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актуальні інтерв’ю, 
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соціальна реклама 
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Надавайте оголошення, 
повідомлення та привітання: 
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місяць: 10 грн.
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«Передплачую, читаю  
та іншим раджу»
Василь ПІКУЛИК

ТВК ОГОЛОСИЛА РЕЗУЛЬТАТИ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
на «Ірпінський вісник» — 2016!

Вартість передплати — 10 гривень на місяць, 30 гривень на квартал, 
60 гривень на півроку, 120 гривень на рік.

Передплатний індекс — 35033
Передплату можна оформити в усіх відділеннях «Укрпошти», у листонош,  в 
редакції «Ірпінського вісника». Газета в 2016 році виходитиме щотижня, обсягом 
12-20 сторінок.

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ, КОЛИ ВОНА ЩЕ НАВІТЬ НЕ ДРУКУЄТЬСЯ!
Тим читачам, які до 1 грудня 2015 року передплатять газету на весь 2016 рік, ми пропонуємо 
бонус: електронний варіант «ІРПІНСЬКОГО ВІСНИКА» у PDF-форматі на день раніше 
виходу газети в світ!
Ви можете передплатити річний комплект традиційного паперового варіанту газети своїм 
батькам, родичам, друзям, — будь кому (в межах Приірпіння), і отримаєте можливість 
дізнаватися про всі новини першими!
Вам на електронну адресу надсилатиметься «Ірпінський вісник» 
у PDF-форматі в момент засилання газети в друкарню.

Для цього потрібно копію передплатної квитанції та інформацію 
про Вашу електронну адресу занести чи надіслати до редакції 

(08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а), 
або надіслати нам на пошту 2015ivirpin@ukr.net. 

Довідки за телефонами: 60-416; (066)3514200 (з 9:00 до 18:00)

ВИБОРИ — 2015

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ірпінської міської виборчої комісії 

Київської області:
25 жовтня 2015 року відбулися чергові 
вибори Ірпінського міського голови. 
Підсумки голосування та результати 
виборів Ірпінського міського голови 
встановлені. Згідно з постановою 
Ірпінської міської виборчої комісії 
Київської області №161 від 30 жовтня 
2015 року «Про визнання Ірпінського 
міського голови обраним», Ірпінським 
міським головою обраний

Карплюк 
Володимир Андрійович,

02.08.1981 року народження, освіта 
вища, Ірпінський міський голова, Ірпінська 
міська рада, проживає по вул. Тургенєва, 
59 у м. Буча Київської області, член по-
літичної партії «Нові обличчя», висунутий 
Ірпінською міською партійною організаці-
єю Політичної партії «Нові обличчя»; який 
набрав найбільшу кількість голосів вибор-
ців в єдиному одномандатному виборчо-
му окрузі з виборів Ірпінського міського 
голови, а саме: 16120 (шістнадцять тисяч 
сто двадцять) голосів.

ДЛЯ 
ВДЯЧНИХ 

ЛЮДЕЙ 
Бажаєте висловити 
подяку людині чи 

організації? Підтримати 
добрими словами, які 
переповнюють Ваше 

серце? 

Для цього завжди 
знайдеться місце 

на сторінках 
«Ірпінського вісника»!

Телефон:
 60-416
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ТВК ОГОЛОСИЛА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ
26 жовтня жителі Приірпіння зробили свій вибір на місцевих виборах і тепер оприлюднюються 
підсумки. Тож у понеділок, 2 листопада 2015 р. в актовій залі Ірпінської міської ради відбулися 
установчі збори, під час яких голова Територіально-виборчої комісії Ірина Сидорук оголосила про 
результати проведення місцевих виборів в Ірпені.

Отже, Ірпінська міська виборча 
комісія Київської області визнала об-
раним Ірпінським міським головою 
Карплюка Володимира Андрійовича, 
висунутого Ірпінською міською пар-
тійною організацією політичної партії 
«Нові обличчя». Відповідно до резуль-
татів голосування він набрав найбіль-
шу кількість голосів виборців у єдино-
му одномандатному виборчому окрузі, 
а саме 16120, що складає 56,07% від 
загальної кількості голосів виборців, 
поданих за всіх кандидатів на посаду 
міського голови. 

Окрім Володимира Карплюка за 
крісло міського голови змагалися Бєлов 
Вадим Віталійович (816 голосів), Бор-
зило Ігор Миколайович (524 голоси), 
Ковальчук Михайло Григорович (1269 
голосів), Мазур Ігор Петрович (3158), 
Мельник Петро Володимирович (1357 
голосів), Мельничук Богдан Омеляно-
вич (1786 голосів), Мельничук Євген 
Володимирович (192 голоси), Панасюк 
Ігор Валерійович (2238 голосів), Сви-
стович Мирослава Богданівна (960 
голосів) та Шевчук Петро Володимиро-
вич (332 голоси).  

Була озвучена і кількість голосів ви-
борців, поданих за кожну місцеву орга-
нізацію політичної партії у багатоман-
датному виборчому окрузі (див. табл.).

Максим Плешко: «ІРПІНЬ ВТОМИВСЯ 
ВІД БРУДУ Й ОБРАВ КОНСТРУКТИВ»

ТОЧКА ЗОРУ

— Хотілося б почути 
Вашу експертну оцінку 
результатів місцевих ви-
борів. Якими були ці ви-
бори?

— Якщо експертну, а не 
емоційну, то маємо факти і 
цифри ставити на перше міс-
це. Що вони нам говорять? 
Міський голова: близько 
60% людей, які прийшли на 
дільниці, підтримали Воло-
димира Карплюка. Це понад 
16 тисяч виборців, що на 6 
тисяч більше, ніж рік тому. 
Маємо значний приріст рей-
тингу, Карплюка сьогодні 
підтримує стабільна біль-
шість громади. Його відрив 
від найближчого конкурента 
– 45%, що є неподоланною 
величиною.

По правді сказати, мер-
ської кампанії «Нові облич-
чя» і не проводили. Адже 
ви не бачили ніде реклами 
чинного міського голови чи 
виступів із закликом: «Під-
тримайте мене!». Кращою 
рекламою були ті зміни, 
яких зазнав Ірпінь за рік уря-
дування Володимира Кар-
плюка.

60% Карплюку означа-
ють, що більшість громади 
сказала: «Ми підтримуємо 

твій курс і не бачимо тобі 
альтернативи».

— А як бути з партією 
«Нові обличчя», результат 
не такий уже й колосаль-
ний – 33% – не 60%, як 
за мера? В інтернеті вже 
гуляють тези, що це про-
граш.

— Інтернет хтось колись 
назвав «зливним бачком». 
Там є багато чистої інфор-
мації, але багато спеціально 
закидається маніпулятивної. 
Інтернет можна використо-
вувати як джерело, але ви-
сновки робити потрібно са-
мому, щоб не стати жертвою 
маніпуляцій. Тож звернемо-
ся до цифр. В Ірпінському 
регіоні із 36-ти дільниць на 
34-х виграли представники 
«Нових облич». В місті Ірпе-
ні на 100% дільниць вигра-
ли «Нові обличчя». Людина 
з притомною логікою назве 
такий результат програ-
шем? Якби сьогодні діяла 
мажоритарна система, яка 
була раніше, то «Нові об-
личчя» мали б у міській раді 
34 мандати.

У нас дійсно виявилося 
одне технологічне недо-
опрацювання: ми недостат-
ньою мірою «прив’язали» 
партію до її лідера. В Ірпені 
всі знають, що мер – Кар-
плюк і 60% його підтриму-
ють, але не всі знали, що він 
– лідер «Нових облич» і це 
його команда. 

Сьогодні ми маємо в Ір-
пінській міській раді 15 ман-
датів, це утричі більше, ніж 
наш найближчий конкурент 
– БПП «Солідарність», яка 
провела в раду 5 депутатів. 
15 проти 5-ти це – перемо-
га? По-моєму, більш ніж пе-
реконлива.

— Знову про Інтернет… 
Помітно, як в останні дні 
певними людьми інтенсив-
но поширюються тези, що 
вибори сфальсифіковано 
на користь «Нових облич».

— Наше суспільство оз-
доровиться лише тоді, коли 
ми почнемо називати речі 
своїми іменами. Ці так звані 
активісти насправді служать 
одній із партій. Їхні заяви не 
мають у собі жодної, підкрес-
люю, жодної конкретики. 
Давайте знову звернемося 
до фактів: у Територіальній 
виборчій комісії більшість із 
подачі центрального керів-
ництва держави була сфор-
мована пропрезидентською 
партією та її однодумцями. 
Під себе вони сформували 
й дільничні комісії. На жод-
ній із дільниць у всьому Ір-
пінському регіоні не було ні 
голови, ні заступника, ні се-
кретаря від «Нових облич». 
Будучи владою в місті, ми 
були абсолютною меншістю 
у комісіях. Це все – беззапе-
речні факти, які можна під-
твердити документами про 
склад комісій. Насправді 
«Нові обличчя» остерігалися 
фальсифікацій проти себе, 
тому дуже гарно підготували 
своїх членів комісій та спо-
стерігачів. Їх завданням було 
не фальсифікувати, а втри-
мати результат. Фальсифіку-
ють ті, в кого мало голосів, 
кому бракує 1–2% для про-
ходження. У нас же ситуація 
діаметрально протилежна. 
Крім того, Ірпінь і «Нові об-
личчя» сьогодні під лупою 
розглядає обласне і держав-
не керівництво. Найменшої 
помилки вони нам не про-
бачать, бо дуже вже Ірпінь 
виділяється своїми успіхами 
на фоні області і країни. Але 

головне навіть не це. «Нові 
обличчя» принципово висту-
пають за чисту політику, без 
фальсифікацій. Ми навіть 
не допускали для себе такі 
варіанти.

— Важко не погодитися, 
що жодних вмотивованих 
аргументів, зафіксованих 
скарг чи рішень судів на 
підтвердження тез про 
фальсифікації не наво-
диться. Але навіщо тоді 
робити такі голослівні за-
яви?

— Щоб відвернути увагу 
від нищівно малого резуль-
тату однієї загальнодержав-
ної партії в Ірпені. Адже по 
Київській області вона має 
20-25%, а в Ірпені – 11%. 
Ну, а з іншого боку, в краси-
ву й переконливу перемогу 
Карплюка і «Нових облич» 
намагаються влити ложку 
дьогтю.

— Ці вибори обійшли-
ся без великих скандалів, 
які були традиційними у 
Приірпінні, але «дьогтю», 
тобто бруду, було чимало. 
Чи зміниться колись ситу-
ація, чи вибори в Ірпені 
колись перетворяться на 
цивілізовану дискусію?

— Переконаний, що так. 
Ми вже змінилися. Поди-
віться, як ви правильно під-
мітили, вже друга кампанія 
поспіль у нас без великих 
скандалів, центральних 
телеканалів та «Беркуту» 
навколо ТВК. Це явно пору-
шує ірпінські виборчі тради-
ції. Вибори у нас уже прохо-
дять спокійно. Щодо бруду, 
тут теж бачу позитивні зміни. 
Люди дуже втомилися від 
бруду, скандалів і звинува-
чень. Ті партії, які в Ірпені 
головну ставку робили на 
«поливання» конкурента, 

програли. Люди обрали 
зміни і конструктив. У рито-
риці «Нових облич» не було 
жодної критики конкурентів. 
Вони просто говорили: «За 
рік ми зробили це, це й це, 
а далі плануємо зробити те й 
те. Просимо, підтримайте!». 
По-факту «Нові обличчя» 
не реагували на бруд, який 
у них кидали. Тут уже ска-
жу не як експерт, а як член 
команди: це було не через 
загальну установку. Всі про-
сто працювали, як навіжені, 
причому, на позитиві. Ми 
бачили місто з його справа-
ми й очі виборців – зустрічі, 
зустрічі, зустрічі… Реагувати 
на бруд було просто ніколи.

— А як же «Свобода»? 
З її газет багато лунало, 
м’яко кажучи, негарних 
речей проти мера і його 
команди, але результат у 
них значно кращий, ніж 
був на минулих виборах.

— Рейтинг «Свободи» у 
регіоні більший, ніж один 
депутат, як це було в попе-
редньому скликанні. У 2010-
му році тодішні формальні 
й неформальні керівники 
регіону просто для годиться 
пропустили в раду одного 
«свободівця», яким виявився 
Богдан Мельничук. Іншим 
просто поставили заслін. В 
умовах чесних виборів 2015 
року ця партія набрала 8% 
та провела 4 депутати в раду, 
що є середнім показником 
по області. Отже, «Свобода» 
в Ірпені просто повернула 
те, що в неї вкрали 5 років 
тому. Щодо бруду, яким я 
називаю непідтверджені за-
киди, надумані факти, слова 
«вкрав, злодій» без жодного 
на те рішення суду, то ірпін-
ська «Свобода» дійсно цим 
грішила протягом останньо-
го року. Крім суто тради-
ційного націоналістичного 
виборця за неї проголосував 
протестний електорат.

—  До обласної ради 
«Нові обличчя» не про-
йшли. Це таки програш?

— Усе відносно. Візьмемо 
сусідню братню нам Бучу. 
Там 8 депутатів від «Нових 
облич» – це перший резуль-
тат і найбільша фракція! За 
результатами цих виборів 
«Нові обличчя» мають фрак-

ції в семи міських і районних 
радах Київщини. Це партія, 
яка показує нову якість ро-
боти і політики. Ця партія 
народжена та зареєстрована 
в Ірпені. На наше місто вже 
орієнтується значна частина 
області. До проходження в 
обласну раду «Новим об-
личчям» не вистачило кіль-
кох десятих відсотка. Але це 
лише за рік роботи, причому 
в конкурентній боротьбі з 
загальнодержавними пар-
тійними брендами, лідери 
яких є керівниками країни, а 
їхні спікери – завсідники усіх 
новин із парламенту та полі-
тичних ток-шоу з телевізора.

— Які очікування від но-
вообраної міської ради?

— Я бачу достатньо кон-
структивних депутатів, нала-
штованих на продовження 
курсу змін і оновлення, який 
узяв Ірпінь. Гадаю, міський 
голова не матиме проблем 
з підтримкою своїх ініціатив. 
Разом із тим, очевидно, що й 
популістів у міській раді теж 
побільшало. Тобто, сумувати 
точно не доведеться.

Дуже хочеться зростання 
політичної культури, щоб 
міська рада була маленьким 
парламентом на зразок міс-
цевих рад в європейських 
країнах. Щоб сесійна зала 
була полем змагання ідей, 
полем для критики, але спо-
кійної, вмотивованої, кон-
структивної. Бо тільки у та-
кому середовищі є прогрес і 
розвиток. А в криках – лише 
деградація.

Подивіться на історію 
України і світу… Де постій-
ні протистояння, крики і го-
лослівні звинувачення, там 
– занепад. Моя мрія, якщо 
завгодно, місія життя – ро-
зірвати це порочне коло. У 
20-му столітті Ірпінь мав мі-
сію бути раєм для творчості 
письменників. Дуже сподіва-
юся, аби у 21-му наше місто 
започаткувало нову якість 
політики і господарювання, 
яка почнеться з Ірпеня, пе-
рейде на Київщину, а потім 
– і на всю Україну.

Спілкувалася 
Юлія 

БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Нарешті виборчий процес завершився, отримані дані опрацьовані, результати Територіальною 
виборчою комісією оприлюднені. Враженнями про те, який післясмак залишили нещодавні 
перегони, чим вони відрізнялися від попередніх, які нові тенденції окреслилися, ділиться Максим 
Плешко – політолог, кандидат філософський наук, депутат Ірпінської міської ради.

ПІДСУМКИ

Назва місцевої організації політичної партії (в порядку розміщення у виборчому 
бюлетені) / Кількість голосів виборців (та відсотків), поданих за місцеву організацію 
політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі
1. Ірпінська міська партійна організація Народної партії – 500 (1,7342%)
2. Ірпінська міська організація всеукраїнського об’єднання «Свобода» — 2535 
(8,7923%)
3. Ірпінська міська організація політичної партії «Сила людей» — 952 (3,3019%)
4. Ірпінська міська партійна організація політичної партії «Наш край» — 1137 
(3,9435%)
5. Ірпінська міська партійна організація політичної партії «Нові обличчя» — 9552 
(33,1299%)
6. Ірпінська міська організація «Партії захисників вітчизни» — 1541 (5,3448%)
7. Ірпінська міська організація політичної партії всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» — 2027 (7,0304%)
8. Ірпінська міська організація політичної партії «Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» — 2184 (7,5749%)
9. Ірпінська міська організація «Селянської партії України» — 580 (2,0117%)
10. Територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у місті Ірпінь 
Київської області — 892 (3,0938%)
11. Ірпінська міська партійна організація політичної партії «Партія простих людей 
Сергія Капліна» — 402 (1,3978%)
12. Ірпінська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 
3384 (11,7370%)

13. Ірпінська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка — 1234 (4,2800%)
14. Ірпінська міська організація політичної партії «Громадянська позиція» — 235 
(0,8151%)
15. Ірпінська місцева організація партії «Солідарність жінок України» — 1676 
(5,8130%)

Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві 
організації політичних партій у багатомандатному вибор-
чому окрузі, – 28832. 

Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві 
організації політичних партій, що отримали п’ять і більше 
відсотків голосів виборців, –  22899. Кількість голосів ви-
борців, необхідних для отримання одного депутатського 
мандата (виборча квота), –  636.

Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими 
організаціями політичних партій у багатомандатному ви-
борчому окрузі:

Опісля реєстрації депутатів та міського голови відбу-
деться перша сесія Ірпінської міської ради 7-го скликання 
– 4-го листопада 2015 року о 10:00 в залі засідань Ірпін-
ської міської ради.

Назва місцевої організації політичної  партії, 
Яка набула право на участь у розподілі депутатських мандатів 
/Кількість депутатських мандатів, 
Отриманих місцевою організацією політичної партії у багато-
мандатному виборчому окрузі
1. Ірпінська міська організація Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» — 4
2. Ірпінська міська партійна організація політичної партії «Нові 
обличчя» — 15
3. Ірпінська міська організація «Партії захисників Вітчизни» — 
2
4. Ірпінська міська організація політичної партії всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» — 3
5. Ірпінська міська організація політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» — 4
6. Ірпінська міська організація партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» — 5
7. Ірпінська місцева організація партії «Солідарність жінок 
України» — 3
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ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

25 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори депутатів Ірпінської міської ради Київської області. Підсумки голосування та результати 
виборів депутатів Ірпінської міської ради Київської області встановлені.
Згідно з постановою Ірпінської міської виборчої комісії Київської області № 162 від 30 жовтня 2015 року «Про визнання депутатів 
Ірпінської міської ради Київської області обраними», депутатами Ірпінської міської ради Київської області в багатомандатному 
виборчому окрузі обрано:

Прізвище, власне 
ім’я (усі власні іме-
на) та по батькові 

(за наявності) обра-
ного депутата

Рік
народжен-

ня
громадян-

ство Освіта Партійність Посада Місце роботи 
(заняття) Місце проживання

Назва  місцевої організа-
ції політичної партії, від 

якої обрано депутата

Бідула 
Людмила 
Миколаївна

31.03.1977 Громадянин 
України

Вища член партії «Со-
лідарність жінок 
України»

Завідувач Коцюбинська 
амбулаторія

Київська обл., 
смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 
буд. 2-в, кв. 68

ІРПІНСЬКА МІСЦЕВА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «СОЛІДАР-
НІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» 

Бурчак 
Олександр 
Володимирович

04.10.1974 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Лікар Київська міська 
наркологічна 
клінічна лікарня 
«СОЦІОТЕРАПІЯ»

Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Зарічна, 
буд. 9

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Вишняков 
Ігор Анатолійович

30.04.1968 Громадянин 
України

Вища Безпартійний Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул. Шевченка, 
буд.3-А, кв.15

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Глиняний
Сергій Миколайович

03.06.1955 Громадянин 
України

вища член партії ВО 
«Свобода»

Приват-
нийпідприє-
мець

Приватний під-
приємець

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул. Достоєв-
ського, буд. 15

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБО-
ДА»

Денисенко 
Юрій 
Олександрович

29.06.1980 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Секретар 
міської ради

Ірпінська міська 
рада Київської 
області

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.Шевченка, 
буд.7, кв.128

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Захлюпаний 
Володимир 
Миколайович

24.09.1960 Громадянин 
України

Вища Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Директор Ірпінська загаль-
ноосвітня школа 
№13

Київська обл., смт. 
Гостомель, вул. Ре-
кунова, буд. 9, кв. 
39

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СО-
ЛІДАРНІСТЬ» 

Калічка 
Артем Андрійович

11.07.1980 Громадянин 
України

вища Член партії ВО 
«Батьківщина»

радник Ге-
нерального 
директора

Державне підпри-
ємство «Гене-
ральна дирекція 
з обслуговування 
іноземних пред-
ставництв» 

м. Київ, бул. Верхов-
ної Ради, буд. 26-в, 
кв. 4

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВ-
ЩИНА»

Карпенко 
Богдан Валерійович

13.04.1984 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
Партії «Нові об-
личчя»

Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Київська обл., 
м.Ірпінь, вул.
Ново-Оскольська, 
буд.1, кв.39

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Карплюк 
Володимир 
Андрійович

02.08.1981 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
Партії «Нові об-
личчя»

Ірпінськи-
йміський 
голова

Ірпінська міська 
рада Київської 
області

Київська область, 
м. Буча, вул. Тур-
генєва, 59

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Кобринець 
Аркадій 
Володимирович

16.11.1979 Громадянин 
України

Вища Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Заступник 
директора

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Ковчег»  

Київська обл., смт. 
Гостомель, вул. Ча-
паєва, буд.14

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СО-
ЛІДАРНІСТЬ» 

Ковальчук 
Ярослав 
Олексійович

31.10.1980 Громадянин 
України

вища член партії ВО 
«Батьківщина»

директор Приватне підпри-
ємство «Юрком 
Групп»

