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60-416
2015ivirpin@ukr.net

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

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

Передплатний індекс – 35033

Кому ж потрібна 
була ця надзвичайна 

ситуація, кому 
планувалося завдати 
величезні збитки, кого 
покалічити, а чи то 

взагалі вбити?

с. 2

Передплатити наше видання 
можна в будь-якому 

відділенні «Укрпошти»
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РЕДАКЦІЯРЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА  

Передплатний індекс – 

35033

ЧИТАЙ!
theirpin.city

27 лютого о 16:00 
в Ірпінській міській бібліотеці 

БРАТИ КАПРАНОВИ 
ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ КНИГУ – 

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

Серце на весну повертається – 
свято Колодія починається!
Народно-обрядове свято Колодія

«МАСНИЦЯ В ІРПЕНІ»«МАСНИЦЯ В ІРПЕНІ»
26 лютого (нд) 12:00

(вул. Шевченка, партерна площа)
У програмі:
► проведення 

старовинного обряду 
«Волочіння колодки»
► майстер-клас з 

українських народних 
танців
► жартівливі народні 

пісні, народні розваги
► святковий ярмарок, 

фуд-корт
► безкоштовні 

млинці найактивнішим 
учасникам

Під патронатом
 Ірпінського міського голови 

Володимира Карплюка

«Хто буде навчати наших дітей?» Ця проблема не полишає чим далі, тим більше. І на те є підстави. 
Чисто житейські, банальні. Але через них із освіти щороку йде багато тих, хто міг би бути чудовим 
педагогом і прагнув цього. Адже як із невисокою зарплатою і часто за відсутності житла у переповнених 
класах якісно вкладати в голівоньки «розумне, добре, вічне»? Як бути вчителю ефективним, якщо 
він підпрацьовує там і сям, аби оплачувати орендоване житло? От і в Ірпені в 15 школах налічується 
566 вчителів, і з них під 200 (!) не мають власних осель. І чи є в молодих освітян взагалі шанси колись для 
себе вирішити болюче «квартирне питання»?

ЗАПРОШУЄМО НА ФОРУМ
18 лютого о 10:30 в Ірпінській міськраді за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (акто-
ва зала) відбудеться форум з теми «Роль мо-
лоді в механізмі місцевого самоврядування». 
Головна мета заходу – об’єднати молодих 
лідерів і надати  їм можливість брати актив-
ну участь у житті власного міста. Для участі 
зареєструйтесь: online.studrespublika.com/ 
(до 16 лютого).
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ЯК ЯК і ДЕ ЖИТИ ОСВІТЯНАМ? ДЕ ЖИТИ ОСВІТЯНАМ?
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Скарбничка «на потім»
І хто придумав цей світ з усіма його 

звабами? Хочеться, хочеться, хочеться… Як же багато 
всього хочеться! І де ж набратися на все це життя? І по-
значаєш невидимим маркером усе, до чого така спрагла 
душа, що не дає спокою, що знову і знову затягує думки: 
прочитати і цю книжку, і ту, і ще кілька тисяч інших, най-
кращих! Побувати у тих містах, про які читав. Відправити-
ся навесні на море, коли ще не сезон, і всі мушлі, винесені 
хвилями на холодний пісок, тільки твої. Де вмощуєшся у 
легке складане кріселко, дістаєш термос із трав’яним чаєм, 
і, підставляючи обличчя наново народженому весняному 
сонцю, читаєш Рея Бредбері, колись залишеного «на по-
тім».
Власне, на потім відкладені й Карпати у час цвітіння 

різнотрав’я на пологих вершинах, куди можна забратися, 
перестрибуючи через крижані потічки, де можна впасти 
горілиць у м’якуш трав і приймати в себе уже сміливі не-
стримні промені, пахощі розігрітого деревію і конюшини. 
Господи, хто ж таку красу «придумав»? Хочеться!!! І луна 
відбиває кинуте горам слово «люблю!», як тенісний м’я-
чик, – від однієї вершини до другої. І слово повертається 
до тебе з різних куточків – кілька разів…
На потім залишена й тиха хода осені під мурами се-

редньовічного замку, де пахне сирою землею, грибами 
і вологим камінням. Де зосереджено і сторожко тебе ви-
вчають, вдивляючись у самісіньку душу, одвічні тіні і духи 
залишених під цими мурами предків. 
Багато чого у тій скарбничці уже зібрано… На життя на-

перед. На вічність! 
І неспішні літні вечори на дерев’яній веранді, уквітча-

ній червоними петуніями і суцвіттям герані, де так душев-
но і затишно мовчати, слухаючи цвіркунів, і боятися роз-
ворушити тишу необережним брязком ложки у горнятку. 
І сонячний світанок, назустріч якому вибігаєш у рося-

нисту прохолоду, і біжиш, біжиш, біжиш, розпочавши нове 
життя, щоб повернутись одночасно і змореним, і бадьо-
рим, готовим день прожити так, ніби ніч на землю не опу-
ститься ніколи… 
І світ слів, які видзьобуєш по одному зі словників, сма-

куєш, дивуєшся – як це ти жив без них, не знаючи їхнього 
смислу, не впускаючи їх у коловорот свого життя, мислен-
ня, творчості?
І світ музики, яка піддається не відразу, тільки манить і 

хвилює, щоб потім жадібно припав до неї, вбирав і пускав 
її по кожній жилці своїй, аби донести до щонайвіддалені-
шої клітинки тіла, до кожної іскринки своєї душі.
І світ близьких і рідних, світ друзів. Які розширюють го-

ризонти, які переліплюють тебе самого, які є таким багат-
ством, відкриттям і окремим світом, до якого повертаєшся 
знову і знову, і думаєш: «Хто ж придумав отак?..»
Вабить, вабить світ новими можливостями, талантами і 

дарами, знаннями й відкриттями, потребами і знахідками. 
Щоб торкнувся, відчув, пішов за ним… 
І ти йдеш. Кудись. Чи за тим, що легше, чи більш на-

сущне, чи, можливо, звичніше… Щодня торуєш цю до-
рогу до якогось рубежу, де можна стряхнути з себе пил 
буденності, відкоркувати у собі те багатство, залишене 
на потім, і почати втілювати все, чого так хотілося: бути 
одночасно молодим, здоровим, гарним, мудрим, кохати і 
бути коханим, не коїти тих лихих помилок, від яких у гор-
лі пересихає, насолоджуватися красою світу і гармонією 
в собі, умінням жити з іншими і розуміти цей світ; будучи 
майстром своєї справи, розвивати здібності в іншій і завж-
ди могти із легкістю підійматися на вершини, де на кожне 
слово озивається луна…
І тільки коли позаду залишається все те, що в якийсь 

особливий день розтануло, пішло «крізь пальці» від яко-
гось аж ніяк не залишеного на потім збою серця чи неспо-
діваної розлуки, судомно, на краю власної долі кидаєшся 
до скарбнички своїх залишених на кращі часи «хочу!»… А 
там – тільки самотність і біль далеких мрій, вже неможли-
вих, вже нездійснених, тих, що нагадують почорніле від 
часу сухе листя, приготовлене для гербарію, який домов-
лялися зробити зі своєю дитиною, коли та ще була зовсім 
маленькою і ти ще не був дідусем чи не була бабусею…

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПОДІЇ 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Круглий стіл

Обслуговування 
багатоквартирних будинків
У суботу, 18 лютого, з 11:00 до 13:00 у приміщенні 

Ірпінської міської ради відбудеться круглий стіл на тему 
«Професіоналізм при обслуговуванні житлових бага-
токвартирних будинків у м. Ірпінь». Ініціатори заходу: ке-
руюча компанія «Уют сервіс», КП «Ірпіньводоканал», Гро-
мадська рада при виконавчому комітеті ІМР.

Готуйтеся: незабаром полігони Готуйтеся: незабаром полігони 
прийматимуть лише органічні відходиприйматимуть лише органічні відходи

МІЖ ІНШИМ

Звертаємо увагу на те, що 
з 1 січня 2018 р., відповідно 
до пункту І частини 1 стат-
ті 32 Закону України «Про 
відходи», забороняється за-
хоронення необроблених (не 
перероблених) побутових 
відходів. Тобто полігони не 
прийматимуть відходи в їх-
ньому теперішньому складі, 
окрім органічних. 
Тож якщо сміття не буде 

відсортовано за фракціями, 

обслуговуючі компанії будуть 
затримувати вивіз від клієнта 
до моменту повного сорту-
вання. За інших обставин бу-
дуть вводитися штрафи за не-
дотримання умов співпраці.
Ми пропонуємо готувати-

ся до подібних змін шляхом 
встановлення контейнерів під 
роздільний збір.

Екологічне підприємство 
«Рада»

В ІРПЕНІ ПЛАНУЮТЬ НОВУ В ІРПЕНІ ПЛАНУЮТЬ НОВУ 
ОБ’ЇЗНУ ДОРОГУОБ’ЇЗНУ ДОРОГУ
Уже до кінця цього року 
в Ірпені може з’явитися 
нова об’їзна дорога. Вона 
має з’єднати нову трасу 
Київ – Ірпінь і вулицю 
Підгірну. Проектно-
кошторисну документацію 
цього об’єкту на суму 
60 млн грн було 
затверджено 14 лютого 
виконавчим комітетом 
Ірпінської міської ради.

«Ми бачимо, наскільки 
сьогодні завантажені вулиці 
Університетська і Соборна. 
Це шосе має значно полег-
шити рух у місті. Багато ав-
томобілів, а головне – ван-
тажівки, що рухаються з Бучі 

та Варшавської траси, не до-
їжджаючи до кільця у районі 
Водоканалу, будуть поверта-
ти праворуч і виїжджатимуть 
на Підгірну», – прокоменту-
вав цю новину начальник КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд» Ігор 
Дворніков. За його словами, 
цей об’єкт дуже складний, 
адже земля в районі будів-
ництва дороги потребує ви-
торфовки і створення насипу. 
Крім того, там буде облад-
нано ливневу каналізацію, а 
також тротуари і велодоріж-
ку. Загальна протяжність цієї 
об’їзної становить близько 
5 км.

«Кошти на будівництво 
цього шосе ми не плануємо 
брати з міського бюджету. 
Саме зараз формуються усі 
обласні і державні програми, і 
ми будемо подавати цей про-
ект, шукаючи зовнішнє фінан-
сування. Плануємо залучити 
й інвестиційний відділ для 

пошуку грантових програм», – 
наголосив Дворніков. 
Залучати кошти від пайо-

вої участі забудовників до 
цього проекту теж не плану-
ють: «Це надто великий і сер-
йозний об’єкт».

«Правда Ірпеня»

Кому потрібні були людські жертви, Кому потрібні були людські жертви, 
пошкоджений будинок і скандал в Ірпені?пошкоджений будинок і скандал в Ірпені?

В Ірпені по 
вул. Покровській, 10 
(колишня Дзержинського), 
10 лютого виявлено 
кричущу ситуацію, яка 
загрожувала серйозним 
пошкодженням майна і 
цілком могла призвести до 
людських жертв. 
За вказаною адресою на 

міській території хтось зу-
мисне підпиляв дві великі 
здорові сосни, спрямувавши 
напрямок їхнього падіння у 
випадку вітряної погоди та-
ким чином, щоб вони завали-
лися на дах двоповерхового 
будинку, розташованого під 
цими деревами. 

Заява про пошкодження 
сосен надійшла від мешканки 
Ірпеня до КП «Ірпіньзелен-
буд», яке негайно відправи-
ло на місце події аварійну 
машину і бригаду для зне-
сення дерев. «На момент 
приїзду машини сосни вже 
були небезпечно нахилені 
над двоповерховим житло-
вим будинком. Вони великі, 
не сухі, одна – діаметром 
40 см, друга трохи менша. 
Після знесення дерев ко-
мунальним підприємством 
було подано заяву у пра-
воохоронні органи щодо 
проведення розслідування 
у зв’язку з навмисним під-

пилюванням дерев, – ко-
ментує ситуацію начальник 
КП “Ірпіньзеленбуд” Ольга 
Олійнич і додає: – Таке у нас 
трапилося вперше, і це було 
дуже небезпечно». 
Кому ж потрібна була ця 

надзвичайна ситуація, кому 

планувалося завдати вели-
чезні збитки, кого покалічи-
ти, а чи то взагалі вбити, під-
ставивши при цьому міські 
служби, кому потрібен був 
черговий скандал в Ірпені, 
з’ясовуватимуть правоохо-
ронні органи.

ПРИКРО

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

В Україні оголошено надзвичайний В Україні оголошено надзвичайний 
режим в енергетицірежим в енергетиці
Кабінет Міністрів на 
позачерговому засіданні 
15 лютого запровадив 
надзвичайні заходи в 
енергетиці. 
Прем’єр Володимир Грой-

сман закликав розблокувати 
поставки вугілля з окупова-
ної території Донбасу, адже 
поклади вугілля антрацитної 
групи є лише в зоні бойових 
дій. Блокада поставок ву-
гілля, яке використовується 
теплоелектростанціями, є 
злочином, заявив Гройсман: 
«Це призведе до зупинки ме-
талургійних підприємств, де 
працює 300 тис. осіб... Інак-
ше як підрив економіки, це 
назвати неможливо». 
Прем’єр звернувся до 

РНБО із проханням детально 

розглянути ситуацію і вжити 
всіх необхідних заходів для 
вирішення цього питання.
Держпідприємство «Енер-

горинок» має розробити 
графік навантаження енер-
госистеми України з ураху-
ванням вимог державного 
підприємства «Укренерго» по 
складу обладнання теплових 
електростанцій енергоге-
неруючих компаній. Розро-
бити нарахування платежів 
за електричну енергію її ви-
робникам, які працюють за 
ціновими заявками, для яких 
встановлені графіки та обся-
ги виробництва електричної 
енергії, з граничної ціни сис-
теми.
Для кінцевих споживачів 

електроенергії надзвичай-
ний стан означає можливі (у 

разі необхідності) тимчасові 
відключення електроенергії 
(«віялові відключення»), які 
центральний диспетчер енер-
госистеми має право застосо-
вувати при дефіциті потуж-
ності в системі. Прес-служба 
енергоштабу повідомила, що 
віялові відключення подачі 
електроенергії можуть торк-
нутися насамперед жителів 
Київської, Харківської, Чер-
нігівської, Запорізької, Сум-

ської, Дніпропетровської та 
Черкаської областей.
Згідно з постановою, над-

звичайний режим з енергети-
ки буде діяти місяць, тобто до 
16 березня 2017 р. Але за три 
дні до закінчення терміну дії 
цього розпорядження Мініс-
терство енергетики повинно 
проінформувати Кабінет Мі-
ністрів України про стан його 
виконання.

За матеріалами Інтернет

РЕАЛІЇ
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У Коцюбинському вирішують У Коцюбинському вирішують 
долю дитячого садочкадолю дитячого садочка
10 лютого в Коцюбинському відбулося засідання постійної комісії з питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, містобудування, благоустрою, землеустрою та відносин власності на 
природні ресурси, на якому обговорили питання дитячого садочка по вулиці Коцюбинського, 6. 
Зараз на цій території розташовано дитячий майданчик, який облаштували депутати місцевої 
ради разом з активними мешканцями, та закинута будівля, де колись була лікарня.

Оскільки будівництво за-
планованого закладу про-
тягом кількох років затягу-
валось і будівля пустувала, 
з’явилась пропозиція тим-
часового використання при-
міщення. Депутат Коцюбин-
ської селищної ради Олена 
Сокотюк провела опитування 
щодо розміщення в будівлі 
пункту прийому вторинної 
сировини, офісу адопції тва-
рин або ж пункту прийому 
допомоги учасникам АТО. 
27 січня вона поінформувала 
про результати опитування: 
«Мешканці, які проживають 
у прилеглих до ділянки бу-
динках, проти розташування 
в зазначеному приміщенні 
пункту прийому вторинної си-
ровини та офісу адопції тва-
рин. До можливого сусідства 
із пунктом прийому допомо-
ги для учасників АТО меш-
канці поставились позитивно. 
Однак мешканці повідомляли 
під час опитування про те, що 
на зазначеній ділянці вони 

бачать у пріоритеті (а деякі 
навіть єдиноможливим варі-
антом) розташування об’єк-
тів, які б стосувалися безпо-
середньо дітей: на постійній 
основі – дитячий садочок, а 
до його побудови – тимчасові 
об’єкти винятково для дозвіл-
ля дітей». 
Для того, щоб ознайоми-

тись із думкою мешканців 
з цього приводу, 10 лютого 
члени комісії запросили меш-
канців селища, що живуть на 
прилеглих до вищевказаної 
території вулицях. Про ре-
зультати діалогу розповів де-
путат Коцюбинської селищної 
ради Ігор Рожанський: «Жи-
телі приватного сектору пе-
редали письмове звернення 
голові комісії П.М. Назаруку 
з проханням залишити май-
данчик для дітей, а будівлю 
без орендарів. Також узяти 
під контроль питання щодо 
здачі в оренду будівель, які 
розташовані на цій території. 
Звернення передала активна 

мешканка приватного секто-
ру Світлана Лагода, яка пові-
домила нам позицію жителів 
приватного сектору. Окрім 
цього, до голови земельної 
комісії П.М. Назарука та го-
лови селища О.В. Матюшиної 
звернувся голова ГО “Громад-
ський актив Коцюбинського” 
Д.М. Виноградець, який на-
голосив, що їхня організація 
підтримує думку громади і 
буде сприяти недопущенню 
орендарів на цю територію. 

Як член земельної комісії на-
голошую, що депутатський 
корпус зробить усе мож-
ливе, аби вже найближчим 
часом нарешті розпочалось 
будівництво дитячого садоч-
ку по вулиці Коцюбинсько-
го. Тим паче, що в бюджеті 
на 2017 р. закладено кошти 
(370 000 грн) на цей проект».
Тож бути чи не бути ново-

му дитячому садочку в Коцю-
бинському? Час покаже…

Олена РОЖАНСЬКА

ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ 
УКРАЇНИ – ІРПІНСЬКИМ ШКОЛЯРАМУКРАЇНИ – ІРПІНСЬКИМ ШКОЛЯРАМ
За ініціативи управління освіти та науки Ірпеня до нашого міста завітала Національна 
філармонія України, щоб познайомити школярів з музичним мистецтвом. Перший пілотний 
концерт пройшов для дітей 3–5 класів 10 лютого в актовій залі Ірпінської міської ради.

Це був не просто концерт, 
а й жива розмова з дітьми 
про мистецтво, знайомство з 
музичними інструментами, а 
наприкінці прозвучало попу-
рі з відомих мультфільмів у 
виконанні музикантів філар-
монії. Діти із задоволенням 
підспівували й аплодували. 
Загалом у цей день відбу-

лося чотири концерти для ді-
тей різних вікових категорій. 
За словами Тетяни Панасюк, 
спеціаліста з питань виховної 
роботи та позашкільної осві-
ти управління освіти Ірпеня, 
яка опікувалася організацією 
заходу, діти були у захваті, 
лунали вигуки «браво!», а 

вчителі говорили, що такі за-
ходи важливі для дітей, учать 
їх цінувати мистецтво: «Я б 
дуже хотіла, щоб на цьому 
концерті не закінчилося наше 
спілкування з музикою, а 
продовжилося вже у школах 
міста. Щоб керівники на-
вчальних закладів самі запро-
шували артистів філармонії 
до себе у школи. Тоді з мисте-
цтвом зможе познайомитися 
набагато більше учнів!»
Проведення цього захо-

ду стало можливим завдяки 
підтримці голови Ірпінської 
міської ради Володимиру 
Карплюку, ініціативі та ор-
ганізації начальника управ-

ління освіти і науки Ірпеня 
Анни Король, спеціаліста 
управління освіти і науки 
Тетяни Панасюк та началь-

ника відділу культури націо-
нальностей та релігій Євгенії 
Антонюк та редакції нашої 
газети. 

МАЄ ЗНАЧЕННЯ!

Ірпінські боксери стали 
чемпіонами Київської області

Юні спортсмени з Ірпеня вибороли золоті нагороди 
чемпіонату Київської області з боксу.
Чемпіонат Київської області з боксу серед юнаків 2003-

04 р. н. пройшов у Борисполі. У змаганнях узяли участь 
125 боксерів, серед яких 10 ірпінців. До фінальних по-
єдинків провели по два бої. За їх результатами команда 
здобула п’ять перших місць і одне друге.
Чемпіонами стали: Кирило Бузирєв (33 кг), Дмитро 

Гриценко (37 кг), Андрій Горенко (46 кг), Данило Хоменко 
(48 кг), Микола Сєров (59 кг ), Ян Муратов (68 кг). Андрій 
Костенко, чемпіон України 2016 р., посів ІІ місце. За під-
сумками змагань команда міста Ірпінь здобула І командне 
місце. Вітаємо переможців та тренерський склад на чолі з 
Олегом Кудіновим із чудовими результатами!

Ірпінь прийматиме 
спартакіаду серед 
депутатів Київщини
Наприкінці квітня в Ірпені відбудеться спартакіада 

депутатів Київської області. Народні обранці всіх рівнів 
змагатимуться між собою та виборюватимуть звання пе-
реможців.

«Команди депутатів змагатимуться у футболі, волей-
болі, настільному тенісі, шахах, шашках та перетягуван-
ні канату. Спартакіада серед депутатів і держслужбовців 
уже традиційно проходить навесні у більшості областей 
України. Ірпінь – місто здоров’я та спорту, тому готуймося 
вболівати за команду рідного міста!» – закликав перший 
заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк.

