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РАДІО ТИМЧАСОВО 
ПРИПИНИЛО МОВЛЕННЯ 

«ОБРІЙ»
Програму ОБРІЙ редакції 

Ірпінського міського радіо-
мовлення з 1 грудня 2015 р. 
до 14 січня 2016 р. можна 
слухати тільки на сторінці 
«Міське радіомовлення» 
офіційного сайту Ірпінської 
міської ради (imr.gov.ua).
По проводовому радіо 

програма у цей період ви-
ходити в ефір не буде че-
рез технічні та організаційні 
проблеми станційно-лінійної 
дільниці №2 Київської облас-
ної філії ПАТ «Укртелеком».

с. 7

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 
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 «Читаю «Ірпінський 
вісник» тому, що я живу 
в Ірпені і це — моє.»
Олександр БРЮХАНОВ, 

офіс-працівник

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

ЗВОРОТНІЙ ЗВ`ЯЗОК

ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
íà «²ðï³íñüêèé â³ñíèê» — 2016!íà «²ðï³íñüêèé â³ñíèê» — 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.

×ÈÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ, ÊÎËÈ ÂÎÍÀ ÙÅ ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÄÐÓÊÓªÒÜÑß!×ÈÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ, ÊÎËÈ ÂÎÍÀ ÙÅ ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÄÐÓÊÓªÒÜÑß!
ПРОДОВЖЕНО! Тим читачам, які до 1 січня 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)

ÌÅÄÈÖÈÍÀ Â ÄÅÔ²ÖÈÒ². ÌÅÄÈÖÈÍÀ Â ÄÅÔ²ÖÈÒ². 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÌÓÁÞÄÆÅÒÍÎÌÓ

Офіційно в Ірпінському регіоні (Ірпінь, Гостомель, Ворзель, 
Коцюбинське) проживає близько 76 тис. осіб, із них власне в місті – 53 
тисячі. Насправді стрімке житлове будівництво, переселенці зі сходу 
і студенти Податкового університету збільшили кількість мешканців 
до 100 тисяч. При цьому усі видатки з державного бюджету на 
життєдіяльність міста розраховуються, орієнтуючись на офіційні дані. 
Відтак проблема загального недофінансування місцевої медицини 
накладається на проблему великої кількості незареєстрованих 
мешканців Ірпеня. 

ØÓÊÀËÀ Ì²Ë²Ö²ß, ÒÅÏÅÐ ØÓÊÀËÀ Ì²Ë²Ö²ß, ÒÅÏÅÐ 
ØÓÊÀª ÏÎË²Ö²ß…ØÓÊÀª ÏÎË²Ö²ß…

1 грудня 2015 року в 
Ірпінському відділі 
поліції відбулася 
заздалегідь анонсована 
зустріч правоохоронців, 
громадських активістів 
та представників ЗМІ 
на предмет висвітлення 
інформації щодо побиття 
активістів Приірпіння.

(продовження — с. 5)
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► 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. 
► Платниками Ірпінського 
регіону сплачено понад 2,2 млн. 
грн. транспортного податку  
За 10 місяців 2015 р. платники податків перераху-

вали до бюджету 2,2 млн. грн. транспортного подат-
ку, з них фізичними особами майже 1 млн. грн. 
Станом на 1 листопада 2015 р. в інспекції облікову-

ється 142 платники цього податку,з них 134 платники 
– фізичні особи. 

Ірпінська ОДПІ

► На Київщині у 95,6% 
перевірок виявлені порушення 
трудового законодавства
Із початку року органами ГУ ДФС у Київській об-

ласті проведено 319 перевірок суб’єктів господарю-
вання, в 305 випадках виявлені порушення трудового 
законодавства. Додатково до бюджету надійшло 1,3 
млн. грн. 

 У ході проведення контрольно-перевірочних захо-
дів виявлено 297 фактів виплати коштів під звіт, не 
облікованих («тіньових») коштів без відображення в 
обліку, виплати коштів під виглядом додаткових благ, 
неправомірного надання соціальної пільги, неправо-
мірного застосування ставки податку, виплати інших 
доходів без утримання та перерахування податку на 
доходи фізичних осіб. Додатково бюджет отримав 1,3 
млн. грн.

ГУ ДФС у Київській області

► 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 област

Çá³ðíà êîìàíäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Çá³ðíà êîìàíäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
ïîâåðíóëàñÿ ç ×åìï³îíàòó ñâ³òóïîâåðíóëàñÿ ç ×åìï³îíàòó ñâ³òó
20-22 листопада збірна 
команда Національного 
університету державної 
податкової служби України, 
спортсмени якої входять до 
головного складу збірної 
команди України, взяла 
участь у Чемпіонаті світу 
з військово-спортивних 
багатоборств у м. Харкові.

Змагалися майже 800 спортсменів 
із 17 країн світу, рівень учасників був 
дуже високим, тому поєдинки видалися 
технічними, напруженими та емоцій-
ними. Незважаючи на великий психо-
логічний тиск та велику кількість учас-
ників,  представники збірної команди 
Національного університету ДПС Укра-
їни Київської обласної федерації вій-
ськово-спортивних багатоборств посі-
ли 15 призових місць, що свідчить про 
їхній професіоналізм. 
За результатами змагань виконали 

спортивні нормативи на звання:

- майстра спорту України міжнарод-
ного класу — Дмитро Потапенко, В’я-
чеслав Ланкін; 

- майстра спорту України — Сергій 
Яковенко, Олександр Харченко.
Тренерами нашої збірної коман-

ди з ВСБ Національного університету 
ДПСУ, без яких досягнення таких висо-

ких результатів було б неможливим, є 
старший викладач кафедри СД та ОПП, 
майор податкової міліції Олександр 
Васильович Пристінський та старший 
викладач кафедри фізичного вихован-
ня та спорту Володимир Антонович 
Сухих.

За матеріалами asta.edu.ua

СПОРТ

ÇÍÅÑÅÍÎ ÁÓÄÈÍÎÊ ÇÍÅÑÅÍÎ ÁÓÄÈÍÎÊ Îêñàíè Îêñàíè ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ
Ірпінська громадськість ще не встигла оговтатися після знесення будинку Максима Рильського, як 
маємо новий шок. Знесено будинок знаменитої співачки Оксани Петрусенко.

Дослідник її життя і твор-
чості Микола Кагарлицький 
зазначає у книзі «Леген-
дарна Оксана Петрусенко»: 
«Оксана Андріївна любила 
свою дачу в Ірпені, скромну 
під залізною покрівлею, із 
сарайчиком для палива, кри-
ницею, погребом, кількома 
сотками землі під городину 
й квіти».
Поет Леонід Вишеслав-

ський згадував: «Оксана Ан-
дріївна сама усвідомлювала 
і завжди, коли бувала чимось 
схвильована або ж чимось 
подивована, мимоволі почи-
нала співати, й обов’язково – 
українську пісню. Поза цими 
піснями вона не існувала. 
Здавалося, вони були для неї 
спеціально створені та лише 
очікували її багато років. 
Українська народна пісня і 
голос Оксани Петрусенко – 
ось одна з найдосконаліших 
гармоній у світі!».
Презентація четвертого 

видання художньо-доку-
ментальної повісті Миколи 
Кагарлицького «Легендар-
на Оксана Петрусенко» в 
2007 році в київському Бу-
динку вчителя зібрала вели-
ку кількість шанувальників 
співачки. Були там й ірпін-
ці. Після смерті Петрусенко 
минуло майже 67 років. Чи 
пам’ятатимуть нинішніх зі-
рок через півстоліття після 
їхньої смерті?
М. Кагарлицький писав: 

«В ірпінському сосновому 

царстві співачка раювала 
– соснове повітря потрібне 
було їй, а ще більше – синоч-
кові Володі. Дуже любила 
вона росяними ранками та 
місячними вечорами блу-
кати сосновим бором, на-
слухати птаство. Як свідчать 
сучасники, її завжди бачили 
з квітами в руках».
Оксана Петрусенко при-

дбала собі дачу 5 вересня 

1935 року за 1700 карбо-
ванців. Микола Кагарлиць-
кий вказує, що будинок був 
розташований на розі ву-
лиць Ірпінська, 9 – ІІІ Інтер-
націоналу, 27. Секретар Ір-
пінської краєзнавчої комісії, 
нині, на жаль, покійна Ната-
ля Синиціна, встановила, що 
нинішня адреса колишньої 
дачі Петрусенко – ІІІ Інтер-
націоналу (тепер Соборна), 

81. Наталя Олександрівна 
розповіла про це на шпаль-
тах «Ірпінського вісника» й 
історико-краєзнавчого аль-
манаху «Приірпіння». Стат-
тю Синиціної передрукував 
всеукраїнський журнал «Чу-
мацький шлях». 
Зараз колишня дача Окса-

ни Петрусенко належить Ві-
ктору Соколовському. Відділ 
культури, національностей і 
релігій Ірпінської міськради 
повідомив його, що будинок 
є пам’яткою культури і пере-
буває під охороною. Власне, 
сам будинок уже перебував 
за високою залізною огоро-
жею. Огорожу наростили, 
очевидно, щоб не було вид-
но, що за нею діється, і буди-
нок знесли.
Власник садиби має до-

відку від котрогось із при-
ватних БТІ, що стан будинку 
був  аварійним. Але чому Ві-
ктор Броніславович не звер-
нувся до влади з проханням 
допомогти відреставрувати 
пам’ятку культури?
Що робити тепер? Чи 

реально відновити будинки 
Максима Рильського і Окса-
ни Петрусенко? Мабуть, 
єдине, що можна зробити, 
це встановити там пам’ятні 
кам’яні знаки із зображен-
ням будинків і їхніх знаме-
нитих власників.
 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 

директор Ірпінського 
історико-краєзнавчого 

музею

²ðï³íü çðîñòèâ íîâîãî ÷åìï³îíà ªâðîïè!²ðï³íü çðîñòèâ íîâîãî ÷åìï³îíà ªâðîïè!
ВІТАЄМО!

25-27 листопада в 
Польщі відбувався 5-й 
Чемпіонат Європи з 
шин-кіокушинкай карате 
(WKO) серед кадетів 
(до 16 років) та 7-й 
Чемпіонат Європи з 
шин-кіокушинкай карате 
(WKO) серед юніорів та 
молоді (до 22 років). 
До складу збірної України 

за результатами відбіркових 
змагань (3 жовтня, м. Львів) 
було зараховано учня с/к 
«Санчін» – Павла Мандали-
ну. Почалася наполеглива 
підготовка. Павло – досвід-
чений спортсмен, багатора-

зовий чемпіон України, про-
те чемпіоном Європи став 
вперше, приєднавши свою 
перемогу до слави клубу. 
Упевненість у силі та вмін-

нях не зменшило хвилювань 
як спортсменів, так і трене-
рів. Адже кожен розумів, що 
він представляє країну і що 
ці змагання – це підсумок 
тривалої роботи. Крім того, 
за європейськими правила-
ми, у кадетів (до 16 років) 
техніка ведення поєдинку 
обмежувалася і доводилося 
стримувати відпрацьовані 
комбінації для звичайних 
поєдинків. Усі спортсмени 
викладалися на повну, і, 

звичайно, допомагала під-
тримка команди. Добре сло-
во, погляд, вчасна підказка, 
спільна розминка – це скла-
ло командний дух, допома-
гало йти до перемоги.
Керівники спортклу-

бу, тренери та сім’я Павла 
Мандалини щиро дякують 
Олексію Олександровичу 
Пшеничному за фінансову 
підтримку спортсмена. Зав-
дяки його допомозі Павло 
отримав змогу на змаган-
нях гідно представити клуб 
і країну. 
Нагадаємо, тренер с/к 

«Санчін» – Ірина Петренко.

► Територіальний сервісний 
центр МВС 3247 інформує:
У зв’язку з ліквідацією Центру надання адміні-

стративних послуг, пов’язаних з використанням ав-
тотранспортних засобів, з обслуговування міст Буча 
та Ірпінь при УДАІ ГУМВС України в Київській області 
та створенням сервісних центрів МВС інформуємо, 
що реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку тран-
спортних засобів, оформлення і видача посвідчення 
водія здійснюється в територіальних сервісних цен-
трах.

Територіальний сервісний центр МВС 3247 
знаходиться за адресою:
смт. Макарів Київської області, вул.Дорожна, 13а . 
Тел.045 78 60103; 6-00-62

Найближчі територіальні сервісні центри МВС:
Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. То-
лстого, 2. 
Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 18. 

Всі архівні матеріали з центру надання адміні-
стративних послуг, пов’язаних з використанням ав-
тотранспортних засобів, з обслуговування міст Буча 
та Ірпінь при УДАІ ГУМВС України в Київській області 
передані до ТСЦ №3247.
Також інформуємо, що відповідно до Постано-

ви Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 року 
№941 «Про внесення змін до деяких постанов Кабі-
нету Міністрів України з питань реєстрації транспорт-
них засобів» довідки-рахунок, що оформлювались в 
торгівельних організаціях, які здійснювали продаж 
транспортних засобів СКАСОВАНІ. Договори купів-
лі-продажу транспортних засобів можна посвідчити 
в територіальних сервісних центрах МВС. Договори 
купівлі-продажу транспортних засобів посвідчуються 
в територіальних сервісних центрах безкоштовно.
Для укладення договору купівлі-продажу тран-

спортного засобу до сервісного центру МВС пода-
ються паспорти, коди платника податків власника 
транспортного засобу та покупця, доручення(в разі 
представлення інтересів власника), реєстраційний 
документ на транспортний засіб та представляється 
на огляд транспортний засіб.

ТСЦ МВС 3247 В.В.Козак
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► Ціни на пасажирські 
перевезення підвищаться 
на 30%
ПАТ «Укрзалізниця» планує у 2016 році провести 

індексацію тарифів на пасажирські перевезення даль-
нього спрямування, через що ціни збільшаться на 
30%. Про це повідомив заступник гендиректора «Укр-
залізниці» Ігор Бреус.
Щоб краще адаптувати населення до нових цін, 

підвищення відбуватиметься не одразу на 30%, а в 2 
етапи по 15%: з 1 квітня та з 1 липня 2016 р. 
Також Ігор Бреус зазначив, що в Україні найбіль-

ша частка пільгового населення на території СНГ — за 
різними джерелами, від 13 до 21 мільйона осіб. І якщо 
ми рухаємося у західному векторі, то їхні перевезення 
повинні монетизуватися (тобто стягуватися плата за 
те, що колись було безкоштовним — ред.) або більше 
компенсуватися з боку держави. Наразі відшкодуван-
ня за пільгове перевезення становить менше 25%.

Підготувала Ірина ГРИЦАК

► Військовий шпиталь 
терміново потребує допомоги
Ірпінський військовий шпиталь через брак коштів 

звертається до кожного, хто може допомогти з при-
дбанням найнеобхідніших речей та медичних інстру-
ментів. 
Наразі найгостріші питання: придбання хірургічних 

інструментів (на суму 4200 грн.) та закупівля хірургіч-
ного покриття у відділення травматології. Ви можете 
закуповувати товари самостійно та надавати їх для 
передачі в БФ «Фонд громади Приірпіння». 
Список потрібних товарів: 
— ліки, ортопедичні засоби типу ортезів, бандажів, 

наколінників, одяг (можна б/в, але в гарному стані), 
спортивні штани, куртки, взуття, светри, футболки, 
білизна тощо. 

— ножиці медичні по МАУО, вертикально зігнуті ту-
покінчасті із твердосплаву, довжина 14,0 см Н-1; 

— пінцет анатомічний, довжина 20,0 см ПМ-12; 
— зажим кровоспинний по Leriche (Москит) зігну-

тий. Довжина 16 см ИЗ 62-2; 
— зажим кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- та 

двозубий, зубчатий, прямий №3; Довжина 20 см с-31;
— корнцанг по Maier, прямий. Довжина 26,0 см 

Щ-20-1;
— ножиці для глибоких порожнин, зігнуті. Довжина 

28,0 см Н 128;
— ножиці медичні по Lister , для розрізання пов` 

язок з гудзиком, зігнуті. Довжина Н-14-1;
— диссектор по Satinsky, з зігнутими ручками №2. 