Київська обл., м.Ір-
пінь, смт. Гостомель, 
вул.Ірпінська, буд. 
13

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВ-
ЩИНА»

Ковтун 
Ігор Володимирович

25.12.1992 Громадянин 
України

Вища Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Київська обл. м. Ір-
пінь, вул. Садова, 
буд. 86-А

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СО-
ЛІДАРНІСТЬ» 

Король 
Петро Петрович

27.05.1986 Громадянин 
України

Вища член політичної 
партії «Українське 
Об’єднання Патріо-
тів – УКРОП»

Наглядач 
кладовища

Ірпінське вироб-
ниче управління 
комунального 
господарства 
м. Ірпінь

Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Пушкін-
ська, буд. 12

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП»

Кухалейшвілі 
Лаврентій Юрійович

29.07.1982 Громадянин 
України

Вища Безпартійний Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

м. Київ, вул. Миколи 
Островського, буд. 
15, кв.17

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБО-
ДА»

Куценко 
Святослав 
Вікторович

01.08.1983 Громадянин 
України

вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Директор ТОВ «Метрокс» Київська обл., 
м.Ірпінь, вул. При-
вокзальна площа, 
буд.3, кв.6

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Лехман 
Іван Ласлович

24.08.1983 Громадянин 
України

Вища Партія захисників 
Вітчизни

Керівник Дочірнє підприєм-
ство спілки вете-
ранів Афганістану 
«Саланг»

Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Ніжинська, 
буд. 6, кв.12

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ «ПАРТІЇ ЗАХИС-
НИКІВ ВІТЧИЗНИ»

Лобода 
Наталія Василівна

12.03.1957 Громадянин 
України

Вища Безпартійна Пенсіонер Пенсіонер Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.Жовтнева, 
буд.107

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Маркушин 
Олександр 
Григорович

13.04.1980 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Заступник 
директора

КП «Ірпіньводока-
нал»

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.8-Березня, 
буд.36, кв.3

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ» 

Мельничук 
Богдан Омелянович

28.07.1956 Громадянин 
України

вища член партії ВО 
«Свобода»

Пенсіонер Пенсіонер Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.Соборна, 
буд. 1/6 кв.9

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБО-
ДА»
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Миронюк 
Юрій Миколайович

26.02.1968 Громадянин 
України

Вища Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Лікар аку-
шер-гінеколог

Медичний центр 
«Ескулап»

Київська обл., 
смт. Коцюбинське, 
вул. Шевченка, буд. 
48-А

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІ-
ДАРНІСТЬ» 

Молчанов 
Володимир 
Володимирович

04.01.1981 Громадянин 
України

вища член  партії ВО 
«Батьківщина»

тимчасово не 
працюю

тимчасово не 
працюю

Київська обл., м.Ір-
пінь, смт.Гостомель, 
вул.Садова, буд. 26

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВ-
ЩИНА»

Нелюбин 
Віталій Леонідович

14.05.1972 Громадянин 
України

Середня 
спеці-
альна

член політичної 
партії «Українське 
Об’єднання Патріо-
тів – УКРОП»

Фізична особа 
підприємець

Фізична особа 
підприємець

Київська обл., 
м. Буча, вул. Нове 
Шосе, буд. 11а, кв. 
131

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП»

Оверко 
Ігор Іванович

01.01.1980 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Директор ТОВ «БФ «Синер-
гія»

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул. Садова, 
буд. 86А

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Олійник 
Олексій 
Володимирович

10.02.1975 Громадянин 
України

Вища Безпартійний Приватний 
підприємець

Приватний підпри-
ємець

Київська обл., смт.
Коцюбинське, вул.
Пономарьова, 
буд.26, корп.1, 
кв.226

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Олійнич 
Ольга Романівна

26.06.1961 Громадянин 
України

Вища член партії «Со-
лідарність жінок 
України»

Директор Комунальне під-
приємство «ІР-
ПІНЬЗЕЛНБУД»

Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Озерна, 
буд. 121-А

ІРПІНСЬКА МІСЦЕВА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «СОЛІДАР-
НІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» 

Панасюк 
Ігор Валерійович

08.03.1966 Громадянин 
України

Вища Член Партії захис-
ників Вітчизни

Голова Ірпінська регі-
ональна спілка 
ветеранів Афганіс-
тану

Київськаобл., 
м.Ірпінь, вул.8-го 
березня, буд. 7

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ «ПАРТІЇ ЗАХИС-
НИКІВ ВІТЧИЗНИ»

Пащинський 
Олександр 
Сергійович

03.04.1984 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
парті «Нові облич-
чя»

Юрист ТОВ «Б.І.І.А.К.» Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.Мечнікова, 
буд.71-а

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Пікулик 
Василь 
Серафимович

18.02.1946 Громадянин 
України

Вища Безпартійний Пенсіонер Пенсіонер Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Шевченка, 
буд. 7, кв. 195

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП»

Плешко 
Максим Валерійович

16.06.1983 Громадянин 
України

Вища Безпартійний Керуючий 
справами

Ірпінська міська 
рада Київської 
області

Київська обл., 
м.Ірпінь, вул.Лісова, 
4-Л/2, кв.4

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Попсуй 
Анастасія Вікторівна

29.11.1985 Громадянин 
України

Вища Член політичної 
партії «Нові облич-
чя»

Заступник 
Ірпінського 
міського 
голови

Ірпінська міська 
рада Київської 
області

м.Київ, проспект 
Правди, буд.78, 
кв.22

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Севастьянова 
Олена Вікторівна

20.12.1968 Вища член партії «Со-
лідарність жінок 
України»

Заступник 
директора

Комунальне під-
приємство «ІР-
ПІНЬЗЕЛНБУД»

Київська область, 
м. Ірпінь, вул. П. 
Комуни, буд. 14, кв. 
136

ІРПІНСЬКА МІСЦЕВА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «СОЛІДАР-
НІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» 

Скрипник 
Сергій Федорович

19.08.1975 Вища Безпартійний Директор КП «УЖКГ Ірпінь» Київська обл., м.Ір-
пінь, вул. Садова, 
буд.47, кв.48

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Смолянчук 
Наталія Вікторівна

02.02.1971 Вища Безпартійний Викладач Національного 
університету біо-
ресурсів і приро-
докористування 
України «Ірпін-
ський економічний 
коледж»

Київська обл., смт. 
Гостомель, вул. Ре-
кунова, буд. 9, кв. 
16

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП»

Страховський 
Андрій Андрійович

12.01.1978 Вища Безпартійний Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Київська обл., м.Ір-
пінь, вул.Ленінград-
ська, буд.6-а, кв.12

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ» 

Чайка 
Григорій Григорович

12.03.1964 вища безпартійний Генеральний 
директор

Виробниче об’єд-
нання «Укрдержлі-
спроект»

Київська обл. м.Ір-
пінь, вул. Пролетар-
ська буд. 24-а, кв. 1

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБО-
ДА»

Шевченко 
Марія Ігорівна

31.03.1991 Вища Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Київська обл., 
м. Буча, вул. Польо-
ва, буд. 28, кв.81

ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІ-
ДАРНІСТЬ» 

ПЕРША СЕСІЯ НОВОЇ РАДИ В ГОСТОМЕЛІ
Установча сесія нової Гостомельської ради відбулася у 2-х частинах. У першій  
озвучили результати виборів, колишній селищний голова Анатолій Кириченко 
передав ключі від кабінету новому голові — Юрію Прилипку, а новообрані 
депутати підписали присяги. За різних депутатів було віддано від 40 з лишнім до 
понад 100 голосів. Найбільшу підтримку отримала наймолодший депутат Ольга 
Смолянчук, висунута партією «Нові обличчя».

Справжніх же нових об-
лич у Гостомельській раді 
з’явилося небагато. Пере-
важна більшість – у депута-
тах не перший рік. Цьогоріч-
ні вибори вважають цілком 
прогнозованими. 

 «Гостомельці вибрали 
Юрія Прилипка. Якби це 
була чужа або нова людина 
в Гостомелі, то ми не могли 
б сказати, чого очікувати. 
Оскільки він гостомелець, 

оскільки він усі роки, що 
тут проживає, вкладав свої 
можливості у розвиток на-
шого селища. Вважаю, що 
ми сподіваємося правильно. 
Кожен очікує на те, що роз-
виток Гостомеля принаймні 
продовжиться», – розповідає 
Тетяна Шальман, депутат 
Гостомельської селищної 
ради.

Депутат Гостомельської 
селищної ради Олег Попо-

вичук вважає останні вибори 
тяжкими. «Вони є перехідни-
ми, умовно кажучи, рефор-
маторські, тому що в держа-
ві реформи. Сподіваюся, що 
найближчим часом селище 
Гостомель стане об’єднаною 
до кінця, офіційною грома-
дою. Ми як депутати до цьо-
го максимально долучимося, 
як і робили це раніше». 

«Насправді ці два роки 
нам потрібно не просто пра-

цювати на розвиток Гостоме-
ля, а спрацювати так, коли і 
справді станеться уже юри-
дичне і фактичне об’єднання 
громади, щоб ми були готові 
й адміністративними офіса-
ми та іншими інфраструк-
турними об’єктами справді 
повноцінно працювати як 
територіальна громада. 
Тому у нас завдань багато, 
думаю, що команда при-
йшла, політика залишилася 

у передвиборчій кампанії, а 
далі піде справді хороша го-
сподарська робота», – зазна-
чає Тетяна Шальман.

Яка прийшла команда, 
показав наступний день під 
час другого засідання. Пер-
шим каменем спотикання 
нової ради стали вибори се-
кретаря. Юрій Прилипко за-
пропонував на посаду свою 
кандидатуру — Олену Чор-
ну, викладача Податкового 
університету. Проте біль-
шість з різницею в 2 голоси 
її не підтримала і запропо-
нувала залишити на посаді 
секретаря з багаторічним 
стажем Олену Кислицю.

Ще одним інтригуючим 
моментом стало представ-
лення заступників селищно-
го голови. Юрій Прилипко 
запропонував 2 кандида-
тури. На першого заступ-
ника — бізнесмена-буді-
вельника і громадського 

активіста, нову в Гостомелі 
людину Андрія Друзенка. 
Посаду другого заступника 
запропоновано учасникові 
перших перегонів за місце 
селищного голови Олексію 
Гончаренку. Юрій Прилипко 
запропонував вести посаду і 
третього заступника – В.М.
Саєнка. 

Слабка хвиля незадово-
лення пронеслася під час 
розподілу депутатів по ко-
місіях. До земельної і бю-
джетної комісії увійшли двоє 
родичів. До першої — При-
липки, до другої — Мамчу-
ри. Але це не вплинуло на 
голосування. Практично всі 
рішення ухвалювалися одно-
голосно. Затвердили депута-
ти і склад виконкому у кіль-
кості 15 осіб. Персональний 
склад ще утворюється. 

Людмила ЛОЗОВА

САМОВРЯДУВАННЯ

Голова Ірпінської міської виборчої комісії Київської області І.В.Сидорук
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ДО ВІДОМА ГРОМАДИ

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

26 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори депутатів Гостомельської селищної ради. Згідно з постановою Гостомельської 
селищної виборчої комісії Київської області №75 від 30 жовтня 2015 року «Про обраних на чергових виборах депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», обрано депутатами  Гостомельської  селищної  ради, таких:

1. Гамарник 
Роман Іванович, 

13.01.1971 року на-
родження, освіта вища,  
безпартійний, приватний 
підприємець. Проживає: 
Київська область, смт. 
Гостомель. Самовисування; 
набрав найбільшу кількість 
голосів виборців в одно-
мандатному виборчому ок-
рузі №2 з виборів депутатів 
Гостомельської селищної 
ради, а саме – 111.
2. Діденко 
Валерій 
Миколайович,

 01.12.1979 року на-
родження, освіта середньо 
технічна, безпартійний, 
майстер цеху №1, ТОВ Ки-
ївське виробниче об’єд-
нання «СТАНДАРТ». Про-
живає:  Київська область, 
смт. Гостомель. Самовису-
вання; набрав найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №18 з виборів 
депутатів  Гостомельської 
селищної ради, а саме – 75. 
3. Дубас 
Вадим Валерійович,

 19.11.1969 року на-
родження, освіта вища, 
безпартійний, керівник 
КП «Гостомель Житлоін-
вест». Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №21 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 105. 
4. Дудник 
Надія Юрівна, 

16.09.1988 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійна, менеджер з персона-
лу, ТОВ «Малевінс  Прайм». 
Проживає: Київська область, 
смт. Гостомель. Самовису-
вання; набрала найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №17 з виборів 
депутатів Гостомельської се-
лищної ради, а саме – 110.
5. Жабченко 
Сергій Анатолійович,

 09.04.1973 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, начальник відділу, 
МЗ ДНДІ МВС України. 
Проживає: Київська область, 
смт. Гостомель. Самовису-
вання; набрав найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №8 з виборів 
депутатів Гостомельської 
селищної ради, а саме – 49.

6. Кислиця 
Олена Вікторівна,

 06.07.1963 року на-
родження, освіта вища, 
безпартійна, секретар, 
Гостомельська селищна 
рада. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрала 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №25 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 70.
7. Коваленко 
Руслан Васильович,

 01.01.1977 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, приватний підприє-
мець. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №12 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 115.
8. Лінчук 
Жанна 
Володимирівна, 

25.01.1984 р., осві-
та вища, безпартійна, лі-
кар-педіатр дільничний, 
Гостомельська амбулато-
рія. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрала 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №15 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 114.
9. Мамчур 
Олег Дмитрович,  

08.05.1961 року на-
родження, освіта середня 
технічна, безпартійний, 
приватний підприємець. 
Проживає: Київська об-
ласть, смт. Гостомель. Са-
мовисування; набрав най-
більшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №13 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 133.
10.  Мамчур 
Сергій Олегович,

 14.01.1990 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний керівник, СПД Мам-
чур ОД. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №11 
з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 83.

11.  Мілевська 
Зоя Петрівна, 

18.04.1963 року народ-
ження, освіта професій-
но-технічна, безпартійна, 
завідуюча Гостомельською 
бібліотекою. Проживає:  
Київська область, смт. 
Гостомель. Самовисування; 
набрала найбільшу кіль-
кість голосів виборців в од-
номандатному виборчому 
окрузі №5 з виборів депу-
татів Гостомельської селищ-
ної ради, а саме – 99.
12.  Мовчун 
Тарас Миколайович,

 03.06.1963 року на-
родження, освіта середня, 
безпартійний, заступник 
директора, культурно оздо-
ровчого комплексу. Прожи-
ває: Київська область, смт. 
Гостомель. Самовисування; 
набрав найбільшу кількість 
голосів виборців в одно-
мандатному виборчому ок-
рузі №4 з виборів депутатів 
Гостомельської селищної 
ради, а саме – 65.
13.  Марчук 
Юрій Валерійович,

 04.04.1977 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, підприємець ФОП 
«Ю.В.Марчук». Прожи-
ває: Київська область, сел. 
Гостомель. Самовисуван-
ня; який набрав найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №16 з виборів 
депутатів Гостомельської 
селищної ради, а саме – 
120.
14.  Прилипко 
Ольга Юріївна,

 24.01.1984 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійна, виконавчий дирек-
тор, ФОП «Ю.І.Прилипко». 
Проживає Київська область, 
сел. Гостомель. Самовису-
вання; набрала найбільшу 
кількість голосів виборців 
в одномандатному вибор-
чому окрузі №1 з виборів 
депутатів Гостомельської 
селищної ради, а саме – 45.
15.  Поповичук 
Олег Миколайович,

 06.10.1981 року на-
родження, освіта вища 
юридична, безпартійний, 
викладач, НУДПСУ. Прожи-
ває: Київська область, смт. 
Гостомель. Самовисування; 
набрав найбільшу кількість 
голосів виборців в одно-
мандатному виборчому ок-
рузі №7 з виборів депутатів 
Гостомельської селищної 
ради, а саме – 142.

16.  Паламарчук Олег 
Володимирович,

 23.03.1972 року народ-
ження, освіта вища, без-
партійний, начальник УЖКГ 
«Гостомель». Проживає: Київ-
ська область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №23 з 
виборів депутатів Гостомель-
ської селищної ради, а саме 
– 62.
17.  Смолянчук Ольга 
Олегівна,

 15.01.1992 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійна, тимчасово не працює. 
Проживає: смт. Гостомель. 
Партія «Нові обличчя»; на-
брала найбільшу кількість 
голосів виборців в одноман-
датному виборчому окрузі 
№9 з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 173.
18.  Скрябін 
Сергій Миколайович,

 23.08.1978 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, слюсар-збиральник 
літальних апаратів, ДП «АН-
ТОНОВ». Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисуванець; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №14 з 
виборів депутатів Гостомель-
ської селищної ради, а саме 
– 44.
19.  Туровський 
Анатолій 
Анатолійович, 

25.01.1965 року народ-
ження, освіта середня спе-
ціальна, безпартійний, пен-
сіонер. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисуванець; набрав 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №20 з 
виборів депутатів Гостомель-
ської селищної ради, а саме 
– 49.
20.  Товстоног 
Олександр Петрович,

 22.09.1975 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, начальник цеху з 
утримання та експлуатації 
будівель і споруд, ДП «АНТО-
НОВ». Проживає: Київська об-
ласть смт. Гостомель. Самови-
суванець;  набрав найбільшу 
кількість голосів виборців в 
одномандатному виборчому 
окрузі №24 з виборів депута-
тів Гостомельської селищної 
ради, а саме – 88.

21.  Філіпчук 
Володимир 
Васильович, 

28.12.1991 року народ-
ження, освіта вища, без-
партійний, менеджер ТОВ 
«Профешинал». Проживає: 
Київська область, смт. Госто-
мель. Самовисуванець; на-
брав найбільшу кількість 
голосів виборців в одноман-
датному виборчому окрузі 
№6 з виборів депутатів Госто-
мельської селищної ради, а 
саме – 62.
22.  Чемерис 
Сергій 
Володимирович,

 20.01.1982 року народ-
ження, освіта вища, безпар-
тійний, тимчасово не працює. 
Проживає: Київська область 
смт. Гостомель.     Самови-
сування; набрав найбільшу 
кількість голосів виборців в 
одномандатному виборчому 
окрузі №26 з виборів депута-
тів Гостомельської селищної 
ради, а саме – 81.
23.  Черінська Наталія 
Вікторівна,

 03.08.1982 року народ-
ження, освіта вища   безпар-
тійна, фізична особа-підпри-
ємець. Проживає: Київська 
область, смт. Гостомель. 
Самовисування; набрала 
найбільшу кількість голосів 
виборців в одномандатно-
му виборчому окрузі №19 з 
виборів депутатів Гостомель-
ської селищної ради, а саме 
– 110.
24.  Чорна 
Олена  Віталіївна,  

27.04.1975 року народ-
ження, освіта  вища, без-
партійна, доцент кафедри 
української словесності та 
культури НУДПСУ. Прожи-
ває: Київська область, смт. 
Гостомель. Самовисування; 
набрала найбільшу кількість 
голосів виборців в одноман-
датному виборчому окру-
зі №22 з виборів депутатів 
Гостомельської селищної 
ради, а саме – 119.
25.  Шальман 
Тетяна Михайлівна, 

11.08.1967 року народ-
ження, освіта вища, без-
партійна, доцент кафедри 
реклами і зв’язків з громад-
ськістю, Інститут журналісти-
ки КНУ ім.Тараса Шевченка. 
Проживає: Київська область, 
смт. Гостомель. Самовису-
вання; набрала найбільшу 
кількість голосів виборців в 
одномандатному виборчому 
окрузі №10 з виборів депута-
тів Гостомельської селищної 
ради, а саме – 62.

ВИБОРИ — 2015

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Гостомельської селищної виборчої 

комісії Київської області:
26 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори Госто-

мельського селищного голови. Згідно з постановою Госто-
мельської селищної виборчої комісії Київської області 
№75 від 30 жовтня 2015 року «Про визнання Гостомель-
ського селищного голови обраним», Гостомельським се-
лищним головою обраний

Прилипко Юрій Ілліч,
1960 року народження, освіта вища, безпартійний, 

приватний підприємець, проживає за адресою: Київська 
область, сел. Гостомель, самовисуванець; який набрав 
найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному 
виборчому окрузі з виборів Гостомельського селищного 
голови, а саме: (1650) – одна тисяча шістсот п’ятдесят го-
лосів.

ВИБОРИ — 2015

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ворзельської селищної виборчої 

комісії  Київської області:
26 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори Вор-

зельського селищного голови. Згідно з рішенням Ворзель-
ської селищної виборчої комісії Київської області № 13/30 
від 30 жовтня від 2015 року «Про визнання Ворзельського 
селищного голову обраним». Ворзельським селищним го-
ловою обрана

Федорук Лариса Петрівна, 
1970 року народження, освіта вища, безпартійна, ке-

руюча справами Ворзельської селищної ради, проживає 
за адресою: м. Буча, Київська область, самовисуванець; 
яка набрала найбільшу кількість голосів виборців в одно-
мандатному виборчому окрузі з виборів Ворзельського 
селищного голови, а саме 812 голосів. 

►Повідомлення 
про повторне 
голосування у 
Ворзелі

15 листопада 2015 
р. відбудеться повторне 
голосування на виборчій 
дільниці № 321307, по 
округу №16 (В.Жовтня 
непарні 3-57,  Радян-
ська 20-50/10),  за адре-
сою: Київська обл., смт. 
Ворзель вул. Великого 
Жовтня, 37 (приміщення 
загальноосвітньої школи 
I -III ст. №5).

Сітніченко С.І., голова 
Ворзельської селищної 

виборчої комісії 
Київської області

► Президенту 
пропонують 
запровадити 
систему 
електронних 
виборів

На офіційному сайті 
інтернет-представни-
цтва Президента Укра-
їни зареєстровані дві 
петиції, якими пропо-
нується ввести відкри-
ту електронну систему 
голосування, яка доз-
волить проводити голо-
сування через інтернет, 
замість використання 
бюлетенів, для прове-
дення виборів усіх рів-
нів.

