільники міст.
Безпідставний  тиск  із 

боку  прокуратури  Київ-
ської  області  на  самовря-
дування  Ірпеня  є  безпре-
цедентним  в  Україні.  За 
три  роки  до  структур  Ір-
пінської  міської  ради  від 
правоохоронців надійшло 
понад  2000  запитів,  від-
булося  кількадесят  пе-
ревірок,  у  тому  числі  й  із 
залученням озброєних си-
ловиків у масках. Завдан-
ня  в  них  одне  –  заблоку-
вати  розвиток  міста  або 
поставити його на коліна і 
змусити стати васалом.
Сьогодні  через  страх 

стати незручним на захист 
Ірпеня  бояться  ставати  ті, 
хто  міг  та  має  це  роби-
ти.  Я  закликаю  Асоціацію 
міст України оприлюднити 
свою позицію щодо замов-
ного тиску з боку київсько-
го  обласного  прокурора, 
який  є  фігурантом  десят-
ків  дисциплінарних  про-
ваджень за висунення без-
підставних звинувачень.
На прикладі Ірпеня нам 

вдалося  продемонструва-
ти, що Україна має достат-
ньо ресурсів для розвитку, 
втім держава використовує 
свої можливості і переваги 
нераціонально. Саме тому 

державні чиновники, які  є 
відомими  корупціонера-
ми, намагаються сформу-
вати негативну думку про 
Ірпінь  в  очах  вищого  ке-
рівництва  держави.  Вони 
не  можуть  пояснити  Пре-
зиденту  та  Прем’єр-міні-
стру  України,  чому  пози-
тивні зміни, які відбулися в 
Ірпені за три роки, не від-
буваються  в  усій  державі. 
Куди  діваються  з  держав-
ного бюджету гроші, чому 
вони не йдуть на розвиток 
країни? Чому в Ірпені вда-
лося за три роки збудува-
ти майже десяток парків  і 
скверів  та  майже  півсотні 
нових  доріг?  Чому  вони 
не  можуть  зрозуміти,  що 
міські,  сільські  та  селищні 
голови не є  їхніми підлег-
лими і мають бути як поза 
політичним процесом, так 
і поза політичним тиском? 
На  ці  питання  відповідей 
немає у них, проте є у зви-
чайних людей.
Я не вітаю з Днем місце-

вого  самоврядування,  бо 
його  знищують,  а реальні 
факти  геноциду  самовря-
дування  замовчують.  Я 
обрав для себе шлях – не 
мовчати  про  це.  І  мені  в 
цьому потрібна підтримка 
громади Ірпеня, Приірпін-
ня та Київщини.

Володимир КАРПЛЮК,
Ірпінський міський голова

НА ЧАСІ

Що нам сніг, що нам лід…
У той час, коли ірпінські дітлахи визирають у вікно, очікуючи 
білосніжного снігу і новорічних подарунків, а їхні батьки планують 
сімейний бюджет на свята, комунальники готуються до боротьби 
зі стихією.

Щороку  зима 
приносить  не 
лише  веселий 
лапатий  сніг 

і  святковий  настрій,  а  й 
хуртовину, замети й оже-
ледицю. Проте Ірпінь зу-
стрічає білокосу красуню 
в  повній  бойовій  готов-
ності.  Так,  комунальне 
підприємство  «Управлін-
ня  житлово-комунально-
го  господарства  «Ірпінь» 
заготувало  три  тонни 
піщано-сольової  суміші, 
щоб  посипати  дороги, 
площі  і  тротуари.  А  та-
кож  закупило  вісім  тонн 
бішофіту – речовини, яка 
теж  використовується  як 
протиожеледний реагент. 
За  принципом  дії  бішо-
фіт  збігається  з  техніч-
ною сіллю, але він менш 
шкідливий  для  довкілля 
та  автомобілів  (не  такий 
корозійний); також він діє 
за нижчих температур. 
В  «Ірпіньзеленбуді», 

управліннях освіти й охо-
рони  здоров’я  теж  запев-
няють:  придбали необхід-
ну  кількість  піску  і  солі, 
щоб пересуватись терито-
ріями парків, біля поліклі-
нік та шкіл було безпечно. 
На стадіоні «Чемпіон» що-
ранку  посипають  сходи 
піщаною  сумішшю,  адже 
кожен  день  там  почина-
ється із спортивних занять 
місцевої малечі.
Для  прибирання  снігу 

в  КП  «УЖКГ  «Ірпінь»»  уже 
напоготові  10  одиниць 

техніки,  а  саме  –  чотири 
піскорозкидачі,  чотири 
трактори і два снігоочищу-
вачі.  Для  них  заготовлені 
паливно-мастильні матері-
али: шість тонн дизельного 
пального та 1,5 тонни бен-
зину. Плюс є ручна техніка 
для прибирання.
«Я  хочу  наголосити, 

що  за  прибирання  снігу 
відповідальне  не  тільки 
УЖКГ «Ірпінь», а й усі під-
приємства та організації, в 
яких  є  прилеглі  території, 
включно з тротуарами. Ви 
повинні так само бути го-
тові очищати  їх від снігу  і 
льоду», – зауважує перший 
заступник  мера  Ірпеня 
Дмитро Христюк. 
На  розширеній  апа-

ратній нараді в  Ірпінській 
міській  раді,  під  час  якої 
розглядалася  готовність 
міста до зими, він закликав 
усіх  керівників  комуналь-
них  підприємств  зробити 
все можливе для того, щоб 
зимова негода не завдала 
ірпінцям  жодних  прикро-
щів.  Дмитро  Христюк  на-
полягає,  аби  комунальни-
ки,  які  в  зимовий  період 
розчищають  вулиці,  вже 
зараз  щодня  починали 
свій робочий день раніше, 
щоб мешканці міста йшли 
на  роботу  й  на  навчання 
чистими  тротуарами,  а 
не  прокладали  собі  шлях 
крізь  замети  та  не  ковза-
лися на льоду.
Комунальні  служби  го-

тували  до  осінньо-зимо-

вого  періоду  і  житловий 
фонд міста. Протягом цьо-
го  року  працівники  УЖКГ 
«Ірпінь»  та  підрядні  ор-
ганізації  відремонтували 
близько 40 дахів будинків, 
дев’ять  із яких – капіталь-
но. 
У  всіх  медичних  закла-

дах і майже у всіх школах 
Приірпіння  також  готові 
до зими. Зокрема, всі при-
міщення опалюються. Що-
правда, без складнощів  не 
обійшлося. Наприклад,  за 
словами  в  .о.  начальника 
управління  освіти  Ірпін-
ської  міської  ради  Олега 
Білоруса,  існують  ризики 
щодо забезпечення теплом 
школи №18, розташованої 
в  Коцюбинському,  –  це 
пов’язано  з  проблемним  
стартом  (точніше,  фаль-
стартом)  опалювального 
сезону в усьому селищі. А 
у школі №1 є два класи, які 
опалюються  недостатньо. 
За  рекомендацією  фахів-
ців, у школі замінили бата-
реї, встановили насос, але 
проблему це не вирішило. 
Як відзначив Олег Білорус, 
у  наступному  році  дове-
деться робити капітальний 
ремонт системи опалення. 
Але  найбільшою  про-

блемною нині є школа №2, 
яка постраждала від зливи 
під  час  будівельних  робіт 
улітку. Нині  там  у  деяких 
класах цвітуть вологі стіни. 
Як  повідомив  міський  го-
лова Володимир Карплюк, 
ірпінська  влада  розгляну-

ла  кілька  варіантів  вихо-
ду з ситуації. У результаті 
спілкування  з  батьками 
школярів  було  визначено 
найоптимальніший  шлях: 
тимчасово  орендувати 
приміщення  в  університе-
ті  Державної  фіскальної 
служби або в економічно-
му коледжі для переведен-

ня туди на період ремонту 
частини  учнів  школи.  За-
раз вивчається можливість 
реалізації цього задуму.               
Що  стосується  різно-

манітних  екстрених  си-
туацій,  то  на  випадок  їх 
виникнення всім  ірпінцям 
варто  знати  номер  теле-
фону цілодобової диспет-

черської служби КП «УЖКГ 
«Ірпінь»»: (04597) 63-005. 
Про  будь-які  аварійні  си-
туації  в  місті  можна  пові-
домляти  також  на  гарячу 
лінію  «Муніципальної 
варти»:  (04597)  60  -400; 
(073) 070-05-57.

Наталія РИБАЛЬСЬКА

Шановні керівники підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, голови ОСББ, мешканці приватного сектору!

КП «Контроль благоустрою міста» переконливо просить вас забезпечити і заз-
далегідь подбати про належне прибирання снігу та проведення протиожеледних 
заходів на територіях, що, відповідно до Правил благоустрою міста Ірпеня, за-
тверджених рішенням Ірпінської міської ради №575-8-VII від 18.02.2016 р., пе-
ребувають у вашій власності або користуванні. Iншими словами – просимо Вас 
оперативно прибирати сніг на прилеглих територіях. Одночасно повідомляємо, 
що порушення Правил благоустрою територій населених пунктів, відповідно до 
ст.  152 Кодексу України про  адміністративні  правопорушення,  тягне  за  собою 
накладення штрафу від 850 грн. У разі невиконання чи неналежного виконання 
Правил благоустрою підприємствами, установами, організаціями та фізичними 
особами  просимо  повідомляти  на  гарячу  лінію  60-400  (диспетчерська  служба 
УЖКГ «Ірпінь» – 63-005) для вжиття заходів реагування та притягнення винних 
осіб до адміністративної відповідальності. 

Дякуємо Вам за співпрацю в наведенні чистоти та порядку в нашому місті!
КП «Контроль благоустрою міста»

НЕ ВІТАЮ З ДНЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТОЧКА ЗОРУ
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ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ 
ПЕНСІЙ: КОМУ І НА СКІЛЬКИ?
Осучаснення  раніше 

призначених  пенсій  про-
водили  з  урахуванням  се-
редньої  заробітної  плати 
за останні три роки (2014 – 
2016 рр.) у розмірі  3764,4 
грн,  при  цьому  величина 
оцінки одного року страхо-
вого  стажу  становила  1%. 
Враховували  й  показник 
прожиткового  мінімуму 
для осіб, які втратили пра-
цездатність.  Станом  на  1 
грудня ц. р. він збільшився і 
становить 1452 грн. Таким і 
є зараз мінімальний розмір 
пенсії  за  віком. Мінімальні 
пенсійні  виплати  нині  от-
римують  пенсіонери,  яким 
було  їх  призначено  до  1 

жовтня 2011 року при стажі 
20 років у жінок і 25 років 
у  чоловіків,  та  пенсіонери, 
яким пенсії призначалися з 
1 жовтня 2011 р. за наявно-
сті 30 років стажу в жінок і 
35 років – у чоловіків, а та-
кож особи з інвалідністю. 
При цьому,  згідно  з  но-

вим  законом,  мінімальні 
розміри  пенсій  і  доплати 
за понаднормативний  стаж 
у  зв’язку  зі  зміною  про-
житкового  мінімуму  для 
працюючих  пенсіонерів  не 
перераховувалися.  Такий 
перерахунок  буде  зробле-
но тільки після звільнення їх 
із роботи.
Зріс  розмір  пенсії  по 

втраті  годувальника.  Відте-
пер  на  одного  утриманця 
сплачують  не  менше  1452 

грн, на двох – 1742,4  грн, 
на  трьох  і  більше  –  2178 
грн. 

У КОГО РОЗМІР ВИПЛАТ 
НЕ  ЗБІЛЬШИВСЯ
Не  проводився  перера-

хунок пенсійних виплат, що 
встановлені у зафіксованих 
розмірах, тобто тих, які згід-
но з чинними нормативни-
ми актами не  залежать  від 
прожиткового  мінімуму,  а 
саме:
– дітям війни;
– членам сімей загиблих 

військовослужбовців  і  по-
мерлих інвалідів війни;
–  додаткової  пенсії  чор-

нобильцям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї 
категорій  і  компенсації  за 
втрату  годувальника  вдо-
вам чорнобильців.

Також  загальний  розмір 
пенсії не збільшився у гро-
мадян,  складові  пенсійної 
виплати  яких  не  залежать 
від прожиткового мінімуму 
(льотчики,  державні  служ-
бовці,  науковці,  розмір 
пенсій  яких  після  перера-
хунку вищий за спеціальни-
ми законами).

ЗМІНИ В ПОРЯДКУ 
ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ
Із 1 жовтня 2017 р. скасо-

вується особливий порядок 
виплати  пенсій  працюю-
чим  пенсіонерам.  Відтепер 
вони  отримують  пенсійні 
виплати у повному розмірі. 
Однак є певні відмінності в 
розмірах  поновлених  пен-
сій у осіб, які залишаються 
працювати  на  посадах,  і 

пенсії  яким  призначено  на 
умовах  законів  «Про  дер-
жавну  службу»,  «Про  про-
куратуру»  в  залежності  від 
дати виходу на пенсію). 
Такі  пенсії,  призначені 

до  набрання  чинності  За-
кону «Про заходи щодо за-
конодавчого  забезпечення 
реформування  пенсійної 
системи» (до 1.10.2011 р.), 
виплачуються  у  призначе-
ному розмірі незалежно від 
місця роботи. 
Пенсії  особам,  при-

значені  після  1  жовтня, 
виплачуються  в  розмірі, 
встановленому  Законом 
«Про  загальнообов’язко-
ве  пенсійне  страхування», 
якщо вони не є  інвалідами 
1–2 груп, інвалідами війни, 
учасниками бойових дій та 
особами  з  числа  сімей  за-
гиблих (померлих) військо-
вослужбовців  (пенсіонерам 
таких  пільгових  категорій 
пенсії  призначуються  у 
встановленому розмірі). 

