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ГОВОРИТЬ ІРПІНЬ
ПРОСВІТНИЦЬКО-

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА

«ОБРІЙ»
До вашої уваги —
життя міста, 
актуальні інтерв’ю, 
історія краю, 
поетична сторінка, 
соціальна реклама 
та оголошення

Слухайте випуски о 6:30 
щовівторка і щочетверга

у радіомережі на 67,3 FM
та на сайті Ірпінської 

міської ради: imr.gov.ua 
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Зворотній 
зв'язок з 
редакцією:
Телефонуйте: 60-416
Пишіть: 2015ivirpin@ukr.net
Звертайтеся: м.Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, каб. 55, 56.
Надавайте оголошення, 
повідомлення та привітання: 
60-416
Головний редактор: 54-367
Архів газети: на офіційному сайті 
Ірпінської міської ради imr.gov.ua
Передплачуйте: 35033
Вартість передплати на 
місяць: 10 грн.

Заснована 
4 листопада 1988 року

 «Завдяки статтям про 
видатних особистостей, 

я читаю «Ірпінський 
Вісник»

Олександр ДІДОВЕЦЬ, 
охоронець

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

У ПОШУКАХ ПОРОЗУМІННЯ: 
влада і громада сідають за стіл переговорів

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

ПІКЕТ ПІД ПАРАСОЛЬКАМИ
Ви знаєте, як виглядає пікет проти незаконної забудови? Ні, ви не 

знаєте, як він виглядає! Бо, мабуть, думаєте, що по один бік барикад 
(чи то пак паркану) – обурені громадяни, а з іншого боку – розгублений 
забудовник, котрий прикривається охоронцями чи «тітушками». Саме це 
я й очікував побачити дощового ранку суботи 21 листопада, простуючи 
на черговий пікет проти забудови в Ірпені за адресою Єсеніна, 30.

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)

(продовження — с. 4)

Мабуть, немає сьогодні жодної громади, яка б не мала якихось внутрішніх проблем і суперечностей. Вирішення їх 
полягає у вмінні шукати компроміси і встановлювати діалог. От із цим у нас усе складніше… Скандали в Ірпені все частіше 
виходять за межі міста й затягують громаду в тугий клубок суперечностей. Саме тому, щоб знайти порозуміння у низці 
складних суспільних питань, 25 листопада влада і громада зустрілася у приміщені Ірпінської міської ради.
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У гаражному приміщенні 
в Ірпені співробітниками по-
ліції знайдено розчленоване 
тіло зниклої дівчини, про що 
повідомили у прес-службі ГУ 
НП у Київській області.

Нагадаємо, як ми вже по-
відомляли у попередньому 
номері, 4 листопада 2015 
р. при загадкових обстави-
нах щезла 21-річна студент-
ка Національного універси-
тету державної податкової 
служби Ольга Сорока, яка 
з подругою орендувала бу-
динок в Ірпені по вул. Тур-
генівській. 

Дівчину шукали щодня 
близько 100 правоохо-
ронців спільно з громад-
ськістю. Прочісували ліси, 
посадки, водоймища, поки-
нуті будівлі. 

23 листопада співро-
бітники поліції спільно з 
журналістами у наглядовій 
ямі гаражного приміщення 
знайшли закопане розчле-
новане тіло безвісти зни-
клої.

Подвір’я, на території 
якого містився гараж, нале-
жало чоловікові, до якого 
приходила дівчина, перед 

тим як зникла. Підозрюва-
ний 6 листопада покінчив 
життя самогубством.

Слідчим відділом Ірпін-
ського відділу поліції були 
відкриті два кримінальні 
провадження – за фактом 
зникнення людини та за 
фактом самогубства. Зараз 
обидва провадження перек-
валіфіковані та об’єднані в 
одне провадження – за ч.1 
ст.115 (умисне вбивство) КК  
України. Тіло направлено на 
експертизу.

За матерілами: 
Магнолія-ТВ

ПОДІЇ ТИЖНЯ

НОВИНИ

ТРАГІЧНІ ВИПАДКИ

БЕЗПЕКА

ПАМ`ЯТАЙМО!

64 відеокамери СТЕЖАТЬ за порядком в Ірпені
У рамках програми «Безпечне місто» в Ірпені завершили перший етап встановлення відеокамер 

спостереження на центральних вулицях: Котляревського, Северинівська, Гостомельське 
шосе, Привокзальна площа (вул. Ленінградська), Центральна, Шевченка, Щорса/Озерна, Соборна, 
Університетська, Грибоєдова, Садова, Ново-Оскольська, Джерельна та с. Романівка.

Загальна кількість вста-
новлених відеокамер – 64, 
всі вони підключені до ме-
режі Internet, щоб забез-
печити передачу потоку 

даних до реєстраторів, роз-
ташованих у приміщенні 
Ірпінського РВ ВС НП. Си-
стема дозволяє проводити 
моніторинг, локальний та 

дистанційний запис, відтво-
рювати інформацію. 

З метою більш опе-
ративного реагування та 
контролю за дотриманням 

правил благоустрою міста, 
доступ до перегляду даних 
отримає КП «Контроль бла-
гоустрою міста».

«Правда Ірпеня»

► 17 грудня 2015 року о 10:00 в залі 
засідань міської ради (м. Ірпінь 
вул. Шевченка, 2-а) відбудеться 
засідання п’ятої сесії Ірпінської 
міської ради VІІ скликання. 

► В Ірпені відкриється 
Громадський центр безкоштовних 
послуг для переселенців

Його діяльність буде спрямована на їхню інтеграцію 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають в 
Ірпінському регіоні, у місцеву громаду. У Центрі нада-
ватиметься ціла низка соціальних послуг: юридичні кон-
сультації, гуманітарна допомога, психологічна підтримка, 
постійно діюча дитяча кімната тощо. Усі послуги безкош-
товні. Послугами Громадського центру зможуть користу-
ватися також і члени місцевої громади, що не є ВПО. 

Проект реалізується Благодійною організацією «Фун-
дація добрих справ» у рамках Програми швидкого реагу-
вання за фінансової підтримки Агентства ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН). Ініціаторами проекту виступила 
Служба у справах дітей та молоді Київської обласної дер-
жавної адміністрації в особі Андріяша Сергія Петровича, 
начальника служби, а також Топчій Наталії Іванівни, ко-
ординатора групи соціальної підтримки в Ірпінському 
регіоні, що надали значну допомогу в отриманні примі-
щення для центру.  Запрошуємо всіх охочих на урочисте 
відкриття Громадського центру, де буде можливість біль-
ше дізнатися про роботу Центру й організації, що надава-
тимуть послуги. У рамках урочистостей з нагоди відкриття 
Громадського центру всім гостям гарантуємо доброзич-
ливу атмосферу, смачний чай і корисні знайомства.

Відкриття Центру відбудеться 10 грудня о 12:00.  
Ірпінь, вул. Дзержинського, 2.

Довідки:  (095)281-21-21, Надія.

► Рада ухвалила закон                  
про роздержавлення преси

24 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про ре-
формування державних і комунальних друкованих за-
собів масової інформації». За відповідний законопроект 
№1123 за основу і в цілому проголосували 260 народних 
депутатів. Закон передбачає роздержавлення преси: ви-
хід органів влади і місцевого самоврядування зі складу 
засновників (співзасновників) друкованих ЗМІ або пере-
творення друкованих ЗМІ, заснованих центральними ор-
ганами виконавчої влади, на офіційні друковані видання.

Закон ухвалено з урахуванням озвученої головою Ко-
мітету з питань свободи слова та інформаційної політики 
Вікторією Сюмар поправки про офіційні видання цен-
тральних органів влади, які мають фінансуватися з бю-
джетів цих органів влади. Згідно з законом, реформуван-
ня друкованих ЗМІ та редакцій здійснюється у два етапи: 
перший – протягом одного року з дня набрання чинності 
законом та другий – протягом наступних двох років. 

1. Реформування друкованих ЗМІ та редакцій здійс-
нюється такими способами:

1) вихід органів державної влади, інших державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції 
– у разі відсутності державного (комунального) майна 
у майні редакції;

2) вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу 
засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та ре-
дакції з перетворенням редакції членами її трудового 
колективу у суб'єкт господарювання із збереженням 
назви, цільового призначення і тематичної спрямова-
ності друкованого ЗМІ;

3) вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з 
наступною приватизацією майна редакції, що перебуває 
у державній чи комунальній власності, відповідно до за-
конодавства з питань приватизації, – у разі, коли трудо-
вий колектив редакції не подає протягом установленого 
законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформу-
ванні друкованого ЗМІ;

4) перетворення друкованих ЗМІ, заснованих цен-
тральними органами виконавчої влади, в офіційні друко-
вані видання. Протягом 4-х місяців з дня набрання чин-
ності законом засновники (співзасновники) друкованого 
ЗМІ та редакції зобов'язані погасити борги з обов'язкових 
платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та 
виконати інші фінансові зобов'язання відповідно до зако-
нодавства. Рішення про реформування друкованого ЗМІ 
та редакції приймається їх засновниками (співзасновника-
ми) за участю трудового колективу. При цьому трудовий 
колектив має пріоритетне право у визначенні способу ре-
формування.

Закон набуває чинності з 1 січня 2016 року.
Media Sapiens

► 21 ЛИСТОПАДА В ІРПЕНІ 
пройшла церемонія покладання квітів з нагоди 
Дня Гідності та Свободи. Біля пам’ятного хреста 
у сквері Слави зібралися представники влади, 
молодь, активна громадськість, щоб згадати 
події, які кардинально змінили свідомість 
багатьох українців.

Благочинний Ірпінського регіону, настоятель УПЦ 
отець Олександр Федоричко помолився за Україну й 
український народ. По-особливому зворушливо лу-
нала цього дня молитва «Боже Великий, Єдиний, нам 
Україну храни…».

Згадали й тих, хто віддав своє життя за Гідність і 
Свободу України, і тих, хто сьогодні захищає цілісність 
держави в зоні антитерористичної операції. 

Школярі місцевих навчальних закладів тримали в 
руках портрети загиблих учасників антитерористичної 
операції.

Присутні поклали квіти до пам’ятного хреста.

ТРИ СМЕРТІ НА КОЛІЯХ
Цими днями трагедія ходить-блукає по рейках-шпалах Бучі. Протягом 

доби під колесами пасажирських поїздів загинули три особи – чоловік, 
жінка похилого віку та 25-річна дівчина.

Що, скажімо, встановила 
слідчо-оперативна група на 
залізничній станції «Лісова 
Буча»? Жінка стояла на пе-
реході і в останній момент 
кинулася під потяг. Машиніст 
потягу, побачивши людину 
на шляхах, намагався за-
гальмувати, але всі спроби 
були марні. Від отриманих 
травм жінка загинула на 
місці трагедії. Правоохо-
ронці встановили особу 
загиблої. Нею виявилася 
87-річна місцева мешканка. 
У неї в кишені була знайде-
на передсмертна записка, 
яка свідчила про те, що вона 
пішла з життя свідомо. 

У цей же день на станції 
Буча поїзд збив насмерть 
25-річну дівчину – мешкан-
ку Запорізької області, яка 
переходила залізничні колії в 
необлаштованому місці. 

А напередодні, 24 ли-
стопада, ввечері на станції 
«Склозаводська» в резуль-
таті власної необережності і 
грубого порушення безпеки 
сталася ще одна трагедія: 
пасажирський потяг збив 
71-річного чоловіка, який на-
магався перебігти залізничні 
колії там, де це не передба-
чено. 

Навіть тільки констатація 
цих жахливих фактів змушує 

напружитися і замислитися. 
Так, можна банально вигук-
нути: «Будьмо обережними!» 
або «Наші колії небезпечні». 
Але, але… У країні щодня 
під потягами гинуть до де-
сятка людей. Смертність не-
ймовірна, і вона колосально 
збільшилася після того, як 
Україна увійшла у стан війни 
з Росією. Смію стверджувати, 
що тотальна депресія робить 
людей не тільки необережни-
ми, неуважними, збайдужіли-
ми, а й суїцидними. Тут має-
мо своєрідне замкнене коло: 
коли людина роздратована, 
засмучена, пригнічена нега-
раздами – вона потенційно 

суїцидна. Серед моїх зна-
йомих зараз обговорюється 
страшний випадок: літня жін-
ка заплатила за комунальні 
послуги «страшні гроші» – і 
повісилася…

Однак всі проблеми – 
минущі, а богоданне жит-
тя – одне. І війна з Росією 
минеться, і тарифна удавка 
розв’яжеться, і життєві про-
блеми розсиплються.

До речі, в тій же Лісовій 
Бучі на станції бачив таку 
картину. Дві дівчини, зустрів-
ши  одна одну майже на колі-
ях, почали від радощів обій-
матися і цілуватися. Якийсь 
високий дядько безцеремон-
но виштовхав їх із колій, та 
ще й вилаяв. Мимо пролетів 
пасажирський потяг. Дівчата 
не подякували небайдужому 
дядькові, вони просто зали-
шилися живі. Тож не спогля-
даймо, немов дерев’яні…

Володимир КОСКІН

 ЗНАЙДЕНО РОЗЧЛЕНОВАНЕ ТІЛО 
ЗНИКЛОЇ ДІВЧИНИ

РЕЗОНАНС

ПОВІДОМЛЕННЯ  про початок громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації «План зону-

вання території (зонінг) селища Гостомель та коригування (внесення змін до) генерального плану се-
лища Гостомель Київської області» розробленого на підставі рішення Гостомельської селищної ради від 
21.06.2012 року №465-19-VІ.

Замовник : Гостомельська селищна рада.
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», м. Київ.
Ознайомлення з матеріалами генерального плану – в приміщенні Гостомельської селищної ради (сесійна зала) 

о 14:00 год. 22.12.2015 року. 
Відповідальна особа: архітектор Борисова Л.В.
Подання пропозицій – з 27.11.2015 року до 18.12.2015 року.

► Із початку року на Київщині 
виявлено 185 неоформлених 
найманих працівників

Сума виплачено доходу нелегальним працівникам 
склала 683 тис. грн. Встановлено 88 випадків виплати 
зарплати «в конвертах». За результатами перевірок 
складено 263 протоколи про адміністративні право-
порушення. До бюджету додатково сплачено податку 
на доходи фізичних осіб на 116 тис. грн.

ГУ ДФС у Київській області
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ІРПІНСЬКА ШАБЛІСТКА 
ПІДКОРЮЄ СВІТ

14 листопада в місті Пловдив, що у Болгарії, відбулися 
юніорські змагання кубку світу з фехтування. Престиж-
ний турнір закінчився сенсацією, проте цілком прогнозо-
ваною та заслуженою. Українка з Ірпеня Марія Цимбота 
виборола третє місце та завоювала бронзову медаль у 
фехтуванні на шаблях. 

Марія одержала чотири перемоги з шести боїв у по-
передньому турі змагань, і в турі прямого вибування по-
чала свою боротьбу відразу в 1/32 фіналу. Тут Марійка 
послідовно обіграла німкеню Юліку Функе (15:13), ро-
сіянку Анастасію Кочетову (15:12), італійку Мікеллу Ба-
тістон (15:13) і мексиканку Ванессу Інфанте (15:13), але 
у півфіналі поступилася ще одній представниці Мексики 
Тані Арраялес (4:15), яка в підсумку й стала переможни-
цею турніру.

Відразу після змагань шаблістка прокоментувала на-
шому виданню свій успіх і враження від виступу на кубку 
світу: «Cвою бронзу я передбачила, мабуть, ще вдома, 
пообіцявши її своїм рідним, які налаштовували мене на 
змагання. Ми поїхали у Болгарію відразу після кубку 
України, що відбувся у Миколаєві (3 командне місце). 
Це було важче фінансово, аніж фізично. Коли фехтувала 
на кубку світу, в першому ж бою програвала з великим 
розривом, та вже після хвилини відпочинку зібралась і 
налаштувалася лише на перемогу. А далі відступати було 
нікуди, адже я відстоювала не лише себе, а й честь нашої 
країни!». 

Нагадаємо, Марія Цимбота – 19-річна українська 
спортсменка-фехтувальниця, член юніорської збірної 
України, переможець престижних світових змагань і ба-
гаторазовий чемпіон України. Спеціалізується на фех-
туванні зі шаблею. Майстер спорту України. Дівчина є 
першим номером юніорської збірної, а вже у наступно-
му році зможе захищати честь головної команди країни. 
Народилася у спортивній родині в місті Нетішин Хмель-
ницької області. У 2013-му році з сім’єю переїхала до 
Ірпеня. Паралельно зі спортом навчається на ІІI-му курсі 
Національного університету фізичного виховання і спор-
ту України. Має дуже емоційний і жвавий характер. 

Чемпіонка впевнена у подальших перемогах і обіцяє 
робити все належне, щоб здобути їх: «У силу того, що 
я народилася і росла у сім’ї спортсменів, з найменших 
років звикла до стадіонів, змагань, конкуренції. Навіть 
коли ледь вміла ходити і розмовляти, вже була на ста-
діоні, співала та вболівала за своїх. Тепер підтримують 
мене. Тож буду виправдовувати підтримку рідних, дру-
зів, вболівальників. Боротимуся за перемоги і далі!».

За джерелами газети «Про Ірпінь», НФФУ

Ірпінь та Буча: ДЕ ТЕПЕР ВИДАЮТЬ ПРАВА?
Ірпенем прокотилася хвиля незадоволення з при-

воду переїзду МРЕВ з Ірпеня. Останні кілька тижнів 
цей заклад не працює, але люди за звичкою ще при-
їздять за старою адресою. На воротах – оголошення, 
де зазначені адреси, куди можна звертатися. 

Питання з реєстрацією, перереєстрацією тран-
спортних засобів та видачею посвідчення водія 
постало у ході реформ органів внутрішніх справ в 
Ірпені та Бучі. Тепер доводиться їхати у Вишгород, 
Макарів або в Софіївську-Борщагівку до інших тери-
торіальних сервісних центрів. 

Ірпінці проти такого нововведення, тому що це 
фінансово невигідно та й забирає багато часу. До 
того ж, кажуть жителі, з ними ніхто не обговорював 
це питання й альтернативу ніхто не пропонував. 

«На жаль, це питання не узгоджувалося з органом 
місцевого самоврядування. У рамках того, що всі 
послуги повинні бути максимально наближені для 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ТЕПЕР? 

№3245, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, тел.: (04596) 
5-48-24,

№3247 смт. Макарів, вул. Дорожна, 13-а, тел.: (04578) 
6-00-62, (04578) 6-01-03,

№3246 с. Софіївська-Борщагівка, вул. Льва Толстого, 
2, тел.: (044) 274-55-02, (044) 274-55-08.

Розпорядок роботи: 
вт. – пт. з 9:00 до 18:00; сб. – з 09:00 до 16:45.

ВАРТО ЗНАТИ

людей, це, звичайно, призведе до збільшення дискомфорту. 
Дуже хотілося б, щоб це питання врегулювалося інакше, і щоб 
в Ірпені була можливість реєструвати транспортні засоби», — 
прокоментував ситуацію заступник міського голови Дмитро 
Христюк.

ОЛІМПІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПОДАТКІВЦІВ
Університет державної фіскальної служби гостинно відчинив свої двері для олімпійців – у 

конференц-залі вишу відбулася міжнародна конференція, присвячена 25-річчю заснування 
Національного олімпійського комітету України.

З вітальним словом до 
гостей та учасників заходу 
звернулися почесні гості: 
виконавчий директор НОК 
України Н.П. Коваленко; 
в.о. ректора університе-
ту державної фіскальної 
служби П.В. Пашко; заступ-
ник Ірпінського міського 
голови Н.Г. Семко; голова 
школи вищих спортивних 
досягнень держави Ізраїль 
Давид Орена; тренер наці-
ональної збірної України з 
футболу О.А. Заваров; го-
лова Луганського обласно-
го НОК України М.М. Крав-
ченко. 

За словами голови Ки-
ївського обласного відді-
лення Національного олім-
пійського комітету України 
Івана Проценка, універси-
тет фіскальної служби не 
випадково став місцем про-
ведення цього спортивного 
форуму, адже він виховав 
власних олімпійців: спортс-
менами академії було здо-
буто 2 золоті, 1 срібна і 3 
бронзові олімпійські медалі. 

Побували у стінах альма 
матер і видатні спортсме-
ни-випускники універси-
тету: заслужений майстер 
спорту України з дзюдо, 
срібний та бронзовий при-
зер Олімпійських ігор Ро-
ман Гонтюк; майстер спор-
ту України міжнародного 
класу з дзюдо, чемпіонка 
Європи, срібна призерка 
чемпіонату Світу Олексан-

дра Старкова; заслужений 
майстер спорту України, 
бронзовий призер Олімпій-
ських ігор-2000 зі стрибків 
у довжину Роман Щуренко; 
заслужений майстер спорту 
України, бронзовий чемпі-
он Олімпійських ігор-2004 
(Афіни) з фехтування на 
шаблях Владислав Третяк; 
заслужений майстер спор-
ту України, учасник Олім-
пійських ігор-2004 (Афіни) 
Віталій Ошаров. 

За словами заступника 
директора навчально-на-
укового інституту спеці-
альної фізичної і бойової 
підготовки та реабілітації 

Віктора Гулая, Університет 
фіскальної служби тісно 
співпрацює з київським об-
ласним відділенням НОКу, 
про що навіть укладено від-
повідну угоду. А студенти 
продовжують прославляти 
цей ВНЗ та Україну на сві-
товій арені. В університеті 
і зараз навчаються спортс-
мени світового рівня – чем-
піони та призери чемпіона-
тів світу: Ярослав Амосов, 
брати Дмитро і Владислав 
Парубченки. Керівництво 
університету всіляко спри-
яє спортсменам – дозволяє 
вільне відвідування, аби 

вони могли і тренуватися, і 
навчатися.

Учасники конференції 
обговорили роль і значення 
олімпійського руху в роз-
витку спорту високих до-
сягнень, підбили підсумки 
чвертьвікової роботи На-
ціонального олімпійсько-
го комітету та окреслили 
перспективи на майбутнє. 
А щоб присутні не занудь-
гували, доповіді лекторів 
перемежалися із цікавими 
виступами артистів куль-
турно-мистецького центру 
«Сузір’я».

Олесь ЄВТЄЄВ

ЗНАКОВА ДАТА

СПІЛЬНА СПРАВА

У ПОШУКАХ ПОРОЗУМІННЯ: 
влада і громада сідають за стіл переговорів

ТРИ ПРОБЛЕМИ
«Ми сьогодні ініціювали 

збори з громадою, з її ак-
тивістами, аби обговорити 
найбільш болючі питання, 
що нині турбують наше мі-
сто. Ми зробили це для цьо-
го, аби люди зрозуміли, що 
ніхто із влади не ховається 
від цих проблем і хоче чути 
різні думки, які можуть бути 
потім враховані при їхньо-
му вирішенні», – звернувся 
до присутніх очільник Ірпе-
ня Володимир Карплюк, що 
головував на засіданні.

На публічний розгляд 
було винесено три нагаль-
ні проблеми (хоч у грома-
ди їх було значно більше): 
масова забудова Ірпеня та 
Приірпіння, вирубування 
лісів і зелених насаджень 
у регіоні, а також питання 
побиття місцевих громад-

ських активістів (нагадаємо, 
що кілька місяців тому було 
здійснено серію нападів на 
цих активістів із завданням 
їм тілесних ушкоджень різ-
ного ступеню).

Як пояснив міський го-
лова, перша проблема 
напряму регламентується 
Генеральним планом мі-
ста та планами зонування і 
фактично вже розписана на 
роки вперед. «Якщо сьогод-
ні скасувати Генеральний 
план міста, то це призведе 
до зупинки вирішення ба-
гатьох питань, які зачіпають 
інтереси наших жителів, на 
тривалий час. Вони нас не 
зрозуміють», – додав мер.