► Російсько-окупаційні війська постійно порушу-
ють режим тиші на Донбасі, обстрілюючи наші позиції. 
З артилерії, танків, гранатометів і мінометів бойовики об-
стрілюють Піски, Авдіївку, Троїцьке, Невельське, Зайцеве, 
Новоселівку, Луганське, Водяне, Красногорівку, Лебедин-
ське, Богданівку, Широкине, Кримське. По всій лінії роз-
межування – обстріли з великокаліберних кулеметів і стрі-
лецької зброї. Збройні Сили України через спільний центр 
із контролю і координації припинення вогню попередили, 
що з метою уникнення втрат будуть змушені відкрити во-
гонь у відповідь.

► Група народних депутатів закликала Президен-
та Порошенка терміново скликати Раду національної 
безпеки і оборони для припинення блокади заліз-
ниці на Донбасі. Зазначено, що протягом трьох тижнів 
центральна влада не змогла припинити правопорушення 
(учасники блокади, серед яких – народні депутати і вете-
рани АТО, не пропускають з окупованої території ешелони 
з вугіллям). «Вважаємо неприпустимою блокаду, яка має 
катастрофічні наслідки для економіки і соціальної сфери», 
– йдеться в листі. 

► Важлива заява: президент США Дональд Трамп 
чекає, що Росія поверне Україні Крим і припинить на-
сильство на Донбасі. Про це заявив спікер Білого Дому 
Шон Спайсер. Водночас Трамп прагне нормальних відно-
син із Росією. До речі, новий голова Мінфіну США Стівен 
Мнучін заявив, що політика санкцій, яку США проводять 
стосовно Росії, залишиться чинною, а міністр оборони 
США Джеймс Меттіс – що США рекомендують своїм ди-
пломатам вести переговори з Росією «з позиції сили».

► Дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 
2013 р., і Янукович знав про це, таку заяву оприлюднив 
міністр юстиції Павло Петренко: «Ми чітко встановили у 
вигляді письмових доказів і документів, що активну фазу 
підготовки до захоплення Криму Росія почала в 2013 р., 
несанкціоновано збільшивши свій військовий контингент, 
ведучи активну підривну й розвідувальну роботу в місце-
вих органах влади Криму – це зафіксовано документаль-
но». Є документальні докази захоплення в полон і застосу-
вання тортур з боку російських силовиків щодо місцевих 
жителів Криму в 2014 р. Петренко заявив, що Янукович, 
його оточення, спецслужби не могли не знати про дії з під-
готовки окупації півострова.

► Парламент має відправити у відставку Прем’єр-мі-
ністра Гройсмана, заявила глава «Батьківщини» Тимо-
шенко і назвала п’ять причин: падіння ВВП у доларовому 
еквіваленті, гіперінфляція, зниження рівня життя, свідома 
«зачистка» сіл і селищ, а також порушення демократії і сво-
боди. «Крім того – мегакорупція, про яку говорить увесь 
світ, за яку вже просто соромно кожному українцю», – від-
значила Тимошенко.
Гройсман відреагував під час виступу на засіданні Каб-

міну: «Я вважаю, що мамою української економічної слаб-
кості, корупції, неефективності і популізму, знищення не-
залежності є Тимошенко, яка 20 років робила все для того, 
щоб Україну знищити. І завжди їй хтось заважав, якщо у 
неї щось не виходило... Я розумію, що у неї є бажання до 
влади дорватися. Для неї це самоціль». 

► Віце-прем’єр Павло Розенко стверджує, що сьо-
годні дискусії про підвищення пенсійного віку і стра-
хового стажу недоречні: «Збільшення пенсійного віку на 
рік-три чи п’ять глобально на пенсійну систему впливу не 
матиме. Це не вплине і на збалансування бюджету Пен-
сійного фонду, тому що там мають значення зовсім інші 
чинники. Зараз тривалість життя українців в порівнянні з 
країнами ЄС дуже низька. На цьому тлі подовження трудо-
вого стажу нелогічне. Вихід українців на пенсію в 60 років, 
на моє переконання, – збалансований саме під наші реалії 
термін. Те ж саме і страховий стаж: 30 років для жінок і 
35 для чоловіків – оптимально».

► Міністр соціальної політики Андрій Рева: «В Укра-
їні проживає 26 млн осіб працездатного віку, з них 
16 млн зайнятих і 2 млн безробітних. Де ще 8 млн – ніхто 
не розуміє. Із 16 млн зайнятих Єдиний соцвнесок (ЄСВ) 
платить 10,5 млн. Пенсіонерів у нас – близько 12 млн. Що 
виходить? У нас є величезна база для збільшення кілько-
сті платників ЄСВ до Пенсійного фонду. Але вони не пла-
тять. Чому? Тому що є дві базові установки: “Буде 60 років 
– мені пенсію дадуть” і “Мені дадуть таку ж пенсію, як і 
моєму сусіду, який сплачує внески”. От пенсіонер і каже: 
“Я 45 років пахав і мені дали 1247 грн. А він працював 
10 років і йому теж 1247…”» 

► Стан більшості сфер життя в Україні в 2016 р. іс-
тотно погіршився, про це свідчать результати спільного 
опитування Київського міжнародного інституту соціології, 
Центру Разумкова та Фонду «Демократичні ініціативи». У 
цілому ситуація в країні, на думку 73% населення, погір-
шилася. Найбільш негативні зміни – у рівні цін та тари-
фів – тут погіршення відзначили 88,5% опитаних, в еко-
номічному становищі – 77%, у рівні стабільності – 75%, 
в упевненості у майбутньому – 74%, урівні добробуту 
– 73%, у ставленні до влади – 72%. Погіршилися спра-
ви зі злочинністю (62%), в охороні здоров’я (54%), оплаті 
праці (54,5%), соцзахисті (49%), пенсійному забезпеченні 
(49%), законності дій держслужбовців (43%). Єдина сфе-
ра, де відзначено поліпшення – обороноздатність країни. 
Тут зміни на краще помітили 40%.

Фото з мережі Інтернет

Фото: В. Шилов
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Учительство 
потребує захисту і 
турботи

У 2017/2018 
навчальному році 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
Ірпеня мережа класів 
складатиме 372, у 
них навчатиметься 10 
155 учнів. Мережа і 
контингент учнів шкіл у 
порівнянні з минулим 
роком збільшується на 42 
класи і 964 учні. Кількість 
груп подовженого дня 
збільшується на 5 груп 
– 150 учнів, всього буде 
сформовано 46 груп на 
1380 учнів (2016/2017 
н. р. – 36 груп 1080 
учнів). Збільшиться 
віддаленість до базових 
навчальних закладів. Це 
пояснюється великими 
територіями мікрорайонів 
обслуговування, 
розкиданістю 
територіальних громад 
урочища Кичеєве (смт 
Ворзель), мікрорайонів 
Баланівка, Мостище, 
селища Гостомель.

Сьогодні ми сконцентрує-
мося на учительстві, яке ко-
нче потребує стимулювання, 
якщо нам не все одно, хто 
навчатиме наших дітей зав-
тра. І що б ми не говорили 
– в основі основ буття – це 
можливість мати дах над го-
ловою. Хоч дуже скромний, 
але свій життєвий простір. На 
що ж сподіватися освітянам? 
Ми спробували розглянути 
цю проблему з різних боків, 
у спілкуванні з функціоне-
рами, директором школи і, 
звісно, з молодими вчителя-
ми-безхатьками. 

«У нас стало загальним го-
ворити, що діти – наше май-
бутнє. Раз так, то на майбутнє 
не треба шкодувати грошей, 
у тому числі на вчителів. Але 
держава в цьому сенсі дуже 
інертна і байдужа, отже, треба 
ворушитися на місцях. Тому 
ми й розробляємо комплек-
сну програму освіти, – роз-
повідає начальник управлін-
ня освіти і науки Ірпінської 
міської ради Ганна Король. – 
Бракує шкіл і класів. Є гостра 
необхідність в учительських 
кадрах. Стимулом їх залучен-
ня є не тільки зарплата, але й 
наявність житла. Можливість 
мати власне житло, я впев-
нена, привернула б багатьох 
хороших педагогів в Ірпінь, і 
вони розвивали б місто». 
Понад 8000 вимушених 

переселенців (тільки зареє-
строваних) нині проживають 
в Ірпені. У спектрі проблем 
новоспечених ірпінців – 
влаштувати дитину в школу. 
І ось тут стикаєшся з про-
блемою – класи в школах 
переповнені, у них по 35–40 
дітей. Звичайно, і батьки не 
задоволені, і вчителям не-
ймовірно складно викладати 
і забезпечувати якість уроків. 

«В одній тільки школі №17 
планується організація 10 
перших класів, відповідно, 
потрібно шукати вчителів 
початкових класів. 7 перших 
класів планується в школі №3, 
вона єдина в районі СМУ, 
який швидко розростається. У 
школі №12 очікується 9 пер-
ших класів. Діти прибувають, 
але, скажімо, в школах №17 
і №2 вже просто припинили 
зарахування дітей до деяких 
класів, адже немає можливо-
сті ставити додаткові парти. 
Ситуація гостра. У зв’язку з 
цим місто намагається збіль-

шити кількість класів, взялися 
за добудову школи №17, це 
частково допоможе вирішити 
проблему. 
Крім цього ми хочемо сер-

йозно розвивати профільний 
напрям, тож потрібні вчителі 
високого професійного рівня, 
які викладатимуть у старших 
класах математику, фізику, 
хімію, біологію, мови тощо. 
Багато регіонів у нашій кра-
їні зіткнулися з нестачею пе-
дагогічних кадрів, головним 
чином тому, що вчителі через 
недалекоглядну державну 
політику перетворилися на 
представників однієї з най-
менш престижних професій. 
Тим часом потреба в педа-
гогах зростає, – додає Анна 
Король. – Ми розробляємо 
програму стимулювання 
педагогічних працівників з 
чіткими критеріями, будемо 
мотивувати вчителів на кра-
щу роботу і самовіддачу. Не 
секрет, що є вчителі, які до-
бре виконують роботу “від 
сих і до сих”, а далі не викла-
даються. А є вчителі, які дітям 
віддають не тільки знання, а й 
душу і серце. Таких треба за-
охочувати матеріально».

Педагогам треба десь на-
повнюватися, вони постійно 
віддають, не часто потрапля-
ють на якісь курси, тренінги, 
оскільки це коштує досить до-
рого. Управління освіти хоче 
це запропонувати в Ірпені – 
якісні тренінги з досвідченими 
викладачами-психологами, з 
можливістю закордонних по-
їздок для обміну досвідом й 
отримання нових знань, та й 
просто для натхнення, нових 
ідей. Це потрібно як повітря, 
інакше вчителі перегорають. 
«Червоною лінією» часто 
звучить: якби було житло, то 
багато хто залишився б пра-
цювати у школі, але орендна 
плата просто душить, змушує 
залишати школу. «Тому таким 
важливим є “пуск” соціально-
го 2-поверхового гуртожитку 
для наших вчителів у Рубе-
жівці. Зараз ми готуємо до-
кументи до сесії ІМР, де буде 
обговорюватися програма 
розвитку всіх напрямків на-
шого міста, у тому числі осві-
ти – за ресурсами, термінами 
й іншими характеристиками», 
– підсумовує Анна Король.

«Мусимо не допустити 
гуманітарну катастрофу»
Зі слів директора школи 

№17 Віталія Дерев’янка, на-
разі існує дуже велика кадро-
ва проблема на освітянській 
ниві. І не тільки в Ірпені. Пер-
ші запитання при зустрічах 
з молодими спеціалістами: 
яка буде зарплата і де жити? 
Зарплатню таки трішки під-
няли. А от із житлом просто 
халепа. «Тільки у нашому ко-
лективі є 9 учителів, які потре-
бують житла: 6 винаймають 
квартири, 3 молодих спеціа-
лістів ми змогли влаштувати в 
гуртожиток економічного ко-
леджу до літа», – зазначає він.

Оплачувати орендне жит-
ло дуже складно, квартирна 
плата сьогодні надто висока. 
Деякі молоді спеціалісти до 
січня отримували на руки 
приблизно 1800 грн, а за ліж-
ко у кімнатці на двох доводи-
лося платити 1700 грн, тобто 
квартирна плата з’їдала всю 
зарплату. 

«Сьогодні дівчата отри-
мують приблизно 2600 грн, 
але за житло знову ж таки 
віддай 1800. Великі споді-
вання покладаємо на рекон-
струкцію будівлі в Рубежівці 
під гуртожиток. Думаю, мо-
лоді спеціалісти і нашої шко-
ли зможуть розраховувати 
на кімнатки на двох чи на 
трьох. Сподіваюсь, що гур-
тожиток відчинить двері під 
кінець літа», – додає Віталій 
Дерев’янко. 
Але, але... Школа №17 

розростається дуже швидко, 
вже на наступний рік там 
планується сформувати як 
мінімум 10 перших класів. 
Молодих спеціалістів дове-
деться знову шукати. Отже, 
гуртожитку в Рубежівці через 
рік-два буде недостатньо. 
Тому, з огляду на те, що місто 

розвивається стрімко, треба 
вже зараз будувати житло 
для молодих освітян, інакше 
проблеми наростатимуть. «І 
будувати треба не в Рубежів-
ці, а передусім в Ірпені. Якщо 
ми хочемо, щоб розвивалася 
освіта і суспільство. У школи 
повинні іти молоді, перспек-
тивні, підготовлені кадри. Це 
ганебно, що професія вчи-
теля нині входить в п’ятір-
ку найбільш непрестижних. 
Хоча освіта, наука – це май-
бутнє держави», – підсумовує 
Віталій Дерев’янко. 
Погодьмося, гуртожиток – 

це тимчасовий вихід. Молоді 
спеціалісти утворюватимуть 
сім’ї, народжуватимуться 
діти... Певно, з точки зору 
державницьких поглядів, для 
сімейних педагогів і лікарів, 
треба, повторюю, обов’язко-
во будувати житло. Марно 
сподіватися на те, що вони 
зможуть заробити гроші на 
покупку житла. Таку річ не-
реально здійснити без «мо-
лодіжної програми», коли, 
скажімо, за житло 50% пла-
тить сім’я вчителя, а 50% – 
держава, чи принаймні видає 
безвідсотковий кредит років 
на 20. 
Або ж, якщо ми хочемо 

перспективи, вже сьогодні 
необхідно думати, якими ме-
тодами, програмами можна 
залучити спонсорів для побу-
дови молодим сім’ям житла, 
тоді ці кадри точно закріплю-
ватимуться на місці, їм не 
треба буде їздити в Київ, вони 
розвиватимуть Ірпінь. Отож, 
органам влади слід прорахо-
вувати і такі проекти.
Щодо завершення добу-

дови школи №17 її директор 
висловлюється так: «Гроші на 
добудову в бюджеті закладе-
ні. Цим питанням я особи-
сто переймався. Наскільки 

мені відомо, з червня мають 
розпочати будівництво добу-
дови. І треба до наступного 
літа все закінчити, зовні і все-
редині, завезти столи, парти, 
обладнання, щоб із першого 
вересня 2018 р. ці десь 10 
приміщень запрацювали, хоч 
це не рятує від проблеми дру-
гої зміни, бо наступного року 
додасться ще більше класів». 
Мікрорайон у бік «Водока-

налу» активно розвивається, 
там уже понад 14 000 насе-
лення, вочевидь, держава 
має будувати там мало не 
три великі школи на 3-4 ти-
сячі дітей. Росте мікрорайон і 
на Машторфі. Зрозуміло, що 
кількість класів зростатиме, 
потреба в учителях також, і 
треба не просто думати, а ви-
рішувати проблему. 

Заробляємо на оренду 
житла
Альона Харчук, 23 роки, 

учитель початкових класів, 
вперше повела 1-Г клас у 
школі №17. Проживала на 
Житомирщині. Закінчила 
Переяслав-Хмельницький 
університет. Працює на 1,5 
ставки, отримує на руки 
3400 грн. Винаймає кім-
натку на двох із колегою 
за 1000 грн. Їм дуже по-
щастило, що їх прихистив 
гуртожиток одного з ірпін-
ських коледжів на прохання 
директора школи. Але це до 
літа, надалі треба буде шу-
кати інше житло за набагато 
більші гроші.
Христина Шпаченко, 

учитель початкових класів, 
працює у школі третій рік. 
Закінчила Тернопільський 
педуніверситет. До Ірпеня 
потрапила за розподілом. 
Цікаво, що на західній Укра-
їні вчителям складно працев-
лаштуватися, а в центрі Укра-
їни вони у великому дефіциті. 
Христина не розраховувала 
аж на такі великі суми в опла-
ті житла. Викладачі обіцяли: 
«Може, десь при школі буде 
оселя. Може, місто надасть 
житлове приміщення, щоб 
не платили кабальні гроші 
за оренду кімнатки». Такого 
не сталося, тому довелося у 
перший рік при ставці 2500 
грн (а «чистими» це 1800) 
орендувати житло за… 1800 
грн. Це змусило у другій по-
ловині дня ще працювати в 
приватному дитячому садку, 
отже, вільного часу абсолют-
но не залишалося. У такому 
режимі молода вчителька 
жила два роки. При тому 
розуміла, що їй потрібно 
розвиватися. І вона приму-
дрялася знаходити ще час 
для відвідування курсів. Нині 
працює з першим класом за 
спеціальною методикою з по-
глибленим вивченням мате-
матики і природничих наук. 
Ще працює на півставки як 
вчитель інформатики. Після 
підвищення зарплатні набігає 
до 4000 грн («але зняли 20% 
за престижність»). Ще займа-
ється репетиторством з анг-
лійської мови. Ось така ціна 
її житла. 

Христина визнає, що най-
ліпшим виходом із ситуації 
є вийти заміж за чоловіка із 
житлом, аби залишитися в 
Ірпені, кар’єрно зростати і 
розвиватися. Проте для об-
лаштування особистого життя 
потрібно елементарно мати 
час. «Якби посприяла міська 
влада, щоб молоді вчителі 
отримали можливості для 
старту. Наприклад, ті, хто на-
вчався на державній формі 
навчання, отримали підйом-
ні в розмірі кількох стипен-
дій (виходило до 5000 грн), 
тобто випускники підписали 
зобов’язання відпрацювати 
за розподілом 3 роки. А вчи-
телі готові за якесь скромне 
службове житло працювати у 
школах». 

«Назріває велика нестача 
педагогічних кадрів, у тій же 
школі №17 треба мінімум ще 
на 6 перших класів вчителів. 
Та чи прийде хто працювати 
за відсутності житла? Чи знай-
дуться такі, що працювати-
муть на двох, трьох роботах, 
не жаліючи себе і свого здо-
ров’я?», – риторично запитує 
Христина Шпаченко.
У такому режимі пра-

цювати дуже важко, настає 
морально-емоційне висна-
ження, тобто вигоряння. До 
речі, в обдарованої Христини 
Шпаченко батьки – вчителі, 
але вона констатує, що нині 
вчителювати набагато важче.

Відступати нема куди
Марія Костюк, учитель 

початкових класів та інозем-
ної мови. У школі працює 
перший рік. Закінчила Ко-
ростишевський педагогічний 
коледж, заочно навчається в 
Житомирському університеті. 
Прийшла на роботу не за роз-
поділом, а за власною ініціа-
тивою. Працює на 1,5 ставки. 
З подругою знімає кімнатку в 
гуртожитку. Холодно. Хворіє. 
До 23:00 треба обов’язково 
бути на місці. Вважає: «Для 
дорослої самостійної люди-
ни, яка приїхала в чужий світ 
на самостійний хліб, таке 
життя є надто сутужним. Шко-
ла, учні, підготовка. Суворий 
побут. Перспектива освітян-
ського гуртожитку в Рубежівці 
не гріє. Чому? Це час і гроші. 
Це повернення з роботи в 
“глухе” село “спати” подалі 
від бібліотек, музеїв, творчих 
зустрічей. Останній автобус з 
Ірпеня о 18:20, а друга змі-
на у школі до сьомої вечора 
і більше. Звісно, ми маємо 
бути вдячними за будь-який 
прихисток, але як будуть мо-
лоді вчительки потемки доби-
ратися в село? Жити удвох, 
утрьох у кімнатці – це знову 
прощай особисте життя. Ми 
ж не сезонники-будівельни-
ки, йдеться про інтелігенцію, 
еліту нації. Господи, це на-
стільки сумно, наше майбутнє 
– у темряві, тому що за таких 
заробітків нам не світить при-
дбати власне житло. Ми таку 
благородну професію ви-
брали, виховуємо майбутнє, 
а про наші “смішні” зарпла-
ти, умови проживання нема 
кому піклуватися».

* * * 
Молоді вчительки мірку-

ють так: «Куди відступати? 
Нема куди. Професію міня-
ти не хочемо. Поїхали у світ 
чужий, де нема ні родичів, 
ні друзів, а додому “на по-
бивку” добиратися 300 км. 
Здатися і вернутися назад – 
пірнути у цілковиту безпер-
спективність. Навіщо було 
стільки вчитися? А життя по-
трібно якось влаштовувати. 
Що робити далі? Живемо 
сьогоднішнім днем, не мо-
жемо подумати про завтра, 
бо щоденно завантажені на 
кількох роботах. І все слід ро-
бити до пуття, це ж не просто 
прийшов і відчитав, треба і 
підготуватися, і дітей налаш-
тувати на школу, навчити чо-
гось. Але куди йдемо? І звідки 
виходити на роботу?..»