ЗМІНИ ЩОДО ПЕНСІЙНИХ 
ВИПЛАТ ІНШИМ КАТЕГОРІЯМ 
ГРОМАДЯН
Пенсії,  призначені  за 

«спеціальними  законами» 
з  1  жовтня  2017  р.,  без 
звернень громадян перево-

дяться  на  пенсії,  обчислені 
на  умовах  Закону  України 
«Про  загальнообов’язкове 
державне  пенсійне  страху-
вання» у разі, якщо розмір 
трудової  пенсії  є  вищим. 
Неврахований  напрацьо-
ваний страховий стаж після 
призначення (перерахунку) 
пенсії  враховують  за  зая-
вою та подачею усіх необ-
хідних документів. 
Пенсії  з  інвалідності 

внаслідок  трудового  каліц-
тва  будуть  перераховані  в 
індивідуальному  порядку 
за  наявності  необхідних 
умов щодо страхового ста-
жу, документів про заробіт-
ну плату  тощо, які містять-
ся  в  матеріалах  пенсійних 
справ,  та  за додатково на-
даними документами. 
Скасовується зменшення 

розміру  пенсії  жінкам,  які 
скористались правом вихо-
ду на пенсію після 55 років, 
але тільки після досягнення 
віку,  який  перевищує  пен-
сійний вік на кількість міся-
ців дострокового виходу на 
пенсію. 
Розмір такої дострокової 

пенсії  не  може  бути  мен-
шим за 1452 грн.

Віталій САНІН

ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ: 
кому і як перераховано
Набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій». Окремі пункти 
його застосовано з 1 жовтня цього року, 
інші наберуть законної сили з 1 січня 2018 р. 
Пропонуємо дізнаєтеся, кому і як було 
перераховано пенсії у поточному році.

РОЗМІННА МОНЕТА. 
Що буде з дрібними грошима в Україні?
Щодня через гаманці українців проходить безліч розмінних монет. Деякі з них коштують 
набагато більше за власний номінал і користуються особливим попитом у нумізматів. Так, 
за 2 копійки 1992 року колекціонери готові віддати кілька тисяч гривень. Невдовзі перелік 
рідкісних монет може поповнитися. Адже Нацбанк планує відмовитися від виготовлення 
дрібних грошей. Скільки буде коштувати дріб’язок, востаннє викарбований в Україні, 
сказати важко, але, ймовірно, вище собівартості. А от як таке рішення у разі його 
ухвалення вплине на ціни та інфляцію?

КОПІЙКА МІЛЬЙОНИ 
ЗБЕРЕЖЕ?
За  інформацією  НБУ, 

в  готівковому  обігу  Укра-
їни  перебуває  стільки  мо-
нет, що їхня загальна сума 
складе  понад  2,04  млрд 
грн.  Кошти  –  великі,  але 
в  Нацбанку  кажуть,  що 
вони втрачають купівельну 
спроможність  і  майже  не 
виконують  свою  головну 
функцію  –  розрахункову. 
У  магазинах  та  маршрут-
ках їх приймають неохоче, 
а  споживачі  замість  того, 
щоб брати решту, зазвичай 
просять перерахувати її на 
дисконтну картку. 
«Це  об’єктивний  про-

цес,  ринок  сам  відкидає 

дрібні монети. У магазинах 
украй  рідко  дають  решту 
в  1–2–5  копійок,  а  навіть 
якщо і дають, то їх ніхто не 
забирає»,  –  вважає  керів-
ник  економічних  програм 
Інституту  суспільно-еконо-
мічних досліджень Ярослав 
Жаліло.
Тож  до  банківської  сис-

теми  з  обігу  повертається 
не більше ніж 4% дріб’язку. 
Водночас вартість виготов-
лення монет у кілька разів 
перевищує  їхню номіналь-
ну вартість, а фінустанови 
та  інші  учасники  торго-
вельних  відносин щорічно 
витрачають  значні  кошти 
на  їхнє  транспортування, 
інкасацію та зберігання. За 
словами директора депар-

таменту  грошового  обігу 
НБУ  Віктора  Зайвенка,  за 
останні  4  роки  на  це  піш-
ло 160 млн грн. Саме тому 
Національний банк планує 
припинити карбувати 1, 2, 
5  і  25  копійок.  Чеканити 
будуть  лише  10  та  50  ко-
пійок,  а  також металеву  1 
грн. 
«Якщо  ввести  округлен-

ня  до  10  копійок  і  припи-
нити випуск дрібних монет, 
це дозволить економити 91 
млн грн на рік», – розпові-
дає пан Зайвенко. 
У Нацбанку запевняють, 

що  люди  зможуть  вико-
ристовувати  увесь  дріб’я-
зок і надалі, вилучати його 
не  збираються.  Однак  по-
повнювати  запаси  не  бу-

дуть,  і  монети  поступово 
вийдуть  із  ужитку.  Це  так 
зване  «м’яке»  виведення 
монет  з  обігу  за  рахунок 
припинення їхнього випус-
ку.
«Ті монети, які зараз пе-

ребувають  в  обігу,  і  далі 
перебуватимуть.  Населен-
ню  не  потрібно  хвилюва-
тися і бігти в якісь установи 
банків,  і  намагатися  поз-
бутися цих монет», – пояс-
нила  заступник  директора 
Департаменту  грошового 
обігу НБУ Оксана Галиць. 
Подібний  шлях  уже  по-

долало чимало розвинених 
країн  світу,  зокрема Шве-
ція,  Норвегія  та  Данія  ще 
у  1972–1973  рр.,  Австра-
лія  та  Нова  Зеландія  –  на 
початку 90-х, а Канада бу-
квально 4 роки тому. 

ЦІНИ – ВГОРУ ЧИ ВНИЗ?
Щоб  урегулювати  від-

носини  між  споживачами  і 
продавцями,  НБУ  пропо-
нує  запровадити  правила 
округлення  за  арифме-
тичним  методом  до  де-
сятих.  Якщо  сума  у  чеку 
закінчується  на  1,  2,  3,  4 
копійки,  вона  зменшуєть-
ся  до  найближчої  цифри, 
що  має  нуль.  Наприклад, 
якщо людина повинна за-
платити  85,64  грн,  то  на 
касі  вона  віддасть  85,60 
грн.  Це  грає  на  користь 
покупця. Якщо у чеку сто-
ять 5, 6, 7, 8, 9 копійок, то 
сума  заокруглюється  до 
нуля, але цього разу у бік 
збільшення. Це вже вигід-

но продавцю. Тобто якщо 
особа придбала продуктів 
на 112,36 грн, то вона за-
платить 112,40 грн. 
Магазин  буде  зобов’я-

заний вказати в чеку пер-
винну  суму  і  суму  після 
заокруглення.  Правила 
діятимуть  лише  у  разі  го-
тівкових  операцій.  Під 
час  оплати  банківською 
карткою  заокруглення  не 
застосовуватимуть.  Та-
кож  його  не  застосовува-
тимуть,  якщо  у  покупця  і 
продавця є монети потріб-
ного  номіналу  і  в  потріб-
ній  кількості  для  повного 
розрахунку. 
Деякі  аналітики  ствер-

джують,  що  відмова  від 
дріб’язку  може  призвести 
до росту цін. Адже  торго-
вельні  мережі  матимуть 
ще  один  законний  привід 
підвищити  вартість  про-
дукції. 
«У  нас  у  ціну  товару 

вкладається ПДВ, який теж, 
у  першу  чергу,  розрахо-
вується  на  копійки.  Тобто 
всі ціни на  товари будуть 
змінені і розрахунок ПДВ, 
зокрема. І вся ціна товару 
може збільшитися на кіль-
ка  гривень»,  –  зазначає 
фінансовий  експерт  «Ре-
анімаційного  пакету  ре-
форм» Руслан Чорний. 
У  НБУ  пояснюють,  що 

нові правила жодним чином 
не вплинуть на ціни, оскіль-
ки  заокругленню  підлягає 
не вартість  товару, а лише 
загальна  сума  усіх  товарів 
у чеку. Тобто той чи інший 
товар  буде  коштувати  так 

само, як і до змін. На дум-
ку  економічного  експерта 
Олександра  Крамаренка, 
виведення  з  обігу  дрібних 
монет  мало  відіб’ється  на 
гаманцях українців. 
«Наші найменші покупки 

– це кілька гривень. Припу-
стимо, 5, 8, 10 грн. Округ-
лення на 4–5  копійок  –  це 
менше,  ніж  відсоток  (від 
покупки – прим. ред.). Я не 
впевнений,  що  ми  це  вза-
галі  відчуємо»,  –  констатує 
аналітик.
Боятися  інфляції  також 

не варто – запевняють фа-
хівці. Нацбанк не зацікавле-
ний у рішеннях, які можуть 
призвести  до  її  росту.  Тим 
паче, що в проекті бюджету 
на наступний рік уже закла-
дений показник інфляції не 
більше ніж 7%, і влада буде 
намагатися  втримати  його 
на цьому рівні.
Національний  банк  уже 

не  вперше  піднімає  питан-
ня щодо виведення дрібних 
грошей з обігу. Державний 
регулятор  розглядав  таку 
можливість у 2010 та 2015 
роках, але тоді рішення не 
було  ухвалене. Цього разу 
долю  копійок  вирішувати-
ме  суспільство.  Громадські 
слухання  триватимуть  до 
18  грудня.  Тож остаточний 
вердикт залежатиме від по-
бажань українців.  

Центр громадського 
моніторингу та контролю
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СЕРЕДА, 13 ГРУДНЯ

Канал "1+1"

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 «Мiняю жiнку».
15.20 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз». (16+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».

Iнтер

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.50 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
13.50 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.50 Х/ф «Чаша терпiння».
2.35 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Коваль-
чук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Квiти дощу».
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).
2.10 Сьогоднi.

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.50 «Битва екстрасенсiв 13».
12.00 «МастерШеф 6».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
0.00 «Один за всiх».

ЧЕТВЕР, 14 ГРУДНЯ

Канал «1+1»
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».
11.00 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Чотири весiлля».
12.50 «Мiняю жiнку».
14.20 Т/с «Слуга народу».
15.20 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз». (16+).
22.00 «Мiняю жiнку 12».
23.35 «Мiняю жiнку 12».
0.00 «ТСН».
0.10 «Мiняю жiнку 12».

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.50 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
13.50 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.50 Х/ф «Граки».
2.35 «Подробицi» - «Час».

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

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсiв 
13».
12.25 «МастерШеф 6».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.55 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.45 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids̀  Time.

7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids̀  Time.
8.20 Т/с «Друзi».
11.40 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Вар̀ яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.00 Зорянi яйця.
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.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Т/с «Нюхач». (16+).
12.05 Х/ф «Американськi 
дракони». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Американськi 
дракони». (16+).
14.50 «На трьох».
14.55 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).
23.55 Х/ф «Блейд 2». (16+).
2.05 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.05 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Балада про Бомбе-
ра». (16+).
21.25 Т/с «Кiстки 4». (16+).
23.10 Т/с «Кiстки 3». (16+).
1.00 Х/ф «Святий Августин». 
(16+).
2.50 Х/ф «Камiнна душа».
4.25 «Облом.UA».

НТН
5.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
6.40 Х/ф «Градус чорного 
мiсяця».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Корупцiя».
10.30 «Кримiнальнi справи».
12.15 «Легенди карного 
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
2.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.50 «Свiдок».
3.20 «Випадковий свiдок».
3.35 «РечДОК».
4.10 «Правда життя. Про-
фесiї».

Канал "1+1"
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».
10.40 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз». 
(16+).
22.50 «Грошi».
0.00 «ТСН».
0.10 «Голос. Дiти 4».

Інтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Х/ф «Зимова вишня».
11.50 Х/ф «Торкнутися 
неба». (16+).
12.00 Новини.
14.10 Х/ф «Бебi-бум». (16+).
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.50 Х/ф «Дуенья». (16+).
2.45 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Х/ф «Забудь мене, 
мама». (12+).
13.00 Т/с «Подаруй менi 
життя», 1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Подаруй менi 
життя».
18.00 Т/с «Доктор Коваль-
чук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Квiти дощу», 1 
i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Примарний па-
труль». (16+).
1.30 Сьогоднi.

СТБ
Профiлактика.

6.00 «ВусоЛапоХвiст».
7.05 «Все буде добре!»
9.05 Х/ф «Шкiльний вальс».
11.05 Х/ф «Медовий мi-
сяць».
13.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».
2.30 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
Профiлактика.

6.00 Абзац.
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.40 Kids̀  Time.