Зокрема, автор елек-
тронного звернення 
№22/016510-еп, Дми-
тро Мурза, пропонує 
створити електронну 
систему голосування 
на кшталт естонської за 
допомогою всесвітньої 
мережі інтернет. Проте 
він зазначає, що запро-
вадження електронної 
системи голосування не 
обов'язково повинно 
виключати звичайну. 
Вони можуть працювати 
разом, дублюючи одна 
одну, що тільки підви-
щить чесність голосу-
вання.

Д.Мурза вбачає, що 
запровадження такої 
системи допоможе го-
лосувати заробітчанам, 
морякам, всім тим, хто 
знаходиться далеко від 
місця реєстрації на час 
голосування. Для тих, 
хто не має комп'ютера 
або доступу до інтерне-
ту, або ще з будь-яких 
причин не хоче користу-
ватися цією системою, 
пропонується прохо-
дити процес виборів за 
традиційною системою 
через бюлетені.
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1
Малиновський 
Віктор 
Володимирович

20.03.1951 Україна загальна 
середня

безпартій-
ний

пенсіонер смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

2
Риженко 
Людмила 
Володимирівна

29.10.1987 Україна вища безпартій-
на

 юрист Ворзельська 
селищна 
рада

м. Ірпінь, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

3
Старушенко 
Андрій 
Леонідович

09.05.1980 Україна вища безпартій-
ний

головний 
інженер

КП УЖКГ 
«Ірпінь»

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/307 обрано

4
Толстенко 
Максим Олегович

20.10.1985 Україна вища безпартій-
ний

Приватний 
підприємець 

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область -

самовису-
вання 

30.10.2015 13/30- обрано

5
Хрокало 
Валентина 
Олександрівна

23.08.1973 Україна середня 
спеціальна

безпартій-
на

Приватний 
підприємець

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання 

30.10.2015 13/30 обрано

6
Ситніков Юрій 
Іванович

02.12.1952 Україна вища безпартій-
ний

Заступ-
ник ди-
ректора

Видавничий 
будинок 
«Аван-
пост-Прим»

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область -

самовису-
вання 

30.10.2015 13/30 обрано

7
Радченко Жанна 
Євгеніївна

23.10.1954 Україна професій-
но-техніч-
на

безпартій-
на

пенсіонер смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання 

30.10.2015 13/30 обрано

8
Атаманчук Олег 
Михайлович

01.11.1969 Україна вища безпартій-
ний

секретар Ворзельська 
селищна 
рада

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання 

30.10.2015- 13/30- обрано

9
Волинько Сергій 
Леонідович

12.03.1974 Україна вища член партії 
ВО «Бать-
ківщина»

заступник 
директо-
ра

ТОВ «Мага-
зин 201»

смт. Не-
мішаєво, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

10
Нікольський 
Максим 
Юрійович

06.07.1989 Україна не повна 
вища

безпартій-
ний

міліціо-
нер

Ірпінський  
МВ ІДСО 
при МВС

 смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

11
Боженко Євген 
Анатолійович

11.02.1979 Україна середня 
технічна

безпартій-
ний

Приватний 
підприємець

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

12
Унинець 
Олександр 
Миколайович

08.03.1976 Україна вища безпартій-
ний

доцент НУ  ДПС 
України

м. Ірпінь, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

13
Якуба Олексій 
Петрович

07.08.1975 Україна загальна 
середня

безпартій-
ний

не працює смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

14
Курич Юрій 
Валерійович

22.08.1982 Україна вища безпартій-
ний

не працює смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

15
Христюк Марина 
Петрівна

14.07.1964 Україна професій-
но- техніч-
на

безпартій-
на

бухгал-
тер

ТОВ «Велсер-
віс»

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

16 повторне голосування

17

Ковальчук Вадим 
Володимирович

11.11.1969 Україна загальна 
середня

безпартій-
ний

не працює  смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

18
Тагайчинов 
Валерій Іванович

13.12.1954 Україна професій-
но- техніч-
на

безпартій-
ний

Приватний 
підприємець

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

19
Салієнко 
Олександр 
Валерійович

25.05.1981 Україна вища безпартій-
ний

директор ТОВ «Холод-
техмонтаж»

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

20
Величко Сергій 
Євгенійович

30.08.1975 Україна вища безпартій-
ний

електро-
монтер

ДТГО «Пів-
денно-Захід-
на залізни-
ця»

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

21
Бабієнко Олексій 
Іванович

18.05.1970 Україна вища безпартій-
ний

заступник 
селищно-
го голови

Ворзельська 
селищна 
рада

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

самовису-
вання

30.10.2015 13/30 обрано

22
Пушанко Петро 
Павлович

10.07.1975 Україна вища безпартій-
ний

заступник 
селищно-
го голови

Коцюбин-
ська селищ-
на рада

смт. 
Ворзель, 
Київська 
область

політична 
партія «Нові 
обличчя»

184 30.10.2015 13/30 обрано

Сітніченко С.І., голова Ворзельської селищної виборчої комісії Київської області
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НОВИНИ УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

► Місце України серед 142-х країн
Про це свідчать дані опублікованого Індексу добробу-

ту британського інституту Legatum, передає «ЕвроПрав-
да».

Інститут оцінює такі фактори, як економічне стано-
вище, стан освіти, якість державного управління, стан 
охорони здоров’я, безпеку громадян, рівень особистих 
свобод тощо. Усього до рейтингу увійшли 142 країни. У 
трійці лідерів опинилися Норвегія, Швейцарія і Данія. У 
топ-10 з європейських країн потрапили Швеція (5), Ні-
дерланди (8), Фінляндія (9) та Ірландія (10).

Україна посідає 70-й рядок. Найнижче місце вона за-
ймає за економічним показником – 127; за якістю держав-
ного управління – 120. У той же час за показником освіти 
України – 37; за рівнем соціального капіталу – 41.

Джерело: radio24.ua

► Загальний держборг України зріс 
до $70,7 млрд.

Загальний держборг у вересні зріс до 70,7 мільярда 
доларів. Сукупний державний (прямий і гарантований) 
борг України у вересні збільшився на 0,2% або на 109 
млн. доларів до 70,671 млрд. доларів.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів України, 
передає «Економічна правда». Державний і гарантова-
ний державою борг на 30 вересня склав 1 521,378 млрд. 
грн., або 70,671 млрд. доларів (на 31 серпня – 1 494,891 
млрд. грн., або 70,562 млрд. дол.).

Загальний розмір прямого держборгу станом на кі-
нець вересня склав 1 259,323 млрд. грн.  (58,498 млрд. 
дол.) проти 1 234,129 млрд. грн. (58,254 млрд. дол. на 
31 серпня). При цьому прямий зовнішній борг за місяць 
зріс на 1,4%, або на 500 млн. доларів до 35,5 млрд., тоді 
як прямий внутрішній збільшився на 0,5% до 494,990 
млрд. грн. Гарантований державою борг на 30 вересня 
склав 262,055 млрд. грн., або 12,173 млрд. дол. (260,762 
млрд. грн., або 12,309 млрд. дол. на 31 серпня). 

Як повідомлялося, у 2014 році прямий зовнішній борг 
зріс на 10,3%, або на 2,877 млрд. дол., склавши на 31 
грудня 30,809 млрд. дол. (проти 27,932 млрд. дол. на 31 
грудня 2013 року). Прямий внутрішній борг у 2014 році 
збільшився в 1,8 рази, або на 204 млрд. грн. із 256,960 
млрд. грн. (32,148 млрд. доларів) до 461,004 млрд. грн. 
(29,236 млрд. дол.).

Джерело: Телеграф

► За межею бідності в Україні 
проживає кожна третя сім’я

 Світовий банк підняв межу бідності. Тепер цей поріг 
становить 1 долар і 90 центів на день, і автоматично кіль-
кість бідних українців збільшилася, повідомляє bagnet.
org. 7 мільйонів українців опинилися за порогом бідно-
сті, тобто це ті люди, які витрачають менше 42 грн. на 
день. Причина: за останні 9 місяців зарплати скоротилися 
на 20%. Зате ціни на продукти харчування зросли майже 
наполовину. Основну групу бідного населення складають 
сім’ї з дітьми. За межею бідності проживає кожна третя 
сім’я. За розрахунками Світового банку, до кінця року рі-
вень бідності може зрости ще на 32 %.

Джерело: accents.today

► Українці вважають, що депутатів у 
Раді занадто багато

На сайті Президента України зібрала необхідну кіль-
кість голосів петиція про зменшення кількості депутатів у 
Верховній Раді до 100 осіб. Нагадаємо, що за Конституці-
єю України, кількість депутатів становить 450 осіб. Питан-
ня про зменшення кількості депутатів періодично пору-
шуються перед виборами різними політичними силами. 
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман передав на 
розгляд Конституційної комісії петицію про зменшення 
кількості депутатів. Також буде розглянуто клопотання 
про позбавлення депутатів ВР мандата за три прогули без 
поважної причини.

Джерело: unn.com.ua

►У МЗС пояснили нові правила 
перебування українців в Росії

Росія змінила порядок перебування громадян України 
на території РФ, тож українці до 30 листопада мають по-
квапитися з отриманням необхідних документів. Про це 
йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордон-
них справ України.

Починаючи з 1 листопада 2015 року, усі громадяни 
України, які вже перебувають на території РФ більше ніж 
90 днів і не мають оформлених у встановленому поряд-
ку дозвільних документів на продовження цього терміну, 
мають до 30 листопада 2015 р. звернутися до підрозділів 
ФМС РФ для визначення статусу свого перебування в РФ.

Там вони повинні отримати відповідні дозвільні до-
кументи (патент, дозвіл на працевлаштування, дозвіл на 
проживання тощо) або залишити територію РФ. Виняток 
зроблено тільки для українських громадян, які в масо-
вому порядку прибули в РФ із південно-східних облас-
тей України, стосовно яких продовжується застосування 
пільгового міграційного режиму. З 1 грудня 2015 до 
громадян України, які порушили або порушуватимуть у 
подальшому після в’їзду дозволений термін перебування 
на території РФ (90 днів протягом 180 днів) і не офор-
мили дозвільні документи, будуть застосовуватись заходи 
адміністративного характеру, в тому числі встановлення 
заборони в’їзду на територію Російської Федерації.

Джерело: Українська правда

«НАКРИЛИ» ГРАЛЬНУ ЗАЛУ
Співробітники Ірпінської міліції спільно з бійцями полку «Миротворець» ліквідували гральну залу в 
Бучі, повідомляє kiev.segodnya.ua.

Під час досудового роз-
слідування кримінального 
провадження за ст.203–2 
ККУ (заняття гральним біз-
несом) правоохоронці про-
вели санкціонований обшук 
у гральній залі по вул. Ком-
сомольська, 2. Міліціонери 
вилучили понад 30 ігрових 
автоматів, 3589 грн. та інше 

обладнання, повідомили в ГУ 
МВС Київської області. На-
чальник Ірпінського міськвід-
ділу міліції Ігор Падюк зазна-
чив, що працівники закладу 
перешкоджали проведенню 
обшуку: забарикадувалися 
у приміщенні, обладнаному 
двома броньованими две-
рима. Викликані працівники 

Державної служби з надзви-
чайних ситуацій за допо-
могою спеціального облад-
нання відкрили броньовані 
двері. Адміністратора, влас-
ника протиправного закладу 
та 8 відвідувачів, яких право-
охоронці затримали у примі-
щенні під час гри, доставили 
в міськвідділ міліції та при-

тягнули до адміністративної 
відповідальності. Також, ке-
руючись рішенням Ірпінської 
міської ради про заборону 
функціонування нічних за-
кладів після 23:00, міліціо-
нери перевірили графіки їх 
роботи, де виявили та задо-
кументували порушення.

ВИКРИТТЯ

Понад 9 тисяч адміністративних послуг 
отримали громадяни Приірпіння

Протягом січня – жовтня 2015 року Центр обслуговування платників Ірпінської ОДПІ відвідало 
близько 17 тисяч громадян та суб’єктів господарювання.

Працівниками Центру 
обслуговування платників 
протягом цього періоду на-
дано 9102 адміністративні 
послуги. Найчастіше відвід-
увачі зверталися за видачею 
картки платника податків 
та внесенням до паспорта 
громадянина України даних 
про реєстраційний номер 
облікової картки. З початку 
року фізичним особам на-
дано 3090 таких послуг.

Окрім того, за цей час 
видано 2225 книг обліку 
розрахункових операцій, 
886 довідок про відсутність 
заборгованості з платежів 
до бюджету, 902 довідки 
про прибутки, а також 757 
витягів з реєстру платників 
єдиного податку тощо.

Оскільки пріоритетним у 
роботі ЦОПів є підвищен-
ня якості обслуговування 
платників, тому для оцінки 
цього показника, а також 

доцільності впровадження 
нових електронних сервісів 
щоквартально проводяться 
анонімні опитування від-
відувачів. Більшість грома-
дян задоволена діяльністю 
роботи Центру обслугову-
вання платників Ірпінської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області. Також у залі Центру 
оформлено інформаційні й 
тематичні стенди зі зразка-
ми заповнення заяв, подат-
кової звітності, актуальною 

інформацією про зміни в 
оподаткуванні. Для зруч-
ності відвідувачів облад-
нано місця для очікування, 
забезпечено доступ до ме-
режі Інтернет, є безпровідна 
система Wi-Fi. Встановлена 
скринька для зауважень та 
пропозицій у приміщен-
ні Центру обслуговування 
платників Ірпінської ОДПІ 
за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а.

Ірпінська ОДПІ 

ДЕРЖАВНІ ДАНІ СТАНУТЬ ВІДКРИТИМИ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН ТА БІЗНЕСУ

21 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив проект постанови «Про затвердження Положення 
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», якою передбачається 
відкриття у формі відкритих даних 331 набору державних даних, а також встановлюються вимоги до 
формату і структури таких наборів даних.

Протягом 6 місяців роз-
порядники інформації 
повинні оприлюднити та 
забезпечити подальше онов-
лення на єдиному держав-
ному веб-порталі відкритих 
даних та своїх офіційних 
веб-сайтах відповідні набо-
ри даних, серед яких: 

• Єдиний державний ре-
єстр юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців;

• Єдиний реєстр підпри-
ємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про 
банкрутство;

• Звіти про використання 
бюджетних коштів;

• Інформація про стан 
аварійності на автошляхах 
України;

• Державний реєстр лі-
карських засобів;

• Інформація про хід 
ліквідації ямковості на ос-
новних дорогах міжнарод-
ного, національного та регі-
онального значень;

• Реєстр платників по-
датку на додану вартість та 
багато інших важливих для 
громадян державних даних.

Створення та забезпечен-
ня функціонування єдиного 
державного веб-порталу 
відкритих даних здійснюєть-
ся Державним агентством з 

питань електронного уряду-
вання. На сьогодні тестова 
версія веб-порталу доступ-
на за адресою http://data.
gov.ua.

Також Агентство має за-
безпечити проведення із 
залученням інститутів гро-
мадянського суспільства та 
представників громадськос-
ті періодичного моніторин-
гу стану оприлюднення та 
оновлення наборів даних із 
наступною публікацією його 
результатів на єдиному дер-
жавному веб-порталі.

Нагадаємо, що згідно з 
Законом України «Про до-
ступ до публічної інформа-
ції» відкриті дані – це публіч-
на інформація у форматі, 
що дозволяє її автоматизо-
ване оброблення електро-
нними засобами, вільний та 
безоплатний доступ до неї, 
а також її подальше викори-
стання. Відкриті дані є доз-
воленими для їх подальшо-
го вільного використання та 
поширення. Будь-яка особа 
може вільно копіювати, пу-
блікувати, поширювати, ви-

користовувати, у тому числі 
в комерційних цілях, у поєд-
нанні з іншою інформацією 
або шляхом включення до 
складу власного продук-
ту, публічну інформацію 
у формі відкритих даних з 
обов’язковим посиланням 
на джерело отримання такої 
інформації.

За інформацією прес-
служби Державного 

агентства з питань 
електронного урядування

НОВОВВЕДЕННЯ

Ірпінцю поштою надіслали боєприпаси
В Ірпені СБУ спільно з 

міліцією затримала місце-
вого жителя, якому з ра-
йону проведення бойових 
дій прийшла посилка зі 
зброєю і вибухівкою. Пакет 
із боєприпасами ірпінцю 
надіслав його родич, який 
проходить військову служ-

бу на території Луганської 
області.

Співробітники Головного 
управління СБУ у м. Києві 
та Київській області вилучи-
ли 32 патрона до пістолета 
ПМ, два запали до гранати 
РГД-5, три тротилові шаш-
ки загальною вагою 800 
грамів, електродетонатор 

та запасні частини до авто-
мату Калашникова.

Також під час особистого 
огляду у зловмисника було 
вилучено пристрій неглас-
ного отримання інформа-
ції, закамуфльований під 
кулькову ручку. Вільний 
обіг та реалізація таких 

спецзасобів заборонені за-
конодавством.

Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 263 
(незаконне поводження зі 
зброєю) Кримінального ко-
дексу України. Триває слід-
ство.

Джерело: kiev.segodnya.ua

КРИМІНАЛ
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НА ЧАСІ

ПАРК ПРАВИКА. ЧИ Є ВИХІД ДЛЯ ВХОДУ?
Що є вінцем у будь-якій справі? Її кінець, тобто 

завершення. На жаль, незважаючи на ті позитивні пе-
ретворення в нашому місті, свідками яких ми стали 
за останній рік, деякі вдало розпочаті справи так досі 
й не дочекалися свого такого ж гарного й оператив-
ного завершення. Йдеться про недороблений троту-
ар і велосипедну доріжку, яка зустрічає усіх містян і 
гостей при вході до парку ім. В. Правика. У дощову 
погоду там збирається велика брудна калюжа, довко-
ла якої – непрохідна багнюка. Обійти її проблематич-
но як тим, хто йде тротуаром по вулиці Садовій, так 
і пішоходам, котрі прагнуть зайти у парк, до якого 
гостинно запрошує гарно заасфальтована доріжка 
усього за кілька метрів. Чи то асфальту не вистачило, 
чи тротуарної плитки, однак більше схоже на те, що 
про це важливе для ірпінців перехрестя просто-на-
просто забули. 

Редакція «ІВ» не лише закликає відповідних керів-
ників міста звернути увагу на цей кинутий напризво-
ляще клапоть дороги, а й залишає за собою право 
контролю за наведенням ладу в указаному місці. Тим 
паче, що порівняно з тією величезною кількістю ни-
нішніх ремонтних робіт на дорогах і тротуарах Ірпе-
ня це недоопрацювання цілком реально виправити.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ЧИ ЯКІСНИЙ НАШ ГАЗ?
Нещодавно у передачі «ТСН-Новини» пройшов сюжет, у якому мешканка 
Ірпеня скаржилася на якість газу, що подається у наші домівки. Вона не 
єдина. Нарікають й інші споживачі на неякісний, за їх словами, газ. Бо 
бувають періоди, що чайник закипає довше і викликає запитання зміна 
кольору газового полум’я на конфорці тощо.

ПАТ «Київоблгаз» від-
реагував на скаргу, запро-
сивши знімальні групи з 
каналів «1+1», «Україна», 
місцеве телебачення «Прав-
да тут», кореспондентів з 
газет «Голосу України» та 
«Ірпінського вісника» взяти 
участь у публічному експе-
рименті з відбору природ-
ного газу безпосередньо з 
газового обладнання спо-
живача з його подальшим 
аналізом у провідному дер-
жавному органі сертифіка-
ції «Укрметртестстандарт». 
Все відбувалося в режимі 
реального часу. 

Розвіював сумніви гро-
мадськості та чутки щодо 
«розбавляння» газу на 
його шляху від магістралі 
до споживача перший за-
ступник голови правління 
– головний інженер ПАТ 
«Київоблгаз» Павло Кишкар 
та представники Ірпінської 
дільниці Києво-Святошин-
ського р-ну.

Першим пунктом туру 
була Ірпінська газорозпо-
дільна станція (ГРС – Ір-
пінь). 

«Це ще господарство 
«Укртрансгазу». Тут газ ви-
сокого тиску (а це близько 
60 кг на кв. см) проходить 
пониження. Ще тут газ на-
буває запаху (додається 
одорант), щоб споживачі 
могли відчути витік газу 
на запах. Із цього місця за 
транспортування газу у до-
мівки вже відповідає «Київ-
облгаз», – пояснює   Павло 
Кишкар.

Наступним місцем був 
газорозподільний пункт 
шафового типу. «Тут тиск 
понижується до 200 мм во-
дяного стовпчика. Це дуже 
мало. Кожна людина може 
перекрити такий струмінь 
пальцем. Також установлені 
фільтри для очищення газу 
від твердих механічних до-
мішок. Ці станції об’єднані. 
Якщо щось трапляється на 
одній із них, то автоматич-
но включається інша. Спо-
живач навіть не помітить 
проблеми», – розказують 
начальник ірпінської діль-
ниці Києво-Святошинсько-
го р-ну Руслан Писанко та 
головний інженер Сергій 
Мінін.

Потім усі попрямували 
до домівки споживача Юлії 
Шиховцової, яка скаржи-

лася на якість газу. Вона 
сказала, що у 2007 році, 
коли був придбаний буди-
нок, витрати газу на обігрів 
становили 500 кубометрів 
на місяць, а за останній 
рік – 700. Вважає, що при-
чина – у неякісному газі. 
Представники «Облгазу» 
висловили припущення, що 
можливий витік тепла від-
бувається через тріщини в 
її будинку й пообіцяли на-
відатися з тепловізором у 
холодніші дні. 