Більше того, сьогодні 
міська рада не може здійс-
нювати зміну цільового 
призначення земель, розда-
них попередньою владою. 
Не може вона й розслідува-
ти та карати тих, хто в неза-

конний спосіб здійснив ви-
щесказане, про що постійно 
говорять громадські акти-
вісти. Адже міськрада – не 
правоохоронний орган. По-
при це рада може виступати 
з ініціативою до цих органів 
щодо розслідувань, і, зав-
дяки цьому, вже вдалося 
залучити до місцевої казни 
мільйони гривень. Зокрема, 
за незаконно знищені зелені 
насадження. Хоча, на жаль, 
це дерев і не повернуло…

Важливою новиною для 
громади від влади стало те, 
що Ірпінська міська рада 
(ІМР) звернулася до фахо-
вої установи з містоплану-
вання інституту «Діпромі-
сто» з проханням провести 
моніторинг виконання Ге-
нерального плану Ірпеня. 
Адже відомо, що нарікань 
на якість цього документа, 
як і на якість виконання, – 
чимало. Отож, результати 

моніторингу можуть стати 
приводом для скасування ді-
ючого Генплану та ухвален-
ня нового – більш якісного 
та детально обговореного 
з громадою й експертами. 
Ця ініціатива може суттєво 
вплинути на хаотичну забу-
дову в місті й вирубування 
лісів, у законний спосіб впо-
рядкувавши ці питання на 
місцевому рівні.

Слово взяв і заступник 
начальника поліції Ірпе-
ня, який прибув на запро-
шення прозвітувати перед 
громадою. Він повідомив, 
що з приводу побиття міс-
цевих активістів відкрито 
кримінальне провадження, 
і ця справа на особливо-
му контролі вищих право-
охоронних інстанцій. На 
жаль, поліціянт вибачився 
і зазначив, що не є компе-
тентним розповідати про 
всі деталі справи, адже цим 

займаються інші працівники 
міліції, які нині проходять 
службову переатестацію у 
поліцію, тому присутні так і 
не почули важливої для них 
інформації. Втім він запро-
понував зустрітися з цього 
приводу ще раз у місцевому 
управлінні МВС, щоб зроби-
ти всі належні роз’яснення.   

ЗУСТРІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
Громадські активісти 

звернулися до мера з влас-
ним баченням перспективи 
розвитку міста та грома-
ди і запропонували йому 
підписати меморандум 
порозуміння, який, окрім 
формальних причин, пе-
редбачає ще й легітимізацію 
цього бачення та громад-
ську перевірку діяльності 
ІМР щодо розподілу землі в 
місті та інших ресурсів гро-
мади. 

Міський голова не пого-
дився на цей меморандум із 
двох причин. По-перше, він 
не може бути ухвалений як 
пріоритетний для розвитку 
міста, бо представляє лише 
позицію невеликої групи 
містян, а не всієї громади, 

як це постійно подається (чи 
то хибно, чи то з метою під-
міни понять, адже у місті не 
одне громадське об’єднан-
ня, а 82!). 

По-друге, Володимир 
Карплюк наполіг на необ-
хідності залучення до таких 
документів й інших думок 
усіх зацікавлених груп, яких 
немало у місті, у т.ч. і самої 
влади, яка теж є виразником 
інтересів громади. Тому по-
шук компромісів і подаль-
шого діалогу було продов-
жено вже наступного дня у 
кабінеті міського голови з 
деякими позитивними на-
працюваннями та спільною 
згодою. Зокрема, дійш-
ли згоди про необхідність 
створення постійної Гро-
мадської ради, до лав якої 
мають увійти представники 
чи не усіх громадських орга-
нізацій Ірпеня та прилеглих 
населених пунктів. 

Отже, схоже на те, що 
в Ірпені «крига скресла» – 
розпочався перехід до кон-
структивного діалогу.

Підготував: 
Андрій СНІЖКО  

(початок — с. 1)
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КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

РЕФОРМИ

ПІКЕТ ПІД ПАРАСОЛЬКАМИ
Дощ не завадив небайду-

жим зібратися біля майбут-
ньої забудови (наразі там 
поки що лише паркан), про-
те на перший погляд, будів-
ництво їх цікавило в остан-
ню чергу, тому що замість 
виламувати ворота та розтя-
гати по гвинтиках будівель-
ну техніку (а на майданчику 
пихкав соляркою автокран) 
пікетувальники зібралися в 
прилеглому сосняку й щось 
запекло з’ясовували… між 
собою!

Після вивчення ситуації 
на місці та опитування ліде-
рів протиборства виявилося, 
що невеликій групі грома-
дян, котрі дійсно протесту-
ють проти незаконного, на їх 
думку, будівництва, проти-
стоїть значно більша група, 
котра це будівництво всіля-
ко вітає. 

Ну, хто протестує, зага-
лом зрозуміло – в першу 
чергу, це мешканці навколи-
шніх садиб, котрим зовсім не 
подобається, що з дитинства 
знайомий краєвид за якийсь 
рік заполонять дві багатопо-
верхівки. Більш юридично 
підкуті з них переконані, що 
виділення земельної ділянки 
під будівництво незаконне 
принаймні тричі, бо його 
історія тягнеться аж із 2007 
року. 

Із вуст протестуючих 
проти будівництва історія 
виглядає так: Київська ОДА 
передала ірпінській владі зе-
мельні ділянки, одна з яких 
пізніше отримала адресу 
Єсеніна, 30. Ці ділянки мали 
стати землями запасу місь-
кради і відносилися, згідно 
з Генпланом міста, до зони 
малоповерхової забудови. 

Впродовж року міська влада 
мала зареєструвати в дер-
жреєстрі право власності на 
ці ділянки, аби вони стали 
комунальною власністю і 
місто могло ними розпоря-
джатися.

Але впродовж семи років 
ніхто так і не спромігся цього 
зробити, відтак у 2014 році, 
коли міська влада нарешті 
спохватилася, державний 
реєстратор мусив би від-
мовити у реєстрації через 
пропущений термін. Проте, 
за словами протестуючих, 
кадастровий реєстратор вніс 
відповідні зміни до проек-
ту, розробленому ще 2007-
го. Ще одним порушенням 
протестувальники вважають 
зміну цільового призначен-
ня земельних ділянок, адже 
згідно з Генпланом будувати 
висотки тут заборонено. 

Наразі усі перипетії дов-
кола цієї землі вивчає слід-
чий у рамках кримінального 
провадження, з цього при-
воду подано кілька судових 
позовів. 

Серед тих, хто зібрався 
на Єсеніна, 30, говорять, що 
якщо суд поставить усі кра-
пки над «і», постраждають 
не лише люди, котрі вклали 
кошти у незаконне будівниц-
тво, але й сама будівельна 
компанія, котра наразі діє на 
законних підставах, адже от-
римала комунальну землю 
в користування. Хоча і забу-
довник неправий, адже звів 
паркан і почав вирубувати 
дерева раніше, ніж отримав 
декларацію про початок бу-
дівельних робіт. І вже зовсім 
«квіточками» на цьому тлі є 
те, що в процесі будівництва 
зрубано півгектара унікаль-

ної чорної вільхи, занесеної 
до Червоної книги.

А що ж їх опоненти? У 
них – своя правда, бо на їх 
боці – справедливість. За-
хищають будівництво вете-
рани АТО та члени їх сімей, 
котрим міська влада пообі-
цяла виділити у новобудові 
квартири. За словами члена 
громадської ради ветеранів 
АТО, міська влада Ірпеня 
виділила ветеранам війни 
на Сході 77 квартир, із них 
25 – саме на Єсеніна, 30. За 
словами ветерана, міська 
влада досягла домовлено-
сті з забудовниками про те, 
що частину квартир у но-
вобудовах вони будуть ви-
діляти місту, а міська влада 
надаватиме їх ветеранам та 
сім’ям загиблих – відповідно 
до черги. Деякі забудовники 
(зокрема той, хто будує на 

Єсеніна) підтвердили виді-
лення квартир. 

Питання про забезпечен-
ням житлом ветеранів АТО 
виносилося на сесію місь-
кради й отримало схвалення 
депутатського корпусу. Рада 
ветеранів уже склала списки 
тих, хто претендує на житло. 
У першу чергу це – сім’ї за-
гиблих воїнів, ті, хто отри-
мав поранення чи каліцтво. 
Рада ветеранів АТО суворо 
стежить за тим, щоб під час 
складання списків не пору-
шувалася справедливість і 
туди не втрапив якийсь «кум, 
сват чи брат».

Як люди пильні, ветерани 
АТО перевірили й установчі 
документи на будову. За їх 
словами, з документацією 
все в порядку, не вистачало 
лише декларації про початок 
будівельних робіт, проте це 
вже така традиція в ірпін-
ських забудовників – доку-
ментальні й будівельні ро-
боти проводити паралельно. 
Та загалом воїнів цікавить 
не законність будівництва 
чи виділення землі, а реаль-
ність отримання обіцяних 
квартир.

Здавалося б, усе правиль-
но – люди, котрі захищали 
Україну, розраховують, що 
держава про них потурбу-
ється, тим більше це стосу-
ється сімей загиблих воїнів. 
А що держава не дуже то 
поспішає зі своїм піклуван-
ням, то доводиться її функції 
брати на себе місцевим ор-
ганам влади. Приємно, що в 
цьому відношенні Ірпінь не 
лише не пасе задніх, а навіть 
є прикладом для інших. Бо 
за законом ветеран може от-
римати без черги хіба що зе-
мельну ділянку під забудову, 
а за який кошт будуватися – 
то вже нікого не обходить. 
Ірпінь першим в Україні ви-
рішив не на словах, а на ділі 
турбуватися про ветеранів і 

давати готове житло замість 
клаптика землі.

Проте є маленька лож-
ка дьогтю, котра псує всю 
цю бочку меду. По перше, 
обіцянка надати квартири 
ветеранам АТО поки що за-
лишається суто віртуальною 
– ніяких документів немає. 
Потім їм обіцяють оформи-
ти все як належить, а поки 
що – вірити на слово. Втім, 
це – найменша з проблем, 
бо міський голова відомий 
як чоловік, котрий своє сло-
во тримає. Інша справа – чи 
зможе він виконати обіцяне 
через незалежні від нього 
обставини?

Бо наразі маємо ситуа-
цію, коли справедливість 
і закон опинилися по різні 
боки барикад. Існує досить 
підстав, аби суд (а вже є при-
наймні два судових позови) 
визнав незаконним якусь із 
ланок ланцюжка виділен-
ня ділянки під забудову. І 
що тоді робити? Ну, при-
пустимо, забудовник відбу-
деться штрафом, але поки 
закінчиться слідство та суд, 
будинок уже напевне побу-
дують, проте ввести його в 
експлуатацію і заселити буде 
неможливо. Що тоді робити 
з ветеранами та їх сім’ями, і 
до кого вони звертатимуться 
зі своїми претензіями – до 
забудовника, чи до міської 
влади? 

Може, варто було б для 
цієї благородної мети ви-
діляти квартири у «безпро-
блемних» новобудовах? А 
то складається враження, 
що ветеранами АТО корис-
туються як аргументом у су-
перечці як із громадськими 
активістами-противниками 
забудови, так і в перспективі 
– у судовій тяганині, причо-
му аргументом безпрограш-
ним – хто ж їм відмовить?

Текст і фото:
Олесь ЄВТЄЄВ

МІЛІЦІЯ ЗМІНЮЄ НАЗВУ 
І ПРИНЦИПИ РОБОТИ
7 листопада поточного року знову став своєрідним революційним днем. Саме в 
цей день набув чинності Закон України «Про Національну поліцію». Відповідно 
до нього, у кожній області створені Головні управління Національної поліції. 
Реформування торкнулося й ДАІ, оскільки ця структура буде реорганізована 
та ввійде в місцеві відділи поліції. Про ці та інші законодавчі перипетії у 
правоохоронних структурах спілкуємося з начальником Ірпінського відділу 
національної поліції, підполковником Ігорем Падюком.

— Ігоре Георгійовичу, 
отже, віднині всі, хто звер-
татиметься за телефоном 
102, можуть називати чер-
гового поліцейським? Що 
стоїть за цим нововведен-
ням? Чи це не чергова змі-
на, так би мовити, вивіски?

— Так, сьогодні нас мож-
на називати працівниками 
поліції, але якщо хтось назве 
міліцією, це не значить, що 
ми його не почуємо. Взагалі 
законодавці встановили пе-
рехідний період до 31 грудня 
2016 року. До цього часу по-
ліцейські можуть використо-
вувати атрибути міліції, зо-
крема форму, посвідчення, 
печатки, логотипи та ембле-
ми міліції Міністерства вну-
трішніх справ України. Однак 
оновлення роботи у право-
охоронних органів розпоча-
лося вже сьогодні. Тож ці но-
вовведення ні в якому разі, 
як Ви сказали, не «чергова 
зміна вивіски».

— Можете детальніше 
розповісти про ключові 
моменти реформування 
правоохоронних підрозді-
лів?

— По-перше, вони наці-
лені на структурні зміни, які 
мають оптимізувати захист 

кожного громадянина Укра-
їни, і, в першу чергу, за ра-
хунок скорочення кабінетних 
працівників і збільшення па-
трульних служб, груп швид-
кого реагування, слідчих. 
Уже розпочато процес злиття 
або укрупнення регіональних 
відділів поліції: якщо раніше 
в Київській області функці-
онувало 27 відділів, наразі 
буде 12.

— Отже, стане менше 
кабінетних командирів і 
більше стражів правопо-
рядку? 

— Так, у підпорядкуванні 
Ірпінського відділу поліції 
віднині буде Бородянський і 
Макарівський відділи.

— А от чи будуть поси-
лені відділи селищ Приір-
піння, скажімо, Ворзеля чи 
Коцюбинського?

— Так, ми подали нашо-
му керівництву звернення 
щодо оптимізації кадрового 
потенціалу, це дозволить 
нам посилити охорону пра-
вопорядку в усьому регіоні. 
Але я б хотів ще продовжити 
відповідь на Ваше запитан-
ня щодо ключових момен-

тів реорганізації. Одним із 
основних її пунктів є очи-
щення наших рядів. Хотів 
би зазначити, що це не та, 
звична чистка мундирів, а 
зміна ідеології та працівни-
ків нашої системи, які їй не 
відповідають.

— І яким чином це 
здійснюється?

— Кожен працівник полі-
ції пройде двоступеневу пе-
реатестацію.

— Коли розпочнеться 
цей процес?

— Він уже триває: щодня 
по 10–20 працівників їздять 

до Києва на атестацію, де 
проходять тестування, що 
стосуються знання законів 
та багатьох професійних 
і моральних аспектів. Але 
тестування – це ще не все, 
апофеозом перевірки кадрів 
буде поліцейська комісія, де 
враховуватимуться всі служ-
бові характеристики.

— Отже, головна мета 
чистки ваших рядів — нові 
люди?

— Не обов’язково нові 
люди, а новий підхід до ро-
боти і нове мислення.

— Чи не впливає це на 
роботу в даній ситуації, 
адже люди нервують?

— Ні, наш відділ працює 
у звичному режимі, і я б ска-
зав навіть у кращій формі, 
адже відтепер всі намага-
ються виявляти всі свої пози-
тивні сторони.

— Як відомо, розпоча-
лося реформування ДАІ, 
як це здійснюватиметься 
на практиці?

— На базі патрульної 
служби ДАІ буде створено 
єдину патрульну службу. На 
перехідному етапі у певних 
моментах керівник патруль-
ної поліції співпрацює з ДАІ 
для того, щоб перейняти 
досвід. І все ж, після передачі 
ДАІ своїх повноважень па-
трульній службі, залишаться 
два спецпідрозділи: «Кобра» 
і підрозділ супроводу офі-
ційних делегацій. Про це, як 
відомо, заявила перший за-
ступник міністра національ-
ної поліції Ека Згуладзе.

— Як довго триватиме 
процес злиття ДАІ з па-
трульною службою?

— До кінця року нові па-
трульні служби мають запра-
цювати в усіх містах-мільйон-
никах України, не забариться 
цей процес і в нас.

— Користуючись наго-
дою, давайте поговоримо 
про нинішню оперативну 
ситуацію в Приірпінні, тен-
денції тих чи інших право-
порушень.

— Наразі особливої на-
пруги не існує, проте все ж 
ситуація складна. Якщо го-
ворити про тенденції право-
порушень, то вони найбіль-
ше виявляються в напрямку 
крадіжок особистого майна 
громадян.

— Чи вдається поліції 
розкривати ці злочини й 
запобігати, та яке їх під-
ґрунтя?

— Давайте відразу скажу 
про підґрунтя: найбільше 
квартирних крадіжок здій-
снюють так звані київські га-
стролери, бо Ірпінь є супут-
ником столиці. Ми розкрили 
вже не один злочин і маємо 
надію, що з часом їх вико-
рінимо, бо в нас з’явилися 
невтомні помічники, котрі 
несуть цілодобову варту.

— Заінтригували, що це 
за такі залізні стражі пра-
вопорядку?

— Справді залізні, це – 
камери відеонагляду, вони 
вже встановлені в найбільш 
людних місцях, і тут велика 
подяка міській владі. У но-
вому році планується вста-
новити камер відеонагляду 
втричі більше. 

— А от як захистити ка-
мерами відеонагляду при-
ватний сектор?

— Їх пильне око стежити-
ме вдень і вночі зі стовпів за 
вулицею і воротами в будин-
ки. Скажу більше — згодом 
Ірпінь стане мертвою зоною 
для злодюг.

Власкор «ІВ»

(початок — с. 1)
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АЛЬТЕРНАТИВА

НОВІ РІШЕННЯ НОВОЇ СЕСІЇ
23 листопада відбулася четверта сесія Ірпінської міської ради, що тривала понад годину. Це при 
тому, що зі 193 питань порядку денного було розглянуто лише 43.

150 питань було знято у 
зв’язку з тим, що більшість 
новобраних депутатів не 
були при владі за часів ми-
нулих каденцій і не змогли 
до кінця розібратися у за-
пропонованому порядку 
денному так, щоб упевне-
но голосувати за те чи інше 
питання.

Отже, на початку засі-
дання міський голова В. 
Карплюк повідомив, що за 
результатами консультацій 
з депутатами ухвалено рі-
шення про зняття з розгля-
ду сесії земельних питань 
(ця тема, на думку більшо-
сті депутатів ІМР, потребує 
додаткового вивчення), 
окрім тих, що стосуються 
виділення землі під будів-
ництво для учасників АТО. 
«Але ми повинні розуміти, 
що кожне затягнуте рішен-
ня – це людська доля, і 
громадяни через нашу не-
оперативність не зможуть 
отримати відповідні доку-
менти, – зауважив міський 
голова. – Тож на наступ-
ній сесії депутати мають 
висловити свої напрацю-
вання, озвучити виявлені 
порушення і надати пропо-
зиції». 

Наступне питання, яке 
теж відклали, – закріплен-
ня депутатів за виборчими 
округами. 

Відправили на доопра-
цювання і проект постій-
ного регламенту Ірпінської 
міської ради. Втім, сесія 
затвердила форму посвід-
чення депутата міської 
ради. Віднині з традиційної 
книжечки документ набув 
більш сучасних форм – 
двостороннього пластико-
вого. 

Також депутати своїм 
рішенням розірвали угоду 
про оренду земельної ді-
лянки на вулиці Воїнів-ін-
тернаціоналістів, 18-А, 
(Друга Лінія), чим фактич-
но зумовили переїзд відді-
лу Держкомзему України 
до приміщення Ірпінської 
міської ради. По-перше, 
це зручніше для городян, 
по-друге, під збільшуваль-
ним склом прозорого офі-
су складніше буде давати і 
брати хабарі… 

Було ухвалено рішен-
ня про розірвання угоди 
оренди з Державтоінспеці-
єю, що міститься за адре-
сою Соборна, 2-Е. Ідея на-
ступна: скупчити всі силові 
структури в одному місці 
для зручності громадян. 
Вивільнену споруду піс-
ля реконструкції нададуть 
Еміграційній службі, бо 
«нині більш скандального 
органу, який не встигає оп-
рацьовувати потреби гро-
мадян, немає».

Новинами четвертого 
пленарного засідання ста-
ло те, що КП «Контроль 
благоустрою міста» пе-
реїхав на вул. Шевченка, 
5, а Ірпінська міська ор-
ганізація інвалідів війни, 
Збройних сил та учасників 
бойових дій отаборилась 
за адресою Шевченка, 5.

Депутатський корпус 
дав «добро» на погоджен-
ня низки технічних умов, 
а це – додаткові сверд-
ловини, закільцювання і 
каналізування (зокрема, 
реконструкція каналіза-
ційної насосної станції 
на Машторфі) для того, 
щоб «Ірпіньводоканал» 
зміг нормально постача-
ти водою жителів певних 
будинків на вулицях Лер-
монтова, Комінтерну, Над-
сонова, Садової.  

Позитивно відреагував 
депутатський корпус на 
дозвіл про водовідведення 
будівництва по вулиці Ло-
моносова, 2, попри заува-
ження з зали, що зведення 
будинків на цій земель-
ній ділянці відбувається 
за відсутності необхідних 
дозволів, що «сама ділян-
ка розташована за межами 
Ірпеня і через це місту від 
того водовідведення нема 
ніякого зиску». 

Міський голова пояснив, 
що, по-перше, в будь-яко-

му разі місто отримує 
відрахування у вигляді 
пайової участі, по-друге, 
якщо відмежуватися від 
тих територій, то зиск ма-
тиме Київська область, та 
найголовніше: не надава-
ти можливості врізатися в 
міські комунальні мережі 
– протизаконно, бо дозвіл 
на побудову житла нада-
вала Ірпінська міська рада 
за каденцій попередніх 
міських голів. Якщо на «чу-
жаків», тобто, власне, на 
ірпінців махнути рукою, то 
це обрізає можливість від-
воювати спрадавна ірпін-
ські землі. 

Далі депутати виріши-
ли низку кадрових питань, 
зокрема затвердили новий 
склад конкурсної комісії 
Ірпінської міськради з на-
дання оренди приміщень 
комунальної власності та 
затвердили Людмилу Ло-
зову на посаді керівника 
Ірпінського міського радіо.

На завершення сесії ви-
ступив представник ради 
ветеранів АТО Ірпеня, 
який довів Положення, за 
яким надаватимуть квар-
тири та земельні ділянки 
учасникам війни на сході 
країни (перевагу надава-
тимуть родинам загиблих 
воїнів, тим, хто втратив 
працездатність, інвалі-
дам). Зокрема, прозвуча-

ла інформація, що в чер-
зі на отримання квартир 
перебуває 77 осіб, а на 
земельних ділянок – 140 
громадян. Зрозуміло, що 
кількість людей збільшу-
ється, списки корегуються 
щодня, щогодинно. В од-
наковій мірі будуть врахо-
вані потреби доброволь-
ців, які йшли воювати поза 
військкоматом. Загалом з 
міста на фронт було при-
звано 586 військовослуж-
бовців, і вони теж потре-
бують пільгових умов із 
надання житла.

Міський голова зазна-
чив: «В межах існуючого 
Ірпеня необхідної кілько-
сті вільної землі немає. 
Ми шукали виходи. Один 
із них такий: у місті є 
проблемні підприємства, 
які мають довгострокові 
договори оренди землі, 
наприклад, на 25 чи 49 
років. Розірвати через суд 
ці угоди надскладно. Ми 
знайшли двох підприєм-
ців, які погодилися відмо-
витися від орендних угод, 
вони залишать для своїх 
підприємств до 30% площі 
землі, а 70% передадуть 
учасникам АТО. Для того, 
щоб ні міський голова, ні 
депутати, ні взагалі хтось 
не впливали на цей про-
цес, запропоновано ме-
ханізм – рада учасників 
АТО, яка й формує список. 
28 листопада цей список 
буде оприлюднено, на цю 
подію запрошуються депу-
тати, ЗМІ, активісти, меш-
канці Ірпеня..