Програма розвитку освіти 

Наталя СЕМКО, заступник 
Ірпінського міського 
голови:

– Будівля, яку нам пере-
дали з балансу Рубежівки, 
потребує чималого ремонту, 
всередині теж має бути ціл-
ковита модернізація. Зараз 
над цим працює «Ірпіньжит-
лобудінвест». Фахівці готують 
проект, коли розкреслять, 
будемо бачити, скільки вийде 
двомісних кімнат. Кухні треба 
зробити. Можливо, вдасться 
оселити до 40 вчителів. 

– Чи будуватимуть жит-
ло для освітян саме в Ірпе-
ні?

– По-перше, гуртожиток 
у Рубежівці то вже є велика 
підмога. По-друге, готуєть-
ся програма з фінансування 
зарплати освітян: дофінансу-
вання, надбавки, щоб справді 
була гідна оплата, яка дасть 
освітянам більшу можливість 
орендувати житло. 
Зараз працюємо над про-

грамою розвитку освіти, у неї 
включимо багато складових. 
Учителів справді бракує, ми б 
хотіли залучити якісних, клас-
них, щоб освіта в Ірпені була 
найкращою. Коли сформує-
мо цю програму, вже будемо 
бачити, що і як, куди йдемо, 
на що спроможні фінансово. 
Зрозуміло, що освітян тре-

ба стимулювати зарплатами 
і житлом. Усе впирається в 
гроші. Зараз робимо ретель-
ний розподіл ресурсів на рік, 
який ми, до речі, назвали ро-
ком освіти. 
За програмою має бути 

краще вчителям, батькам і 
особливо учням – це голов-
ний наш пріоритет: змінити 
в освіті бачення оцінок, кри-
терії оцінювання учнів, щоб 
діти були відкриті в школі, 
щоб займатися тим, чим хо-
чуть, щоб чули цих дітей. 
Тому й працюємо над тим, 
щоб зробити хороші про-
фільні класи, які залучати-
муть дітей, котрі справді хо-
чуть бути фізиками, хіміками, 
математиками, біологами, 
філологами, програміста-
ми... У царині цих складних 
наук бракує фахівців. 

(початок — с. 1)

ЯК І ДЕ ЖИТИ ОСВІТЯНАМ?ЯК І ДЕ ЖИТИ ОСВІТЯНАМ?
Текст і фото: Володимир КОСКІН

Директор школи №17 Віталій Дерев’янко з колегами
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П’ЯТЬ ФАКТІВ ПРО МІНІМАЛЬНУ П’ЯТЬ ФАКТІВ ПРО МІНІМАЛЬНУ 
ЗАРПЛАТУ І БЕЗРОБІТТЯЗАРПЛАТУ І БЕЗРОБІТТЯ
Останнім часом у ЗМІ активно тиражується теза про нібито негативні наслідки 
підвищення МЗП і перегляду правил сплати ЄСВ. Нагнітається негатив навколо закриття 
підприємств малого бізнесу. Начебто підприємці масово йдуть у тінь через посилення 
фіскального тиску, що вже найближчим часом спровокує скорочення надходжень до 
Пенсійного фонду та зростання безробіття.

Бюджетників залякують 
скороченнями через те, що в 
бюджеті, мовляв, не закладе-
но грошей на фінансування 
підвищених зарплат. До наг-
нітання цієї теми долучився і 
Нацбанк, який в останньому 
січневому інфляційному зві-
ті також прогнозує зростання 
безробіття через масове за-
криття ФОПів. 

Що ж у цій ситуації 
чути від уряду?

Твердження 
про посилення 
фіскального тиску, у тому 
числі на малий бізнес, – 
відверта маніпуляція.
Оскільки уряд не підви-

щував податки, а запрова-
див цілком логічне правило 
– єдиний соціальний внесок 
потрібно сплачувати неза-
лежно від наявності прибут-
ку. Відрахування до Пенсій-
ного фонду дають право на 
отримання пенсії. 
Держава, навпаки, 
поступово знижує 
навантаження на бізнес 
і надає нові фіскальні 
можливості для його 
розвитку.
Аби стимулювати бізнес 

до виплат «білих» зарплат, 
держава суттєво понизила 
ставку ЄСВ – із 42% до 21%. 
Нові зміни до Податкового 
кодексу, що набрали чинно-
сті в цьому році, передба-
чають, зокрема, п’ятирічні 
податкові канікули для но-
востворених підприємств, 
звільняють від оподаткуван-

ня податком на прибуток 
малі підприємства, які відпо-
відають певним критеріям, 
упроваджують прискорену 
амортизацію обладнання, 
що дає підприємствам додат-
ковий інвестиційний ресурс у 
розмірі 700 млн грн. 
Уряд категорично проти 
підтримки бізнесу за 
рахунок скорочення прав 
і свобод працюючого 
населення.
Підвищення мінімальної 

заробітної плати – це віднов-
лення соціальної справед-
ливості. Ті, хто більше всіх 
кричать про непідйомний 
тягар для бізнесу і одно-
часно позиціонують себе як 
захисники простих людей, 
чомусь не озвучують такої 
статистики: протягом трьох 
років інфляція зросла удвічі, 
а розмір мінімальної зарп-
лати — лише на 30%. Ще у 
минулому році майже 40% 
всього працюючого насе-
лення отримувало зарплату 
менше 3200 грн. 
Про те, що стратегія уряду 

є цілком виваженою й еконо-
мічно доцільною, свідчить і 
статистика. 
1. У січні 2017 р. кількість 
безробітних зменшилася 
на 16% (або на 80 тис. 
осіб).
Це означає, що про 

зростання безробіття, тим 
більше через підвищення мі-
німальної заробітної плати, 
взагалі не йдеться. Навіть 
більше – навпаки спостері-
гається зростання попиту 
на персонал. Зокрема, на 

1 лютого цього року кіль-
кість звернень роботодавців 
до Державної служби зайня-
тості у пошуках персоналу 
зросла на 51% (до 47 тис.). 
За інформацією з інших дже-
рел додатково до офіційної 
звітності кількість вакансій 
становить 20,8 тис.
2. Середній розмір 
заробітної плати у наявних 
вакансіях – 3900 грн.
Тільки у 34% вакансій 

роботодавці пропонують 
зарплату на рівні нової «мі-
німалки», решта – готові пла-
тити більше. Це означає, що 
рішення уряду про двократ-
не збільшення МЗП цілком 
відповідає сучасним еко-
номічним реаліям. У тому 
числі тому, що економіка 
країни нарешті показала за 
результатами минулого року 
зростання після 10% падіння 
у 2015 р.
3. У січні цього року від 
сплати ЄСВ надійшло 
11,1 млрд грн, що на 
700 млн грн більше, ніж у 
січні минулого року. 
Планові показники січ-

ня 2017 р. з надходжен-
ня ЄСВ перевиконані на 
1,8 млрд грн (або на 19,7%). 
Надходження до зведено-
го бюджету від податку на 
доходи фізосіб порівняно з 
січнем минулого року зрос-
ли на 38,6%. Це означає, 
що реальний бізнес у сво-
їй більшості не ховається у 
тінь, а готовий працювати за 
правилами, що встановлює 
держава. Ті ж, хто уникають 
сплати обов’язкових пла-

тежів і порушують трудові 
закони, повинні нести за це 
відповідальність. 

Довідка: У січні 
цього року до Держпраці 
та її територіальних 
управлінь надійшло 
685 скарг громадян щодо 
недотримання вимог про 
сплату МЗП, із них 604 – 
з урядового контактного 
центру

4. У 2017 р. видатки 
державного бюджету 
на оплату працівників 
бюджетної сфери 
порівняно з минулим 
роком збільшено на 
40 млрд грн.
Тобто про ймовірне ско-

рочення чи переведення бю-
джетників на неповний робо-
чий день взагалі не йдеться. 
Держава у повному обсязі 
має ресурс для забезпечення 
виплат оновлених зарплат 
бюджетників. 1 млн бюджет-
ників отримали підвищення 
зарплат від 400 до 2 тис. грн. 
На сьогодні всі зарплати в 
лікарнях і навчальних закла-
дах з урахуванням підвищен-
ня МЗП виплачені. Затримки 
з виплатами були пов’язані з 
чисто технічними проблема-
ми – через пізнє ухвалення 
бюджету субвенція місцевим 
бюджетам на виплату зарп-
лат була перерахована в об-
сягах січня минулого року. 
Зараз додаткові кошти вже 
переведено місцевим бю-
джетам. 
5. За період з 1.12.2016 
по 1.02.2017 припинило 
діяльність 299,7 тис. 
ФОПів, з яких 98% 
протягом останніх років не 
здійснювали господарську 
діяльність.
Про масове скорочення 

малого бізнесу взагалі не 
йдеться. Кількість ФОПів, що 
припинили діяльність за ос-
танні три місяці, становить 
лише 7,56% від зареєстро-
ваних станом на 1 січня цьо-
го року. Кількість ФОПів на 
кінець січня 2017 р., навіть 

Стан ринку праці в цифрах

з урахуванням закритих під-
приємців, більше показника 
2015 р. на 160 тис. Оскільки 
переважна більшість закри-
тих ФОПів не вели госпо-
дарської діяльності, ці люди, 
вочевидь, не потраплять у 
статистику безробіття, оскіль-
ки мають інше постійне місце 
роботи або інші джерела при-
бутку. Пік закриття вже про-
йдено – він припав на період 
кількох днів до нового року і 
після. Вже з 5 січня реєстра-

ція/закриття увійшли у стан-
дартний режим. При цьому 
в січні 2017 р. зареєстрова-
но 27,8 тис. нових фізичних 
осіб – підприємців. У 2015 р. 
обсяг реалізованої малими 
підприємствами продукції 
складав менше 7%. Якщо 
ж взяти до уваги ліквідацію 
саме «сплячих» ФОПів, то їх 
закриття тим більше жодним 
чином не вплине на прогноз-
ні показники зростання еко-
номіки.

ГАМАНЕЦЬ

ЗАРПЛАТНА КАРТКА ТІЛЬКИ ЗАРПЛАТНА КАРТКА ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ЗАРПЛАТИ…ДЛЯ ЗАРПЛАТИ…
Українцям заборонили вільно користуватися зарплатними картками, а також рахунками, 
на які нараховуються стипендії, пенсії, виплати на дітей та інші соціальні виплати. Про це 
йдеться в листі Нацбанку №25-110/55892, вже розісланому по банківській системі.

Його суть: якщо це зарп-
латна або студентська карта, 
то на неї мають надходити 
винятково зарплата або сти-
пендія. І більше нічого ін-
шого. Людина не може там 
зберігати інші свої заоща-
дження (крім тих грошей, що 
надходять від роботодавця 
чи вишу) або користувати-
ся рахунком для грошових 
переказів. Це стало модно 
останнім часом: люди все 
рідше зустрічаються для пе-
редачі грошей один одному, 
а поповнюють рахунок това-
риша в найближчому платіж-
ному терміналі готівкою або 
перекидають йому кошти че-

рез сайт банку (за допомогою 
систем Інтернет-банкінгу).
У нацбанківському до-

кументі пояснюється: нові 
обмеження – не особиста 
примха НБУ, а лише вико-
нання вимог нової редакції 
Податкового кодексу, яка 
набрала чинності з 1 серпня 
2014 р. Цим документом за-
проваджено оподаткування 
доходів, отриманих від депо-
зитів, – 15% від нарахованих 
банком відсотків. У поняття 
«депозити» чиновники вкла-
дають усі рахунки – поточні і 
карткові в тому числі. Виняток 
з нового податку зроблено 
для рахунків, що використо-
вуються для виплат зарплат, 

стипендій, пенсій, виплат на 
дітей та інших соцвиплат. І 
щоб відрізнити ці самі со-
цвиплати від усіх інших 
транзакцій, банкам і наказа-
но дотримуватися цільового 
призначення карт. «Тепер 
банки зобов’язані обмежува-
ти суми зарахування коштів 
на банківський рахунок клі-
єнтів у розмірі, відповідному 
його зарплаті, пенсії чи іншим 
соціальним виплатам. Оскіль-
ки нарахування відсотків на 
соціальні виплати не оподат-
ковуються», – прокоментував 
нововведення головний еко-
номіст управління організації 
бізнесу банку «Національний 
кредит» Кирило Голоденко.

Фінансисти заздалегідь 
попереджають про нові про-
блеми. «Будь-які надходжен-
ня на рахунок, крім зарплат, 
пенсій і стипендій, фактич-
но заборонені. Людина не 
зможе отримати переказ за 
номером своєї зарплатної 
картки від третіх осіб. Якщо 
такий переказ грошей усе-та-
ки відбудеться, то кошти по-
траплять на рахунок нез’ясо-
ваних платежів, і розбиратися 
з ними банку доведеться в 
ручному режимі, телефоную-
чи клієнтам. Цілком імовірно, 
що найближчим часом почне 
виникати безліч проблемних 
ситуацій», – розповів радник 

голови правління Євробанку 
Василь Невмержицький.
Людям, які звикли кори-

стуватися зарплатними або 
соціальними рахунками для 
переказу грошей в Інтернеті, 
поповнення в платіжних тер-
міналах або інших особистих 
цілей, рекомендують відкри-
ти додаткові рахунки. Зазви-
чай це коштує 100-120 грн, 
Хоча багато фінустанов ро-
блять це взагалі безкоштовно.
Те саме доведеться зро-

бити і тим, хто звик брати в 
борг за зарплатними картка-
ми. Йдеться про овердрафт 
– випадки, коли банк пози-
чає людині один-два її окла-
ди (під гарантію роботодав-
ця) і зараховує ці кошти на 

зарплатну карту. Тепер ці 
кошти почнуть зараховува-
ти на додатковий рахунок: 
людині дадуть можливість 
перекидати з нього гроші на 
картку і знімати в банкома-
ті. «Не виключаю, що деякі 
банки можуть скористатися 
ситуацією і спробують вста-
новити комісію за переказ 
коштів з одного рахунку на 
інший (переказ грошей між 
рахунками зазвичай коштує 
0,5-1% суми – авт.). Однак у 
загальній масі фінустанови 
не стануть ризикувати ре-
путацією і лояльністю клієн-
тів», – резюмував Невмер-
жицький.

За матеріалами Інтернет

НОВОВВЕДЕННЯ
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«КОЛИ МИ ЗАМОВЧУЄМО ЯКУСЬ «КОЛИ МИ ЗАМОВЧУЄМО ЯКУСЬ 
ТЕМУ, ТО ЖИТТЯ ЗУПИНЯЄТЬСЯ»ТЕМУ, ТО ЖИТТЯ ЗУПИНЯЄТЬСЯ»
Ці слова Мартіна Лютера Кінга-молодшого я озвучив на погоджувальній 
раді, що передувала відкриттю шостої сесії українського парламенту цього 
скликання. Нова сесія розпочалася у буремні часи – обстріл Авдіївки шокував 
усю країну. І поки армія відстоює наші інтереси на передовій, можновладцям 
залишається другий фронт – дипломатичний.

Однак, звертаючись за 
підтримкою до світової 
спільноти, ми маємо де-
монструвати результати 
роботи всередині країни. 
Власне, працювати завжди 
треба не для когось зовні, 
а для того, щоб відбудувати 
країну для її громадян. Тоді 
із сильною, економічно і со-
ціально впевненою країною 
будуть рахуватися і вороги, 
і друзі. Але, на жаль, сьо-
годні відбувається не зовсім 
так. 
Останнім часом склада-

ється враження, що вся кра-
їна працює не для людей, 
а для того, щоб задоволь-
нити вимоги Міжнародно-
го валютного фонду. Всі 
вже давно зрозуміли, що 
Україна потрапила в залеж-
ність. Не тільки ми, а вже й 
наші діти є боржниками цієї 
структури, а ми продовжує-
мо чекати на нові кредити і 
погоджуватися з новими ви-
могами. Програма реструк-
туризації боргу України, 
запропонована колишнім 
міністром фінансів Яресь-
ко, напряму веде до втрати 
незалежності України. 
Позиція депутатської 

групи «Воля народу», яку 

я очолюю, – однозначна. 
Треба зупинити бездумне 
виконання усіх вимог МВФ, 
які шкодять національним 
інтересам. І ніякі розмови 
про нові кредити чи безві-
зовий режим тут недоречні. 
Уже смішно від заяви МЗС 
про «чергову перемогу» 
України – «у червні знову 
будемо розглядати питання 
безвізу»! Вже Грузія з безві-
зом. Молдова з безвізом. А 
у нас – «чергова перемога – 
ми будемо розглядати».

«Коли ми замовчуємо 
якусь тему, то життя зупиня-
ється». Чи не це зараз відбу-
вається стосовно Донбасу? 
У вересні 2014 р. Верховна 
Рада прийняла закон «Про 
особливий порядок місце-
вого самоврядування в ок-
ремих районах Донецької 
та Луганської областей». 
Після цього у першому чи-
танні були прийняті зміни 
до Конституції щодо так 
званої децентралізації, в 
яких є тільки один пункт із 
посиланням на те, що осо-
бливості місцевого само-
врядування на цих терито-
ріях регламентується згідно 
з даним законом. Потім 
питання управління терито-

ріями Донбасу знову було 
відкладене «у довгий ящик». 
І ніхто в країні про це не го-
ворить. Це в той час, коли 
йде війна і гинуть люди. 
У суспільстві різні погля-

ди на Донбас. Хтось вважає, 
що окуповані території по-
трібно остаточно від’єд-

нати, хтось – за неухильне 
виконання Мінських до-
мовленостей. Більшість 
виступає проти прямих пе-
реговорів чи співпраці з ва-
тажками так званих «ЛНР» 
і «ДНР», і я це підтримую. 
Але чи не легалізує україн-
ська влада цих бойовиків 

шляхом двосторонньої тор-
гівлі з ними в енергетичній 
галузі?
У будь-якому разі цю 

проблему неможливо за-
мовчувати. Затягуючи із 
внесенням змін до Кон-
ституції, ми залишаємо 
невирішеним і питання 
добровільного об’єднання 
громад. Воно не може про-
водитися далі, бо передача 
повноважень районних рад 
територіальним громадам 
не відповідатиме чинному 
Основному закону в частині 
адміністративно-територі-
ального устрою. І так із ці-
лою низкою потрібних зако-
нопроектів, зареєстрованих 
у Верховній Раді, які йдуть 
у розріз із положеннями ни-
нішньої Конституції.
Ще одна велика пробле-

ма – це функції виконавчої 
влади на місцях. Нещодав-
но Кабмін підтвердив те, 
про що «Воля народу» го-
ворила ще до Нового року: 
в Україні відбувається ма-
совий відтік кадрів з дер-
жавної служби. Держава 
фактично руйнує свою ж 
виконавчу службу власни-
ми руками. Чому це відбу-
вається? Тому що під час 
прийняття бюджету була 
внесена поправка в метод 
обчислення окладу держ-
службовців. Несподівано 
його було запропоновано 
нараховувати не згідно з 
рівнем мінімальної заро-
бітної плати, яка становить 
3200 грн, а згідно з про-
житковим мінімумом, а це 
– вдвічі менше. 
У результаті молодь ма-

сово покидає держслужбу. 
Ми повертаємося в 90-ті, 
коли інтелігенції було вигід-
ніше працювати на базарах. 
Зараз так само краще отри-
мувати зарплату 3200 грн у 
фізичної особи-підприємця, 
ніж 2000 на держслужбі. 
Тільки хто ж тоді реалізо-
вуватиме обіцяні народу 
реформи? Пенсіонерів на 
держслужбі теж уже не зали-
шилось. Адже ми встанови-

ли, що вони не можуть от-
римувати пенсію доти, доки 
працюють. І вони пішли на 
пенсію.
Коли у травні ми ухвалю-

вали закон «Про Державну 
службу», це була надія залу-
чити в державне управління 
молодих, освічених, про-
гресивних спеціалістів. На-
томість маємо повний хаос 
у держслужбі. Територіаль-
ні органи виконавчої вла-
ди на місцях з реформою 
втрачають свої повноважен-
ня, передаючи їх органам 
місцевого самоврядування, 
але ради ще не отримали 
тієї відповідальності, як у 
виконавчої влади. Ми часто 
говоримо про провокації 
ворога у нашій країні, про 
шкоду, яку завдає війна. 
Але у випадку держслужби 
ми стоїмо на порозі тієї не-
поправимої шкоди Україні, 
у якій будемо винні тільки 
самі. Я не знаю, як назвати 
державу, яка своїми руками 
фактично знищує власну 
виконавчу владу. Мабуть, 
держава-камікадзе. 
Вважаю, що питання збе-

реження кадрового потен-
ціалу державних службов-
ців – одне з найголовніших, 
яке ми маємо вирішити у 
парламенті. Інакше розбу-
довувати країну будемо не 
роками, а десятиліттями і 
століттями. І тоді без іно-
земних фахівців точно не 
обійтися. Українських дер-
жслужбовців у природі про-
сто не залишиться.
На початку нової сесії я 

задаю парламенту VIII скли-
кання лише одне запитання. 
Чи здатен він на серйозні 
вчинки, як принаймні пар-
ламент VII скликання, який 
ціною великого ризику істо-
рично зупинив хід подій 20 
лютого 2014 р.? Чи зможе 
теперішній парламент дати 
поштовх розвитку нової 
України? Для цього потріб-
но не так багато – об’єдна-
тися і працювати.