Отже, були відібрані 
проби газу разом із пред-
ставником лабораторії й 
усі поїхали в «Укрметртест-
стандарт», де працівники 
взялися за вивчення складу 
газу. Лаборанти сказали, 
що нечасто роблять такі 
аналізи. Зверталася якось 
з цього приводу одна за-
рубіжна фірма, то газ був у 
нормі. Втім, це може пояс-
нюватися високою ціною на 
такий аналіз.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЯКІСТЬ?
Журналісти запитали у 

представників «Київоблга-
зу», як споживач може пе-
ревірити якість газу в своїй 
домівці. Ті, пославшись на 
закон, відповіли, що пере-
вірка якості газу може бути 
проведена за письмовою 
заявою споживача. У разі, 
якщо показники відповіда-
ють нормам, оплачувати 
такий аналіз буде спожи-
вач, а якщо не відповідають 
– постачальник газу. Відпо-
відно до п. 28 Правил ви-

значено, що споживач має 
право на зменшення розмі-
ру плати у разі погіршення 
якісних показників газу та 
зниження тиску газу. 

Якість газу, що постача-
ється споживачам Київщи-
ни, публікується щомісяч-
но на сайті «Київоблгазу». 
Контролюють якість тільки 
постачальники, механізм 
незалежного контролю в 
Україні не передбачений.

За даними НАК «Нафто-
газ України», визначення 
якісних показників природ-
ного газу, що надходить в 
Україну, здійснюється на 
газовимірювальних станці-
ях та пунктах вимірювання, 
які розташовані на вході 
магістральних газопроводів 
в Україну.

Для проведення аналізу 
створено 69 хіміко-аналі-
тичних лабораторій. 

ЯК У ЄВРОПІ?
Наразі ніхто не дав спо-

живачам відповідь, чому пе-
ріодично у людей виникають 
такого плану підозри. Інтер-
нет рясніє подібними запи-
таннями упродовж років.

За словами заступника 
директора ГО «Публічний 
аудит» Андрія Вігірінського 
(«Українська правда»), газ, 
який споживають в Україні, 
нижчої якості, ніж у Європі, 
тому, зокрема, й обсяги ви-
користання у нас є вищими.

У Європі газ доводять до 
потрібних показників спеці-
альною очисткою. Підрахо-
вано, що коли б українські 
нормативи довести до єв-
ропейських, то обсяг спо-
живання міг би скоротитися 
на 20–30%, а це приблизно 
на рік 3 млрд. кубів.

Згідно з ГОСТом, теплота 
згоряння у нас 7600 ккал 
на м3.

Дані, які щомісяця роз-
міщуються на офіційних 
сайтах облгазів, показують, 
що теплота згорання при-
родного газу на території 
України змінюється в межах 
8 000 – 8 250 ккал/м3, що 
перевищує значення кало-
рійності газу, встановлені 
ГОСТом. 

У світі споживачі пла-
тять не за спалені кубоме-
три газу, а за калорії, які 
виділяє спалений газ. Там 
за одиницю вимірювання 
обрано Мегаджоулі. Якщо 

конвертувати ГОСТівські 
7600 ккал у Мегаджоулі, 
то отримаємо 31,8 МДж 
(або 32–34 МДж, виходячи 
з розрахунку 8250 ккал на 
м3). Це значно нижча якість 
у порівнянні з європейськи-
ми стандартами. Тому наш 
ККД нижчий, а обсяги спа-
лювання газу вищі.

Щодо результатів аналі-
зу, то він показав, що газ, 
яким користувалася меш-
канка Ірпеня Юлія Шихов-
цова  не тільки відповідає 
нормі, але й перевищує 
значення калорійності, 
встановлені ГОСТом: тепло-
та згоряння замість 7600 
ккал за куб. м  склала  8188 
– 9076 ккал за куб. м. Вміст 
кисню, який за нормою не 
повинен перевищувати 1%, 
був у відібраному зразку  
0,007%. 

Таким чином результа-
ти аналізу підтверджують, 
відібраний газ відповідає 
усім вимогам і стандартам.

ТО ЩО З ГАЗОМ У ЮЛІЇ?
Щодо результатів аналі-

зу, то він показав, що газ, 
яким користувалася меш-
канка Ірпеня Юлія Шихов-
цова, не тільки відповідає 
нормі, але й перевищує 
значення калорійності, 
встановлені ГОСТом: те-
плота згоряння замість 
7600 ккал за куб. м склала 
8188 – 9076 ккал за куб. м. 
(а це, відповідно, 34,25 – 
38 МДж). Вміст кисню при 
нормі 1% у відібраному 
зразку – 0,007%. 

Для порівняння: В Іс-
панії найнижчий показник 
34,95 МДж, найвищий – 
45,18 Мдж; в Італії – 36,2 
– 43,6МДж; у Німеччині – 
40,2 – 46,0 МДж.

Данута КОСТУРА

ДОВІДКА
ПАТ «Київоблгаз» 

— лідер серед газо-
розподільних під-
приємств України. 
Посідає перше місце в 
країні за протяжністю 
газопроводів (понад 
44 тис. км). Обслуго-
вує понад 800 тисяч 
споживачів. Рівень 
газифікації області 
– 95,4 %. Компанія 
є одним з найкрупні-
ших платників подат-
ків в області. В ПАТ 
«Київоблгаз» працює 
близько 4,5 тис. спів-
робітників.  
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ПРОБЛЕМА

ВОДА: ПОСУШЛИВЕ ЛІТО 
ДАЛОСЯ ВЗНАКИ
Україна давно так не чекала на дощі, як цього року. От і я, дістаючись на роботу в Ірпінь з Лісової 
Бучі, я з надією спостерігаю за обмілілим кар’єрним озером – чи вернулося воно до своїх берегів; 
дивлюсь: а чи вкрився дорогоцінною водою виток-рукав, який до середини літа тішив рибалок? Ні, 
поки що сухо, куцих дощів замало. І малі річки потерпають: Рокач, Бучанка, Буча, Любка всохли або 
майже всохли. Більш могутня Ірпінь якось ще борсається в руслі, виблискуючи мілкою водою.

Посушливе літо далося 
взнаки. Певно, якби дощі 
падали з місяць без пере-
диху, тоді й відновився б 
водний екобаланс. А так – 
і далі всихають колодязі, з 
багатьох воду вибирають 
швидше, ніж вона прибу-
ває.

У маршрутці вдалося 
влаштувати «колоквіум» 
із пасажирами й дізнатися 
про таке. 

Житель села Романів-
ка розповідає, що з весни 
колодязь глибиною понад 
8 м був зазвичай заповне-
ний водою до половини. А 
тепер рівень води впав до 
1 метра. Його односелець 
каже, що біля дому є крини-
ця, якою користується кіль-
ка людей, але вода не всти-
гає прибувати. Вранці, хто 
перший із сусідів встав, той 
і зміг набрати чистої води, а 
далі вже вона стає мутною – 
один пісок. Кепська справа 
з криницею, що міститься 
поруч із церквою Святих 
апостолів Петра і Павла в 
Лісовій Бучі. Зранку воду 
ще можна якось наскребти, 
а потім її рівень часто падає 
до «рівня піску».

Загалом криниці у ба-
гатьох садибах Ірпеня, 
Ворзеля, Гостомеля, Коцю-
бинського, Бучі всохли чи 
виснажилися незворотньо. 
Життя деяких вдається про-
довжити тим, що господарі 
впродовж літа 3–5 разів їх 

чистять (вважайте, погли-
блюють). Це означає, що 
рівень ґрунтових вод уже 
нижче, як кажуть, плінту-
су. Звісно, більшість людей 
користуються водопрово-
дами. Та чи є гарантія, що 
завтра чи через рік вода з 
кранів тектиме?

Екологи твердять, що 
причиною зниження рівня 
води в річках, озерах та 
криницях є мала кількість 
опадів, малосніжні зими, 
видача дозволів на вико-
ристання підземних вод, 
меліорація, вирубка лісів, 
занедбання ставків. Падає 
низький (мінімальний) стік 
води. Якщо річки та озера 
не поповнюватимуться во-
дою, тоді й у колодязях її 
не буде. 

Як зарадити лиху?
Ми зателефонували 

начальнику Управління 
водних ресурсів у Київ-
ській області Миколі Уру-
пову. 

«Першу допомогу річкам 
зараз надають рибальські 
господарства, які, зливаючи 
воду зі ставків для відлову 
риби, поповнюють запаси 
води у річках, – каже Ми-
кола Миколайович. – Трохи 
допомагають водосховища, 
які періодично спускають 
воду. В подальшому – надія 
на сніжну зиму та весняні 
паводки, які зможуть стабі-
лізувати ситуацію.

У ярах можна робити 
греблі, щоб стримувати 
зливовий стік, і через спеці-
альні свердловини спрямо-
вувати воду до напірного 
горизонту. Методика по-
повнення води розробле-
на, але це дуже коштовний 
проект. 

Можливе й руслове ре-
гулювання. На рівнинній 
частині річок можна робити 
руслові греблі зі щитовими 
отворами. Коли виникати-
ме велика потреба у воді, 
то їх можна закривати, 
у русла набиратиметься 
вода. Якщо йтиме повінь, 
то воду можна буде спуска-
ти. 

Якщо нині не перейняти-
ся водозабезпеченням, то 
можливі навіть екологічні 
катастрофи. 

У нашій країні не так уже 
й багато води. Україна на-
лежить до слабко забезпе-
чених водою держав. Поки 
що від катастрофи рятує 
одне – промисловість пра-
цює не на повну силу».

Отака порада-констата-
ція. Зрозуміло, що тут без 
зусиль держави нічого не 
вдієш. А що можна зробити 
самотужки на, так би мови-
ти, колодязному рівні?

Колись в Ірпені жив-був 
легендарний криничар Ян 
Карвацький. От хто міг би 
розповісти про ситуацію в 
колодязній сфері і про те, 
як і де можна викопати сто-

відсотково вдалу криницю! 
На жаль, мистецтво копан-
ня колодязів відмирає з 
об’єктивних причин. Утім, 
на майстрів колодязної 
справи ще можна надибати.

Скажімо, на рахунку 
жилавого і немолодого 
ірпінця Володимира Іва-
новича (прізвище він не 
захотів світити) понад 
дві сотні сотворених жит-
тєдайних криниць. «Ви 
приведіть мене в конкрет-
не місце і я вам абсолют-
но точно скажу, чи є там 
сенс копати колодязь або 
бурити свердловину», – 
стверджує він. 

– Місце ви знаходите 
за допомогою рамок чи 
лози?

 – І рамок, і лози, і ба-
нок, і солі, і битої цегли, і, 
звісно, інтуїції та досвіду, – 
загадково посміхається Во-
лодимир Іванович. – Рівень 
води у криниці залежить 
від багатьох факторів. Це 
наближеність території до 
рік, озер, боліт і правиль-
не конструювання крини-
ці, вчасна її чистка, яку з 
профілактичних міркувань 
потрібно робити хоча б 
раз на рік. Треба дивитися, 
де росте верба і наскільки 
міцною вона є, де трава 
продовжує зеленіти в тем-
ну осінь, де часто тумани 
сходять, де собака у спеку 
ховається. 

Облаштування доброї 
криниці – задоволення не 
з дешевих, вимагає серйоз-
них фізичних зусиль, уваги 
і терпіння. Криниця не лю-
бить, коли з неї беруть воду 
раптово і великими порція-
ми, тому її потрібно вико-
ристовувати економно. 

А тепер про найголов-
ніше. Копання колодязя 
здійснюється восени. У цей 
час підземні води заляга-
ють найбільш глибоко і 
дозволяють зробити опти-
мальні розрахунки. Існує 
два основних типи коло-
дязів (причому фінансові 
вкладення відрізняються 
мало): шахтний і труб-

частий. Шахтні колодязі 
поділяються залежно від 
водоприймальної частини 
на повні й неповні. Повні 
колодязі влаштовують із 
додатковим резервуаром. 
Він забезпечує заповнення 
шахти в період засухи та 
підтримує баланс надхо-
дження / витрати води.

Все зрозуміли?
Отже, місце для колодязя 

потрібно вибирати усвідом-
лено, контролювати якість 
води і постійно стежити за 
екологічною обстановкою 
на ділянці, справністю ка-
налізації.

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА

НЕБЕЗПЕЧНІ СТЕЖКИ 
ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЦЮ

Напевно, у кожного з вас був випадок, коли 
ви перетинали переїзд уже протоптаними 
стежками. А чи знаєте, що цим ви порушуєте 
правила користування переїздом, адже ці 
стежки знаходяться поза його межами? 

До нашої редакції звернувся мешканець Ірпеня Лео-
нід. Він розповів, що близько місяця тому, перетинаючи 
колії поруч із переїздом, ледве не травмувався через 
заземлення, що непомітно виступає на шляху. На жаль, 
люди цією стежкою часто ходять, провід заземлення як 
був там, так і залишається, і колись для когось це може 
закінчитися сумним випадком. 

Ми поспілкувалися з начальником станції «Ірпінь» 
Ігорем Сморкісом про це. Він розповів про ситуацію з 
залізничним переїздом і чому не варто нехтувати прави-
лами його користування.

«Переїзд облаштований для того, щоб можна було 
безпечно перетинати колії. Це асфальтове, бетонне чи 
будь-яке інше покриття через колії. Наразі пан Леонід 
перетинав колії за межами переїзду. — сказав Ігор Васи-
льович. – Він тим самим порушив правила користування 
залізничним транспортом. Відповідно до ст.109 Кодексу 
України про адміністратині порушення, перетин колій у 
невстановлених для цього місцях тягне за собою адмі-
ністративну відповідальність. Тому з точки зори закону, 
він є порушником і його звернення безпідставне». 

Існуючий переїзд обслуговується черговим. І саме з 
боку пішохідного переходу знаходиться його службове 
приміщення. Він таким чином може контролювати тих 
пішоходів??? , які користуються переїздом. Якщо зроби-
ти перехід по інший бік, то черговий уже не зможе відпо-
відати за безпеку.

Звичайно, такий перехід колій для людей необхідний, 
погодився начальник станції. «Але поки його там немає, 
цими стежками я категорично не рекомендую прохо-
дити. Окрім цього заземленя, самі колії мають багато 
виступів та інших елементів, за які можна зачепитися і 
травмуватися. Тож задля вашої безпеки краще все ж таки 
утриматися від такого перетинання залізничних колій». 

Підготувала Ірина ГРИЦАК

Ірпінці пропонують УПОРЯДКУВАТИ 
РАЙОН АКАДЕММІСТЕЧКА
Колись Академмістечко, не надто жвава околиця столиці, була спокійною і затишною зеленою 
оазою. Транспорту тут було обмаль: кілька рейсових автобусів, які підвозили сюди переважно 
працівників науково-дослідних інститутів, та інколи проїжджало кілька автівок.

Із початком будівельного 
буму цей район почав актив-
но забудовуватися. Відкрили 
станцію метро. Все більше 
людей переїздять жити за 
місто, але щоденно їздять на 
роботу до Києва. Отже, зрос-
ла кількість транспорту. Як 
гриби після дощу, навколо 
метро виросли численні кі-
оски з продуктами, одягом, 
шаурмою, секонд-хендом. 
Люди приїжджають сюди за 
покупками і ставлять маши-
ни, де заманеться. 

Тепер тиснява на під’їзді 
до Академмістечка – справа 
звичайна. У час «пік» готуй-
теся простояти 10–15 хви-
лин, аби водій маршрутки 
міг дістатися кінцевої зупин-
ки. Якщо він висадить вас 
раніше, йому загрожують 
штрафи. 15 хвилин – май-
же стільки маршрутка їде 
від Ірпеня до Києва! Вам ще 
пощастило, якщо ви змогли 
сісти. Але шансів мало, бо 
у «піковий» час транспорт 
перевантажений. Тож стійте, 
любі, пліч-о-пліч у нескін-
ченній тисняві, набираючись 
позитивного настрою.

Сергій Ніколаєнко з Ірпе-
ня не витримав і зі сторінки 
Фейсбуку звернувся до тих, 
хто, як і він, щодня потер-
пає від тисняви на під’їзді 

до Академмістечка. «Друзі, 
підтримайте петицію. За ос-
танні 2 роки тянучки довко-
ла станції метро «Академ-
містечко» все збільшуються, 
а час доїжджання з Ірпеня 
до метро подвоївся. Голов-
на причина – неправильно 
й хаотично організоване 
транспортне сполучення до 
Академмістечка. Не будьте 
байдужі...».

— Траса біля Академмі-
стечка – це, фактично, вже 
Кільцева дорога. Вона не 
повинна перетинатися на 
одному рівні з іншими вули-
цями. Для того, щоб рух був 
безперешкодним, траси, що 
перетинають кільцеві доро-
ги, мають йти або підземним 

тунелем, або надземною 
естакадою. Поки цього не 
зроблять, буде тиснява. Всі 
рішення даватимуть тіль-
ки короткочасний ефект, 
– коментує ситуацію водій з 
25-річним стажем Олег Фо-
менко.

Схоже, тема турбує бага-
тьох. Ось ще одна петиція, 
яка теж знаходить своїх під-
писантів. «З метою збільшен-
ня паркувальних місць для 
автотранспорту мешканців 
передмістя та благоустрою 
прилеглих до транспортної 
розв’язки територій, заборо-
нити розташування торгових 
МАФів, звільнити від них 
прилеглу до станції метро 
територію та облаштувати 

перехоплювальні паркінги». 
Бо ж дійсно – одна смуга 
фактично зайнята припарко-
ваними автівками, і паркінги 
необхідні. Але чи будуть за-
доволені мешканці будин-
ків, чиї двори перетворяться 
на автостоянки? І як вони 
почнуть боротися за свої 
права? Чи не той це тимча-
совий ефект, про який казав 
пан Олег? 

Потрібне кардинальне 
рішення на рівні міської 
влади, яке б дозволило роз-
вантажити дорогу й зробити 
її комфортною для всіх: як 
водіїв, так і пасажирів. Доче-
каємося?

Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

ІНІЦІАТИВА
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ЛЮДИНА І ПРОФЕСІЯ

ЛІЛІЯ У ЦАРСТВІ АРОМАТІВ
Пані Лілія Рожновська вже 3 роки займається новою і незвичною для нас спеціальністю – 
аромастилістикою. Навіть важко визначитися, це робота чи захоплення. Вона дивовижно цікаво 
розповідає про парфуми. Для неї – це цілий світ, сповнений філософії та пахощів. Парфуми – справа 
тонка. Пані Лілія переконана, що вони є ефірним продовженням образу людини, справжньою 
палітрою фарб, що відображає ваш внутрішній світ. Для того, аби зрозуміти майже містичну 
природу парфумів, варто пригадати їхню історію. Адже парфуми – це завжди дихання часу.

Ще в давнину до арома-
тів ставилися особливо по-
штиво. Їх використовували 
під час релігійних обрядів, 
додаючи до священного 
вогню. Звідси й пішла наз-
ва «per fumum» – «крізь 
дим». Хто створив перші 
парфуми – достеменно не-
відомо. Одні вважають, що 
їхня батьківщина – Месопо-
тамія, інші – що Аравія. Ок-
рема роль відведена Єгип-
ту, мешканці якого щедро 
змащували тіло ароматами. 
Знаменита цариця Єгипту 
Клеопатра теж зробила свій 
внесок у розвиток парфу-
мерної справи, створивши 
кілька ароматів. Аби по-
відомити про свою появу, 
вона навіть змащувала віт-
рила свого корабля пахо-
щами. Європа у цьому по-
чесному списку пасе задніх. 
Тут використання парфумів 
поширилося лише після 
хрестових походів. Лицарі 
замість коштовних сувені-
рів привозили своїм дамам 
серця парфуми зі Сходу. В 
Європі столицею парфуме-
рії спочатку була Венеція, а 
професія парфумера стає 
звичною. Достатньо було 
лише прослужити 4 роки 
учнем і 3 – підмайстром. 
Хоча цей фах завжди ви-
кликав у людей цікавість. 
Згадаймо хоча б знамени-
тий роман німецького пись-
менника Патріка Зюскінда 
«Парфумер». Його героєм 
став Жан-Батист Гренуей, 
безмежно талановитий, але 
надзвичайно жорстокий чо-
ловік.

Цікаво, що осередком 
створення парфумів у добу 

середньовіччя стають… мо-
настирі. Існує легенда, що 
першою щасливою влас-
ницею ароматичної води 
на основі розмарину була 
угорська королева Єлиза-
вета, а презентував їй цю 
воду монах. 

З 19 сторіччя виготов-
лення парфумів стає на 
промислову основу. Фран-
цузькі майстри починають 
отримувати пахощі хіміч-
ним шляхом, створюючи 
композиції, яких не існує 
у природі. З цього часу 
французькі парфумери 
здобули пальму першості 
у цій тонкій справі, і міцно 
тримають її до нашого часу. 

— На жаль, те, що сьо-
годні потрапляє до україн-
ських магазинів викликає 
нарікання споживачів щодо 
якості ароматних компози-
цій.

У моїй колекції зараз 25 
жіночих ароматів і 10 чоло-
вічих. 

Майже з першого інди-
відуального підбору мої 
клієнти стають постійними, 
адже ароматний шлейф за-
лишається з ними протягом 
всього дня, - розповідає 
пані Рожновська.

На думку пані Лілії, пар-
фуми допомагають нам 
відчути себе тими, ким ми 
є насправді. Жінок вони 
повертають до витоків жі-
ночності, чоловіків – до 
мужності. Скажімо, чолові-
чі парфуми відображають 
його захоплення, сімейний 
стан, справу його життя. Жі-
ночі – її характер, ставлен-
ня до життя, до себе. 

Пані Рожновська переко-
нана: якщо людина прагне 
розвиватися, рухатися впе-
ред, парфуми їй можуть до-
помогти. Головне, правиль-
но підібрати ті, які потрібні 
вам саме у цей момент. Як 
же у цьому розібратися? 
Достатньо звернутися до 
аромастиліста, котрий роз-

каже вам про усі тонкощі 
аромаетикету.  

Сучасна парфумерна 
промисловість пропонує 
незліченний вибір про-
дукції. У цьому морі легко 
заблукати і обрати свій, 
неповторний аромат. Пані 
Лілія виклала певну класи-
фікацію, котра допоможе 
вам зорієнтуватися і зроби-
ти свій вибір.