Довжина 21 см Д-33;
— щипці двохзібчаті, гострі Щ-90 та ін. 
Пишіть нам: zharyna.a@gmail.com.

НОВИНИ

Çì³íè äî äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â Çì³íè äî äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â 
ñïîæèâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóãñïîæèâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

3 листопада 2015 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 
р. №842, якою внесена зміна до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 

№409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування», якою, у свою чергу, затверджено соціальні нормативи користування житлово-
комунальними послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії населенню.

Згідно з новоприйняти-
ми змінами встановлено:

- диференційовані за 
періодами часу обсяги 
електричної енергії, яка ви-
користовується для індиві-
дуального опалення;

- соціальний норматив 
на теплову енергію у разі 
використання її для цен-
тралізованого опалення 
(теплопостачання) абонен-
там, житлові будинки яких 
обладнані будинковими та/
або квартирними прилада-
ми обліку;

- коригувальні коефіці-
єнти для розрахунку витрат 
теплової енергії, електрич-
ної енергії, природного 
газу та інших видів палива 
на потреби опалення для 
1–2 поверхових, 3–4 по-
верхових будівель та буді-
вель на 5 і більше поверхів 
у розрізі регіонів України;

- соціальні нормативи 
користування послугами з 
вивезення рідких побуто-
вих відходів.
З метою своєчасного 

перерахунку призначених 
житлових субсидій (з ура-

хуванням змін), громадя-
ни можуть звернутися до 
структурних підрозділів з 
питань соціального захисту 
населення для уточнення 
інформації щодо поверхо-
вості будинку.
Звертаємо увагу, що змі-

ни державних соціальних 
стандартів в умовах опалю-
вального сезону 2015-2016 
рр. торкнуться, в першу 
чергу:

1) споживачів, які про-
живають у житлових будин-
ках, які мають дві чи більше 
квартир та використовують 

природний газ для індиві-
дуального опалення;

2) споживачів, що про-
живають у 3-4 поверхових 
житлових будинках та бу-
динках на 5 і більше по-
верхів з централізованим 
опаленням та ті, які вико-
ристовують природний газ 
й електричну енергію для 
індивідуального опалення;

3) споживачів, будинки 
чи квартири яких оснащено 
приладами обліку.
Управління інформації та 
зв’язків з громадськістю 

КОДА

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Ñê³ëüêè çàðîáëÿþòü â ²ðïåí³Ñê³ëüêè çàðîáëÿþòü â ²ðïåí³
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатно-

го працівника підприємств міста Ірпеня за січень-вере-
сень 2015 року становила 3573 грн., що в 2,6 рази вище 
від прожиткового мінімуму для працездатної особи (1378 
грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого 
року середньомісячна заробітна плата штатного праців-
ника збільшилася на 13,3%.
Серед районів та міст області за рівнем оплати праці 

місто Ірпінь займало 16 місце. Заробітна плата в місті на 
9,2% була нижчою за середній розмір по області (3936 
грн.) та на 46,7% нижчою за максимальний (6705 грн. у 
місті Славутич).

Начальник управління П.В.Зброжек

ДЕРЖСТАТ ПОВІДОМЛЯЄ

Ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè êðàä³æîê Ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè êðàä³æîê 
ó òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³ÿõó òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³ÿõ
Шановні споживачі 
Київської області!
ПАТ «Київобленерго» 

звертає вашу увагу на те, 
що за останні місяці в Київ-
ській області значно зросла 
кількість випадків крадіжок 
трансформаторного масти-
ла. Такі протиправні дії не 
тільки завдають значних 
матеріальних збитків ком-

панії, але й украй негатив-
но впливають на якість по-
стачання електроенергії до 
ваших квартир і будинків.
Тільки за останні місяці 

було злито велику кількість 
трансформаторного масти-
ла з трансформаторних 
підстанцій, що призвело до 
відключення електропоста-
чання споживачів, деякі з 
яких вимушені були зали-

шатися без електроенергії 
протягом тривалого про-
міжку часу.
ПАТ «Київобленерго», 

зі свого боку, вживає всіх 
можливих заходів для запо-
бігання розкраданню май-
на, однак цих заходів не-
достатньо, тож звертаємося 
до всіх мешканців Київської 
області з проханням пові-
домляти достовірну інфор-

мацію щодо осіб, причет-
них до вчинення подібних 
незаконних дій.
Будемо вдячні за будь-

яку інформацію!

ЛІНІЯ ДОВІРИ
дирекції з питань безпеки

(044) 422-67-96
(067) 468-76-83

bezpeka@koe.vsei.ua

КРИМІНАЛ

Ùîá ðàõóíîê çà ãàç â³äïîâ³äàâ ôàêòè÷íîìó Ùîá ðàõóíîê çà ãàç â³äïîâ³äàâ ôàêòè÷íîìó 
ñïîæèâàííþ – ïåðåäàéòå ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêàñïîæèâàííþ – ïåðåäàéòå ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà

Споживачам газу Київської області розраховується щомісячна плата за газ на обсяг спожитого 
палива з 1 числа попереднього місяця до 1 числа поточного місяця. Для того, щоб сума в 

платіжці за газ відповідала фактичному споживанню, необхідно щомісячно фіксувати показники 
свого лічильника на 1 число місяця та передавати його постачальнику – ТОВ «Київоблгаз Збут».

Клієнти ТОВ «Київоблгаз 
Збут» мають кілька способів 
сповістити постачальника 
про фактичні обсяги спожи-
вання газу, передавши пока-
зання свого лічильника:

• за номерами кон-
такт-центру (044) 36-46-104 
або (097)104-51-04 з 8:00 
до 20:00;

• написавши листа на 
електронну адресу contact@
kv.104.ua (обов'язково вка-
жіть номер особового рахун-
ку або ПІБ та адресу);

• зафіксувати показання 
в Особистому кабінеті на 
сайті компанії kv.104.ua.
Якщо споживач не пере-

дав показання лічильника 
або зробив це не на 1 чис-
ло, то обсяги спожитого за 
місяць енергоресурсу розра-
ховує газорозподільне під-
приємство. І тоді споживач 

отримає рахунок на оплату 
з розрахунковими, а не фак-
тичними обсягами спожито-
го природного газу. 

«Скажімо, якщо пока-
зання лічильника зняті або 
передані, наприклад, 15 
числа, при розрахунку реко-
мендованої до сплати суми 
автоматизована система 
обчислює прогнозований 
обсяг споживання до кінця 
місяця, – коментує директор 
ТОВ «Київоблгаз Збут» Денис 
Смоляков, – Саме тому сума 
в платіжці може відрізнятись 
від реальних даних».
У такому випадку клієн-

ту потрібно буде самостій-
но зазначити в платіжному 
документі поточні та попе-
редні показання лічильника, 
визначити різницю між ними 
та помножити на вартість 1 
куб. м газу. Виходячи з на-

даних показань лічильника, 
автоматично проводиться 
перерахунок споживання та 
заборгованості. Результати 
проведеного перерахунку 
будуть враховані при фор-
муванні рахунку в наступно-
му місяці.

«Своєчасно та регулярно 
надаючи дані про кількість 
спожитих кубометрів газу на 
перший день звітного міся-
ця, споживачі уникнуть роз-
біжностей між розрахованим 
та фактично спожитим об’є-
мом газу», – пояснює дирек-
тор ТОВ «Київоблгаз Збут» 
Денис Смоляков. Також він 
додав, що показання лічиль-
ника станом на перший день 
місяця можна повідомити з 1 
по 5 число. Найзручнішим та 
найшвидшим способом пе-
редачі показань лічильника 
є Особистий кабінет.

У разі неотримання ра-
хунку від газопостачального 
підприємства до 15 числа 
наступного місяця, спожи-
вач може самостійно зняти 
показання лічильника, роз-
рахувати обсяг і вартість 
спожитого природного газу 
і сплатити за нього в будь-
який зручний спосіб не пі-
зніше 25 числа наступного 
місяця в будь-який зручний 
для себе спосіб:

• в Особистому кабінеті;
• через систему інтер-

нет-платежів Portmone.com;
• сервіс онлайн платежів 

iPay.ua;
• за допомогою Інтер-

нет-послуги «Приват 24»; 
• у відділенні «Укрпо-

шти»;
• через відділення 

будь-якого банку.
 Анна ГЛЯЦЕВИЧ 

Ïðèéìàþ÷è ïðàö³âíèê³â   Ïðèéìàþ÷è ïðàö³âíèê³â   
íà ðîáîòó, òðåáà çíàòè, ùî…íà ðîáîòó, òðåáà çíàòè, ùî…
Законом України від 28 грудня 2014 року №77-

VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування загальнообов'язкового 
державного соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці», який набрав чинності з 1 січня 
2015 року, внесено зміни, зокрема, до Закону України 
від 8 липня 2010 р. №2464 «Про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» та Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП). 
Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП, пра-

цівник не може бути допущений до роботи без укла-
дення трудового договору, оформленого наказом чи 
розпорядженням власника або уповноваженого ним 
органу та повідомлення центрального органу вико-
навчої влади з питань забезпечення формування та 
реалізації державної політики з адміністрування єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування про прийняття працівника на роботу в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Порядок повідомлення ДФС та її територіальних ор-

ганів про прийняття працівника на роботу затвердже-
но постановою Кабміну від 17 червня 2015 р. №413 
(далі за текстом – Постанова №413). 
Відповідно до Постанови №413 повідомлення про 

прийняття працівника на роботу подається власником 
підприємства, установи, організації або уповноваже-
ним ним органом (особою) чи фізичною особою до 
територіальних органів Державної фіскальної служби 
за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на за-
гальнообов'язкове державне соціальне страхування 
за формою згідно з додатком до Постанови №413, до 
початку роботи працівника за укладеним трудовим до-
говором одним із таких способів: 

— засобами електронного зв'язку з використанням 
електронного цифрового підпису відповідальних осіб 
відповідно до вимог законодавства у сфері електро-
нного документообігу та електронного підпису; 

— на паперових носіях разом із копією в електро-
нній формі; 

— на паперових носіях, якщо трудові договори 
укладено не більше ніж із п'ятьма особами. 

  Ірпінська ОДПІ
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ÊÎÆÍÎÌÓ – ÏÎ Ä²ËÀÕ ÉÎÃÎÊÎÆÍÎÌÓ – ÏÎ Ä²ËÀÕ ÉÎÃÎ
ЦЕЙ БІБЛІЙНИЙ ПРИНЦИП ДОРЕЧНИЙ ПРИ ОЦІНЦІ 
ПРОМІЖНОГО ЕТАПУ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДОВОЇ ТА 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КОМАНД.
Збіглися у часі півтора 

роки з моменту обрання 
Президента й рік діяль-
ності Коаліційного уряду. 
Сьогодні якраз доцільно 
підбити проміжні підсумки 
діяльності двох основних 
інституцій виконавчої вла-
ди в Україні.
Так, 12 грудня уряд три-

матиме серйозний іспит 
– звіт у парламенті, який і 
призначив Кабмін на чолі 
з Арсенієм Яценюком рік 
тому. А Президент Петро 
Порошенко у новорічну ніч 
під веселий передзвін бока-
лів зробить короткий, але 
дуже відповідальний звіт 
про свою роботу перед де-
сятками мільйонів глядачів. 
Відтак давайте подивимо-
ся – про що звітуватимуть 
Прем’єр і міністри, а про 
що – Президент.
Мова піде здебільшого 

про досягнення влади. Не-
доліків і прорахунків у неї 
теж немало – але це тема 
окремої розмови.
Для початку глянемо, 

хто й за що відповідає. У 
Конституції прописано, що 
Президент несе відпові-
дальність за роботу Гене-
ральної прокуратури, Мі-
ноборони, Генштабу, СБУ, 
Ради національної безпеки 
та оборони, Міністерства 
закордонних справ, Наці-
онального банку. Тому з 
нього за це й потрібно пи-
тати. А з Прем’єра – за еко-
номічні реформи та роботу 

МВС, яке у ці дні реформу-
ється у Національну полі-
цію України. 
Отже, подивимося на ті 

справи, які цього року зро-
били Петро Порошенко й 
Арсеній Яценюк. Почнемо 
з успіхів Петра Олексійо-
вича. Завдяки Мінським 
угодам вдалося на певний 
час зупинити гарячу фазу 
військового конфлікту на 
Сході. На жаль, війна може 
відновитися, але глава дер-
жави зробив все, щоб при-
пинити воєнні дії. Тому й не 
оголошував воєнний стан. 
Відрядив у Мінськ перего-
ворну групу на чолі з Лео-
нідом Кучмою та за участю 
Віктора Медведчука. 
Недавно французький 

президент Франсуа Олланд, 
один із гарантів виконан-
ня Мінських угод, поїхав 
на уклін до Путіна. Тепер 
Порошенкові пора заду-
матися про ефективність 
«Нормандської четвірки» 
з французами, німцями і 
росіянами. Фахівці радять 
українському Президенту 
попрацювати над повер-
ненням до Будапештсько-
го, а може, й Женевського 
формату за участю  амери-
канців, який даремно від-
кинули ще на початку літа 
2014 року. 
Глава держава відповід-

но до своїх повноважень 
представляв Україну на 
міжнародній арені. Сьогод-
ні ми радіємо тим санкціям, 

які весь цивілізований світ 
застосував щодо Кремля. 
Однак всередині наступно-
го року настане момент іс-
тини, коли західні держави 
визначатимуться: продов-
жувати санкції чи скасо-
вувати. Порошенку треба 
добре постаратися, щоб 
було прийнято необхідне 
рішення.          
Президент Порошенко 

запустив процес створення 
нового правоохоронного 
органу – Національного 
антикорупційного бюро. 
Суспільство втомилося че-

кати на початок боротьби з 
корупцією. Тож уся країна 
уважно спостерігатиме за 
тим, чи запрацює антико-
рупційне бюро на повну 
потугу й ефективно. Це за-
лежатиме також і від Прези-
дента.                 
Що вдалося новому уря-

ду? Головне – утримати 
Україну на краю прірви, 
зберегти економічну та фі-
нансову системи України. 
І навіть дещо підвищити 
прожитковий мінімум. При-
чому в неймовірно тяжких 
умовах революції й вій-

ни. Більше того – вдалося 
знайти ресурси на створен-
ня армії фактично з нуля. 
Практично без перерв і 
збоїв виплачуються пенсії й 
зарплати.
На єдиному казначей-

ському рахунку сьогодні 
близько 100 мільярдів гри-
вень. На перше листопада 
минулого року цей показ-
ник становив лише 8,4 мі-
льярда, тобто за рік коштів 
стало більш ніж вдесятеро. 
Між тим, через війну Укра-
їна мусить щомісяця витра-
чати на оборону та наці-
ональну безпеку близько 
840 мільйонів гривень. Це 
приблизно 5% від обсягу 
ВВП – безпрецедентний в 
новітній історії показник. 
Більшість розвинених кра-
їн витрачають на оборону 
удвічі-втричі менше. Зате 
українська армія чинить 
гідний опір російсько-теро-
ристичним силам.
Команда Яценюка захи-

стила енергетичну безпеку 
України. Це перший укра-
їнський уряд, який завдяки 
реверсу газу з Європи зумів 
зупинити газовий тиск Пу-
тіна. Чинний уряд успішно 
провів підготовку вже двох 
опалювальних сезонів. А 
умови були безпрецедент-
но тяжкими: 65 з 90 шахт 
залишилися на окупованій 
території. Нині в газосхови-
щах України накопичено 17 
млрд. куб. м. газу, а щодо 
постачання вугілля і мазуту 
Прем’єр особисто домов-
лявся з західними партне-
рами. 
Ще влітку 2014 року 

Прем’єр-міністр наполіг, 
щоб парламент ухвалив за-
кон про санкції, а після того 
одразу спрямував Прези-
денту і Раді нацбезпеки 
програму санкцій проти 
Росії. Вони запустили їх на-
весні 2015-ого.    