Ярослав МОСКАЛЕНКО, 
народний депутат України, голова 
депутатської групи «Воля народу»

ТОЧКА ЗОРУ

Олександр СЛОБОЖАН: Олександр СЛОБОЖАН: 

«У деяких сферах держава має «У деяких сферах держава має 
створити тільки правила створити тільки правила І НЕ ЛІЗТИІ НЕ ЛІЗТИ
ТУДИ “З СОКИРОЮ” РЕГУЛЮВАТИ»ТУДИ “З СОКИРОЮ” РЕГУЛЮВАТИ»
Як триває процес створення об’єднаних територіальних громад, що стає на заваді 
формуванню ОТГ, від чого залежить їхня фінансова спроможність – про це перший 
заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів в 
ефірі радіо «Голос столиці».

«Сама суть об’єднання – 
це формування спроможних 
адміністративно-територі-
альних одиниць, які в плані 
фінансового вирівнювання 
не потребуватимуть значної 
підтримки з центру, у них 
наявна вся інфраструктура, 
кадровий потенціал для за-
доволення потреб мешкан-
ців», – зазначив Олександр 
Слобожан. Об’єднані гро-
мади створюються за пер-
спективними планами, але 
цей документ – не нав’язана 
«з гори» догма. «У деяких 
сферах держава має створи-
ти тільки правила і не лізти 
туди “з сокирою” регулюва-
ти», – говорить він.
Але подекуди процес 

об’єднання громад складно 
провести на засадах добро-
вільності і не натрапити на 
конфлікт інтересів. Зокре-
ма, виникають труднощі 

зі створенням об’єднаних 
громад на територіях, де є 
великі міста обласного зна-
чення, оточені невелички-
ми населеними пунктами. 
«Візьмемо для прикладу 
Київ. Чи може селище Коцю-
бинське стати спроможною, 
самодостатньою громадою? 
Чи це все-таки – частина 
міста Києва? Тут виникає 
певний конфлікт інтересів», 
– розмірковує Олександр 
Слобожан. Для врегулюван-
ня на законодавчому рівні 
питання порядку зміни меж 
районів і міст обласного 
значення у разі об’єднання 
територіальних громад, роз-
ташованих на їх території, 
у Верховній Раді зареєстро-
вано проект Закону Укра-
їни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей 
добровільного об’єднан-

ня територіальних громад, 
розташованих на територіях 
суміжних районів» (№5520). 

«Там закладена цікава 
норма – у межах 20-кіломе-
трової зони від обласного 
центру фактично забороня-
ється об’єднання навколиш-
ніх сіл. АМУ підтримує такий 
підхід. Тому що великі міста 
мають генплани, в яких є 
перспектива їхнього розши-
рення, вони з часом “погли-
нуть” навколишні території. 
Об’єднання не має пере-
шкоджати процесу розши-
рення великих міст», – гово-
рить Олександр Слобожан.
Щодо фінансової спро-

можності ОТГ, то переваги 
об’єднання очевидні. «Якщо 
взяти бюджети окремих сіл і 
селищ, то після об’єднання 
бюджет громади збільшу-
ється в середньому в 3–5  
разів», – констатує перший 

заступник виконавчого ди-
ректора АМУ. Поки були 
окремі села, селища або 
міста районного значення, 
весь податок із доходів фі-
зичних осіб, який збирався 
на їхній території, не по-
трапляв до їхніх бюджетів, 
а забирався в районний, 
обласний і державний бю-
джет. Після того, як вони 
об’єдналися, 60% податку 
на доходи фізичних осіб 
наповнює місцеві бюджети. 
Крім того, на місцях залиша-
ється 100% єдиного подат-
ку, 100% податку на май-
но, 100% плати за землю, 
100% податку на прибуток 
підприємств комунальної 
власності, 100% плати за 
надання адміністративних 
послуг, 25% екологічного 
податку та 5% акцизного 
податку з реалізації підак-
цизних товарів. «Наступний 

момент – новоствореними 
ОТГ цікавляться американ-
ські, європейські донори. 
Вони надають їм свою до-
помогу», – розповідає Олек-
сандр Слобожан.
Ще одне вагоме джере-

ло надходжень до місцевих 
бюджетів – зарахування 
частини рентної плати за 
користування надрами для 
видобування нафти, при-
родного газу і газового кон-
денсату. Відповідний закон, 
що набере чинності з 1 січня 
2018 р., вже підписав Пре-
зидент України. «Хочу за-
уважити – міста обласного 
значення та ОТГ отримува-
тимуть 3%. Якщо родовище 
або місце видобутку знахо-
диться на території міста 
обласного значення або 
об’єднаної громади, роз-
поділ буде такий: 3% в них 
залишається, а 2% ідуть в 

обласний бюджет. Якщо ро-
довище або місце видобут-
ку знаходиться на території 
села, селища або міста ра-
йонного значення, їм зали-
шається 1%, ще 2% йдуть в 
районний бюджет, ще 2% – 
в обласний», – пояснює 
Олександр Слобожан.
Асоціація міст України 

підтримала прийняття цього 
закону, оскільки він сприя-
тиме розвитку регіонів, де 
проводиться видобуток вуг-
леводнів, і надасть місцевим 
громадам більше фінансо-
вих можливостей для вирі-
шення проблем на місцях. 
Експерти АМУ вважають, що 
прогнозований обсяг додат-
кових надходжень місцевих 
бюджетів від цього джерела 
складе 2,5 млрд грн.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Прес-центр Асоціації міст України
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ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГО

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Вiд першої особи.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Альманах. 
Свобода. Гiднiсть. 
Братство».
10.25 Розмова з автором 
фiльму «Герої не 
вмирають» Володимиром 
Чистилiним.
10.40 Д/ф «Герої не 
вмирають».
11.35 Д/ф «Generation 
Maidan».
12.00 Загальнонацiональна 
хвилина мовчання пам̀ ятi 
героїв Небесної Сотнi.
12.05 Д/ф «Generation 
Maidan».
13.00 Новини.
13.15 Перша студiя.
13.30 Д/ф «Чорний зошит 
Майдану».
15.00 Новини.
15.35 Погода.
15.45 Д/ф «Євромайдан - 
Волинська Сiч».
16.20 На пам̀ ять.
16.40 Перша студiя.
17.00 Д/ф «Чмiль».
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Новинний блок.

19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 На слуху.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 Вiд першої особи.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку 3».
11.00 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 3».
13.10 «Мiняю жiнку 3».
14.50 «Сiмейнi мелодрами 
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 Драма «Я з тобою». 
(12+).

22.20 Д/ф «Переломний 
момент».

Інтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Своя правда», 1-3 с.
12.00 Новини.
12.50 Т/с «Своя правда», 4 с.
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»

Канал "Україна"

5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика.
11.50 Х/ф «Мамина любов». 
(16+).
13.45 Т/с «Пощастить у 
коханнi», 1 i 2 с. (16+).

15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пощастить у 
коханнi». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 31 
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови контракту 
2», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).

СТБ

7.15 «Все буде добре!»
9.15 «Все буде смачно!»
10.10 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися».
11.55 Х/ф «Кохання на два 
полюси». (16).
13.50 «Битва екстрасенсiв 
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.30 «Один за всiх».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.05 Абзац.
4.55 Kids̀  Time.
5.00 М/ф «Геркулес».
6.10 Kids̀  Time.
6.15 Х/ф «На гребенi хвилi». 
(16+).
8.50 Х/ф «Ланцюгова 
реакцiя».

10.50 Х/ф «П я̀тий вимiр». 
(16+).
13.00 Х/ф «Зоряний десант».
15.40 Х/ф «Робокоп». (16+).
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
21.00 Таємний агент.
22.15 Таємний агент. Пост-
шоу.
23.35 Х/ф «Небеса реальнi».

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Блакитна 
безодня». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Блакитна 
безодня». (16+).
14.35 Х/ф «Викрадена 2». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Викрадена 2». 
(16+).
16.45 Х/ф «Повiтряний 
маршал». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Д/ф «Русский мир», 
ч. 1.
21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Д/ф «Русский мир», 
ч. 2.
22.15 Свобода слова.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Мiсце аварiї: Сiм̀ я 
в небезпецi».
9.45 Д/ф «Помста природи».
13.05 «Українськi сенсацiї».
14.00 «Хоробрi серця».
14.55 Т/с «Гвардiя».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Загнаний». (16+).
23.00 Х/ф «Транзит». (18+).

НТН

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

ПОНЕДІЛОК, 20 лютого

ВІВТОРОК, 21 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/ф «Джиммi Картер».
10.55 Д/ф «Приватний лист 
свiтовi».
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Спогади.
16.15 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.

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

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.50 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 3».
12.55 «Вечiрнiй Київ».
15.05 «Мультибарбара».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль 2». (12+).
22.00 «На ножах».
23.30 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(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 «Давай одружимося».
10.20 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
14.10 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
0.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).

Канал "Україна"

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

19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови контракту 
2», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Умови контракту 
2», 5 с. (16+).
0.20 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.00 Сьогоднi.

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.05 «МастерШеф 2».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.10 Т/с «Коли ми вдома».
0.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.10 Служба розшуку дiтей.
3.15 Зона ночi.
5.05 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.40 Київ вдень та вночi.
12.50 Т/с «Щасливi разом».
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
22.00 Т/с «Костянтин». 
(18+).
0.30 Х/ф «Готель для собак».

2.25 Зона ночi.

ICTV

4.30 Факти.
4.50 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.05 Т/с «Котовський». 
(16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
13.30 Х/ф «Вiдкрийте, 
полiцiя! 3».
15.30 Т/с «На трьох». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.20 Х/ф «Кращий 
стрiлець».
1.25 Т/с «Лас-Вегас 3». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Хоробрi серця».
10.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».

16.50 Х/ф «Ураган 500 миль 
на годину». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Вiдплата». (16+).
23.30 Х/ф «Iдеальнi 
канiкули». (18+).

НТН

4.55 Х/ф «Суєта суєт».
6.15 Х/ф «Дiловi люди».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 3». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).

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

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

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

ка 4-г,

ВАКАНТНА 
ПОСАДА В ІРПЕНІ
Виконавчий комітет Ірпін-

ської міської ради оголошує 
конкурс на заміщення вакант-
ної посади:

- провідний спеціаліст сек-
тора соціальної роботи служ-
би у справах дітей та сім’ї.
До участі в конкурсі до-

пускаються особи, які мають 
вищу освіту за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста та за фаховим 
спрямуванням (психологія, 
соціальна робота, педагогіка, 
правознавство).
Згідно з чинним поряд-

ком заміщення вакантних 
посад конкурсанти складають 
у письмовій формі іспити на 
знання Конституції України, 
Законів України «Про службу 
в органах місцевого самовря-
дування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодав-
ства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень 
відповідного структурного під-
розділу міськвиконкому.
Потрібні документи: заява 

про участь у конкурсі, особо-
ва картка (форма затвердже-
на Нацагентством України з 
питань державної служби від 
05 серпня 2016 року №156) 
з відповідними додатками, 
дві фотокартки розміром 
4х6 см, копії документів про 
освіту, паспорта, декларація 
особи уповноваженої на ви-
конання функцій держави або 
місцевого самоврядування за 
2016 рік подається у порядку 
визначеному Законом України 
«Про запобігання корупції» (в 
електронному вигляді), копія 
військового квитка (для вій-
ськовослужбовців або військо-
возобов’язаних). Документи 
приймаються за адресою 
м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 
2-А, кім. 33 упродовж 30 днів 
з дня опублікування оголо-
шення.
Повну інформацію про по-

рядок проведення конкурсу,  
розмір та умови оплати праці  
буде надано за тел.: 63-393.

Керуючий справами 
Д.М. Негреша

Фінансове управління 
Ірпінської міської 
радиоголошує конкурс 
на заміщення вакантної 
посади: головного 
спеціаліста відділу 
аналізу по платежах 
за землю на період 
відпустки по догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку
Вимоги до посади:
– вища освіта відповідного 

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

– володіння основними на-
виками роботи на комп’ютері 
з відповідними програмними 
засобами.
Перелік документів: заява 

про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлен-
ня заявника із встановленими 
законодавством обмеження-
ми щодо прийняття на служ-
бу та проходження служби, 
заповнену особову картку 
(форма затверджена Нацаген-
ством України з питань дер-
жавної служби від 05 серпня 
2016 року №156) з відповід-
ними додатками, автобіогра-
фія, копія документа, який по-
свідчує особу, копії документів 
про освіту, підвищення квалі-
фікації, присвоєння вченого 
звання, присудження науково-
го ступеня, копія військового 
квитка (для військовозобов’я-
заних), Декларація особи 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцево-
го самоврядування за 2016 рік 
подається у порядку, визначе-
ному Законом України «Про 
запобігання корупції» (елек-
тронному вигляді), дві фото-
картки розміром 4 × 6 см.
Документи подаються за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, будівля виконавчо-
го комітету Ірпінської міської 
ради, 4 поверх, кабінет 66, 
протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголо-
шення.

Начальник фінансового 
управління Ірпінської 

міської ради Є.В. Данилюк
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СЕРЕДА, 22 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/ф «Клiнтон».
11.30 Погода.
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
13.40 Погода.
14.05 Д/ф «Раїса 
Недашкiвська. Те, що не 
вмирає».
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.15 На пам̀ ять.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.30 Школа Мерi Поппiнс.
17.45 М/с «Попелюшка».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Гармонiя 
протирiч Тетяни 
Яблонської».
19.50 З перших вуст.
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.

22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 3».
12.50 «Вечiрнiй Київ».
15.05 «Мультибарбара».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль 2». (12+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».
0.45 Драма «За взаємною 
згодою». (16+).
2.30 Драма «Артур 
Ньюман». (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 «Давай 
одружимося».
10.20 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
14.00 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
0.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.30 «Подробицi» - «Час».
2.20 «Подорожi в часi».
2.45 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).

Канал "Україна"

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

21.50 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. «Шахтар» - 
«Сельта».
0.00 Сьогоднi.
0.15 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.30 Сьогоднi.
3.15 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ

6.30 «Все буде добре!»
8.15 «Все буде смачно!»
9.15 «МастерШеф 2».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
19.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».
1.10 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.05 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.45 Київ вдень та вночi.
14.20 Т/с «Щасливi 
разом».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?.
21.00 Х/ф «Токарєв». 
(16+).
22.45 Т/с «Костянтин». 
(18+).
0.35 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).

ICTV

4.35 Студiя Вашингтон.
4.40 Факти.
5.00 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 Т/с «Котовський». 
(16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.30 Х/ф «Скаженi 
перегони».
15.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.25 Х/ф «Гра в iмiтацiю». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Люстратор».
10.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
16.35 Х/ф «600 кг золота». 
(16+).

18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Код доступу 
«Софiя». (16+).
23.00 Х/ф «Битва 
проклятих». (16+).

НТН

5.15 Х/ф «Секретний 
фарватер».
7.50 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.25 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.10 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 23 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Д/ф «Джиммi 
Картер».
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Свiтло.
16.05 Путiвник 
прочанина.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.25 Хочу бути.
17.45 М/с «Попелюшка».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Простiр 
толерантностi. Вiзьму 
твiй бiль собi».
19.50 З перших вуст.
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
11.00 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 3».
12.50 «Вечiрнiй Київ».
15.05 «Мультибарбара».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль 2». (12+).
22.00 «Одруження 
наослiп 3».
23.30 Т/с «Теорiя брехнi 
3». (16+).
0.30 «ТСН».

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 «Давай 
одружимося».
10.20 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»

14.00 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
0.00 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
33 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Умови контракту 
2», 6 i 7 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Умови 
контракту 2». (16+).
0.30 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.50 Сьогоднi.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ

6.50 «Все буде добре!»

8.50 «Все буде смачно!»
9.50 «МастерШеф 2».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
19.55 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.50 Т/с «Коли ми вдома».
1.15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.05 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.55 Київ вдень та вночi.
11.50 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян».
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до 
панянки.
21.40 Х/ф «Джон Уiк». 
(16+).
23.40 Т/с «Костянтин». 
(18+).
1.30 Варьяти.
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.30 Служба розшуку 
дiтей.
4.35 Студiя Вашингтон.
4.40 Факти.
5.00 Провокатор.
5.45 Дивитись усiм!
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 «Котовський». 
(16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.30 Х/ф «Кращий 
стрiлець».
15.35 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.20 Х/ф «Операцiя 
«Арго». (16+).
1.40 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.00 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Секретнi матерiали».
10.55 «Облом.UA».
16.45 Х/ф «Супертанкер». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).

21.15 Х/ф «600 кг золота». 
(16+).
23.10 Х/ф «Влада 
переконань». (16+).
1.00 Т/с «Iнспектор Алекс 
3».
1.50 Х/ф «Дорога на Сiч».

НТН

5.30 Х/ф «Секретний 
фарватер».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Iнспектор 
Джордж Джентлi».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.30 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.15 «Правда життя. 
Професiї».

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

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублене тимчасове вій-

ськове посвідчення №420376, 
видане Чуднівсько-Любарським 
ОМВК у Житомирській обл. у 
2015 р. на ім’я Короленка Тараса 
Леонідовича, вважати недійсним.

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ 
ПОСАД!
Начальника відділу з питань 
надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) 
Вимоги до кандидата:

• повна вища освіта вiдпо-
вiдного професiйного спряму-
вання; 

• стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого са-
моврядування та державній 
службі не менше 3 років або 
стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 
5 років;

• досконале володіння 
комп’ютером.
Спеціаліста 1 категорії 
відділу обліку та звітності
Вимоги до кандидата:
• повна вища освіта вiдпо-

вiдного професiйного спряму-
вання; 

• відповідні навички за фа-
хом ;

• досконале володіння 
комп’ютером; 

• досвід роботи за фахом не 
менше 3 років.
За довідками звертатись 
у Гостомельську селищну 
раду, селище Гостомель, 
вул. Свято-Покровська, 220 
(каб. 3) або за телефоном 
(04597) 32-007.

АНЕКДОТИ

Завжди
Пристрасні жінки гарні до не-

стями! А також упродовж нестями 
й після нестями.

Дезертир
— Я можу померти від любові 

до тебе!
— Я тобі помру! Ти, паразит, 

проживеш зі мною довге, щасли-
ве, сповнене мук життя!

Запекла боротьба
Приходить антикорупціонер 

до корупціонера й каже:
— Тату, дай грошей…

Скромне побажання
Було б добре, якби на іспиті 

були присутні продавці-консуль-
танти.
Сидиш такий, засмутився, а 

він: “Вам щось підказати?”

Який сором!
— Такого безстидства я ще ні-

коли не бачив! А можна ще поди-
витись?

Близькість
— Ой, Розочко, я їздила до са-

наторію й познайомилась із ціка-
вим чоловіком! У нас із ним таки 
дуже багато спільного — гастрит, 
гіпертонія й плоскостопість.

Додає оптимізму
«Після п’ятдесяти життя тіль-

ки починається», — подумав я й 
плеснув іще п’ятдесят.

***
— Що у тебе з обличчям ?
— На весіллі був.
— Ну і?
— Розбили на щастя.
— А ти?
— У мене кілька друзів в 

ОМОНі, покликав, щоб всім ща-
стя дісталося.

***
— Як пройшов твій день?
— Відчуття, що він пройшов 

по мені.
***

Чудеса пластичної хірургії! За-
йшла корова — вийшла кобила!
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П'ЯТНИЦЯ, 24 лютого

СУБОТА, 25 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/с «Легенди 
тофу».
9.30 Д/ф «Клiнтон».
11.30 Погода.
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
14.00 Д/ф «Пiсля 
прем̀ єри - розстрiл».
15.00 Новини.
15.20 Вiра. Надiя. 
Любов.
16.15 На пам̀ ять.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Погода.
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.15 З перших вуст.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф «Iван 
Франко».
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Музичне турне.
3.10 Т/с «Анна Пiль».
4.35 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.50 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.50 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 3».
12.55 «Вечiрнiй Київ».
15.05 «Мультибарбара».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.20 «Лiга смiху 3».
22.25 «Вечiрнiй 
квартал».
0.20 Комедiя «8 кращих 
побачень».
2.05 «ТСН».
2.35 Трилер «Мотель». 
(18+).

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 «Давай 
одружимося».
10.20 Т/с «Заради 
любовi я все зможу!»
12.00 Новини.

12.25 Т/с «Заради 
любовi я все зможу!»
14.00 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне 
дзеркало».
23.00 Х/ф «Благi 
намiри».
0.40 Х/ф «Балаган».
2.10 «Подробицi» - 
«Час».
3.00 «Чекай на мене».
4.40 Х/ф «Благi намiри».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.00 Х/ф «Фото на 
недобру пам̀ ять». 
(12+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 35 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Сила вiра», 1 i 
2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Сила вiри». 
(16+).
1.20 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
2.50 Сьогоднi.

3.40 Реальна мiстика.
5.10 Зоряний шлях.