8.45 М/ф «Веселi нiжки».
10.50 Х/ф «Вертикальна 
межа».
13.10 Х/ф «Подорож до цен-
тру Землi».
15.10 Х/ф «Подорож 2: Таєм-
ничий острiв».
17.00 Хто зверху.
19.00 Ревiзор.
21.20 Пристрастi за Ревi-
зором.
23.45 Х/ф «Епiдемiя». (16+).
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 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.
10.10 Антизомбi.
10.15 Секретний фронт. 
Дайджест.
12.45 Факти. День.
13.25 Секретний фронт. 
Дайджест.
13.50 Х/ф «Падiння Олiмпу». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Падiння Олiмпу». 
(16+).
16.30 Х/ф «Падiння Лондо-
ну». (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 «Нюхач». (16+).
22.25 Свобода слова.
0.55 Х/ф «Священник». 
(18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.00 «Загублений свiт».
13.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Балада про 
Бомбера». (16+).
21.30 Т/с «Кiстки 3». (16+).
23.15 Т/с «Кiстки 3». (16+).
1.05 Х/ф «Свята Варвара». 
(16+).
3.10 Х/ф «Чорна долина».
4.40 «Облом.UA».

НТН

4.25 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
5.40 Х/ф «Якi ж були ми 
молодi».
7.25 Т/с «Дiти Арбата». (16+).
11.30 «Кримiнальнi справи».
13.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
15.15 Т/с «Анна-детектив». 
(12+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
3.20 «Свiдок».
3.50 «Правда життя. Про-
фесiї».

ПОНЕДIЛОК, 11 ГРУДНЯ ВIВТОРОК, 12 ГРУДНЯ

Канал "1+1"
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 «Чотири весiлля».
12.45 «Мiняю жiнку».
14.20 Т/с «Слуга народу».
15.25 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне ко-
хання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз». 
(16+).
22.00 «Модель XL».
23.45 Комедiя «Фейковi 
копи». (18+).
0.00 «ТСН».
0.10 Комедiя «Фейковi 
копи». (18+).

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.50 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
13.50 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
2.35 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.10 Агенти справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Доктор Коваль-
чук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Квiти дощу», 3 
i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи-
ну». (16+).
1.20 Х/ф «Примарний па-
труль». (16+).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
10.25 «Битва екстрасенсiв 
13».
12.50 «МастерШеф 6».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.20 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.

3.45 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids̀  Time.
8.20 Т/с «Друзi».
11.40 Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Любов на виживання.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.00 Вар̀ яти.
2.00 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10 Т/с «Нюхач 3». (16+).
12.10 Х/ф «Васабi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Васабi». (16+).
14.45 «На трьох».
14.55 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.30 Т/с «Нюхач». (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 «Нюхач». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi. Ос-
таннiй бiй». (16+).
23.45 Х/ф «Блейд». (16+).
2.05 Т/с «Винищувачi. Ос-
таннiй бiй». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
15.25 Х/ф «Крадiжка в му-
зеї». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Балада про 
Бомбера». (16+).
21.30 Т/с «Кiстки 4». (16+).
23.15 Т/с «Кiстки 3». (16+).
1.05 Х/ф «Святий Августин». 
(16+).
2.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери».
4.10 «Облом.UA».

НТН
6.30 Х/ф «Доля людини».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Тихi береги».
10.30 «Кримiнальнi справи».
12.15 «Легенди карного 
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.55 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.45 «Свiдок».
3.15 «Випадковий свiдок».
3.30 «РечДОК».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiї».
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.15 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.40 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.15 Kids̀  Time.
8.20 Т/с «Друзi».
11.40 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Зорянi яйця.
20.50 Пацанки. Нове життя.
21.50 Любов на виживання.
23.45 Суперiнтуїцiя.
1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.05 Т/с «Нюхач». (16+).
12.10 Х/ф «Клуб шпигунiв». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Клуб шпигунiв». 
(16+).
14.45 «На трьох».
14.50 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.20 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi. Остан-
нiй бiй». (16+).
23.45 Х/ф «Блейд 3. Трiйця». 
(16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.30 Х/ф «Небезпечне мис-
тецтво». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Балада про Бомбе-
ра». (16+).
21.25 Т/с «Кiстки 4». (16+).
23.10 Т/с «Кiстки 3». (16+).
1.00 Т/с «Атлантида 2». (16+).
1.55 Х/ф «Страченi свiтанки».
3.25 «Облом.UA».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Товариш генерал».
10.40 «Кримiнальнi справи».
12.20 «Легенди карного 
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.00 «Жорстокий спорт». Бої 
без правил.
22.00 «Мiжнародний турнiр 
зi змiшаних єдиноборств 
WWFC 9».
1.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.40 «Свiдок».
3.10 «Випадковий свiдок».
3.25 «РечДОК».
3.55 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.20 «Правда життя. Про-
фесiї».

П`ЯТНИЦЯ, 15 ГРУДНЯ СУБОТА, 16 ГРУДНЯ

Канал «1+1»
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 10».
13.50 «Мiняю жiнку 10».
15.20 Т/с «Я знову тебе ко-
хаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
22.20 «Вечiрнiй Київ».
0.15 Комедiя «Ми купили 
зоопарк».
4.25 Драма «В ритмi безза-
коння». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Той, хто не спить». 
(16+).
12.50 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
13.50 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Бюро легенд». 
(16+).
2.25 Х/ф «Платон Янгол».
4.10 «Подробицi тижня».

Канал «Україна»
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Коваль-
чук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Ще один шанс», 
1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Ще один шанс».
1.50 Т/с «CSI. Мiсце злочину». 
(16+).

СТБ
7.35 Х/ф «Любов i голуби».
9.40 Х/ф «Пiзнє каяття». 
(16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
20.00 Х/ф «Щастя за угодою».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Щастя за угодою».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.15 Абзац.
5.05 Kids̀  Time.
5.10 М/с «Том i Джерi шоу».
6.05 Kids̀  Time.
6.10 Любов на виживання.
8.10 Пацанки. Нове життя.
16.30 Топ-модель по-укра-
їнськи.

19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.
21.40 Любов на виживання.
23.30 Х/ф «Кiнозiрка в пого-
нах».
1.30 Х/ф «БайБайМен». (16+).

ICTV
3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Iнсайдер.
11.05 Т/с «Нюхач». (16+).
12.10 Х/ф «Машина часу».
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Машина часу».
14.50 «На трьох».
14.55 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.10 «На трьох».
0.45 Х/ф «Блейд». (16+).
2.50 Факти.
3.10 Х/ф «Клуб шпигунiв». 
(16+).
4.35 Т/с «Слiдчi». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.20 Х/ф «Пiтфайтер». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Наввипередки з 
часом». (16+).
21.05 Х/ф «Обман». (16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.40 «Помста природи».
2.05 Х/ф «Захар Беркут».
3.40 «Облом.UA».

НТН

5.20 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
6.50 Х/ф «Стамбульський 
транзит».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Командир щасли-
вої «Щуки». (12+).
10.55 «Кримiнальнi справи».
12.40 «Легенди карного 
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.05 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Служба розслiду-
вань». (16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiї».

Канал «1+1»
6.00 «Свiтське життя».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 «Голос. Дiти 4».
12.00 Драма «Дiагноз». 
(16+).
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.25 «Свiтське життя».
0.25 «Модель XL».
2.15 Комедiя «Ми купили 
зоопарк».

Iнтер
5.50 М/ф.
6.20 «Чекай на мене».
7.55 Х/ф «Сiм няньок».
9.20 Х/ф «Покровськi во-
рота».
12.10 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням».
14.00 Х/ф «Альпiнiст». 
(16+).
16.00 Х/ф «Грошi для доч-
ки».
17.45 Концерт «Таїсiя 
Повалiй. Україна. Голос. 
Душа».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Час будувати».
22.30 «Великий бокс. Денис 
Берiнчик - Аллан Вал-
леспiн, Олег Малiновський 
- Девiд Берна».
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.40 Х/ф «Наречений з того 
свiту».
3.30 Х/ф «Покровськi во-
рота».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.10 Т/с «Квiти дощу», 1-6 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Квiти дощу».
16.10 Т/с «Перехрестя»., 1 
i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Перехрестя».
21.00 Х/ф «Будинок для 
двох».
23.00 Т/с «Герократiя». 
(16+).
0.20 Реальна мiстика.
3.10 Сьогоднi.

СТБ
6.20 Х/ф «Невиправний 
брехун, або Казка з хоро-
шим кiнцем».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Щастя за уго-
дою».
14.10 «Зваженi та щасливi 
7».
17.00 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
22.20 «Х-Фактор 8. Пiдсум-
ки голосування».
23.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».

Новий канал
3.25 Служба розшуку дiтей.
3.30 Зона ночi.

6.00 М/с «Лунтiк i його 
друзi».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/с «Лунтiк i його 
друзi».
8.35 Kids̀  Time.
8.40 Дешево i сердито.
10.00 Ревiзор.
12.20 Пристрастi за Ревi-
зором.
14.30 Вар̀ яти.
16.30 Зорянi яйця.
18.20 Х/ф «Скарб нацiї».
21.00 Х/ф «Скарб нацiї 2: 
Книга таємниць». (16+).
23.20 Х/ф «Хто я». (16+).
1.30 Х/ф «Епiдемiя». (16+).

ICTV
5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.20 Факти.
5.40 Бiльше нiж правда.
7.25 Я зняв!
9.15 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.05 Дизель-шоу.
16.50 Х/ф «Машина часу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «На межi майбут-
нього». (16+).
22.30 Х/ф «У пастцi часу». 
(16+).
0.40 Х/ф «Блейд 2». (16+).
2.40 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 Бушидо.
9.00 «Цiлком таємно».
11.00 «Загублений свiт».
13.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
17.05 Х/ф «Обман». (16+).
18.55 Х/ф «100 000 000 
рокiв до н.е». (16+).
20.30 Х/ф «Некерований».
22.20 Х/ф «Iгри на вижи-
вання». (18+).
0.15 «Помста природи».
1.55 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу».
3.00 «Змiшанi єдинобор-
ства: UFC Fight Night. Роббi 
Лоулер - Рафаель Дос 
Анжос». Пряма трансляцiя 
з Вiннiпега (Канада).

НТН
6.55 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».
9.25 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
12.20 «Легенди шансону».
13.20 «РечДОК».
15.00 «Свiдок. Агенти».
15.40 «Склад злочину».
17.10 «Пiвдень. Нерадян-
ський Союз».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Мiцний горi-
шок».
21.00 Х/ф «Позаземний».
23.30 Х/ф «Немислиме». 
(18+).
1.25 «Мисливцi за приви-
дами».
2.50 «Свiдок».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 14 ГРУДНЯ

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».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.50 «Свiт навиворiт 9».
11.55 «Свiт навиворiт 6».
13.00 Т/с «Слуга народу».
17.10 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 4».
23.30 «Вечiрнiй Київ».
1.25 «Аргумент Кiно».
2.05 «Свiтське життя».
5.00 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.35 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф.
6.30 Х/ф «Кухарка».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Зiрки».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 «Орел i решка. Ювiлей-
ний».
13.00 Х/ф «Туз». (16+).
14.50 «Мiсце зустрiчi».
16.20 «Час будувати».
18.20 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
23.10 Х/ф «Навiщо ти пiшов». 
(16+).
1.05 Х/ф «Двоє пiд дощем». 
(16+).

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.45 Зоряний шлях.
9.40 Т/с «Перехрестя».
13.30 Т/с «Ще один шанс».
17.00 Т/с «Все ще буде», 1 i 2 
с. (12+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Все ще буде». (12+).
23.20 Т/с «Анютине щастя».
3.00 Реальна мiстика.
3.45 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
4.45 Iсторiя одного злочину. 
(16+).

СТБ
5.55 «Хата на тата».
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майданi».
11.15 Х/ф «Кавказька по-
лонянка, або Новi пригоди 
Шурика».
13.00 «МастерШеф 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв 
17».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 8».
0.50 «Х-Фактор 8. Пiдсумки 
голосування».

Новий канал
3.25 Зона ночi.
6.20 Топ-модель по-укра-
їнськи.
9.05 Kids̀  Time.

9.10 М/ф «Веселi нiжки 2».
10.55 Kids̀  Time.
11.00 Х/ф «Медальйон». 
(16+).
13.00 Х/ф «Скарб нацiї».
15.40 Х/ф «Скарб нацiї 2: Кни-
га таємниць». (16+).
18.00 Х/ф «Код да Вiнчi». 
(16+).
21.00 Х/ф «Янголи i демони». 
(16+).
23.50 Х/ф «Ватиканськi запи-
си». (18+).
1.40 Х/ф «Хто я». (18+).

ICTV
4.40 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Бiльше нiж правда.
7.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.25 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.10 Х/ф «У пастцi часу». 
(16+).
16.35 Х/ф «На межi майбут-
нього». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Примарний гон-
щик». (16+).
22.55 Х/ф «Примарний гон-
щик 2. Дух помсти». (16+).
0.45 Х/ф «Блейд 3. Трiйця». 
(16+).
2.40 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 Бушидо.
10.00 «ДжеДАI».
10.35 «Бандерлоги».
11.35 «Помста природи».
15.45 Х/ф «Наввипередки з 
часом». (16+).
17.15 Х/ф «Некерований».
19.10 Х/ф «Великий перепо-
лох у малому Китаї». (16+).
21.10 Х/ф «Морська пригода». 
(16+).
23.00 «Змiшанi єдинобор-
ства: UFC Fight Night. Роббi 
Лоулер - Рафаель Дос Ан-
жос». Трансляцiя з Вiннiпега 
(Канада).
1.00 «Помста природи».
2.00 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу».
3.10 «Облом.UA».