Поки хтось багато гово-
рив про деолігархізацію, 
Прем’єр Яценюк зробив 
її реальністю. Кабмін під-
вищив рентну плату за ко-
ристування надрами для 
олігархів, після чого ті пе-
рестали отримувати над-
прибутки. З 1 січня на них 
чекає нова неприємність: 
урядовою постановою з 
газового ринку країни усу-
ваються різного роду спе-
кулянти. 
Про тепло й тарифи. 

Уряду вдалося реформу-
вати систему житлових суб-
сидій. Нині кожен третій 
українець отримує субси-
дію. Зауважте, після того, 
як громадяни відчули по-
зитивні результати цієї ре-
форми, з телеекранів поз-
никали тарифні критикани. 
Бо сказати їм більше нічого. 
Сьогодні опозиція й ра-

дикали закликають відпра-
вити уряд у відставку. Що 
буде в такому випадку? 
Перше: Захід припинить 
виділяти нам кредити. Ці 
гроші даються для здійс-
нення структурних реформ, 
а відставка Прем’єра стане 
сигналом для Заходу, що 
реформи в Україні згорта-
ються. І Вашингтон, і Брюс-
сель неодноразово вислов-
лювали свою підтримку 
Прем’єр-міністру. Друге: 
парламент зажене себе в 
пастку – або дочасні вибо-
ри, а це – чергове збурення 
людей, або нова коаліція, 
до якої увійдуть колишні 
«регіонали» (по-народному 
«ширка»). Третє: на відстав-
ку уряду відразу негативно 
відреагує ринок, що при-
зведе до нового падіння 
курсу гривні та неймовір-
ного стрибка цін. 
У Москві шалено апло-

дуватиме Путін…               
Людмила БАРЧУК

ÒÅÀÒÐ ÎÄÍÎÃÎ ÀÊÒÎÐÀ ÒÅÀÒÐ ÎÄÍÎÃÎ ÀÊÒÎÐÀ 
Â ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÌÓÂ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÌÓ

САМОВРЯДУВАННЯ

27 листопада у селищі Коцюбинському відбулося 2 засідання 
1 сесії Коцюбинської селищної ради. По суті, це була перша 

сесія, реально присвячена вирішенню нагальних питань селища, 
яких винесли на порядок денний немало. Проте, як і перше 
засідання, друге теж перетворилося на шоу з пристрастями 
і зашкалюванням емоцій. Головним актором на цій події 
виявилася місцевий голова Ольга Матюшина. 

ДЕПУТАТИ 
НАБЛИЖАЮТЬСЯ                   
ДО НАРОДУ
Уся атмосфера сесії та 

навколишній антураж на-
гадували якусь модерну 
театральну п’єсу за полі-
тичними мотивами. Місце 
проведення: Центральний 
будинок культури. Час: 
18:00. Дійові особи: селищ-
ний голова Ольга Матюши-
на, 26 новообраних депу-
татів, кандидати на посади 
у виконком. Усі вони розмі-
стилися на сцені клубу так, 
щоб усі процеси відбували-
ся відкрито та прозоро на 
очах громади.
Рішення нової голови 

зробити сесії максимально 
публічними, безумовно, є 
позитивним і знайшло схва-
лення у більшої частини 
громади, хоча й без «недо-
ліків» не обійшлося. Не всім 
присутнім у залі було добре 
видно, що там таке роблять 
депутати, адже сиділи вони 
щільно в глибині сцени, за 
спинами регламентної ко-
місії, що організовувала 
робочий процес. Та й най-
кращі місця у залі теж були 
зайняті зарання.

Серед інших тут вирізня-
лися активні пенсіонерки з 
вулиці Меблевої, яких, во-
чевидь не випадково, було 
розсаджено у залі групками 
в різних місцях. Майже піс-
ля кожної гострої репліки 
пані О.Матюшиної вони 
кричали – «Молодець!» або 
«Слава!», а після кожного 
виступу опозиційних депу-
татів від партії «Нові облич-
чя» – «Ганьба!» або «Геть!». 
Вони вправно відтворюва-
ли у залі атмосферу натов-
пу з вулиці.

Привернули увагу й акто-
ри другого плану – колиш-
ня депутатка і журналістка 
Ірина Федорів, її колежан-
ки – бучанка Олена Жеже-
ра, адвокат Орина Бойко, 
а ще депутат облради Ігор 
Домбровський та близько 
десятка осіб, запрошених із 
Києва, – позаштатних рад-
ників селищного голови. 
Час-від-часу вони справді 
виконували такі функції: 
коли голова губилася у 
регламентних нормах або 
не знала, як вирішити кон-

флікт з депутатами, вони 
давали їй «відмашку» на пе-
рерву, після чого та справді 
оголошувала паузу і йшла 
радитися з консультантами. 
Очевидці нарахували з де-
сяток таких перерв. 
На жаль, часом ці рад-

ники виконували зовсім не 
дорадчі функції: якщо одні 
мирно носили пальто за ше-
финею, то інші намагалися 
тиснути на журналістів га-
зети «Про Ірпінь», спинами 
відтісняючи їх від місць «де 
їм можна бути, а де не мож-
на», а також забороняючи 
здійснювати фотозйом-
ку і вказуючи, що «можна 
фотографувати, а що ні». 
Відзначимо, що така пове-
дінка з боку цієї команди 
є не просто хуліганською, 
а грубо порушує низку 
статей чинного законодав-
ства щодо перешкоджання 
журналістській діяльності 
в публічних місцях! Невже 
нова влада Коцюбинського 
діятиме методами старої 
влади «регіоналів»: маніпу-
ляцією, погрозами, замов-
ними публікаціями? І це – 
попри перемогу Революції 
гідності та страждання, які 
несе народ України у вій-
ні із зовнішнім агресором! 
Невже нічого так і не зміни-
лося?

ВАЖКІ РІШЕННЯ
Втім, повернемося до 

суті справи. На цьому за-
сіданні депутати повинні 
були визначитися, в яких 
комісіях вони готові пра-
цювати, хто має увійти до 
складу виконкому та хто 
сяде у крісло секретаря 
ради. Додатковим питан-
ням порядку денного стало 
термінове внесення змін до 
бюджету та формування 
бюджетної комісії, яка мала 
б розібратися з фінансовим 
спадком минулої влади – 

величезними боргами, що 
повисли тягарем на селищ-
ній адміністрації.

«Якщо ми зволікатимемо 
з цим питанням, то викона-
вча служба заблокує рахун-
ки селищної ради, і ми не 
зможемо здійснювати ніякі 
бюджетні витрати. Ми за-
блокуємо роботу селища! 
У спадок від попередньої 
влади ми отримали борг 
на загальну суму 4 млн. 
грн., який визнаний судом 
першої інстанції. Щоб він 
не набув чинності, має-
мо подавати апеляції. Але 
щоб подати апеляції, треба 
сплатити судовий позов. Це 
особисто Ваша відповідаль-
ність, що нам доведеться 
відшкодовувати 4 млн. грн. 
з бюджету селища! Роботу 
селища буде паралізова-
но!», – наголосила керівни-
ця Коцюбинського.
Депутати почули її за-

клики і проголосували це 
питання, як і обрали нову 
бюджетну комісію з голо-
вою Людмилою Узерчук від 
партії «Нові обличчя». 

НОВИЙ СЕКРЕТАР РАДИ
Наступним дієвим вчин-

ком стало обрання секре-
тарем селищної ради Юлії 
Главацької – депутата по-
передньої каденції, що 
цього разу балотувалася за 
списком партії «Нові облич-
чя» і перемогла, фахового 
чиновника, яка не один рік 
пропрацювала в апараті 
Ірпінської міської ради. За 
цю кандидатуру виступила 
більшість депутатів, а Оль-
га Матюшина висловила 
сподівання, що їм вдасться 
налагодити спільну кон-
структивну роботу на благо 
Коцюбинського.
Принагідно зазначи-

мо, що перед обранням 
пані Ю.Главацької селищ-
ний голова виставила на 

голосування кандидатуру 
від себе, як того вимагає 
регламент – депутата-са-
мовисуванку Олену Гуме-
нюк-Торган. Вона є жінкою 
відомого героя АТО Олек-
сандра Гуменюка, волон-
теркою, що піклується про 
фронтовиків, людиною, яка 
намагається не втручатися 
у брудні політичні ігри та 
триматися середини у цих 
справах. Вочевидь, Ольга 
Матюшина намагалася ви-
користати її авторитет на 
свою користь, банально 
прикриваючись заслугами 
жінки. Вона висунула її кан-
дидатуру на голосування, 
жодним чином не погодив-
ши її з депутатським кор-
пусом, свідомо розуміючи, 
що ті її не оберуть, а в се-
сійній залі спалахне скан-
дал під гучні «улюлюкання» 
публіки. Навіщо тоді взага-
лі було підставляти О.Гуме-
нюк-Торган, як не заради 
чергового скандалу?…
Щодо інших питань по-

рядку денного у сільського 
голови та місцевих депута-
тів також розпочалася го-
стра й гаряча дискусія, яка 
наочно показала, що адмі-
ністрація Коцюбинського 
не вміє домовлятися, йти 
на компроміси, шукати 
спільні точки дотику у вирі-
шені нагальних питань з го-
сподарювання та соціаль-
но-економічних проблем у 
селищі. Наслідком такої по-
літики став провал в обран-
ні всіх інших депутатських 
комісій селищної ради та 
нового складу виконавчого 
комітету. У політичній без-
виході низку нагальних пи-
тань просто перенесли на 
наступну сесію.

Текст і фото 
Андрія СНІЖКА

(Детальніше у газеті 
«Про Ірпінь»)
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УВАГА!

ÂÎÐÇÅËÜ: ÙÎÁ ÍÅ ÃÈÍÓËÈ ËÞÄÈÂÎÐÇÅËÜ: ÙÎÁ ÍÅ ÃÈÍÓËÈ ËÞÄÈ
Недавно Ворзель сколихнула страшна новина – у Ворзелі на трасі Київ – Ковель 
в районі газової заправки на переході загинув хлопчик років чотирьох.  Зі слів 

очевидців, з маршрутки вийшло кілька людей і почали переходити дорогу. Один із 
чоловіків перебіг дорогу, бабуся з двома внуками не встигла. І машина, яка мчалася з 
шаленою швидкістю, збила одного з дітей.

Звертаємося за пояснен-
нями до відділення поліції 
м. Ірпеня. Інспектор поліції 
капітан Сергій Куліш гово-
рить, що коли у 2013 р. ре-
монтувалася ця міжнародна 
траса, то були встановлені 
дорожні знаки, нанесена 
дорожня, а в цьому місці й 
шумова розмітка червоно-
го кольору. Трагедія стала-
ся через неуважність водія, 
який зараз сидить перебу-
ває в СІЗО.
Минулого року на цьому 

місці теж сталося ДТП – во-
дій виїхав на зустрічну сму-
гу й зіткнувся з іншим авто. 
Дві людини загинуло. 
Мешканці, які живуть не-

подалік, вважають, що си-
туації може зарадити тільки 
світлофор. Місце з машини 
не проглядається, а ввечері 
взагалі нічого не видно.  
Ініціатором установ-

лення світлофора повинна 
бути громадськість. Вор-
зельська селищна рада 
виносить пропозицію меш-
канців на сесію, і якщо се-
сія проголосувала, то з бю-
джету селища виділяються 
кошти на розробку доку-
ментацій та встановлення 
світлофора.  
Оскільки це – дорога 

міжнародного значення, 
то необхідно звертатися за 
дозволом до Київоблдор, 
який надалі займатиметься 
погодженням документації.  
На магістралях установ-

люють, як правило, світ-
лофори, що автоматично 

перемикаються. Але часто 
застосовується варіант, 
коли світлофор переми-
кається після натиснення 
спеціальної кнопки. Це доз-
воляє пішоходу перейти 
дорогу впродовж певного 
часу. 
Щодо аварійної ситуа-

ції на дорогах місцевого 
значення, то Сергій Куліш 
підкреслив, що розмітка, 
встановлення знаків, лежа-
чих поліцейських – все це 
компетенція місцевої ад-
міністрації, яка також по-
годжує проект з місцевим 
відділом поліції. Сподіває-
мося, реакція останньої не 
забариться.

Данута КОСТУРА

СПІВЧУТТЯ

ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÂÀÑ ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÂÀÑ 
ÇÀËÈØÈÒÜÑß ÍÀÇÀÂÆÄÈÇÀËÈØÈÒÜÑß ÍÀÇÀÂÆÄÈ
У це не хочеться вірити, але це сталося: Неоніли Семенівни Афанасьєвої 
і Кондратюк Марії Іванівни з нами вже немає: 28 листопада вони 

трагічно загинули в ДТП по той бік Карпат, на трасі Київ-Чоп, в кількох 
десятках кілометрів від курорту Синяк, повертаючись із санаторію. 
Карпати – це для них було святе, й їздили подруги туди вже багато років. 
Цього разу щось склалося не так…

Подруги… Спостері-
гаючи зблизька за їхніми 
стосунками, інакше, ніж 
справжньою дружбою, це 
не назвеш. Неоніла Се-
менівна – 1942 року на-
родження, Марія Іванівна 
– 1943-го, отже, майже од-
нолітки, діти війни. Навча-
лися в одній школі у Ворзе-
лі. Потім – вищі навчальні 
заклади, одруження, народ-
ження дітей. Усе, начебто, 
як і в інших… Але вражало 
їх горіння на роботі, в ото-
ченні друзів і однодумців, 
прагнення довершеності в 
усьому. 
Своїм прикладом нади-

хали й інших. Особливо ор-
ганізаторський, науковий 
і педагогічний талант Не-
оніли Семенівни та Марії 
Іванівни розкрився в 2006 
році, коли разом стали 
депутатами Ворзельської 
селищної ради, мріяли збе-
регти Ворзель як курорт – це 
було їхньою метою. Плану-
вання територій, водогони, 
відновлення комунальної 
галузі, допомога школам і 
дитячим садочкам, і ще ба-
гато-багато інших питань – 
і на все це знаходився і час, 
і сили. І в останні хвилини 

життя переймалися тим, 
що, повернувшись додому, 
з новою силою заглиблять-
ся в роботу селищної ради 
ветеранів…
Минулося… Не стало… 

Але в такі трагічні миті саме 
й починаєш розмірковувати 
про плинність життя і про 
його сенс. Так, не стало. 
Але що в підсумку? Прожи-
ли справжнє змістовне жит-
тя, залишили на землі гли-
бокий  слід і добру пам'ять. 
Виховали чудових дітей і 
онуків, якими безмежно 
пишалися! Були взірцем 
чесності, порядності, бла-
городства, сумлінного став-
лення до громадянського 
та професійного обов’язку 
і залишилися у справах, які 
нам продовжувати. Тому – 
не минулося! Хоча – незва-
жаючи на шанований вік, 
Неоніла Семенівна і Марія 
Іванівна пішли з життя пе-
редчасно. З цим погоджу-
ються усі…
Разом мріяли, трудили-

ся, відпочивали – разом і 
загинули. І на цвинтарі, пе-
ред останнім кроком в інше 
життя, також були разом. 
Віддаючи останні почесті 

нашим славним землячкам, 
маємо засвідчити: справж-
німи почесними грома-
дянами Ворзеля Неоніла 
Семенівна і Марія Іванів-
на стали за життя. Звання 
«почесних громадян сели-
ща Ворзель» також мають 
отримати разом – уперше 
«посмертно». 
Нам буде Вас завжди не 

вистачати! 
Щирі співчуття рідним і 

близьким загиблих й усім 
нам.