СТБ

8.35 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом».
10.30 Х/ф «Зрада».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 Х/ф «Хатня 
робiтниця».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Неiдеальна 
жiнка».
0.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
2.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.50 Абзац.
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.40 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.35 Kids̀  Time.
7.40 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.20 Київ вдень та 
вночi.
15.05 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 М/с «Кухня».
21.00 Х/ф «Медальйон». 
(16+).
23.00 Т/с «Костянтин». 
(18+).
0.50 Х/ф «Ланцюгова 
реакцiя».
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.30 Служба розшуку 
дiтей.
4.35 Студiя Вашингтон.
4.40 Факти.
5.00 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Т/с «Котовський». 
(16+).
12.00 Х/ф «Гра в 
iмiтацiю». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Гра в 
iмiтацiю». (16+).
14.45 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.50 Т/с «Котовський». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.35 Х/ф «Чорний 
яструб». (16+).
2.10 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Бушидо.
10.55 «Вiдеобiмба».
16.45 Х/ф «Код доступу 
«Софiя». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Битва 
проклятих». (16+).
21.10 Х/ф «Бейтаун 
поза законом». (16+).
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.25 Т/с «Iнспектор 
Алекс 3».
2.15 «Роби бiзнес».

2.45 «Секретнi 

матерiали».

НТН

4.40 Х/ф «Мiльйони 

Ферфакса».

6.00 Х/ф «Морський 

характер».

7.55 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

8.30 Ранковий 

«Свiдок».

9.00 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

10.30 Т/с «Детективи». 

(16+).

12.00 Т/с «Iнспектор 

Джордж Джентлi».

13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 

(16+).

14.00 «Свiдок».

14.20 Т/с «CSI: Маямi 

9». (16+).

15.45 Т/с «Той, що читає 

думки 4». (16+).

17.25 Т/с «Детективи». 

(16+).

19.00 «Свiдок».

19.30 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

21.30 Т/с «CSI: Маямi 

9». (16+).

23.15 «Свiдок».

23.45 Т/с «Удар у 

вiдповiдь 4». (16+).

0.40 Т/с «Той, що читає 

думки 4». (16+).

2.20 «Свiдок».

2.50 «Випадковий 

свiдок».

3.05 «РечДОК».

3.55 «Легенди 

бандитської Одеси».

4.35 «Правда життя. 

Професiї».

УТ-1

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга 
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.30 Т/с 
«Аристократи».
16.15 Книга.ua.
16.45 Д/ф «Переслiдуй 
свою мрiю».
17.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
17.50 Чоловiчий клуб.
18.20 Український корт.
19.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
Фiнал.
21.20 Новини.
21.45 Мистецький 
пульс Америки.
22.20 Мегалот.
22.30 Нацiональний 
вiдбiр учасника 
вiд України на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
Фiнал.
23.25 Свiт on-line.

23.40 Життєлюб.

Канал "1+1"

6.00 Бойовик «Погана 
компанiя». (16+).
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «ТСН».
11.15 «Свiтське життя».
12.15 «Одруження 
наослiп 3».
14.00 «Голос країни 7».
16.30 «Вечiрнiй 
квартал».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Лiга смiху 3».
2.10 Бойовик «Погана 
компанiя». (16+).
3.55 «Українськi 
сенсацiї».

Iнтер

5.50 Х/ф «Щит i меч», 
1-4 с.
12.30 Х/ф «Невловимi 
месники».
14.00 Х/ф «Свiй серед 
чужих, чужий серед 
своїх».
16.00 Т/с «Смерть 
шпигунам», 1-4 с. 
(16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Смерть 
шпигунам», 5-8 с. 
(16+).

0.50 Х/ф «Двоє». (16+).
2.30 «Легендарнi 
замки України».
3.10 Х/ф «Балаган».
4.30 Х/ф «Невловимi 
месники».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Умови 
контракту 2», 1-6 с. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Умови 
контракту 2». (16+).
17.15 Т/с «Це було бiля 
моря», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Це було бiля 
моря».
21.30 Х/ф «Страшна 
красуня».
23.30 Реальна мiстика.
1.30 Сьогоднi.
2.10 Т/с «C.S.I.: Маямi». 
(16+).
5.00 Зоряний шлях.

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на 
Майданi».
9.00 «Все буде 
смачно!»
9.55 Т/с «Коли ми 
вдома».
11.40 Х/ф «Хатня 
робiтниця».
13.20 «МастерШеф 
Дiти 2».
19.00 «Євробачення 
2017».

21.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
22.40 «Євробачення 
2017. Пiдсумки 
голосування».
23.40 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

2.55 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.25 Kids̀  Time.
7.30 Ревiзор Спешл.
9.30 Таємний агент.
10.45 Таємний агент. 
Пост-шоу.
12.10 Вiд пацанки до 
панянки.
14.45 Хто зверху?
16.40 Х/ф «Велика гра». 
(16+).
18.30 Х/ф «Need 
for speed. Жага 
швидкостi». (16+).
21.00 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд». (16+).
23.15 Т/с «Костянтин». 
(18+).
1.10 Х/ф «Джон Уiк». 
(16+).

ICTV

4.35 Факти.
4.55 Х/ф «Дiаманти 
назавжди». (16+).
6.55 Дивитись усiм!

7.50 М i Ж.
8.50 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.45 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
13.20 Х/ф «Перший 
лицар». (16+).
16.00 Х/ф «Чорний 
яструб». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Крутi 
чуваки». (16+).
22.15 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка». (16+).
1.00 Х/ф «Iнший свiт: 
Пробудження». (18+).
2.20 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Супероблом.UA».
10.25 «Top Gear».
11.30 Х/ф «Великий 
майстер». (16+).
13.50 19 тур ЧУ з 
футболу: «Зоря» - 
«Динамо».
16.00 Х/ф «Проект 
«Динозавр». (16+).

17.40 Х/ф «Вуличний 
воїн». (16+).
19.30 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4». (16+).
21.55 Х/ф «Мисливець 
проти чужого». (16+).
23.35 Х/ф «Мовчазна 
отрута». (16+).
1.05 Х/ф «Синдбад i 
Мiнотавр». (18+).
2.35 «Секретнi 
матерiали».
3.25 Х/ф «Чорна 
долина».

НТН

6.10 Х/ф «Вiчний 
поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.15 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Азiат». 
(16+).
21.30 Х/ф «Дев̀ ятi 
врата». (16+).
0.00 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
1.40 Х/ф «Пригоди 
Бейлi».
3.05 «Свiдок».
3.35 «Випадковий 
свiдок».
3.40 «РечДОК».
4.25 «Легенди 
бандитської Одеси».
5.05 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГО

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

Користуватися 
послугами Пенсійного 
фонду можна й 
дистанційно
Сьогодні особлива увага в органах Пен-

сійного фонду України (ПФУ) приділяється 
запровадженню єдиних стандартів обслу-
говування громадян і впровадженню но-
вої централізованої системи призначення і 
виплати пенсій, яка дає можливість забез-
печити максимальну доступність громадян 
до послуг Пенсійного фонду незалежно від 
місця проживання. 
У подальшому відпаде необхідність без-

посереднього звернення до управлінь Пен-
сійного фонду для призначення пенсій, ско-
ротиться час обслуговування, не потрібно 
буде робити ксерокопії трудових книжок, 
дипломів та інших документів.
Принциповою відмінністю інформуван-

ня ПФУ через Інтернет є веб-портал, який 
надає електронні послуги кожній особі ін-
дивідуально. Портал працює з дотриман-
ням вимог до захисту персональних даних. 
Він надає громадянам можливість зручно й 
оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, 
дистанційно отримувати послуги, які ра-
ніше вимагали особистого звернення до 
управління.
За допомогою веб-порталу можна по-

дати заяву-запит на підготовку паперових 
документів, таких як виписка з системи пер-
соніфікованого обліку, виписка з пенсійної 
справи (для пенсіонерів), виписка про стан 
розрахунків з ПФУ (для страхувальників).
Пенсіонери – користувачі веб-порталу 

– мають змогу, не виходячи з дому, от-
римати такі відомості з власної пенсійної 
справи, як:

1) назва Закону України, згідно з яким 
призначено пенсію;

2) вид пенсії;
3) сума призначеної пенсії, з урахуван-

ням надбавок, підвищень, додаткової пен-
сії, цільової грошової допомоги, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною, індекса-
ції та інші доплати до пенсії, встановлені 
законодавством;

4) дата закінчення виплати пенсії (для 
пенсій, призначених на певний строк).
Для того, щоб зареєструватися на 

веб-порталі, необхідно звернутися за адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4, у відділ 
обслуговування громадян, який знаходить-
ся у приміщенні управління Пенсійного 
фонду України у м. Ірпінь, кабінет №1.
При собі необхідно мати паспорт, до-

відку про присвоєння ідентифікаційного 
номеру, а для пенсіонерів також пенсійне 
посвідчення. Додатково – за тел.: 60-753.

Монопольні зловживання 
«Київенерго»
Тимчасова адміністративна колегія Анти-

монопольного комітету України розглянула 
справу про порушення ПАТ «Київенерго» 
законодавства про захист економічної кон-
куренції, розпочату Київським обласним те-
риторіальним відділенням Комітету. Про це 
повідомляє прес-служба АМКУ.
За результатами розгляду матеріалів 

справи Тимчасова адміністративна колегія 
встановила, що ПАТ «Київенерго» створю-
вало перешкоди доступу постачальникам за 
нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, 
ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ» та ПрАТ «Карбон» на ринок 
постачання електричної енергії. 

«ПАТ “Київенерго” обмежувало ПНТ у ви-
борі ними потенційних споживачів і позбави-
ло їх можливості здійснювати господарську 
діяльність у місті Києві, зокрема шляхом ви-
сування необґрунтованих вимог до проекту 
договору на розподіл електроенергії. Такі дії 
ПАТ “Київенерго” визнані порушенням за-
конодавства про захист економічної конку-
ренції у вигляді зловживання монопольним 
становищем на ринку передачі (розподілу) 
електричної енергії власними місцевими ло-
кальними електромережами на території мі-
ста Києва. За вказане порушення на ПАТ «Ки-
ївенерго» накладено штраф у розмірі 17 млн 
958 тис. 891 грн», – йдеться у повідомленні. 
Також зазначається, що у 2017 р. рин-

ки електричної енергії визначені одними із 
пріоритетних у роботі відомства. Протягом 
поточного року Комітет проведе планові пе-
ревірки електропередавальних організацій 
на предмет дотримання ними законодавства 
про захист економічної конкуренції в частині 
доступу незалежних постачальників на ринок 
постачання електричної енергії за нерегульо-
ваним тарифом. «Збільшення кількості поста-
чальників електричної енергії має стати пере-
думовою для запровадження конкурентного 
ринку електроенергії та надасть змогу спожи-
вачам самостійно обирати постачальника», – 
зазначає АМКУ. 

Прес-служба АМК України
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УТ-1

6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017». 
Фiнал.
12.05 Театральнi сезони.
12.35 Х/ф «Останнiй 
танець Кармен».
14.20 Мистецькi iсторiї.
14.35 Фольк-music.
15.55 Твiй дiм 2.
16.15 Д/ф «Раїса 
Кириченко. Дiагноз - 
народна».
17.00 Т/с «Епоха честi».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Д/с «Легенди тофу».
21.55 Що там з 
Євробаченням?

22.30 Арт-Клуб 38.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Д/ф «Клiнтон».
4.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня».
4.40 Вiра. Надiя. Любов.

Канал "1+1"

6.00 Мелодрама «Пiд 
сонцем Тоскани».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь».
10.00 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
11.10 «На ножах».
13.00 Т/с «Останнiй 
москаль 2». (12+).
17.30 Комедiя «8 кращих 
побачень».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.15 Комедiя 
«Пограбування по-
англiйському». (16+).

1.00 «Аргумент Кiно».
1.45 Мелодрама «Пiд 
сонцем Тоскани».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.30 «Подробицi» - «Час».
7.00 Х/ф «Свiй серед 
чужих, чужий серед 
своїх».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
12.00 «Орел i решка» 
Кращi.
12.50 Х/ф «Вибiр моєї 
матусi».
14.50 Т/с «Птах у клiтцi», 
1-4 с. (16+).
18.10 Х/ф «Любов за 
розкладом».
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Усе 
повернеться», 1-4 с. 
(16+).

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.

9.00 Т/с «Сила вiри». (16+).
12.50 Т/с «Це було бiля 
моря», 1 i 2 с.
16.40 Т/с «Його любов», 
1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.
20.00 Т/с «Його любов».
21.10 Х/ф «Фото на 
недобру пам`ять». (12+).
23.10 Х/ф «Гладiатор». 
(16+).

СТБ

7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на 
Майданi».
10.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
12.35 «Євробачення 2017».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
20.55 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».

0.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.05 Зона ночi.
5.30 Kids̀  Time.
5.35 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Однаждi в казцi».
10.20 Х/ф «Важкi 
пiдлiтки». (16+).
12.00 Х/ф «Велика гра». 
(16+).
13.50 Х/ф «Need for speed. 
Жага швидкостi». (16+).
16.35 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд». (16+).
18.50 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай». (16+).
21.00 Х/ф «Вулкан».
23.00 Т/с «Костянтин». 
(18+).

ICTV

4.00 Факти.
4.30 Х/ф «Живи i дай 
померти iншим». (16+).
6.25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.00 Стоп-5.

11.00 Х/ф «Перший 
лицар». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Перший 
лицар». (16+).
13.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка». (16+).
16.35 Х/ф «Крутi чуваки». 
(16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Злочинець». 
(16+).
22.45 Х/ф «Стрiлець». 
(16+).
1.05 Х/ф «Iнший свiт: 
Пробудження». (18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
12.15 Х/ф «Проект 
«Динозавр». (16+).
13.50 Х/ф «Вуличний 
воїн». (16+).
15.40 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4». (16+).

18.05 Х/ф «Кунг-фу Джо». 
(16+).
19.45 Х/ф «Смертельний 
удар». (16+).
21.30 ПроФутбол.
23.35 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.50 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».

НТН

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

НЕДІЛЯ, 26 лютого

ТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГОТЕЛЕПРОГРАМА 20 – 26 ЛЮТОГО

20 лютого
СВІЙ ЮВІЛЕЙ 

СВЯТКУЄ
Наталя Сергіївна Батурко

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.

Федір, Світлана, Роман

Вітаємо з днем 
народження

Олександра Вікторовича Борозенця, 
державного реєстратора відділу держав-
ної реєстрації

Олену Віталіївну Самаріну,
головного спеціаліста архівного відділу

Бажаємо миру і світлої долі, 
Натхнення, енергії, сили доволі, 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Ірпінська міська рада 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПРАСКИДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПРАСКИ
10 лютого – день народження праски. Саме цим днем 1636 року 
датована перша письмова згадка про праску простого нагрівального 
типу. Вона важила 10 кг. Слово «праска» прийшло в українську 
мову через польську й німецьку з французької від слова «прес». А 
російське слово «утюг» походить із Азії. Це тюркізм: «ут» означає 
вогонь, а «юк» – покласти.

Проте ще й до винай-
дення праски людство ви-
користовувало різні пред-
мети для прасування одягу. 
6,5 тис. років тому одяг кла-
ли між двома пласкими 
каменями. В Ірпінському 
історико-краєзнавчому му-
зеї зберігаються українські 
прасувальні знаряддя. Вони 
виготовлені із дерева. Це – 
качалка і рубель. Качалка – 
це кругла, гладко витесана 
палиця, а рубель – дошка з 
ручкою і поперечними за-
рубками. Від цих зарубок 
знаряддя і отримало назву 
рубель. На качалку намоту-
вали одяг, а потім качали її 
рублем. Я ще пам’ятаю, як в 
українському селі так прасу-
вали одяг.
А в Греції ще в VІ ст. до 

н. е. для прасування використовували схожий на качалку металевий прут, який перед тим 
нагрівали. Стародавні римляни вибивали зморшки з одягу металевими молотками. 
У середні віки європейські майстри надали римським металевим молоткам форму чов-

ників з ручкою зверху. Винахідливі китайці насипали в сковорідку гаряче вугілля з печі і 
водили пласким дном по вологій тканині. А щоб вугілля не висипалося і не псувало ткани-
ну, сковороду накривали кришкою з ручкою. 
У ХVІ ст. на Сході праски робили з глини. Усередину такого виробу насипали розжарені 

вуглини. Голландські ковалі зробили за глиняним зразком залізну праску. 
Праски робили також із чавуну. У них були дірочки, щоб повітря надходило до вугілля. 

Для цього жінка мусила розмахувати важкою (не менше 5 кг) праскою – нелегка фізична 
вправа. Ручки були дерев’яними, щоб жінка не обпекла руку.
Українки засипали в праску разом із жаром соснові шишки, чебрець, м’яту, і хата на-

повнювалася ароматами.
Праски були різних форм, іноді їх виготовляли, як мистецькі вироби. Були музичні пра-

ски, праски-чайники. Німці винайшли спиртову праску. У неї заливали спирт, підпалюва-
ли, і він нагрівав праску. Якось у Росію привезли дві тисячі спиртових прасок і не продали 
жодної. І не лише тому, що для росіян це була марна трата цінного напою. Спиртова пра-
ска дорого коштувала. У Москві можна було винайняти умебльовану кімнату з опаленням і 
самоваром за 5 крб на місяць. А одна спиртова праска коштувала 10 крб. У Німеччині був 
випадок, коли таку праску виміняли за отару овець.
У 1882 р. американський винахідник Генрі Сілі запатентував першу у світі електричну 

праску. Потім її вдосконалювали. 
У СРСР електричні праски розпочали виготовляти у 1949 р. 
Нині в світі існує кілька музеїв прасок. В Україні в Радомишлі на Житомирщині в істо-

рико-культурному комплексі «Замок Радомисль» зберігається понад 150 прасок. Є така 
праска і в нашому музеї. Але це не означає, що праска цілком відійшла у сферу музейних 
експонатів. Наприклад, у Польщі щороку випускають кілька тисяч вугільних прасок. Багато 
польських жінок залюбки користуються ними, цінуючи їх за простоту, надійність і деше-
визну. З огляду на зростання вартості енергоносіїв перспективи відновлення практичного 
використання давніх прасок є і в Україні.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею

Управління праці та соцзахисту 
Ірпеня інформує
До уваги внутрішньо переміщених осіб!
Представництво міжнародної органі-

зації з міграції (МОМ) реалізує проекти, 
направлені на підтримку внутрішньо пе-
реміщених осіб (ВПО). Проект «Сприяння 
відбудові та сталому розв’язанню про-
блем ВПО і постраждалого від конфлікту 
населення в Україні», що фінансується Єв-
ропейським Союзом, буде тривати з січня 
2017 р. до липня 2018 р.
Міжнародною організацією з міграції 

оголошено конкурс для громадян, зацікав-
лених в участі у проекті соціального згур-
тування, з метою покращення взаємодії 
між членами громад та ВПО. 
Основна мета проекту полягає у задо-

воленні потреб ВПО у відновленні, інте-
грації та сприянні соціальній стабілізації і 
зміцненню довіри. Основними завдання-
ми проекту є: 

– підтримка громад, що приймають 
ВПО, та зменшення напруги у громадах;

– сприяння примиренню, зміцненню 
довіри і соціальної згуртованості в грома-
дах на пост-конфліктних територіях;

– розширення засобів існування для 
ВПО;

– зміцнення потенціалу українських 
урядових установ для розвитку системи 
реєстрації ВПО.
Детальна інформація щодо конкурсу 

– на офіційному веб-сайті МОМ: iom.org.
ua/en/konkyrs-dlya-gromad-zacikavlenih-v-
uchasti-u-proekti-ua1-2017-012.
У разі виникнення будь-яких додатко-

вих запитань необхідно звертатись до кон-
тактної особи від МОМ – Анни Єрьоміної 
(тел.: (044) 568-50-15, електронна пошта: 
aeremina@iom.int). 

ОГОЛОШЕННЯ виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради про конкурс 
експертів, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності
∙ Балансоутримувач: Виконавчий комітет Ірпін-

ської міської ради – нежитлове приміщення за адре-
сою:

- м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (15 м кв.).
∙ Балансоутримувач: Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради – нежитлові приміщення за 
адресою:

- м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64-а (25 м кв., Дитяча 
юнацька спортивна школа Центр «Спорт для всіх»);

- смт Ворзель, вул. Березова (Кірова), 5 (21,95 м 
кв.).
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкур-

сної комісії такі документи:
– заяву на участь у конкурсі за встановленою 

формою;
– копії установчих документів учасника конкурсу; 
– копії документів, що підтверджують кваліфіка-

цію працівників, які залучаються до виконання оцін-
ки; 

– копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, 
виданого у встановленому законом порядку; 

– матеріали, в яких відображається досвід прове-
дення незалежної оцінки; 

– пропозиції учасника конкурсу щодо термінів 
виконання робіт та оплати (подаються в окремому 
опечатаному конверті). 
Умови конкурсу:
– мінімальний термін виконання робіт;
– мінімальна вартість послуг експерта щодо вико-

нання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт ок-

ремо.
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше 

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

Перший заступник міського голови 
Д.В. Христюк
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«Ірпіньводоканал»:«Ірпіньводоканал»:

ЦІНИ НА ВОДУ МОЖУТЬ ЦІНИ НА ВОДУ МОЖУТЬ 
ЗРОСТИ НА 30%ЗРОСТИ НА 30%
Вода – джерело життя і неодмінна супутниця людини. Яку воду 
ми п’ємо, як контролюється її якість в Ірпені і що буде з ціною 
на водопостачання та водовідведення – питання, які цікавлять 
багатьох мешканців нашого міста. З питаннями щодо стану водного 
господарства Ірпеня та його перспектив ми звернулися до директора 
«Ірпіньводоканалу» Олександра МАРКУШИНА.