НТН
4.00 Х/ф «Дiвчина без адре-
си».
5.25 Х/ф «Позаземний».
7.50 Т/с «Дiти Арбата». (16+).
11.50 Х/ф «Мiцний горiшок».
13.15 Х/ф «Висота».
15.00 «Легенди карного 
розшуку».
16.50 «Склад злочину».
18.30 «Свiдок. Агенти».
19.00 Т/с «Анна-детектив». 
(12+).
22.50 «Мiжнародний турнiр 
зi змiшаних єдиноборств 
WWFC 9».
1.50 Х/ф «Немислиме». (18+).
3.25 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 17 ГРУДНЯ

►  Втрачене  посвідчення  УБД 
№116743, видане 15.03.2016 р. 
головним  управлінням  персона-
лу  Генерального  штабу  ЗСУ,  на 
ім’я  Кондратюк  Іван  Валерійо-
вич, вважати недійсним.

►  Загублений  студентський 
квиток  КХ  11464411,  виданий 
Університетом  ДФС  України,  на 
ім’я Фішер Наталія Володимирів-
на, вважати недійсним.

►  Загублений  студентський 
квиток  КХ  11463739,  виданий 
Університетом  ДФС  України,  на 

ім’я Дубок  Інна Вікторівна,  вва-
жати недійсним.

► Загублений диплом серія КХ 
№13583247,  виданий  Академі-
єю державної податкової служби 
України  27.06.2000  р.  на  ім’я 
Кієнко Наталія Петрівна, вважати 
недійсним.

► Загублений диплом серія КХ 
№14808084,  виданий  Академі-
єю державної податкової служби 
України  30.06.2001  р.  на  ім’я 
Кієнко Наталія Петрівна, вважати 
недійсним.

► Загублений диплом    ІГ    ВЕ 
№008441, виданий Українським 
фінансово-економічним  інститу-
том 29.05.1997 р. на ім’я Кієнко 
Наталія  Петрівна,  вважати  не-
дійсним.

►  Загублений  диплом  серія 
НВ  №16352604,  виданий  Київ-
ським  індустріально-педагогіч-
ним коледжем ім. А. Макаренка 
26.06.2001 р. порядковий номер 
2205, на ім’я Кієнко Олексій Пе-
трович, вважати недійсним.
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Цю  надважливу 
тему  військові 
пенсіонери  міста 
Узин  Білоцерків-

ського  району  обговори-
ли  з  лідером  «Опозицій-
ного  блоку»,  народним 
депутатом Юрієм Бойком 
та  головою  «Опозицій-
ного  блоку»  Київщини, 
депутатом  Київської  об-
ласної ради Олександром 
Качним  на  зустрічі,  що 
відбулася 29 листопада на 
Білоцерківщині. 
«У  військовослужбов-

ців, які зараз виходять на 
пенсію,  і  тих,  хто  йшов 
20  років  тому,  різниця  у 
розмірах  виплат  стано-
вить 300%. Нині склалася 
така  прикра  ситуація, що 
молодий  лейтенант,  який 
щойно  закінчив  інститут, 
отримує  заробітну  плату 
набагато більшу, ніж пол-
ковник  у  відставці,  який 
віддав 30 років служінню 
Вітчизні. Тож необхідно не 

тільки запровадити новий 
механізм  призначення 
пенсій,  а  й  вирівняти  ви-
плати  «нових»  і  «старих» 
пенсіонерів»,  –  розповів 
Олександр Качний.
Так, відповідно до Зако-

ну України «Про пенсійне 
забезпечення осіб,   звіль-
нених  з    військової  служ-
би, та деяких  інших осіб» 
усі призначені  за цим за-
коном  пенсії  підлягають 
перерахунку  у  зв’язку  зі 
зміною розміру грошово-
го забезпечення відповід-
них  категорій  військовос-
лужбовців.  Останній  раз 
такий  перерахунок  роби-
ли  у  вересні  2012  року. 
Після  цього  уряд  офіцій-
но  не  приймав  жодних 
рішень щодо  підвищення 
грошового  забезпечен-
ня  військовослужбовців, 
звільнених у запас.
«Нещодавно  при-

йнята  так  звана  пенсій-
на  реформа  ще  більше 

розділила  людей.  Через 
несправедливе  «осучас-
нення»  значна  частина 
пенсіонерів до своєї  і без 
того  маленької  пенсії  от-
римала  мізерну  добавку, 
– зазначив Юрій Бойко. – 
Разом із тим, близько 700 
тисячам військових пенсі-
онерів,  які  впродовж  ба-
гатьох років сумлінно ви-
конували свій обов’язок із 
захисту  Батьківщини,  але 

вже  давно  перебувають 
на заслуженому відпочин-
ку, перерахунок пенсій не 
проводився  з  2012  року. 
Саме  тому  вони  підняли 
питання бездіяльності уря-
ду  щодо  перегляду  пен-
сійного  забезпечення  вій-
ськових,  звернувшись  до 
нашої фракції».
Лідер  опозиціонерів 

Юрій Бойко зауважив, що 
ще у липні після ухвалення 
пенсійної реформи у пер-
шому читанні уряд пообі-
цяв,  що  пенсії  військових 
пенсіонерів  теж  перегля-
нуть і проіндексують. Про-
те цього досі не сталося.
«Виходячи  із  сотень 

звернень  від  ветеран-
ських  організацій,  фрак-
ція  «Опозиційного  блоку»  
підняла  питання  індекса-
ції  військових  пенсій.  Ми 
ініціювали  відповідний 
законопроект, який наразі 
перебуває в Мінсоцполіти-
ки, і неухильно стежимо за 
тим, щоб наші пропозиції 
були враховані. Очікуємо, 
що  компромісний  варіант 
буде винесено на розгляд 
парламенту  на  наступно-
му пленарному тижні. Ми 
чітко розуміємо, що люди, 
які  віддали  кращі  роки 
свого життя службі в армії, 
захищаючи  Батьківщину, 
гідні  поваги  і  достойних 
пенсій.  І  не  допустимо, 
щоб вони  і  їхні  сім’ї були 
кинуті  напризволяще.  Та-
кож  будемо  вимагати  від 
уряду  ухвалити  відповід-
ні  зміни  для  перерахунку 
пенсій  колишнім  міліціо-
нерам  і  ветеранам МВС», 
– резюмував Юрій Бойко.

Юлія УСТЕНКО

В УКРАЇНІ

фото: В. Шилов

► У вівторок, 5 груд-
ня, спецпризначенці СБУ 
провели обшук у кварти-
рі в центрі Києва, де про-
живає Міхеїл Саакашвілі. 
Сам  він  у  цей  час  перебу-
вав  на  даху  восьмиповер-
хового  будинку  і  погрожу-
вав вчинити самогубство, якщо до нього хтось підійде. 
Саакашвілі  затримали  й  посадили  в  мікроавтобус, 
проте його прибічники заблокували вулицю. Між пра-
воохоронцями  та  активістами  відбулися  сутички,  за-
стосовувався сльозогінний газ. Після кількагодинного 
протистояння протестувальники виламали двері в мі-
кроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Політик і більше 
тисячі його прихильників прийшли під стіни Верховної 
Ради, де до пізнього вечора тривав мітинг протесту. 
Виступаючи,  екс-президент  Грузії  запевнив  прихиль-
ників, що не здасться, і що справу проти нього сфаль-
сифіковано.  При  цьому  він  називав  себе  головним 
ворогом Путіна і найбільшим борцем із корупцією. За 
два дні до цього  «Рух нових  сил», очолюваний Саа-
кашвілі, провів у Києві чергову протестну акцію із за-
кликом до імпічменту Президента Петра Порошенка. 

► Генпрокурор Юрій 
Луценко заявив у Вер-
ховній Раді, що Міхеїл 
Саакашвілі проводив 
акції протесту з метою 
захоплення державної 
влади,  причому  вони  фі-
нансувалися  наближеним 
до Януковича олігархом-утікачем Сергієм Курченком. 
Глава ГПУ надав нардепам відео- та аудіодокази. Лу-
ценко  також  повідомив, що  на  операцію  з  прориву 
українського кордону 10 вересня ц. р. було витрачено 
300  тисяч доларів.  Генпрокуратура доручила поліції 
розшукати й затримати Саакашвілі. Вранці 6  грудня 
правоохоронці здійснили спробу затримати політика 
в наметовому містечку біля Верховної Ради. У сутичках 
декілька протестувальників і правоохоронців отрима-
ли  травми.  На  допит,  на  який  викликали  Саакашві-
лі, він не з’явився, але заявив, що готовий прийняти 
слідчого в наметовому містечку. Увечері 6 грудня він 
озвучив подальший план: «У нас будуть активні дії. Ми 
повинні  навчитися  контратакувати.  Я  оголошую  тут 
нашу Українську Січ. Ми будемо розширюватися і го-
туватися відбивати атаки». Посли країн Великої сімки 
в Україні закликали владу і прихильників Саакашвілі 
утриматися від спроб дестабілізації.

► Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман 
заявив, що на 2018 р. 
передбачено зростання 
мінімальної заробітної 
плати:  «Ми  запланува-
ли  зростання:  мінімальна 
зарплата складе 3 723 грн, 
це вже передбачено в проекті бюджету». Він додав, що 
наразі середня зарплата по країні становить 7,4 тис. 
грн і заявив: «Наше завдання на наступний рік – до-
вести середню зарплату до десяти тисяч». Президент 
Порошенко, у свою чергу, пропонує не пізніше почат-
ку третього кварталу 2018 р. підвищити «мінімалку» 
до 4100 грн. 

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК НАПОЛЯГАЄ 
на індексації пенсій військовослужбовців
Понад півмільйона військових пенсіонерів, а це здебільшого 
– офіцерський склад, вимагають від влади перерахунку 
пенсій відповідно до рівня заробітних плат нинішніх 
військовослужбовців. Присвятивши армії десятиліття свого 
життя, вони як отримували дві-три тисячі гривень пенсії десять 
років тому, так отримують їх дотепер після шаленої девальвації та 
зростання цін.

Військові пенсіонери звернулися по допомогу до лідера «Опозиційного блоку», 
народного  депутата Юрія Бойка

«Необхідно не тільки запровадити новий механізм призначення 
пенсій, а й вирівняти виплати «нових» і «старих» відставників», 

– переконаний  Олександр Качний

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради про 
проведення конкурсу на право 
укладання договорів оренди 

комунального майна територі-
альної громади м. Ірпеня
1. Назва та місцезнаходжен-

ня  об’єкта  оренди:  нежитлове 
приміщення  площею  146,2  м 
кв.  (спортивний  зал  Ірпінської 
ДЮСШ Центр «Спорт для всіх») 
за  адресою:  Київська  обл.,  м. 
Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64.
Балансоутримувач:  Управ-

ління освіти  і науки  Ірпінської 
міської ради Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку  складає  2600561  грн  з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для занять з фех-

тування та настільного тенісу.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
17% від вартості приміщення, 
встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 

2. Назва та місцезнаходжен-
ня  об’єкта  оренди:  частина 
нежитлового  приміщення  (Ір-
пінська міська бібліотека) пло-
щею 23,00 м кв. за адресою: за 
адресою: м.  Ірпінь,  вул. Шев-
ченка, 3-а.
Балансоутримувач:  Відділ 

культури,  національностей  та 
релігій  Ірпінської міської ради 
Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 372596,40 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка:  для  проведення 

уроків для населення.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
10% від вартості приміщення, 
встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 
3. Назва та місцезнаходжен-

ня  об’єкта  оренди:  нежитлове 
приміщення  площею  763,3  м 
кв.  (спортивний  зал  Ірпінської 
СЗОШ  І-ІІІ  ст.  №12)  за  адре-

сою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 
вул. З. Алієвої, 64.
Балансоутримувач:  Управ-

ління освіти  і науки  Ірпінської 
міської ради Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку  складає  8  945  166,00 
грн з урахуванням ПДВ.
Примітка:  для  занять  з  во-

лейболу.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
17% від вартості приміщення, 
встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 
4.  Назва  та  місцезнахо-

дження об’єкта оренди:  части-
на  нежитлового  приміщення 
площею 763,3 м кв. (Ірпінська 
ДЮСШ)  за  адресою:  Київська 
обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Троїцька, 
40.
Балансоутримувач:  Управ-

ління освіти  і науки  Ірпінської 
міської ради Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 

оцінку складає 267 721,20 грн 
з урахуванням ПДВ.
Примітка:  для  навчального 

класу  з  програмного  забезпе-
чення.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
10% від вартості приміщення, 
встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 

5. Назва та місцезнаходжен-
ня  об’єкта  оренди:  нежитлове 
приміщення  площею  259,4  м 
кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ст. №17) 
за  адресою:  Київська  обл.,  м. 
Ірпінь, вул. Тищенка, 10.
Балансоутримувач:  Управ-

ління освіти  і науки  Ірпінської 
міської ради Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку  складає  3  457  514,40 
грн з урахуванням ПДВ.
Примітка:  для  тренувань 

секцій із карате.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
17% від вартості приміщення, 

встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 
3. Назва та місцезнаходжен-

ня  об’єкта  оренди:  нежитлове 
приміщення площею 530,00 м 
кв.  (спортивний  зал  Ірпінської 
СЗОШ  І-ІІІ  ст.  №12)  за  адре-
сою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 28.
Балансоутримувач:  Управ-

ління освіти  і науки  Ірпінської 
міської ради Київської області.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку  складає  6  791  270,40 
грн з урахуванням ПДВ.
Примітка: для занять з фут-

болу.
Початковий  розмір  річної 

орендної  плати  –  не  менше 
17% від вартості приміщення, 
встановленої  суб’єктом  оці-
ночної  діяльності,  з  урахуван-
ня ПДВ (орендна ставка може 
змінитися  відповідно  до  Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна). 