Серцем шипрових аро-
матів є, як правило, ноти ла-
дану, пачулі, бергамоту та 
моху. Фахівці вважають, що 
ними користуються упевне-

ні у собі особи – і жінки, і 
чоловіки, які самі керують 
своїм життям. «Вдягти» на 
себе цей аромат наважить-
ся далеко не кожний. Назва 
цієї групи парфумів похо-
дить від острова Кіпр, де 
росте особливий мох, який 
використовують майстри 
при виготовленні шипрових 
парфумів.

Подібні до них аромати 
з запахом деревини. Їхня 
тонізуюча терпкість мало 
кого залишить байдужим. У 
серці цих парфумів грають 
хвилюючі ноти кедру, сан-
далу, ветіверу. 

Якщо вам до вподоби 
легкість і у житті, і в запа-
хах, цитрусові парфуми, в 
яких переважають акорди 
лимону, грейпфруту, апе-
льсину та бергамоту, як-
найкраще відображатимуть 
ваш внутрішній світ та упо-
добання. 

Влітку ж пасуватимуть 
ненав’язливі квіткові пахо-
щі. Їхній свіжий, тонізуючий 
запах – саме те, що треба 
для спекотних літніх днів. 

Зелені аромати додадуть 
вам енергії і бадьорості на 
весь день. У їх складі – м’я-
та, бузок, жасмин. 

Прихильником фужер-
них ароматів був знаме-
нитий Гі де Мопассан. Їх 
частіше за все обирають 
чоловіки. Хоча саме у цій 
групі створені парфуми 
унісекс. 

Шкіряні парфуми теж 
більше пасують чоловікам. 
Вони нагадують про далекі 
мандри та незвідані землі. 

Якщо ви яскрава, смі-
лива, наполеглива натура, 

то східні аромати створені 
саме для вас. Головне тут 
– знати міру, бо багатьом 
вони можуть здатися трохи 
нав’язливими і занадто со-
лодкими. Тут і пудра, і ва-
ніль, і ладан.

Взагалі парфуми впли-
вають на наш емоційний 
стан, настрій і навіть само-
почуття. Якщо хочете спра-
вити приємне враження, 
правильно підбирайте їх. 
Пані Лілія застосовує точ-
ніший вислів «вдягайте».  
Пам’ятайте, що запах – це, 
власне, перше, на що реа-
гує людина. І якщо аромат 
ваших парфумів буде дра-
тувати співбесідника, успі-
ху вам не здобути. 

Саме аромати як ніщо 
інше, можуть пробудити в 
нас давно забуті спогаді, 
що зберігаються у нашій 
підсвідомості. Вони є носі-

ями своєрідної генетичної 
пам’яті людини. Я відчу-
ла це на собі. Моя бабуся 
завжди користувалася пар-
фумами «Червона Москва» 
і ніколи їм не зраджувала. 
Тепер, коли її вже давно 
немає на світі, я інколи 
відкорковую флакончик з 
залишками парфумів, вди-
хаю їх – і бачу її живою, 
згадую якісь приємні мо-
менти, пов’язані з нею. Зав-
дяки бабусиним парфумам 
я нібито повертаюся у своє 
дитинство, на багато років 
назад. 

А взагалі, обирайте ті 
аромати, які створюють у 
вас гарний настрій, дару-
ють енергію, заряджають 
вас бадьорістю та упевнені-
стю. Подобайтесь собі – і ви 
сподобаєтеся оточуючим. 
Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

Цікаво, що 
осередком 

створення парфумів 
у добу середньовіччя 
стають… монастирі. 
Існує легенда, що 
першою щасливою 
власницею 
ароматичної води 
на основі розмарину 
була угорська 
королева Єлизавета, 
а презентував їй цю 
воду монах. 

МИТЦІ ПРИІРПІННЯ

У «ДИВНОМУ» ЖИВОПИСІ 
СУТНІСТЬ СВІТУ
Здається, Бучі та Ірпеню вельми пощастило. Адже в 
Бучі оселився Костянтин Могилевський, а в Ірпені 
він викладає у спеціалізованій загальноосвітній школі 
художнього профілю №1.

Костянтин Могилевський – визнаний в Україні 
й Європі художник світового рівня, хоча, по 
честі, важко сказати, чи є в сучасній Європі 
митці такого вишколу і філософського 
наповнення.

Він – луганчанин, який у силу життєвих обставин пе-
реселився на Київщину в 2012 році, отже, перебрався 
з родиною до трагічних подій на Донбасі, де цілковито 
ствердився як автор монументальних композицій. 

Його вітражі, мозаїки, розписи прикрашають ін-
тер’єри та екстер’єри громадських будівель (Націо-
нальний банк, стадіон, бібліотека ім. Горького, Палац 
шлюбу та ін.), а графічні та живописні роботи (пейзажі, 
портрети, жанрові картини) тріумфально стверджу-
ються на вітчизняних та міжнародних виставках. Кар-
тини митця зберігаються в колекціях в Україні, Польщі, 
Австрії, Хорватії, Росії, Угорщині, Польщі, Австрії, Ні-
меччині, Швейцарії та США. 

Творчою вотчиною 
Костянтина Моги-

левського стала Західна 
Україна та Хорватія (місце 
проживання старшого сина 
художника – Богдана), саме 
там Могилевський відто-
чує свою майстерність на 
пленерах, саме там його 
вітражі додають осяйності 
соборам і церквам.

Днями митець презенту-
вав персональну виставку в 
історико-краєзнавчому му-
зеї Ірпеня.

Могилевський склався 
як художник у непрості для 
мистецтва часи. Але він має 
три «козирі». По-перше, він 
пережив випробування но-
ваторством і формальними 
пошуками і залишився вір-
ним класичному методу. 

По-друге, він філігранний 
рисувальник. По-третє, він 
добре мислить, вчиться і 
шукає (ця риса в багатьох 
митців на певному етапі 
пригасає).

Заслуженого художника 
України Костянтина Моги-
левського вважають коро-
лем натюрморту, переду-
сім історичного.

«Багато хто ставиться до 
натюрморту, як до друго-
рядного жанру, – пояснює 
митець. – Мовляв, після 
п'янки залишилися пляш-
ки, ковбаса, яблука, чарки, 
художник вранці встав і на-
малював це. Я ставлюся до 
натюрморту, як Висоцький 
до своїх сюжетів (згадайте 
монологи альпініста, боже-
вільного, спортсмена, літа-
ка-Яка, вовка…), розповідаю 
про певну важливу подію. 
На моїх натюрмортах фі-
гурують сталінські грамоти 
(причому, погризені миша-
ми, з масними плямами), 
ордени, купюри сорокових 
років, старовинні фоліанти, 
кортик, географічна мапа, 
фотографії… Я розповідаю 
про те, в чому ми жили. 

У мене є натюрморт, де 
зображені мушлі та гроші 
соловецьких таборів, куди 
людей в тридцяті роки за-
силали абсолютно ні за що, 
знущалися над ними, вбива-
ли. І якщо хтось виконував 
норму, йому давали гроші з 
написом «Соловецькі табо-
ри особливого призначення 
НКВС», за які ув'язнений міг 
в тюремному магазинчику 
купити додатково хліб або 
булочку. Так стимулювали 
рабську працю. Для мене 
мушлі – це символ краси, ек-
зотики, романтики, подоро-
жей, а грошові папірці табо-
ру особливого призначення 
– це символ жахливої наруги 
над людиною, я зіштовхую 
два протилежних поняття й 
явища. 

У мене є натюрморти, 
присвячені Рембрандту, Не-

сторові Махну, Гоголю – я 
спеціально до двохсотріччя 
письменника три місяці зби-
рав матеріали, прижиттєві 
видання, реліквії, портрети 
його бабусі та мами...

У творах я намагаю-
ся донести людям правду 
часу в образах, в цьому моє 
завдання. Мені дуже по-
добається вислів Паскаля: 
«Який це дивний живопис 
– натюрморт, він змушує 
нас милуватися копією тих 

речей, оригіналами яких не 
милуєшся».

На відкритті виставки з 
добрими словами професій-
но виступили: директор іс-
торико-краєзнавчого музею 
Анатолій Зборовський, нау-
ковий співпрацівник музею 
Олена Плаксіна (вона, до 
речі, скомпонувала цікаву 
експозицію з музейних пред-
метів, які можна побачити на 
натюрмортах Могилевсько-

го), начальник Ірпінського 
відділу культури Євгенія 
Антонюк, директор спеціа-
лізованої загальноосвітньої 
школи художнього профілю 
№1 Олена Іляшенко, дирек-
тор Ірпінської центральної 
бібліотеки Олена Циганен-
ко, радіожурналіст Сергій 
Рожновський. 

Користуючись нагодою, 
художник через нашу газету 
звертається з пропозицією 
до місцевої влади організо-

вувати пленери в Приірпін-
ні.

«Людина вишукє всілякі 
способи навчатися. Я почав 
їздити на пленери з 1985 
року. Це те, що відкрили 
імпресіоністи, – живопис 
просто неба. Пленери орга-
нізовуються там, де рівень 
культури та затребуваність 
художників вищі, ніж у се-
редньому по країні. Напри-
клад, у Закарпатті пленери 

«Очевидно, голова Бучі Анатолій Федорук 
добре розуміє їх значення для іміджу 

та розкрутки міста, для підйому загальної 
культури городян, для благотворного 
впливу на дітей, тому запрошує скульпторів, 
і тепер парки та сквери Бучі прикрашені 
скульптурами відомих сучасних майстрів. 
Мені як живописцю трошки завидно. 
Пропоную меру Ірпеня, щоб міська влада 
звернула увагу на художників, взялася за 
пленери, за уважного до них ставлення 
овчинка, як кажуть, варта вичинки»
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СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

МЕДИЧНА РЕФОРМА: МІФИ Й ОЧІКУВАННЯ
МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОЛЕКСАНДР КВІТАШВІЛІ РОЗПОВІВ, ЧОГО 

НАСПРАВДІ ОЧІКУВАТИ ВІД МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ.
Реформа системи охо-

рони здоров’я – серед най-
більш актуальних для укра-
їнців. Водночас мало хто 
чітко уявляє, які саме зміни 
вона передбачає. Численні 
міфи створюють хибне уяв-
лення про те, як виглядати-
ме українська медицина за 
кілька років за умови вті-
лення реформи – такої, яку 
пропонує нинішнє керівниц-
тво МОЗ.

Я спробую розвіяти міфи, 
але зараз саме від депутатів 
залежить, чи візьмуть гору 
політичні амбіції, і медици-
на надалі залишатиметься в 
руїнах, чи всі об’єднаються 
і приймуть найближчим ча-
сом такі необхідні для Укра-
їни закони, вже зареєстрова-
ні у Верховній Раді.

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 
ПОВИННІ НАВЧИТИСЯ 
САМОСТІЙНОСТІ

Чи не найбільше неро-
зуміння викликає надання 
автономії лікувальним за-
кладам. Хочу підкреслити: 
ми рухаємося в напрям-
ку децентралізації. Всі лі-
карні мають навчитися 
самостійно, ефективно і 
відповідально розпоряджа-
тися бюджетними коштами. 
Держава не має змоги і не 
буде фінансувати застарілу 
систему ліжкомісць, яка діс-
талася нам у спадок ще від 
радянських часів. Медичні 
заклади зможуть вибрати 
будь-який легальний статус: 
державне прибуткове чи не-
прибуткове підприємство, 
комунальне підприємство 
(самостійний господар-
ський суб'єкт), та працюва-
ти у майбутньому на основі 
принципу оплати послуг.

Що це значить?
Кожна лікарня буде са-

мостійно розпоряджатися 
бюджетними грошима і ле-
гально збирати додаткові 
доходи замість нинішніх не-
прозорих благодійних вне-
сків та конвертів з готівкою. 
Зібрані кошти керівництво 
лікувального закладу зможе 
направляти на його розви-
ток. Невикористані лікар-
нею кошти не будуть повер-
татися до бюджету в кінці 
року. Їх можна буде витра-
чати в майбутньому. Важли-
во, що на перехідний період 
державні та комунальні ме-
дустанови будуть звільнені 
від відрахування частини 
прибутку до бюджету, тобто 

ми максимально полегши-
мо для них процес рефор-
мування.

Отже, медичні установи 
змінять свій правовий ста-
тус (за рішенням місцевих 
органів самоврядування), 
але залишаться у держав-
ній власності. Медична 
реформа не передбачає 
приватизації і не дозволяє 
лікарням займатися іншою 
діяльністю, крім медичної. 
Вона лише дає можливість 
лікувальному закладу поча-
ти працювати над тим, щоб 
відповідати очікуванням і 
пацієнта, і лікаря.

А для того, щоб контро-
лювати діяльність лікарень, 
при закладах будуть ство-
рюватися наглядові ради, 
до яких зможуть входити 
представники громадськос-
ті, які будуть стежити за до-
триманням прав пацієнтів. 
Підготувавши мережу ав-
тономних, сучасних, добре 
фінансованих медичних 
закладів, що працюють в 
конкурентному середовищі, 
ми отримаємо базу для за-
провадження обов’язкового 
і добровільного медичного 
страхування.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ – 
ПЛАТНІ ЧИ БЕЗКОШТОВНІ?

Реформа не означає, що 
охорона здоров’я стане до-
рожчою для держави чи для 
пацієнта. Навпаки. Фінан-
сування галузі найближчи-
ми роками залишиться на 
попередньому рівні, однак 
ці кошти (приблизно 59 
млрд. грн. у 2015 р.) бу-
дуть використані більш ра-
ціонально. А конкуренція 
серед медичних закладів за 
пацієнта дозволить навіть 
знизити вартість медичних 
послуг і направити кошти 
саме на надання послуг, а 
не на утримання застарілої 
інфраструктури. 

Усі медичні послуги 
пройдуть тарифікацію, що 
базується на сучасних клі-
нічних протоколах. Після 
цього держава (яка висту-
патиме замовником послуг) 
буде оплачувати лікарням 
(надавачам послуг) кошти 
за надання якісних послуг 
пацієнтам. Таким чином, 
з'явиться конкуренція між 
лікувальними установами – 
найкращий і найпростіший 
спосіб підвищити якість ме-
добслуговування.

Отже, медична рефор-
ма не передбачає введен-

ня платної медицини. Вона 
передбачає такий підхід до 
фінансування медичних 
послуг державою, коли дер-
жава перестає бути як їхнім 
замовником, так і їхнім по-
стачальником.

Таким чином, можна 
буде проводити незалеж-
не та правдиве планування 
фінансування лікувальних 
закладів, виходячи з обсягу 
реально наданих ними по-
слуг пацієнтам. А пацієнти, 
у свою чергу, вибираючи 
медичний заклад там, де їм 
зручно (незалежно від місця 
прописки чи проживання), 
будуть тим самим самі вирі-
шувати, який із них вартий 
державних грошей.

РЕФОРМА 
ЗАОХОЧУВАТИМЕ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Як відомо, усі попередні 
роки медичні установи фі-
нансувалися лише на 30% 
від потреби. Неформальні 
платежі від пацієнтів – готів-
ка у конверті лікарю – сяга-
ють 70%. Якщо легалізувати 
ці величезні кошти, отрима-
ні від населення, українську 
медицину можна було б мо-
дернізувати надшвидкими 
темпами.

Реформа змінює сам 
підхід до оплати праці ме-
дичних працівників: вона 
дає можливість лікарю от-
римувати достойну платню 
легально, не принижуючись 
і не принижуючи пацієн-

та. В усіх лікувальних за-
кладах замість фіксованої 
оплати згідно зі штатним 
розкладом буде введено 
контрактну систему оплати 
за послуги. Лікарі, залежно 
від того, скільки пацієнтів 
будуть їм довіряти і у них 
лікуватися, отримуватимуть 
більшу або меншу зарплату, 
а також зможуть працювати 
офіційно в кількох медич-
них установах.

Замість інертного «ліка-
ря на ставку» реформа за-
охочує того, хто цікавиться 
пацієнтом, хоче заробляти 
більше, розвиваючись і удо-
сконалюючи свій професіо-
налізм.

ЗМІНА «ФОКУСУ» НА 
ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ 
ДОПОМОГУ

Щоб нова система охо-
рони здоров'я запрацювала 
належним чином, необхідно 
вдосконалити надання пер-
винної медичної допомоги у 
поліклініках, амбулаторіях, 
ФАПах та ін. Адже саме від 
якості первинної допомоги 
залежить ефективність ви-
користання ресурсів у сфері 
охорони здоров'я. Нена-
лежна первинна допомога 
означає додаткові витрати 
на пацієнта в лікарні, яких 
можна було б запобігти.

Результатом реформи 
буде створення медичної 
одиниці, яка буде фінансу-
ватися напряму замовником 
послуг та надаватиме пер-

винну допомогу на місці. 
Реформа не залишить без 
медичної допомоги жодне 
селище чи невеликий ра-
йонний центр.

Натомість діагностичні 
центри, в тому числі лабо-
раторії, можуть бути при-
ватними та співпрацювати 
з багатьма лікарнями, на-
даючи високоякісні сучас-
ні послуги, як це працює в 
усьому світі. Часи, коли в 
кожній найменшій поліклі-
ніці лаборантки пенсійного 
віку вручну рахують, скажі-
мо, формулу крові, мають 
залишитися в минулому.

Сподіваюся, що народні 
обранці підтримають Мініс-
терство в реалізації медич-
ної реформи. А особливо ті, 
хто демонструє постійний 
інтерес до діяльності МОЗ, 
адресуючи йому сотні й 
сотні депутатських запитів 
і звернень. Головне зараз – 
нарешті розпочати зміни са-
мих засад системи охорони 
здоров'я. А це неможливо 
без прийняття Верховною 
Радою пакету відповідних 
законопроектів, які вже за-
реєстровані в парламенті.

Україна більше не може 
дозволити собі зволікати 
– занадто високу ціну гро-
мадяни щодня платять за 
відсталу медицину, занадто 
високу ціну український на-
род уже заплатив за шанс на 
кардинальні зміни.

За матеріалами 
інтернет-видань

проводять з 1904 року, не 
дивно, що в Мукачеві зем-
ляки моляться на свого вели-
кого художника Міхая Мун-
качі, у центрі міста стоїть 
йому пам'ятник. Там щоріч-
но проводять по кілька пле-
нерів, їх підтримує не тіль-
ки мерія, а й депутатський 
корпус, місцеві бізнесмени. 
Пленери організовують 
люди, які цікавляться мис-
тецтвом, збирають колекції, 
створюють власні галереї. 
Це колись робили Ханенки, 
Терещенки, Тарновські. Такі 
люди чудово розуміють, що 
мати твори різних художни-
ків престижно й почесно. І з 
точки зору бізнесу, це, вияв-

ляється, хороше вкладення 
коштів. 

У чому суть пленеру? Ор-
ганізатор запрошує відомих 
художників із усієї України, 
забезпечує проживання та 
харчування, екскурсії, на-
дає транспорт, а художники 
зображають найкрасивіші 
місця. 

Я об'їздив із пленера-
ми всю Україну, нині живу 
в Бучі, в Ірпені викладаю у 
школі, де маю майстерню. 
Я побачив, які божественні 
місця тут, білка зазирає у ві-
кно майстерні, мене це дуже 
тішить, бо в Донбасі давно 
вже немає цих звірків. І я по-
думав: «Господи, що заважає 
міській владі створити в пер-

спективі галерею з вистав-
ковим залом? Що заважає 
організовувати пленери для 
художників? Притому зазна-
чу, що скульптурні пленери 
організовуються і в Ірпені, і 
в Бучі, я це бачив. Чудово. 
Очевидно, голова Бучі Ана-
толій Федорук добре розу-
міє їх значення для іміджу та 
розкрутки міста, для підйому 
загальної культури городян, 
для благотворного впли-
ву на дітей, тому запрошує 
скульпторів, і тепер парки 
та сквери Бучі прикрашені 
скульптурами відомих су-
часних майстрів. Мені як 
живописцю трошки завид-
но. Пропоную меру Ірпеня, 
щоб міська влада звернула 

увагу на художників, взяла-
ся за пленери, за уважного 
до них ставлення овчинка, 
як кажуть, варта вичинки. В 
Ірпінь можна запрошувати 
заслужених і народних ху-
дожників із різних регіонів 
України – Києва, Закарпаття 
та Прикарпаття, зі Львівщи-
ни, Буковини, Харкова, Дні-
пропетровська, забезпечити 
належні умови на 12–14 
днів і натомість отримувати 
від кожного по два твори, 
які можуть прикрасити ме-
рію, стати власністю галереї, 
музею, можуть бути, вреш-
ті-решт, продані в інтересах 
міста на аукціонах.

Я готовий бути організа-
тором, я – досвідчена лю-
дина, знаю всі тонкощі цієї 
справи, тому готовий займа-
тися цим на благо своєї нової 
батьківщини – Ірпеня, Бучі, 
Приірпіння, котрим є чим 
пишатися».

Володимир КОСКІН

У «ДИВНОМУ» ЖИВОПИСІ 
СУТНІСТЬ СВІТУ

►

ЧОМУ 
КРИЧИМО?

Одного разу вчитель 
спитав своїх учнів:

- Чому розгнівані 
люди кричать?

- Кричать, бо втрача-
ють терпіння? – відповів 
один з учнів.

- Але чому кричать 
до тих, хто поруч? – зно-
ву спитав учитель.

- Кричать, бо хочуть, 
щоб їх почули, – пролу-
нала відповідь.

Учитель спитав.
- Отже, неможливо 

спокійно розмовляти?
Було чимало інших 

відповідей, але жодна 
не задовольнила вчите-
ля.

Тоді він сказав:
- Знаєте, чому розгні-

вана людина кричить на 
інших? Отож, коли двоє 
сваряться, їхні серця 
дуже віддаляються одне 
від одного. Щоби здо-
лати ту віддаль, треба 
кричати – тоді тебе по-
чують. Що більше люди 
розгнівані, то голосніше 
змушені кричати, щоб 
почути одне одного. 
А що буває, коли двоє 
закохані? Вони не кри-
чать, а шепочуть. Чому? 
Бо їхні серця дуже 
близько. Віддаль між 
ними така маленька, що 
їхні серця розмовляють 
пошепки. Коли любов 
дуже сильна, не потрі-
бен навіть шепіт – до-
статньо лише погляду. 
Їхні серця дуже добре 
розуміють одне одного. 
Так буває, коли двоє лю-
дей закохані. 