Друзі, колеги, рідні

ØÓÊÀËÀ Ì²Ë²Ö²ß, ØÓÊÀËÀ Ì²Ë²Ö²ß, 
ÒÅÏÅÐ ØÓÊÀª ÒÅÏÅÐ ØÓÊÀª 
ÏÎË²Ö²ß…ÏÎË²Ö²ß…
До актової зали завчас-

но прибуло керівництво 
місцевої поліції (началь-
ник, заступник, слідчий), 
міський голова Ірпеня Во-
лодимир Карплюк, секре-
тар Ірпінської міськради 
Юрій Денисенко, депутат 
Ірпінської міськради Мак-
сим Плешко, журналісти. 
Не було лише постражда-
лих. Врешті з запізненням 
з’явився Євген Мельничук, 
який сказав: «Я, наверное, 
буду за всех».
Міський голова зазна-

чив: «Така зустріч відбу-
вається вдруге. Органи 
влади зацікавлені, щоб 
хід справ оперативно ви-
світлювався, щоб не було 
нарікань, що хтось від ко-
гось ховається. Ми готові 
хоч щотижня збиратися з 
громадськими активіста-
ми і заслуховувати нову 
інформацію та ділитися 
думками з цього приво-
ду». 
Далі – бика за роги, 

точніше, ягничку за вуха 
взяв начальник Ірпінсько-
го відділу поліції Ігор Па-
дюк. Він розповів про ті 
заяви, які взято до розгля-
ду, причому одразу під-
креслив, що через таємни-
цю слідства не називатиме 
конкретні прізвища підо-
зрюваних, а лише дати.
А хронологія така.
Перша заява про 

завдання тілесних уш-
коджень надійшла від 
бучанця гр. Кулібабчука 
23.07.2015 р. Оператив-
но-розшукові заходи по-
зитивних результатів не 
дали, нападники не вста-
новлені. Нині ця справа 
перебуває на ознайом-
ленні в прокуратурі Ірпе-
ня, звідти мають надійти 
до поліції процесуальні 
вказівки щодо її продов-
ження. 
В окрему групу зведе-

но три справи про інші 
побиття: 30.07.2015 р. 
надійшла заява від гр. 
Маштабея, 04.08.2015 р. 
– від. гр. Мельничука, 
08.08.2015 р.  – від гр. 
Бархоленка. 

Начальник Ірпінського 
відділу поліції Ігор Падюк 
зауважив, що після бійки 
на вул. Єсеніна, 30, міліці-
єю задокументовано факт 
вживання алкоголю з боку 
активістів. Він також за-
уважив, що зазначені три 
заяви, об’єднані в одне 
карне судочинство, пере-
бувають на розслідуванні 
у слідчому управлінні Ки-
ївської області, де створе-
на велика група з найква-
ліфікованіших слідчих.
Ігор Падюк також допо-

вів про заяву громадянки 
Грищенко від 12.10.2015 
р., котрій на вул. Собор-
ній, 1 було завдано тілес-
ні ушкодження. Нападник 
установлений. Справа 
перебуває на погодженні 
в прокуратурі Ірпеня, у 
грудні вона має бути на-
правлена до суду.
За словами Ігоря Па-

дюка, «десь півтора тижні 
тому надійшла заява від 
Миколи Яременка, депу-
тата селищної ради Ко-
цюбинського, в якій він 
стверджує, що невідомі 
особи завдали йому тілес-
ні ушкодження. Соціальні 
мережі пов’язують це з 
його громадською пози-
цією, однак з матеріалів 
справи ми бачимо, що це 
був звичайний побутовий 
конфлікт, який виник у 
маршрутному таксі».
Ірпінський голова по-

ставив питання руба: «У 
колотнечі політичної бо-
ротьби в мій бік летіли, 
зокрема, напрочуд зухва-
лі, безпідставні, неспра-
ведливі звинувачення і 
закиди. Чи є якісь факти, 
докази, аргументи з боку 
будь-кого про мою при-
четність до побиття акти-
вістів?».
На що начальник Ір-

пінської міліції відповів 
дослівно так: «Безпосе-
редньо в межах тих справ, 
які тільки-но були озвуче-
ні, мені невідомо жодних 
доведених фактів Вашої 
причетності».

Антон ІВЧЕНКО

Çãàäàºìî äîáðèì ñëîâîìÇãàäàºìî äîáðèì ñëîâîì
30 листопада 2015 року минула 14 річниця, як ві-

дійшла у вічність раба Божа Катерина Мамчур, дру-
жина диякона Степана Мамчура, завдяки якій була 
створена парафія Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. 
Напередодні великої події — посвячення новозбу-

дованого храму та свята Катерини великомучениці — 
вшановуємо світлу пам’ять спочилої.
Вічна їй пам’ять!
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці

(початок — с. 1)

ÒÐÀÃ²×Í² ÃÎÑÒÈÍÈÒÐÀÃ²×Í² ÃÎÑÒÈÍÈ
В останні вихідні листопада після розпиття 
алкоголю ірпінець убив свого приятеля.
Про це повідомили в Національній поліції Ірпін-

ського регіону. За їхньою інформацією, 28 листопада 
близько 23:00 між двома чоловіками, які були в ста-
ні алкогольного сп’яніння, виникла суперечка. Тоді 
42-річний ірпінець схопив ножа та завдав своєму го-
стю 2 удари в ділянку грудей. Від отриманих поранень 
40-річний житель столиці помер. На місці скоєння зло-
чину правоохоронці вилучили речові докази. 
Підозрюваного затримали відповідно до ст.208 

Кримінального кодексу. За фактом Ірпінський від-
діл поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 
ст.115 (навмисне вбивство) ККУ. Підозрюваному за-
грожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі до-
судове слідство триває. 

Підготувала Ірина ГРИЦАК

ЗВОРОТНІЙ ЗВ`ЯЗОК
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ЗЕЛЕНЕ МІСТО

×ÎÃÎ Á²ËÜØÅ: ÑÏÈËßÍÈÕ ÄÅÐÅÂ ×È ÏÎÑÀÄÆÅÍÈÕ?×ÎÃÎ Á²ËÜØÅ: ÑÏÈËßÍÈÕ ÄÅÐÅÂ ×È ÏÎÑÀÄÆÅÍÈÕ?

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДА

ÑÎÍß×ÍÀ ËÞÄÈÍÀÑÎÍß×ÍÀ ËÞÄÈÍÀ
Нещодавно, знайомлячись з останніми новинами в Інтернеті, був глибоко 
вражений, коли побачив на одному з бучанських сайтів інформацію, а 
під нею – фотографію моєї рідної сестри Лілії, яка внаслідок трагічного 
випадку ще в ранньому дитинстві стала інвалідом…

Відверто скажу, я зрадів, 
прочитавши про неї стільки 
добрих слів і позитивних 
відгуків людей, які добре її 
знають уже не перший рік. 
Особливо приємно було, 
коли у своїх коментарях її 
назвали сонячною люди-
ною. Саме цю назву я й за-
позичив до свого матеріалу. 
А відверто розповісти про 
нелегку долю сестри підка-
зали ваше щире ставлення 
до Лілії, людини з особливи-
ми потребами. А це ще раз 
свідчить про те, що на світі 
добрих людей значно біль-
ше, і вони дійсно не зали-
шаються байдужими до цієї 
категорії людей, перейма-
ються їхніми проблемами. 
Завдяки конкретній до-

помозі Бучанської міської 
ради і, зокрема відділу соці-
ального захисту, незважаю-
чи на скрутний час, Ліля вже 
не перший рік безкоштовно 
з іншими людьми з особли-
вими потребами має нагоду 
щодня, крім вихідних, сніда-
ти. А це у наш нелегкий час 
і при її мізерній пенсії, дуже 

суттєва допомога, особливо 
зараз, коли вона залишила-
ся круглою сиротою. Бать-
ко помер у 1999, а мати в 
2012 році. Зараз, коли нема 
серед живих наших батьків, 

починаєш усвідомлюва-
ти, скільки на долю наших 
батьків випало випробувань 
і поневірянь, коли вони 
мали на руках дитину-інва-
ліда. Слід віддати належне 
нашому батькові: знаючи, 
що донька на все життя за-
лишиться інвалідом, він не 
кинув свою дружину напри-
зволяще, а до останнього ді-
лив з нею це горе. Так, саме 
горе було на двох. На жаль, 
навіть найближчі так звані 

родичі цуралися нашої сім’ї, 
ігнорували, щоб бодай їхні 
сусіди зайвий раз не запи-
тували, а чому Ліля не така, 
як усі… Щоб не доводилося 
кожному розповідати про 
той трагічний день, коли він 
перекреслив всі надії та спо-
дівання батьків, а їх улюбле-
ницю зробив інвалідом. 
Мати до свого останньо-

го дня не змогла собі виба-
чити, що не передбачила 
можливих наслідків, коли 
однорічну сестру лише на 
кілька хвилин залишила 
одну на ліжку, а сама побіг-
ла на кухню. Але сталося те, 
що сталося. Сестра впала з 
ліжка, вдарившись головою 
об віконні рами зі склом. 
Скло травмувало голову, а 
також, як потім з’ясувалося, 
пошкодило  мозок. Спочат-
ку були сподівання на оду-
жання. Та згодом батьки 
дізналися, що їхня дитина 
на все життя залишиться ін-
валідом…  
Здавалося, що найближ-

чі родичі повинні були мо-
рально підтримувати нашу 

родину, розділити горе. Але 
крім нехтування, а інколи 
презирства, вони не спро-
моглися на інші почуття. А 
що казати вже про чужих 
людей, які за першого-ліп-
шого випадку так і хотіли 
принизити моїх батьків за їх 
доньку, зайвий раз їх заче-
пити за живе, за найболючі-
ше. У силу свого інтелекту-
ального убожества, вони не 
розуміли головного: не слід 
ображати ображених, інак-
ше доля й до вас повернеть-
ся труднощами. 
Важко забути, коли ми у 

1967 р. переїхали до Бучі, 
у нашому під’їзді мешкала 
одна родина. Їх мати при 
найменшому випадку не 
оминала можливості вчини-
ти скандал на подвір’ї, коли 
бачила мою сестру. З яким 
цинізмом і злобою кричала, 
що цій дитині місце у психлі-

карні! Інша сусідка матері 
неодноразово заявляла, що 
краще б її дочки взагалі не 
було… 
Минули роки. Але 

примхлива доля нагадала 
їм про ці образи. Та жінка, 
котра щоразу відправля-
ла мою сестру до Кичеєва, 
сама там опинилася й стала 
постійною клієнткою цьо-
го медичного закладу. Але 
трапилося це після того, як 
її син потонув, рятуючи мо-
лодшого брата, а останній 
згодом помер від передо-
зування наркотиків. В іншо-
му випадку у «матері» є дві 
дочки. Одна з них вийшла 
заміж і довго не мала дити-
ни. І лише після смерті своєї 
матері спромоглася народи-
ти. Інша так і залишилися по 
життю одиначкою. 
Часто згадую слова своєї 

матері, коли вона постійно 
твердила: «Найгірше те, що 
примхлива доля відігруєть-
ся не на винному, а на його 
дітях чи онуках. І розповіла 
про один із таких випадків. 
Колись вона ще з медичного 
училища дружила з однією 
дівчиною. Спливали роки. 
Обидві вийшли заміж. У моєї 
матері дочка – інвалід. У по-
други дочка –  відмінниця, 
комсомолка, спортсменка і 
просто красуня. Звичайно, 
за заміжжям справа не ста-
ла… Вона знайшла собі гід-
ного хлопця. А потім у них 
народилася дівчинка… з 

хворобою Дауна. Їхня рідня 
була приголомшена цим го-
рем. А мамина подруга, яка 
від цього була морально 
вбита, часто ходила до нас 
і просила вибачення у моєї 
матері за те, що за її спиною 
насміхалася та потайки зло-
словила про наше горе. 
І подібних випадків мож-

на навести чимало.
Так, моїй сестрі випала 

нелегка доля. Але незважа-
ючи на певні життєві обста-
вини, вона щира й відверта 
людина, не вміє брехати й 
ображати людей. Весь свій 
вільний час присвячує ви-
хованню маленьких дітей. 
Сусіди по будинку знають, 
як вона допомагає їм диви-
тися за дітьми батьків, яких 
більше 20 років тому до-
глядала. Одна сусідка так і 
сказала: «Я більше довіряю 
доглядати дитину Лілії, ніж 
своєму чоловікові». Сестра 
була позбавлена радощів 
материнства, але завдяки 
постійному спілкуванню з 
людьми, їх дітьми та ону-
ками не відчуває себе не-
потрібною суспільству. І в 
цьому сенс її життя.
А що стосується особисто 

мене, то мені пощастило 
мати таку сестру. Я впевне-
ний у тому, що Лілія – на-
дійна людина і завжди з 
щирим серцем ставиться до 
людей... 

 Володимир ЕННАНОВ
 Фото А. Білякова

Для ірпінців є вже традиційно болісною проблема зелених насаджень, стан зелених зон. У мешканців виникають типові 
запитання. Чому на вулицях зрізують зовні хороші дерева? Чому нещадно обчикрижують крони? Чому замість старих, 

але ще добротних дерев, висаджують молоді, які, можливо, коштують шалені гроші? Чому загальмувався обіцяний міською 
владою план озеленення міста?

Із цими запитаннями ми 
звернулися до начальника 
КП «Ірпіньзеленбуд» Ольги 
Олійнич. Передусім цікави-
мося плановим озелененням 
міста.

– На 2015 рік міським бю-
джетом було заплановано 
виділити 2 млн. грн. на при-
дбання зелених насаджень 
для міста Ірпеня, – зазначає 
Ольга Романівна. – Наша 
організація проводила двічі 
тендер: 27 лютого і в кінці 
липня. Як перший тендер, 
так і другий Монопольним 
комітетом був відхилений.

– Чому? 
– Перший і другий раз 

брали участь шість учасни-
ків. Якщо один учасник по-
тім пише скаргу, то Моно-
польний комітет, зрозуміло, 
її розглядає. Мало того, що 
це довго в часі відбувається, 
але й претензія скаржника 
не задовольняється, просто 
потрібно проводити новий 
тендер. В обох випадках той 
самий скаржник блокував 
ситуацію. Отака бюрокра-
тична пастка. 
Тож бюджетні кошти в 

розмірі 2-х мільйонів грн. 
на придбання зелених наса-
джень ми не використали. 
Але! На сьогодні вийшов но-
вий закон, були внесені змі-
ни до бюджету, і ми все-таки 
закупили зелених насаджень 
на 200 тис. грн. Висадили 
ялинки, верби, каштани. 

– На виїзді з Ірпеня 
(Гостомельське шосе) я ба-
чив, як висаджували ялин-
ки. Але тепер вони десь 
поділися. 

– Справді, ми там ялин-
ки садили. Але їх почали 
нещадно красти. Тож ми 
їх терміново пересадили в 
парк Слави. Тим паче, що 
за інформацією відділу мі-
стобудування й архітектури, 
на Гостомельському шосе 
будуть розширяти дорогу та 
прокладати новий тротуар, 
відповідно, створять алею. 

Зрозуміло, що наступного 
року там з’являться красиві 
зелені насадження, але такі, 
що їх не крастимуть. 

– Городяни найчас-
тіше дорікають, що під 
час асфальтування доріг 
і облаштування тротуа-
рів такі-сякі зеленбудівці 
чомусь зрізують великі 
ошатні дерева...

– Ми не знімаємо наса-
дження, якщо вони живі. Ро-
бимо захисний агроквадрат 
і вони продовжують жити, 
рости. Інша річ – аварійні 
й сухостійні дерева, які за-
грожують життю мешканців 
чи можуть завдати шкоди 
майну. 
Є ще така ситуація. Бу-

дівельники, що проводять 
комунікації, звертаються з 
офіційною заявкою до місь-
кого голови, потім це спуска-
ють на нас, і ми зносимо ці 
дерева, зазвичай аварійні, 
сухостійні. 

– На деяких вулицях 
симпатичним деревам 
безжалісно обкремсують 
крони. У результаті вони 
перетворюються в жалю-
гідні «патики». Чому так 
стається? Скажімо, на ву-
лиці Павленка почикрижи-
ли акації. 

– На вулиці Павленка «Зе-
ленбуд» не чикрижив акації. 
Річ у тім, що таку обрізку де-
рев ще проводить РЕС, тобто 
«Київобленерго». Якщо дере-
ва сягають електропроводів, 
виникає вогненебезпечна 
ситуація, тож робітники «Ки-
ївоблгенерго» ріжуть крону. 
Але, на мою думку, вони не 
завжди обґрунтовано це ро-
блять. 