Міський голова за-
значив, що є можливість 

упродовж півроку учасни-
кам АТО надати земельні 
ділянки або квартири.

Однак із цього питання 
виникла дискусія, оскіль-
ки забудова планується 
по вул. Єсеніна, де остан-
нім часом загострилася 
ситуація щодо законності 
вирубки лісу під будівниц-
тво.

Депутат Кухайлешвілі 
зауважив, що «з ділянками 
для атовців треба розібра-
тися», тобто фактично від-
термінувати видачу землі 
і квартир. На що один із 
членів ради учасників АТО 
зауважив: «А що ви відпо-
вісте тому бійцю, який по-
вертається на фронт? Він 
хоче хоч щось дати своїй 
родині, бо він абсолютно 
не впевнений, що повер-
неться додому живим. То 
скажіть йому, шановний 
депутате, що ви ще рік 
будете розбиратися. Ви-
рішуйте, що важливіше: 
чи забезпечити цих людей 
житлом, чи законсервува-
ти рекреаційну зону? Або 
ж визначте термін: через 
місяць ми знайдемо нові 
землі і надамо їх».

У підсумку депутати 
проголосували за виділен-
ня ділянок під будівництво 
квартир ветеранам АТО, 
тож надано дозвіл двом 
будівельним товариствам  
на поділ земельних діля-
нок, що перебувають у 
довгостроковому оренд-
ному користуванні, з ме-
тою виділення землі для 
воїнів, що воювали і вою-
ють на сході України. 

Володимир КОСКІН

САМОВРЯДУВАННЯ

«ПРОЗОРИЙ ОФІС» – 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ

ЩО ТАКЕ                  
«ПРОЗОРИЙ ОФІС»

В Ірпінському варіанті – 
це весь перший поверх місь-
кої ради, площею близько 
540 м2. Тут немає звичних 
дверей, все відкрито, у склі. 
Основні меблі – робочі столи, 
за якими надають послуги 30 
(із 38 запланованих) праців-
ників.

У вестибюлі – довідковий 
стіл. Тут ввічливі дівчата до-
поможуть вам потрапити 
до потрібного спеціаліста. 
Можете обійтися й без їх до-
помоги – поряд стоять два 
термінали з кнопками всіх 
служб. Натискаєте на потріб-
ну (скажімо, «Ірпіньводока-
нал») й отримуєте карточку, 
на якій стоїть номер вашої 
черги і номер віконця, до 
якого ви записалися. Ваша 
черга висвітлюється на моні-
торах. Все без метушні, сва-
рок і «хитрунів» у черзі. І ще 
одне, дуже суттєве. Раніше, 
стикаючись з працівниками 
різних служб, вас не поки-
дало відчуття, що ви чимось 
завинили перед ними. Нині 
все по-діловому, з макси-
мальною увагою та повагою 
до відвідувача.

У Центрі є спеціальна про-
зора кімната для прийому 
громадян головою міста та 
його заступниками.

Не забули у «Прозорому 
офісі» й про батьків із дітьми. 
Поки батьки вирішуватимуть 
свої питання, діти зможуть 

За період від 2 до 20 листопада послугами 
«Прозорого офісу» скористалися  3067 громадян. 
Із них 934 припадає на «Ірпіньводоканал»; 611 – на 
«Київобленерго»; ЦНАП Інші питання – 455; відділ мі-
стобудування та архітектури – 234, відділ земельних 
ресурсів – 206; Теплоенергопостач – 118, юридична 
консультація – 61, служба у справах дітей та сім′ї – 50, 
волонтери – 16, АТО – 5 тощо. 

Служби, які приймають           
у «Прозорому офісі»

— Реєстрація юридичних і фізичних осіб
— Ірпінське міське управління юстиції
— Загальний відділ
— Відділ земельних ресурсів
— Відділ містобудування та архітектури

— Відділ житлово-комунального господар-
ства

— Служба у справах дітей та сім’ї 
— Ірпінське земельно-кадастрове бюро
— Теплоенергопостач
— Контроль благоустрою 
— Ірпіньводоканал
— Управління ЖКГ «Ірпінь»
— КП «Ірпінське БТІ»

— Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго»
— Ірпінський МВ ГУ ДСНС
— Правління Держсанепідслужби
— Управління ветеринарної медицини
— Волонтери
— Юридична консультація
— АТО
— ЦНАП 
— Інші питання

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
керівним складом виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

у Центрі надання адміністративних послуг «Прозорий офіс»
№
п/п Посада керівника Прізвище, ім’я,     

по батькові Дні прийому Години 
прийому

1 Міський голова Карплюк Володимир 
Андрійович

друга, четверта 
середа 08:00-11:00

2 Секретар ради Денисенко Юрій 
Олександрович

друга, четверта 
середа 9:00-12:00

3 Перший заступник 
міського голови

Христюк Дмитро 
Вікторович

перший, третій 
вівторок 9:00-12:00

4 Заступник міського 
голови

Семко Наталя 
Григорівна

перша, третя 
п’ятниця 9:00-12:00

5 Заступник міського 
голови

Михальченко Лідія 
Яківна

перший, третій 
четвер 9:00-12:00

6 Керуючий 
справами 

Карєв Костянтин 
Юрійович

другий, четвертий 
понеділок 9:00-12:00

Одним із показників дієвості місцевої адміністрації є її здатність 
переходити на новий, європейський рівень спілкування з громадянами. 

Ірпінська влада зробила дуже якісний крок у цьому напрямку, відкривши 
12 жовтня Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» (ЦНАП). Тепер 
мешканці Приірпіння можуть отримати інформацію чи довідку швидко, без 
черг і нервових стресів.

гратися у спеціальній скляній 
кімнатці, наповненій іграш-
ками.

ЩО КАЖУТЬ ВІДВІДУВАЧІ?
Цікавлюсь у відвідува-

чів Центру про їх враження. 
Пенсіонерка користується 
послугами «Прозорого офі-
су» не вперше. І кожен раз за-
лишалася після спілкування з 
працівниками задоволеною. 
Питання, які її цікавили, вирі-
шувалися чітко і якісно.  

Жінка, яка вперше випро-
бовує можливості Центру, 
розпитує адміністраторів, чи 
надаються громадянам і на 
яких умовах юридичні кон-
сультації. Їй розказують, що 
всі (у межах можливостей) 
консультації безкоштовні, а 

при потребі юристи скерову-
ють відвідувачів до необхід-
ної йому служби.

Молода жінка, якій до 
цього довелося пройти ви-
пробовування чергами в ін-
ших місцях, дуже позитивно 
сприймає Центр, підкреслю-
ючи його європейськість за 
всіма показниками. 

Жінки, які мають звання 
«Мати-героїня», інваліди Ве-
ликої Вітчизняної війни, Герої 
Соціалістичної Праці, Герої 
Радянського Союзу, Герої 
України приймаються поза-
чергово.

«Прозорий офіс» працює 
з 8:00 до 17:00. Перерва на 
обід: з 12:00 до 13:00.

Данута КОСТУРА
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПОПЕРЕДЖАЄ

ПОНАД 38 млн. грн. 
єдиного податку надійшло 

до місцевих бюджетів 
Ірпінського регіону

«На обліку в Ірпінській ОДПІ перебувають 12346 
тисяч фізичних осіб-підприємців», – повідомила за-
ступник начальника Ірпінської ОДПІ Людмила Ступак 
на черговой зустрічі зі ЗМІ. Із них – 5894 тисячі фізич-
них осіб-платників єдиного податку, у тому числі:

— платників єдиного податку першої групи – 792; 
— платників єдиного податку другої групи – 3018; 
— платників єдиного податку третьої групи – 2084 

фізичних особи. 
Із початку року кількість платників єдиного податку 

збільшилась на 339 у порівнянні з минулим роком. 
Завдяки співпраці платників податків і фахівців Ір-

пінської ОДПІ впродовж січня-жовтня 2015 р. до міс-
цевих бюджетів Ірпінського регіону надійшло 38,6 
млн. грн. єдиного податку з фізичних осіб. У порівнян-
ні з відповідним періодом минулого року надходжен-
ня збільшилися на 3,7 млн. грн.

У жовтні поточного року в результаті цієї роботи в 
Ірпінському регіоні надійшло 5,3 млн. грн. єдиного 
податку з фізичних осіб. У порівнянні з жовтнем ми-
нулого року надходження збільшилися на 1 млн. грн. 

  Ірпінська ОДПІ

Транспортний податок – 
лише ДЛЯ МІЛЬЙОНЕРІВ 
Комітет Верховної Ради з питань податкової та мит-

ної політики зареєстрував на сайті парламенту проект 
закону №3357 про внесення змін до Податкового ко-
дексу щодо податкової лібералізації. 

Зокрема, цим законопроектом запропоновано змі-
ни в частині адміністрування транспортного податку: 

– зміна ідеології справляння податку: об'єкт опо-
даткування – автомобілі вартістю понад 1 млн. грн. ві-
ком до 5 років (сьогодні автомобілі з об'ємом двигуна 
понад 3000 см. куб. віком до 5 років); 

– визначення об'єкта оподаткування: середньорин-
кова вартість, враховуючи марку, модель, рік випуску, 
тип та об’єм циліндрів двигуна, тип коробки передач, 
пробіг автомобіля (сьогодні не враховується); 

– ставка податку без змін – 25 тис. грн. у рік.
Інформація про вартість розміщується на сайті Мі-

некономіки. Сплата податку призупиняється на період 
викрадення автомобіля.

  Ірпінська ОДПІ

РИЗИКИ ЗАРПЛАТИ В «КОНВЕРТАХ»
Бiльшiсть молоді вважає, що їхня пенсія ще далеко попереду, тому можна й не замислюватися над 

тим, що буде через кілька років. Однак у будь-який час може постати необхідність призначення 
пенсії через інвалідність або втрату годувальника. Тому…

Виплата заробітної плати 
нижче встановленого держа-
вою мінімального рівня та «у 
конвертах» без сплати єдино-
го внеску – це свідоме позбав-
лення себе права на майбут-
ню пенсію. Загальновідомо, 
що розмір призначеної пенсії 
залежить від тривалості стра-
хового стажу та заробітної 
плати. Якщо розмір легаль-
ної заробітної плати менший 
за мінімальний, то людині не 
зараховується місяць роботи 
за повний місяць страхового 
стажу. Мінімальна заробітна 
плата є державною соціаль-
ною гарантією, обов'язковою 
на всій території України для 
підприємств усіх форм влас-
ності та господарювання. 
Тому, як правило, щоб не 
порушувати закон, підприєм-

ства і підприємці виплачують 
саме мінімальну заробітну 
плату, а більшу частку обіця-
ного прибутку вкладають у 
«конверти» – без сплати по-
датків і внесків. 

Щоб захистити права за-
страхованих осіб, в Ірпін-
ській міській раді щомісячно 
проводиться засідання робо-
чої групи з питань легалізації 
заробітної плати та зайнято-
сті населення з запрошенням 
порушників законодавства 
про працю. 

Основними завданнями 
робочої групи є донесення 
до керівників підприємств 
важливості використання 
найманої праці відповідно до 
вимог чинного трудового за-
конодавства, проведення ін-
формаційно-роз’яснюваль-

ної роботи щодо соціальних 
ризиків для громадян, які не 
легалізують свою зайнятість 
та отримують заробітну пла-
ту неофіційно. 

Окрім того, від рівня заро-
бітної плати найманих пра-
цівників прямо пропорційно 
залежить надходження не 
тільки єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, а й 
податку з прибутків фізичних 
осіб – основного джерела на-
повнення місцевого бюдже-
ту, відповідно до величини 
грошових потоків, від якого 
залежить утримання місцевої 
інфраструктури. 

Управління Пенсійного 
фонду України у місті Ірпе-
ні звертається, по-перше, до 
молодого покоління, від те-

перішніх дій якого залежить 
не тільки його майбутнє, а 
й нинішній розвиток міст, в 
яких мріється жити. По-друге, 
закликаємо відповідальних 
осіб забезпечити захист прав 
застрахованих осіб щодо на-
рахування та виплати заро-
бітної плати найманим пра-
цівникам. Держава саме на 
вас поклала обов’язок гаран-
тувати нарахування та ви-
плату заробітку працівникам 
на належному рівні. Тож по-
піклуйтеся про забезпечене 
майбутнє ваших підлеглих! 
Хіба ми не прагнемо жити 
в Державі, де дотримують-
ся визначені Конституцією 
України права кожного гро-
мадянина?

Управління Пенсійного 
фонду України у м. Ірпені

Нагадуємо, що з 1 січня 2015 р. відбулися істот-
ні зміни в законодавстві щодо сплати єдиного 

соціального внеску, спрямовані на детінізацію ринку 
праці та легалізацію заробітної плати, зокрема:

– передбачено нарахування єдиного внеску за 
кожну застраховану особу;

– запроваджено мінімальний щомісячний страхо-
вий внесок за найманих працівників;

– запроваджено знижувальний коефіцієнт роз-
міру єдиного внеску за найманих осіб за основним 
місцем роботи для роботодавців, які підвищують 
заробітну плату.

Також із 1 січня 2015 року набрала чинності нова 
норма Кодексу законів про працю України, яка пе-
редбачає відповідальність роботодавців за викори-
стання найманої праці без юридичного оформлен-
ня, а також виплату зарплати «у конвертах», зокрема 
відповідальність у вигляді штрафів.

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВИБОРЧОЇ 
КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

15 листопада 2015 року відбулося повторне го-
лосування на окрузі №3 між двома кандидатами в 
депутати до Гостомельської селищної ради. Згідно з 
постановою Гостомельської селищної виборчої комісії 
Київської області №109 від 15 листопада 2015 року 
«Про визнання депутата Гостомельської селищної 
ради обраним», депутатом Гостомельської селищної 
ради обрана:

Матусяк Ольга Іванівна, 1967 року народження, 
освіта середньо-спеціальна, безпартійна, проживає 
по вул. Свято-Покровська 68, кв. 15 в смт. Гостомель 
Київської області, самовисуванець; яка набрала най-
більшу кількість голосів виборців в одномандатному 
виборчому окрузі №3 з виборів депутатів Гостомель-
ської селищної ради, а саме: (110) сто десять голосів.

► На Київщині у 95,6% перевірок 
виявлені порушення трудового 
законодавства

Із початку року органами ГУ ДФС у Київській області 
проведено 319 перевірок суб’єктів господарювання, в 
305 випадках виявлені порушення трудового законодав-
ства. Додатково до бюджету надійшло 1,3 млн. грн. 

 У ході проведення контрольно-перевірочних заходів 
виявлено 297 фактів виплати коштів під звіт, не облі-
кованих («тіньових») коштів без відображення в обліку, 
виплати коштів під виглядом додаткових благ, непра-
вомірного надання соціальної пільги, неправомірного 
застосування ставки податку, виплати інших доходів без 
утримання та перерахування податку на доходи фізич-
них осіб. Додатково бюджет отримав 1,3 млн. грн.

ГУ ДФС у Київській області

► Уточнення до Додатку №15, 
розміщеному у №46 газети «Ірпінський вісник». 

Дата опублікування додатку – 20 листопада 2015 р.
Найменування таблиць:
С.14: «Загальні результати виконання доходної  ча-

стини загального фонду міського  бюджету за 9 місяців 
2015 року».

С.17: «Загальні результати виконання видаткової 
частини загального фонду міського бюджету м.Ірпінь 
за 9 місяців 2015 року».

С.18: «Виконання спеціального фонду міського  бю-
джету м. Ірпінь за 9 місяців 2015 року».
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ПРЕТЕНДЕНТ

ПЕРЕВІРЯЛИ НЕ ТЕ І НЕ ТАК?
Як відомо, нещодавно робоча група Київської держобладміністрації 
перевірила діяльність виконавчого комітету Ірпінської міської ради «щодо 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань 
додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, організації роботи із 
розгляду звернень громадян».

Що ж з’ясувала робоча 
група?

«Ірпінською міською ра-
дою та виконавчим коміте-
том було порушено розділ 
ІІ статей 15, 16 Порядку 
розгляду звернень громадян 
Закону України «Про звер-
нення громадян» та п. 40 Ін-
струкції з діловодства Ірпін-
ської міської ради в частині 
«Резолюція».

На підставі чого було 
зроблено такий висновок? 
На підставі того, що «реє-
страційно-контрольна карт-
ка №Т 5.5 має резолюцію 
Борзили І.М. на ім’я Ко-
пача М.І. без конкретного 
доручення, а заяву без до-
ручення вищої організації 
розглянула Гостомельська 
селищна рада».

Що ще було не так на 
думку робочої групи? 

«Работа з громадянами 
міста Ірпеня заступниками 
міського голови проводить-
ся неефективно». Висновок 
зроблено з того, що майже 
з усіх питань, розглянутих 
на усному прийомі міського 
голови, надані роз’яснення, 
та не надано реєстраційних 
книг заступників міського 
голови щодо особистого 
прийому. 

Робоча група з Києва та-
кож констатувала, що робо-
та постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень 
громадян ведеться незадо-
вільно.

Як відреагував виконав-
чий комітет Ірпінської місь-
кої ради?

Акт проведення перевір-
ки прийняти до відома.

Яка за тим конкретика?
«Заступникам міського 

голови та керівникам струк-
турних підрозділів забез-
печити дотримання вимог 
Інструкції з діловодства в 
Ірпінській міській раді, в її 
виконавчому комітеті та в 
структурних підрозділах.

Сектору по роботі із 
зверненнями громадян за-
безпечити:

- проведення засідань 
постійно-діючої комісії з пи-
тань розгляду звернень гро-
мадян відповідно до вимог 
Указу Президента України 
№109/208;

- ведення та заповнення 
реєстраційних книг особи-
стого прийому заступників 
міського голови у встанов-
леному порядку.

Передати Акт прове-
дення перевірки діяльно-
сті виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради від 
01.10.2015 року на розгляд 
Ірпінської міської ради.

Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на 
керуючого справами Карєва 
К. Ю». 

Та при тому спливло ве-
лике АЛЕ. Під сумнів по-
ставлено законність дій са-
мої робочої комісії і навіть 
законність її створення.

На основі чого? По-пер-
ше, всупереч до норматив-
но-правових актів Київська 
обласна державна адміні-
страція розпорядженням 
від 12.08.2015 року №301 
утворила обласну робочу 
группу з проведення пере-
вірок діяльності райдер-
жадміністрацій, сільських, 

селищних, міських рад Київ-
ської області, замість комі-
сії з проведення перевірок 
діяльності райдержадміні-
страцій, виконавчих органів 
сільських, селищних, місь-
ких рад.

По-друге, виконавчий 
комітет Ірпінської міської 
ради не був ознайомлений 
із затвердженим планом 
перевірки і терміном її про-
ведення не пізніше ніж за 5 
робочих днів до початку пе-
ревірки.

По-третє, перевірка три-
вала 31 робочий день за-
мість 5-ти робочих днів. Рі-
шення керівника органу, що 
призначив перевірку, про її 
продовження виконавчому 
комітету Ірпінської міської 
ради не було надано.

По-четверте, робоча гру-
па перевіряла переважно 
повноваження, що відповід-
но до ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самовряду-
вання в Україні» відносяться 
до виключної компетенції 
Ірпінської міської ради (пи-
тання дотримання вимог зе-
мельного, природоохорон-
ного законодавства, питання 
перевірки договорів оренди 
та угод суборенди земель-
них ділянок управлінням 
юридичного забезпечення 
та контролю аппарату Київ-
ської обласної державної ад-
міністрації), або відповідно 
до пунктів «а» ст. ст. 27-38 
цього Закону віднесено до 
власних повноважень вико-
навчого комітету (питання 
дотримання вимог місто-
будівного законодавства, 
дотримання вимог під час 

видачі містобудівних умов 
і обмежень на забудову зе-
мельних ділянок, питання 
справляння плати за землю). 

По-п’яте, робоча група 
в розділі ІІ Акту зазначила 
результати перевірки до-
тримання вимог земельного 
законодавства Державною 
інспекцією сільського госпо-
дарства в Київській області, 
перевірка якого не прово-
дилася і не мала бути прове-
дена під час перевірки вико-
навчого комітету Ірпінської 
міської ради.

Що з того напрошується?
Виконавчий комітет Ір-

пінської міськради констатує 
«відсутність повноважень з 
розгляду висновків робочої 
групи, викладених в Акті від 
01.10.2015, що стосують-
ся виконання Ірпінською 
міською радою виключних 
повноважень, які не є деле-
гованими повноваженнями 
Виконавчого комітету Ірпін-
ської міської ради».

Це змушує звернутися до 
голови Київської обласної 
державної адміністрації з 
пропозицією провести служ-
бове розслідування дій по-
садових осіб, які зусиллями 
ними створеної обласної ро-
бочої групи замість перевір-
ки виконання делегованих 
повноважень виконавчим 
комітетом Ірпінської місь-
кої ради, провели перевір-
ку виконання виключних 
повноважень Ірпінською 
міською радою, власних 
самоврядних повноважень 
Виконавчим комітетом Ір-
пінської міської ради та 
виконання повноважень 
Державною інспекцією 
сільського господарства в 
Київській області».

Отака виникла казуїс-
тика, яку, звичайно, треба 
розкласти по поличках, аби 
вивести справу в площину 
корисної результативності.

Володимир КОСКІН
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НА ЧАСІ

ЗАЙМ ДО ЗАРПЛАТИ
В Україні дедалі більшої популярності набуває кредитування фізосіб на невеликі суми. Якщо у вас 

не вистачає коштів до чергової зарплати, а ніхто зі знайомих та родичів позичити не може або 
не хоче, можна звернутися до чотирьох фінансових інституцій, які вирішать таке питання швидко. 
До них належать небанківські фінустанови (кредитні спілки, ломбарди, мікрофінансові установи), 
банки (дають мікрокредити). «Ірпінський вісник» пропонує читачам розібратися в таких позичках 
детальніше.

КОШТИ ЗА ОГОЛОШЕННЯМ
Коли банки значно ско-

ротили кредитування, а 
потреба населення в гро-
шах не знизилася, а навіть 
зросла, звільнену нішу по-
чали займати небанківські 
фінустанови. На тлі виходу 
з ринку великої кількості 
банків на ньому почали до-
бре почуватися саме сервіси 
мікрокредитування. Як і всі 
кредити на невеликі суми та 
короткі терміни, такі позики 
мають плюси і мінуси.

На думку аналітика ком-
панії «Простобанк Консал-
тинг» Івана Нікітченка, до 
позитивних моментів такого 
позичання грошей можна 
зарахувати швидкість і лег-
кість їх оформлення. «Треба 
лише мати при собі паспорт 
та ідентифікаційний код — 
уся процедура займе кілька 
хвилин. Мінуси такі: пози-
чають невеликі суми (мак-
симум кілька тисяч гривень) 
на невеликі терміни (най-
частіше на 1—2 місяці) та 
під високі ставки (сотні від-
сотків річних)», — зазначає 
він.

Оформляючи такий кре-
дит, потенційному пози-
чальникові слід звернути 
увагу на повну річну став-
ку. Так, із маркетинговою 
метою вказується, що така 
плата становитиме лише 
2—3%. Проте незабаром 
з’ясовується, що цей показ-
ник щоденний, а за рік — 
730—1095%.

Що ж це за такі нові сер-
віси мікрокредитування? Як 
правило, на сайтах таких 
сервісів не вказують роз-
мір добових ані річних ста-
вок. Там люблять наводити 
приклади на кшталт такого. 
Людина бере 500 грн. кре-
диту терміном на 7 днів 
за умови сплати 10 грн. за 
день. За підсумками, креди-
тоотримувачеві доведеться 
викласти 570 грн. (тобто 
тіло + відсотки). І все. Жод-
ного слова про прихований 
платіж. Однак на одному з 
блогів, присвяченому мі-
крокредитуванню, клієнти 
цієї компанії вказували, що 
ніхто спочатку не говорить 
про комісію, і лише коли 
настає час віддавати пози-
чені гроші (навіть лише на 
7 днів), то платіж значно 
«товстішає». Не говорячи 
про більший термін такого 
кредиту.