Основні умови конкурсу 
для об’єктів:
початковий  розмір  оренд-

ної плати  з розрахунку на мі-
сяць  визначається  відповідно 
до  Методики  розрахунку  та 
порядку  використання  пла-
ти  за  оренду  комунального 
майна,  що  належить  терито-
ріальній громаді м.  Ірпінь  (рі-
шення  Ірпінської  міської  ради 
від 13.09.13 р. №3424-47-6 зі 
змінами)  залежно від цільово-
го  призначення  використання 
орендарем нерухомого майна; 
використання  об’єкту  орен-
ди  при  найбільшому  розмірі 
орендної  плати;  дотримання 
вимог  експлуатації  об’єкта; 
належне  утримання  прилеглої 
території;  здійснення  певних 
видів  ремонтних  робіт;  забо-
роняється  розміщення  роз-
важально-музичних  закладів, 
нічних клубів, які шкодять від-
починку  мешканців  будинку 
та  встановлення  ігрових  ав-
томатів;  належне  виконання 
орендарем  всіх  обов’язків  за 
договором оренди. 

Продовження на ст. 11►

R
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Майбутній  апо-
стол був родом 
із  міста  Віфса-
їда  в  ізраїль-

ській області Галилея – тій 
самій, де ріс і сам Христос. 
У  тому  краю жило чима-
ло греків,  і євреї нерідко 
володіли  їхньою  мовою 
та  навіть  носили  грецькі 
імена.  Ім’я  Андрій  –  теж 
грецького  походження. 
У  євангельській  історії 
він  уперше  з’являється 
як  учень  святого  Іоанна 
Предтечі. Наступного дня 
після  Хрещення  Господ-
нього  св.  Іоанн,  поба-
чивши  Спасителя,  сказав 
двом  своїм  учням:  «Ось 
Агнець Божий».  Учні,  од-
ним  із  яких  був  Андрій, 
пішли за Христом і прове-
ли з Ним той день. Після 
цього  Андрій  розшукав 
свого брата Симона і ска-
зав  йому:  «Ми  знайшли 
Месію». Це була  смілива 
заява,  адже  іудеї  віками 
очікували приходу Месії, 
тобто  Божого  Помаза-
ника,  а  грецькою  –  Хри-
ста,  Який  мав  принести 
спасіння  Ізраїлю.  Андрій 
привів  Симона  до  Ісуса, 
і  Господь  дав  йому  нове 
ім’я – Петро.

Брати  не  відразу  при-
ступили  до  служіння  –  на 
якийсь  час  вони  повер-
нулися  до  свого  рибаль-
ського  ремесла.  За  цим 
заняттям  їх  і  застав  Хри-
стос,  коли  проходив  бе-
регом Тиверіадського  (Ге-
нісаретського)  озера,  яке 
в  євангельському  тексті 
іменується  Галилейським 
морем.
«Проходячи ж біля моря 

Галилейського,  Він  поба-
чив  двох  братів:  Симона, 
що  звався  Петром,  і  Ан-
дрія, брата його, які заки-
дали  сіті  в море, бо вони 
були рибалками. Та й каже 
їм: ідіть за Мною, і зроблю 
вас ловцями людей. І вони 
зараз  же,  покинувши  сіті, 
пішли за Ним», – розпові-
дає  Євангеліє  від Матфея 
(4:18-20). Святого Андрія, 
який  одним  із  перших  пі-
шов  за  Христом,  згодом 
стануть іменувати Первоз-
ванним.  
Після  Христового  Воз-

несіння  і  зішестя  Свято-
го  Духа  апостоли  кинули 
жереб,  кому  куди  йти  на 
проповідь. Св. Андрію ви-
пав Балканський півострів, 
узбережжя Чорного моря і 
землі  на  північ  від  нього, 
які тоді називали Скіфією. 

За  переказами,  він  про-
йшов Малу Азію, Фракію, 
Македонію,  дістався  до 
Дунаю,  проповідував  у 
Криму і Причорномор’ї, а 
далі по Дніпру дійшов до 
того місця, де тепер стоїть 
Київ.     
«А  Дніпро  впадає  в 

Понтійське  море  трьома 
гирлами;  море  це  зовуть 
Руським.  Побіля  нього  ж 
учив  святий  апостол  Ан-
дрій,  брат  Петрів.  Як  ото 
говорили,  коли  Андрій 
учив  у  Синопі  і  прийшов 
у  Корсунь,  він  довідався, 
що  од  Корсуня  близько 
устя  Дніпрове.  І  захотів 
він піти в Рим,  і прибув в 
устя Дніпрове, і звідти ру-
шив по Дніпру вгору,  і за 
приреченням  Божим  при-

йшов і став під горами на 
березі. А на другий день, 
уставши, сказав він учням 
своїм, які були з ним: «Ба-
чите  ви  гори  сі?  Так  от, 
на  сих  горах  возсіяє  бла-
годать Божа,  і буде  город 
великий,  і  церков  багато 
воздвигне  Бог».  І  зійшов 
він на гори сі,  і благосло-
вив  їх,  і  поставив  хреста. 
І,  поклонившись  Богу,  він 
спустився  з  гори  сеї,  де 
опісля постав Київ, і рушив 
по Дніпру вгору», – розпо-
відається  в  «Повісті мину-
лих літ».
Існують  перекази,  що 

святий  апостол  дійшов  до 
нинішнього  Новгорода  й 
острова Валаам у Ладозько-
му озері, де нині розташо-
ваний  великий  монастир, 

а  далі  через  «землі  варя-
гів» – до Риму. Правда це 
чи  легенда,  достеменно 
не відомо. Але відомо, що 
св.  Андрій  повернувся  до 
Фракії  –  області  у  східній 
частині  Балкан  –  і  там,  у 
містечку Візантій, на місці 
якого  через  три  століття 
виріс  Константинополь, 
заснував  християнську 
церкву. 
Під  час  своїх  подоро-

жей  апостол  чимало  на-
терпівся  від  язичників. 
Його переслідували, били, 
проганяли.  Але  святий  не 
припиняв  робити  свою 
справу.  Він  засновував 
нові  християнські  грома-
ди,  ставив  пресвітерів  і 
єпископів. 
Останнім  пунктом  по-

дорожі  св.  Андрія  стало 
грецьке  місто  Патри.  Там 
Бог його руками сотворив 
багато  чудес:  видужували 
хворі,  прозрівали  сліпі. 
Серед  зцілених  були  дру-
жина  тамтешнього  прави-
теля і його брат. Унаслідок 
проповіді  апостола,  під-
кріпленої  дивами,  в  місті 
залишилося  зовсім  неба-
гато язичників. Правитель 
Егеат  став  примушувати 
городян  принести  жертви 
поганським  ідолам.  Тоді 
святий  закликав  його  від-
вернутися  від  фальшивих 
богів  і  поклонитися  Богу 
істинному.  Егеат  наказав 
схопити св. Андрія і кинути 
до в’язниці. Чимало жите-
лів  краю  хотіли  повстати, 
убити  правителя  і  визво-
лити Божого посланця, але 
він переконав  їх  відмови-
тися від цього задуму. «Не 
перетворюйте мир  Госпо-
да нашого Ісуса Христа на 
диявольський  заколот;  бо 
Господь  наш,  будучи  від-
даний на  смерть, показав 
усяке  терпіння,  не  пере-
чив,  не  кричав  і  не  було 
чутно  на  вулицях  голосу 
Його; тому й ви мовчіть  і 

будьте  спокійні»,  –  наво-
дить  слова  апостола  свя-
титель  Димитрій  Ростов-
ський.
Наступного  дня  св.  Ан-

дрія  привели  на  суд  до 
Егеата,  який  став  схиляти 
його зректися Христа. Апо-
стола  довго  били  і  пра-
витель  погрожував  йому 
хресною  смертю.  Святий 
залишався  незламним. 
Тоді Егеат наказав розіп’я-
ти його на хресті. Згідно з 
переказом,  той  хрест мав 
форму літери Х. Щоб му-
ченик  не  помер  швидко, 
його прив’язали, а не при-
били цвяхами. Два дні ро-
зіп’ятий апостол молився і 
навчав городян, які стояли 
біля  нього.  Люди  вима-
гали  від  Егеата  зупинити 
страту  і  він,  боячись  на-
родного бунту, погодився. 
Проте  сам  святий  молив 
Бога,  щоб  Той  удостоїв 
його хресної смерті. Ніхто 
не міг відв’язати св. Андрія 
від хреста. Коли душа му-
ченика  відходила  до  Го-
спода, його осяяло небес-
не світло.
Знатна  городянка Мак-

симілла зняла з хреста тіло 
апостола і з честю похоро-
нила його у гробниці, яку 
готувала  для  себе.  А  на 
Егеата, як свідчить свт. Ди-
митрій, напав біс і прави-
тель помер у муках посе-
ред міста. Вважається, що 
сталося це у 62 році після 
Різдва Христового.
За  часів  імператора 

Константина  Великого 
мощі  апостола  Андрія 
були  урочисто  перенесе-
ні  до  Константинополя  і 
покладені  в  храмі  Святих 
Апостолів  поруч  із  моща-
ми  св.  євангеліста  Луки  і 
св. Тимофія. Образ Андрія 
Первозванного  з  частин-
кою його мощей є в Ірпе-
ні  –  в  університетському 
храмі  святителя  Миколая 
Чудотворця.

Народний календар
11 – 17 грудня

ІМЕНИНИ
11 грудня – Федора, Василя.
13 грудня – Андрія (Святого апо-
стола Андрія Первозванного). У цей 
день  жінки  намагалися  не  пекти  хліб, 
не шити  і  не прясти,  а молоді  дівчата 
забавлялися  всілякими  ворожіннями. 

Мабуть, тому й говорили: «На Андрія – дівкам надія». 
У цей день молодь збиралася на вечорниці. Парубки 
шукали собі пару, бо вважалося, якщо наречену об-
рати на Андрія, то такий вибір буде найбільш вдалим.
14 грудня – Наума (Святого пророка Наума). У 
давні  часи  навчальний  процес  розпочинався  взим-
ку – 1 грудня за старим стилем (14 – за новим). Про-
рок Наум, за народними віруваннями, – покровитель 
знань і доброчинства. «Прийшов Наум – берись за ум». 
15 грудня – Андрія, Івана, Стефана. 
16 грудня – Федора. 
17 грудня – Варвари, Івана, Уляни.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
12 грудня — День сухопутних військ України. 
14 грудня — День ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС. 
15 грудня — День працівників суду. 
16 грудня — День працівників енергетичної галузі.
17 грудня – День працівників державної 
виконавчої служби.

Магнітні бурі
Магнітні бурі очікуються 11 – 13 грудня.

ОВОЧІ І ФРУКТИ
►  Щоби  картопля  зва-

рилася  швидше,  треба 
додати  у  воду  шматочок 
вершкового масла. 

► Щоби смажена карто-
пля  була  хрусткою,  треба 
солити  її  наприкінці  сма-
ження і не закривати криш-
кою.

► Щоби зберегти в ово-
чах вітаміни під час варін-
ня,  їх  треба  опускати  вже 
у киплячу воду, а солити в 
самому кінці.

►  Щоби  баклажани  не 
вбирали  в  себе  багато 
масла під час смаження, їх 
потрібно  перед  приготу-
ванням посолити і дати по-

лежати 30 хвилин. А потім 
віджати. Тоді овочі вийдуть 
із золотистою скоринкою.
► Щоби яблука не тем-

ніли  в  процесі  нарізу-

вання,  їх треба обробляти 
керамічним  ножем.  Нарі-
зані яблука слід опустити в 
підкислену лимоном воду.

Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

Той, хто приніс
нам Світло
Він був одним із перших Христових учнів і 
рідним братом первоверховного апостола 
Петра. Він першим прийшов із проповіддю 
Євангелія на нашу землю. Його, як і Господа, 
розіп’яли на хресті... 13 грудня Православна 
Церква вшановує пам’ять цього святого – 
апостола Андрія Первозванного. 

ІНГРЕДІЄНТИ:
• 2 кг картоплі
• 1 цибулина
• зелень, спеції
• 1 ст. л. борошна
• панірувальні сухарі

ПРИГОТУВАННЯ
Відварити  картоплю 

в  мундирі.  Коли  охоло-
не,  очистити.  Пропусти-

ти  через  дрібну  тертку 
картоплю.  Ще  дрібніше 
нашаткувати  невелику 
цибулину.
Змішати  картоплю, 

цибулю, сіль і перець (за 
смаком),  борошно. Дуже 
смачно буде, якщо дода-
ти кріп.
Сформувати  котлетки, 

обваляти  в  паніруваль-
них  сухарях  і  смажити  з 
двох  боків  до  утворення 
скоринки.  Потім  можна 
накрити кришкою хвилин 
на 10.