– Наприклад, коли де-
рева й електростовпи – по 
різні боки вулиці. 

– Ми робили їм неодно-
разово зауваження, проте 
вони все пояснюють потен-
ційною вогненебезпекою. 

– А «Зеленбуд» робить 
кронування? 

– Звичайно. Ми робимо і 
санітарну обрізку, тобто під-
німаємо крону знизу. А коли 
крона обрізується зверху – 
це кронування. Ми також ви-
даляємо сухостійні аварійні 
дерева. 

– Критерії? В яких ви-
падках це робиться? 

– Кожне дерево має пев-
ну вікову межу, цей фактор 
спонукає до відповідних дій. 
Якщо дерево зависоке, за-
важає будівлям, спорудам, 
проводам, виникає необхід-
ність або санітарної обрізки, 
або кронування, або ціл-
ковитого знесення. У нас є 
фахівці, які вкупі з екологом 
працюють комісіями, прово-
дять акти обстеження. 

– А що скажете людям 
настирливим, які вперто 
стверджують: «Е ні, зносять 
чудові дерева без необхід-
ності. І ширина тротуару 

дозволяє зберегти їх, і ши-
рина дороги. А ще дерева 
зносять, обіцяючи замість 
них посадити молоді. І са-
дять, але вони коштують 
шалені кошти...». 

– Ще раз компетентно 
кажу: ми дерева зносимо 
відповідно до акта обстежен-
ня фахівцями. Дерево ззовні 
і вгорі може бути ще краси-
вим, проте внизу і всередині 
– воно вельми пошкоджене 
шкідниками, хворобами. 
Наприклад, омелою, яка 

обсідає все дерево «гнізда-
ми». Це дуже хворе дерево, 
в народі кажуть: ракове. У 
нас таких дерев дуже багато, 
проте і їх намагаємося ряту-
вати санітарною обрізкою та 
кронуванням. 
Пересічному мешканцю 

здається, що дерево дуже 
гарне, а ми пояснюємо: «Ось 
подивіться, там – дупло, там 
– трухляве». Повірте, фа-
хівці ретельно обстежують і 
визначають: підлягає дерево 
видаленню чи ні. 

Пересічному мешканцю здається, що 
дерево дуже гарне, а ми пояснюємо: 

«Ось подивіться, там – дупло, там – 
трухляве». Повірте, фахівці ретельно 
обстежують і визначають: підлягає 
дерево видаленню чи ні. 

Щодо високих цін на сад-
жанці. Коли приводили до 
ладу парки, ми чимало де-
рев знесли. Але подивіться, 
в якому чудовому стані ці 
парки тепер! Забудовники, 
які там впорядковували тро-
туари, доріжки, справді са-
дили дорогі дерева, іноді до 
5 000 грн. за штуку. 

«Ірпіньзеленбуд» на них 
не витрачався, тому що ко-
мунальне підприємство від-
повідно до чинного законо-
давства має право закупляти 
саджанці не більше як за 2 
500 грн. Інакше доведеться 
робити державну експерти-
зу, а це – тривалий процес. 
Тому ми закупляємо дерева 
за нижчими цінами, хай вони 
будуть молодші – але дешев-
ші. Отже, в бюджет просто не 
закладені дорогі саджанці. 
Інша річ, забудовники, 

вони мають можливість в 
парках, подвір’ях, на вули-
цях садити елітні дорогі по-
роди дерев, їм не потрібно 
проходити бюрократичні 
процедури. 

– Отже, підсумуємо. 
По-перше, не треба плута-
ти дії «Ірпіньзеленбуду» з 
діями «Київобленерго» та 
забудовниками. По-друге, 
не начальник «Зеленбуду» 
дає вказівку зрізати дере-
во, а це вирішує колегіаль-
ний орган, що складається 
з фахівців. 

– По-третє, я хочу звер-
нутися до наших мешканців 
і ще дещо пояснити. Чому в 
нашому місті так багато ава-
рійних і сухостійних дерев, 
які підлягають видаленню? 
Є таке поняття, як вікова 
межа. Зокрема, вікова межа 
сосон – 60 років, а вони у 
великій кількості якраз були 
посаджені 60 і більше років 
тому. Тож бачимо, в якому 
поганому стані у нас сосни. 
Вони падають, з коренями 
вивертаючись з ґрунту, на 
будинки, машини, паркани, 
електропроводи. 
Бюджетом міста перед-

бачено насадження великої 
кількості дерев наступного 
року, але просимо активіс-
тів, громадськість долучати-
ся до акцій висадки дерев в 
Ірпені, в наших силах зроби-
ти рідне місто зеленим.

Володимир КОСКІН

Мати до свого 
останнього дня не 

змогла собі вибачити, що 
не передбачила можливих 
наслідків, коли однорічну 
сестру лише на кілька 
хвилин залишила одну на 
ліжку, а сама побігла на 
кухню...
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Як у таких умовах виживає медицина, 
ми поцікавилися у 
головного лікаря КЗ 
«Ірпінська центральна 
міська лікарня» Андрія 
Тумасова.

— Наскільки реальна 
чисельність мешканців мі-
ста перевищує номіналь-
ну?

— Так, у місті існує ка-
тегорія населення, котра 
не зареєстрована, і на них, 
відповідно, не виділяються 
бюджетні кошти. Це студен-
ти і співробітники Податко-
вої академії, котрі раніше 
обслуговувалися у своїй 
медсанчастині. Тепер цей 
медзаклад розформува-
ли і 4 тис. (хоча насправді 
там всі 8 тис.) студентів і 
викладачів претендують на 
отримання медичних по-
слуг у міських закладах. А 
ще є переселенці, незареє-
стровані новосели – всього 
додатково набігає до 20-25 
тис. осіб, котрі претендують 
на медичне обслуговування 
в наших медзакладах. 
Ми готові обслуговувати 

всіх, але для цього потрібно 
мати бюджет, котрий би за-
безпечував життєдіяльність 
лікарень – починаючи від 
виплати заробітної плати 
співробітникам і закінчую-
чи придбанням медикамен-
тів, розхідних матеріалів, 
харчуванням для пацієнтів 
стаціонару, банального 
бензину для автомобіля 
невідкладної допомоги, ко-
трий повинен їздити, щоб 
лікарі могли надати допо-
могу на дому.
Окрема проблема, яку 

потрібно вирішувати, – від-
сутність в Ірпені «Швидкої 
допомоги». Колись вона 
була розформована і пе-
реведена в інше підпоряд-
кування. Це потрібно ви-
правляти, бо місту «швидка» 
потрібна.

— Як формується бю-
джет ірпінської медици-
ни?

— Спершу завчасно фор-
мується і подається бюджет-
ний запит. Ми формуємо 
його, спираючись на витра-
ти минулого року, аналізу-
ючи витрати за кожною зі 
статей: ліки, комунальні по-
слуги, газ і електроенергія, 
котрі суттєво подорожчали. 
Розрахунки ми робимо не з 
огляду на офіційну кількість 
мешканців міста, як це ро-
бить держава, бо ця чисель-
ність апріорі занижена, а від 
кількості звернень пацієнтів 
по медичну допомогу, бо 
це більш об’єктивний крите-
рій. Додатково закладається 
якийсь відсоток на інфляцію 
та виплату індексації, кот-
ру держава затвердила на 
папері, але не підтвердила 
грошима, через що існують 
певні проблеми з колекти-
вом. Ми індексацію то пла-
тимо, то не платимо – адже 
минулого року стався непе-
редбачуваний сплеск інфля-
ції, і закладеної в бюджет 
суми індексації вистачило 
лише на 3,5 місяця. Ми пла-
тили її півроку, вишукуючи 
для цього кошти за рахунок 
оптимізації витрат, прості-
ше кажучи – брали потроху 
з інших статей.

—  А що буде у наступ-
ному році?

— Попередньо нам уже 
повідомили, що видатки 
бюджету на медичні закла-
ди Ірпеня у 2016 р. збіль-

шені не будуть. Якщо від цієї 
суми (67 млн. грн.) відняти 
витрати на обов’язкові пла-
тежі – в першу чергу заро-
бітну плату співробітників 
та енергоносії, то на все про 
все з 67 млн. грн. залиша-
ється 6,7 млн. Тобто трохи 
більше 6 млн. у рік на 76 ти-
сяч населення регіону та ще 
й на стаціонар у Бучі. І за ці 
кошти ми повинні закупити 
продукти, ліки і все-все-все. 
За найскромнішими підра-
хунками, котрі ми виклали в 
бюджетному запиті на 2016 
рік, щоб лікарня залишалася 
«на плаву» і могла надавати 
допомогу пацієнтам, нам не 
вистачає 16 млн. грн. І це 
– без видатків на розвиток 
медичних закладів нашого 
регіону.
Проблему неможливо ви-

рішити на місцевому рівні, 
бо фінансування медицини 
відбувається з державного 
бюджету, проте жити ж якось 
треба. Ми обговорювали це 
питання з міськвиконкомом 
– адже якщо не знайти шля-
хів збільшення бюджету чи 

наповнення його за рахунок 
інших надходжень, то лікар-
ня наступного року не вижи-
ве і це матиме катастрофіч-
ні наслідки.

— Чи може лікарня 
якось заробляти?

— Спільно з фахівцями 
міськвиконкому ми намага-
лися знайти відповідь на це 
питання. Дефіцит об’єктив-
но існує, тож потрібно або 
просити додаткові кошти у 
держави, області і міста, або 
заробляти самим. Спільно 
ми визначити ті статті видат-
ків, на яких можна зеконо-
мити, та ті статті, де можна 
заробити, запроваджуючи 
платні медичні послуги. У 
першу чергу це стосується 
населення, котре тут не за-
реєстроване і на кого держа-
ва коштів не виділяє. Проте 
вони потребують медичних 
послуг і відмовити їм ми не 
вправі. Тож передусім саме 
для цієї категорії населення 
ми готові запропонувати 
платні послуги. Звісно, що 
вартість послуг буде суттє-
во нижчою, ніж у приватних 
медичних клініках, а заро-
блені таким чином кошти 
дозволять покрити існуючий 
дефіцит нашого бюджету. 
Тоді ми зможемо купити такі 
необхідні речі, на які бю-
джет практично не виділяє 
коштів, приміром дезроз-
чини, електричні лампочки, 
канцтовари тощо.

— Як, на ваш погляд, 
потрібно вирішувати про-
блему хронічного недофі-
нансування нашої меди-
цини?

— Існуюча система фі-
нансування медицини себе 
вичерпала, бо не здатна 
забезпечити нормальну ро-
боту медичних закладів. У 
той же час суцільна комер-
ціалізація охорони здоров’я 
зробить її недоступною для 
переважної більшості насе-
лення. Відтак, як і в усьому 
світі, у нас населення по-
трібно розділяти на катего-
рії і групи – для соціально 
незахищених верств має 
бути безоплатна муніци-
пальна і державна медици-

на. Мають бути і розвинені 
приватні медичні заклади 
для тих, хто може це собі 
дозволити і, в тому чи іншо-
му форматі – страхова ме-
дицина. Тобто мають існу-
вати різні форми, бо одним 
інструментом неможливо 
вирішити всі проблеми, ко-
трі до того ж накопичувати-
ся десятиліттями.

— Рішення про впрова-
дження практики платних 
послуг ухвалює міська 
рада?

— Платні послуги – лише 
один із варіантів, як можна 
заробляти кошти для по-
криття бюджетного дефіци-
ту, а ще є страхова медици-
на, створення спецфонду 
для благодійних пожертв, 
котрий у нас працює і за-
раз. Перші платні послу-
ги запроваджено у нас ще 
кілька років тому, зокрема 
так працюють відділення 
ортопедичної стоматології 
(тобто зубопротезування) та 
відділення, котре проводить 
профогляди. Ще частина – 
готується до затвердження 

на наступних сесіях міськра-
ди, адже ми постійно пра-
цюємо над розширенням 
їх спектру, і одномоментно 
зробити це неможливо. 
Хочу зазначити, що соці-

ально незахищені верстви 
населення як отримували, 
так і будуть отримувати 
медичне обслуговування 
безплатно. Платні послуги 
будуть в першу чергу за-
пропоновані тим жителям 
міста, котрі офіційно тут не 
зареєстровані і на котрих 
у бюджеті не виділяються 
кошти. Окрім того, якщо 
мешканець міста схоче от-
римати якусь медичну по-
слугу підвищеної якості і має 
для цього фінансові можли-
вості – йому не доведеться 
їхати до приватної клініки у 
столиці, бо він зможе отри-
мати цю послугу у нас, і до 
того ж – дешевше. 
Втім, платні послуги не 

допоможуть нам повністю 
подолати дефіцит коштів у 
бюджеті, адже КЗ «Ірпінська 
центральна міська лікарня» 
за статутом є неприбутко-
вою організацією, тому і 
розрахунок платних послуг 
не може бути з рентабель-
ністю вище нуля. Реально 
покращити фінансовий 
стан ірпінської лікарні може 
страхова медицина та бла-
годійний фонд, про які йш-
лося вище.

— Цього року відбу-
лося розширення мережі 
медичних закладів. За ра-
хунок яких ресурсів комп-
лектується їх персонал?

— Наразі це робиться за 
рахунок наявних медиків. 
Ми відкрили дві амбула-
торії – на вулицях Ніжин-
ській та Михайлівській, а 
до нового року плануємо 
відкрити ще одну на вулиці 
Северинівській. Звісно, що 
впродовж року ні про яке 
збільшення фонду оплати 
праці для збільшення чи-
сельності працівників мова 
йти не могла. Ми зробили 
це за рахунок внутрішніх 
ресурсів – тобто перегля-
нули штатний розпис усіх 
медзакладів і знайшли мож-

ливість перепрофілювати 
ставки двірників, охоронців 
чи санітарок на лікарські та 
медсестринські, і таким чи-
ном укомплектували нові 
підрозділи.

— Чи існує в регіоні де-
фіцит медичних кадрів?

— Звісно, існує. Якщо 
опиратися на нормативи на-
казів Міністерства охорони 
здоров’я, котрі регламен-
тують створення і розвиток 
центрів первинної меди-
ко-соціальної допомоги (до 
яких відносяться новоство-
рені амбулаторії), то наш 
штат недоукомплектований 
лікарями на 40-45%. Мова 
йде не про дефіцит кадрів, 
а про дефіцит штатів, і це 
дійсно велика проблема. 
Якщо ми хочемо розвива-
тися і робити медичну до-
помогу більш доступною, 
більш швидкою та відпо-
відною запитам населення, 
потрібно збільшувати штат 
лікарів. Бо прописані в на-
казах МОЗ нормативи кіль-
кості населення на дільниці 

одного сімейного лікаря чи 
педіатра у нас перевищу-
ються у 1,5–2 рази.
У результаті лікар виби-

вається із сил, бо замість 25 
хворих за зміну приймає 70. 
При цьому, звісно, страждає 
і якість, бо для правильної 
діагностики та лікування 
потрібен час, котрого не ви-
стачає через надмірну кіль-
кість пацієнтів.

— Виходить, що ірпін-
ський лікар працює по-
наднормово, а чи отримає 
він за цю плату таку ж по-
наднормову винагороду?

— На мій погляд, лікар 
отримує копійки, і я весь 
час задаюсь питанням: як 
можна прожити на таку 
зарплату? Ставка лікаря в 
залежності від навантажен-
ня (ставка чи півтори, ніч-
ні чергування, розширена 
зона обслуговування тощо) 
може коливатися від 2,5 до 
4,5 тис. грн. Тобто людина, 
котра вчилася сім років, а 
потім ще проходила рік чи 
два інтернатуру, на почат-

ковому етапі може розра-
ховувати на зарплату у 2,5 
тис. грн. Медсестри отриму-
ють ще менше – від 1,5 до 3 
тис. грн., а санітарки взагалі 
– близько тисячі.

— Скільки ж тоді пови-
нен заробляти лікар у на-
шій країні, аби не почува-
тися жебраком?