За кожний день простро-
чення під час виплати позик 
«до зарплати» такі фірми 
нараховують чималі відсо-
тки (пеню), деякі додають 
штрафи. Тобто суми вихо-
дять значні, часто переви-

щуючи саме тіло кредиту 
в 3—4 рази. Тому краще 
вчасно розраховуватися за 
такими позиками.

Іван Нікітченко зазна-
чає, що такі організації тіс-
но співпрацюють із бюро 
кредитних історій, тому за 
умови несплати позики це 
нашкодить кредитній істо-
рії фізособи. І найголовні-
ше, що про таке дізнаються 
банківські установи, де от-
римати будь-коли нові кре-
дити такій людині буде дуже 
важко.

БАНКИ: КАРТКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

У сегменті мікрокредитів 
«до зарплати» банки тради-
ційно пропонують позики 
у вигляді овердрафту (які 
надають на картку клієнто-
ві, якщо в нього не вистачає 
коштів) за зарплатною карт-
кою.

Однак нині ці фінустано-
ви надзвичайно обережно 
підходять до відкриття но-
вих кредитних лімітів, по-
декуди зменшують раніше 
відкриті.

«Тепер це – наслідок не-
стабільності та погіршення 
економічної ситуації у краї-
ні. Інші форми кредитуван-
ня до зарплати у банківсько-
му секторі — екзотика, хоч 
окремі банки й пропонують 
мікрокредити готівкою. 
«Карткова» технологія була 
й залишається найзручні-
шою, оскільки це виключає 
зайві переміщення та витра-
ти часу на отримання і пога-
шення кредиту», — зазначає 
координатор Комітету бан-
ківських продуктів і право-
вого забезпечення Незалеж-
ної асоціації банків України 
(НАБУ) Дмитро Глінський.

Незалежні фахівці зазна-
чають, що за банківськими 
кредитними картками від-
булося зростання середніх 
реальних ставок з 75% у 
кінці першого кварталу цьо-
го року до 86% річних нині. 
Так, ще на початку січня 
2015 р. цей показник ста-
новив у середньому лише 
65%. А кількість фінуста-
нов, що надають такі послу-
ги, зменшилася з початку 
2014 року з 23 до 14.

У разі користування карт-
кою у торговельній мережі 
нема комісії за зняття ко-
штів. Коли гроші отримува-
ти через банкомат, то цей 
показник встановлено на 
рівні 3—4% суми зняття.

Багато банків пропону-
ють грейс-період — перші 
30—55 днів відсотки за ко-
ристування кредитом не на-
раховують. У договорі може 
бути вказано, що відсотки 
починають нараховувати з 
25-го числа в наступному 
місяці після зняття коштів. 
Тобто клієнт може викори-
стати кошти 31 березня, а 
відсотки почнуть нарахову-
вати з 26 квітня.

Проте часто-густо 
рекламований 

фінустановами 
30—55-денний пільговий 
термін насправді 
виявляється фікцією, 
бо таке кредитування 
відлічується з 1 числа 
поточного місяця й 
у результаті період 
пільг буде майже вдвічі 
коротший. Клієнти, як 
правило, дізнаються про 
це вже «заднім числом», 
коли вже доводиться  
сплачувати.

Якщо вам із якихось при-
чин припинили зараховува-
ти зарплату на картку з кре-

дитним лімітом, необхідно 
пересвідчитися, що за нею 
не залишилося непогашених 
зобов’язань. Забуті у шухля-
дах картки з від’ємним за-
лишком вже не раз ставали 
джерелом конфліктів між 
банками та їхніми клієнта-
ми.

КРЕДИТІВКИ: ТУТ НЕ 
БУВАЄ ЛЮДИНИ З ВУЛИЦІ

Кредитні спілки (КС) на-
дають послуги лише своїм 
членам. Для того, щоб узя-
ти кредит у спілки або по-
класти кошти на депозит, 
необхідно стати її членом. 
Вступний та обов’язковий 
пайові внески зазвичай ста-
новлять не більше 20—30 
грн. Для отримання креди-
ту необхідно мати при собі 
паспорт, ідентифікаційний 
код, документи, які підтвер-
джують джерела погашення 
цього кредиту (довідку про 
зарплату тощо). Кредитна 
спілка має право відмови-
ти у видачі кредиту члену 
КС, якщо потенційний пози-
чальник не надав необхідне 
підтвердження можливості 
повернення коштів.

«КС, на відміну від інших 
фінустанов, охоче працю-
ють з позичальниками, що 
потребують невеликих сум 
грошей (мікрокредити). 
Вони регулярно публікують 
свою річну фінансову звіт-
ність, яку зазвичай можна 
знайти на веб-сайті КС. Її 
члени мають право на отри-
мання інформації про їхню 
діяльність», — зазначає пре-
зидент Всеукраїнської асоці-
ації кредитних спілок Вікто-
рія Волковська.

За оцінкою фахівців, нині 
середній розмір кредиту в 
КС — 10 тис. грн. (у 2014 р. 
— 8—9,3 тисячі). Значна ча-
стина кредитів коливається 
у межах від 1 до 5 тис. грн.

Кредитні спілки видають 
довгострокові й коротко-
строкові кредити. «Міні-
мальний термін — до 3 мі-

сяців. Це кредити на поточні 
потреби. Ставка за ними 
найбільша — 45—60% (та-
ких кредитів лише 3% за-
гальної кількості), уточнює 
президент Нацiональної 
асоцiацiї кредитних спiлок 
України (НАКСУ) Петро Ко-
зинець. Кредити на строк від 
3 місяців до 1 року станов-
лять 46% загальної кілько-
сті. Серед них переважають 
споживчі розміром до 15 
тис. грн. Середня процентна 
ставка за такими кредитами 
— 45% річних (коливається 
вона від 30 до 60% річних).

За оцінкою НАКСУ, нині 
середня процентна ставка 
у кредитних спілках — при-
близно 40% річних. Ідеться 
про відсотки на залишок ко-
штів, а не на всю суму. Тоб-
то якщо людина бере кре-
дит на рік під 40% річних 
із щомісячним погашенням, 
то переплата становитиме 
близько 22%. На відміну 
від банків, кредитні спілки 
не мають прихованих пла-
тежів, комісій тощо. Коли 
людина бере вищезгаданий 
кредит у спілці під 40% з 
переплатою 22% річних, то 
у банку переплата за креди-
том під 24% річних з ураху-
ванням прихованих комісій 
становить 70—90%.

КС мають переваги по-
рівняно з іншими фінін-
ститутами. На відміну від 
банків, у них немає прихо-
ваних платежів, тому став-
ки 36—40% — реальні. У 
кредитних спілках гнучкіша 
політика забезпечення по-
вернення кредитів (індиві-
дуальна). Забезпеченням 
може бути поручительство 
інших членів спілки або ор-
ганізацій чи довідка про до-
ходи і витрати залежно від 
того, наскільки людину до-
бре знають. У банках такого 
підходу нема.

«У ломбардах кредитні 
ставки приблизно у 5 разів 
вищі, ніж у КС. Коли лом-
бард видає кредит, він не 
зацікавлений, щоб кредит 
був повернутий, оскільки 
застава зазвичай істотно 
більша за сам розмір кре-
диту. А ось кредитна спіл-
ка зацікавлена в тому, щоб 
кредит повернули», — під-
креслює Петро Козинець.

Отож мінусом кредитної 
спілки можна вважати лише 
те, що «людина з вулиці» 
отримати кредит не може. 
Вона повинна стати членом 
КС.

ЛОМБАРДИ: 
РЕКОРДСМЕНИ ЗА 
ШВИДКІСТЮ НАДАННЯ 
ПОЗИК

Ломбардний кредит мож-
на отримати за наявності 
документа, що посвідчує 
особу. Відмовити у наданні 
кредиту можуть, якщо на-
даний документ не містить 
обов’язкових реквізитів (на-
приклад, фотокартки). Де-
які фінустанови вимагають 
ідентифікаційний код.

Найпоширенішим ви-
дом застави в ломбарді є 
вироби з дорогоцінних ме-

талів (приблизно 90% всіх 
застав). На другому місці 
— побутова та офісна тех-
ніка (лідер — мобільні теле-
фони). Отримати кредит у 
ломбарді можна під заставу 
авто та інших транспортних 
засобів. А в промислових 
ломбардах заставою є ве-
ликогабаритна техніка, бу-
дматеріали та інструменти, 
спорядження для туризму.

У Всеукраїнській асоці-
ації ломбардів (ВАЛ) «УК» 
уточнили, що середній тер-
мін користування ломбард-
ним кредитом становить 
7—14 днів. Як правило, 
строк кредитних договорів 
у ломбарді коливається від 
1 до 30 днів. Кожен лом-
бард має власну систему 
кредитних ставок і тарифів, 
які залежать від терміну 
кредитування, суми креди-
ту, кон’юнктури місцевого 
ломбардного ринку, карти 
лояльності клієнта. Разом із 
цим є закономірність: чим 
більша сума кредиту, тим 
менша відсоткова ставка за 
його користування. Серед-
ній розмір ломбардного 
кредиту становить приблиз-
но 800—1000 грн. Ставка за 
день за ломбардним креди-
том коливається від 0,3 до 
1%.

За інформацією ВАЛ, на-
приклад, за користування 
кредитом у розмірі 3000 
грн. строком на 7 днів (се-
редній показник) при відсо-
тковій ставці за день 0,7% 
(відсоток відрізняється за-
лежно від умов кредиту-
вання кожного ломбарду) 
фізособа має сплатити за 
користування 147 грн.

Безперечним пріори-
тетом цього виду кредиту 
(порівняно з кредитами від 
інших фінустанов) є про-
стота його оформлення та 
швидкість отримання. Се-
ред мінусів — надання лом-
бардами кредиту виключно 
під заставу, на відміну від 
інших фінустанов. Через 
короткостроковість цих кре-
дитів вони стають доволі 
дорогими (порівняно з бан-
ківськими), якщо їх отриму-
вати на рік.

Вікторія КОВАЛЬОВА 

Від редакції. 

Отож не надто радійте 
пропозиції швидкого 
отримання кредиту. 
Пам’ятайте, що, 
звертаючись до будь-якої 
фінансової установи, ви 
маєте бути впевнені в її 
добропорядній історії, 
а також враховуйте 
особливості надання та 
повернення кредитів. 
Намагайтеся якнайшвидше 
віддати борг, інакше 
виплачувати за відсотками 
доведеться чимало.

► До її переваг 
належить:

1) клієнт отримує 
кредит безпосередньо 
в момент оплати за то-
вари у торговій мережі 
або у найближчому бан-
коматі;

2) кредит автома-
тично погашається в 
момент зарахування на 
картку зарплати;

3) якщо у «картково-
му пакеті» встановлено 
так званий грейс-період, 
то користувач отримує 
пільги, які полягають у 
нестягуванні відсотків за 
користування у певний 
термін. 

ВАКАНСІЯ: ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ-ЮРИСТ
Коцюбинська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної по-

сади головного спеціаліста-юриста виконкому селищної ради.
Вимоги до кандидатів:
— вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційнем 

рівнем магістра, спеціаліста.
Згідно з чинним законодавством, конкурсанти складають у письмовій 

формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також 
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Додаткові відомості про проведення конкурсу, основні функціональні 
обов’язки, розмір і умови оплати праці можна отримати за тел.: 73-466.

Потрібні документи: особова картка, автобіографія, копії документів про 
освіту, паспорта, ідентифікаційного номера, медична довідка за формою, 
декларація про доходи за 2014 рік. 

Документи приймаються за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 2. 
Прийом документів проводиться до 21.12.2015 року.

Селищний голова О.В. Матюшина

До уваги волонтерських та громадських організацій, 
а також підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності,  що 
здійснюють заходи з соціально-психологічної реабілітації!

 За дорученням Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антите-
рористичної операції відбудуться конкурсні торги із закупівлі послуг за бюджетною програ-
мою «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної опера-
ції» (КПКВК 2505150).

Участь у конкурсі можуть брати волонтерські, громадські організації, районні центри со-
ціальних служб для сім`ї та молоді, госпіталі для ветеранів війни, санаторно-курортні, ре-
абілітаційні установи, які відповідають вимогам до учасників конкурсу (відповідають квалі-
фікаційним критеріям, мають необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі).

Інформація щодо проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг із психологічної ре-
абілітації, вимоги до тендерної документації розміщені на веб-сайті служби (dsvv.gov.ua) та 
будуть розміщені на веб-порталі «Державні закупівлі».

Додаткову інформацію щодо участі у торгах Ви можете отримати у відділі соціальної, 
професійної адаптації та психологічної реабілітації Державної служби України у справах ве-
теранів війни та учасників антитерористичної операції за тел.: (044)281-08-31 або зробивши 
запит на електронну адресу: vpr2014@ukr.net.

ink361.com
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ТЕРИТОРІЯ – НОВИЙ СХІД
Хіба можна збудувати Державу, якщо не нагодуєш голодного, не напоїш 

спраглого, не зодягнеш нагого, не поможеш недужому, не впустиш у 
дім подорожнього, не відвідаєш в’язня, не розвієш сумніви, не розрадиш 
сумного?!. Кожній людині потрібний, щонайменше, хліб насущний і 
дах над головою… І праця, щоб заробити на той хліб. Кожній Державі 
потрібні справжні справедливі Закони. Однакові і для Президента, і 
для найбіднішого жебрака. Тоді тільки люди будуть ситі, зодягнені та 
житимуть у власних домівках.

Найбільше багатство у 
Світі – це моральність. Най-
страшніша біда – це війна! 
Ніхто з нас, українців, не 
сподівався війни. А вона 
увірвалася в наш Україн-
ський Дім, як ураган. Із того 
боку, з якого й уявити собі не 
могли. Аншлюс – загарбання 
Росією нашого Криму. Оку-
пація Донбасу. Не Донбас 
розпочав війну – не Донбас! 
Війну розпочала Москва. 
Нафарширувала Луганську 
й Донецьку області своїми 
провокаторами, озброївши їх 
навіть українськими псевдо-
паспортами. Зі смоленським 
акцентом! Збурення, підкупи, 
псевдореферендуми… Ма-
ріонетки, васали… І брехня, 
нахабна брехня! Інформа-
ційна брехня на цілий Світ! 
Гумконвої – зі зброєю, танка-
ми і російськими солдатами 
під брезентом… Гради, ура-
гани, буки – це такі військові 
зенітки… Так розпочинався 
Донбаський котел. 

Скоро два роки, як іде 
війна на Сході України. Жор-
стока, підступна й руйнівна 
гібридна війна – найстрашні-
ша з воєн. Із Донбасу змуше-
ні були виїхати два мільйони 
людей, рятуючись від обстрі-
лів і смертельної небезпеки. 
Півтора мільйона зареєстро-
ваних переселенців і більше, 
ніж півмільйона – без реє-
страції. Куди переселилися 
ті два мільйони біженців і 
вигнанців? Так звані внутріш-
ньо переміщені особи, як на-
писано в нашій реєстраційній 
довідці. ВТО! Не дай, Боже, 
нікому стати ВТО, не дай, 
Боже! 

МИ ПЕРЕСЕЛЕНІ –                      
В НІКУДИ…

І ми – ніхто! Держава по-
кинула нас напризволяще: 
жінок, дітей, інвалідів, неміч-
них і здорових, старих, малих 
– усяких… І робить «пристой-
ний» вигляд, що нас не існує 
зовсім. Можна на першій 
порі десь притулитися у зна-
йомих на місяць-півтора. Але 

не на два роки! Можна пере-
бути літо в якомусь хліві чи 
сараї. А – взимку?! Не можна 
орендувати житло за 5 тис. 
грн., коли зарплата – дві тися-
чі. Два мільйони бездомних, 
безпритульних людей! Без 
домівок, без елементарного 
даху над головою. Де будемо 
ночувати завтра?! 

 Немає ніякої Державної 
програми для переселенців, 
ні перспективи на забезпе-
чення житлом. Лише копійча-
ні нарахування: 400 грн. – на 
дитину і на пенсіонера – 800. 
Навіть одежі зимової не ку-
пиш! Усі наші звернення до 
Уряду і до всіх рівнів влади – 
безрезультатні. 

 Ми – громадська органі-
зація Українських патріотів, 
які виїхали з окупованої те-
риторії Донбасу і які не мис-
лять свого життя поза Украї-
ною та ніколи не підуть жити 
під окупантами. Ми створили 
громадську організацію «Те-
риторія – Новий Схід». Ні, 
ми не виїхали за кордон. І не 
збираємося туди виїжджати. 
Ми об’єдналися заради того, 
щоб вижити на виселенні. 
І здобути собі нове життя і 
власне житло в Україні. Ми 
всі – українські громадяни, 
вигнані ворогом із Донба-
су – розпочинаємо свій пер-
ший проект «Сто сімей – сто 
будинків». Не можна змінити 
Світ, але кожну окремо взяту 
людину можна зробити ща-
сливою.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
В Ірпені зараз перебуває 

близько п’яти тисяч пересе-
ленців з Донбасу. Приєднуй-
теся до нас! Будемо разом 
шукати вихід. Але наголошу-
ємо, ми гуртуємо людей, які 
справді люблять нашу Укра-
їну. І не на словах, а на ділі. 

Нашу організацію очолює 
дуже віддана Україні людина 
– Віра Анатоліївна Губанова, 
яка виїхала з Донецька. Жит-
тя змусило Віру стати волон-
тером і створити громадську 
організацію з захисту прав 
і свобод громадян України, 
які вимушені були покину-
ти родичів, будинки, бізнес, 
роботу і які миттєво стали 
безхатченками і безробітни-
ми… Ми не можемо й нада-
лі залишатися бездомними. 
Ми не можемо далі жити по 
чужих кутках у чужих людей. 
Аби зберегти свою людську 
гідність і не втратити ні Віри, 
ні Надії, ні Любові. 

 І ми змушені зараз про-
стягнути руку, погляд, душу 
– за допомогою до Світу. Ко-
жен збудований для нас бу-
динок буде мати табличку, де 
вкажемо, хто і скільки на це 
благодіяв. Про кожну надану 
нам копійку, долар, євро…  
зобов’язуємося детально зві-
тувати перед Благодійника-
ми. У Церквах будуть списки 
з іменами і прізвищами на-
ших Доброчинців, за яких ми 
будемо молити Господа-Бога 
з покоління у покоління… 

 В Україні йде війна. Ця 
війна не тільки на Сході – ця 
війна в кожній Українській 
хаті. Ми щодня ховаємо на-
ших загиблих синів, батьків, 
братів… По всій Україні! 
Волонтерство стало нашим 
Національним Подвигом! 
Фактично волонтери утриму-
ють нашу українську армію. 
На волонтерських руках – і 
лікування поранених та ска-
лічених на війні, їхня реабілі-
тація. Взяти ще на свої плечі 
житлову проблему двох міль-
йонів біженців-переселенців 
волонтери уже просто не в 
змозі. 

 Світе милий, дорогий Бі-
лий Світе! Звертаємось до 

Тебе за допомогою. Агове, 
Люди!!! Нам немає де жити… 
Наші діти не мають навіть 
письмового столу, щоб учити 
уроки. Ми, переселенці, не 
маємо ніякого Державного 
захисту. Ціни на все стрімко, 
як ніколи до того, ростуть. 
Кожного дня – нові податки. 
Газ непосильно подорожчав 
у десятки разів! Уряд увесь 
тягар війни поклав на спину 
своєму Народові. Революцію 
роблять романтики, а корис-
туються плодами – негідни-
ки. Напевно, це – про нас, 
українців! Ми ще живемо в 
нецивілізованому Світі. Хоча 
українська нація за своєю 
натурою була цивілізованою 
завжди. То лише правите-
лі наші чомусь не прагнуть 
до Цивілізації. Бо цивіліза-
ція – то справедливість. Це 
– справжня захищеність 
людини. Це – впевненість у 
завтрашньому дні. У цивілі-
зованій державі – допомога 
тим, хто потребує, на першо-
му плані. І там немає місця ні 
злодійству, ні корупції. 

СМЕРТЕЛЬНИЙ ГРІХ
 А смертний гріх – то не 

лише вбивство. Смертний 
гріх – зневажити, образити 
сиріт, вдів, інвалідів, старих 
людей… Залишити людину 
без праці – це теж смертний 
гріх. Бо значить – залишити 

її на голодну смерть. Ви-
гнати людину з рідної осе-
лі, зоставити без даху над 
головою, без її людського 
гнізда – смертний гріх. Саме 
над нами, переселенцями, і 
вчинено той смертний гріх. 
Але у нас є одна перева-
га – ми не покинемо Рідної 
Землі. Хоч тої землі у нас 
зараз немає – навіть під 
землянку. Ми не виїдемо з 
України – бо тут наше Укра-
їнське Небо. Ми не залиши-
мо свого Дніпра – бо хто 
нас напоїть живою водою?! 
І ми добре пам’ятаємо про-
рокування болгарської про-
видиці Ванги: «А твоя Украї-
на – прекрасна. Ти навіть не 
уявляєш, яке у неї прекрас-
не майбутнє!». 

 Світе, Добрі Люди, при-
лучайтеся до нас! Якщо ви 
простягнете нам хоч одну 
крокву – то уже постане при-
чілок нашої майбутньої осе-
лі. Якщо ви покладете хоч 
одну дошку до нашого даху 
– зведеться покрівля для зне-
долених. Якщо ви хоч трохи 
зміцните нам Надію, – і за 
це ми будемо вдячні. А буде 
Хата – то Сади ми посадимо 
самі. І запросимо вас – на 
яблука і на полуниці. Бо Рука 
Даруючого наповнюється 
знову й знову… 

 Господи, прости нас, що 
просимо. Ти бачиш, що по-

требуємо цього в нашому 
безвихідді. Боже Милости-
вий, пошли нам Добрий 
Знак! Милостиві люди, оз-
віться до нас! Бо у нас усіх, 
нині сущих в цьому Світі – 
одна Любов і одне Життя. В 
одному Спільному Часі!

Антоніна ЛИСТОПАД

УКРАЇНСЬКА 
ЗЕМЛЯ
І не зробиться темно.
І не зникне Весна.
Не торкай мою Землю! 
Бо священна вона.

Не втомлюся кохати…
Не зімнеш Благодать.
Не торкай мою Хату.
В Хаті діточки сплять.

Не погасиш Свічада.
Не посушиш Води.
Не торкайся Розсади – 
Не для тебе Плоди.

І не вийдеш на Гору.
Не схолодиш Вогні.
Не торкай моє Море!
Бо утопишся в нім…

Не зайдеш у Фортецю.
Не спорожниш Об’єм.
Не торкай моє Серце –
Своїм вибухом вб’є.

Не зупиниш і Літа.
Не скоротиться Вік.
Не торкай моє Світло.
Промінь – на Цілий Світ.

І не зробиться темно.
І не зникне Весна.
Не торкай мою Землю.
Бо священна вона!

Антоніна ЛИСТОПАД

Антоніна ЛИСТОПАД – секретар ГО «Територія 
– Новий Схід», письменниця, яка виїхала з 
Краснодону на Луганщині. Член Національної 
спілки письменників України. Лауреат премії 
ім. Василя Стуса.

Приймальня ГО «Територія – Новий Схід» 
знаходиться у приміщенні Ірпінської міської ради, 
на першому поверсі, праворуч.

Юридична адреса: 01135.м. Київ, вул. Дмитрівська, 
буд. 96/98, кв.75.

Поштова адреса: 01001. Україна, м. Київ, а/с В-502.
ЄДРПОУ 39572747, п/рах 26004210348891 у Ат 

«ПроКредит Банк», м. Київ МФО 320984.
Тел.: (098) 446 08 76, (095) 529 75 22
Email: new-east@ukr.net. Сайт: new-east.com.ua.