ІНГРЕДІЄНТИ
• 700 г моркви
•  300  мл  апельсино-

вого соку
• 2 ст. л. меду
• 1 цибуля-порей
• 1 зубчик часнику
•  1  ст.  л.  спецій  (му-

скатний
•  горіх,  гвоздика,  ко-

риця)
•  перець,  чебрець, 

сіль

ПРИГОТУВАННЯ
Моркву  нарізати  тон-

кими  смужками,  нарі-
зати  порей,  розчавити 
часник.
Моркву і порей відва-

рити  5-6  хв,  опустивши 
в  каструлю  з  киплячою 
підсоленою  водою,  по-
тім  злити  воду,  а  овочі 
викласти  у  форму  для 
запікання.
Перемішати  мед  із 

часником,  соком  апель-
сина,  чебрецем  і  спеці-
ями,  полити  овочі,  по-
перчити  і  посолити  їх, 
накрити  форму  криш-
кою і запекти в розігрітій 
до 180  градусів духовці 
півгодини. 

СМАЧНО І ПРОСТО

КАРТОПЛЯНІ 
КОТЛЕТКИ

МОРКВА, 
ЗАПЕЧЕНА 
З МЕДОМ

ПІСНІ СТРАВИ

КОРИСНІ ПОРАДИ
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Народилася Наталя 
Околітенко у Києві.  Коли 
мала  2  рочки,  трагічно  за-
гинув  її  батько.  Сім’я  пере-
бралася  жити  в  Остер,  на 
малу  батьківщину  її  бабусі. 
Квартири  власної  не  було, 
довелося  винаймати  кутки, 
боязко  позираючи  на  три 
великих будинки, що колись 
належали  її  діду  Глухень-
кому,  який,  за  сімейною 
легендою,  вів  свій  родовід 
від  ніжинського  полковни-
ка Глуха. У 13 років Наталя 
разом  із  сім’єю  переїхала 
до  Києва.  Оселилися  в  ро-
дичів,  траплялося  жити  й 
по робітничих гуртожитках, 
де  на  будівництві  простим 
робітником, а потім приби-
ральницею  в  конторі  пра-
цювала  її  мати  Валентина 
Григорівна.

У шостому класі до На-
талі прийшла слава: її вір-
ші  переклали  на  мови  то-
дішніх  союзних  республік. 
У восьмому почала писати 
оповідання.  Перша  ж  на-
друкована  новела  дістала 
першу премію на республі-
канському конкурсі юнаць-
ких творів.
Прочитавши її оповідан-

ня, Олесь Гончар через лис-
тівку  запропонував  Наталі 
підготувати  документи  для 
вступу  до  Спілки  письмен-
ників ще до виходу книжки.
Пішла до дядька, похва-

литися.  У  відповідь  почула 
про виклики, які чекатимуть 
її на цьому шляху: потрібно 
буде вступити в партію, сла-
вити її, вводячи тим самим 
в  оману  інших. Ще  розка-
зав  про  голод,  репресії.  А 
тітка Парасковія  Карпухан, 
яка  приятелювала  з  се-
строю Лесі Українки  Ісидо-
рою  Косач,  прищепила  їй 
національну свідомість і ще 
–  зацікавила  природничи-
ми науками.

Після школи Наталя 
вступає на біологічний 
факультет Київського дер-
жавного  університету,  бо 
хотіла  лишатися  вільною 
в  своїй  творчості.  Вже  про 

найперші  її  новели  багато 
писали критики. Все їй обі-
цяло успішну кар’єру, коли 
б  погодилась  на…  співро-
бітництво  з  КДБ.  Відмови-
лась. Вступ до Спілки пись-
менників  було  затримано 
на вісім років. Наталя Око-
літенко належить до тих не-
багатьох  письменників,  які 
не написали жодного слова 
«во славу честі й совісті епо-
хи» – КПРС.

Рано вийшла заміж, у 
20 років народила донеч-
ку. Чоловіка, техніка-геоло-
га, направили у Калуш. Рік, 
який  там  прожила,  вважає 
найщасливішим  у  своєму 
житті.  Та  довелося  верну-
тись  –  чоловік  захворів  на 
туберкульоз.
Жили з родиною чолові-

ка у двох тісненьких кімна-
тах  комунальної  квартири. 
Добрі  стосунки  зі  свекру-
хою і чоловіковою сестрою 
зберегла і після розлучення. 

Закінчивши універси-
тет, пропрацювала три 
роки вчителем біології та 
хімії в інтернаті.  Вражен-
ня  від  спілкування  з  учня-
ми  великою  мірою  стали 
сюжетами  її  оповідань.  Як 
водилося за радянських ча-
сів, учням належало давати 
завдання  –  збирати  колек-
цію  метеликів,  наколюючи 
їх  на  шпильки,  розтинати 
на уроках кроликів. У річи-
щі  таких  настанов  Наталя 
Околітенко плюснула фор-
маліном на вужа. Спостері-
гаючи  за його  страждання-
ми,  поклялася, що напише 
книжку, де б живих істот не 
доводилося вбивати. Слова 
дотримала:  разом  з  акаде-
міком НАН Дмитром Грод-
зінським написала новатор-
ський  підручник  для  вишів 
«Основи  системної  біоло-
гії», що вийшов в 2005 році 
у видавництві «Либідь». 

У 1968 році в Ірпені 
на конференції молодих 
письменників познайо-
милася з Данилом Ку-
линяком.  Він  у  16  років 
створив  у  Херсонському 

морехідному  училищі,  в 
якому  навчався,  підпільну 
організацію  «Вісники  сво-
боди України», яку владою 
було потрактовано як наці-
оналістичну. Судова справа 
набула великого розголосу, 
але в часи «хрущовської від-
лиги» Данила  не  засудили, 
взявши  до  уваги  його  вік. 
Та  з  того часу він був  «під 
ковпаком КБД», а його вір-
ші потрапили під заборону. 
Згодом  Наталя  розділи-

ла з ним долю. Дві нелукаві 
душі знайшли одна одну.

На позичені гроші ку-
пили однокімнатний бу-
диночок-розвалюху в селі 
Лютіж під Києвом. Почина-
ли своє життя із двох спаль-
них  мішків.  Зате  в  їх  дім 
відвести  душу  приїжджа-
ли  Григір  Тютюнник,  Ліна 
Костенко,  Марія  Капніст, 
Олена Компан, Микола Він-
грановський  –  практично 
всі ті дисиденти, які хоча не 
були засуджені, все ж відчу-
вали  на  собі  ідеологічний 
тиск. 
Із  боргів  виходили  тяж-

ко. Але Наталя, яка, навіть 
з  лантуха  могла  зробити 
розкішний  туалет,  приму-
дрялася  завжди  виглядати 
добре. І з гордістю показує 
фото, де вона в білому ви-
шитому  платті  «власного 
виробництва».  Цей  фасон 
взяли  за  зразок… для  стю-
ардес одеської лінії. 

У «лютізький період» 
вони з Данилом Кулиня-
ком багато боролися за 
чистоту довкілля. Одного 
разу  до  них  прийшла  ціла 
делегація людей із навколи-
шніх сіл. Скаржились, що по 
прямій  від  Чорнобильської 
станції  у  річку  Уж  гатять 
600  тонн  вибухівки,  щоб 
спрямити  річище.  А  поруч 
–  Чорнобильська  станція. 
Стали  на  захист  річки,  не 
зважаючи на те, що на їхню 
адресу посипалися тоді такі 
погрози,  що  студентські 
природоохоронні загони на 
чолі з Володимиром Борей-
ком  мусили  охороняти  їх. 

До слова, коли стався вибух 
на станції, пан Данило був 
у 3-х км від неї. Дістав вели-
ку дозу опромінення.

Під час перебудови їх 
не було на передньому 
плані. Може, тому, що зна-
ли ціну окремим представ-
никам письменницької бра-
тії,  яка  тепер  вела  вперед 
народ.  Мали  рацію?  Хто 
його знає. У цій ситуації ба-
гатьом не хотілося вникати 
у  тонкощі моральних  істин 
–  хотілося  трибунів.  Щоб 
різали  правду  про  наболі-
ле. А «трибуни» це вміли. І 
при  попередній  владі  теж. 
Та тільки правда в них тоді 
була  діаметрально  проти-
лежна.  Про  це  знала  пані 
Наталя  та  її  чоловік.  Але 
про  це  не  знало  суспіль-
ство. Чи не хотіло знати. 
Може, через це, згодом, 

більшість не сприйняла де-
маршу  Наталі  Околітенко 
проти  тодішнього  очіль-
ника  Національної  спіл-
ки  письменників  України 
(НСПУ)  й  альтернативного 
з’їзду, де її було обрано го-
ловою Спілки. Її звинувати-
ли у співпраці з адміністра-
цією  президента  Кучми,  в 
усіх гріхах, зокрема, пов’я-
заних  з матеріальними ви-
годами.  Обвинувачам  слід 
би побувати хоча б у їх ір-
пінському домі, в якому по-
дружжя  проживало  з  1990 
року,  щоб  відчути  рівень 
їхніх скромних статків. 
Коли заходить мова про 

цей  період,  пані  Наталя 
твердо  заявляє,  що,  як  го-
лова ревізійної комісії Київ-
ської організації, знала про 
матеріальні  зловживання  у 
Спілці і не хотіла допустити 
розбазарювання нерухомо-
го майна,  яким на  той  час 
володіла  НСПУ.    Поштов-
хом був лист письменниць-
кої організації Криму, в яко-
му  йшлося  про  незаконне 
прийняття  головою  Спілки 
одним  махом  64-х  нових 
членів, які були креатурою 
тодішнього  віце-прем’єра 
Криму. Навіщо це було зро-
блено, можна тільки здога-
дуватися.
Бій  Наталія  Околітенко 

програла. Бо стала на прю 
з одним із найдосвіченіших 
фахівців в частині  знищен-
ня іміджу противника.
У Наталії Околітенко со-

вість  чиста:  вона  зробила 
все, що змогла, щоб майно 
Спілки письменників пішло 
на користь української літе-
ратури.

Коло зацікавлень На-
талі Околітенко надзви-
чайно широке.  Понад  20 
років  вона  працювала  в 

журналі «Жінка», який чи не 
єдиний  зберіг  за  непрості 
для  періодики  часи  свого 
читача.  Друкувалася  у  різ-
них виданнях.
Однією  з  останніх  її 

книг  є  історичний  роман 
«Рось-Марія» про Предтечу 
нашого  Кобзаря  –  худож-
ника Івана Сошенка. Книга 
була  номінована  на  Дер-
жавну  премію  ім.  Т.  Шев-
ченка.
Її «Биология для увлечен-

ных» стала раритетом, хоча 
видавалась уже двічі.
За  її  безпосередньої 

участі  був  створений  На-
уково-дослідний  інститут 
інформаційно-хвильових 
технологій.  У  співавторстві 
з  директором  цього  інсти-
туту  професором  Мико-
лою  Колбуном  написала 
монографію  «Антидогми 
медицини»,  «Рак-ошибка 
формообразования:  где? 
когда?  почему?  как?»  Із 
книгою,  назва  якої  гово-
рить  сама  про  себе:  «ВИЧ 
в  свете  законов  природы: 
альтернативный  взгляд», 
пані  Наталя  долучилася 
до  міжнародної  спільноти, 
яка  вважає  помилковим 
застосування  теперішнього 
ретроантивірусного  ліку-
вання. 
Кілька років тому Наталі 

Околітенко  присвоєно  вче-

ний  ступінь  доктора  біоло-
гічних наук і Гранд-доктора 
філософії за роботу у цари-
ні, що стосується причин ви-
никнення раку. Між  іншим, 
схема  утворення  ракової 
пухлини їй наснилася. 2013 
року Наталі Околітенко при-
своєно  звання  «Заслужений 
журналіст України».

Ще однією рисою її ха-
рактеру  завжди було щире 
бажання  допомогти  ближ-
ньому,  наочно  підтверджу-
ючи  вислів, що  іноді  єдина 
можливість  вирішити  свої 
проблеми – це витратити всі 
сили  на  вирішення  чужих. 
Вона щиро раділа тому, що 
допомогла визволити з тюр-
ми  шістьох  несправедливо 
засуджених. 
Наталія  Околітенко  по-

стійно  кимось  опікувалася, 
когось прилаштовувала, ко-
гось підбадьорювала.

Передостанню книжку 
«Друга реальність: пара-
наука очима науки» Ната-
ля Іванівна видала власним 
коштом за гроші, які збира-
ла на лікування. Але духов-
на  потреба  перевищила,  і 
письменниця не втрималася 
від  спокуси  донести  власне 
творіння до людей. 

ПОСТАТЬ

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для стрижки: 11, 12, 13, 15, 16 грудня.  
Несприятливі дні для стрижки: 14, 17, грудня.
У середині грудня стрижка, фарбування або ламіну-
вання позитивно позначаться на стані волосся. Якщо 
ж хочете прискорити ріст, місячний календар стрижок 
підказує відвідати перукарню 15 грудня. 