– Що сьогодні відбува-
ється на підприємстві?

– «Водоканал» вийшов на 
нові стабільні результати – у 
нас немає заборгованості пе-
ред містом ні в податках, ні 
по електроенергії, ні у випла-
тах зарплати. У нас є невели-
кий обмінний фонд насосно-
го обладнання на випадок 
заміни або ремонту. Ми ре-
гулярно проводимо ремонтні 
роботи, оновлюємо техніку, 

частково беремо техніку в 
кредит.
Ми встановлюємо нові 

програми, які відповідають 
вимогам європейського рівня 
обслуговування. До нас не 
треба приходити із ксероко-
піями, достатньо оригіналу 
документу, щоб оформити 
договір чи інші послуги. Уся 
інформація буде в електро-
нній базі. У цьому році пла-
нуємо замовити геоінформа-
ційну систему, щоб усі карти, 
уся інформація, знання на-
ших інженерів були перене-
сені на електронні мапи. Ця 
система дозволить відшуку-
вати всі незаконні підключен-
ня, зменшити втрати води, 
розраховувати гідравліку в 
мережах для більш ефектив-
ної модернізації і реконструк-
ції існуючих мереж. Проект 
розрахований на два роки, 
і ми сподіваємося впоратися 
власними силами.
А на сьогодні вибрано тех-

нологію, підготовлено проект 
будівництва станції знезаліз-
нення, першої в нашому ре-
гіоні. Пілотний проект стар-

тує на базі станції другого 
підйому по вул. Полтавській. 
Окрім станції водопідготовки 
планується лабораторія для 
моніторингу якості води і 
реконструкція існуючого об-
ладнання. Вибір підрядника 
та закупівлю обладнання для 
реалізації проекту буде здійс-
нено за системою ProZorro. 
Сума контракту приблизно 
9 млн грн.
Віднедавна на базі підпри-

ємства було створено підроз-
діл, який виконує підрядні 
роботи з прокладення мереж. 
Це дає можливість утрима-
тись у складних ринкових 
умовах нашого часу.

– Що останнім часом 
було зроблено із найваж-
ливішого?

– Насамперед ми рекон-
струювали і модернізували 
техніку, що дісталася нам 
у спадок. Поновлюємо об-
ладнання на каналізаційних 
мережах, замінюємо старі 
насоси на нові – більш еко-
номічні, на станціях другого 
підйому замінили двигуни, 
встановили частотні пере-

творювачі нового покоління. 
Також були вирішені питання 
тупикових мереж, їх перетво-
рили на кільцеві, що дозволи-
ло отримати постійний тиск у 
мережі, зменшити його втра-
ти й уникнути застійних явищ. 
Три кільця в Бучі, чотири в Ір-
пені, два в Гостомелі, одне у 
Ворзелі – ось такий результат 
оптимізації.
Ще одне питання, що ста-

ло нагальним, – заміна труб. 
Цим займаємося регулярно. 
Ці зміни в нашій галузі стали 
можливими завдяки підтрим-
ці мера міста, Володимира 
Карплюка.

– Які технології та облад-
нання Ви використовуєте 
для економії ресурсів?

– Усі передові водні госпо-
дарства Європи та України 
використовують частотні 
перетворювачі не тільки на 
станціях другого підйому, а 
й у свердловинах. Це дозво-
ляє значно економити елек-
троенергію і ресурс насосів, 
оскільки вони не працюють 
весь час на повну потужність. 
Усі насосні станції Ірпеня 
укомплектовані цими прила-
дами.

– Як відбувається моніто-
ринг якості воді в регіоні?

– Проби беруться 15–
20 разів на місяць. В основ-
ному всі показники – у межах 
існуючих норм. Але на деяких 
ділянках вміст заліза пере-
вищує допустимі показники. 
Тобто потреба у знезалізенні 
є. В основному це стосується 
Ворзеля і Гостомеля. Також 
ми проводимо планове хло-
рування трубопроводів і ре-
зервуарів, тож вода з крану 
відповідає нормам якості.

– Чи очікується «подо-
рожчання» води?

– Так, найближчим часом 
його не уникнути. Це пов’я-
зано з підвищенням цін на 
електроенергію, які за рік 
зросли вдесятеро, на витрат-
ні матеріали, паливо тощо. 
Попередньо – ціна може ви-
рости на 30-40%.

– І це збільшить кількість 
боржників?..

– Ми активно боремося 
з цим, тому в нас високий 
відсоток проплат. Хронічних 
неплатників ми відключаємо 
нещадно, попри звання-по-
сади-знайомства-титули. Але 
ми розуміємо, що є категорія 

людей, яким важко оплатити 
борг повністю. У такому разі 
ми готові йти на поступки і 
реструктуризацію боргу. Та-
кож ми допомагаємо офор-
мити субсидії, консультуємо, 
як це зробити правильно.

Олена ВІТЕР

Довідка
КП «Ірпіньводоканал» 
обслуговує не тільки 
Ірпінь, а й Бучу, Ворзель 
та Гостомель. Головним 
джерелом водопоста-
чання нашого регіону є 
свердловини. Водозабір 
відбувається в основному 
з бучанського горизонту. 
Середня глибина сверд-
ловин – близько 100 м, їх 
кількість в Ірпені – понад 
100. Середній дебіт – 
біля 25 м3/год. Добове 
водоспоживання регі-
ону – 15 тис. м3 влітку, 
11 тис. м3 взимку.
Показники якості під-
земних вод в основному 
відповідають Державним 
санітарним нормам 
щодо питної води, за 
винятком заліза та, іноді, 
сірководню.
Схема водопостачання 
виглядає так: свердло-
вина (насос) – резер-
вуар (окислення заліза, 
видалення сірководню, 
відстоювання) – насосна 
станція другого підйому 
– споживач. 
Усі стоки Бучі, Ірпеня, 
Ворзеля, Гостомеля зби-
раються в центральний 
колектор (d 1000 мм) і 
поступають на каналіза-
ційну насосну станцію, 
звідки перекачуються в 
київський колектор і далі 
на Бортничі. Об’єм стоків 
10–11 тис. м3/добу. Ір-
пінь не має своєї станції 
очистки стоків.

МІСЬКІ СЛУЖБИ

Звіт депутата Ірпінської міської ради Звіт депутата Ірпінської міської ради 
Ігоря Івановича ОВЕРКАІгоря Івановича ОВЕРКА

Шановні ірпінці!
Минулий рік був 
складним, цікавим та 
багатим на втілення у 
реальність деяких мрій! 
Однією із них стала 
реставрація та відкриття 
ірпінського міського 
стадіону «Чемпіон», 
а іншою – створення 
найбільшого парку 
міста «Ценральний». 
Ці два проекти дають 
змогу кожному ірпінцю 
урізноманітнити своє 
дозвілля, провести весело 
час, не покидаючи Ірпінь.
У 2016 р. було проведе-

но левову частку роботи з 
перетворення центральної 
частини міста. Та я як депутат 
хочу, щоб місто процвітало 
не лише в центрі, а й безпосе-
редньо в місцях проживання 
ірпінців, біля їхніх парканів, 
у тих місцях, де вони бува-
ють щодня. Тому основний 
акцент у своїй депутатській 
діяльності я роблю саме на 
дорученому мені окрузі. 
У своїх планах на най-

ближче майбутнє виокрем-
люю дві головні цілі: 

1. Відкриття першого в 
Ірпені «Парку здоров’я» на 
окрузі – у рекреаційній зоні, 

біля улюбленої ірпінцями 
«Кринички».

2. Відкриття такого довго-
очікуваного муніципального 
дитячого садочка «Колібрі». 
Наразі активно ведеться 
будівництво, і вже 1 верес-
ня 2017 р. двері «Колібрі» 
відкриються для перших 
240 «колібрівців».
Також на виборчому окру-

зі №18 за моєї ініціативи та 
під моїм наглядом було про-
ведено такі роботи:

1) прокладено новий тро-
туар уздовж вул. Лисенка 
(Надсонова);

2) зроблено реконструк-
цію дорожнього покриття по 
вул. Лисенка (Надсонова);

3) здійснено капітальний 
ремонт дороги на відрізку: 
вул. Мечникова, 101-б, до 
перетину із вул. Толстого; 

4) прокладено нове до-
рожнє покриття по вул. Біло-
кур;

5) на прохання мешканців 
встановлено «лежачих полі-
цейських» по вул. Мечнико-
ва;

6) встановлено нову зу-
пинку громадського тран-
спорту по вул. Гайдамацькій;

7) проведено роботи з 
очищення вулиць виборчого 
округу №18 від сухостою, ор-
ганізовано повне прибиран-
ня найпроблемніших, штучно 
створених місцевих сміттєзва-
лищ;

8) проведено соціальну 
акцію разом із Товариством 
Червоного Хреста України 
для незахищених верств на-
селення Ірпеня;

9) здійснена соціальна до-
помога людям у поважному 

віці до Дня перемоги і Покро-
ви (14 жовтня);

10) проведено новорічні 
та різдвяні заходи для малю-
ків;

11) надано допомогу для 
благоустрою дитячого май-
данчика по вул. Личака, 73.

12) організовано поїздку 
всіх першокласників ірпін-
ської школи №17 до зоопар-
ку «12 місяців»;

13) надано допомогу ко-
мунальним службам у приби-
ранні вулиць від снігу.
Для мене надзвичайно 

приємно бути частиною ко-
манди, що працює на розбу-
дову рідного міста. Тому хочу 
щиро подякувати Вам за Вашу 
довіру й підтримку. Особливо 
це стосується мешканців мого 
виборчого округу №18. Адже 
приємно, коли люди поміча-
ють твої зусилля, роботу і на-
магаються допомогти хто як 
уміє: хто порадою, хто вчин-
ком, а хто щирим «дякую» 
–  це окриляє, нагадує, що ми 
рухаємося правильним шля-
хом, та не дає жодного шансу 
зупинитися.
Контактний телефон 
помічниці Катерини: 
(067) 101-101-3. Прийом-
ні дні: пн. – пт, з 9:00 до 
18:00 за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Мечникова, 101-б.

Мовою цифр
► 189 актів видано;
► 187 обстежень мате-

ріально-побутових умов 
проведено;
► 55 випадків при-

значення матеріальної 
допомоги опрацьовано;
► 74 звернення надійш-

ло від громадян;
► 240 проблемних 

питань зафіксовано та 
опрацьовано;
► 386 громадян 

потрапило на особистий 
прийом.

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

В Ірпінській міській раді 
з’явився енергоменеджер

Питання енергозбереження в Ірпені набуло 
особливої актуальності, адже з початку року 
рахунки за комунальні послуги закладів освіти й 
медицини оплачує місто. Саме тому в Ірпінській 
міськраді з’явилась посада енергоменеджера, на 
яку запрошено Романа Киричка.

«Проблема енергозбереження завжди існувала, але 
на неї ніхто не звертав увагу, тому що був необмежений 
ресурс. А зараз прогрес пішов вперед і суспільство стало 
перед проблемою, що потрібно економити», – розповів 
Киричок.
З метою енергозбереження в місті замінено більшість 

вікон у дитсадках і школах, утеплено будівлю дитячої місь-
кої лікарні. Нова дитяча поліклініка і дитсадок «Бджілка» 
будувались уже із застосуванням сучасних енергоефектив-
них технологій. 
На вулицях міста почали замінювати ртутні лампи на 

енергозберігаючі LED-ліхтарі. Особливу увагу зараз приді-
лятимуть котельням. Їх у регіоні – 42.
Поки що встановлюють частотні перетворювачі, син-

хронізуватимуть двигуни. Це надасть змогу економити до 
60% енергії. Крім того, планують встановити котли на різ-
них видах палива. Що стосується найближчих проектів – це 
буде реконструкція школи №1 та дитсадка «Радість». 
У планах відділу – створення електронної бази. За її 

допомогою можна буде переглядати поточні показники 
лічильників комунальних закладів.

«Правда Ірпеня»

Роман КИРИЧОК

Ф
от
о:

 В
. Ш
ил
ов
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ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ ПРОВОКУЮТЬ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ ПРОВОКУЮТЬ 
НА САМОГУБСТВАНА САМОГУБСТВА
Департамент кіберполіції 
Національної поліції 
України повідомляє про 
виявлення у соціальних 
мережах небезпечних 
груп, у яких дітей доводять 
до самогубства. 
Фанати таких спільнот 

називають себе «китами», 
тому що ці тварини асоцію-
ються у них зі свободою. Ви-
користання поняття «кити» 
(«летючі кити»), можливо, 
пояснюється тим, що цей 
вид ссавців – один із неба-
гатьох, представники якого 
добровільно можуть звести 
рахунки з життям.
Подібні суїцидаль-

ні спільноти називаються 
«Море китів» і «Тихий дім». 
Відтак у всіх прихильників 
«моря китів» і «тихих домів» 
на особистих сторінках є ві-
део або малюнки з літаючи-
ми китами.

Нелюди, що організували 
цю систему, працюють на-
ступним чином.
Для того, аби вступити в 

такі групи, потрібно пода-
ти заявку для вступу до неї 
та написати певний текст у 
себе на сторінці.
Якщо адміністрація групи 

затвердить кандидатуру, то 
буде проведено невеличке 
психологічне вивчення осо-
би та її готовності до само-
губства через спілкування в 
приватному чаті.
Наступне повідомлен-

ня буде із завданням (опис 
завдання і час, який даєть-
ся на його виконання). Ви-
конання кожного завдання 
потрібно фіксувати на фото 
або відео. На кожне відво-
диться обмежений час. Якщо 
учасник не встигає його ви-
конати, його виключають із 
групи.

Усього дається 50 за-
вдань («квестів») (у фейко-
вих спільнотах – від 13 до 
50 «квестів», це залежить від 
адміністратора).
Адміністратор групи 

схиляє дитину до виконан-
ня цих «квестів», причому 
практично всі вони перед-
бачають нанесення дитиною 
самій собі каліцтв або запо-
діяння болю. Усі ці «квести» 

в обов’язковому порядку 
знімаються на відео.
Коли адміністратор гру-

пи впевнений у тому, що 
дитина готова до самогуб-
ства, створюється аудіо з 
музикою, в якому дитина 
виступає в головній ролі. У 
ролику оговорюються всі її 
проблеми, які вона озвучила 
«провіднику». Єдиний вихід, 
який озвучується в цьому 
«творі», – вчинити самогуб-

Департаментом кіберполіції була виявлена одна 
з таких груп: vk.com/blueskitea. До неї входили 209 
користувачів з України. Подібні групи щодня блоку-
ються адміністрацією соціальних мереж за звернення-
ми правоохоронних органів або їх користувачів. Тому 
при виявленні таких груп самостійно, просимо негайно 
повідомляти до кіберполіції (www.cybercrime.gov.ua – 
цілодобово; телефон гарячої лінії: (044) 374-37-21 – з 
8:45 до 19:30 у робочі дні) або звертатися до адміні-
страції соцмережі, в якій було виявлено групу.

ство. Дитина слухає аудіоза-
пис і робить останній крок…
Фінальне завдання – по-

кінчити життя самогубством 
і зафіксувати момент смерті 
на камеру в режимі он-лайн. 
Відеозаписи в подальшому 
продаються в мережі Інтер-
нет або в Darknet.
У зв’язку з цим, щоб не 

допустити потрапляння ді-
тей у такі групи, батькам 
рекомендується:

– приділяти більше уваги 
психологічному стану дити-
ни;

– перевіряти шкіряні по-
криви дитини на наявність 
пошкоджень; у разі їх вияв-
лення з’ясовувати обстави-
ни, за яких вони з’явилися; 
особливу увагу звертати на 

пошкодження різного роду у 
формі кита;

– перевіряти облікові за-
писи (акаунти) дитини в со-
ціальних мережах та групи, 
до яких входить акаунт; пе-
ревіряти вміст спілкування у 
приватних чатах;

– звертати увагу на коло 
спілкування дитини;

– намагатися зайняти 
вільний час дитини спор-
тивними або культурними 
секціями;

– обов’язково контролю-
вати те, які фото- та відео-
файли знаходяться в гадже-
тах дитини;

– встановлювати функ-
цію «батьківський контроль» 
на всіх гаджетах дитини.

Департамент кіберполіції 
Національної поліції України

ПИЛЬНУЙМО!

Батьки 
і діти

КОЛИ 
подарунками 
відкуповують 
свою 
відсутність
Не так давно 
розмовляли ми 
з подругою-
психологом, яка 
працює з підлітковими 
залежностями. Про 
те, що існує сучасна 
тенденція зайнятих 
батьків 24/7, які 
компенсують це на 
вихідних. 
Діти не витримують 

насичення розвагами, по-
дарунками, кіношками, 
кафешками, ролеродро-
мами та рештою радощів 
у такій кількості… лише за 
півтора дні вільного до-
рослого вікенду. А потім – 
знову відсутність. А потім 
знову – блокбастери… Ка-
жуть, мовляв, таке сучасне 
життя і темп великих міст. 
Що хочеш добре жити – 
умій крутитися. І в підсум-
ку: не ми такі, життя таке. 
А як же наші найдорож-

чі й кохані люди? Прино-
сити в жертву наші з ними 
стосунки? Установлювати 
товарообмін як модель 
життя? Ми у змозі зробити 
свідомий вибір. Ми ж зна-
ємо, що зернята ставлення 
до людей, які ми посіємо, 
проростуть саме в роки 
нашої зрілості. І ми пам’я-
таємо, що ускладнюючи 
і заплутуючи життя ма-
ленької людини, отримає-
мо те саме у відповідь на 
«склянку води»… 
Забагато любові не 

псує дітей. Їх псує, коли 
подарунками відкупову-
ють свою відсутність.

Ольга АДАМОВИЧ, 
м. Ірпінь

БРАКУЄ І СУЧАСНОЇ БРАКУЄ І СУЧАСНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ, І… ЧИТАЧІВЛІТЕРАТУРИ, І… ЧИТАЧІВ
Ви ніколи не задумувались, яке місце сьогодні посідає книга в житті звичайного 
українця? Як виглядає середньостатистичний читач-любитель у нашій країні? І взагалі, 
який відсоток населення хоча б інколи з насолодою відкриває нову книгу, а не лише 
протирає пил зі старих (так і не прочитаних)? 

Ми можемо абсолютно 
по-різному ставитись до 
книжок, проте заперечити 
їхню суспільну важливість та 
цінність просто неможливо. 
Саме вони крізь сотні віків 
пронесли до нас досвід стар-
ших поколінь і «виступають 
лакмусовим папірцем» тієї 
чи іншої епохи. Інша справа, 
що цей досвід досить часто 
ігнорують, а дарма...
Однією з найпопуляр-

ніших сучасних суперечок 
довкола книгочитання є 
«протистояння» традиційних 
паперових книжок та елек-
тронних. Навряд чи така су-
перечка читачів-любителів 
колись завершиться, проте, 
як показує дослідження ком-
панії «R&B Group», проведе-
не у 2013 р., щонайменше 
87% українців надають пе-
ревагу звичайним паперо-
вим книгам, читачі ж елек-
тронних книг становлять 
лише 10-13%, і тільки 1% – 
купував книги в електронно-
му варіанті. Ознайомлення з 

художньою літературою у 
форматі аудіокниг обирає 
лише 2% українців. У той же 
час Інтернет стає одним із 
головних джерел поінфор-
мованості щодо літератури 
(близько 46% читачів шука-
ють потрібні відомості про 
книги саме там).
Дослідження, проведене 

в 2014 р. в Університеті Нор-

вегії, показало, що люди, які 
читають електронні тексти, 
значно гірше запам’ятову-
ють історії та порядок подій 
у тексті. Автор дослідження 
Анна Менгам дійшла вис-
новку, що тактильний зво-
ротній зв’язок із книжкою 
працює набагато краще: 
згадати історію, прочитану 

Підготувала Олена РОЖАНСЬКА

на папері, людині набагато 
простіше психологічно.
Як засвідчило досліджен-

ня «R&B Group», близько 
51% українців взагалі не 
читають художньої літерату-
ри. Ця статистика є, відверто 
кажучи, невтішною і змушує 
зробити песимістичні висно-
вки. Питання лише – у чому 
причина такої «антикульту-
ри» книгочитання в Україні? 
Соціологи спробували дати 
відповідь і на це: 38% рес-
пондентів дослідження «GFK 
Ukraine» у 2013 р. вказали 
головною причиною відмо-
ви від читання нестачу часу 
і лише 1% – коштів. 11-12% 
або ніколи не цікавилися чи-
танням або з часом втрати-
ли інтерес.
У книжковому світі попу-

лярними також є досліджен-
ня гендерної сторони цього 
питання. Дослідження «GFK 
Ukraine» 2013 р. засвідчило, 
що найбільше жінок серед 
читачів-покупців, а чоловіків 
– серед тих, хто не читає й 
не купує книги. Того ж року 
проведене дослідження 
«R&B Group» виявило, що 
57% тих, хто схильний ігно-
рувати читання – чоловіки. 
Така гендерна тенденція 
спостерігається у різних ві-
кових категоріях. 
Щоб дізнатися про стан 

книгочитання у Приірпінні, 
ми поспілкувалися з завід-
уючою Коцюбинської біблі-
отеки ім. О. Гайдая Раїсою 
Россол: «Дуже багато дітей 
відвідують нашу бібліоте-

ку. Це зумовлено тим, що 
поруч розташована школа 
і вони часто приходять за 
програмною літературою. 
Також частими гостями є 
люди поважного віку і мами 
з дітками, які беруть книги 
для дошкільнят. Люди більш 
старшого віку надають пе-
ревагу художній літературі: 
романам, детективам, фан-
тастиці. Раніше до нас часто 
приходили студенти, проте 
зараз ми втратили їхню ау-
диторію через можливість 
пошуку необхідної інфор-
мації в Інтернеті». Щодо 
проблем і матеріального за-
безпечення бібліотеки, пані 
Раїса каже, що дуже бракує 
сучасної літератури: «Над-
ходжень у нас практично не-
має. Інколи дарують книжки, 
проте зазвичай це застарілі 
книги російською мовою. 
Останнім часом, певне, 
це пов’язано зі складними 
умовами в Україні, попит 
на україномовну літературу 
суттєво збільшився. На жаль, 
у нас немає бажаної кілько-
сті книг рідною мовою». 
Як бачимо, проблеми в 

Коцюбинській бібліотеці є, і 
їх потрібно вирішувати. Це 
– привід замислитися, адже 
місцеві бібліотеки у невели-
ких населених пунктах – чи 
не єдине джерело духовного 
збагачення та пошуку натх-
нення. Тож, якщо ви маєте 
чим поділитися – читачі міс-
цевої бібліотеки вам будуть 
вдячні!