ЖИВУТЬ  У ВОРЗЕЛІ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
До редакції «Ірпінського вісника» зателефонував мешканець Ворзеля 

й запропонував газеті поцікавитися, як живуть переселенці у 
колишньому гуртожитку Податкового університету. Він якраз натрапив на 
момент, коли одна з сімей, яка там проживає, варила собі обід на вогнищі.

Побувати там вдалося 
лише більше ніж через тиж-
день. Біля входу до одного 
з будинків (а їх там зо 5) 
зустріли мене 12 грайливих 
песиків – щедрий подару-
нок місцевої собаки-мами. 
Невелика собача будка зго-
дом вмістила їх усіх. 

Знайомлюся з постояль-
цями. Тут із червня мину-
лого року проживають дві 
сім’ї з Луганської області та 
одна з Донецької. Рік тому 
в колишньому гуртожитку 
знайшли притулок близько 
семи десятків осіб, нині за-
лишилося півтора. Роз’їха-
лись, хто куди: в Поль-
щу, Західну Україну, інші 
знайшли собі притулок біля 

Києва в іншому містечку чи 
у самій столиці. 

А три сім’ї залишилися. 
Вдалося поспілкуватися з 
двома. Розказують свої іс-
торії. Коли почались бої, 
Тетяна з сином-інвалідом 
якраз була в обласному 
центрі. Додому, в Красний 
Луч, не повернулись, поїха-
ли у чому були подалі від 
вибухів. Опинились у Вор-
зелі. У Тетяни в Красному 
Лучі залишилася «гостин-
ка». У місті зараз «хазяй-
нують казаки», їхати туди 
немає бажання. Її мама ви-
їхала під час боїв до Росії. 
Пропонували оселитися в 
Челябінську, звідки приїха-
ла в Україну у 60-х роках 

минулого століття. Не за-
хотіла повернулася назад. 
Мириться з тим, що є.

Іра з чоловіком – із Кра-
маторська. Виховують двох 
дочок. Чоловік працює у 
Києві на будові. Приїжджає 
раз на тиждень. Іра, в мину-
лому кухар, зараз оформ-
лює інвалідність по зору. 
Старша донечка вчиться у 
ворзельській школі в 7-му 
класі. Вони зайняли велику 
кімнату на 30 м2. У примі-
щенні тепло – гріє радіатор. 
Але велика площа кімнати 
може обернутися злом – її 
важко нагріти. У Краматор-
ську в них залишився влас-
ний будинок. І хоча зараз 
там спокійно, але роботи 

немає – багато заводів, під-
приємств зруйновані. По-
вертатися назад не хочуть.

Мешканців не полишає 
тривога, а що, якщо рап-
том відключать світло, як 

це було кілька тижнів тому? 
Відключили на 5 днів. А для 
них електрика – це все. От 
і довелося варити обіди на 
подвір’ї, на вогнищі. Спів-
власник цієї території (яка 

колись була піонерським 
табором «Сосновий бір», 
а згодом гуртожитком для 
студентів і викладачів), ро-
дич Петра Мельника, Роман 
Мельник привіз їм про всяк 
випадок буржуйки. «Коли у 
нас щось трапляється, ми 
тут же йому телефонуємо. 
Відгукується. Думається, 
що коли б тут нас не було, 
то невідомо, в якому стані 
були би ці приміщення», – 
говорить Тетяна.

А місце справді там чудо-
ве. Будівлі у гарному стані. 
І якщо інші ворзельські ди-
тячі табори знищені вщент, 
а на їх місці – палаци з гек-
тарними газонами або хащі, 
де немає навіть і натяку на 
те, що тут колись дзвеніли 
дитячі голоси, то тут, при-
наймні, до недавнього часу 
лунали голоси студентів.  

Але повернімося до на-
ших переселенців. Пора-
дила їм звернутися в Ірпін-
ський «Прозорий офіс». Там 
має своє робоче місце пред-
ставник переселенців, яка 
підшукує для них житло.

Текст і фото: 
Данута КОСТУРА
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ПАМ`ЯТАЙМО!

ТОЙ ГНІТ ВАЖКИЙ ЩЕ НЕ СКИНУТО
Народ України в глибокій скорботі схиляється на знак смутку і спомину про своїх синів і 

дочок, що стали жертвами Голодомору в 1932-33 рр. У ті страшні часи я жив у Яготинському 
районі (з 1951 року – житель Ірпеня). Мені тоді довелося бути присутнім при встановленні факту 
людоїдства у нашому селі. У своїй розповіді я спираюся на те, що сам бачив, чому був свідком. 
А ще — на розповіді мого батька Григорія Бурлаки. Він був начитаною людиною, добре знав 
історію України. З ним спілкувався і його двоюрідний брат – учитель Микола Стукало. Вони часто 
обговорювали різні випадки і проблеми, а я любив їх слухати. І ті цифри, що я буду називати, це — 
їхні точні дані, бо вони, як то кажуть, перерахували все на пальцях, добре знаючи своє село і його 
людей. Висновки, до яких я вдаватимуся, — це також їхня думка.

КАРАВАНИ ГОРЯ 
ЛЮДСЬКОГО

Моє рідне село — Сере-
дівка Згурівського району 
— розкинулося серед лісо-
степу на масному чорно-
земі довгими, широкими 
й рівними вулицями. В до-
брий час село налічувало 
500 дворів, але голод змен-
шив його — у Середівці від 
нього померло 800 осіб. 
Відтоді село так і не очуха-
лося. І чим більше «процві-
тала» радянська влада, тим 
більше воно порожніло та 
занепадало. 

Кажуть, селу не щастило 
з головами колгоспу. Всіх 
їх, сіромах, привозило ра-
йонне начальство, мов ко-
тів у мішках, і пропонувало 
колгоспникам: «Ось вам но-
вий голова». А той «голова» 
вже десь прогорів, але став 
номенклатурою. І для ньо-
го єдиний вихід — нещасна 
Середівка.

Але ніщо так не зашко-
дило селу, як колективіза-
ція і голод. Страхіття 33-го 
в пам’яті тих, хто вижив, 
залишилися довіку. З якою 
бідою можна порівняти той 
голод? Немає йому порів-
нянь. А з ким можна порів-
няти тих, хто створив його? 
Їх теж не можу ні з ким по-
рівняти. 

Насуватися на наше село 
ці страшні події почали ще 
з 20-х років. Селян поділи-
ли на куркулів, середняків, 
бідняків. Уже діяли як влад-
ні структури комнезами. 
Влада опинилася в руках 
найбідніших. Вони, зрозу-
міло, не були добрими го-
сподарями у своїх дворах, 
не вміли економно, з до-
свідом вести справи. Ленін 
поставив завдання партії: 
«уметь достигать соглаше-
ния со средним крестьяни-
ном, опираясь только на 
бедноту». Вийде такий собі 

бідняк і б’є себе в груди: 
«Я незаможник». А влада 
йому мандат: йди, громи 
контру. На таких і робили 
ставку більшовики. Розпа-
лена більшовиками біднота 
трощила, руйнувала, бо не 
вона створювала всі мате-
ріальні і духовні багатства. 

Викачавши хліб у селян 
податками, влада не зупи-
нилася на цьому. Центр ви-
магав знову хліба. І поїхали 
по селу підводи в супрово-
ді комнезамівців, комсо-
мольців, уповноважених. 
Вони заходили на подвір’я 
з шомполами, якими про-
щупували солому, землю 
як у хаті, так і в надвірних 

будівлях, льохах. Забирали 
все: залишки хліба, торбин-
ки з насінням, цибулею, 
маком, квасолею, які були 
приготовлені до наступної 
весни. Не гребували і тим, 
що їм приглянулося з речей 
та одягу. 

Коли підводи від’їздили 
до іншого двору, то в цьо-
му, пограбованому, зали-
шалися знесилені, виснаже-
ні люди. Вони плакали від 
безпорадності. Ніхто їх не 
втішав, не заспокоював. Не 
піднімалися руки ставити 
на свої місця все, скинуте 
з горищ, полиць, скринь, 
із поперевертаних діжок. 
Відчиненими довго залиша-
лися двері повіток, клунь, 
комор, сажів. 

Просувався такий кара-
ван горя людського по ву-
лиці нестримно. Держава 
ніби займалася відкритим 

розбоєм, пограбуванням. 
Плакали люди по дворах, 
бо як не сьогодні, так зав-
тра прийде орда в їхній 
двір. 

Але це були, як кажуть, 
квіточки. На черзі вже сто-
яли розкуркулювання, 
колективізація, а потім і 
чорна хмара голоду, як 
наслідок «мудрої» політи-
ки партії. Колективізація 
розпочалася в нашому селі 
у 1929 р. Здійснювалася 
вона насильно, жорстоко. 
Люди старшого віку й досі 
пам’ятають, як незгодним 
розчавлювали пальці в две-
рях. У такій безвиході люди 

були змушені писати заяви 
про вступ до колгоспу. 

Але й після цього заби-
рали все із двору. У кол-
госпі нашого села було 
утворено 5 бригад. Наша 
вулиця стала четвертою 
бригадою, яка розмістила-
ся на садибах розкуркуле-
них братів Кривд. Це були 
порядні господарі, що мали 
великі сім’ї й своєю сум-
лінною працею здобували 
достаток. Їх вигнали з хат, а 
все майно забрали до кол-
госпних комор. Відбирали 
й одяг із пліч. А коли тітка 
Домаха Кривда приховала 
свою свитинку в сусідки, то 
дізналися активісти, забра-
ли ту одежину, ще й при-
хопили вбрання сусідської 
дівчини. 

Кепсько йшли справи в 
колгоспі. Справжні госпо-
дарі землі потрапили до не-
волі за межами України: хто 
на Соловки, інші на північ, 
на побудову соціалізму, а 
їхні діти розбрелися по сві-
ту. Земля не давала того, 
що раніше. А тут нова біда 
впала на голови людей. До 
колгоспів вони сіяли на сво-
їх землях жито. Селянин їв 
житній хліб, а житня солома 
служила за паливо. Та не 
стало ні хліба, ні соломи. 
Зима 1932-33 років була 
сніжна, з лютими мороза-
ми: люди гинули не тільки 
від голоду, а й від холоду. 
Вже допалювали надвірні 
будівлі, що стали пустка-
ми, а в кого ще залишилася 
якась худобина, то году-
вали її соломою, знятою з 
даху. 

Таке ж відбувалося й у 
колгоспі. Майже щодня бі-
гав я на бригаду (а це че-
рез один двір від нашого) зі 
своїми товаришами і бачив 
виснажених, підвішених на 
мотузках коней. І наш кінь 
часто приходив додому з 
бригади, ставав під вікнами 
і по-справжньому плакав. І 
ми плакали біля нього. 

ВЕСНА БІДИ І ЛІТО 
РОЗПАЧУ

Настала весна 33-го 
року. Вже пробуджувалася 
природа, все тягнулося до 

сонця, до життя. Але люди 
не помічали весняної кра-

си — вони вмирали від го-
лоду. Все, що могло бути 
стравою, давно вже зникло 
в їхніх оселях. Люди кида-
лися в різні кінці за поря-
тунком. Їхали у Воронезьку 
область зі своїми ряднами, 
рушниками, полотном, щоб 
там обміняти їх на борош-
но, зерно. Мало хто повер-
тався з тієї далекої дороги: 
їх скидали грабіжники з да-
хів вагонів, вони вмирали 
на станціях. 

Із давніх пір селяни вез-
ли до міста Прилук все, що 
родила земля, а середівська 
економія була постачальни-
ком тютюну для тамтешньої 
фабрики. Тісні зв’язки були 
села з цим містом. І селяни 
кинулися до нього за поря-
тунком. Вони тинялися собі 
по місту, нікому не потрібні, 
і вмирали під плотами, на 
смітниках. Міська похоро-
нна команда ховала їх на 
кладовищі в довгих брат-
ських безіменних могилах. 
Про це розповідала моя тіт-
ка, що жила в місті. 

Першими вмирали чо-
ловіки й діти. Уже пішла 
зелень, а потім зацвіла ака-
ція. Люди кинулися до них, 
але таке харчування тіль-
ки прискорювало смерть. 
З’явилися страшні хворо-
би — дизентерія і малярія. 
Моя мама захворіла маля-
рією, потім довго від неї лі-
кувалася. Немовлят інколи 
накривали подушками, щоб 
одразу вмирали, не мучи-
лися. Вмерли наші недалекі 
сусіди: Стеценко Степан із 
двома дітьми, Стукало Іван, 
теж із двома дітьми, сім’я 
Дерев’янка Максима, і тіль-
ки найстарший його син 
Іван вижив. Пам’ятаю, уже 
потім, коли він приїздив у 

село до родичів (дворище 
його зникло), то приходив 
до нас і цілував руки моєї 
матері, промовляючи, що 
вона його рятувальниця.

Багатьом допомагала 
моя мама. Кожного дня до 
нас приходив мій товариш 
Мишко Дерев’янко з мід-
ною кружкою, і мама на-
ливала йому молока. Але 
вже кілька днів Мишко не 
приходить до нас. Мама 
спитала про нього. Сказали, 
що Мишка вже немає. Його 
вбив сусіда, побачивши на 
своєму городі. 

Нам, дітям, батьки забо-
ронили виходити з двору. 
Я нишпорив по подвір’ю, 
вилазив на каштан, паркан, 
усе спостерігав за вулицею. 
Одного дня помітив, що два 
комсомольці прямують до 
наших сусідів Юрченків, що 
жили через дорогу. Одного 
з активістів я впізнав — це 
був М., який товаришував 
з моїм батьком, хоча й був 
молодшим за нього. Він 
сказав, що їдуть шукати 
Андрія. У цій сім’ї батько і 
мати уже померли, залиши-
лися дві дочки і син. 

Найменшій Оленці було 
16, а Гапа й Андрій уже 
дорослі. У них був рудий 
собака Найда, який кудись 
зник. А згодом — і кіт сусід-
ки баби Борисихи пропав. 
Баба зробила трус і через 
три дні пішла до Юрченків 
шукати свого кота. Я сидів 
на паркані тоді і нетерпля-
че чекав, коли вона вийде 
звідти. Аж ось виходить 
баба з прокльонами, підхо-
дить до мене, покульгуючи, 
і показує котячого хвоста: 
це, мовляв, тільки й зали-

шилося від мого кота. Хвос-
та знайшла під піччю. 

Та сьогодні прийшли 
комсомольці шукати Ан-
дрія, який уже був паруб-
ком. Останній раз я бачив 
його, коли він лежав на 
печі. Коли покликав його 
злізти, він відповів, що уже 
не в змозі це зробити. Ми 
переступили поріг хати — 
Андрія не було. Біля печі 
поралася його старша се-
стра Гапа, яка не реагувала 
на наші запитання. Молод-
ша Олена лежала на підло-
зі й плакала, крізь сльози 
промовляла, вказуючи на 
сестру і на стелю, що це 
вона таке зробила. Хлопці 
полізли на горище, з якого 
витрусили порубаного Ан-
дрія...

Коли ми зайшли знову до 
хати, та Гапа сиділа на лав-
ці біля вікна над великим 
чавуном, і дерев’яною лож-
кою з нелюдською жадіб-
ністю їла якесь коричневе 
місиво. Її відтягли силою від 

чавуна, але вона виривала-
ся й знову кидалася до ньо-
го — вона була божевільна. 
Обох сестер повезли до ра-
йону. Через три дні повер-
нулася Олена в порожню 
хату. Ніяка допомога сусідів 
не вплинула на неї. Вона 
вмерла через кілька днів. 
Так і стоїть досі перед очи-
ма її довга руса коса. 

А ВІН УЖЕ ЗАХОЛОВ…
Літо 33-го було дуже до-

щове і грозове. Вода стояла 
по канавах, берегах, і в них 
з’явилася риба. Ловили ра-
зом із рибою і жаб, яких теж 
споживали. 

Десь серед літа я спо-
стерігав дивну картину: ко-
ней в’язали одне до одного 
хвостами і гнали на стан-
цію. Пішов і наш кінь. Я все 
допитувався: куди коней 
діватимуть. І тут почув, що 
їх погнали на ковбасу. Того 
ж літа я почув пісеньку, з 
якої запам’ятав тільки цей 
рядок: «… А конница Буден-
ного пошла на колбасу…».

Коней забрали. А де ж 
брати тяглову силу? І тут 
відбулося досі нечуване: 
почали корів запрягати в 
ярма і використовувати як 
тяглову силу. Пішла і наша 
Зірочка. Ходили з нею бать-
ко і брат. Спочатку корови 
пручалися, але з часом при-
тихли. Тільки не те вже було 
молоко. 

Незважаючи на голод, 
людей гнали на роботу в 
поле. По селу на конях ганя-
ли бригадири, зупинялися 
біля дворів і кликали людей 
іти в поле. Бувало й таке: 
бригадир галасує під дво-
ром, а ніхто не виходить. 
Кинеться до хати, а колгосп-
ник уже захолов. 

Десь аж до 1936 р. кол-
госпники не їли чистого 
хліба. А все він був із до-
бавками — тертим буря-
ком, гарбузом, макухою, 
висівками. Дехто сіяв жито 
на городах і тишком молов 
у жорнах, бо сільська влада 
розбивала їх. 

Нас, школярів, виводили 
на поле для збирання ко-
лосків, зривати бур’ян на 
посівах, збирати жуків-дов-
гоносиків на бурякових 
плантаціях. А на святах всі 
дружно кричали: «Хай живе 
друг дітей Павло Петрович 
Постишев!». А це ж під його 
керівництвом відбирали 
хліб у селян та їхніх дітей. 
Пізніше ми невпинно кри-
чали: «Хай живе товариш 
Сталін!». А це ж він знищу-
вав нас мільйонами. 

Дожили ми до того, що 
вже розвалився Радянський 
Союз, відійшла від влади ко-
муністична партія, що ство-
рила той Союз на підмурках 
Російської імперії. Здається, 
тепер Україна, ставши не-
залежною державою, могла 
б полегшено зітхнути. Та 
величезний тягар тієї страш-
ної біди продовжує гнітити 
нашу свідомість.

Боже, збережи Україну!
Микола БУРЛАКА,

м. Ірпінь

Та сьогодні прийшли комсомольці шукати 
Андрія, який уже був парубком. Останній 

раз я бачив його, коли він лежав на печі. Коли 
покликав його злізти, він відповів, що уже 
не в змозі це зробити. Ми переступили поріг 
хати — Андрія не було. Біля печі поралася його 
старша сестра Гапа, яка не реагувала на наші 
запитання. Молодша Олена лежала на підлозі 
й плакала, крізь сльози промовляла, вказуючи 
на сестру і на стелю, що це вона таке зробила. 
Хлопці полізли на горище, з якого витрусили 
порубаного Андрія...

Незважаючи на голод, людей гнали на 
роботу в поле. По селу на конях ганяли 

бригадири, зупинялися біля дворів і кликали 
людей іти в поле. Бувало й таке: бригадир 
галасує під двором, а ніхто не виходить. 
Кинеться до хати, а колгоспник уже захолов. 

Джерело: uarp.org

Адреса: 
м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 3-а
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ДО ДНЯ ІНВАЛІДІВ

ЖІНКА ІЗ НЬЮ-ЙОРКА
ВЛАШТУВАЛА В ІРПЕНІ МУЗЕЙ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА ПАМ′ЯТІ СВОЄЇ 
СВЕКРУХИ

Світлана Кушнір на-
родилася в селі Чичеріне 
Волноваського району на 
Донеччині. Там же вчилася 
в першому класі. А потім із 
батьками переїхала в Нью-
Йорк. Ні, не в Америку. В 
Донецькій області був свій 
Нью-Йорк. Згодом укра-
їнську школу тут закрили, 
замість неї відкрили дві ро-
сійські, а селище назвали 
Новгородським. Нині воно 
підпорядковане місту Дзер-
жинську. Але пані Світлана 
має атестат про закінчення 
Нью-Йоркської середньої 
школи.

Дівчина мріяла про фах 
учителя, вступала в педін-
ститут, але не пройшла за 
конкурсом. Тоді Світлана 
вирішила податися в Ко-
ломию Івано-Франківської 
області та вчитися там у 
технікумі на техніка-тех-
нолога меблевого вироб-
ництва. Всі, хто знав про 
її педагогічну мрію, здиву-
валися. Світлана й сама не 

могла пояснити свого не-
сподіваного рішення. Зго-
дом вона зрозуміла, що це 
був поклик долі: в технікумі 
Світлана познайомилася зі 
своїм судженим Григорієм. 
Вони побралися. Чоловік за-
кінчив технікум із червоним 
дипломом і тому міг обира-
ти місце роботи. Він обрав 

меблеву фабрику в Ірпені, 
щоб бути ближче до рідного 
краю – Чернігівщини.

Працюючи в Ірпені, по-
дружжя Кушнірів здобуло 
вищу освіту в київських 
ВНЗ. Світлана Іванівна ста-
ла економістом.

Світлана Кушнір закоха-
на в рідну українську піс-

ню, національну культуру. 
Вона співає в київському 
хорі «Гомін» і в ірпінському 
хорі ветеранів «Пам′ять». 
На 50-річчя випуску сво-
го класу Світлана Кушнір 
одна прийшла у вишитій 
українській сорочці. Одно-
класники здивувалися, але 
констатували, що жінка в 
українській вишиванці стає 
ще красивішою.

Коли в напівпідвалі бу-
динку, де мають помеш-
кання Кушніри, закрили 
котельню, то чоловік Світ-
лани Іванівни влаштував 
там майстерню. А після його 
смерті Світлана Кушнір 
власноруч обладнала тут 
своєрідний приватний му-
зей українознавства. Пані 
Світлана присвятила цей 
музей пам′яті своєї свекрухи 
Ганни Григорівни Кушнір, з 
якою перебувала в прияз-
них стосунках.

Музей відкрився в липні 
2009 року у двох невеликих 
напівпідвальних кімнатках. 
Тут експонуються портрет 
Тараса Шевченка і репро-
дукції його картин. Ще один 
портрет Кобзаря вишила ба-
буся зятя Світлани Іванівни. 

С.Кушнір помістила в екс-
позицію рушники, які виши-
ла її свекруха ще у 1925–26 
рр. Ганна Григорівна, го-
туючись до заміжжя, виши-

ла на одному побажання: 
«Дай, Боже, щастя», а на 
іншому – «Дочка матері 
вгодила, що на досвітки не 
ходила».

Світлана Кушнір збері-
гає в своєму музеї добірку 
літератури про Голодомор, 
інші книги та предмети по-
буту давнього українського 
села. Власниця музею може 
розповісти і про українські 
звичаї, і про жахливу траге-
дію 1932–1933 років.

Під час ЄВРО-2012 нез-
вичайний музей відвідала 
група німецьких туристів 
українського походження. 
Вони теж залишили вдяч-
ний напис у книзі відгуків.

У 2013 р., у зв’язку з ре-
монтом приміщення, музей 
Світлани Кушнір було зачи-
нено. А нещодавно Кушнір 
знову відкрила експозицію. 
Однак в одній кімнаті. В 
іншій оселилася небога 
Світлани Іванівни, яка му-
сила перебратися з сином 
із Донбасу. Стосунки Світ-
лани Кушнір з родичами та 
знайомими, які залишилися 
на Донеччині, напружені. Ті 
звинувачують Світлану Іва-
нівну, що вона живе серед 
«бандер», які «обстрілюють 
Донбас». 

А Світлана Кушнір завж-
ди рада вітати відвідувачів 
у своєму музеї.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського 

історико-краєзнавчого 
музею

ІЗ КНИГИ ВІДГУКІВ:
«Ви знаєте, я – щаслива! В 
душі співає пісня! Я побачи-
ла промінь чистої зорі. Хай 
буде так завжди й вовіки! 
Такі музеї відродять Укра-
їну».

Сусідка О.Горбаченко
«Україна – це ми всі».

Знайомі – Ремесло, 
Портнов, Герасимчук.