СПРАВИ
11 грудня – розкладіть усе по поличках у прямому 
і в переносному значеннях. Займіться буденними 
справами: прибиранням, пранням, дрібним 
ремонтом. Уникайте занудства і критиканства, не 
зациклюйтеся на дрібницях.
12 грудня – скасуйте поїздки і підписання важливих 
документів: можливі проблеми через  неуважність 
або непередбачені обставини. Увечері відмовтеся 
від алкоголю і незнайомих продуктів.
13 грудня – ранок підходить для активних дії з 
фінансами, вирішення практичних завдань. Інтуїція 
на висоті, але можлива надмірна помисливість, 
схильність до чужого впливу.
14 грудня – девіз дня: «Терпіння і труд все 
перетруть!» Досягти цілей, виконати складну роботу 
сьогодні легше, ніж зазвичай. Але не перетрудіться! 
Зняти напругу допоможуть йога, холодні обливання.
15 грудня – день підходить для активного 
відпочинку, підтримання спортивної форми. 
Тривалі піші прогулянки, фізична праця на свіжому 
повітрі допоможуть зняти напругу, що зібралася. 
16 грудня – питання, пов’язані з матеріальним 
благополуччям, будуть вирішуватися «на ура». Є 
шанс отримати підтримку вищестоящих, знайти 
покровителя. Може потягти на смачненьке, але не 
переїдайте!
17 грудня – використовуйте ранок для зміцнення 
відносин, особливо з діловими партнерами і 
людьми, старшими за вас. Можливі несподівані, але 
приємні знайомства, отримання подарунків. Вечір 
присвятіть читанню або зустрічі з однодумцями. 

Данута КОСТУРА, фото: Володимир ШИЛОВ

Внутрішній закон
Наталі Околітенко
Наталя Околітенко – чи не єдина в культурному 
просторі України особа, в якій поєдналися дар 
письменника, вченого-біолога й журналіста. 
Вона – автор тринадцяти книжок художньої 
прози, десяти книжок прози науково-художньої 
– рідкісного для нашої літератури жару. 
Її прозові твори перекладено російською, 
словацькою, грузинською, молдавською та 
румунською мовами. Понад 25 років Наталя 
Околітенко проживала в Ірпені. У ніч на 2 
грудня 2017 року вона померла і похована в 
Ірпені поруч зі своїм чоловіком – теж відомим 
письменником і журналістом Данилом 
Кулиняком, переживши його майже два роки. 

Світла пам’ять 
Наталії Околітенко!

Пішла з життя Наталя Іванівна 
Околітенко – відома письменниця, 

Заслужений журналіст України і 
науковець, жителька Ірпеня. Нам у 
спадок залишила багаті літературні 
напрацювання і глибоку повагу до себе. 

Це була людина енциклопедичних знань, 
дієва, рішуча, смілива, мудра і разом із 
тим – добра і щедра.

Ми не в змозі змінити обставини, лише 
просимо Всевишнього дати сил рідним перенести 
біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство 
Небесне. Хай земля їй буде пухом!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

У центрі – Наталя Околітенко, зліва направо – Володимир Дорошенко, 
Микола Колбун, Олексій Онипко, Іван Бурдак (фото О.Лепетухи) 
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Бородянське відділення 
управління виконавчої 
дирекції Фонду 
соціального страхування 
України у Київській 
області повідомляє, 
що 11 жовтня 2017 
року набрав чинності 
Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо підвищення 
пенсій» від 03.10.2017 
№2148-VIIІ (далі – Закон 
№2148). Зазначеним 
Законом внесено низку 
змін і доповнень до 
Закону України «Про 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування» від 
23.09.1999 №1105-ХІV 
(далі – Закон №1105).
Так,  змінами,  внесеними 

до ч.1 ст.18 Закону №1105, 
збільшено  перелік  осіб,  які 
підлягають  страхуванню  у 
зв’язку  з  тимчасовою  втра-
тою  працездатності.  До  та-
ких  осіб  тепер  відносяться 
ті, хто працюють на умовах 
цивільно-правового догово-
ру, фізичні особи – підпри-
ємці,  особи,  які  проводять 
незалежну  професійну  ді-
яльність  та  члени  фермер-
ського  господарства,  якщо 
вони  не  належать  до  осіб, 
які підлягають страхуванню 
на  інших  підставах.  Як  на-
слідок  внесення  зазначених 
змін  відкориговано  нор-
ми ст. 19 Закону №1105, а 
саме – деталізовано момент 
виникнення  права  на  ма-
теріальне  забезпечення  та 
соціальних послуг, визначе-
но  умови  страхування  чле-
нів  особистого  селянського 
господарства  та  умови  на-
буття права на матеріальне 
забезпечення застрахованих 
осіб, які протягом 12 місяців 
перед  настанням  страхово-
го випадку мають страховий 
стаж менше шести місяців.
Так, частиною 4 статті 19 

Закону №1105 з 11.10.2017 

року  знято  обов’язок  на-
рахування  допомоги  по 
вагітності  і  пологах  у  роз-
мірі  не  менше  від  розміру 
мінімальної плати, наразі у 
таких  випадках,  допомога 
по вагітності і пологах буде 
нараховуватися,  виходячи 
з  нарахованої  заробітної 
плати (доходу), з якої спла-
чуються  страхові  внески, 
але  не  більше  від  розміру 
допомоги,  обчисленого  із 
двократного  розміру  міні-
мальної  заробітної  плати, 
встановленої на час настан-
ня страхового випадку. Для 
усіх  інших  категорій  жінок 
відповідно до ч. 2. ст. 26 За-
кону №1105  сума  допомо-
ги по вагітності  і  пологах у 
розрахунку на місяць не по-
винна перевищувати розмі-
ру  максимальної  величини 
бази  нарахування  єдиного 
внеску та не може бути мен-
шою  за  розмір  допомоги, 
обчислений  з  мінімальної 
заробітної плати, встановле-
ної на час настання страхо-
вого випадку.
Крім  того,  відповідно  до 

ч. 4 ст. 21 Закону №1105 до 
періодів,  які  зараховуються 
до страхового стажу, визна-
но  періоди  з  01.01.2016, 
протягом  якого  особа  не 
підлягала  страхуванню,  але 
нею  або  роботодавцем  за 
неї сплачено єдиний внесок.
Змінами, внесеними до ч. 

1 ст. 30 Закону №1105 вста-
новлено,  що  допомога  по 
тимчасовій  непрацездатно-
сті,  допомога  по  вагітності 
та  пологах  застрахованим 
особам (у т.ч. тим, які здій-
снюють  підприємницьку 
чи  іншу діяльність  та одно-
часно працюють на умовах 
трудового  договору)  нада-
ється  за  основним  місцем 
роботи (діяльності) та за су-
місництвом  (наймом) у по-
рядку, встановленому КМУ. 
Таким  чином,  фізичні  осо-
би  –  підприємці,  особи,  які 
провадять  незалежну  про-
фесійну  діяльність,  набули 

права  на  одночасне  отри-
мання  допомоги  за  місцем 
здійснення  діяльності  та  за 
місцем  роботи  за  наймом. 
За таких умов зміни, внесені 
до ч. 1 ст. 31 Закону №1105 
впорядкували  порядок  от-
римання  матеріального  за-
безпечення за страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності,  а  саме 
– підставою для призначен-
ня допомоги по тимчасовій 
непрацездатності,  по  вагіт-
ності і пологах є виданий ли-
сток непрацездатності. 
У  разі  роботи  за  су-

місництвом,  за  трудовим 
договором  (контрактом) 
одночасно  зі  здійсненням 
підприємницької  чи  іншої 
діяльності  підставою  для 
призначення  допомоги  є 
копія  листка  непрацездат-
ності,  засвідчена  підписом 
керівника і печаткою (за на-
явності) за основним місцем 
роботи. Для осіб,  які  одно-
часно  здійснюють  підпри-
ємницьку та іншу діяльність 
і  не  працюють  на  умовах 
трудового  договору,  копію 
листка непрацездатності за-
свідчує  установа  охорони 
здоров’я, яка його видає.
Аналогічно  змінами, 

внесеними  до  п.  1  ч.  1  ст. 
35  Закону  №1105,  значно 
розширено перелік осіб, які 
підлягають страхуванню від 
нещасних  випадків  на  ви-
робництві  та  професійних 
захворювань.  Зокрема  до 
таких  осіб  тепер  відносять-
ся  особи,  які  працюють  на 
умовах  цивільно-правово-
го  договору,  фізичні  осо-
би  –  підприємці,  особи,  які 
проводять  незалежну  про-
фесійну діяльність та члени 
фермерського    господар-
ства, якщо вони не належать 
до осіб, які підлягають стра-
хуванню  на  інших  підста-
вах.  Внаслідок  зазначених 
змін,  звужено  перелік  осіб, 
які  можуть  застрахуватися 
добровільно,  до  таких  осіб 
віднесено членів особистого 

селянського  господарства, 
якщо  вони  не  належать  до 
осіб,  які  підлягають  такому 
страхуванню  на  інших  під-
ставах.  При  цьому  договір 
про  добровільну  участь  у 
системі  загальнообов’язко-
вого державного соціально-
го  страхування  укладається 
органами доходів і зборів у 
порядку, визначеному ст. 10 
Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове  держав-
не  соціальне  страхування» 
від  08.07.2010  №2464  (із 
змінами та доповненнями).
Змінами, внесеними до ч. 

1 ст. 42 Закону №1105 вве-
дено  нові  обмеження  роз-
міру  щомісячної  страхової 
виплати.  Так,  максималь-
ний  розмір  такої  виплати 
на  даний  час  не  повинен 
перевищувати  10  розмірів 
прожиткового  мінімуму, 
встановленого  для  працез-
датних  осіб.  Разом  із  тим 
мінімальний розмір призна-
ченої  щомісячної  страхової 
виплати  потерпілому  у  пе-
рерахунку на 100% втрати 
професійної працездатності 
не  може  бути  меншим  за 
прожитковий мінімум, вста-
новлений для працездатних 
осіб. Аналогічні зміни щодо 
встановлення максимально-
го розміру щомісячної стра-
хової  виплати  особам,  які 
втратили годувальника, вне-
сено до абз. 9 ч. 8 ст. 42 За-
кону №1105. У свою чергу, 
ч. 15 ст. 42 Закону №1105 
визначено,  що  індексація 
суми  страхової  виплати 
проводиться  відповідно  до 
частини другої ст. 37 цього 
Закону.
Решта  змін,  внесених  до 

Закону  №1105,  стосують-
ся  перерахунку  сум  щомі-
сячних  страхових  виплат, 
які  будуть  здійснюватися  в 
період  2018–2020  років  та 
абсолютно  новий  підхід  до 
перерахунку  таких  виплат 
починаючи  з  01.01.2021 
року.

Кисельчук В.П., начальник 
Бородянського відділення 

управління ВД ФСС України 
у Київській області 

Змінено прожитковий мінімум
Із 1 грудня 2017 змінено прожитковий мінімум, 
який становить для дітей віком до 6 років – 
1492 грн, дітей віком від 6 до 18 років – 1860 
грн, працездатних осіб – 1762 грн, осіб, які 
втратили працездатність, – 1373 грн.
Відповідно до нових розмірів прожиткового міні-

муму, нараховуватимуть і нові суми соціальних до-
помог.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Ця допомога надається у розмірі 25% прожитко-

вого мінімуму, встановленого для працездатної осо-
би. Тобто, з 1 грудня 2017 року вона не може бути 
меншою, ніж 440,5 грн (була 421 грн).
Допомога при народженні дитини
Ця державна допомога залишається без змін і ста-

новить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата 
і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).
Допомога одиноким матерям
Надається  у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між 

100% прожиткового мінімуму для дитини відповід-
ного  віку  та  середньомісячним  сукупним  доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 
місяців. Із грудня для дітей до 6 років максимальний 
розмір допомоги становитиме 1492  грн  (був 1426 
грн), від 6 до 18 років – 1860 (було 1777 грн), від 18 
до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1762 
грн (було 1684 грн).
Допомога на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування
Сума допомоги залежить від віку дитини. Для ді-

тей до 6 років вона надається як різниця між 2984 
грн та середньомісячним розміром аліментів, допо-
мог та пенсій за попередні шість місяців, які призна-
чені дитині. 
Від 6 до 18 років: як різниця між 3720 грн та се-

редньомісячним розміром аліментів та пенсій за по-
передні шість місяців, які призначені дитині. 
Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи пі-

клування, аліменти (за відсутності осіб, що за зако-
ном  зобов’язані  їх  утримувати),  пенсія,  стипендія, 
державна допомога за попередні шість календарних 
місяців не нараховувалися, дана допомога призна-
чається  у  розмірі  двох  прожиткових мінімумів  для 
дитини відповідного віку.
Допомога дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів
Дану допомогу надають у розмірі, що дорівнює 

різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та середньомісячним сукупним до-
ходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 
шість місяців. Максимальний розмір допомоги для 
дітей до 6 років становить 746 грн (був 713 грн), від 
6 до 18 років – 930 грн (був 888,5 грн).
Допомога малозабезпеченим сім’ям
Розмір цієї державної соціальної допомоги визна-

чається як різниця між прожитковим
мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукуп-

ним доходом, але цей розмір не може
бути  більшим,  ніж  75%  прожиткового  мінімуму 

для сім’ї. 
З 1 грудня розміри прожиткових мінімумів такі:
► для працездатних осіб — 370,02 грн,
► для осіб, що втратили працездатність, та інвалі-

дів – 1373 грн,
► для дітей віком до 6 років – 1268,20 грн,
► для дітей віком від 6 до 18 років – 1581,00 грн,
► для дітей віком від 18 до 23 років (за умови нав-

чання) – 1497,7 грн.
Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає 
за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного 
розладу
Розмір даної допомоги розраховується як різниця 

між  трьома прожитковими мінімумами на кожного 
члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом 
сім’ї  за  попередні шість місяців,  але  не може бути 
більшим, ніж мінімальна зарплата. Ця допомога на-
дається дієздатній особі, яка зареєстрована або по-
стійно проживає з інвалідом.
Із  1  грудня максимальний  розмір  цієї  допомоги 

становить 1700 грн (був 1624 грн).
Державна соціальна допомога особам, які 
не мають права на пенсію (не вистачає стажу):
1. Громадяни, які досягли віку 63 роки та не ма-

ють права на пенсію відповідно до чинного законо-
давства, з жовтня 2017 року отримують допомогу у 
розмірі 1373 грн (було 949 грн).
2.  Державна  соціальна  допомога  інвалідам  з 

жовтня 2017 року для інвалідів І, II і III груп стано-
вить 1452 грн (було 1312 грн). 
Допомога за померлого годувальника 
Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує 

пенсію  по  втраті  годувальника  на  одну  дитину  – 
1452 грн, на двох дітей – і 742,4 грн, на трьох дітей 
і більше – 2178 грн.