— Для прикладу – у при-
стойній приватній клініці в 
Україні хороший лікар-спе-
ціаліст заробляє від 1,5 до 
5 тис. доларів США. Тобто 
в середньому – у 20 разів 
більше, ніж лікар міської лі-
карні! Так що нам є до чого 
прагнути. Коли наш лікар 
буде заробляти співставні 
суми, у нього буде можли-
вість не лише утримувати 
сім’ю, але й удосконалюва-
тися в професії. В усьому 
світі медицина – не лише 
одна з найбільш шанованих 
професій, але й одна з най-
більш прибуткових – у США 
лікар заробляє в середньо-
му 120 тис. доларів на рік.

 Спілкувався Олесь ЄВТЄЄВ

(початок — с. 1)

Соціально незахищені верстви населення 
як отримували, так і будуть отримувати 

медичне обслуговування безплатно. Платні 
послуги будуть в першу чергу запропоновані 
тим жителям міста, котрі офіційно тут не 
зареєстровані і на котрих у бюджеті не 
виділяються кошти

МІЖ ІНШИМ:
Про те, як живеться медикам на одну зарплату, я поцікавився у 

медсестер міської поліклініки. Юлія працює в діагностичному відді-
ленні, і з усіма надбавками (категорія, вислуга років) отримує 1700-
1800 грн. на місяць, бо має вищу категорію і стаж роботи понад 
27 років. Як на таку зарплату можна утримувати двох діток, якщо 
свинина вже по 75 грн. за кілограм, та й ціна хлібини підбирається 
до 10 грн.? А дітей же потрібно не лише годувати, а й одягати і до 
школи виряджати. 
Віра працює медсестрою в офтальмології. Вона – спеціаліст високої кваліфікації й 

уміє робити усі необхідні в її царині маніпуляції. Рука в неї, вочевидь, легка – недарма 
ж неодноразово запрошували на роботу до київських клінік. І от, працюючи на півтори 
ставки (а це значить – кожного дня зранку до ночі), вона отримує 1800 грн. 
У медицину вони обидві прийшли за покликанням, а тепер тримає на роботі друж-

ний колектив, звичка, та й куди йти після майже тридцяти років стажу? Причому, на 
відміну від лікаря, котрий може отримати якусь копійчину за приватну консультацію, 
медсестра заробить хіба що роблячи ін’єкції на дому чи чергуючи в нічну зміну в апте-
ці. Правда, тоді на життя ні часу, ні сил уже не залишається. 
Скромності цим людям не позичати – на запитання, яка платня їх би влаштувала, 

медсестри кажуть, що раніше вдовольнилися б 2500 грн. Якби ж не дорожчало все – 
особливо комунальні послуги та енергоносії! 
Що ж змушує їх працювати за такий мізер? Як не пафосно це може прозвучати – лю-

бов. Любов до людей і до професії. Бо ще працює покоління медиків, для якого клятва 
Гіппократа – не порожній звук, а гуманізм – не термін зі словника.
Отакі от статки у людей, котрі своїм покликанням обрали служіння людям. То, може 

б, хоч пенсія у лікарів пристойна? Як-не-як працювали в бюджетній сфері, додаткових 
статків не мали, то хоча б на старість? Де там! Медик із сорокарічним стажем спо-
добляється «вислужити» пенсію у 1200 грн., медсестра – 1049. Ну дійсно, – це ж не 
суддя, не депутат чи міністр, котрі мають пенсії по 15 тис. грн. А медики як замолоду 
не шикували, то й на старість нема чого звикати.
Про те, що молодь неохоче йде працювати у комунальну медичні заклади, гово-

рить і головний лікар ірпінської міської поліклініки Світлана Росстальна. За словами 
Світлани Іванівни, Ірпеню в цьому відношенні особливо не пощастило – поруч столиця 
з її приватними клініками, де й зарплата вища у кілька разів, та й медикам кому-
нальних київських лікарень доплачують з міського бюджету. До того ж навіть в Ірпені 
розплодилося багато приватних стоматологічних кабінетів, а кожному потрібна хоча б 
одна медсестра. І якщо у комунальній лікарні фіксована ставка, то у приватника – чим 
більше пацієнтів, чим вищий дохід – тим вища зарплата.
Медики – також люди і хочуть жити краще вже зараз. І якщо старше покоління, 

за словами Світлани Іванівни, дорожить колективом і людськими взаєминами, що у 
них склалися, то молодь більш мобільна і не боїться змінювати місце роботи. Тому 
комунальним лікарням усе важче знайти бажаючих працювати за копійки. Медсестра 
– щойно з училища, отримує 1400 грн. А держава ще має нахабство розподіляти ви-
пускників подалі від рідної домівки, при тому, що про забезпечити їх житлом і мови 
немає! Раніше хоч ліжко-місце в гуртожитку молодим спеціалістам надавали, а тепер 
– живи хоч на вулиці. От і виходить, що житло потрібно винаймати, а в Ірпені середня 
вартість оренди вдвічі перевищує зарплату медсестри. 
От дві молоденькі медсестрички з рентгенологічного відділення поліклініки і зніма-

ють одну квартиру на двох, отож обидві зарплати віддають за квартиру. А харчуватися 
за що? Добре, якщо батьки мають можливість допомагати, а якщо ні? Чи на довго за 
таких умов вистачить молодечого запалу та мрії про велике медичне майбутнє?
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ЗНАЙ НАШИХ!

Òåòÿíà ÔÅÄÎÐÎÂÀÒåòÿíà ÔÅÄÎÐÎÂÀ: : «ÍÅ ÃÐÀ,    «ÍÅ ÃÐÀ,    
ÍÅ Á²ÇÍÅÑ, ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÕÎÁ²...»ÍÅ Á²ÇÍÅÑ, ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÕÎÁ²...»
Тетяна ФЕДОРОВА 
– заслужений 
майстер народної 
творчості 
України, лауреат 
премій Данила 
Щербаківського 
та Петра Верни, 
яка вже понад 
два десятиліття 
працює на терені  
авторської 
етнографічної та 
історіографічної 
ляльки.

Якось Тетяну Семенівну 
запросили взяти  участь у 
«Днях культури України» в 
далекому Сінгапурі. Оскіль-
ки наших митців, погодь-
тесь, не так часто запро-
шують до таких екзотичних 
країн, я вирішив розмову 
почати саме з цього момен-
ту біографії мисткині.

– Пані Тетяно, були чис-
ленні публікації в пресі, 
виступи на радіо, телесю-
жети, присвячені Вам, 
незліченні виставки, фес-
тивалі й майстер-класи та 
ще чимало цікавих подій 
Вашого творчого життя. І 
все ж, певно, подорож до 
Сінгапуру й досі залиша-
ється одним із найяскраві-
ших  вражень?

– Звичайно, ця подія для 
мене була й залишається 
феєрично незабутньою. У 
цій історії все дивовижне. 
Як грім серед ясного неба, 
лист Надзвичайного і Пов-
новажного посла України 
в Сінгапурі з запрошенням 
взяти участь у події, яка 
Вас зацікавила. Потім було 
листування і… моя праця, 
спрямована винятково «на 
Сінгапур», художні салони 
й замовлення довелося за-
бути. Та це, даруйте, про-
за. Поезія почалася, коли 
я одразу з літака потрапи-
ла в дружні обійми самого 
Посла, який разом із орга-
нізаторами заходу зустрічав 
нас.

– Кого «нас»? 
– Делегація складалася 

з мене, моїх робіт та двох 
осіб, які супроводжували і 
везли ще одних учасників 
події – книжки видавництва 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», бо 
картини Євгенії Гапчинської 
(сама вона їхати відмови-
лась), раніше летіли ванта-
жем. 

– Але ж на початку, 
певно, було напруження і 
нервування: «Як все влаш-
тується? Як сприймуть?»

– Про те, як сприйняли 
мої роботи, які слова го-
ворили, як оцінював мій 
доробок зокрема дирек-
тор Сінгапурського музею, 
не розповідатиму. Озвучу 
лише мої тодішні емоції: 
чомусь перехоплювало 
подих, починали тремтіти 
руки і, вірите, чомусь ледь 
могла стримувати сльози. 
Мабуть, моя психіка геть не 
готова була до таких дифі-
рамбів. Але це було потім. 
Спочатку мене приголом-
шило саме місто.
Пригадую, як з аеро-

порту везли до готелю. За 
вікнами джипу мерехтіли 
вулиці, хмарочоси й площі 
міста-столиці-країни. До су-
перідеальної чистоти я була 
вже морально готовою, вра-
зило інше: дерева, чагар-
ники, кущі й кущики, – все 
просто вкрите червоними, 
рожевими, малиновими, 
блідо-фіолетовими та жов-
тими квітами. 
Поки їхали цим дивовиж-

ним містом, спали на думку 
рядки пісні Вертинського «В 
бананово-лимонном Син-
гапуре». Лимонів не було 
видно, а от грона і волохаті 
кульки кокосів тут як тут, на 
деревах обабіч дороги. Кві-
тучі дерева переважно неви-
сокі, але якісь дуже крислаті, 
як пізніше довідалася, ще й 
із «секретом»: листочки по-
вертаються вертикально до 
землі перед зливою. Отакої! 
Тобто дерева не дають при-
хистку в дощ. Що ж, тропіки 
є тропіками.
Цікаво, що з батьківщини 

мене проводжав дощ (до-
бра прикмета на дорогу). А 
погода в Сінгапурі, на пре-
великий подив навіть там-

тешніх мешканців, за п’ять 
днів перебування не влаш-
товувала мені випробувань.
Відкриття Днів україн-

ської культури відбулося в 
одному з найкращих примі-
щень, колишньому будинку 
Парламенту – нинішньому 
Домі мистецтв. У церемо-
нії взяли участь близько ста 
осіб, представників мініс-
терств і відомств, ділових 
та мистецьких кіл, засобів 
масової інформації Рес-
публіки Сінгапур, дипло-
матичного корпусу країни 
перебування, українці, які 
мешкають тут.
По завершенні Днів куль-

тури частина колекції моїх 
творів була передана Сін-
гапурському музею іграшок 

"MINT", а книги видавни-
цтва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА» – Національній бібліоте-
ці Сінгапуру.

– До такої міри там лю-
блять іграшки, що навіть 
музей створили?

– Коли я вперше з лис-
тування довідалась про 
існування Сінгапурського 
музею «Mint», одразу ж за-
ходилася шукати в словни-
ках переклад незнайомого 
слова. «М’ята» або «монет-
ний двір», так воно пере-
кладається з англійської. 
Асоціації, які б пояснювали 
назву, не з’являлися. «Може, 
мається на увазі духмяний 
запах дитинства?..», – про-
сторікувала сама з собою.
Виявилося дещо інше. 

«MINT» – це абревіатура від 
«Moment of Imagination and 
Nostalgia with toys» – «Мить 
фантазії та ностальгії з 
іграшками». Саме така пов-
на назва  музею, що постій-
но розвивається. Він – один 
із кращих у світі й найбіль-
ший у Південній Азії. Тут зі-
брано експонати з 25 країн, 
зокрема з Америки, Японії, 
Китаю, а також з далеких 
від Сінгапуру Німеччини та 
Болгарії.
Колекція, що налічує по-

над 50 тисяч експонатів, 
містить не лише найдавні-
ші іграшки, а й настільні 
та механічні дитячі ігри. За 
склом мешкають розмаїті 

Бетмани і Кінг-Конги, Термі-
натори і Мікі-Мауси, клоуни 
та мініатюрні солдатики, 
різні види «озброєння», є 
«військова техніка» навіть 
перших радянських літ. Але 
таку кількість та розмаїття 
плюшевих ведмедиків мені 
не доводилося бачити на-
віть уві сні. Окремий розділ 
тут займають етнографічні 
ляльки – глиняні, дерев’яні, 
керамічні як фабричної, так 
і ручної роботи.
Серед експонатів є й такі 

раритети, зокрема виготов-
лені з середини XIX до сере-
дини XX, ціна яких сьогодні 
сягає десятків тисяч доларів.

– Отже, творення ля-
льок – це не просто цяцян-
ки-забаганки чи якась гра? 

– Не знаю, як для кого, 
– для мене це мій нинішній 
спосіб життя. Не гра, не біз-
нес і навіть не хобі! Мабуть, 
це спосіб самовираження. 
Заглиблюючись в етнокуль-
туру наших предків, на-
магаюся доступними мені 
засобами та прийомами 
декоративно-прикладного 
мистецтва втілити образи, 
що являють нам твори жи-
вопису, графіки, скульпту-
ри, етнографічні досліджен-
ня й замальовки. 
Чимдалі впевнююсь – усі 

мої попередні творчі інтере-
си (та, мабуть, і все моє жит-
тя) тільки підштовхувало до 
реалізації себе у такий спо-
сіб. Це мій пошук України 
у Всесвіті. Але насамперед 
себе. В Україні. 
Уже пішло у світ понад 

півтисячі моїх ляльок-етно-
моделей. 

– Яким трансформа-
ціям піддавався Ваш твор-
чий розвиток? 

– Перші п’ять років я 
робила лише маленькі по-
рцелянові ляльки. Зазвичай 
на одну йшло зо три тижні 
копіткої роботи. Хоча майс-
терність поволі зростає, цей 
термін залишається незмін-
ним, а почасти й збільшу-
ється, бо мені подобається 
ускладнювати роботу. Апо-
геєм першого десятиліття 
стало «Українське весілля 
минулих літ» – мізансцена 

за участю 18-ти, розміром 
з долоню, дійових осіб на 
тлі справжнісінького, тільки 
зменшеного в 10 разів, ін-
тер’єру тогочасної сільської 
домівки. До речі, ця компо-
зиція творилася цілий рік.
Згодом з’явився інтерес 

до ляльок більших розмірів 
– окрім 16-сантиметрових, 
почала робити вдвічі більші, 
та за кілька років по тому 
ляльки «виросли» до півме-
трових. Втім останні, – то 
вже зовсім новий напрямок 
творчості – м’яка лялька, 
тож я розробила для своїх 
Гафійок, Наталок, Гнатів і 
Северинів принципово іншу 
технологію. Досить тільки 
звернути увагу на їхні паль-
ці, причому не тільки ручок, 
а й ніжок. Кожен із них зги-
нається! Мої м’які твори вже 
не лише інтер’єрні прикра-
си, а ще й справжні дитячі 
іграшки. Я не раз чула від 
вдячних батьків, що їхні діти 
можуть побавитися цяцькою 
й облишити, а ці завжди 
тримають при собі.
Творчий пошук не зу-

пинився лише на об'ємних 
формах, я захопилася ляль-
ками-листівками. Виготов-
ляю книжкові закладки з 
кольорової шкіри. Але мені 
й цього замало, відтак з’яв-
ляються «Крихітки» – мініа-
тюрні лялечки заввишки три 
сантиметри! Вони мають 
усе: і чоботи, й вишиванку, 
і косу з віночком (а парубок 
– шапку або бриль), керсет-
ку з вишитим наріжником, 
плахту чи спідницю. Згодом 
ця «малеча» вже населяє мої 
ляльки-картини.
Одного разу 15-річна 

онука попросила зробити 
їй на свято закоханих «ва-
лентинку». Я запропонувала 
альтернативу – «катеринку» 
– пласку стилізовану ляль-
ку з абрисами українських 
строїв. Дівчинці та її друзям 
текстильна поробка при-
пала до вподоби, й відтоді 
«катеринки» – також один із 
моїх напрямків сувенірного 
жанру.
І нарешті – мотанки. Ці 

ляльки слугували нашим 
пращурам по-різному. Відо-
мо, що вони використовува-
лись у релігійних ритуалах, 
а також ними бавилися діт-
лахи. Впевнена, що форма 
мотанки з хрестом замість 
обличчя, навряд чи була ці-
кава малечі в ті далекі часи. 
Мене ж цікавить саме її ди-
тяча іпостась, тобто з облич-
чям...

– В якій мірі Вас прива-
блює «іноземщина»?