Наостанку вчитель 
додав: 

- Якщо сперечаєтесь, 
не дозволяйте вашим 
серцям віддалятися, не 
кажіть слів, які б іще 
більше їх віддалили. 
Віддаль може стати та-
кою великою, що серця 
вже ніколи не знайдуть 
зворотної дороги.

Підготував
 Володимир КОСКІН

МИТЦІ ПРИІРПІННЯ
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Загиблих ховали на кіль-
кох цвинтарях Севастополя. 
Вночі, в обстановці «повної 
таємності» була вирита тран-
шея, на дно якої поклали 
брезент. Скільки закопали 
трупів – не знає ніхто. Ніко-
го зі сторонніх не допускали. 
Навіть родичів. Севастополь 
тоді був закритим містом. 
Налякані найбільшою ка-
тастрофою в післявоєнній 
історії флоту військові й 
урядові чини зробили все, 
щоб максимально засекре-
тити та приховати правду 
цієї найжахливішої трагедії 
на Чорному морі. Тіла заги-
блих родичам не видавали-
ся, імена багатьох так і не 
з'явилися над скорботними 
пагорбами братських могил. 
Вони назавжди залишилися 
невідомими. Очевидці прига-
дують, що навіть у 1956 р. у 
Північній бухті було заборо-
нено купатися – у ній плава-
ли черв'ячки й людське м'я-
со, що розклалося... Лінкор 
підняли з дна тільки 2 трав-
ня 1957 р. і повели в Козачу 
бухту для демонтажу. 

 Незважаючи на всі роз-
слідування, причина вибуху 
«Новоросійська» дотепер 
залишається таємницею. Як 
тоді по свіжих слідах, так і за-

раз розглядаються дві основ-
ні версії. По одній із них лін-
кор став жертвою випадкової 
міни, що залишилася з часів 
війни. Друга – проти «Ново-
російська» була влаштована 
диверсія. Дивна, просто фан-
тастична цілеспрямованість 
вибуху, що розірвав днище 
рівно від борту до борту. 
Деякі фахівці впевнені, що 
диверсанти відмінно знали 
конструкцію корабля. І, мож-
ливо, планували знищити не 
тільки «Новоросійськ», а й 
увесь Севастополь... Вони ли-
шень трішки промахнулися, 
ближче до корми перебував 
боєзапас головного калібру, 
і якби він вибухнув, то швид-
ше за все детонували б і боє-
запаси на сусідніх кораблях... 
На користь «диверсійної вер-
сії» свідчать наступні факти 
(документи про їх були опу-
бліковані морським офіце-
ром Борисом Каржавіним): 
тієї страшної ночі зовнішній 
рейд не охоронявся, воро-
та були відкриті й не діяли 
шумопеленгаторні станції... 
Можливо, згодом вся правда 
про те, що трапилося, стане 
відомою. Сьогодні, на жаль, 
можна тільки гадати: чи був 
вибух «Новоросійська» ди-

версією, що мала на меті зни-
щити Чорноморський флот? 

 Зрозуміло одне: трапила-
ся національна трагедія, що 
вбила й скалічила долі де-
сятків тисяч людей. У травні 
1956 р. зібрали всіх коман-
дирів, офіцерів та старшин 
катерів, комуністів для озна-
йомлення з закритим листом 
ЦК КПРС: ««Новоросійськ» 
загинув через погану дис-
ципліну екіпажу, на кораблі 
була паніка...». Ми ж були 
очевидцями всього – і от нам 
таке читають. Побоялися б 
хоч Бога писати таке. Хоча, 
втім, який Бог для ЦК КПРС... 

Записав Володимир 
ЕННАНОВ

МУЖНІСТЬ І ТРАГЕДІЯ МАТРОСІВ 
ЛІНКОРА «НОВОРОСІЙСЬК»
Уночі 29 жовтня 1955 року в м. Севастополі трапилася найжахливіша 
трагедія на лінкорі «Новоросійськ», що належав до Чорноморського флоту, 
з численними людськими жертвами. (Початок статті у попередньому номері)

ІРПІНЬ потребує СВОГО ГІМНУ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 
ПРИНЕСЕ НОВАЦІЇ

Виявляється, у міста Ірпеня нема свого гімну. Тобто ім’я, прапор 
та герб є, а відповідного музичного камертону нема. Є лише пісні 
про Ірпінь, серед яких і презентований два роки тому твір відомого 
пісняра Олександра Злотника, який, втім, чомусь не був затверджений 
Ірпінською міською радою. Тож час спливає, місто розвивається, 
набуває своє неповторне обличчя і питання про необхідність створення 
гімну, який би з гордістю виконував і малий, і великий, постає знову.

«А нащо нам гімн? – ска-
же хтось. – Жили ж якось 
досі без нього». Проте за-
питаємо в опонента: «А ви 
маєте ім’я та прізвище? А 
вам мати в дитинстві спі-
вала колискову? Якщо ні, 
то ви – безбатченко».

Отже, гімн потрібний, 
бо він об’єднує людей, ви-
ховує і налаштовує на ви-
сокий і благородний лад.

До речі, що таке гімн? 
У нинішньому світському 
значенні – це урочистий 
музичний твір на слова 
символічно-програмного 
змісту, який вживається 
здебільшого як символ 
держави (поряд з іншими 
атрибутами: прапором, 
гербом).

Ірпінський поет Сер-
гій Рожновський підхопив 
ідею, якою давно горить 
місцева творча інтеліген-
ція щодо створення гімну 
Ірпеня, тож ініціює запро-
вадження відповідного 
конкурсу.

Передусім – це заклик 
до поетів та композиторів 
– про необхідність ство-

рення гідного тексту і му-
зики.

Звісно, у конкурсу ма-
ють бути засновники, 
напевно, це може бути 
Ірпінська міська рада, іс-
торико-краєзнавчий музей 
міста Ірпеня, Центральна 
міська бібліотека, газета 
«Ірпінський вісник», ре-
дакція Ірпінського місько-
го радіомовлення.

Хто ще? Ваші пропози-
ції, шановні читачі!

Зрозуміло, що має бути 
фахове журі, складене зі 
знаних поетів і компози-
торів, громадських діячів. 
Знову ж таки – готові по-
чути ваші поради і поба-
жання.

Конкурс на кращий гімн 
для міста Ірпінь проводи-
тиметься в два тури.

Перший тур – «ТЕКСТ» 
(1 липня –10 вересня 2016 
р.).

Другий тур – «МУЗИКА» 
(15 вересня – 15 листопа-
да 2016 р.).

Засновники у кожному 
турі започатковують для 
переможців три місця і 
Гран-прі конкурсу з від-

повідними нагородами і 
призами.

Отже, твір, який здобу-
ває Гран-прі у першому 
турі «ТЕКСТ», приймається 
за основу нового гімну мі-
ста.

У другому турі «МУЗИ-
КА» саме на цей текст має 
бути написана музика. 

Музичний твір, який 
здобуває Гран-прі, відпо-
відно приймається як му-
зична частина нового гім-
ну міста.

Церемонія нагороджен-
ня переможців першого 
туру «ТЕКСТ» і презентація 
творів відбудуться на свят-
куванні Дня міста.

Після цього буде оголо-
шено другий тур конкурсу 
«МУЗИКА».

Тож вважатимемо цю 
публікацію початком під-
готовки до конкурсу зі 
створення гімну міста Ір-
пеня. 

Готові від творчих лю-
дей почути пропозиції, 
поради, міркування за те-
лефоном: 60-416, 54-367; 
2015ivirpin@ukr.net.

АБІТУРІЄНТАМ

Випускники шкіл вступатимуть до вишів за укрупненим переліком 
спеціальностей і вперше зможуть подати документи на молодшого 
бакалавра.

Цьогорічні 11-класники 
та їхні батьки дедалі частіше 
замислюються над вступом 
до вищих навчальних закла-
дів. Тим паче у 2016 році на 
абітурієнтів чекає чимало 
змін. Нещодавно Міністер-
ство освіти і науки затверди-
ло нові Умови прийому до 
вишів.

ПРОБНЕ ЗНО ВІДБУДЕТЬСЯ 
Найперше, що цікавить 

випускників, яким чином від-
буватимуться державна під-
сумкова атестація та зовніш-
нє незалежне оцінювання. 
Адже ще влітку слідчі органи 
міліції вилучили в Україн-
ського центру оцінювання 
якості освіти сервери з ба-
зою даних. Їх не повернуть 
до завершення всіх проце-
суальних дій. Поки що пра-
воохоронці дозволили ке-
рівництву центру копіювати 
інформацію, яка зберігаєть-
ся на вилучених серверах. 
Тож ЗНО-2016 відбудеться: і 
пробне, і звичайне.

«Пробне тестування про-
ведемо як  зазвичай, — за-
певняє новопризначений 
директор УЦОЯО Вадим Ка-
рандій. — Адже проведення 
пробного ЗНО забезпечують 
регіональні центри. Ми ще 
не можемо назвати точні 
дати, коли стартуватиме реє-
страція. Розробляємо проект 
наказу. Втім фактично місяці 
на півтора-два старт кам-
панії затягнеться у зв’язку з 
подіями навколо центру та 
зміною керівника». Конкрет-
ні дати початку реєстрації 
на пробне та звичайне ЗНО 
Вадим Анатолійович обіцяє 
озвучити за два тижні.

Майбутні абітурієнти змо-
жуть скласти незалежне тес-
тування з 12 предметів, об-
равши не більше чотирьох із 
них. Слід зазначити, що ЗНО 
і надалі поєднуватиметься з 
ДПА. Так, державну підсум-
кову атестацію у формі не-
залежного тестування про-
ведуть з української мови й 
на вибір з математики або 
історії України.

«Планувалося, що ЗНО 
з іноземної мови буде 
обов’язковим для всіх і за-
раховуватиметься як резуль-
тат державної підсумкової 
атестації, — розповідає Ва-
дим Карандій. — Але для 
ДПА недостатньо дати лише 
письмові відповіді — треба 
проводити аудіювання, тоб-
то оцінювати додатковий 
вид мовленнєвої діяльності 
учня. В Українському центрі 
поки що немає відповідних 
напрацювань такого мето-
ду оцінювання. Водночас 
враховуючи обсяги фінансу-
вання на наступний рік, при-
йнято рішення відстрочити 
впровадження обов’язково-
го ЗНО з іноземної мови до 
2017-го».

Тож ДПА з іноземної за-
лишиться обов’язковою для 
всіх, однак школи проведуть 
її самостійно, не у формі 
ЗНО. Для випускників роз-
роблять системи завдань, 
подібні до тестів, але з ауді-
юванням. Такий підхід стане 
апробацією певних методів 
зовнішнього незалежного 
оцінювання.

ТЕСТИ ЗНОВУ  СТАНУТЬ  
ОДНОРІВНЕВИМИ

ЗНО-2016 проведуть у 
звичній формі, як і в попе-
редні роки. Використовува-
тимуть його виключно для 
вступу до вищих навчальних 
закладів. Однак тести вже не 
будуть різнорівневими (ба-
зовий і поглиблений) — цьо-
горічну новацію профільне 
міністерство скасувало. «Це 
пов’язано із запитами універ-
ситетів на відповідні іспити, 
— пояснює директор Укра-
їнського центру. — Торік різ-
норівневі тести формували 
здебільшого для урізнома-
нітнення іспитів, які можуть 
використовувати у вишах. На 
практиці дуже мало універси-

тетів зазначили поглиблений 
рівень тестів».

УКРУПНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ВІДЧУЮТЬ МАГІСТРИ

Також Міносвіти затвер-
дило нові Умови прийому до 
вишів. Тож вступна кампанія 
передбачає чимало новацій. 
Зокрема юнаки і дівчата 
вперше зможуть подати до-
кументи на здобуття ступе-
ня молодшого бакалавра, 
а випускники магістратури 
— доктора філософії. Вод-
ночас влітку востаннє виші 
набиратимуть студентів за 
освітньо-кваліфікаційними 
рівнями молодшого спеці-
аліста й спеціаліста. Відтак 
згодом у вищій школі зали-
шаться ступені молодшого 
бакалавра, бакалавра, магі-
стра й доктора філософії.

Університети набирати-
муть абітурієнтів за новим 
Переліком галузей і спеці-
альностей, затвердженим 
постановою Кабміну (№266) 
у квітні та запровадженим із 
1 вересня цього року. Тож, 
обираючи майбутню профе-
сію, випускники шкіл повин-
ні орієнтуватися на укрупне-
ні спеціальності. «Помітний 
ефект від цього нововведен-
ня буде на рівні магістрів, 
спеціалістів, молодших спе-
ціалістів і докторів філосо-
фії, — пояснює заступник 
директора департаменту ви-
щої освіти Міністерства осві-
ти і науки Олег Шаров. — На 
рівні бакалавра не варто пе-
реоцінювати вплив укруп-
нення спеціальностей. Ска-
жімо, якщо раніше під час 
вступу на бакалаврат абіту-
рієнт робив вибір з-поміж 
150—160 спеціальностей, то 
тепер обиратиме серед 115. 
Тому випускникам шкіл та 
їхнім батькам не слід хвилю-
ватися — жодних труднощів 
вони не відчують».

Змінюються і правила 
подачі заяв вступників. Ви-
ключно в електронній фор-
мі подаватимуть докумен-
ти  абітурієнти, які бажають 
здобути ступінь молодшого 

бакалавра й бакалавра, а 
також магістра і спеціаліста 
медичного, фармацевтично-
го та ветеринарного спряму-
вання після закінчення оди-
надцяти класів.

«Це не стосується лише 
пільговиків. Оскільки такі 
вступники повинні особисто 
принести до приймальних 
комісій вишів відповідні до-
кументи, що підтверджують 
їхні пільги, — уточнює Олег 
Ігорович. — Можливо, в на-
ступні роки система держав-
них реєстрів стане розвине-
нішою, і вдасться уникнути й 
цього. Втім, поки що зареє-
струвати абітурієнта-пільго-
вика в інший спосіб ми не 
можемо».

ВИШІ ВПЛИНУТЬ НА ОБСЯГ 
ДЕРЖЗАМОВЛЕНЬ

Як і цього року, майбутні 
абітурієнти зможуть пода-
ти до 15 заяв, попередньо 
визначивши їхню пріори-
тетність. Але подаючи доку-
менти на здобуття ступенів 
молодшого бакалавра, бака-
лавра, магістра і спеціаліста 
медичного, фармацевтич-
ного та ветеринарного спря-
мування після закінчення 
школи, можна буде подати 
документи на п’ять спеціаль-
ностей. Далі — відповідно 
до вказаних пріоритетів — 
Єдина державна електронна 
база з питань освіти розподі-
лятиме вступників по вищих 
навчальних закладах, куди 
вони зі своїми балами про-
ходять на бюджет. Причому 
на освітні програми, де не-
має навчання державним ко-
штом, в електронній формі 
тепер можна подати необме-
жену кількість заяв.

Одна з вагомих новацій 
наступної вступної кампанії 
— зміна моделі держзамов-
лення. Тепер на кількість бю-
джетних місць за тим чи тим 
фахом впливатиме не лише 
міністерство, а й вищі на-
вчальні заклади та вступни-
ки до них. «Держзамовлен-
ня буде дещо плаваючим. 
Міністерство формуватиме 
його обсяг загалом по краї-

ні, — розповідає заступник 
директора департаменту. 
— А вже в межах профіль-
них спеціальностей міні-
мум і максимум бюджетних 
місць виші визначатимуть 
самостійно. Вступників, які 
здобудуть право навчатися 
коштом бюджету, розподі-
лятимуть відповідно до сво-
їх пріоритетів у визначених 
вишами межах. Звісно, певні 
обмеження будуть, адже жо-
ден заклад не може набрати 
на навчання необмежену 
кількість студентів. Скажімо, 
максимальна кількість май-
бутніх бюджетників не має 
перевищувати минулорічне 
держзамовлення більш ніж 
на 25%».

Профільне відомство по-
дало Умови прийому на нав-
чання до вишів у 2016 році 
в Міністерство юстиції — до-
кумент повинен отримати 
державну реєстрацію, після 
чого він набуде чинності.
Детальніше: ukurier.gov.ua

АБІТУРІЄНТОВІ 
НА ЗАМІТКУ

♦ Державна підсум-
кова атестація — з 5 до 
30 травня

♦ Зовнішнє незалеж-
не оцінювання — з 5 
травня до 10 липня

♦ Початок прийому 
заяв і документів у ви-
шах — 11 липня

♦ Завершення при-
йому документів від 
вступників, які прохо-
дять творчі конкурси, 
іспити, співбесіди — 20 
липня

♦ Проведення твор-
чих конкурсів, іспитів, 
співбесід — із 21 до 27 
липня

♦ Завершення при-
йому заяв від вступників 
— 27 липня

♦ Оприлюднення 
рейтингового списку ре-
комендованих на місця 
держзамовлення — 1 
серпня 
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ВІЧНІ ІСТИНИ

ЖІНКА ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО
Давня китайська мудрість 

говорить: для жінки є тільки 
одна найважливіша справа 
в житті, якої вона повинна 
вчитися з дитинства – вби-
рати в себе, накопичувати 
й зберігати енергію. Це її 
призначення. Для чоловіка 
вона є джерелом живої води, 
до якого він повертається 
знову й знову, щоб напов-
нюватися силою. Втомлена 
жінка не може допомогти чо-
ловікові відновитися. Вона, 
як пересохлий колодязь, не 
спроможна втамувати спра-
гу стражденного. Справи, 
які викликають внутрішній 
конфлікт і негативні емо-
ції, жінці не підходять. Усе, 
чим займається жінка, вона 
повинна робити з любов'ю. 
Заради себе, заради своєї 

сім'ї, щоб здійснити своє го-
ловне призначення. Підій-
де все, що приносить жінці 
насолоду й дозволяє знайти 
гармонію – спів, малюван-

ня, танці, музика, рукоділля. 
Хоче цим займатися – нехай 
займається. У жінки є велика 
місія – бути невичерпним 
енергетичним джерелом 

радості, оптимізму, краси, 
світла для всієї родини.  Для 
кожної жінки важливо знати, 
що вона прекрасна. Це ство-
рює відчуття наповненості. 
Від ласкавих слів і визнан-
ня краси жінка стає м'якою, 
ніжною, грайливою і роз-
квітає ще більше. Розумний 
чоловік знає, як допомогти 
коханій жінці стати ще пре-
краснішою. Чим більше він 
піклується про жінку, тим пи-
шніше вона цвіте і наповнює 
своєю енергією чоловіка. 
Жінка є вогнищем, якому не-
обхідний вогонь. Найдорож-
чою цінністю у світі є Енергія. 
Ні за які гроші її неможливо 
купити. Тому чоловік гото-
вий віддати жінці за цей во-
гонь усе найцінніше.

За матеріалами Інтернет

ДЛЯ ДУШІ

Ірпінська парафія храму 
Різдва Пресвятої Богороди-
ці презентувала 30 жовтня 
в міській бібліотеці виставку 
«Український Мойсей». Ви-
ставка складається з плака-
тів, які висвітлюють життя і 
діяльність Андрея Шептиць-
кого, та книг – його автор-
ства і про нього.

Митрополит Андрей 
Шептицький не обмежував-
ся суто церковною діяльніс-
тю. Він був меценатом укра-
їнської культури, дбав про 
господарчий розвиток укра-
їнського суспільства, вкла-
даючи в цю справу особисті 
кошти. Його порівнювали з 
Мойсеєм, який вивів євреїв 
із єгипетського рабства. 

Митрополит відкрито 
засуджував нищення пра-
вославних церков на Хол-
мщині і злочини німецьких 
нацистів.

Праці і висловлювання 
митрополита зберігають 
свою актуальність і в наш 
час. Андрей Шептицький за-
кликав: «Усі, що почувають-
ся українцями і хотять пра-
цювати для добра України, 
нехай забудуть про які-не-
будь партійні роздори, не-

хай працюють у єдності й 
згоді над відбудовою і так 
дуже знищеного большеви-
ками нашого економічного 
та культурного життя».

На презентації виставки 
адміністратор парафії хра-
му Різдва Пресвятої Богоро-
диці о. Мирослав Латинник 

і директор бібліотеки Олена 
Циганенко розповіли про 
подвижницький шлях вели-
кого українця. Парафіянка – 
ірпінська поетеса Людмила 
Хорошева прочитала власні 
вірші.

Митрополит Андрей 
Шептицький вірив: «Україна 

увільниться зі свого упадку 
та стане державою могут-
ньою, з’єднаною, яка буде 
дорівнювати другим висо-
корозвинутим державам».

Текст і фото: 
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ НЕУПЕРЕДЖЕНИМ!
Цікаве поняття «упередженість». Це коли дивишся на людину і не можеш нічого побачити, крім 
власного клейма. Він – такий. Чи вона – саме така! І так переконливо це у нас виходить!

У багатьох сімейних чи 
особистісних проблемах на 
перший план виходить саме 
упередженість – несхибний 
приціл нашого ображе-
но-розлюченого Я. Сумно, 
що при цьому ми претендує-
мо на об′єктивність і наполя-
гаємо на своїй правоті. 

Чого ж ми прагнемо, об-
винувачуючи іншу людину? 
Найчастіше можна почути: 
«Я хочу справедливості!», 
«Нехай він визнає свої по-
милки і більше так не ро-
бить!», «Ця людина – просто 
покидьок, не хочу мати з 
нею нічого спільного!». 

В усіх випадках, коли 
ми так думаємо, непогано 
було б дати собі трохи часу 
поміркувати, чи справді це 
так? Гарним помічником 
може бути власна щирість і 
чесність.