«Куточок відпочинку в на-
півпідвалі змушує задума-
тись – де ж краще? На Кана-
рах чи в Ірпені? Важливо не 
тільки побачити, а й відчу-
ти! Почитати Шевченка та 
Руданського в такій тиші, 
серед вишитих рушників та 
всіляких предметів минув-
шини – це дійсно виглядає 
казково! Радіймо тим, що 
є на цьому світі такі патрі-
отичні душі! Дякуємо та 
бажаємо здоров′я, сили й 
натхнення».
З.А.Руденко, Н.С.Квітка, 

С.І.Забужко
«Ще не вмерла Україна і 
не вмре! Пам′ятаймо про 
минуле й плекаймо май-
бутнє».

Тетяна Безручко
«Україна буде жити, якщо є 
такі українці».

 Ірина і Василь Смолі

У ЧОТИРЬОХ СТІНАХ – ДО ВЕСНИ
Уже пізня осінь, але погожими днями можна побачити, як тротуарами Меблевої вулиці, що в смт. 

Коцюбинське, прогулюється на інвалідному візку молодий чоловік. Проте частіше його можна 
побачити в колі односельчан, що збираються коло нього й про щось жваво розмовляють.

Це Олександр Іванович 
Драчук, 1964 р.н., який 
волею долі став інвалідом 
І групи. Проте, будучи 
високоінтелектуальною, 
сильною, вольовою лю-
диною, заворожує своїх 
співрозмовників щирою 
посмішкою і блиском карих 
очей. На превеликий жаль, 
він не може відвідувати 
благодійні зібрання підо-
пічних Ірпінського Товари-
ства Червоного Хреста, які 
відбуваються в місцевій бі-
бліотеці, тому, що не може 
своїм інвалідним візком 

переїхати через залізничні 
колії на пішохідному пере-
ході. А незабаром настане 
зима й Олександр Іванович 
змушений буде до самої 
весни розпрощатися зі сво-
їм стареньким транспортом 
і тільки через вікно спосте-
рігатиме за життям одно-
сельців і спілкуватиметься 
зі своїми друзями. 

Нещодавно він поховав 
свою маму, тому рветься 
душа до роботи, щоб не ду-
мати про свою самотність. 
Чудові гончарні вироби, 
зроблені та розфарбова-

ні власноруч, Олександр 
Іванович дарує на згадку 
друзям і знайомим. Але го-
нчарна глина і фарби нема-
ло коштують, і цей фактор 
позбавляє його єдиної від-
ради — працювати. 

У смт. Коцюбинське про-
живають 5 інвалідів-візоч-
ників, 8 інвалідів Другої 
світової війни, 58 дітей-ін-
валідів, 25 інвалідів загаль-
ного захворювання і це 
тільки ті, хто перебуває на 
обліку патронажної медич-
ної сестри Ірпінського ТЧХУ 
по селищу Митько Світлани 

Миколаївни. Підопічним 
Ірпінського ТЧХУ (52 жи-
телі) Коцюбинського нада-
ється безкоштовна медич-
на допомога, матеріальна 
допомога у вигляді одягу, 
взуття, постільної білизни, 
продуктів харчування та 
ліків. Активно допомагають 
у проведенні благодійних 
акцій приватні підприємці 
смт. Коцюбинське Тамара 
Гапонова й Ігор Сімаков-
ський. Земний Вам уклін!

Ірпінське ТЧХУ

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

БРЕХНЯ, ЯКА НЕ ЗНАЄ МЕЖ…
Пам’ятаю, як у квітні 2011 року до мене зателефонували родичі з 

Росії й повідомили про те, що в бучанському таборі відпочинку 
«Джерело» тимчасово мешкають пілоти й авіатехніки однієї з російських 
авіакомпаній, які проходять навчання з обслуговування тодішнього 
спільно російсько-українського літака «Ан-148»…

Саме цим сучасним па-
сажирським середньомагі-
стральним реактивним лай-
нером нового покоління й 
зацікавилися в авіакомпанії. 
Було ухвалене  відповідне 
рішення взяти це повітряне 
судно в експлуатацію. А для 
освоєння, як потім називали 
самі росіяни цей літак «лас-
тівки», й направляли своїх 
досвідчених представників 
до аеродрому «Київ», який 
відноситься до підрозділу КБ 
«Антонов» і розташований у 
смт. Гостомелі. 

Було цікаво поспілкувати-
ся з представниками цієї муж-
ньої професії, дізнатися про 
їх враження від літака і те, як 
вони почуваються на україн-
ській землі. Спершу сам візит 
журналіста вони сприйняли 
з пересторогою. Думав, що 
вони ніяковіли від мого не-
сподіваного візиту, про який 
ми попередньо не домов-
лялися. Але слово за слово і 
розмова набула більш щиро-
го та відвертого характеру. 

Їм дуже сподобався наша 
природа, клімат, мовляв, ви 
живете, як на курорті. Також  
були в захопленні від тех-
нічних характеристик літака 
і швидкого навчання з його 
обслуговування. Але по всьо-
му відчувалося, що гостей 
ятрять якісь сумніви, про які 
їм незручно казати. За кілька-
годинною бесідою мені все ж 
удалося дізнатися про те, що 
їх тривожить. Керівництво пе-
ред відрядженням заборони-
ло їм спілкуватися з місцеви-
ми мешканцями, за винятком 
роботи. Більше того, після 
навчання на аеродромі хут-
ко сідати в автобус і їхати до 
«Джерела», за територію яко-
го їм категорично заборони-
ли виходити. На моє здиву-
вання, а чим це пояснювало 
керівництво, мої співрозмов-
ники, соромлячись, відпові-
ли, – українським націоналіз-
мом. Якщо місцеві почують 
російську мову, то можуть 
бути непередбачені наслідки. 

Тож краще взагалі не потра-
пляти їм на очі. 

Бригадир колективу Ми-
хайло Станіславович мав 
українське коріння. Його дід 
родом з України, з Тернопіль-
ської області, був свого часу 
розкуркулений і висланий 
у Сибір. У часи відлиги Ми-
хайлів батько, який там на-
родився, зміг переїхати до м. 
Ленінграда (тепер Санкт-Пе-
тербургу), одружитися, й там 
народився Михайло. Згодом 
він у радянські часи одружив-
ся з Олесею із Прикарпаття. 
Родина у них, як і до речі у 
багатьох інших людей, була 
багатонаціональною. І ось 
зараз він, перебуваючи у ві-
дрядженні в Україні, сумує за 
тим, що не може побувати на 
батьківщині своїх предків. А 
там, як він чув, живуть лише 
бандерівці, які взагалі нічого 
російського не сприймають.  

Чесно кажучи, я був шоко-
ваний від почутого. Дійсно, 
кажуть, брехня не знає меж. 
Я кілька годин намагався пе-

реконати його в тому, що це, 
м’яко кажучи, не відповідає 
дійсності. І він може безпе-
решкодно туди поїхати без 
проблем. Наступного дня я 
їх запросив до себе в гості. 
Росіяни були приємно здиво-
вані, що в Бучі розмовляють 
не лише українською, а й ро-
сійською мовою. Усюди до 
них було доброзичливе став-
лення. Їх хвилювання були 
марними. А наступними ви-
хідними Михайло набрався 
сміливості поїхати на кілька 
днів на Прикарпаття. Всюди, 
де вони не були, до них ста-
вилися, як до рідних людей 
і, на подив гостей, спілкува-
лися з ними виключно укра-
їнською мовою. Позитивні 
спогади про це відрядження 
у Михайла та його колег за-
лишилися на все життя. 

Цей випадок кількарічної 
давнини я згадав невипадко-
во. Я так розумію, що анти-
українська істерія розпоча-
лася не сьогодні і не вчора. 
Комусь там, за кордоном, 
дуже кортіло посварити наші 
народи. Спекулюючи на на-
ціональній свідомості, зви-
нувачують нас, українців, у 
фашизмі та бандерівщині, 
вони намагаються роз’єдна-
ти Україну, посіяти недовіру 
та ненависть один до одно-
го. І, що найсумніше, цьому 
впливові піддаються навіть ті 
громадяни, які раніше наро-
дилися в Україні, але за пев-

них обставин давно отрима-
ли російське громадянство. 
Один із таких випадків тра-
пився з рідним братом однієї 
моєї знайомої з Лісової Бучі. 
Він народився на Черкащині, 
з раннього дитинства пле-
кав рідну українську мову, а 
потім, при Союзі, потрапив 
до Москви і там залишився 
жити. Кілька разів на рік при-
їздив на свою батьківщину. А 
останнім часом, після відо-
мих політичних подій заявив 
рідній сестрі, що в Україну 
до бандерівців, де піднімає 
голову фашизм, він ніколи 
не приїде. Сестра не може 
пояснити його поведінку. 
Брата наче підмінили. Якщо 
вчора вони були найрідніши-
ми людьми, то тепер стали 
зовсім чужими, їх роз’єдна-
ли різні політичні погляди. І 
це – непоодинокий випадок. 
Що з нами коїться? Чому так 
трапляється? Хто винен у 
цій братовбивчий війні? Хто 
врешті-решт відповість за 
все, що відбувається зараз? 
Кому потрібно роз’єднати 
Україну? Важко відповісти 
на ці запитання відразу. Ще 
кілька років тому ніхто не міг 
собі уявити про можливі вза-
галі військові дії між Росією 
та Україною. Те, що коїться 
зараз на сході й у жахливому 
сні ще вчора не привидилося 
б. Рано чи пізно тим силам, 
які розв’язали цей військовий 
конфлікт, доведеться нести 

відповідальність. Боляче усві-
домлювати, що за злочинні 
помилки деяких політиків 
доводиться розплачуватися 
простим людям по обидва 
кордони.  

Володимир ЕННАНОВ 
 
Нещодавно повернувся 

з Санкт-Петербурга. У теле-
фонній розмові з Михайлом 
дізнався, що з незрозумілих 
причин наш спільний літак 
Ан–148 (всі шість лайнерів) 
зняті з експлуатації. Хіба 
це не шокуюча новина для 
всього колективу авіакомпа-
нії «Росія», яка кілька років 
експлуатувала цей літак, що 
під час рейсів зарекоменду-
вав себе як надійний, а тепер 
і Михайло, і сотні його колег: 
і пілоти, і техніки залиши-
лися взагалі без роботи. Це 
спеціалісти високого рівня. 
Їх звільнили, не пояснюю-
чи причин, без можливості 
працевлаштуватися у рідній 
авіакомпанії. Чимало звіль-
нених пропрацювали у ній 
все своє життя. І навіть не 
уявляють своє життя без неба 
й авіації. Люди впевнені, що 
і вони, і Ан–148 став заруч-
ником обставин (виробляли 
разом з Україною). Боляче 
усвідомлювати, що через  
необдумані рішення деяких 
недалекоглядних політика-
нів, у першу чергу стражда-
ють люди.

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

ШАНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ!
Запрошуємо вас до участі у відкритих зборах гро-

мадських організацій м.Ірпінь та селищ Ворзель, Госто-
мель, Коцюбинське з метою обрання ініціативної групи 
для підготовки установчих зборів зі створення Громад-
ської ради.

Для участі у заході просимо заповнити заявку та на-
діслати її на електронну пошту: orgirpin@ukr.net до 1 
грудня 2015 р. (вт.).

Довідки за телефоном: (04597) 67-407 (відділ орга-
нізаційної роботи та внутрішньої політики).

Дату, час та місце проведення зборів буде повідом-
лено додатково.

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

Назва 
громадського 

об’єднання, яке 
представляєте

Контактний 
телефон
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До доброго слова – добре діло
21 листопада, 
в день, коли 
святкують свято 
Архистратига 
Михаїла, в 

Українській Греко-католицькій 
Церкві Парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці бійці 
АТО і переселенці отримували 
гуманітарну допомогу 
від БФ «Карітас Київ» та 
братерської організації 
чоловіків-католиків «Лицарі 
Колумба», за сприяння отця 
Романа Сиротича, Сергія 
Заглодського, пана Петра та 
отця Віталія. 

До цієї благодійної акції були долучені отець Мирослав (настоятель цієї церкви) 
та волонтери Громадської організації «Громадський центр містян. Перспектива».

Видавали продукти харчування, побутову хімію та постільну білизну. Незважа-
ючи на дощ, людей прийшло багато, відбувся усе пройшло в хорошій атмосфері 
та дуже оперативно.

Усі дякували, бо обіцянок було багато від різних організацій та чиновників різ-
них рівнів, а допомоги – дуже мало. Ми, волонтери, також приєднуємося до цих 
щирих подяк і звертаємо увагу на те, що милосердя і любов не мають кордонів, 
національності, належності до статусу та інструкцій.

Дякуємо всім за сприяння та допомогу!

РОБИТИ ЗАВТРА КРАЩЕ, 
НІЖ СЬОГОДНІ!
(Есе вчителя-логопеда)

«Є у великому-великому світі
Таємнича країна моя.
Там говорять, читають, пишуть
І дивують мене щодня».

Це – слова з пісні жителів 
моєї чарівної країни. Що це 
за країна? Хто її жителі?

Я, Діна Борисівна Тимо-
шенко-Ушакова, вчитель-ло-
гопед  – фея цієї маленької, 
чарівної, таємничої країни  з 
назвою шкільний логопедич-
ний пункт, який ніяк не по-
значений на мапі.

Я в цій країні п′ятнад-
цятий, десятий, п′ятий, а, 
можливо, перший рік. Хіба 
це важливо? Не в цифрах 
справа. А в тому, що я уже 
тут і до мене йдуть батьки 
і довіряють найдорожче, 
що у них є в житті – своїх 
дітей. Ці не рідні мені по 
крові діти, стають настільки 
близькими, що я починаю 
вважати і навіть називати їх 
своїми.

Кожен день спішать у 
таємничу країну її жителі – 
мої учні – дуже різні, такі 
несхожі одне на одного. 

На заняттях вони дивлять-
ся на мене, чекаючи нових 
відкриттів, можна сказати 
дива, і я стараюсь захопити 
їх з собою в подорож таєм-
ничою країною, щоб кожне 
заняття було для моїх жи-
телів маленьким острівцем 
щастя. А якщо не виходить, 
говорю чарівні слова «Да-
вайте разом», щоб діти пові-
рили в себе, працювали на 
успіх, вчилися роздумувати 
і розуміти світ, в якому вони 
живуть.

Це так здорово – бачити, 
як горять оченята моїх від-
кривачів, їх радісні посміш-
ки, чути їх дзвінкий сміх, 
тримати за теплі рученята 
і відчувати, як тепло з їхніх 
рук передається тобі й зігрі-
ває тобі душу.

Я люблю кожного жителя 
моєї країни, вкладаю в них 
часточку душі, і, звичайно, 
пишаюся ними. Хочу, щоб 
вони приходили на заняття й 
ішли з нього зі світлими, ве-
селими обличчями, з вогни-
ком в очах і любов′ю в серці.

Навчання в таємничій 
країні – непроста справа. Я 
стараюся докладати макси-
мум зусиль, використовую 
нетрадиційні методи і фор-
ми роботи, щоб кожному 
жителю моєї країни було 
комфортно, а найголовніше 
– щоб у нього було бажання 
вчитися.

Змусити навчатися не 
можна, навчанням треба 
зацікавити, що я завжди ро-
блю. Кожний день я думаю 
про те, щоб зробити нове 
заняття відкриттям для моїх 
дітей, щоб ідучи з нього, у 
кожного була перемога, хай 
маленька, але своя. Робити 
завтра краще, ніж сьогодні 
– ось мій девіз. А таємницею 
мого успіху в житті та в робо-
ті є такі чудові слова: «Люби 
дітей, будь терплячим, удо-
сконалюй себе, будь відкри-
тим і вільним, не смій зупи-
нятися на досягнутому!»

Діна 
ТИМОШЕНКО-УШАКОВА

НАШІ ДІТИ

ГУРТОК СМАКОТИ
Чим зайняти дитину у вільний від навчання час? Бо ж не перебувати 

за комп’ютером! Це питання дуже болюче для багатьох батьків. Але 
не всі знають, куди саме прилаштувати свою малечу.

Оксана Н. з Ірпеня знайшла прекрасний 
вихід. Курси рукоділля, а віднедавна й 

кулінарії. Вона закінчила Інститут легкої про-
мисловості, за фахом швачка. І вже 4 роки 
займається із дітьми. Для неї це скоріше хобі, 
ніж дохід. Бо курси абсолютно безкоштовні. 
Єдине, що вимагається від батьків – це 40-50 
грн. на придбання матеріалів для рукоділля. 
До речі, на ці ж заняття Оксана водить і свою 
донечку. У неї гарно виходить.

Оксана складає певний план, за яким пра-
цює. Кожні 1,5-2 місяці має бути щось нове. 
Це й вітражі, вишиванки, мило, зроблене 
власними руками дітей. Вони створюють 
своє, оригінальне, незвичайне. І для батьків 
важливо, що вони відірвані від комп’ютера.

«Діти  полюбляють спілкуватися. Відкри-
вають для себе цілий світ. Телефонують  одне 
одному після занять», – розповідає Оксана. – 
«На свята чи дні народження у нас у нас завж-
ди солодкий стіл із печивом, тістечками». 

Поки що важкувато з кулінарією. Користу-
ються мультиваркою, але планують придбати 
пічку. Поки в Ірпені у приміщенні, яке їм на 
безоплатній основі надали представники гро-
мадської організації «Нові обличчя», що під-
тримують цей гурток, триває ремонт, одна із 
мам запропонувала для занять свою оселю. 

«Мене ж весь час удома немає, то при-
ходьте, чому би й ні?, – сказала вона. Але й 
у мультиварці діти готують і каші, й биточки, 
і млинці з яблуками, грушею та родзинками. 
А ще виготовляють коктейлі, салати та, як 
справні піцайоло, піцу. Рецепти для цього 
підготовлює, звісно, Оксана. На запитання, 
чи доносять щось із виготовленого батькам, 
вона сміється. «Та ні, все з’їдають самі», – 
каже. 

До речі, на кожне заняття діти повинні 
підготувати 3 секрети приготування страв. 
Це завдання для кожного. Як вони будуть це 
робити – самостійно чи за допомогою мами, 
– їхня справа. Після закінчення курсу всі от-
римують дипломи. 

В гуртку діє 3 групи. У кожній – 7-8 дітей 
віком з 7 до 15 років. Заняття проводяться 
двічі на тиждень. 

Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

ЯК ДОПОМОГТИ ДІТЯМ ДОБРЕ 
ВЧИСЯ, КОЛИ В КРАЇНІ ВІЙНА

20 листопада 2015 р. на базі Ірпінської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи 
I-III ступенів з поглибленим вивченням еко-
номіки і права №2 відбувся семінар-прак-
тикум психологів навчальних закладів із 
теми «Психологічний супровід навчального 
процесу в конфліктний і постконфліктний 
період у країні». 

Тематика семінару актуальна в умовах 
складної соціально-політичної ситуації, яка 
є сьогодні в Україні.

На семінарі психологами було визначено 
систему роботи з учасниками навчального 
процесу в конфліктний і постконфліктний 
період і розроблено низку рекомендацій 
для учнів, батьків і педагогів. 

До роботи було запрошено представника 
громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотрав-
муючих подій», практичного психолога-консультанта Романа Діденка. Він поділився 
досвідом своєї роботи з сім’ями учасників АТО та з самими учасниками АТО, сім’ями 
переселенців. 

Висловлюємо подяку директору СЗШ № 2 – І.Г. Бєловій та практичному психологу 
СЗШ №2 – Н.В. Дзюбан за організацію заходу.

Ольга НАБОК

ГОСТРА СКЕЛЯ
Коли хтось говорить про Україну, 
переді мною виринає далекий 
дитячий спогад.     

Я стою на вершині скелі, яку називають Гострою. 
Вона нависла, неначе ніс корабля, що колись плавав 
просторами величних українських річок, над неозорим 
Дністровським водосховищем, води якого спадали на 
прибережне каміння ген на десятки метрів униз. 

Переді мною відкривався вид відразу на три облас-
ті, яким ріка, чи то після будівництва ГЕС – уже неве-
личке море, служила кордоном. Звідти я бачив і поля, 
до обрію засаджені рослинами, які тільки можна собі уявити, бачив і ліси, повні якоїсь 
чарівної непорушності та вікової мудрості. Бачив міста й села, що заворожували своїми 
іграшковими, як здавалося з такої висоти, будиночками.

У мене як на долоні була Україна. І на якийсь момент, на якусь секундочку мені зда-
лося, що я зможу, розправивши свої руки, неначе крила міфічної Диво-Птахи, злетіти 
в повітря й витати там, у небі, серед усіх цих неозорих просторів.

Відтоді минуло немало часу. Я виріс, змінилося моє ставлення до багатьох речей, 
щось зосталося непорушним. Але щоразу, стоячи на Гострій скелі, я відчуваю гордість 
за свою країну. І щоразу я можу літати. 

Стефан НАГІРНЯК, учень 9 класу ЗОШ №1 ім. Макаренка 
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Наразі ситуація нагадує 
хорове дежавю. У Націо-
нальній філармонії Укра-
їни усього за п’ять днів 
відбулися три знакові події 
для шанувальників хорової 
музики: цікавий спільний 
проект Народної хорової 
академічної капели ім. П. 
Чубинського та хорової ка-
пели «Почайна» Києво-Мо-
гилянської академії. За 
кілька днів пройшов вечір 
пам’яті видатного патріар-
ха українського хорового 
мистецтва Павла Іванови-
ча Муравського. Присутні 
стали свідками небачено-
го дійства: десятки знаних 
колективів у співочому 
марафоні віддавали шану 
символу епохи, честі і сла-
ви вітчизняного мистецтва, 
своєму Вчителю. 

28 листопада виповню-
ється рівно рік, як відбуло-
ся виконання національно-
го інноваційного продукту 
– чотири слов’янські кон-
церти циклу «ПОРИ РОКУ» 
композитора В’ячеслава 
Самофалова. Це без пере-
більшення – революційний 
прорив світового масшта-
бу в цьому жанрі. Півро-
ку промайнуло від часу 
прем’єрного виконання. 
Але нічого не змінилося по 
суті. Незаповнена зала – це 
не просто результат скуп-
чення одножанрових кон-
цертів, що мають одну і ту 
ж аудиторію, це результат 
нашого з вами ставлення до 
нас же самих. Ні чиновни-
ків, ні відомих митців, ні 
преси... Державні премії 
отримують постановки 
творів іноземних авторів, 
а свої мистецькі проекти 
лишаються непоміченими 
у самій же неньці Украї-
ні. Юрби заклопотаних на 
Майдані, що вештаються у 
темряві в пошуках «націо-
нального, патріотичного» 
навіть не здогадуються, що 
все це можна було отри-
мати усього за 150 метрів 
поруч. 

Справжнє диво у філар-
монії створили студенти 
Київського національно-
го університету культури і 
мистецтв під орудою сво-
їх наставників. Честь їм і 
хвала! Саме такі проекти, 

здійснені студентами, ство-
рюють і змінюють вражен-
ня про рейтинги, престиж-
ність, фаховість навчальних 
закладів. Неоціненним є 
досвід присутніх, коли вони 
мали змогу порівнювати 
«живе» виконання, мане-
ру, звучання, трактування 
несхожих колективів і ди-
ригентів: хор академічного 
співу «АNIMA», диригент 
– заслужена артистка Укра-
їни Наталія Кречко та Укра-
їнський народний хор ім. 
С. Павлюченка, диригент 

– автор, народний артист 
України В’ячеслав Само-
фалов. Мабуть, час такий 
зараз волонтерський, коли 
доля провідних, нагальних 
проектів вирішується не 
зусиллями національних 
академічних заслужених ін-
ституцій, а добровольцями. 
Це ми маємо можливість 
бачити повсюди, але сьо-
годні перемогла творчість, 
її величність Музика. 