ВИКЛИКИ ЧАСУ

«ЛЮБЛЮ…» «ЛЮБЛЮ…» 
НАТАЛІ РИБАЛЬСЬКОЇНАТАЛІ РИБАЛЬСЬКОЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Не знаю, 
звідкіля, чому і як,

Але до мене в сни 
приходить осінь.

Я відчуваю 
дивовижний смак:

Гіркий, терпкий, 
не знаний мною досі…

Це уривок із вірша ірпін-
ської поетеси Наталі Рибаль-
ської, опублікованого в жур-
налі «Чорнильна Хвиля».
Наталя Рибальська – жін-

ка, дружина, мати і поетеса. 
Вона з двох років живе в 
Ірпені. Пригадує, як у ди-

тинстві разом з іншими діть-
ми бігала подивитися, коли 
ірпінською вулицею їхав 
автомобіль. Це була подія. 
Як швидко змінилося наше 
місто! А маленька дівчинка 
виросла в дорослу жінку, яка 
любить і вміє висловити кра-
су почуттів у віршах.
Поезії Рибальської над-

руковані в літературному 
альманаху «Магія кохання» 
й «Антології сучасної україн-
ської літератури». У 2010 р. 
була видана в одному при-
мірнику поетична збірка 
Наталі Рибальської «Життя 
у віршах». А нещодавно на-
кладом у сто примірників 

вийшла друком книга нашої 
поетеси «Люблю…». 
На день святого Валенти-

на презентація книги Рибаль-
ської «Люблю…» в Ірпінсько-
му історико-краєзнавчому 
музеї зібрала шанувальни-
ків поезії з Ірпеня та Києва. 
Серед ірпінців переважали 
учасники літературної студії 
«Дебют» і клубу «Друга мо-
лодість». «Люблю…» містить 
вірші російською мовою. 
Але пані Наталя пише й 
українською. Зокрема, вона 
переклала українською свій 
вірш «Пароплав», на який 
ірпінський композитор Юрій 
Блінніков написав пісню.

Про життєвий і творчий 
шлях нашої землячки роз-
повідає невелика виставка в 
музеї. Вишивка мами Наталі 
Рибальської свідчить, що по-
тяг до прекрасного поетеса 
успадкувала з генами. Вона 
також творить красу руками 

– розмальовує пляшки, пе-
ретворюючи їх на мистецькі 
вироби.
Поети Олександр Бор-

щенко, Валентин Собчук 
та інші дали високу оцінку 
талантові Наталі Рибаль-
ської.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Фото: О. Рожанська
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МЕДИЧНИЙ СТАЦІОНАР МЕДИЧНИЙ СТАЦІОНАР 
У СЕЛИЩІ ЗАКРИЮТЬ?У СЕЛИЩІ ЗАКРИЮТЬ?
Суспільну тривогу мешканців Коцюбинського викликала новина 
про закриття Ірпенем денного стаціонару у селищі. Попри 
те, що жодних офіційних повідомлень з міської чи лікарняної 
адміністрації не надходило. Що це – новинка медичної реформи чи 
інформаційне вкидання провокаторів?

Медичні 
можливості
Денний стаціонар – те 

місце у структурі медичного 
обслуговування, яке приймає 
на себе чи не головний удар 
у плані лікування населен-
ня. Поставити крапельницю 
чи пройти необхідні екстре-
ні маніпуляції під наглядом 
лікаря – те, що кожен може 
отримати у стаціонарі. У разі 
його закриття куди мусять 
звертатися коцюбинці – в Ір-
пінь, а може, в поліклініку в 
Бучі? 
Ці питання не на жарт 

стурбували громаду, підігріту 
чутками, плітками і спекуля-
ціями окремих горе-активіс-
тів і політиків, нібито Ірпінь у 
такий спосіб хоче зекономити 
на витратах на Коцюбинське. 
Спробуємо розібратись. 

2017 рік в Ірпені та сели-
щах, які підпорядковані йому 
адміністративно, оголошено 
роком медицини! Уже напри-
кінці січня в амбулаторії сі-
мейної медицини в Ірпені за-
працював денний стаціонар, 
а навесні в місті має з’явитися 
ще і власний пункт швидкої 
допомоги. Що ж із Коцюбин-
ським?
Предметно ситуацію пояс-

нив Олег Ходаковський – лі-
кар Ірпінської міської лікарні 

з понад десятирічним стажем, 
який оперує в Коцюбинсько-
му: «Зрозумійте, зараз епо-
ха змін. Треба думати, як 
економити і раціонально 
використовувати матеріаль-
ну базу. Дійсно, у денному 
стаціонарі пустують 20 лі-
жок. Витрати на утримання 
величезні. Пацієнтам наба-
гато комфортніше буде от-
римувати лікування в межах 
приміщення Коцюбинської 
амбулаторії, відразу після 
відвідування профільних спе-
ціалістів. Я не хотів би, щоб 
мої пацієнти потрапляли в ла-
біринт бюрократії. Я призна-
чив лікування – пацієнт про-
йшов п’ять метрів, потрапив 
у маніпуляційний кабінет, от-
римав терапію. Усі задоволе-
ні. Навіщо роздувати скандал 
про якісь уявні закриття? 
Я особисто був присутній 

на нараді в Ірпінському місь-
квиконкомі. Про медицину 
Коцюбинського тут говорили 
дуже багато. Денний стаціо-
нар з 20 ліжок лишається не-
заповненим. Команда Матю-
шиної роздуває скандал (не 
володіє інформацією, політи-
ка – не більше). “Проїдають” 
всю “комуналку”. Колосаль-
ні гроші. Що робити? Чи не 
доцільніше виділити примі-
щення при амбулаторії? Усі 
будуть задоволені, якщо зро-

бити розумно. Так і повинно 
бути. У Гостомелі денний ста-
ціонар на базі амбулаторії на 
10 ліжок, і це всіх влаштовує».

Оцінка експертів
Думку професіонала ду-

блюють оцінки ситуації в 
Коцюбинському економіс-
тів, депутатів та експертів. 
Депутат Коцюбинського від 
партії «Нові обличчя» Мари-
на Ходаковська поділилася 
враженнями після засідання 
спеціального круглого столу, 
що відбувся в минулу п’ят-
ницю і був присвячений про-
блемі медичної реформи у 
Приірпінні і Коцюбинському 
зокрема. 

«В Ірпені екстрено скли-
кали круглий стіл, на якому 
були присутні представники 
місцевої влади, економісти, 
бухгалтери, преса і керівни-
ки всіх лікувальних установ 
Ірпінського регіону. Було 
чітко і ясно сказано, що ніхто 
нікого не звільняє, нічого не 
закривають і тим більше не 
передають власність громади 
у приватні руки. Йде оптимі-
зація штатного розкладу та 
удосконалення медичних по-
слуг», – говорить пані М. Хо-
даковська. 
Більш детальні її пояснен-

ня стосуються денного стаціо-

нару в Коцюбинському: «Ам-
булаторія – це та установа, 
куди ви приходите до свого 
дільничного лікаря, хірурга, 
невропатолога, здаєте ана-
лізи, проходите медогляди, 
берете довідки тощо. Розта-
шована вона на Пономарьо-
ва, 6/2 (колишня поліклініка). 
Колишній стаціонар – при-
міщення по вул. Лісовій, у 
якому зараз працює денний 
стаціонар. Саме про це при-
міщення йшлося. Було ска-
зано, що денний стаціонар 
розрахований на 20 ліжок, 
які більшу частину часу пусту-
ють. Проведено порівняння з 
Гостомелем, де кількість на-
селення майже така ж (менше 
на 700 осіб), а в стаціонарі 
– 10 ліжок. Ця кількість ліжок 
повністю задовольняє потре-
би населення. Денний стаціо-
нар у Гостомелі перебуває на 
базі амбулаторії. Усі фахівці 
поруч. Це зручно для пацієн-
тів та економно для галузі». 
Економісти переконані, що 

приміщення стаціонару, яке 
за сьогоднішніми тарифами 
поглинає колосальні кошти 
на утримання (з 680 м2 вико-
ристовується лише 30-40 м2, 
а опалюється централізовано 
– все), можна використовува-
ти в інших цілях і отримувати 
дохід на розвиток громади 
селища – у тому числі й ме-
дицини.

Медицина без 
політики

«Хочу звернутися до всіх 
жителів селища. Ми всі люди, 
і коли хворіємо самі або наші 
рідні, то звертаємося за допо-
могою в нашу амбулаторію 
незалежно від того, які у нас 
політичні погляди або до якої 
партії належимо. Медицина 
повинна бути аполітичною! 
Тому прошу всіх припинити 
політичні маніпуляції! Хочете 
допомогти, запропонувати 
– ласкаво просимо! Давайте 
працювати головами, рука-
ми, а не язиком!» – закликає 
пані М. Ходаковська усіх заці-
кавлених шукати конструктив 
у цьому питанні.
Цікаво, що всі опитані 

нами інші співрозмовники, 
які є спеціалістами у темі чи 
представляють місцеву вла-
ду, актив громади, в один 
голос називають версію по-
дібних тривог у селищі нама-
ганням низки зацікавлених 
політиків й активістів регіону 
зробити собі піар з нічого. 
Депутат Ірпінської міської 

ради та член виконкому Ко-
цюбинського Богдан Слюса-
ренко категорично запевнив, 
що всі заяви про закриття 
денного стаціонару в сели-
щі – чистої води спекуляція: 
«Ніхто не збирається закри-
вати стаціонар! Його плану-
ють перенести в інше при-

міщення. Наголошую, поки 
що лише планують. Цей крок 
обумовлений тим, що його 
відвідують дуже мало людей. 
Це вкрай збитково у зв’язку з 
новими тарифами, які влада 
Коцюбинського збільшила 
втричі з початком року». 
Посадовець також пояс-

нив, що приміщення стаціо-
нару в жодному разі не буде 
передане у приватну влас-
ність, бо належить громаді. 
Тільки після обговорення си-
туації з жителями можна буде 
вирішити подальшу долю 
приміщення (наприклад, зро-
бити заклад для дітей).
Схожу думку висловила і 

колишній секретар місцевої 
селищної ради Юлія Главаць-
ка: «Статті, які зараз поши-
рюються в регіоні, це лише 
особиста думка окремих лю-
дей, які не мають жодного 
юридичного підтвердження. 
Їм же треба щось писати, щоб 
збурювати населення! Треба 
відвернути увагу від проблем 
у селищі, а особливо – від-
прибирання доріг від снігу».
Сьогодні варто залиша-

тися з холодною головою. 
Не піддаватися впливу чуток 
і провокацій, які не мають 
жодного правового чи раці-
онального підґрунтя. Можна 
припускати, що деякі полі-
тики та горе-активісти й далі 
намагатимуться використати 
подібні теми для заробляння 
собі політичних дивідендів 
напередодні нових виборів. 
Адже державна медична ре-
форма у самому розпалі. 
Тому зміни неминучі. 
Міністерство охорони 

здоров’я вже оголосило про 
створення в Київській об-
ласті чотирьох госпітальних 
округів з центрами в містах 
Біла Церква, Боярка, Вишго-
род і Бровари. Перерозподіл 
округів неодмінно зачепить 
і Приірпіння. Аби ці зміни 
відбулися безболісно і раці-
онально, варто слідкувати 
лише за офіційними повідо-
мленнями, а не плітками.

Підготувала Марія ТАЛАНОВА

ЦІНА ПИТАННЯ

ЯК ЛЕВ ЛЕЩЕНКО ЯК ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 
РУКУ ЛІКУВАВРУКУ ЛІКУВАВ
В одному з інтерв’ю відомий радянський співак Лев Лещенко розповідає про 
те, як упав і порвав м’яз на лівій руці. «Це гірше за перелом. Рука теліпалася, 
як батіг. У Німеччині мені зашили сухожилля, але рука не піднімалася. Німці 
пропонували витягати, ламати під наркозом. Я відмовився, пішов до доктора 
Сергія Бубновського і на його спеціальних тренажерах привів м’язи руки в 
норму. Вірю у свій організм», – ділиться спогадами співак.

До «солов’я радянської ес-
тради» Льва Лещенко можна 
ставитися по-різному. Але 
безперечно одне: людина 
він відома і далеко не бідна. 
Такого пацієнта хотіли б мати 
багато клінік. Але він став 
пацієнтом Центру доктора 
Бубновського і повністю від-
новився після важкої травми. 
Чому?
Тому що Льву Лещенку 

необхідно було відновити 
свою працездатність. Йому 
потрібен був результат. Най-
більш передові клініки Німеч-
чини такий результат дати не 
могли. А доктор Бубновський 
міг! І дав!
А як це все стосується Ірпе-

ня? Безпосередньо. В Ірпені 
працює центр відновлення 
спини і суглобів за методи-
кою доктора Бубновського – 
«РУХ БЕЗ  БОЛЮ».

 У чому ж секрет цього 
лікаря, який сам відновився 
після важких травм, створив 
методику лікування спини і 
суглобів, захистив за нею док-
торську дисертацію, відкрив 

більше 100 центрів в СНД, 
у яких за останні 15 років 
відновили здоров’я понад 
1,5 млн пацієнтів?
Болі опорно-рухової сис-

теми за рідкісним винятком 
пов’язані з її деградацією 
внаслідок відсутності повно-
цінного руху. Це не грип і не 
ГРВІ, де виною всьому віруси, 
яких можна знищити ліками. 
При болях у спині і суглобах 
таблетки, масаж і фізпроце-

дури лише на час вирішують 
проблему. По суті, вони при-
бирають біль, але не його 
причину. А причина – відсут-
ність нормального живлення 
тканин внаслідок поганого 
кровообігу, пов’язаного з 
бездіяльністю м’язів.
Єдине рішення – змусити 

ослаблені м’язи працювати 
за спеціальною методикою 
на спеціальних тренажерах, 
що знімають більшу частину 

навантаження зі знесилено-
го організму. Запрацювали 
м’язи, пішло живлення до 
кісток і суглобів, почалася ре-
генерація тканин. А вона від-
бувається в будь-якому віці. У 
молодості, природно, швид-
ше, у зрілі роки – повільніше.
Орган руху не можна ви-

лікувати спокоєм. У Західній 
Європі, Північній Америці та 
Австралії розробляються ме-
тодики, пов’язані з лікуван-
ням захворювань опорно-ру-
хового апарату методами 
кінезітерапії, тобто лікування 
рухом. Цікаво читати відгуки 
наших емігрантів, які впер-
ше зіткнулися за кордоном 
з цими методиками. Вони 
здивовано-захоплені. Напри-
клад, Олена Телегіна, котра 
мешкає в Австралії, пише у 
своєму блозі: «Справжньою 
сенсацією для мене стало 
знайомство з системою кіне-
зіології. Я дізналася про неї 
у 2015 році. Результати ліку-
вання не порівняні ні з чим за 
ефективністю».  
Доктору С.М. Бубновсько-

му вдалося інтегрувати най-
кращі світові методики від-
новлення в єдиний комплекс 
і створити свій унікальний 
метод. До його честі, він не 
робить із методу таємницю, 
щедро ділячись ним з усіма 
бажаючими, проводячи нав-
чання і детально описуючи в 
літературі.
Методика Бубновского – 

це не фітнес і тим більше не 
спорт. Це відновлення функ-
цій м’язів і суглобів до того 
стану, при якому вони забез-
печують активний і безболіс-
ний рух людини у звичайно-
му житті. Активне життя без 
болю в будь-якому віці!

Наталя АЛЬЯНА

АЛЬТЕРНАТИВА

Час води
Останнім часом поширена 

думка, буцімто всім нам потріб-
но якомога більше пити води. 
Насправді, будь-який лікар вам 
скаже, що достатньо максимум 
2 л води на день. Усе інше ство-
рює лише зайве навантаження 
на нирки. Але головне навіть не 
те, СКІЛЬКИ пити води, а те, у ЯКИЙ ЧАС це робити.
Ось поради від кардіолога:

1. Випивайте 2 перших склянки води відразу після про-
кидання – це допоможе «запустити» буквально всі вну-
трішні органи.

2. 1 склянку води бажано завжди випивати за 30 хв до 
їжі. Це допоможе прискорити метаболізм і поліпшити ро-
боту органів травлення в цілому.

3. Випивайте 1 склянку води перед тим, як приймати 
ванну. Це допоможе вам отримати задоволення і знизити 
артеріальний тиск.

4. 1 склянка води прямо перед сном дозволяє не лише 
міцніше спати, а й знижує навантаження на серце. Якщо 
завести собі таку звичку на щодень, ризик серцевого на-
паду уві сні знизиться на 95%.
До речі, ще один плюс такої звички – можливість запо-

бігти судомі в ногах під час сну.
Микита СКОРОБОГАТОВ
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СТІЛЬНИКОВА МРІЯСТІЛЬНИКОВА МРІЯ
Четверо студенток після канікул повернулися до академічного 
життя. Звісно, не з порожніми руками. Кожна з них – з новим 
мобільним гаджетом, який уже давно перестав бути просто 
телефоном. Став навіть не багатофункціональним пристроєм для 
комунікацій, а фетишем, маркером суспільного визнання, статусу.

Юні панянки, щось біля 
20-ти кожній, всідаються ко-
лом на останній парті, ви-
кладають поміж себе стіль-
никових друзів і починають 
розмову: як вони провели 
довгий час канікул і що зро-
били для того, аби здобути 
нові найсучасніші та най-
більш накручені модними 
«примочками» телефони. У 
цей момент вони нагадують 
жриць давнього культу, які 
схилилися над ідолами, аби 
спільно вчинити ворожбу чи 
помолитися.
Одна бере слово: «Не 

знаю, як ви, але я букваль-

но пішла на жертви заради 
нього. Батьки давали гроші 
на обіди, то я вже більше 
трьох місяців їх економила. 
Подекуди вдавалося заоща-
дити на сніданках та вечері. 
Дурила батьків. Казала, що 
йдемо з подругами їсти суші, 
а насправді – все відкладала 
на телефон. Заразом і схуд-
ла на 7 кг. Безкоштовна діє-
та – як бонус! Правда, живіт 
зараз іноді болить, зате мрія 
збулася!»
Ще за півроку в неї вияв-

лять запущений гастрит, але 
поки дівоче щастя не підлягає 
сумніву…

Найменша, найбільш тен-
дітна й сором’язлива серед 
четвірки додає: «Ой, я б так 
не змогла… Ти така молодчи-
на. Тобі вистачило терпіння і 
сили волі. Я відразу батькам 
сказала, яку б модель хотіла 
бачити як подарунок до свят. 
Вони, щоправда, не були в 
захваті від такої ідеї. Ну, ви 
знаєте всі ці розмови “пред-
ків”: “Ще й року не пройшло, 
як ми тобі телефон купили! В 
інших дітей – ще гірша ситу-
ація”. І всяке таке. Довелося 
клянчити. Раз на два-три дні 
просто впадала в ступор чи 
істерику. тиснула, як могла. 

Плакала. Благала. Куди ж їм 
було діватися… Перед свя-
тами разом пішли й купили. 
Правда, колір не той, що я 
хотіла… Але нормуль! Батьки 
мене люблять!»
Розмову перебиває яскра-

ва блондинка, зовні дуже са-
мовпевнена і рішуча: «Якийсь 
дитячий садок, чесне слово! 
Я своєму хлопцеві ще кілька 
місяців тому натякнула за ка-
вою, що треба. Він у мене “на 
короткому повідку”. Знає, що 
справжню жінку треба постій-
но завойовувати, тому деше-
во не відбудешся!» Дівчина 

сміється і радісно крутить 
перед носом у подруг найдо-
рожчою моделлю телефону, 
який коштує 22 тис. грн, а за 
розміром ледь вміщається в 
її тендітній ручці. «Пора вам 
уже, дівчата, нормальних 
пацанчиків собі знайти, а не 
ходити оце, як “здрасьтє”!» – 
додає білявка.