Кілька кроків самоаналізу 
можуть виглядати так:

1. Що я відчуваю до цієї 
людини? (відповідь «нічого» 
не приймається, наберіться 
сміливості, щоб бути чесним 
перед собою.).

2. Чи я сам завжди роблю 
так, як вимагаю від іншої 
людини?

3. Чи вибачаю я свої по-
милки чи тільки виправдо-
вую?

4. Як я сам обходжуся із 
власними образами та по-
чуттям провини?

Вчинки, які ми здійснює-
мо під впливом цих почуттів, 
не роблять нас щасливими. 
До того ж, весь час відчува-
ючи одне й теж, ми втрача-
ємо свободу вибору, бо в 
образи, страху чи провини 
вибір обумовлений і часто 
руйнівний. 

Пригадалася одна жит-
тєва історія про те, як чо-
ловік весь час підозрював 
дружину у зраді, постійно 
перевіряв і вистежував її. 
Ображена жінка мусила ви-
правдовуватися, і це робило 
її нещасливою. Врешті-решт 
вона знайшла собі іншого, 
сім′я розпалася. Та для жінки 
на той час будь-який варіант 
уже був полегшенням. Ко-
хання померло від недовіри. 

Свобода вибору – це те, 
що робить нас людьми, а 
не машинами, може дати 
нам лише одне – любов, з 
якої виростає і розуміння, і 
співчуття, і смирення. І, мож-
ливо, простіше й легше наві-
шувати свої ярлики, та якщо 
ми прагнемо якості життя, 
маємо зрозуміти, що світ, в 
якому ми живемо, залежить 

від простої речі – чи навчи-
лися ми любити!

Успіхів вам у цій роботі 
душі! 

Щиро ваша,
 Антоніна ПОЛІЩУК, 

психолог

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!
У переддень Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народної творчості 
вітаємо усіх, хто має відношення до 
збереження, примноження та популяризації 
світового та вітчизняного культурного 
надбання. Нехай натхнення приходить 
якомога частіше, творчі здобутки будуть 
оцінені сучасниками і стануть кращими 
зразками нашої багатогранної та самобутньої 
національної культурної спадщини!

Разом із тим запрошуємо усіх охочих відвідати за-
клади культури Приірпіння, які зустрінуть найрізнома-
нітнішими заходами в рамках проведення тижня куль-
тури в Ірпені. 
Отже, з 9 по 14 листопада з 9:00 до 
17:00 ви можете відвідати такі виставки: 

— виставка робіт заслуженого художника України 
Костянтина Могилевського (Ірпінський історико-краєз-
навчий музей); 

— виставка майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва клубу «Друга молодість» (Центральна місь-
ка бібліотека);

— виставка малюнків студії образотворчого мисте-
цтва «Зерно» (Центральний будинок культури);

— виставка живопису «Всесвіт» заслуженого худож-
ника України Станіслава Войцеховсього (Центр куль-
тури «Уваровський дім»);

— виставка робіт майстрині з художньої вишив-
ки стрічкою Цезар Людмили Федорівни (Бібліотека 
ім.О.І.Гайдай, смт. Коцюбинське, вул.Панамарьова, 
6-а)

— виставка робіт майстрині з декупажу Лоліти Куш-
наренко (Бібліотека ім.Д.Бедзика, смт. Ворзель, вул. 
В.Жовтня, 74);

— виставка робіт майстрині етноляльки Олени Шев-
чук (бібліотека смт. Гостомель, вул.Леніна, 117).
Також упродовж тижня ви зможете відвідати такі 
заходи:
► 9 листопада

12:00 – мовознавче лото «Рідна мова – то життя ду-
ховного основа» (Міська бібліотека для дітей).

13:30 – година духовності «Провідник Української 
нації» до 150-річчя від Дня народження митрополита 
Андрея Шептицького. Огляд книжково-документаль-
ної виставки «Український Мойсей» (Центральна місь-
ка бібліотека).

14:00 – відео-презентація «Бібліотека – храм духо-
вності і культури» (Центральна міська бібліотека).

15:00 – презентація стратегії розвитку галузі культу-
ри на 2016-2020 рр. (актова зала виконавчого коміте-
ту Ірпінської міської ради).

16:00 – творчий вечір поетеси Юлії Бережко-Камін-
ської «На перехресті радості і відчаю» (Центральна 
міська бібліотека).
► 11 листопада
День відчинених дверей Ірпінської дитячої 
музичної школи

13:00 – творча лабораторія. Відкритий урок із соль-
феджіо для батьків та дітей підготовчої групи та мо-
лодших класів; 

17:00 – концерт учнів та викладачів музичної школи 
«Музика, що гріє серце» (за творами сучасних україн-
ських композиторів);
► 12 листопада

11:00 – семінарське заняття для концертмейстерів 
всіх відділів музичних шкіл Київської області: «Спе-
цифіка роботи концертмейстера в музичній школі з 
предмета «Сольний спів» та в інструментальних класах 
(Ірпінська дитяча музична школа);

17:00 – презентація виробів учасників студії моде-
лювання і пошиття одягу «Хобі-Арт» (Будинок культу-
ри смт. Коцюбинське)
День відчинених дверей у Центральному будинку 
культури: 

12:00 – міні-диско на подвір`ї;
12:30 – майстер-класи з малювання студії образот-

ворчого мистецтва «Зерно»;
14:00 – майстер-клас фото- та подіумних моделей 

від Театру мод «M-MODELS»;
16:00 – презентація студії ірландського танцю 

«Emerald»;
17:00 – майстер-клас з вокалу від зразкового теа-

тру-студії «Фабрика зірочок»;
19:00 – творчий вечір ансамблю афганської пісні 

«Перевал» за участю учасників АТО;
► 13 листопада

11:00 – творча зустріч з ансамблем старовинної піс-
ні «Джерело». Навчання співу, кулінарні майстер-кла-
си, народні ігри (Міський будинок культури);

13:00 – «Святкова гостина» народного фольклор-
но-етнографічного колективу «Берегиня» (Будинок 
культури «Чотири леви»);

14:30  – відкритий урок на тему: «Робота над про-
блемними місцями в музичних творах у процесі гри 
на бандурі» (Ірпінська школа мистецтв, смт. Коцюбин-
ське);

15:30 – відкритий академічний концерт по класу 
бандури (Ірпінська школа мистецтв, смт. Коцюбин-
ське);

17:00 – танцювальний вечір від зразкового дитячо-
го хореографічного ансамблю «Едельвейс» (Міський 
будинок культури);

Шептицький: «НЕХАЙ ЗАБУДУТЬ ПРО ПАРТІЙНІ 
РОЗДОРИ, НЕХАЙ ПРАЦЮЮТЬ У ЄДНОСТІ»
Наше старше покоління пам’ятає, що радянська пропаганда зображувала митрополита Української 
греко-католицької церкви Андрея Шептицького прислужником фашистів і ворогом українського 
народу. Але більшовики, незважаючи на їхню репресивну політику щодо церкви, не насмілилися 
зачепити митрополита. Настільки великий моральний авторитет він мав у Західній Україні і за 
рубежем. Лише після його смерті в 1944 році Українську греко-католицьку церкву було ліквідовано.

ТРАДИЦІЇЇ І СУЧАСНІСТЬ

(продовження — с. 16)



14 НА ДОЗВІЛЛІ 

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
8.45 Кориснi поради.
9.00 День української 
писемностi та мови. Диктант 
Нацiональної єдностi.
9.05 Вiчне.
9.10 Погода.
9.25 Перша студiя.
10.10 Д/ф "Формула життя 
Олександра Палладiна".
10.30 Диктант Нацiональної 
єдностi.
11.40 Погода.
11.45 Диктант Нацiональної 
єдностi.
12.05 Д/ф "Втеча з культу".
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Т/с "Естонська РСР".
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 М/с "Друзi-янголи".
14.50 Хочу бути.
15.30 Х/ф "Страсний тиждень".
17.15 Богатирськi iгри.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Х/ф "Зламанi".
3.10 Д/ф "Кличте мене Кучо: гей 
з Уганди".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 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 7".
10.45 "Мiняю жiнку 7".
12.00 "ТСН".
12.20 Комедiя "Особливостi 
нацiонального полювання".
14.10 "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
15.40 "Клiнiка".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
22.00 "Грошi".
23.15 "ТСН".
23.30 "Мiнкульт".
0.00 Комедiя "Мабуть, боги 
з̀ їхали з глузду".
2.05 Х/ф "Кон-тiкi".
3.50 "ТСН".
4.40 "Супергерої".
5.05 "Служба Розшуку Дiтей".
5.10 "Телемагазин".

Інтер
5.40 Д/с "Україна: забута 
iсторiя".
6.40 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Серафима Прекрасна".
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Серафима 
Прекрасна".
13.50 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.00 "Чекай на мене".
16.00 Новини.
16.15 "Чекай на мене".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Вiдлига".
0.50 Х/ф "Дзвiнок". (3 
категорiя).
2.40 Т/с "Вiдлига".

Канал "Україна"
5.50 10 хвилин з Прем`єр-
мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з О. Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Не йди". (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Не йди". (2 категорiя).
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Битва", 1 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Цвiт черемшини", 
1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Мумiя". (2 категорiя).
2.00 Подiї.
2.50 Х/ф "Смокiнг по-
рязанськи".
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
1 с.
5.15 Подiї.

СТБ
5.55 "Все буде добре!"
7.50 "Все буде смачно!"
8.45 "За живе!"
10.00 "Зiркове життя. 
Закарбованi у пам`ятi".
10.55 "Зiркове життя. 
Самогубцi-невдахи".
11.50 "Битва екстрасенсiв 15".
14.00 "Танцюють всi! 2".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "Хата на тата".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Хата на тата".
23.15 "Детектор брехнi 7".
0.35 "Один за всiх".
1.35 Х/ф "Застава у горах".
3.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.00 Т/с "Щасливi разом".
13.55 Х/ф "Кидок кобри".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
23.55 Х/ф "Солдат Джейн". (2 
категорiя).
2.25 Абзац!
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.25 Т/с "Милi обманщицi". (2 
категорiя).
4.15 Зона ночi.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 М/с "Том i Джерi в 
дитинствi".
6.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Труба мiстера Сосиски.
10.15 Дивитися всiм!
10.30 Х/ф "Ягуар".
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф "Леон".
15.45 Факти. День.
16.05 Х/ф "П`ятий елемент".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
0.20 Х/ф "Малавiта". (2 
категорiя).
2.25 Х/ф "Азартнi iгри". (2 
категорiя).
4.10 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.30 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.30 "Облом.UA".
8.55 "Помста природи".
10.40 Х/ф "Такер: Людина i 
мрiя".
12.45 Х/ф "Випробування 
вогнем".
14.40 "Вайпаут".
15.35 "Легенди кiкбоксiнгу".
16.30 "Top Gear".
17.30 "ДжеДАI".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Професiонал".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Х/ф "Хижак".
2.25 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу".

ПОНЕДІЛОК, 9 листопада ВІВТОРОК, 10 листопада СЕРЕДА, 11 листопада ЧЕТВЕР, 

ТЕЛЕПРОГРАМА 9 — 15 ЛИСТОПАДА

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/ф "Журналiст i масовий 
вбивця".
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с "Земля обiтована".
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с "Друзi-янголи".
15.40 Фольк-music.
16.45 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 ДебатиPRO.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
2.00 Чоловiчий клуб. Спорт.
3.00 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 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 7".
10.45 "Мiняю жiнку 7".
12.00 "ТСН".
12.20 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
13.20 "Ворожка".
14.00 "Слiпа".
14.40 "Сiмейнi мелодрами 6".
15.40 "Клiнiка".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
22.00 "Iнспектор Фреймут".
23.15 "ТСН".
0.00 Х/ф "Кон-тiкi".
2.10 Бойовик "Полiт Фенiкса". (2 
категорiя).
3.55 "ТСН".
4.25 "Супергерої".
5.05 "Служба Розшуку Дiтей".
5.10 "Телемагазин".

Iнтер
5.25 "Подробицi" - "Час".
6.30 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Серафима Прекрасна".
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Судовi справи".
16.40 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Вiдлига".
0.15 Х/ф "Марафонець". (2 
категорiя).
2.45 Т/с "Вiдлига".

Канал "Україна"
6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.

7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Цвiт черемшини".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Цвiт черемшини".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
2 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Цвiт черемшини", 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 4", 17 i 18 с. (2 категорiя).
1.20 Х/ф "Мумiя". (2 категорiя).
3.30 "Говорить Україна".
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
2 с.
5.20 Глядач як свiдок.

СТБ
5.55 "Вiкна-Новини".
6.30 "Все буде добре!"
8.25 "Все буде смачно!"
9.20 "За живе!"
10.45 "Зiркове життя. Вижити 
пiсля смертi".
11.25 "Зiркове життя. 
Недолюбленi дiти".
12.25 "Битва екстрасенсiв".
13.55 "Танцюють всi! 2".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
23.45 "Один за всiх".
0.50 Х/ф "Мiчман Панiн".
2.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф "Драконiвськi перли: 
Еволюцiя".
22.15 Супермодель по-
українськи.
23.55 Абзац!
0.55 Т/с "Милi обманщицi". (2 
категорiя).
3.25 Зона ночi.

ICTV
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.05 Т/с "Далекобiйники".
12.00 Х/ф "Прибульцi 2. Коридори 
часу".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Прибульцi 2. Коридори 
часу".
14.50 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.20 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.25 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 "Помста природи".
12.10 "Облом.UA".
14.00 "Вiдеобiмба".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Крутi стволи".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "1920. Вiйна та кохання".
2.10 Х/ф "Ярослав Мудрий".

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 ДебатиPRO.
11.30 Д/ф "Конфуцiй. Шлях 
видатного мислителя".
11.50 Погода.
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с "Земля обiтована".
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с "Друзi-янголи".
15.05 Школа Мерi Поппiнс.
15.40 Музичне турне.
16.40 Як це?
17.10 Д/с "Сага старовинної пущi".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Нацiональнi дебати. Київ.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Д/ф "Конфуцiй. Шлях 
видатного мислителя".
2.10 Вiра. Надiя. Любов.
3.00 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 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 7".
10.45 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
13.20 "Ворожка".
14.00 "Слiпа".
14.40 "Сiмейнi мелодрами 6".
15.40 "Клiнiка".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
22.00 "Весiлля наослiп".
23.15 "ТСН".
0.00 Бойовик "Полiт Фенiкса". (2 
категорiя).
2.05 Бойовик "Великий майстер". 
(2 категорiя).
4.00 "ТСН".
4.30 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер
5.25 "Подробицi" - "Час".
6.30 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Серафима Прекрасна".
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Судовi справи".
16.40 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Вiдлига".
0.15 Х/ф "Сонна Лощина". (2 
категорiя).
2.25 "Легенди бандитської 
Одеси".
2.45 Т/с "Вiдлига".

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Цвiт черемшини".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Цвiт черемшини".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 3 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Цвiт черемшини", 5 i 6 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 4", 19 i 20 с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
3.45 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 3 с.
5.20 Глядач як свiдок.

СТБ
5.25 "Вiкна-Новини".
6.00 "Все буде добре!"
7.55 "Все буде смачно!"
8.50 "За живе!"
10.00 "Зiркове життя. Особливо 
небезпечнi кумири".
10.55 "Зiркове життя. 
Пiдкаблучники за власним 
бажанням".
11.50 "Битва екстрасенсiв".
13.25 "Танцюють всi! 3".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "МастерШеф 5".
1.35 "Один за всiх".
3.00 Х/ф "Почни спочатку".
4.25 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.15 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? 4.
20.55 Х/ф "Вогонь i лiд".
22.40 Аферисти в мережах.
1.05 Абзац!
2.05 Служба розшуку дiтей.
2.10 Т/с "Милi обманщицi". (2 
категорiя).
3.50 Зона ночi.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Студiя Вашингтон.
5.15 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Т/с "Далекобiйники".
11.55 Х/ф "Вартовi порядку".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Вартовi порядку".
14.30 Т/с "Код Костянтина".
15.30 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.20 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.20 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Служби спецiального 
призначення".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Зiткнення з Землею".
14.10 Т/с "Мисливцi за старовиною".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Цiлком таємно".
20.20 Т/с "Легенди".
21.15 Х/ф "Нiчна варта".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "1920. Вiйна та кохання".
2.10 Х/ф "Захар Беркут".

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Тепло.ua.
7.40 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.20 Нацiональнi дебати. Київ.
10.40 Погода.
10.50 Вiйна i мир.
11.50 Вiкно до Америки.
12.15 Погода.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с "Земля обiтована".
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с "Друзi-янголи".
15.05 Хто в домi хазяїн?
15.50 Надвечiр̀ я. Долi.
16.45 Свiтло.
17.30 Книга.ua.
17.55 Погода.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "Prime-time" з Мирославою 
Гонгадзе.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 "Схеми" з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Про головне.
2.20 Надвечiр̀ я. Долi.
3.10 Т/с "Земля обiтована".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 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 4".
10.45 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
13.20 "Ворожка".
14.00 "Слiпа".
14.40 "Сiмейнi мелодрами 6".
15.40 "Клiнiка".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
22.00 "Право на владу".
23.15 "ТСН".
23.30 "Право на владу".
0.20 Бойовик "Великий майстер". 
(2 категорiя).
2.25 Бойовик "Збройовий барон". 
(2 категорiя).
4.15 "ТСН".
4.45 "Супергерої".
5.15 "Телемагазин".

Iнтер
5.25 "Подробицi" - "Час".
6.30 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Серафима Прекрасна".
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Судовi справи".
16.40 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Вiдлига".
0.40 Х/ф "П`ятниця 13-те". (3 
категорiя).
2.25 Т/с "Вiдлига".



15 НА ДОЗВІЛЛІ

12 листопада П'ЯТНИЦЯ, 13 листопада СУБОТА, 14 листопада НЕДІЛЯ, 15 листопада

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.35 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
10.00 Д/ф "Революцiя: за i 
проти".
10.50 Д/с "Сага старовинної 
пущi".
12.05 Д/ф "Кайпiнськi будинки-
привиди".
12.25 "Схеми" з Н. Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с "Земля обiтована".
14.50 М/ф "Iсторiя про мрiю".
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.30 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.40 Вiра. Надiя. Любов.
17.40 Погода.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "План на завтра" з 
Анастасiєю Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Музичне турне.
2.55 Український корт.
3.20 Д/ф "Кайпiнськi будинки-
привиди".
3.40 Т/с "Земля обiтована".
4.30 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"
6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 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 4".
10.45 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 Комедiя "Кохання у 
великому мiстi 3".
13.20 "Ворожка".
14.00 "Слiпа".
14.40 "Сiмейнi мелодрами 6".
15.40 "Клiнiка".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.20 "Вечiрнiй Київ".
22.40 "Свiтське життя".
23.40 Бойовик "Збройовий 
барон". (2 категорiя).
2.05 Х/ф "Помiж". (3 категорiя).
3.25 "ТСН".
3.55 Х/ф "Помiж". (3 категорiя).
5.15 "Шiсть кадрiв".

Iнтер
5.25 "Подробицi" - "Час".
6.30 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.05 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Серафима Прекрасна".
11.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
16.00 Новини.
16.15 "Судовi справи".
16.40 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Х/ф "Хрещений батько". (2 
категорiя).
2.55 Д/ф "Кладовищенськi 
iсторiї".
3.45 Х/ф "П`ятниця 13-те". (3 
категорiя).

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.

8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Цвiт черемшини".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Цвiт черемшини".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
5 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Цвiт черемшини", 9 
i 10 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 4". (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
3.45 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
5 с.
4.35 Подiї.
5.20 Глядач як свiдок.

СТБ
6.00 Х/ф "Не горюй".
7.50 "Зiркове життя. Не народись 
вродливою".
8.50 "Зiркове життя. Обережно - 
альфонси!"
9.45 Х/ф "Рiвняння любовi".
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
19.55 "Танцюють всi! 8".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Танцюють всi! 8".
0.20 Т/с "Коли ми вдома".
2.30 Х/ф "Не горюй".
4.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.00 Т/с "Щасливi разом".
16.15 Супермодель по-
українськи.
18.00 Абзац!
19.00 Супермодель по-
українськи.
20.40 Половинки.
22.05 Суперiнтуїцiя.
23.45 Стенд-Ап шоу.
0.40 Х/ф "Солдат Джейн". (2 
категорiя).
2.55 Абзац!
3.50 Зона ночi.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Т/с "Далекобiйники".
11.55 Х/ф "Iнструкцiї не 
додаються".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Iнструкцiї не 
додаються".
14.50 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.20 Що по телеку?
23.20 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
2.35 Х/ф "Вартовi порядку".
4.15 Т/с "Код Костянтина".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Служби спецiального 
призначення".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння 
тварин".
12.15 Х/ф "Останнi години Землi".
14.10 Т/с "Мисливцi за 
старовиною".
16.00 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 Х/ф "Пiд укiс".
21.05 Х/ф "Чистильник".
23.00 "Наша футбольна iсторiя: 
Україна - Словенiя 1999 рiк".
23.55 Х/ф "Код вбивцi".
1.55 Х/ф "Чорна Рада".

УТ-1
6.00,7.00 Пiдсумки.
6.20,7.20,8.55 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.25 На слуху.
7.50 Вертикаль влади.
8.20 АгроЕра. Пiдсумки.
8.40 Вперед на Олiмп!
9.00 Погода.
9.20 М/с "Друзi-янголи".
9.45 Хочу бути.
10.05 М/ф "Iсторiя про мрiю".
10.10 М/ф "Тарбозавр".
12.05 Полiцiя 1.0.
12.55 Хокей. Чемпiонат України. 
"Донбас" - "Рапiд".
15.30 Богатирськi iгри.
16.20 Чоловiчий клуб.
16.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Хiмiк" - БК "Iнфiз-
Баскет".
19.10 Концерт сестер Тельнюк.
20.20 Погода.
20.30 На пам я̀ть.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.20 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 Гранд-шоу "Я люблю тебе, 
Україно!"
1.20 Музичне турне.
2.35 Хокей. Чемпiонат України. 
"Донбас" - "Рапiд".
4.40 Вiра. Надiя. Любов.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.15 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
7.05 "Їжа з Пiднебесної. 
Середовище перебування".
8.05 "Грошi".
9.30 "Свiтське життя".
10.30 "ТСН".
11.30 "Маленькi гiганти".
14.00 "Вечiрнiй Київ".
16.30 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Вечiрнiй квартал".
23.15 "Що? Де? Коли?"
0.30 Комедiя "Остання людина 
на Землi".
1.25 Комедiя "Остання людина 
на Землi".
2.20 Х/ф "Академiя пана Ляпки".
5.05 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".