– Мені дуже цікаво «тор-
катися» етнокультури й ін-
ших народів. Спробувала 
змоделювати представників 
країн СНД.
Намагалася внутрішньо 

наблизитися, відчути чужі 
мені традиції, символіку, 
пластику одягу й водно-
час віднайти щось спільне. 
Може, це спроба, бодай на 
мить, вийти за межі влас-
ного генетичного коду? А 
потім знову повернутися до 
свого, рідного.
Відчути себе своєрідним 

мандрівником, який хоч-де 
побував і яких красот нади-
вився, завжди повертається 
до рідної домівки, де «стіни 
гріють», і душа тихо співає. 

– Декларують, що Укра-
їна – це дивовижні народні 
пісні, унікальні автентика, 
етнографія, народне мис-
тецтво. А в якій мірі все 
це затребувано сучасними 
людьми? Тисне опопсіння. 
Як бути таким людям, як 
Ви? Якою мірою відчуває-
те свою потрібність?

– Нарешті саме зараз, 
коли нація піднімається з 
колін, усе, що ви перера-
хували, потрібне людям, як 
ковток джерельної води.
А стосовно відчуття моєї 

«потрібності»… Знаєте, я 
нікуди не втискуюся, себе 

не піарю, просто працюю. 
І, суто між нами, не лю-
блю різні «тусовки», «гла-
мури», пишні презентації 
тощо. Можливо, це й не на 
користь рекламі моєї твор-
чості, втім, мені шкода ви-
трачати час. Хочеться ще 
стільки встигнути! Хоча з 
задоволенням щороку ви-
ставляюся у моєму рідному 
Ірпінському історико-краєз-
навчому музеї. А ще – різні 
фестивалі, майстер-класи. 
Це мене не лише стимулює, 
а й тримає у постійному то-
нусі. До речі, чудова штука 
– Інтернет. Я, коли зробила 
у фейсбуці свою сторінку, 
побачила: і там можу себе 
реалізувати, та й моє еgо 
втішається (сміється). Коли 
я поступово виставляю свої 
роботи – з архіву й нові, 
мої інтернетні друзі бачать 
і відгукуються, а я йду далі. 
І це теж привід для оптиміз-
му. Праця не пропаде, якщо 
вона варта уваги й комусь 
ще, крім мене, цікава.

(далі буде в наступному 
номері)

Володимир КОСКІН, 
фото автора

Роботи Тетяни 
ФЕДОРОВОЇ – це, 
на думку фахівців, 
справжня наукова 
праця, адже через 
образ ляльки вона 
розповідає не тільки 
історію костюму, а й 
показує епоху.
Загалом у доробку 

ірпінчанки понад 500 
ляльок. Практично 
всі вони у приватних 
колекціях США, Ка-
нади, Англії, Франції, 
Німеччини, Нідерлан-
дів, Іспанії, Ізраїлю, 
Італії, Лівану, Росії, 
Китаю, Угорщини, 
Сінгапуру, Японії та 
України. Тетяна Федо-
рова реконструювала у 
формі ляльок історичні 
постаті князя Дмитра 
(Байду) Вишневецько-
го, гетьманів Богдана 
Хмельницького, Пи-
липа Орлика та Івана 
Мазепу, київського 
митрополита Петра 
Могилу, галицького 
священика Йосафата, 
Роксолану та Сулейма-
на Пишного, Івана 
Богуна та ін. 
Є серії ляльок у 

народному одязі з 
усіх областей України, 
представники різних 
верств населення пе-
ріоду Київської Русі, ге-
рої за творами Тараса 
Шевченка, Лесі Україн-
ки, Григорія Квітки-Ос-
нов’яненка, ляльки у 
національному одязі 
країн СНД, серія «Коза-
цтво», досить розлога 
композиція «Весілля 
минулих літ». 
В «арсеналі» Тетя-

ни Федорової, крім 
ляльок порцелянових 
та м’яких текстильних, 
картинки й плакетки, 
книжкові закладки та 
брошки, мотанки і 
подушки «Сонечко», 
листівки й розмаїті 
невеличкі обереги. І в 
основі кожного виду 
– лялька. Від 3 до 60 
см. Вражає й розмаїт-
тя технік (порцеляна, 
текстиль, шкіра, папір, 
дерево, підлаковий 
розпис).

Ùå òðîøêè – ³ ñòî!Ùå òðîøêè – ³ ñòî!
Ворзель славиться не лише мальовничою приро-

дою, а й своїми довгожителями. На обліку Ірпінського 
Товариства Червоного Хреста знаходиться 12 інвалідів 
та 9 учасників Другої світової війни. Серед них і жи-
телька Ворзеля, інвалід І групи, учасник бойових дій, 
медична сестра Ганна Олександрівна Кулікова, 1916 
року народження, що проживає по вул. Київська, 6. У 
наступному році відзначатимемо її 100-річчя. 
Промайнуло голодне дитинство, обпалена війною 

юність, тяжкі післявоєнні роки, але Ганна Олександрів-
на – моторна, синьоока, завжди усміхнена, радо зу-
стрічала всіх своїх гостей: голову Ради ветеранів, учнів 
школи №5, меценатів та патронажну медсестру Ірпін-
ського ТЧХУ Митько Світлану Миколаївну, яка кон-
тролює стан її здоров’я, приносить ліки, потрібні речі. 
Ганну Олександрівну з великою любов’ю і турботою 
доглядає її невістка, ветеран праці. 
Сподіваємося, що й наступного літа, 17 липня, Ган-

на Олександрівна зустрічатиме нас на своєму квітучо-
му подвір’ї, на своєму славному 100-річному ювілеї.

Ірпінське ТЧХУ
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ÃÎËÎÄÎÌÎÐ – 33ÃÎËÎÄÎÌÎÐ – 33
ÑËÜÎÇÀ ÏÅÊÓ×Î¯ ÏÀÌ'ßÒ²ÑËÜÎÇÀ ÏÅÊÓ×Î¯ ÏÀÌ'ßÒ²
У четверту суботу листопада по всій Україні й у 32 державах світу, 
де живуть українці, спалахнули свічки пам'яті за загиблими від 

Голодомору, звучали молитви за єднання нації та примирення. Для 
морального зцілення нації важливо кожному з нас покаятися й 
помолитися за всіх убієнних голодом.
Багатовікова історія Укра-

їни – це насамперед літопис 
життя й смерті народу-муче-
ника.
«Читати українську історію 
треба з бромом, до того 
ж – це одна з нещасних, 
безглуздих, безпорадних 
історій, до того боляче, 
досадно, гірко, сумно 
перечитувати, як нещасна, 
зацькована, зашарпана 
нація тільки те й робила 
за час свого державного 
існування, що одгризалась 
на всі боки: од поляків, 
руських, татар, шведів. Уся 
історія – це безупинний, 
безперервний ряд 
повстань, війн, пожарищ, 
голоду». 
Коли Володимир Винни-

ченко писав ці слова, то він 
не мав і гадки, що усі пере-
лічувані трагедії нашої мото-
рошної історії стануть незрів-
нянними з тим жахом, який 
увійшов у світову історію під 
назвою «Голодомор в Україні 
1932-1933 років».
Протягом усіх часів існу-

вання людства масові голо-
домори були далеко не поо-
диноким явищем – внаслідок 
неврожаїв, військових дій, 
природних стихій. Але приго-
ломшлива відмінність укра-
їнського Голодомору вражає 
світ тим, що він був ретель-
но спланований радянською 
владою. 

Встановлення точної кіль-
кості жертв – важке завдання 
для істориків. Сьогодні за різ-
ними оцінками вона колива-
ється від 5 до 10 мільйонів. 
Водночас, в ці роки було ви-
везено на європейські ринки 
1,7 мільйона тонн зерна.
Точну ж цифру померлих 

від голоду назвати неможли-
во, бо сліди злочину старан-
но заміталися протягом ше-
сти десятиліть.
Ми з болем говоримо 

сьогодні про те, що гено-
фонд українського народу 
був невиправно підірваний 
Голодомором 1932-1933р. 
Загинули найкращі представ-
ники нації, понесли в могилу 
найкоштовніше, що є в на-
ції – гени розуму, здоров’я, 
фізичної та духовної доско-
налості, гени милосердя, 
справедливості, людяності, 
урвався вічний живий лан-
цюг поколінь українського 
народу. Страшне попелище 
лежало там, де ще нещодав-
но цвів сад духовного життя 
українського народу.

ЗАБОРОНЕНА ТЕМА
Про Голодомор не дозво-

лялося говорити, писати ху-
дожні твори, були засекре-
чені архіви. І тільки народна 
пам'ять, спогади тих, кому 
вдалося вижити, від поколін-
ня до покоління донесли до 
нас ці події.

Під час «відлиги» 60-х 
тема голоду проривається 
крізь цензурні заборони, по-
сідає важливе місце в публі-
каціях і заявах дисидентів: 
Є.Сверстюка, В.Чорновола, 
М.Руденка та інших. Вели-
чезний внесок у збереження 
правди про Голодомор зро-
била українська діаспора, 
саме тут з’явилися перші на-
укові публікації, художні тво-
ри. З особливою силою прав-
да про Голодомор зазвучала 
в незалежній Україні після 
1991 року. 
Цій темі присвячений 

проект «Національна книга 
пам'яті жертв Голодомору 
1932-1933 років в Україні» 
(2008 р.), який включає в 
себе 17 обласних томів і том 
міста Києва. У ньому на ос-
нові архівних джерел та свід-
чень очевидців (понад 200 
тис.) розкриваються причини, 
масштаби та наслідки Голо-
домору, публікується реєстр 
архівних документів, перелік 
населених пунктів, мешканці 
яких постраждали від голоду, 
подано оригінальні фотодо-
кументи, зібрані з різних об-
ластей України.

 У Київському обласному 
томі цієї книги подано майже 
40 тисяч документів і свід-
чень тисяч очевидців голоду, 
фотознімки тієї пори.

 Вони підтверджують, що 
на території нинішньої Київ-
щини внаслідок штучно орга-

нізованого .Голодомору було 
знищено від 300 до 500 тисяч 
українських хліборобів та їх-
ніх дітей. Із них – 166 тисяч 
встановлено поіменно.
У цьому томі на сторін-

ках 1188-1198 подано мар-
тирологи (списки) жителів 
Ірпеня (під час голодомору 
– селища), Ворзеля та Госто-
меля, укладені за архівними 
даними. У мартирологах в 
алфавітному порядку подані 
прізвища померлих, імена, 
по батькові, рід заняття, дати 
смерті, вік і причини смерті.

 Місць поховання жертв 
геноциду українського на-
роду на території Ірпеня та 
прилеглих селищ не виявле-
но. За спогадами старожилів, 
Голодомор в Ірпені не набув 
таких жахливих масштабів, як 
у селах України. 
Очевидно, методи, якими 

проводилася колективізація, 
змусили ірпінців клопотати 
про зміну статусу Ірпеня з 
сільськогосподарського на 
робітниче селище.
Колгоспу в Ірпені не ор-

ганізовували, а отже, харчі 
у людей не забирали. Однак 
продовольче становище було 
тяжким. Люди рятувалися 
тим, що вирощували на горо-
дах, тримали кіз.
Найбільша смертність у 

Приірпінні була у Ворзелі. 
Ворзель був дачним сели-
щем, колективізація тут не 
проводилася. У людей хліб 
не забирали, але становище з 
продуктами харчування було 
теж тяжким. Була висока ди-
тяча смертність.

ЖЕРТВИ ГОЛОДОМОРУ В 
ПРИІРПІННІ
Всього по Приірпінню 

встановлено 535 прізвищ 

жителів, померлих від голо-
ду, серед них – 283 дитини 
віком від 9 місяців до 4,5 
років, які перебували у Вор-
зельському дитячому комбі-
наті. 
Серед свідчень, вміще-

них у Київському обласно-
му томі, є також спогади 
Галини Свалєвої (Чужми), 
жительки села Пилиповичі 
Бородянського району, якій 
на час Голодомору було 12 
років. Ці спогади пов’язані з 
Приірпінням.
Вона згадувала, що в 

1933 р. батько, щоб якось 
рятувати родину, поїхав у 
Гостомель до свого двоюрід-
ного брата, який працював 
на фермі й міг дістати трохи 
м’яса. Батько наївся надміру 
й дорогою додому помер. 
Сама Галина, щоб вижити, 
рвала щавель і возила про-
давати його у Ворзель, а на 
вторговані гроші купувала 
пшоно. З нього готувала 
борщ із такими складника-
ми: вода, дві ложки пшона 
і щавель. Дівчинка ходила в 
ліс по суниці, продавала їх у 
Києві й купувала хліб, зби-
рала в лісі гриби. Взимку зі 
своєю сестрою вони ходили 
жебракувати в Мироцьке, 
Рубежівку, Гостомель. Таким 
чином змогли вижити.
Матеріали, які не увійш-

ли до Київського обласного 
тому, були надруковані у 
двох додатках під загаль-
ною назвою «Сльоза пекучої 
пам’яті: Голодомор 1932-
1933 років очима чотирьох 
поколінь» (2009). Це 1300 
свідчень жителів Київщини, 
які пережили голод, а також 
записи розповідей, зроблені 
їхніми дітьми та онуками. У 
другому томі цього видання 

Тим, хто бажає 
глибше ознайомитися 
з темою Голодомору 
в Україні в 1932-
1933 роках, радимо 
також прочитати 
книги, які є у 
фондах Ірпінської 
центральної міської 
бібліотеки: 

• Борисенко В. Сві-
ча пам'яті: Усна історія 
про геноцид українців 
у 1932-1933 роках. 

• Великий голод 
в Україні 1932-1933 
років. У ІV томах.

• Голодомор 1932-
1933 років в Україні: 
Документи і матері-
али.

• Лиха коса Голодо-
мору: 1932-1933.

• Стасюк О. 
Геноцид українців: 
реформація народної 
культури.

• Український хліб 
на експорт: 1932-
1933.

Çíàêîâå òâîð³ííÿ çíàêîâî¿ ïîä³¿Çíàêîâå òâîð³ííÿ çíàêîâî¿ ïîä³¿
Цьогорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору було менш людним, ніж у по-

передні роки. Люди почали сходитися до Національного музею «Меморіал пам’яті 
жертв Голодомору» на 15 годину – так було написано на афішах. Проте їх ще на 
підступах до Меморіалу зустріли рамки – 15 година, як виявилось, була початком 
заходу для керівництва держави і запрошених. І народ, в основному, розійшовся. 
Хто здогадався перейти на протилежний від Меморіалу бік вулиці, зміг послухати 
виступ Президента. Але таких було небагато. 
В музеї вдалося поспілкуватися з авторами Меморіалу – художником Анатолієм 

Гайдамакою та скульптором Петром Дроздовським. Задум і його втілення не пере-
стають вражати – все вивірено, точно, об’ємно. 
Запитала в Анатолія Гайдамаки, що він як автор відчуває у цьому знаковому для 

України й українців місці? Відповів, що стоїть, як всі, споглядаючи відсторонено на 
своє творіння. Хоча розуміє, що створив знаковий об’єкт.  Згадав, як перед відкрит-
тям Меморіалу прийшов пізно додому. А о 4-й ранку телефонний дзвінок – протік 
дах у Свічі, все залило водою. Майстри неправильно працювали з матеріалом (си-
ліконом). Порадилися і вирішили, що треба привезти з Обухова мішки з зерном. 
Забрали з Українського дому «окультурені» снопи пшениці. Снопами і розсипаним 
зерном прикрили проблемне місце. Відвідувачі нічого не помітили. Навпаки, розки-
дане зерно почали брати на згадку. Вийшло в результаті емоційно.
Для скульптора Петра Дроздовського ідея дівчинки з колосками прийшла пер-

шою. І вже не відступила. Всі інші варіанти, які згодом виникали, так і не «прижили-
ся». 
Щоразу, відвідуючи Меморіал, згадую добрим словом Віктора Ющенка. Перебо-

ровши надзвичайний опір, він все ж довершив задумане з допомогою однодумців. 
Серед них був і його брат Петро Ющенко. Сьогодні він стояв у музеї разом з Анато-
лієм Гайдамакою та Петром Дроздовським. Люди ставили свічки, гортали сторінки 
Книг Пам’яті, відшукуючи у списках своїх. Співав хор «Гомін» –  беззмінний учасник 
усіх патріотичних заходів, починаючи з кінця 80-х. 
Сьогодні Україна вшановувала заморених голодом на найкращих у світі чорно-

земах. «Голодомор є проявом багатовікової гібридної війни Росії проти України», 
– сказав у своєму виступі президент Петро Порошенко.