«Кожному – своє! – по-фі-
лософськи втручається чет-
верта студентка, яка весь цей 
час мовчки слухала теревені 
подруг. – То ваша справа. Не 
треба це всім нав’язувати. Я 
волію бути незалежною. Зна-

ти, якщо чогось добиваюся, 
то потім не повинна нікому 
за це дякувати півжиття. Тому 
на початках пішла роздавати 
листівки з рекламою біля ме-
тро. Робота – собача. Постій-
но промерзала. Та щось тро-
хи підзаробила. Потім друзі 
підказали піти попрацювати 
івент-менеджером. То там 
трохи покрутилася. Якась 
копійчина і капнула. А в ос-
танній час ще пішла працю-
вати на вечірні зміни в «Мак» 
(«Мак Дональдс» – від ред.). 
Втомлювалася страшенно! 
Адже весь день на ногах – це 
вам не просто так. Зате тепер 
чесно можу дивитися в очі 
іншим, показувати свій теле-
фон і з гордістю говорити, що 
я його заробила сама, важ-
кою працею!»
В аудиторії лунає дзві-

нок на заняття. Дівчата син-
хронно хапають свої стільни-
кові фетиші і переводять їх у 
беззвучний режим. Студент-
ське життя знову повертаєть-
ся до звичного ритму…
А що ви ладні зробити за-

ради мрії?

Андрій СНІЖКО

ПОКОЛІННЯ ХХІ

Як ворони миються взимку

Несамовитий крик ворон на вулиці відірвав мене від 
недільного відпочинку на дивані з книжкою в руках. Я ви-
зирнув у вікно. На даху необжитого будинку, який стоїть 
навпроти мого з протилежного боку вулиці, дві ворони не 
можуть поділити між собою якийсь смаколик. Врешті одна 
з них міцно вхопила його у дзьоб і мерщій подалася в бік 
Гостомеля. Інша не стала її переслідувати, а вмостившись 
на гребінь даху, лише кілька разів прокаркала, наче з пе-
реляку.
І тут несподівано вона почала таке творити, що я від по-

диву аж рот роззявив. Ворона з’їхала по даху, наче з гірки. 
Розправила свої великі сіро-чорні крила і, як заправський 
гірськолижник, мерщій помчала вниз, залишаючи позад 
себе глибоку колію у снігу. У кінці схилу даху різко замаха-
ла крильми, б’ючи ними по свіжому пухкому снігу, а потім 
враз поспішила знову на гребінь, після чого повторила свої 
дії ще кілька разів поспіль.

«Накатавшись» досхочу, вона вмостилась раптом на 
гілці високої сосни, яка росте поряд з будинком, різко 
стрепенулась, що аж сніг з неї посипався, і від задоволення 
проспівала своє знамените «кар-кар-кар». У цей час сюди 
прилетіла і її подруга, яка щойно силоміць забрала у неї 
разом знайдений смаколик. Вмостившись на гілці біля 
«спортсменки», весело прокаркала, наче нічого не було 
між ними, мовляв, давай знову дружити. І, ймовірно, на 
знак примирення відразу подалася на дах будинку і поча-
ла стрімко спускатися з нього. Після цих «процедур» чим-
дуж помчала до своєї подруги на сосну. 
Покупавшись у снігу, сіро-чорні подруги ще кілька хви-

лин просиділи поруч мовчки, а потім дружно кудись поле-
тіли. Либонь, подалися знову шукати смаколики у міських 
смітниках.
А оце якось у довідковій літературі вичитав, що зимою 

ворони в такий спосіб миються. Виходить, вони не лише 
чистюлі, а ще й справжні «моржі».

Іван ЖУК

ÊÍÈÆÊÎÂÀ
ÏÎËÈÖß
Огляд нових надходжень 
до Ірпінської центральної 
міської бібліотеки

Лойко С. 
Аеропорт: роман. 
– К.: Брайт Букс, 
2015. – 344 с.

«Аеропорт» – це не 
хроніка, не розслідуван-
ня, не літопис. Це худож-
ній вимисел, заснований 
на реальних фактах. У 
книзі багато персонажів, 
багато переплетених дра-
матичних сюжетних ліній. 
Роман не тільки і не стіль-
ки про війну. Він і про 
любов, про зраду, при-
страсть, ненависть, лють, 
ніжність, відвагу, біль і 
смерть. Іншими словами, 
про наше сьогоднішнє й 
учорашнє життя.
Дія роману почина-

ється в Аеропорті й роз-
гортається похвилинно 
протягом останніх п’яти 
днів понад 240-денної 
облоги. Хоча роман за-
снований на реальних 
фактах, усі персонажі – 
плід художнього вимис-
лу, як і назва Аеропорту. 
Маленький український 
гарнізон Аеропорту день 
і ніч відбиває атаки су-
противника, який значно 
переважає його у живій 
силі й техніці. Але тут, у 
цьому зруйнованому до 
підвалин Аеропорті, під-
ступні й жорстокі вороги 
зіштовхуються з чимось 
неочікуваним і неймовір-
ним. Із кіборгами. Вороги 
самі так назвали захис-
ників Аеропорту за їхню 
нелюдську живучість та 
впертість приречених. 
Кіборги, своєю чергою, 
ворогів прозвали орками.
Бібліографічний відділ ЦБ

ЗАПРОШЕННЯ В ІСТОРІЮЗАПРОШЕННЯ В ІСТОРІЮ

Історики пишуть 
літопис, досліджуючи 
першоджерела – 
документи, а також 
давні речі. Заслужений 
майстер народної 
творчості України 
Тетяна Федорова 
зібрала цілу колекцію 
запрошень на 
відкриття художніх 
виставок, на 
літературні вечори. 
Вона, перебуваючи на 
журналістській роботі, 
нерідко писала про ці 
заходи. 

Більшість запрошень да-
товані кінцем 80-х – 90-ми 
роками ХХ ст. Це був ціка-
вий час. Влада дозволила 
говорити про раніше за-
боронені речі. І ми зі зди-
вуванням дізнавалися, що 
навіть у класиків української 
літератури, яких вивчали в 
школі, були твори, які ко-
муністична цензура вилу-
чила з літературного життя. 
Співець Комуністичної пар-
тії Павло Тичина, виявля-
ється, у 1918 р. звеличив 
подвиг українських юнаків, 
які загинули під Крутами. 
Поверталося чесне ім’я те-

атрального режисера Леся 
Курбаса, розстріляного в 
1937 р. Українська мова, 
яку старанно витісняли із 
життя, починала відвойо-
вувати втрачені позиції. 
Запрошення на антиквар-
но-букіністичний аукціон у 
Київському будинку вчителя 
надруковано ще російською 
мовою, а запрошення на 
вечір пам’яті Пушкіна – вже 
українською.
Вирує мистецьке життя 

столиці України. Проходять 
виставки Тетяни Яблонської, 
Миколи Глущенка, Олексан-
дра Данченка, Василя Касі-
яна та багатьох інших. Долі 
художників Федора Кричев-
ського, Сергія Шишка (мож-
на назвати ще багато імен) 

пов’язані з Ірпенем. Журна-
лістка Тетяна Федорова роз-
почала виготовляти і з успі-
хом представляти на різних 
виставках етнографічних 
ляльок. Ірпінці відвідують 
виставки та інші заходи в 
Києві.
На запрошеннях – пор-

трети ювілярів, репродукції 
картин. Кожне запрошення є 
своєрідною візитівкою життя 
талановитої людини. Зага-
лом, колекція Тетяни Семе-
нівни є мозаїкою мистець-
кого життя Києва. Виставка 
цієї збірки запрошень, яка 
відкрилася 30 січня в Ірпін-
ському історико-краєзнав-
чому музеї, так і називається 
«Мистецьке життя Києва в 
запрошеннях».

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

МІЖ ІНШИМ

Світло згаслої зірки
На небі ми бачимо і зірки, яких уже немає. Зірка, 
розташована за мільйони світлових років від Землі, 
згасла, а її світло ще летить до нас. Отак і видатні люди. 
Їх немає, а ми читаємо їхні книжки, користуємося 
їхніми відкриттями і винаходами.

10 лютого у столичній книгарні «Є» відбулася презен-
тація книги Сергія Сегеди «Пантеон України». Тут вміщено 
розповіді про могили видатних діячів України від Х до по-
чатку ХІХ ст. І, звичайно ж, відомості про життя цих осіб. Є 
розповідь і про останнього кошового отамана Запорозької 
Січі Петра Калнишевського. Для увічнення пам’яті про нього 
багато зробив ірпінець Данило Кулиняк. Я погортав «Панте-
он України». У списку використаної літератури Сергій Сегеда 
називає книги нашого земляка – «Останній кошовий Петро 
Калнишевський» і «Соловецький в’язень. Останній кошовий 
Січі Запорозької». У «Пантеоні України» є цитати з робіт Да-
нила Івановича. 
Данила Кулиняка вже понад рік немає, а історики продов-

жують використовувати його праці.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

► Найбільшою довірою 
українців користують-
ся церква, волонтери і 
Збройні Сили. Наймен-
шою – Уряд, російські ЗМІ 
і Верховна Рада. Це – дані 
Київського міжнародно-
го інституту соціології. У 
порівнянні з 2015 р. рівень 
високої довіри до церкви 
майже не змінився. Баланс 
довіри-недовіри до волонтерів знизився в порівнянні 
з 2015 р., але понад 50% українців усе ще довіряють 
їм. Вітчизняним ЗМІ довіряє чверть українців, але це 
набагато менше в порівнянні із 2015 р. Суттєву довіру 
вони зберігають лише на заході, але не на сході. Довіра 
до російських ЗМІ низька у всіх регіонах. Подвоїлася 
довіра (більше 50%) до Збройних Сил. Довіра ж до інших 
органів безпеки і правопорядку значно нижча.
Інститутам влади довіряють усе менше. Навіть опозиція 

має кращий, ніж президент, баланс довіри-недовіри (13% 
українців опозиції довіряє і майже 60% – не довіряє; пре-
зиденту ж не довіряють на 10% більше). 

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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ОВЕН (21.03-
20.04).
Можливi пробле-
ми матерiального 
характеру. Якщо ви 

дозволяли собi розслабитися, 
то дуже ймовірні фiнансовi 
ускладнення. Новi зв’язки з 
дiловими партнерами можуть 
виявитися вельми мiцними.

ТIЛЕЦЬ (21.04-
21.05).
Тиждень пройде 
ефективно, якщо ви 
спрямуєте свiй по-

тенцiал на вирiшення справ, 
що вимагають фiзичного 
навантаження. Вiдкладiть за-
лагодження будь-яких фiнан-
сових проблем, не пiдписуйте 
жодних документiв.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Спроби почати 
що-небудь нове 
не увiнчаються 
успiхом, зустрiчi, 

призначенi на початок тижня, 
скасуються з незалежних вiд 
вас причин. Вдало складуться 
любовнi та сiмейнi стосунки.

РАК (22.06-23.07).
Доведеться 
докласти зусилля 
для вирішення 

питань, залежних від 
представників влади. Лiнь i 
неуважнiсть можуть звести 
нанiвець всi вашi досягнення. 
Працiвники iнтелектуальної 
працi укладуть вигiднi дого-
вори на проведення наукових 
досліджень.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Завдяки вашому 
досвiду у серединi 
тижня вдасться 

правильно розпорядитися 
наявними коштами. Ваша 
метикливість дозволить узя-
тися за кiлька справ вiдразу i 
кожну довести до кiнця.

ДIВА (24.08-23.09).
Вашi мрiї повиннi вiдпо-
вiдати реальностi. 
Романтичний на-
стрiй не дозволить 
займатися нудною 

роботою. Ймовiрне хвилю-
юче знайомство з людиною 
здалеку.

ТЕРЕЗИ (24.09-
23.10).
Не виключено, 
що дехто може 

неправильно розцi-
нити вашу дiлову активнiсть 
i вирiшити, що ви надмiрно 
самовпевненi. При зустрiчi з 
коханою людиною можливi 
серйознi ускладнення взає-
мин, аж до сварки.

СКОРПIОН (24.10-
22.11).
Вiвторок – хо-
роший день для 
занять мистецтвом, 

але нiяк не бiзнесом 
– вам буде важко зосереди-
тися. Ближче до кiнця тижня 
можна брати позики i робити 
грошовi внески пiд вiдсотки. 
Смiливо йдiть на контакт з 
представниками iноземної 
органiзацiї.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11-21.12).
Тиждень обiцяє 
вам душевну 

рiвновагу, сприяє зусиллям зі 
змiцнення здоров’я. Най-
бiльш плiдною виявиться 

перша половина тижня, тому 
суперечливi питання краще 
вирiшити до середи.

КОЗЕРIГ (22.12-
20.01).
На початку тижня 
ви будете органi-
зованi, зiбранi, 

здатнi виконати велику робо-
ту. Не давайте необдуманих 
обiцянок, не потурайте своїм 
бажанням.

ВОДОЛIЙ (21.01-
19.02).
У серединi тижня 
варто вiддатися 
цiлком i повнiстю 

почуттю, що захопило вас. 
Можливо, доведеться взяти 
на себе всi домашнi обов’яз-
ки або доглядати хворого 

родича.
РИБИ (20.02-
20.03).

Не поспiшайте довiрити-
ся малознайомим лю-
дям. Успiшною буде iнтелек-
туальна i творча дiяльнiсть, 
яка надихне вас новими 
iдеями.

Астрологiчний прогноз на 20–26 лютого 2017 року  

По горизонталi:
1 Сигнал на залiзничнiй 
колiї
4 Крайня точка мате-
рика
6 Мiсто в Iталiї
7 Тропiчний фрукт
10 Вiчнозелене тропiчне 
дерево
11 Мiсце бою в боксi
14 Вiйськовий пiдроздiл
17 Обслуговування 
населення
18 Суцвiття злаку
21 Невеликий громад-
ський сад
22 Антисептичний засiб
23 Документ, що засвiд-
чує особу

КРОСВОРДКРОСВОРД
По вертикалi:
1 Половина навчального року
2 Струмiнь води пiд тиском
3 Алкогольний напiй
4 Штат в США
5 Станцiя технiчного обслуго-
вування
8 Англiйська одиниця площi 
землi
9 Носiй спадкової iнформацiї
12 Запалення слизової шлунку
13 Зараження кровi
15 Орган зору
16 Вулкан на островi Мiнда-
нао
18 Бiльярдна палиця
19 Замерзла вода
20 Перша страва

Дуже смачні грибні 
котлети можна 
готувати не тільки в 
піст. Вони зможуть 
прикрасити будь-
який святковий і 
повсякденний стіл. 
Ви тільки уявіть собі: ніж-

на смажена цибулька, аро-
матні грибочки з хрусткою 
скоринкою із паніруваль-
них сухарів. Відчуваєте, 
який аромат? А готувати їх 
дуже просто: потрібно все 
нарізати, змішати, і посма-
жити. Ну, звичайно, є ще 
маленькі хитрощі.
Інгредієнти:

• гриби – 1 кг;

• цибуля – 2 шт. (невели-
кі голівки);

• яйце – 4 шт.;
• панірувальні сухарі – 

4 ст. л.;
• рафінована олія для 

смаження;
• чорний молотий пе-

рець/сіль за смаком.
Для цього рецепта кра-

ще використовувати свіжі 
гриби (шампіньйони, білі, 
лисички).
Гриби промийте, подріб-

ніть і відваріть у присоленій 
воді до готовності.
Потім відкиньте на дру-

шляк, дайте воді стекти 
(нам не потрібна зайва рі-
дина).
Цибулю дрібно наріжте, 

обсмажте на олії до золоти-
стого кольору.

Змішайте гриби з цибу-
лею, додайте 2 ст. л. пані-
рувальних сухарів, сіль, пе-
рець і жовтки.
Білки збийте окремо. 

Акуратно введіть їх у гриб-
ний фарш, перемішайте.
Із фаршу сформуйте 

котлети, обваляйте кожну 
в панірувальних сухарях і 
смажте на сковороді з до-

даванням олії. Обсмажуйте 
з двох боків, по 4-5 хв із 
кожного.
Подавати гриби можна 

з сирним соусом. Незвич-
но, але смачно! А ще мож-
на додати подрібнений на 
тертці плавлений сирок – 
вийде дуже-дуже ніжно. Такі 
котлети не зіпсує і зелень. 
Смачного!

* * *
– Вовочко, одягайся, 

ми відвеземо тебе до 
бабусі з дідусем.

– Мамо, я не хочу до 
них їхати!

– Вовочко, давай 
швидше, а то ми запіз-
нюємося.

– Але там так скучно!
– Вовочко, не вередуй, 

зараз восьма година, а о 
17-й ми тебе заберемо.

– Ну і що я буду 
робити до 17-ї години на 
цвинтарі?

* * *
– Британські вчені 

встановили, що шоколад 
піднімає настрій…

– Це, напевно, вони 
ще горілку не пробували.

* * *
Бабуся питає онука:
– Що тобі снилось?
Онук:
– Я літав уві сні!!!
Бабуся:
– А чого такий не-

приємний запах в ліжку?
Онук:
– А мене хотіли раке-

тою збити!

* * *
Маленький Вовочка 

дивиться, як тато фарбує 
скло. Мама його повчає:

– Дивись, Вовочко, і 
вчися, підростеш – татові 
допомагатимеш…

– А що, він до того 
часу сам не дофарбує?

* * *
– Куме, а що важ-

че – кілограм заліза чи 
кілограм вати? 

– Та однаково... 
– Як так, то давайте 

ви мені на ногу кинете 
кілограм вати, а я вам – 
заліза.

АНЕКДОТИНесподівані 
супутниці
Стоять дві блондинки 

на зупинці, чекають трам-
вай. Одна каже до іншої:

– Ти на який чекаєш?
– На 3-й, а ти?
– На 6-й.
Тут під’їжджає 63. 

Блондинки зраділи і одна 
каже до другої:

– Класно, поїдемо 
разом!

Смачнющі
 грибні котлети
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Підприємство у м. Києві пропонує 

СТАБІЛЬНУ РОБОТУ 
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ 

Стоянка автомобіля в м. Ірпінь.
Вимоги до кандидатів:
– наявність медичної довідки;
– знання м. Києва;
– відсутність шкідливих звичок.
Довідки за тел.:  (044) 230-69-65

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

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

КПП «Теплоенергопостач» 
ІМР запрошує на роботу:

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню котельного 
обладнання

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

вих звичок. При собі мати документи (посвідчення), що 
підтверджують навчання та кваліфікацію. 
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11, 
Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел. відділу 

кадрів: (04597) 63-367

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

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

ФІРМОВИЙ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ м. Ірпінь

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ÊÅÐÓÞ×Ó 
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

Комплексный 

РЕМОНТ 
квартир, 

домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон, 

сантехника, напольные покрытия.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

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

РОБОТА!
Адвокатський офіс 
у місті Ірпені 

запрошує 
на роботу 
ЮРИСТА 

фахівця цивільного 
та господарського 
законодавства

Тел.: (067) 700-88-20

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

радіоапаратуру часів 
СРСР та багато ін.

Тел.: (098) 155-33-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, 
вывоз мусора, 

земельные работы, 
любая тяжелая 
работа

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшимся без 
жилья, без средств к существованию, освободившимся из мест 
лишения свободы, попавшим в зависимость от наркотиков и 
алкоголя и др. упрощенный прием и бессрочное пребывание в 
восстановительных центрах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!

Телефон доверия 
информационно-справочной службы: 
(097) 166–00–00, (050) 357–72–73.

Автошкола
категорії 

А, А1, В, CЕ, D, D1
м.Ірпінь, 

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

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

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

ЗАХОДИ И ЖИВИ

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

27.01.

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
замена пружин, механизмов трансформации, 
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого 
и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. Ремонт про-
изводится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента! 
Огромный выбор тканей, кожзамов и 
кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

Быстро и качественно!

Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77, 
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

ÄÐÎÂÀ 
дубовые, колотые

4000 грн\машина
Бесплатная доставка 
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

***
— В яких органах найбіль-

ше паразитів?
— У державних.

***
— Яке ваше улюблене 

друковане видання, Соломо-
не Абрамович?

— Ой, таки гроші!
Техніка на марші
Уже з’явились телефони, 

вбудовувані у вухо, теле-
візори, вбудовувані в око. 
Провадяться розробки нових 
унітазів.
Друга спроба

— Пам’ятаєш, ти ходив до 
магазину по бараболю?

— Так. І що, вона вся зіпсу-
валась?

— Ні, вона вся — буряк. 
Сходи ще.
А що робити?!

— Я пристаю, коли п’яний, 
— сказав він, соромлячись.
Вона мовчки добула вино 

й склянку.
Правильне мислення
Справжній чоловік має 

прокидатися з думкою: «О, 
боже мій, моїй дружині нічого 
надягти…»
Геніально
Колись я стану генетиком 

і вирощу комарів, що будуть 
ссати жир.
Нормалізація сну
Це поки немає дітей — ти 

жайворінок чи сова. А потім 
— все, ти зомбі.

Негативний позитив
Більшість дівчат купуються 

на лестощі. Добре, що ти не 
така.
Найнебезпечніше
Найнебезпечніше для чо-

ловіка — незадоволена жін-
ка. Неважливо: в ліжку, в ма-
газині чи під час скандалу… 
Почав — не зупиняйся!

Будь уважним
За своїм тілом треба уваж-

но стежити. Щойно відверне-
те увагу, воно тут таки почи-
нає щось жерти…
Прогноз негативний
Кажуть, що за поганим 

завжди приходить добре.
Боюся, мене невдовзі про-

сто розірве в друзки від ща-
стя.

АНЕКДОТИ