Iнтер
5.15 Д/с "Легенди бандитської 
Одеси".
5.35 "Чекай на мене. Україна".
7.50 "Школа доктора 
Комаровського".
8.40 "Школа доктора 
Комаровського".
9.30 Х/ф "Бiлоруський вокзал".
11.30 "Подорожi в часi".
12.00 "Кохання з першого 
погляду".
13.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 2".
18.00 Т/с "Мама буде проти". (2 
категорiя).
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Мама буде проти". (2 
категорiя).
22.30 "Великий бокс". Денис 
Берiнчик - Iнносент Аньянву, Умар 
Саламов - Дуду Енгумбу.
0.20 "Великий бокс" на "Iнтерi".
2.45 "Подробицi" - "Час".
3.15 Д/ф "Ген жорстокостi".
4.15 "Великий бокс" на "Iнтерi".

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.10 Х/ф "Страшна красуня".
9.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.

11.00 Т/с "Найщасливiша".
14.40 Т/с "Люба. Любов". (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Люба. Любов". (2 
категорiя).
18.50 Футбол. Вiдбiр до Євро-
2016. "Україна" - "Словенiя".
21.00 Подiї.
21.30 Х/ф "Терапiя любов̀ ю".
23.40 Зоряний шлях. Субота.
0.40 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
2.00 Подiї.
2.40 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
4.10 Подiї.
4.40 Реальна мiстика.

СТБ
6.20 Х/ф "Ти - менi, я - тобi".
8.00 "Караоке на Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Хата на тата".
11.55 Т/с "Коли ми вдома".
16.30 "Зваженi та щасливi 5".
19.00 "Х-Фактор 6".
23.00 Т/с "Коли ми вдома".
23.55 "Х-Фактор 6. Пiдсумки 
голосування".
1.20 "Танцюють всi! 8".
4.45 Нiчний ефiр.

Новий канал
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
7.35 Kids̀  Time.
7.40 Хто зверху?
9.40 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за ревiзором.
14.35 Хто зверху?
16.35 М/ф "Переполох у 
Гiмалаях".
18.05 Х/ф "Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь".
21.00 Х/ф "Гаррi Поттер i таємна 
кiмната".
0.05 Х/ф "Вогонь i лiд".
1.45 Х/ф "Анонiм". (2 категорiя).
4.05 Зона ночi.

ICTV
5.40 Факти.
6.05 М/с "Том i Джерi в 
дитинствi".
6.55 Стоп-10.
7.50 Провокатор.
9.45 Секретний фронт.
10.45 Антизомбi.
11.45 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.00 Цивiльна оборона.
13.55 Iнсайдер.
14.50 Т/с "Нiконов i Ко".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф "Геракл. Початок 
легенди".
22.00 Х/ф "Вiйна богiв. 
Безсмертнi".
0.00 Х/ф "Незаконне 
вторгнення". (2 категорiя).
2.10 Х/ф "Блакитна безодня".
4.50 Т/с "Код Костянтина".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
9.10 "Облом.UA".
10.10 "Вайпаут".
11.05 "Наша футбольна iсторiя: 
Україна - Словенiя 1999 рiк".
12.00 "Top Gear".
13.00 "ДжеДАI".
14.00 "Реал Бодрiт".
15.00 Т/с "Мушкетери".
17.10 Х/ф "Казино".
21.00 Х/ф "Перевiзник".
23.00 Х/ф "Хижак 2".
1.05 Х/ф "Код вбивцi".
2.55 Х/ф "Вiдьма"..

УТ-1
6.00,7.10,8.05 Погода.
6.05 Свiт православ`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.15 Свiт on line.
8.40 Тепло.ua.
9.00 Погода.
9.20 Хто в домi хазяїн?
9.40 Як це?
10.00 5 баксiв.net.
10.25 Спогади.
10.55 Твiй дiм.
11.45 Фольк-music.
12.55 Хокей. Чемпiонат України. 
"Донбас" - "Рапiд".
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.35 Погода.
16.45 Д/ф "Веслувальник".
17.40 Т/с "Вiкендовi iсторiї".
18.45 Театральнi сезони.
19.20 Т/с "Бiлявка".
21.00 Новини.
21.30 Прем`єр-мiнiстр України 
А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.45 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.25 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Хiмiк" - БК "Iнфiз-
Баскет".
4.05 Т/с "Вiкендовi iсторiї".
5.00 Уряд на зв`язку з 
громадянами.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.05 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
7.00 "Що? Де? Коли?"
8.00 "Українськi сенсацiї".
9.00 "Лото-Забава".
9.40 М/ф.
9.50 "Маша i ведмiдь".
10.05 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя".
12.15 "Iнспектор Фреймут".
13.35 "Весiлля наослiп".
15.00 "Чотири весiлля 4".
16.30 "Розсмiши комiка".
17.30 Комедiя "Особливостi 
нацiональної риболовлi".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Маленькi гiганти".
23.15 "10 хвилин з Прем`єр-
мiнiстром".
23.25 "Свiтське життя".
0.25 Х/ф "Помин. Перший крок 
у хмарах".
1.55 Х/ф "Академiя пана Ляпки".
4.30 "Шiсть кадрiв".
5.25 "ТСН-Тиждень".

Iнтер
5.00 "Великий бокс" на "Iнтерi".
6.15 "Великий бокс". Денис 
Берiнчик - Iнносент Аньянву, 
Умар Саламов - Дуду Енгумбу.
8.10 "Вдалий проект".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
2".
11.05 Х/ф "Шалено закоханий".
13.05 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 
2".
19.00 "Кохання з першого 
погляду".
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 10 хвилин з Прем`єр-
мiнiстром.
21.40 Т/с "Мама буде проти". (2 
категорiя).
2.05 Х/ф "Шалено закоханий".
3.40 Х/ф "День перший, день 
останнiй".
4.50 "Подробицi тижня".

Канал "Україна"
6.30 Подiї.
7.00 Реальна мiстика.
8.00 Т/с "Найщасливiша".

11.50 Т/с "Люба. Любов". (2 
категорiя).
15.35 Х/ф "Терапiя любов̀ ю".
17.45 Т/с "Вiдбиток любовi". (2 
категорiя).
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.15 Т/с "Вiдбиток любовi". (2 
категорiя).
23.00 Подiї. Вибори-2015.
23.30 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром.
23.50 Глядач як свiдок.
1.40 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
1-5 с.
5.50 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з О. Панютою.

СТБ
6.20 "Х-Фактор 6".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi".
10.50 "Х-Фактор 6".
13.50 "МастерШеф 5".
15.10 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України".
15.35 "МастерШеф 5".
19.00 "Битва екстрасенсiв 15".
21.15 "Один за всiх".
22.25 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
1.15 "Детектор брехнi 7".
2.25 Х/ф "Ти - менi, я - тобi".
4.00 Нiчний ефiр.

Новий канал
5.35 Kids̀  Time.
5.40 Х/ф "Флiппер".
7.25 Kids̀  Time.
7.30 М/ф "Переполох у Гiмалаях".
9.00 Х/ф "Драконiвськi перли: 
Еволюцiя".
10.45 Х/ф "Подорож: Таємничий 
острiв".
12.30 Х/ф "Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь".
15.15 Х/ф "Гаррi Поттер i таємна 
кiмната".
18.15 Х/ф "Гаррi Поттер i в̀ язень 
Азкабана". (2 категорiя).
21.00 Х/ф "Гаррi Поттер i кубок 
вогню".
23.45 Х/ф "Мерайя Мундi i 
скринька Мiдаса". (2 категорiя).
1.40 Х/ф "Привiт, Джулi".
3.15 Зона ночi.

ICTV
5.40 Факти.
6.05 М/с "Том i Джерi в дитинствi".
6.55 Х/ф "Iнструкцiї не додаються".
9.25 Зiрка YouTube.
10.45 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
13.00 Дивитися всiм!
14.25 Х/ф "Золота дитина".
16.15 Х/ф "Поїздка до Америки".
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "13-й район. Цеглянi 
маєтки".
22.30 Х/ф "Напролом".
0.20 Х/ф "Нiкiта". (2 категорiя).
2.35 Х/ф "Любов на трьох".
4.05 Т/с "Код Костянтина".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.35 "Облом.UA".
9.00 "Бушидо".
10.00 "Легенди кiкбоксiнгу".
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 "Хоробрi серця".
15.00 "Зброя".
16.25 Х/ф "Неймовiрна четвiрка".
17.15 Х/ф "Перевiзник".
19.20 Х/ф "Чистильник".
21.30 "Профутбол".
23.00 Х/ф "Казино".
2.20 Х/ф "Москаль-чарiвник".

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Цвiт черемшини".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Цвiт черемшини".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 
4 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Цвiт черемшини", 7 i 8 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 4", 21 i 22 с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
3.45 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Клан ювелiрiв. Битва", 4 с.
5.20 Глядач як свiдок.

СТБ
5.40 "Вiкна-Новини".
6.15 "Все буде добре!"
8.15 "Все буде смачно!"
9.10 "За живе!"
10.20 "Зiркове життя. Приреченi 
на самотнiсть".
11.15 "Битва екстрасенсiв".
12.55 "Танцюють всi! 3".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 "За живе!"
20.00 "Зваженi та щасливi 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Зваженi та щасливi 5".
23.05 "Один за всiх".
0.20 Х/ф "Ти iнодi згадуй".
2.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф "Подорож: Таємничий 
острiв".
22.15 Хто зверху?
0.15 Абзац!
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с "Милi обманщицi". (2 
категорiя).
3.55 Зона ночi.

ICTV
5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.05 Т/с "Далекобiйники".
12.00 Х/ф "Любов на трьох".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Любов на трьох".
14.30 Т/с "Код Костянтина".
15.30 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Вiддiл 44".
17.50 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Нiконов i Ко".
22.20 Т/с "Вiддiл 44".
23.20 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.20 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Таємницi затонулих 
кораблiв".
9.55 Д/ф "Служби спецiального 
призначення".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Нiчна варта".
14.10 Т/с "Мисливцi за 
старовиною".
16.00 Т/с "Легенди".
16.55 "Вiдеобiмба".
17.30 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Хоробрi серця".
21.20 Х/ф "Пiд укiс".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "1920. Вiйна та кохання".
1.15 Х/ф "Жах з-пiд землi".
2.45 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

► Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (АІ 
025494), видане відділом у справах сім’ї та молоді Ірпінської 
міської ради 30.08.2011 року на ім’я Шевченка Владислава 
Сергійовича, вважати недійсним.

► Загублений паспорт, виданий  01.10.1972 на ім’я Ляшко 
Марини Миколаївни, серія СН092871 вважати недійсним.

► Загублена домова книга, видана  01.10.1972 на ім’я 
Ляшко Марини Миколаївни, вважати недійсною.

► Загублений державний акт на право власності, виданий 
на ім’я Ляшко Марини Миколаївни, вважати недійсним.

► Втрачений студентський квиток, виданий НУДПСУ на 
ім'я Глущенко Вероніки Романівни, вважати недійсним. 

► Загублений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (серія ЯБ № 308932), що знаходиться за 
адресою: м. Ірпінь, пров. Революції, 7-а Київськох області, 
виданий Ірпінським міським відділом земельних ресурсів 
01.12.2005 року на підставі рішення 36-ї сесії ІV скликання 
Ірпінської міської ради івд 16.06.2005 року № 1215-36- ІV 
на ім’я Чирви Віктора Георгійовича, вважати недійсним. Акт 
зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на 
право власності на землю та на право постійного користу-
вання землею, договорів оренди землі за №4592. Кадастро-
вий номер земельної ділянки 3210900000:01:035:0106.

► Загублений військовий квиток, виданий Києво-Свято-
шинським РВК у 2002 році на ім'я Ревенчука Віталія Вікторо-
вича, вважати недійсним.

► Студентський квиток, виданий Промислово-економіч-
ним коледжом НАУ на ім'я Варченка Владислава Андрійови-
ча, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯВІТАЄМО З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ:

Ольгу Володимирівну ШЕВЧЕНКО
Олену Миколаївну СКОРІНУ

Наталію Петрівну ДУКОВУ
Аллу Іванівну ТЕРЕЩЕНКО

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!

Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Ірпінська міська рада, виконавчий комітет
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РАКУШНЯК от производителя по доступным ценам. 
Тел.: (050)889-88-90,096-889-88-90

В типографию г.Ирпень требуются:  брошуровщики,у-
паковщики,грузчик (без вредных привычек),помощник 
печатника. Обучение предоставляется бесплатно! Тел.: 
067-658-46-58, 044-456-19-82 Владимир

ВНИМАНИЕ! Приглашаем в новый магазин "Veles": рас-
ходные материалы для ухода, наращивания и коррекции 
ногтей, волос и ресниц, повседневная косметика. Скидка 
-10% до 31.10.2015. Адрес: Ирпень, ул. З. Алиевой,64 
(напротив 12 школы). Тел.: 063-419-99-07

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ"

БТІ
Тел.: (067) 692-96-98, (093) 535-44-87, (095) 130-68-60

vse.bti@gmail.com, www.VSE.com.ua

Продам економічні, 
піролізні, твердопаливні 
котли верхнього 
горіння. Установка, 
гарантія. Тел.: (099) 309-
18-28, (073) 419-40-05

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

АДВОКАТ
Захист у кримінальних справах
Представництво в суді та інше

м. Київ. 

Тел.: (097)-61-98-650; 
(099)-65-11-774

РЕМОНТ ГАЗОВИХ котлів,колонок,плит. 
РЕМОНТ,ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ. Сантехнічні роботи. 
Якісно! Надійно! Звертайтесь: 096-432-58-06

 Ирпенский ГДК приглашает на курсы КРОЯ И 
ШИТЬЯ. Курсы по раскрою и пошиву БРЮК. А также 
приглашаем мастеров по пошиву женской одежды 
на курсы ЗАКРОЙЩИКОВ (с трудоустройством). 
Возможность индивидуального обучения!!! Наш адрес: 
Ирпень, ул. 74 Стрелковой дивизии,1 (Район "Фуршета"). 
Тел.: 97-235, 063-353-45-75

Шахматный клуб 
проводит набор детей 
от 4 лет на занятия 
шахматами. (098) 
9079108 (095)8238577

 "Центр отцовства" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУ-
ЧЕНИЕ юношей и муж-
чин,которые желают 
стать джентльменами и 
заботливыми отцами. 
Вы станете личностя-
ми широкого объема. 
Приобретете профес-
сию,научитесь строить 
отношения и управлять 
финансами,добиваться 
поставленных целей. 
С нами Вы воспитаете 
сильный, любвеобильный 
характер отца и окажите 
влияние на последующие 
поколения. В это нелегкое 
время "Центр Отцовства" 
станет для Вас самым 
ценным приобретением 
Вашей жизни. Звоните 
по тел.: (063) 361-19-29, 
(095) 661-77-75,096-
444-79-05. E-mail: Center.
Otcovstva@gmail.com

ТОВ "КОМПАНІЯ 
КОНСАЛДИНГ ІНВЕСТ" 
запрошує на роботу сор-
тувальників з виробни-

цтва харчової продукції. 
Підприємство знаходиться 
за адресою: смт Гостомель, 

вул. Остромирська (Рад-
госпна)34. Заробітна плата 

відрядно-преміальна. 
Тел.: (067)449-14-70, 

Тетяна Іванівна

Запрошуються ОХОРОННИКИ на роботу в ТЦ м. 
Києва. Вимоги: без шкідливих звичок, без судимості, 
дисципліновані. Г\р денний, з\п 3200 грн. 097 6826805, 
097 8498088

СКИДКИ на ра-
боты+материалы . 
Ремонтные услуги любой 
сложности. Перепла-
нировки, подвесные 
потолки, гипсокартон. 
Отопление, теплый пол, 
водопровод,канализация. 
Плитка, стяжка, штука-
турка, шпаклевка, сантех-
ника, электрика. Балконы 
под ключ. Доставка 
материалов.vash-prorab.
com.ua (096)9721514, 
(066)8393483

СКИДКИ на работы+-
материалы . Кровельные 
работы под ключ. Ман-
сардные крыши, стро-
пильные системы. Мягкая 
кровля, метал., битумная, 
полимерная, керамиче-
ская черепица.Облицовка, 
утепление домов, квар-
тир. Сайдинг, фактурная 
штукатурка, короед, 
термопанели. Доставка 
материалов.vash-prorab.
com.ua (096)9721514, 
(066)8393483

СКИДКИ на ра-
боты+материалы . 
Строительство дома, 
пристройки, павильоны, 
гаражи, навесы, беседки.
Бани, бассейны. Воро-
та-откатные, распашные, 
секционные, заборы лю-
бой сложности. Доставка 
материалов.vash-prorab.
com.ua (096)9721514, 
(066)8393483

РЕКЛАМА

Продаём щенков немецкой овчарки с документами. 
Проведена дегельментизация,сделаны все прививки. 
Окрас чепрачный. Возраст 3,5 мес. Стоимость - 3500 грн. 
Тел.: 093-67-05-809

РАКУШНЯК 
(БЛОКИ) С КАРЬЕРА

бесплатная доставка 
Тел.: (097)100-00-74

На производство картриджей по очистке питьевой воды 

ТРЕБУЮТСЯ 
СБОРЩИЦЫ-УПАКОВЩИЦЫ 

Наличие мед. книжки, 
отсутствие вредных привычек.

Сменный график: с 07:00-15:00 и с 15:00-22:00.
З/п: на время обучения (2 недели) - 3500 грн., 

после - 3800 грн.
Контактный телефон: (044) 490 34 54
Адрес: г. Ирпень, ул. Дзержинского, 1-Ї

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ•
•ГРУЗЧИКИ•РАЗНОРАБОЧИЕ•
уборка территорий,вывоз 

мусора,земельные работы, 
любая тяжелая работа

КРУГЛОСУТОЧНО/БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Покупаю антиквариат: награды: ордена, медали,  знаки 
отличия, монеты: дореформенные и царские, старое 
фото, иконы, картины, серебро.
+380666401526, a-seima@ukr.net

ALIVE SHOP: інтер-
нет-магазин натуральної 
косметики українського 
виробництва. Не містить 
шкідливих сульфатів,пара-
бенів,віддушок та штучних 
барвників!!! На основі від-
варів трав та натуральних 
масел. Купуй українське!  
Не переплачуй за брендо-
ві назви та митні платежі! 
Знаходимося в Ірпені. 
Для жителів рідного міста 
доставка БЕЗКОШТОВНА! 
Запрошуємо відвідати 
наш сайт: www.alive-shop.
com.ua

Всеукраинская благо-
творительная органи-
зация ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
УКРАИНЫ. Помощь 
наркозависимым,алко-
зависимым бездомным 
людям. Мы готовы при-
йти на помощь людям 
попавшим в трудную жи-
зненную ситуацию,остав-
шимся без жилья, без 
средств к существова-
нию,освободившимся из 
мест лишения свободы, 
попавшим в зависимость 
от наркотиков и алкоголя 
и др. Упрощенный прием 
и бессрочное пребыва-
ние в восстановитель-
ных центрах Украины.  
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧ-
НО! АНОНИМНО! Те-
лефон доверия инфор-
мационно-справочной 
службы: (097)166-00-00, 
050-357-72-73

► 14 листопада
12:00 – відкрита репетиція гурту «Декабристи», май-

стер-клас із гри на барабанах (клуб мікрорайону Романівка);
День відчинених дверей ЦК «Уваровський дім»

15:00 – екскурсія залами музею історії та культури «Ува-
ровський дім»; 

16:00 – концерт вокально-хорової музики за участю во-
кального дитячого ансамблю «Квіти Ворзеля», ансамблю 
народної пісні КДМШ №23, вокального дівочого ансамб-
лю «Ангельорус»; 

18:00 – захід, присвячений Дню незалежності Польщі з 
учасниками Польського клубу (будинок культури смт. Ко-
цюбинське). 
Вхід вільний. Щиро раді будемо бачити вас на наших 
заходах та почути ваші об’єктивні відгуки про справу, 
яку ми робимо.

Євгенія АНТОНЮК,
начальник відділу культури, національностей

 та релігій ІМР

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

Лікування алкоголизму, тютюнопаління. Адреса: Київ, 
ул. Л. Гавро,6. Тел.: 044-419-96-36, 067-507-21-59, 063-
834-36-53

► Адреси закладів культури:
• Центральна міська бібліотека та міська бібліо-

тека для дітей: м. Ірпінь, вул. Шевчека, 3-а.
• Бібліотека ім. Д.Бедзика: смт. Ворзель, 

вул. В. Жовтня, 74.
• Бібліотека смт. Гостомель, вул. Леніна, 117.
• Бібліотека ім. О.І.Гайдай, смт. Коцюбинське, 

вул.Панамарьова, 6-а.
• Ірпінський історико-краєзнавчий музей: м.Ір-

пінь, вул. Шевченка, 4.
• Ірпінська дитяча музична школа: м. Ірпінь, 

вул. Шевченка, 4.
• Будинок культури та Ірпінська дитяча школа 

мистецтв: смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 5.
• Центральний будинок культури: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 183.
• Міський будинок культури: м. Ірпінь, вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії, 1.
• Будинок культури «Чотири лева», смт. Госто-

мель, вул. Радгоспна, 1.
• Центр культури «Уваровський дім», смт. Вор-

зель, вул. В.Жовтня, 37-а.
• Клуб мікрорайону Романівка: м. Ірпінь, 

вул. Поповича, 1.

(початок — с. 13)