Управління праці і та соціального захисту населення ІМР

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: 
зміни в законодавстві, про які треба знати

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
про конкурс експертів, 

які будуть залучені 
до проведення незалежної 
оцінки об’єктів комунальної 

власності
Балансоутримувач : 

Управління  освіти  і  науки  Ір-
пінської  міської  ради,  нежит-
лові приміщення за адресою:
–  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 

вул.  З.  Алієвої,  64  (зал  боксу 
Ірпінської  ДЮСШ  «Спорт  для 
всіх») (192 м кв.);
–  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 

вул. Троїцька, 40 (спортивний 
ігровий зал Ірпінської ДЮСШ) 
(617,6 м кв.);

–  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 17 (спортив-
ний  зал  Ірпінської  СЗОШ  І-ІІІ 
ст. №1) (179 м кв.).

Балансоутримувач:  КП 
«Ірпіньводоканал»  Ірпінської 
міської ради, нерухоме майно 
за адресою:
–  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 

вул. Соборна, 1-а (частина ад-
міністративного  приміщення) 
(2,0 м кв.);
–  Київська  обл.,  м.  Ірпінь, 

вул. Соборна, 1-а (димова тру-
ба та майданчик) (8,0 м кв.).
Учасникам конкурсу 
необхідно подати до 
конкурсної комісії такі 
документи:
- заяву на участь у конкурсі 

за встановленою формою;

- копії установчих докумен-
тів учасника конкурсу; 
-  копії  документів, що під-

тверджують кваліфікацію пра-
цівників,  які  залучаються  до 
виконання оцінки; 
-  копію  кваліфікаційного 

свідоцтва  оцінювача,  видано-
го  у  встановленому  законом 
порядку; 
- матеріали, в яких відобра-

жається досвід проведення не-
залежної оцінки; 
-  пропозиції  учасника  кон-

курсу щодо термінів виконан-
ня робіт та оплати (подаються 
в окремому опечатаному кон-
верті). 
Умови конкурсу:
- мінімальний термін вико-

нання робіт;

-  мінімальна  вартість  по-
слуг експерта щодо виконання 
незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати 

на кожен об’єкт окремо.
Конкурсну  документацію 

слід подавати не пізніше як за 
чотири робочі дні до дати про-
ведення конкурсу (включно) за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, кімн. №50; тел. для 
довідок: (04597) 63-260. Кон-
курс буде проведено у примі-
щенні  виконавчого  комітету 
Ірпінської  міської  ради  через 
14  днів  після  опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник».

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

◄ початок на ст. 8
Для участі у конкурсі учас-

ник конкурсу подає на роз-
гляд конкурсної комісії:
1.  Заяву  про  участь  в  кон-

курсі (у встановленій формі);
2.  Документи,  що  підтвер-

джують  сплату  реєстраційного 
та гарантійного внесків;
3.  Документи,  які  визначе-

ні  наказом  Фонду  державного 
майна  України  від  15.02.2013 
№201 «Про затвердження пере-
ліку  документів,  які  подаються 
орендодавцеві  для  укладання 
договору оренди майна, що на-
лежить до державної власності»;
4.  Зобов’язання  (пропозиції 

у  встановленій  формі)  щодо 
виконання  умов  конкурсу  та 
забезпечення плати (надаються 
у конвертах із написом «На кон-

курс»,  запечатаних  печаткою 
учасника конкурсу);
5.  Відомості  про  учасника 

конкурсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені ко-

пії установчих документів;
- документи, що посвідчують 

повноваження  представника 
юридичної особи;
-  відомості  про фінансовий 

стан (платоспроможність) учас-
ника  конкурсу  з  урахуванням 
дебіторської  та  кредиторської 
заборгованостей;
- неприбуткові організації  – 

копію документів про реєстра-
цію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
-  копію  документа,  що  по-

свідчує  особу  учасника  кон-

курсу,  або  належним  чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;
- витяг з Єдиного державно-

го реєстру;
- декларацію про доходи.
Ознайомлення  з  об’єктом 

оренди  здійснюється  за  пого-
дженням  з  балансоутримува-
чем.
Плата  за  реєстрацію  заяви 

(реєстраційний внесок) складає 
17,00  грн  та  перераховуєть-
ся  до  цільового фонду міської 
ради  соціально-економічного 
розвитку  міста.  Гарантійний 
внесок у розмірі 10% від суми 
річної  орендної  плати  перера-
ховується  на  рахунок  одержу-
вача  коштів  виконавчого  ко-
мітету  Ірпінської  міської  ради. 

Номера  рахунків  для  сплати 
гарантійного та реєстраційного 
внесків, додаткову інформацію 
можна  отримати  за  адресою: 
м.  Ірпінь,  вул. Шевченка,  2  а, 
кім.  48.
Конкурс буде проведено че-

рез 30 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник»  за  адресою:  м.  рпінь, 
вул.  Шевченка,  2-а  (кім.  50). 
Кінцевий термін подання доку-
ментів для участі у конкурсі – за 
6  днів  до  проведення  конкур-
су. Документи приймаються за 
адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Шев-
ченка, 2-а (кім. 50).
Довідки  за  телефоном  – 

63- 260.
Перший заступник міського 

голови Д.В. Христюк
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РАБОТА В ПОЛЬШЕ, 
ЧЕХИИ. 

Все оформление 
за наш счет. 

Очень большой 
выбор вакансий. 
З/п от 17 000 грн. 

Бесплатное проживание. 
тел. (066) 585-90- 90, 

(068) 585-90-90, 
(063) 585- 90-90. 

Лицензия: Серия АЕ, №460927 

«ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР»
на вулиці Мінеральна, 36

• дошка підлоги – 170 грн; • блок хаус – 170 грн;
• імітація брусу – 170 грн; • вагонка 125 грн та інше.
Тел.: (097) 346-35-89; (093) 540-09-84; (066) 065-92-08.

Продам телицю 1 рік 3 місяці (тільна), 
коров’ячий гній (самовивіз) 
м. Ірпінь, вул. Озерна, 77; 

тел. 54-110, (093) 097-60-32.

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81 (095) 60-32-869

ТОВ «Бізнес-Фарватер»      
 Ваш фактор успіху

- консультування з питань 
оподаткування
- бухгалтерський супровід   
- бізнес-консалтинг

м. Київ, м. Ірпінь, 
м. Буча, (095) 386-97-28, 

(073) 122-79-68
biznfarvater@gmail.com, 

www.farvater.io.ua
ПРОФЕСІЙНО 

КОНФІДЕНЦІЙНО
НАДІЙНО
ДОСТУПНО

ПОТРІБНІ РОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО В НЕМІШАЄВЕ:
• оператор трубної лінії

• оператор кабельної лінії
Навчання, достойна заробітна плата
Звертатись за тел. (067) 735-35-37

КОМПАНІЇ НА МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО 
ПОТРІБНІ ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ:

- розпиловочний центр HOLZMA
- кромкооблицювальна лінія BRAND
Вимоги:
- досвід роботи в порізці ДСП і обклейці ПВХ від 1 року
-  досвід  роботи  на  верстатах  ALTENDORF,  HOLZMA, 
BRAND
- відповідальність, старанність.
Ми пропонуємо:
- стабільну роботу з можливістю навчання
- заробітна плата від 6500 грн/міс
Контактна особа Олександр Леонідович 

(050) 469-37-93

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

не розмитнені, проблемні.
  ДОРОГО

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

ПІДПРИЄМСТВО У М.КИЄВІ ПРОПОНУЄ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ
 ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ.
Стоянка автомобіля в м. Ірпінь

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 
- наявність медичної довідки; - знання м. Києва

- відсутність шкідливих звичок
Довідка за тел.: (044) 230-69- 65

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:
• офіційне відкриття заходу за участі почесних гостей фестивалю та наших друзів;
• показові виступи провідних фітнес-клубів, спортивних колективів (танці, художня 

гімнастика, бокс, кікбоксинг, тхеквондо, workout, важка атлетика, акробати, спортивна 
гімнастика);
• розіграші цінних подарунків: абонементи в спортивні клуби, спортивний інвентар 

та харчування, подарункові сертифікати від партнерів;
• головним сюрпризом фестивалю стануть змагання серед усіх бажаючих за 

путівку для двох  на Новорічний відпочинок у Буковелі!
• для наймолодших гостей фестивалю буде обладнано окрему зону з аніматорами 

та кваліфікованими педагогами сучасного дитячого садку «LIMPOPO»;
• Під  час фестивалю Святий Миколай щедро даруватиме подарунки.

Гості фестивалю:
Ярослав Амосов – заслужений майстер спорту з бойового самбо, дворазовий чемпі-

он Європи, чемпіон Євразії, триразовий чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон світу з 
ММА за версією GEFC боєць ліги Bellator.

Людмила Насонова – триразова чемпіонка України, бронзова призерка EVLS Пра-
га, срібна призерка Olympia San Marino pro, перше місце   Olympia amateur.

Родіон Салов – володар Кубку світу, багаторазовий чемпіон України, переможець 
міжнародних змагань з кікбоксінгу. 

Вельмишановні 
Ігоре Панасюк, Іване Лехман, 

Геннадію Мурашковський!
Користуючись  нагодою,  хочу  подякувати  вам  і 

всім, хто опікується інвалідами! Адже надання що-
денної підтримки й допомоги – реальний вияв ми-
лосердя, людяності  і любові до людини. Прийміть 
мою щиру подяку від широкого мого серця! 

З любов’ю до вас, В.М. ДАЦЕНКО 

ВИДАТНИЙ ВОКАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ 
ПАВЛО ТЮТЮННИК

ПРОВОДИТЬ МАЙСТЕР-КЛАСИ В ІРПЕНІ!
Завдяки унікальній авторській методиці кожен бажаючий, 
незалежно від віку і здібностей, через подолання страхів та 
комплексів зможе розкрити свій неповторний голос.
Довідки за тел.: (095) 921-44-82, (099) 019-11-73.

Вітаємо з ювілеєм 
Ткаченко Тамару Олександрівну – 

тендітну, ніжну, красиву жінку, що має добру 
вдачу, толерантного, виваженого, уважного до 

колег керівника, що більше 25 років працює на посаді 
завідувача педагогічним колективом дитячого 

санаторію «Лісний» і завжди знаходить для всіх час, 
слушну пораду і добре слово!

Нехай роки, як журавлині зграї, 
Ведуть невпинно перельотів відлік
Ми долі вдячні, бо щодня Ви з нами
Важким педагогічним будням 
кидаєте виклик
І впевнені, що Ваше добре серце,
Наповнене і мудрістю, й терпінням
Осяє шлях й добром зігріє душі 
Теперішньому й новим поколінням!
Нехай сповна квітучою красою
Наповниться Ваш кожен день 
прожитий!
Нехай дарують Небеса і люди
Щасливі дні, здоров’я, шану, квіти!

Із найкращими побажаннями, 
педагогічний колектив дитячого санаторію «Лісний»

Висловлюємо щиру подяку:
• Ірпінському міському голові Карплюку В.А. за 

збереження приміщення клубу;
• журналісту газети «Ірпінський вісник» Наталії 

Рибальській за публікацію про дітей з особливими 
потребами, що мешкають в Ірпені;

• Мирославі Свистович і Юлії Шиховцовій за 
подарований клубу «Дивосвіт» ноутбук

• Терещенко Аллі Іванівні і волонтеру Васильковій 
Софії Станіславівні за фінансову допомогу і 
моральну підтримку.

Батьківський комітет клубу «Дивосвіт»,
голова батьківського комітету С.В. Аверіна 