Художній результат до-
сить вагомий. Практично 
без слабких місць, із не-
прихованим задоволенням 
виконавців і зворушливою 
підтримкою слухачів. Не-
хай краще вони, молоді, 
щирі, завзяті, поки що без 
чинів і регалій, але не менш 
талановиті, посвятяться 
цією музикою і здобудуть 
заслужене визнання гляда-
ча. Просякнуть цією цілю-
щою звукотворною аурою 
і понесуть у різні краї, як 
апостоли, на радість іншим.

 Уникаючи музикознав-
чого «розтину» твору, бо 
віриться що твір «Пори 
року» композитора В. Са-
мофалова матиме плідне 
творче життя, маю дода-
ти кілька штрихів віднос-

но попередньої прем’єри. 
Сама концепція презентації 
творчої ідеї була правильна 
від самого початку і стоїть 
непорушно на ногах. Ні 
додати, ні відняти. Я спій-
мав себе на тому, що вже 
можна не вслуховуватися в 
зміст поезій, розкішно про-
житих Анатолієм Палама-
ренком (художнє слово), а 
просто помріяти, дістатися 
таких куточків дитячих сві-
тів, що вже і не сподівався 
колись їх нагадати. Філосо-
фія драматургії у мікро- і 
макровимірах видається 
як симфонія мініатюр. І 
початківець не розіб’є собі 
лоба, і маститому майстру 
буде про що подумати. Ми-
нулого разу я не побачив 
у мелодизмі шлягерного 
потенціалу. Цього разу зло-
вив себе на тому, що після 
концерту дорогою додому 
щонайменше три теми ніяк 
не могли від мене «відче-
питися». І хто сказав, що 
у мистецтві є один якийсь 
правильний шлях? У цьому 
і неймовірність пошуку. 

Точна, енергійна, сфо-
кусована подача жесту і 
звуку не лишала слухачу 
можливості для сумніву в 

реалізації творчого заду-
му у звучанні академічно-
го хору «АNIMA». У свою 
чергу, диригент-автор, 
натомість почувався як 
господар у своєму дворі, 
зазираючи у потаємні, ві-
домі тільки йому куточки. 
Нібито тримаючи колектив 
у натягнутих віжках, час від 
часу відпускав його, як зго-
лоднілого звіра, на волю. 
Тут велике відчуття міри 
та безмежна довіра з обох 
боків; імпровізаційність і 
непередбачуваність, свобо-
да та широта дихання. Але 
досить вчених зарозумілих 
слів. Просто здорово! А яке 
задоволення для виконавців 
«посвінгувати» на слові «ко-
ляда» чи заспівати фугато з 
«Поховання комарика» – це 
весь світ має почути! Усім 
циклом чи окремими части-
нами має увійти до реперту-
ару хорових колективів (уже 
вийшли друком примірники 
цього твору, цікавтеся). 

Отак, на високій ноті 
цикл «ПОРИ РОКУ» компо-
зитора В’ячеслава Самофа-

лова достойно увінчав хо-
рову тріаду, що відбулася 
у Національній філармонії 
України. 

Валентин ДРОБЯЗКО, 
м. Богуслав

Від редакції:
Із часу прем’єри циклу 

«Пори року» В’ячеслав 
Самофалов створив ще 
один знаковий твір – 

«Аве Марія», який 
відразу звернув на 
себе увагу як фахівців, 
шанувальників вишуканої 
музики, так і відомих у 
світі людей, серед яких 
навіть Папа Римський 
Франциск. Саме він 
нещодавно особисто 
надіслав автору 
«Аве Марії» лист із 
Ватикану, висловивши 
своє захоплення цим 
твором, благословивши 
композитора та 
зазначивши, що його ім’я 
завжди буде згадувати у 
своїх молитвах.  

КУЛЬТУРА

ЛЮДИНА І ПРОФЕСІЯ
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НЕСВОЄЧАСНІ ДУМКИ ПРО ГОЛОВНЕ
Протягом цього року, мабуть, кожен замислювався про роль, місце, зміст і значення його фаху, 

роду діяльності у житті сучасного суспільства. Я, зокрема, про музику, а саме про хоровий жанр. 
Можливо, не на часі? Війна надворі – які там ще співи? Хоча були прецеденти. Буремного 1919 року 
саме Директорія відрядила Українську республіканську капелу на чолі з О. Кошицем у світове турне, 
аби заявити про створення молодої Незалежної держави. Найславетніший мистецький проект, як 
світло від погаслої зірки, майже століття пломенів у пам’яті поколінь.

«…Надзвичайно талановите втілення! 
В’ячеслав Самофалов має добрий 

смак і надзвичайно високий професійний рівень. 
Відчувається, що передувала величезна робота, 
перш ніж він поринув у цей творчий проект 
і, врешті решт, забезпечив високий кінцевий 
результат. У творі автор відбив характер 
народності давніх часів, вразив глибинним 
проникненням в українську народну пісню, яку він 
вдало інтерпретував через поліфонію. Поліфонія 
взагалі притаманна українській пісенності. Сама 
тема твору «Пори року» – це вагомий пласт в 
українській фольклористиці. 
У цього твору велике майбутнє, для хорів це дуже 
цікаве поповнення репертуару. Будь-який номер 
може бути самостійним. 
Вітаю автора з надзвичайно талановитим твором і 
впевнений, що у нього велике майбутнє!»

Євген СТАНКОВИЧ, український композитор 

Державні премії 
отримують 

постановки творів 
іноземних авторів, 
а свої мистецькі 
проекти лишаються 
непоміченими у самій 
же неньці Україні. 
Юрби заклопотаних 
на Майдані, що 
вештаються у 
темряві в пошуках 
«національного, 
патріотичного» 
навіть не 
здогадуються, що 
все це можна було 
отримати усього за 
150 метрів поруч. 

ЛЕОНІД ЗАКОРДОНЕЦЬ – 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СТИПЕНДІАТ

…О, доле! Ніхто і ніколи не знає, 
Як водиться часом тобі на обніжку. 
Ти в гаморі завше, немов на пероні, 
Щоднини стає тобі важче прожити, 
Прости мене, доле, за ночі безсонні, 
За вроджену звичку лиш правді служити.

Це слова нашого земляка, поета Леоніда Закордонця. 
Він мешкає в Ірпені, і за його словами, завжди служив 
правді. Через це не мав того, що давало членство у Спілці 
письменників: квартиру на Печерську, певні блага «набли-
жених», ну, й іншого пакету того, що додавалося до тих 
особливих, хто писав так, як потрібно…

Навіть не хочеться згадувати зараз імена тих, хто промі-
няв свій талант в обмін на життя. Гарне, забезпечене життя. 
Бо це дійсно відомі люди, і зараз вони є гордістю україн-
ської літератури. Їхній талант виявився навіть у вихвалянні 
комуністичної доби. Час був такий, і не нам їх судити. 

Але! На щастя, залишилися такі як Леонід Закордонець. 
Які не стали називати чорне – білим. Сьогодні, нарешті, 
його відзначили. Проте, не вперше. Лауреат премії Григо-
рія Косинки, лауреат літературної премії імені Андрія Ма-
лишка, заслужений діяч мистецтв України, член редколегії 
журналу «Дніпро».

А нині наш земляк отримав Президентську стипендію. 
Як він сам жартує, «на ліки».

«Хоча приємно, що у такий важкий час, про нас, май-
стрів мистецтв, згадали», – каже Закордонець.

Шлях до Президентської стипендії непростий. Спочатку 
Спілка письменників подає список кандидатів на отриман-
ня стипендії, потім питання розглядає Мінкульт, далі –  Мі-
ністерство фінансів. Так що одержати стипендію дуже й 
дуже непросто. Хоча розмір її, в принципі, дуже скромний.

Але присудження почесної премії – не єдина добра но-
вина у Леоніда Олексійовича, адже нещодавно побачила 
світ книга «В твоїх слідах». Назва присвячена Тарасові 
Шевченку. Це його слова.

Взагалі, своїми вчителями Леонід Олексійович вважає 
Андрія Малишка, Олеся Гончара. І – особливо – Максима 
Рильського.

«Це – унікальні люди, незвичайні», – каже Леонід Олек-
сійович.

Наступна його книга буде зватися «Запах полину». У ній 
– увесь біль за Україну. Все особисте життя, поезії, що були 
написані раніше.

«Ви відчуваєте цю терпкість і гіркоту? Хіба ні? Ви хоч раз 
вдихали цей карколомний аромат? У ньому все: і спога-
ди про минуле, і сподівання на сучасне. Це – саме те, що 
кожен читач може отримати у книгах нашого шановано-
го співвітчизника. Не забувайте про поезію у прозі наших 
буднів!».

До речі, вітаємо нашого редактора, Юлію Бережко-Ка-
мінську зі вступом до Спілки письменників України! По-
більшало у нашому краю талановитих майстрів слова!

 Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

СЕРЕД КРАЩИХ
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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 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Уряд на зв̀ язку з громадянами.
9.55 Д/с "Шляхами Саксонiї".
10.35 Богатирськi iгри.
11.50 Погода.
12.05 "План на завтра" з А. Рiнгiс.
12.35 Зроблено в Європi.
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.35 Погода.
14.40 Т/с "Бiлявка".
17.35 Книга.ua.
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 Час-Ч.
1.55 Бiатлон. Кубок свiту.
4.35 Д/с "Шляхами Саксонiї".
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".
10.50 "Мiняю жiнку 7".
12.00 "ТСН".
12.20 "10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром".
12.30 "Мiняю жiнку 7".
14.00 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Грошi".
23.15 "ТСН".
23.30 "Мiнкульт".
0.00 Мелодрама "Титанiк".
3.30 Комедiя "Фортуна Вегаса". (2 
категорiя).
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Інтер
6.20 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Повернешся - поговоримо".
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Повернешся - поговоримо".
13.45 "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 "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 
вугiллi". (2 категорiя).
2.00 "Подорожi в часi".
2.35 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 
вугiллi". (2 категорiя).

Канал "Україна"
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з Олегом 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 "Анютине щастя".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Анютине щастя".
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 1 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Я все пам̀ ятаю", 1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Гладiатор". (2 категорiя).
2.50 Подiї.
3.45 Зоряний шлях.
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 1 с.
5.05 Подiї.

СТБ
6.05 "Все буде добре!"
8.05 "Все буде смачно!"
9.00 "За живе!"
10.10 "Битва екстрасенсiв 15".
12.20 "Танцюють всi! 8".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
19.55 "Хата на тата".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.35 "Детектор брехнi 7".
23.30 "Один за всiх".
0.55 "Слiдство ведуть екстрасенси".
1.50 Х/ф "На пiдмостках сцени".
3.20 "Найкраще на ТБ".

Новий канал
3.15 Т/с "Рiззолi i Айлс".
4.05 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
11.25 Х/ф "Вовки".
13.15 Х/ф "Голоднi iгри".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за ревiзором.
23.45 Х/ф "Джулi i Джулiя: Готуємо 
щастя за рецептом". (2 категорiя).
2.05 Абзац!

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 М/с "Том i Джерi в дитинствi".
5.50 Надзвичайнi новини.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
10.15 Труба мiстера Сосиски.
11.10 Х/ф "Астерiкс i Обелiкс у Британiї".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Астерiкс i Обелiкс у Британiї".
14.00 Х/ф "Широко крокуючи".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Широко крокуючи".
16.30 Х/ф "Вiйна свiтiв Z".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
0.25 Х/ф "Далласький клуб покупцiв". (2 
категорiя).
2.35 Х/ф "8 мiлiметрiв". (2 категорiя).
4.30 Т/с "Ганнiбал".

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
6.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.50 "Облом.UA".
9.50 "Помста природи".
12.00 Х/ф "Вiллоу".
14.40 "Вайпаут".
15.35 "Легенди кiкбоксiнгу".
16.40 "Top Gear".
17.40 "ДжеДАI".
18.30 Новини "Спецкор".
18.50 16 Тур ЧУ. Днiпро - Ворскла.
21.00 Х/ф "Дев̀ ять життiв".
22.50 "Облом.UA".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Х/ф "Письменник-привид".
2.45 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу".

ПОНЕДІЛОК, 30 листопада ВІВТОРОК, 1 грудня

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/с "Шляхами Саксонiї".
10.35 Богатирськi iгри.
11.45 Погода.
11.55 Д/ф "Голодомор 1932-1933 рр. 
Постгеноцидний синдром".
12.25 "Prime-time" з М. Гонгадзе.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.10 Д/ф "Сардинiя, люди i конi".
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.
22.50 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 Час-Ч.
1.55 Телевистава "Безталанна".
4.10 Д/с "Шляхами Саксонiї".
4.40 Уряд на зв̀ язку з громадянами.
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".
10.50 "Мiняю жiнку 7".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 7".
14.00 Т/с "Слуга народу".
15.05 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Новий Iнспектор Фреймут 3".
23.15 "ТСН".
0.00 Комедiя "Фортуна Вегаса". (2 
категорiя).
1.50 Драма "Чорний дрiзд". (2 
категорiя).
3.20 "ТСН".
3.50 "Супергерої".
5.10 "Служба Розшуку Дiтей".
5.15 "Телемагазин".

Iнтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 
вугiллi". (2 категорiя).
0.55 Х/ф "Голий пiстолет". (2 категорiя).
2.30 "Вдалий проект".
3.25 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 
вугiллi". (2 категорiя).

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 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 2 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Я все пам̀ ятаю", 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 
5", 17 i 18 с. (2 категорiя).
1.20 Х/ф "Гладiатор". (2 категорiя).
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 2 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ
6.15 "Все буде добре!"
8.15 "Все буде смачно!"
9.10 "Зiркове життя. Заможнi та 
незамiжнi".
10.10 "Зiркове життя. Оголенi та 
знедоленi".
11.00 "Битва екстрасенсiв".
12.35 "Танцюють всi! 5".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
0.00 "Один за всiх".
1.05 "Слiдство ведуть екстрасенси".
2.00 Х/ф "Бiй пiсля перемоги".

Новий канал
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Т/с "Франклiн i Беш".
4.00 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 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 "Гола правда". (2 категорiя).
22.20 Супермодель по-українськи.
0.05 Х/ф "Чортiв мобiльник". (2 
категорiя).
2.05 Абзац!

ICTV
5.10 Провокатор.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.10 Т/с "Далекобiйники".
12.05 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса".
14.45 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Вiддiл 44".
17.45 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с "Нiконов i Ко".
22.30 Т/с "Вiддiл 44".
23.25 Х/ф "Примарний гонщик". (2 
категорiя).
1.25 Х/ф "Далласький клуб покупцiв". 
(2 категорiя).
4.30 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 "Помста природи".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Протистояння тварин".
12.15 Х/ф "Чорна борода", ч. 1.
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
16.25 "Вiдеобiмба".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Помста природи".
20.50 Х/ф "Три днi на втечу".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Ярослав Мудрий".

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 ЛИСТОПАДА — 6 ГРУДНЯ РЕКЛАМА
В типографию г.Ирпень требуются:  
брошуровщики,упаковщики,грузчик (без 
вредных привычек),помощник печатника. 
Обучение предоставляется бесплатно! 
Тел.: 067-658-46-58, 044-456-19-82 
Владимир

СКИДКИ на работы+материалы . 
Строительство дома, пристройки, пави-
льоны, гаражи, навесы, беседки.Бани, 
бассейны. Ворота-откатные, распашные, 
секционные, заборы любой сложности. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483

В "Борщ-кафе" г. Ирпень требуется 
повар. Условия работы: осуществлять 
приготовление блюд согласно стандар-
тов,контролировать качество используе-
мого сырья, соблюдать санитарные и ги-
гиенические нормы обслуживания кухни. 
Требования: чистоплотность, ответствен-
ность,умение выполнять поставленные 
задачи. График: сутки\двое, форменная 
одежда. З\п: ставка+премии+питание.
Адрес: Ирпень, ул. Соборная 195\з
Тел.: (097)755-30-21 Владимир

Продам квартиру в цоколе, 60,4 м2 с 
документами. Частичный ремонт. Адрес: 
Ирпень, ул. Киевская, 20-Е. Цена: 28 тыс. 
у. е. Возможен ТОРГ! Тел.: (097)738-03-41, 
(097) 523-97-61

Сервисный центр "Зв'язок". Ремонт 
мобильных телефонов, планшетов, ком-
пьютеров, ноутбуков и др. электроники. 
Покупка, старых нерабочих компьютеров 
и комплектующих. Продажа аксессуаров 
и запчастей для телефонов,планшетов, 
ноутбуков по оптовым ценам. Интер-
нет-магазин bisonix.com.ua
Адрес: г. Ирпень, ул. Центральная, 2-а 
(помещение магазина "Гермес"). Тел.: 
097-896-33-99, 099-555-85-33, 093-938-
56-33, 095-650-02-21.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81

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

СКИДКИ на работы+материалы . 
Ремонтные услуги любой сложности. 
Перепланировки, подвесные потол-
ки, гипсокартон. Отопление, теплый 
пол, водопровод,канализация. Плитка, 
стяжка, штукатурка, шпаклевка, сан-
техника, электрика. Балконы под ключ. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483

СКИДКИ на работы+материалы . 
Кровельные работы под ключ. Мансард-
ные крыши, стропильные системы. Мягкая 
кровля, метал., битумная, полимерная, 
керамическая черепица.Облицовка, уте-
пление домов, квартир. Сайдинг, фактур-
ная штукатурка, короед, термопанели. 
Доставка материалов.vash-prorab.com.ua 
(096)9721514, (066)8393483

 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

Всеукраинская благотворитель-
ная организация ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
УКРАИНЫ. Помощь наркозави-
симым,алкозависимым бездомным 
людям. Мы готовы прийти на помощь 
людям попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию,оставшимся без жилья, 
без средств к существованию,освобо-
дившимся из мест лишения свободы, 
попавшим в зависимость от наркотиков 
и алкоголя и др. Упрощенный прием и 
бессрочное пребывание в восстанови-
тельных центрах Украины.  БЕСПЛАТНО! 
БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! Телефон 
доверия информационно-справочной 
службы: (097)166-00-00, 050-357-72-73

ALIVE SHOP: інтернет-магазин натураль-
ної косметики українського виробництва. 
Не містить шкідливих сульфатів,пара-
бенів,віддушок та штучних барвників!!! 
На основі відварів трав та натуральних 
масел. Купуй українське!  Не переплачуй 
за брендові назви та митні платежі! Зна-
ходимося в Ірпені. Для жителів рідного 
міста доставка БЕЗКОШТОВНА! Запрошу-
ємо відвідати наш сайт: www.alive-shop.
com.ua



14 ТБ 

СЕРЕДА, 2 грудня ЧЕТВЕР, 3 грудня

ТЕЛЕПРОГРАМА 30 ЛИСТОПАДА — 6 ГРУДНЯ

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.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 ДебатиPRO.
11.30 Дорогi депутати.
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв 
України.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне.
16.20 Погода.
16.30 Д/ф "Сага старовинної пущi".
17.30 Новини. Свiт.
17.45 Новини.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальнi перегони 20 км. 
Чоловiки.
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
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 Час-Ч.
1.55 Бiатлон. Кубок свiту.
4.00 Д/ф "Сага старовинної пущi".
5.00 Час-Ч.
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".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 7".
14.00 Т/с "Слуга народу".
15.05 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Одруження наослiп".
23.15 "ТСН".
0.00 Драма "Чорний дрiзд". (2 кат.).
1.50 Комедiя "День подяки".
3.20 "ТСН".
3.50 "Супергерої".
5.05 "Служба Розшуку Дiтей".
5.10 "Телемагазин".

Iнтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.15, 12.45 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
22.55 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi 
на вугiллi". (2 кат.).
0.55 Х/ф "Голий пiстолет 2 1/2: Запах 
страху". (2 кат.).
2.25 "Готуємо разом".
3.25 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi 
на вугiллi".

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 Х/ф "Я все пам`ятаю".
15.00 Подiї.
15.20 Х/ф "Я все пам`ятаю".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
3 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Я все пам`ятаю", 5 i 6 с.
23.50 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 
5", 19 i 20 с. (2 кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2 кат.).
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 3 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ
6.10 "Все буде добре!"
8.05 "Все буде смачно!"
9.10 "Зiркове життя. Полюби себе 
такою".
10.05 "Зiркове життя. Теща щастю не 
завада".
11.00 "Битва екстрасенсiв".
12.35 "Танцюють всi! 5".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "МастерШеф 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "МастерШеф 5".
0.40 "Один за всiх".
1.50 "Слiдство ведуть екстрасенси".
2.55 Х/ф "Бiй пiсля перемоги".

Новий канал
3.05 Т/с "Франклiн i Беш".
3.55 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 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 Половинки.
20.00 Хто зверху? 4.
22.00 Х/ф "Блондинка в законi".
0.00 Дешево i сердито.
2.00 Абзац!
3.00 Служба розшуку дiтей.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.05 Т/с "Далекобiйники".
12.00 Х/ф "Пiдривник".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Пiдривник".
14.25 Т/с "Код Костянтина".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Вiддiл 44".
17.45 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с "Нiконов i Ко".
22.30 Т/с "Вiддiл 44".
23.25 Х/ф "Примарний гонщик 2. Дух 
помсти". (2 кат.).
1.15 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.30 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 "Помста природи".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Собаки Аляски".
12.10 Х/ф "Чорна борода", ч. 2.
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
16.25 "Вiдеобiмба".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Цiлком таємно".
20.20 "Помста природи".
21.25 Х/ф "Втiкачi".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Вiнчання зi смертю".

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.
9.05 Погода.
9.20 Д/ф "Сардинiя, люди i конi".
10.15 Вiкно до Америки.
10.40 Чоловiчий клуб.Спорт.
11.40 Вiйна i мир.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.30 Спогади.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.10 Свiтло.
16.50 Д/ф "Дар".
17.30 Новини. Свiт.
17.45 Новини.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальнi перегони 15 км. Жiнки.
20.10 З перших вуст.
20.15 Погода.
20.30 "Prime-time" з М. Гонгадзе.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 "Схеми" з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
22.50 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 Час-Ч.
1.55 Бiатлон. Кубок свiту.
3.45 Надвечiр̀ я. Долi.
4.35 Свiтло.
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".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 7".
14.00 Т/с "Слуга народу".
15.05 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Слуга народу".
22.00 "Право на владу".
23.15 "ТСН".
23.30 "Право на владу".
0.30 Комедiя "День подяки".
2.15 Драма "На одного менше". (2 кат.).
4.00 "ТСН".
4.30 "Супергерої".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi 
на вугiллi". (2 кат.).
0.55 Х/ф "Голий пiстолет 33 1/3: Остання 
образа". (2 кат.).
2.20 "Орел i решка. Ювiлейний 2".
3.25 Т/с "Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 
вугiллi". (2 кат.).

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 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 4 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi 5", 
21 i 22 с. (2 кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2 кат.).
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 4 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ
6.00 "Все буде добре!"
7.55 "Все буде смачно!"
8.55 "Зiркове життя. Не бiйтеся 
народжувати".
9.50 "Зiркове життя. Щасливi покiрнi 
дружини".
10.45 "Битва екстрасенсiв".
12.20 "Танцюють всi! 5".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Зваженi та щасливi 5".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Зваженi та щасливi 5".
23.15 "Один за всiх".
0.40 "Слiдство ведуть екстрасенси".
1.35 Х/ф "Самотнє плавання".

Новий канал
3.05 Т/с "Франклiн i Беш".
3.55 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 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.
20.30 Х/ф "Блондинка в законi 2".
22.20 Хто зверху 3.
0.15 Стенд-Ап шоу.
1.15 Абзац!
2.15 Служба розшуку дiтей.
2.20 Т/с "Франклiн i Беш".

ICTV
5.10 Студiя Вашингтон.
5.15 Провокатор.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10 Т/с "Далекобiйники".
12.10 Х/ф "Легiонер".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Легiонер".
14.45 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Вiддiл 44".
17.45 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с "Нiконов i Ко".
22.25 Т/с "Вiддiл 44".
23.30 Х/ф "Широко крокуючи".
1.15 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.40 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 "Помста природи".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Сувора природа".
12.10 Х/ф "Втiкачi".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
16.25 "Вiдеобiмба".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Хоробрi серця".
21.30 Х/ф "Чорний дрiзд".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

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

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

 "Центр отцовства" ПРИГЛАШАЕТ НА 
ОБУЧЕНИЕ юношей и мужчин,которые 
желают стать джентльменами и за-
ботливыми отцами. Вы станете лично-
стями широкого объема. Приобретете 
профессию,научитесь строить отноше-
ния и управлять финансами,добиваться 
поставленных целей. С нами Вы воспита-
ете 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

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

► Загублений студентський квиток (серія КХ 
№09704094), виданий НУДПСУ на ім’я Любанова Андрія 
Сергійовича, вважати недійсним.

► Загублене посвідчення дитини багатодітної родини 
(серія АІ №008119), видане Відділом у справах сім’ї та 
молоді Ірпінської міської ради на ім’я П’ятецього Клима 
Олександровича 16.07.2004 року народження, вважати 
недійсним.

► Загублені дипломи, видані Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка на ім’я Чайки Юлії 
Володимирівни серії КВ №27288759 від 30.06.2005 року 
та серії КВ №30717812 від 31.01.2007 року, вважати не-
дійсними.

► Вважати недійсними втрачені дипломи Разумкова 
Дмитра Олександровича КХ №37783490 від 16 квітня 
2010 року та КХ №40963389 від 3 червня 2011 року,ви-
дані Національним університетом  державної податкової 
служби України.

► Вважати недійсними втрачені дипломи Разумкова 
Дмитра Олександровича КВ №  28102530 від 30 червня 
2005 року та КВ № 30754160 від 31.01.2007 року,видані 
Київським Національним університетом Т. Г. Шевченка.

► Вважати недійсним втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім'ї №АІ 016801 видане 13 січня 2011 року 
Відділом у справах сім'ї та молоді Ірпінської міської ради 
на ім'я Клименко Даниїла Дмитровича

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №41337051  видане 28.07.2015 на ім'я Чечель-
ницького Олександра Володимировича  Реєстраційною 
службою Ірпінського міського управління юстиції Київської 
області (держ. реєстратор - Максюта Дмитро Вікторович) 
дата,час держ. реєстрації:11. 07. 2015 18:29:03 ,об'єкт не-
рухомого майна: земельна ділянка. Кадастровий номер: 
3210900000:02:004:0081, номер запису про право влас-
ності: 10579385. Підстава внесення запису: Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям роз-
ділу),індексний номер: 23172119 від 27.07.2015 13:48:36, 
форма власності : приватна, розмір частки: 1\1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №42119604  видане 12.08.2015 на ім'я Че-
чельницької  Лариси Петрівни  Реєстраційною службою 
Ірпінського міського управління юстиції Київської облас-
ті (держ. реєстратор - Попова Олександра Валеріївна) 
дата,час держ. реєстрації: 23. 07. 2015 11:49:18, об'єкт 
нерухомого майна: земельна ділянка. Кадастровий но-
мер: 3210900000:02:004:0087, номер запису про право 
власності: 10765181. Підстава внесення запису: Рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкрит-
тям розділу),індексний номер: 23505574  від 07.08.2015 
16:48:58, форма власності : приватна, розмір частки: 1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №42117398  видане 12.08.2015 на ім'я Че-
чельницького  Сергія Володимировича  Реєстраційною 
службою Ірпінського міського управління юстиції Київської 
області (держ. реєстратор - Попова Олександра Валеріїв-
на) дата,час держ. реєстрації: 23. 07. 2015 11:32:53, об'єкт 
нерухомого майна: земельна ділянка. Кадастровий но-
мер: 3210900000:02:004:0080, номер запису про право 
власності: 10764815. Підстава внесення запису: Рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкрит-
тям розділу),індексний номер: 23500986  від 07.08.2015 
15:30:16, форма власності : приватна, розмір частки: 1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №33026989  видане 02.02.2015 на ім'я Кова-
льова  Андрія Володимировича  Реєстраційною службою 
Ірпінського міського управління юстиції Київської об-
ласті (держ. реєстратор - Максюта Дмитро Вікторович) 
дата,час держ. реєстрації: 30. 01. 2015 15:38:12, об'єкт 
нерухомого майна: земельна ділянка. Кадастровий но-
мер: 3210900000:02:004:0078, номер запису про право 
власності: 8580495. Підстава внесення запису: Рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкрит-
тям розділу),індексний номер: 19029210  від 02.02.2015 
14:48:55, форма власності : приватна, розмір частки: 1\1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №42840640  видане 27.08.2015 на ім'я Григора  
Валерія  Анатолійовича  Реєстраційною службою Ірпінсько-
го міського управління юстиції Київської області (держ. ре-
єстратор - Максюта Д. В.) дата,час держ. реєстрації: 08. 08. 
2015 16:14:14, об'єкт нерухомого майна: земельна ділян-
ка. Кадастровий номер: 3210900000:02:004:0086, номер 
запису про право власності: 10936861. Підстава внесення 
запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень (з відкриттям розділу),індексний номер: 23897838  
від 25.08.2015 16:52:39, форма власності : приватна, роз-
мір частки: 1\1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності №42121984 видане 12.08.2015 на ім'я Новіко-
ва  Руслана  Володимировича   Реєстраційною службою 
Ірпінського міського управління юстиції Київської області 
(держ. реєстратор - Попова О. В.) дата,час держ. реєстрації: 
23. 07. 2015 12:29:32, об'єкт нерухомого майна: земельна 
ділянка. Кадастровий номер: 3210900000:02:004:0097, 
номер запису про право власності: 10765572. Підстава 
внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень (з відкриттям розділу),індексний номер: 
23530421 від 10.08.2015 11:39:11, форма власності : при-
ватна, розмір частки: 1.

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 
власності  на земельну ділянку, видане на ім'я Марусевич 
Анастасії  Іванівни   Реєстраційною службою Ірпінського 
міського управління юстиції Київської області, дата держ. 
реєстрації права: 30. 01. 2015, кадастровий номер земель-
ної ділянки: 3210900000:02:004:0079, форма власності: 
приватна,номер запису про право (в державному реєстрі 
прав) 8580153.

ОГОЛОШЕННЯ
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1.20 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
2.30 Подiї.
3.20 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 кат.).
5.10 Реальна мiстика.

СТБ
6.20 Х/ф "Будьте моїм 
чоловiком..."
8.00 "Караоке на Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Зваженi та щасливi 5".
12.00 Т/с "Коли ми вдома".
14.50 Х/ф "Любов i голуби".
16.55 "Хата на тата".
19.00 "Х-Фактор 6".
22.25 Т/с "Коли ми вдома".
23.30 "Х-Фактор 6. Пiдсумки 
голосування".
0.40 "Танцюють всi! 8".
3.45 Х/ф "Будьте моїм 
чоловiком..."

Новий канал
4.10 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
8.40 Kids̀  Time.
8.45 Хто зверху 3.
10.35 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за ревiзором.
15.10 Хто зверху? 4.
17.10 М/ф "Бджiлка Майя".
19.00 Х/ф "Крок вперед 2: 
Вулицi".
21.00 Х/ф "Крок вперед 3D".
23.05 Х/ф "Дiвчина мого 
найкращого друга". (3 кат.).
1.00 Х/ф "Гола правда". (2 кат.).

ICTV
5.20 Факти.
5.40 М/с "Том i Джерi в 
дитинствi".
6.35 Стоп-10.
7.40 Х/ф "Битва драконiв".
9.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Цивiльна оборона.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с "Нiконов i Ко".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф "Iлюзiя обману".
22.20 Х/ф "Дiвчина з 
татуюванням дракона". (2 кат.).
1.40 Х/ф "Обитель зла". (2 кат.).
3.10 Т/с "Ганнiбал".
3.55 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".
12.00 "Top Gear".
13.00 "ДжеДАI".
13.05 "Реал-Бодрiт".
14.50 Т/с "Мушкетери".
16.50 12 Тур ЧУ. Днiпро - Волинь.
19.00 Х/ф "Робiн Гуд".
21.40 Бокс. Бiй за звання 
Чемпiона Європи. Олег 
Єфимович (Україна) - Рудi 
Енкарнасьон (Iспанiя). Артем 
Далакян (Україна) - Роберт 
Каналаш (Угорщина). Олександр 
Єгоров (Україна) - Габор Молнар 
(Угорщина). Пряма трансляцiя.

ТБ

П'ЯТНИЦЯ, 4 грудня СУБОТА, 5 грудня НЕДІЛЯ, 6 грудня

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.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Д/ф "Дар".
9.55 Український корт.
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Погода.
11.55 Вересень.
12.25 "Схеми" з Н. Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Погода.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 М/ф.
15.25 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Д/ф "Живi".
17.45 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "План на завтра" з А. 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 Час-Ч.
1.55 Музичне турне.
2.55 Д/ф "Кличте мене Кучо: гей з 
Уганди".
3.45 Вiра. Надiя. Любов.
4.35 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 2".
10.50 "Мiняю жiнку 2".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 2".
14.00 Т/с "Слуга народу".
15.05 "Клiнiка".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
19.30 "ТСН".
20.20 "Вечiрнiй Київ".
22.40 "Свiтське життя".
23.40 Драма "На одного менше". (2 
категорiя).
2.10 Х/ф "Там, на небачених 
стежках".
3.20 "Шiсть кадрiв".

Iнтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.00 Х/ф "Пограбування по-
iталiйськи".
1.20 Х/ф "Рiчка смертi". (2 
категорiя).
3.05 Х/ф "Синдбад: Легенда семи 
морiв".

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 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Я все пам̀ ятаю".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
5 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Любов iз пробiрки".
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 5". (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
4.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
5 с.
4.55 Глядач як свiдок.
6.45 Х/ф "Синя борода". (2 
категорiя).

СТБ
5.25 Х/ф "Любов земна".
7.10 "Зiркове життя. Барбi з 
покалiченими душами".
8.10 "Зiркове життя. Жорстокий 
роман".
9.05 Х/ф "Особистi обставини".
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Танцюють всi! 8".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Танцюють всi! 8".
0.20 Т/с "Коли ми вдома".
1.40 Х/ф "Любов земна".

Новий канал
3.15 Т/с "Франклiн i Беш".
4.05 Зона ночi.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Kids̀  Time.
6.20 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.30 Kids̀  Time.
7.35 Т/с "Друзi".
11.20 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.30 Суперiнтуїцiя.
23.05 Половинки.
1.50 Х/ф "Джулi i Джулiя: Готуємо 
щастя за рецептом". (2 категорiя).

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Студiя Вашингтон.
5.15 Провокатор.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.15 Т/с "Далекобiйники".
12.15 Х/ф "Битва драконiв".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Битва драконiв".
14.45 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Вiддiл 44".
17.45 Т/с "Далекобiйники".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с "Нiконов i Ко".
22.30 Дизель-шоу.
23.30 Х/ф "Пiдривник".
1.10 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.35 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 "Помста природи".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Сувора природа".
12.10 Х/ф "Спекотний день".
14.10 Т/с "Зоряна брама".
16.00 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
16.25 "Вiдеобiмба".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Вiдеобiмба".
18.30 Новини "Спецкор".
18.50 12 Тур ЧУ. Металлург З - 
Динамо.
21.00 Х/ф "Фортуна Вегаса".
22.50 Х/ф "Великий майстер".
1.05 Т/с "Зоряна брама".
2.40 Х/ф "Москаль-чарiвник".

УТ-1
6.00 Пiдсумки.
6.20,7.20,8.55 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.00 На слуху.
7.30 Вертикаль влади.
8.10 АгроЕра. Пiдсумки.
8.25 Код безпеки.
8.40 Вперед на Олiмп!
9.00 Погода.
9.10 Хочу бути.
9.30 Школа Мерi Поппiнс.
9.45 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф "Снiговики".
12.05 "Men Sound".
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10 км. Чоловiки.
15.25 Богатирськi iгри.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 7,5 км. Жiнки.
18.00 Чоловiчий клуб.
18.45 Х/ф "Сiсi - непокiрна 
iмператриця".
20.30 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.15 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.35 Бiатлон. Кубок свiту.
5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.00 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
6.35 "Життя без обману".
7.45 "Грошi".
9.00 "Свiтське життя".
10.00 "ТСН".
11.00 "Маша i ведмiдь".
12.10 "Маленькi гiганти".
14.05 "Вечiрнiй Київ".
16.40 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Вечiрнiй квартал".
23.15 "Що? Де? Коли?"
0.30 Драма "Iмперiя". (2 кат.).
2.05 Драма "Iмперiя". (2 кат.).
3.30 "Шiсть кадрiв".

Iнтер
5.00 "Подробицi" - "Час".
6.00 М/ф.
6.25 "Чекай на мене".
8.40 "Школа доктора 
Комаровського".
9.30 Х/ф "Дитина до листопада".
11.30 "Подорожi в часi".
12.00 "Кохання з першого 
погляду".
13.00 Т/с "Щасливчик Пашка", 
1-5 с.
18.00 Т/с "Тiльки не вiдпускай 
мене".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Тiльки не вiдпускай 
мене".
22.30 Х/ф "Хронiки зради".
0.30 Х/ф "Любов на асфальтi". (2 
кат.).

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.10 Х/ф "Синя борода". (2 кат.).
9.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф "Любов iз пробiрки".
13.10 Т/с "Мiй", 1 i 2 с. (2 кат.).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Мiй". (2 кат.).
17.30 Т/с "Чужа жiнка", 1 i 2 с. (2 
кат.).
19.00 Подiї.
19.40 Т/с "Чужа жiнка". (2 кат.).
22.25 Х/ф "Руда".
0.20 Зоряний шлях. Субота.

УТ-1
6.00,7.10,8.05 Погода.
6.05 Свiт православ̀ я.
6.35 Крок до зiрок.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.15 Свiт on line.
8.40 Тепло.ua.
9.00 Як це?
9.30 5 баксiв.net.
9.50 Спогади.
10.20 Твiй дiм.
10.45 Фольк-music.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
13.20 Чоловiчий клуб. Спорт.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 10 км. Жiнки.
15.40 Погода.
15.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. Миколаїв - Волиньбаскет.
17.45 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
"Ск̀ єрн" (Данiя) - "Мотор" 
(Запорiжжя. Україна).
19.35 Театральнi сезони.
20.05 Т/с "Бiлявка".
21.00 Новини.
21.30 Прем̀ єр-мiнiстр України А. 
Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.50 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.15 Бiатлон. Кубок свiту.
3.55 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
"Ск̀ єрн" (Данiя) - "Мотор" 
(Запорiжжя. Україна).
5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.00 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
6.55 "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".
14.35 "Новий Iнспектор Фреймут 
3".
15.45 "Одруження наослiп".
17.00 "Розсмiши комiка".
18.00 "Сказочная Русь 2015".
19.20 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Мелодрама "Все одно ти 
будеш мiй".
1.05 Х/ф "Равлики. Давай не 
сьогоднi. Гостi мого дому. Я тебе 
знаю". (2 кат.).
2.35 Х/ф "Там, на небачених 
стежках".
3.45 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер
2.50 "Подробицi" - "Час".
3.35 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу".
6.00 М/ф.
6.30 Х/ф "Балада про солдата".
8.15 "Вдалий проект".
9.10 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний".
11.00 "Орел i решка. Незвiдана 
Європа".
12.05 Т/с "Щасливчик Пашка", 
6-12 с.
19.00 "Кохання з першого погляду".
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
21.40 Т/с "Тiльки не вiдпускай 
мене".
1.50 Х/ф "Хронiки зради".

Канал "Україна"
7.10 Подiї.
8.00 Реальна мiстика.
9.00 Т/с "Мiй". (2 кат.).

13.00 Т/с "Чужа жiнка". (2 кат.).
17.00 Т/с "Мiй коханий генiй".
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром.
20.00 Т/с "Мiй коханий генiй".
22.00 Х/ф "Синя борода". (2 кат.).
0.00 Х/ф "Руда".
2.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
1-4 с.
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
5.20 "Слiдство ведуть екстрасенси".
6.10 Х/ф "Командир щасливої 
"Щуки".
8.05 "Х-Фактор 6".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi".
10.50 "Х-Фактор 6".
15.00 "МастерШеф 5".
19.00 "Битва екстрасенсiв 15".
21.15 "Один за всiх".
22.25 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
1.40 "Детектор брехнi 7".
2.35 "Слiдство ведуть екстрасенси".
3.20 Х/ф "Командир щасливої 
"Щуки".

Новий канал
3.00 Т/с "Франклiн i Беш".
3.45 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
7.55 М/ф "Гномео i Джульєта".
9.20 Kids̀  Time.
9.25 М/ф "Бджiлка Майя".
11.10 Х/ф "Блондинка в законi".
13.00 Х/ф "Блондинка в законi 2".
15.00 Х/ф "Крок вперед 2: Вулицi".
17.00 Х/ф "Крок вперед 3D".
19.00 Х/ф "Крок вперед 4".
21.00 Х/ф "Крок вперед 5: Усе або 
нiчого".
23.10 Х/ф "Реальнi дiвчатка".
1.05 Х/ф "Дiвчина мого найкращого 
друга". (3 кат.).

ICTV
5.30 Факти.
5.55 М/с "Том i Джерi в дитинствi".
6.50 Зiрка YouTube.
8.10 Дивитися всiм!
9.10 "Путня країна".
11.05 Дизель-шоу.
12.20 Х/ф "Подорож до центру Землi".
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф "Подорож до центру Землi".
14.35 Х/ф "Легiонер".
16.35 Х/ф "Iлюзiя обману".
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "Людина листопада".
23.00 Х/ф "Пiсля заходу".
0.55 Х/ф "Обитель зла 2. 
Апокалiпсис". (2 кат.).
2.30 Т/с "Код Костянтина".
3.15 Стоп-10.
3.50 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 Бокс. Бiй за звання Чемпiона 
Європи. Олег Єфимович (Україна) - 
Рудi Енкарнасьон (Iспанiя).
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 "Хоробрi серця".
15.00 Х/ф "Остiн Пауерс: Людина-
загадка мiжнародного масштабу".
16.50 Х/ф "Робiн Гуд".
19.15 Х/ф "Шанхайський полудень".
21.30 "Профутбол".
23.15 Х/ф "Фортуна Вегаса".
1.05 Х/ф "Спекотний день".
2.40 Х/ф "Пострiл у трунi".

26.11.15 – 02.12.15 
► ЗАЛ 1
10:00 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 (14+) 
12:25 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 3D (14+)
14:50 007 : Спектр (14+)
17:25 Маленький принц 3D 
19:30 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 3D (14+) 
22:00 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 3D (14+) 

► ЗАЛ 2
10:00 Стив Джобс (12+) 

12:05 Савва. Сердце воина 
13:40 Маленький принц
15:40 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 (14+)
18:00 Виктор Франкенштейн (14+)
20:10 Виктор Франкенштейн (14+)
22:15 Виктор Франкенштейн (14+)

г. Ирпень ул. Соборная, 105а
Телефон:
(097) 440-17-30, (050) 572-22-59, 
(093) 769-43-44

http://www.perun.net.ua
http://vk.com/club17776666
https://www.facebook.com/groups/120
844548110518/?ref=bookmarks

КИНОТЕАТР «ПЕРУН» 
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений студентський кви-

ток (серія КХ №09737919), виданий 
НУДПСУ в 2013 році на ім’я Бедю-
ха Артема Юрійовича, вважати не-
дійсним.
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• ФОТОЗЙОМКА• 

• РЕТУШ • 
• ОБРОБКА• 

54-367

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

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

РАКУШНЯК 
(БЛОКИ) С КАРЬЕРА
бесплатная доставка 

Тел.: (097)100-00-74

•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

КУПЛЮ 
КОРІВ ТА КОНЕЙ
067-776-95-94
063-582-56-95

РАКУШНЯК  
ВІД 

ВИРОБНИКА  
телефони:

050-889-88-90 
096-889-88-90

ЛІКУВАННЯ 
АЛКОГОЛІЗМУ, 

ТЮТЮНОПАЛІННЯ
Київ, ул. Л. Гавро, 6

044-419-96-36, 
067-507-21-59, 
063-834-36-53

Запрошуються на роботу:
СКЛАДАЛЬНИЦІ, ПАКУВАЛЬНИЦІ, 

СОРТУВАЛЬНИЦІ РАМОК.
П'ятиденний робочий день 

з 8:00 до 16:30–З/П до 3 000 грн
вул. Стельмаха 9-в (територія меблевої фабрики)

тел. (04597)9-47-17, (044) 593-86-56, 
З 11.00 ДО 16.00

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Анастасію Вікторівну ПОПСУЙ,
Віолетту Віталіївну КРЕМЕНЧУК,
Вікторію Анатоліївну ПАРАХІНУ ,
Ольгу Олексіївну ІВАНОВУ,
Ніну Устимівну ЧУРМАЄВУ!
Хай ладиться скрізь: на роботі, у родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Ірпінська міська рада, виконавчий комітет

КУПЛЮ КОРIВ, КОНЕЙ 
ТА МОЛОДНЯК

067-410-54-71,093-001-29-60

Про намір 
отримати дозвіл 
на викиди 
забруднюючих 
речовин

Уточнення щодо публіка-
цій оголошень у газеті «Ірпін-
ський вісник» №38 (2731) від 
25.09.2015р. та №39 (2732) 
від 02.10.2015р. про намір 
отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних 
джерел ТОВ «Київоблтепло», 
для котелень, що розташовані 
за адресами: 

Київська обл., м.Ірпінь, вул.
Паризької Комуни, 7;

Київська обл., м.Ірпінь, вул.
Миру, 1-а;

Київська обл., м.Ірпінь, вул.
Комінтерна, 63-ж;

Київська обл., м.Ірпінь, вул.
Жовтнева, 129-а;

Київська обл., смт.Госто-
мель, вул.Рекунова,11-а.

«Свої зауваження та про-
позиції просимо направляти 
в 30-денний термін із дня пу-
блікації оголошення до Ірпін-
ської міської ради за адресою: 
08200,  м. Ірпінь, вул.Шевчен-
ка, 2-а за тел.: (04597) 63-1-68 
або (04597) 62-4-61».

МОЙКА, ШИНОМОНТАЖ 

"КОРСО"
Буча, ул. Октябрьская 
12 (возле переезда)

Полировка авто, химчи-
стка салона, ковров

Постоянным клиентам - 
СКИДКИ!

Срочно требуется 
мойщик, 

шиномонтажник!
Тел.: 063-129-26-40

ДРОВА
КОЛОТЫЕ 

дуб. 3700 грн./машина 
Бесплатная доставка 
по Киеву и области 

Тел.: 044-451-56-43, 
068-100-86-10

ПИЛОМАТЕРИАЛИ, 
ДРОВА, БРУС, 

ДОШКА, 
АЛЬТАНКИ 

зняття аварійних дерев

Тел.: 067-755-53-11, 
093-416-22-32 

(Л. Буча)

Крамниця національно-патріотичного 
одягу "ВИШИВАНКА"
гостинно чекає ірпінців та гостей міста щодня з 
9.00 до 18.00, неділя з 9.00 до 14.00. До Вашої 
уваги — великий вибір суконь, костюмів, плахт, 
рушників.  УВАГА! АКЦІЯ! Пред'явнику газети - 
знижка - 10%! Адреса: Ірпінь, вул. Соборна, 10-6 
(р-н "Укрпошти"). Тел. (098)300-26-31. 
Ходіть красиві!

Шановні ірпінчани! 
6 грудня 2015 р. о 10 го-

дині відбудеться урочисте 
свято з нагоди освячення 
храму "Різдва Пресвятої Бо-
городиці УГКЦ"  за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 
28-А. Люб'язно запрошує-
мо  всіх бажаючих прийняти 
участь у святі. Адміністратор 
о. Мирослав. Контактний 
тел.: 096-82-52-517