Данута КОСТУРА

ÐßÒ²ÂÍ² ßÁËÓÊÀÐßÒ²ÂÍ² ßÁËÓÊÀ
Минуло чимало літ, як мої батьки полинули в ирій… Сиджу в садку. 

Падають перші літні яблука білого наливу (інша назва – паперівка) з 
дерева, яке пам`ятає наші сімейні обіди під його невеличкою кроною, мої 
дитячі майстер-класи подругам з ляльки-витинанки й оповідки мого тата.
Пригадую одну з них. Ря-

тівні зелепухи (так на Уман-
щині називали ще не достиглі 
яблука.) Мій батько, мабуть, 
як і всі українці, хто пережив 
страшний голодомор 32–33-
х, війну, післявоєнний голод, 
був дуже дбайливий у став-
ленні до їжі, зокрема хліба. 
Змушував нас, дітей, доїдати 
його до крихти, не залишати 
«куснів». Але я ще змалечку 
звертала увагу на те, як тато 
їв яблука. Зараз я б назвала 
це ритуалом. От він підні-
має з землі яблуко («те, що 
на гілці, ще нехай повисить, 
набереться сонця»), неква-
пом іде до столу, сідає, бере 
ножа, розтинає плід навпіл. 
Кличе мене, садить поруч і 
починає, ретельно чистячи 
те запахуще соковите диво 
від усього зайвого, розрі-
зати на сегментики. Робить 
усе дуже вправно, ощадли-
во. Якщо, бува, трапляється 
який черв’ячок (хімікатами 
тато ніколи не користував-
ся), сміючись, заспокоює 
мене: «Ет! Не той черв’як, що 
ми їмо, а той, що нас їсть».

– Що ти дитині забива-
єш голову старорежимними 
приказками, – чути матусин 
голос. На що батько спо-
кійно відповідає: «Народна 
мудрість не старіє». А я, вже 
вкотре, прошу розповісти 
про те, як яблука врятували 
йому життя. 

– Ну от, горобчику, слу-
хай. Він називав мене так ла-

гідно, бо я була невеличкого 
зросту (а в класі – наймен-
ша), щупленька, «одразу по-
воєнна», пізня третя дитина. 
– Було це давно. Усі ми дуже 
потерпали від голоду. – Тоді, 
коли я «під стіл пішки ходи-
ла» і, як мама розповідала, 
цілий день просила «сюпу 
хоцю». – Так-так. Тоді, дійс-
но, на противагу голодомо-
ру тридцятих, коли трагічно 
загинув твій дідусь Марко, 
хоч можна було запекти за-
мерзлих буряків, які мама з 
Нілусею (моєю старшою се-
строю) виколупувала на полі 
під Уманню, але супом «з 
нічого», звісно, наїстися було 
важко. Тато на мить замов-
кав, щось думав, згадував… 
І хоча його оповідки геть усі 
знала напам’ять, з нетерпін-
ням чекала продовження. 
А він згадував далі, незва-
жаючи на мамині докірливі 
погляди, мовляв, «не заби-
вай дитині голову». – Отож, 
на самому початку війни 
я майже пішки прийшов із 
Чернівців до Умані (то ок-
рема історія). До армії мене 
не взяли за станом здоров′я, 
та й вік був не той. Влашту-
вався спочатку конюхом, 
а затим і їздовим до артілі 
інвалідів. (Батько впродовж 
майже всього свого подаль-
шого життя «розплачувався» 
за той період – у різних ан-
кетах, детально заповнюючи 
графу «Де, що й коли робив 
під час окупації»). 

– Не лише ми, а й усі люди 
дуже бідували. Втім, у нас 
хоч невеличка ділянка землі 
була в передмісті. Мама са-
дила там картоплю, зелень, 
але мені, як чоловікові, було 
дуже скрутно. Навесні почав 
пухнути з голоду. Так-сяк до-
тягнув до кінця травня. Аж 
тут зустрічаю свого давнього 
знайомого, який сторожу-
вав у якомусь державному 
садку. «Е, – каже він мені, 
привітавшись, – та ти вже 
бачу геть не жилець. Знаєш, 
приходь до мене в садок. 
Яблук, звісно, ще нема, та 
я тобі їх і не зміг би дати, 
бо за це, сам знаєш, чим це 
«пахне». А от першу падалку 
– маленькі зелепухи, якими 
вкрита земля під яблунями – 
бери скільки хочеш». І тут я, 
як завжди, роблю здивовані 
очі й вигукую, скривившись: 
«Та вони ж кислющі!» – З’їдав 
по півмішка на день. Навіть 
з «чубчиками» і хвостиками. 
А через 2-3 тижні набряки 
зійшли, добряче схуд, але 
ожив. Він продовжує чисти-
ти велике солодке стигле 
яблуко з нашого ірпінського 
саду, простягає мені на тарі-
лочці рівненькі чисті дольки 
й каже: – Ото ж бо, Танюсю, 
яблука треба любити й їсти, 
бо вони рятують від різних 
недугів і навіть од смерті. 

Тетяна ФЕДОРОВА, Ірпінь

надруковані твори україн-
ських письменників про по-
дії того часу, зокрема Івана 
Драча, Андрія Малишка, 
Павла Мовчана, Миколи 
Тарана, Івана Чумака та ін-
ших.
Сьогодні твориться май-

бутнє нашої країни. Народ, 
який пам’ятає свою історію, 
нічого не боїться. Тож нехай 
свічка пам'яті горить цього 
дня й у вашій оселі.
Директор Ірпінської ЦБС

Олена ЦИГАНЕНКО

СПОМИН
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Нинішня ситуація багатьох змушує міняти фах. Люди, які все життя працювали інженерами, 
хіміками, лікарями стають гувернантками, доглядальницями, садівниками. Тому що ці професії 

більш затребувані, ніж їх нинішні, і заробити у господарів можна куди більше, ніж на ледь жевріючих 
підприємствах, де вони працювали до того. Ми вирішили з'ясувати, чи має можливість людина без 
досвіду працювати нянею, влаштуватися на таку посаду і дати їй кілька порад.
Я спробувала себе в якості 

жінки, яка шукає роботу няні, 
при цьому не маючи ані дос-
віду, ані відповідної освіти. 
Підштовхнула мене до цього 
ситуація, в якій опинилася 
моя подруга: її звільнили. Я 
вирішила спробувати їй до-
помогти. 
Розміщені мною оголо-

шення на сайтах, де шука-
ють роботу няні, не дали ре-
зультату. Оголошення було 
таким: «Ольга. 50 років. За 
фахом – інженер. Працюва-
ла в галузі напівпровідників. 
Дуже люблю дітей, виховала 
двох власних синів. Добре 
готую, можу прибрати в бу-
динку, попрасувати, випра-
ти. Надійна, без шкідливих 
звичок, відповідальна. Із за-
доволенням стану «другою 
мамою» для ваших малюків! 
Маю закордонний паспорт. 
Мова – розмовна англій-
ська».
Яким же було моє здиву-

вання, коли за декілька днів 
не надійшло жодної пропо-
зиції! Якщо нема пропозицій, 
то куди може звернутися по-
чатківець? Тільки в агентство, 
яке забезпечить тебе робо-
тою.
В агентстві «Мері Поппінс» 

люб'язна менеджер Тетяна 
мені пояснила: криза, попит 
на найманих працівників 
падає, замовлень менше. А 
чим менше попит, тим більші 
запити роботодавців. У них в 
агентстві приймають заявки 
від співробітників, яким не 
більше 45 років. На співбесі-
ді з'ясовують абсолютно все: 
вік, вагу, освіту, знак Зодіа-
ку, придивляються навіть до 
кольору очей. І тільки потім 
вирішують, чи запросити на 
роботу таку людину.
На відміну від «Мері Поп-

пінс», усі співробітники інших 
агентств були не настільки 
привітні. В агентстві «Госпо-
дарочка» зі мною просто від-
мовилися говорити. Правда, 
в «Агентстві домашнього пер-
соналу» мені досить співчут-
ливо пояснили, що нянь без 
досвіду не беруть. Це після 

того, як я розповіла, що є бі-
женкою зі Сходу і мені дуже 
потрібна робота. 
Ні, так ні. Підемо далі. В 

агентство «Азбука сім'ї», яке 
позиціонує себе як одне з 
найкращих в Україні, я звер-
нулася вже як журналіст. По-
ставила просте запитання: 
«чи може людина без досвіду 
роботи влаштуватися працю-
вати нянею»? Додзвонитися 
туди було не так легко. За 
номерами, де значилося «ро-
бота», взагалі ніхто не знімав 
трубку. Коли зателефонувала 
на номери «замовлення пер-
соналу», відповіла не надто 
люб'язна дівчина, яка відра-
зу відповіла: нянь без досвіду 
не беруть, курсів немає.
Найбільш повною була бе-

сіда з менеджером з підбору 
персоналу в агентстві «Ваша 
няня». Вікторія Олександрів-
на, яка не побажала назвати 
своє прізвище, розкрила се-
крети набуття професії.

- Так, до нас приходять в 
тому числі й новачки. Але для 
того, щоб стати затребува-
ним професіоналом, краще 
пройти профтестування, де 
визначать, чи готові ви до та-
кої роботи. Тестування скла-
дається зі 100 запитань. За 
цей час розумієш, як поведе 
себе людина в тій чи іншій си-
туації, що вона може запро-
понувати дитині. Жінкам, як 
правило, надається перевага.
Роботодавці підшукують 

спеціалістів із досвідом робо-
ти, з педагогічною освітою, 
психологів, медиків, носіїв 
іноземних мов, власників во-
дійських прав. Як правило, 
вони вимагають рекоменда-
ції з попередніх місць робо-
ти. 
Чоловіки потрібні рідко, 

зазвичай для сімей, де підро-
стають 2-3 хлопчики й їм по-
трібні дисципліна, порядок. 
Це вже гувернер, зі знанням 
мов, із водійськими правами. 
Є ще курси: школа домаш-

нього персоналу. Там нада-
ється відео з 43 уроків, після 
чого видається сертифікат. 
Вартість такого курсу близько 

1000 грн. Вікових обмежень 
не існує. Все залежить від ро-
ботодавця.
Хтось хоче нянь молод-

шого віку: зростає активна 
дитина, яка бажає бігати, ба-
витися, любить рухливі ігри. 
Інші діти – спокійні, тихі, їм 
цілковито підійдуть немолоді 
люди. Існує, так би мовити, 
три види нянь: для дітей від 
народження і до року, від 
року й до п'яти. Після дітям 
уже потрібна гувернантка, 
здатна підготувати їх до шко-
ли.
Почувши це, я склала нове 

оголошення: вік скоротила 
до 35 років, відмовилася від 
пропозиції готувати та при-
бирати, а перерахувала інші 
переваги, що підвищують 
цінність няні. Згадала, що я 
вмію вишивати, в юності за-
ймалася ліпленням, непога-
но малюю, граю у волейбол. 
Деякий час працювала у клу-
бі дитячого розвитку. Колись 
здавала на права, але з тих 
пір, правда, жодного разу за 
кермо не сідала. Проте мож-
на згадати. 
У той же день мені написа-

ла жінка, яка шукає няню для 
своєї 4-річної дочки. Потім 
звернулася ще одна. З цьо-
го я зробила висновок, що 
прикладні здібності та вмін-
ня цінуються набагато вище, 
ніж спроба поєднати роботу 
няні по дому та догляд за 

дитиною. Не варто намага-
тися поєднати непоєднуване. 
Окрім того, ви, швидше за 
все, захочете, щоб додаткові 
послуги відповідно оплачува-
лися. А далеко не кожна сім'я 
готова до великих витрат.
Що ж робити, якщо досі ти 

не працювала ні в родині, ні 
в дитячому садку, ні у школі, 
але любиш дітей, вирости-
ла власних і з задоволенням 
спілкуєшся з малюками? Я 
почала вишукувати сайти, де 
няні з досвідом пропонують 
свої послуги. Я рекоменду-
валася жінкою, яка шукає ро-
боту няні, але ніколи раніше 
в цій сфері не працювала. 
Питала, де краще шукати 
роботу та що робити, якщо 
зажадають рекомендацію, 
якої у мене немає? Тут жінки 
виявилися куди більш бала-
кучими. Вони і дали поради 
початківцю.
Юля, 40 років
До агентства не звертайте-

ся. Там і гроші здеруть, і під-
сунуть неадекватних клієнтів. 
Іноді навіть підроблять реко-
мендацію, аби спихнути тебе 
таким. Якщо няню беруть 
з проживанням, агентства 
обіцяють харчування. Але я 
в одну сім'ю потрапила, так 
там навіть не годували. Жила 
в одному будиночку з садів-
ником, вечорами сама собі 
готувала. А діти – просто жах! 

Дві дівчинки: двох і п'яти ро-
ків. Так вони билися! Контр-
акт ніде не підписують. Якщо 
підписали, то вважай, що тобі 
пощастило. Це вже гарантія. 
Бо багатії тебе й за людину не 
вважають. Як же так, я ж фа-
хівець і виховую їх дитя. Все 
на домовленостях зазвичай. 
Якщо у господині якийсь «бз-
дик» і ти потрапляєш під гаря-
чу руку, то все – збирай валі-
зи. Дуже нелегкий хліб, дуже.
Юрист Оксана Аброси-

мова радить: щоб уникнути 
конфліктних ситуацій, няня 
повинна бути зареєстрована 
як приватний підприємець 
або укласти договір з агент-
ством. Інакше їй можуть не 
заплатити, причепившись до 
будь-якої дрібниці.
ОЛЯ, 49 років
Насамперед звертайте 

увагу на дитину, з якою ви бу-
дете працювати. Якщо є кон-
такт, це вже добре. Обов'яз-
ково потрібно обговорювати 
з господарями всі нюанси. 
Скільки годин ви працюєте. 
Чи хвора дитина і чим саме. 
Що ви будете їсти протягом 
дня. Адже іноді як буває: 
батьки їдять одне, дитина 

інше, а ви – третє. Відразу 
обговорюйте вихідні, і чи ви 
ночуєте в будинку. Не бійте-
ся питати: наймачі люблять 
відкритість. Агентствам я не 
дуже довіряю. Хороші відгуки 
– це, як правило, фейки, які 
пишуть самі співробітники. 
Краще шукати роботу через 
Інтернет або через знайомих. 
Мені рекомендацію давала 
моя подруга, з дитиною якої 
я сиділа, коли їй треба було 
вийти на службу. Так багато 
хто робить. А взагалі робота 
цікава, особливо якщо любиш 
діточок. Господарі повинні 
розуміти, що до них ходиш 
не тільки заради зарплати. 
Хоча гроші – це важливо, 
звичайно. За місяць можна 
заробити близько 10 000 грн.  
Ну, а якщо гувернанткою, зі 
знанням мов, з водійськими 
правами, то до 15 000 – 18 
000 доходить. Але це ще по-
трібно знайти сім'ю, яка буде 
платити такі гроші.

P.S. А подруга моя роботу 
нянею таки знайшла. У своєї 
сусідки, яка не змогла при-
лаштувати дитину в садочок, 
а мусила працювати.
Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

НА ЗАМІТКУ:
Із бесід з досвідченими нянями я дізналася про підводні 
камені, з якими мені доведеться зіткнутися, якщо я оберу 
дану професію:

1. Якщо ви не маєте досвіду, краще шукати роботу через 
знайомих або в Інтернеті. Це й економніше, і отримаєте 
досвід.

2. Придивіться до дитини. Можливо, ви не зможете 
знайти з нею спільну мову.

3. Обов'язково обговоріть з господарями всі нюанси ва-
ших подальших взаємин: оплата, харчування, вихідні дні.

4. Відразу потрібно визначитися щодо оплати за додат-
кові години.

5. Не сперечайтеся з господарями.
6. Ні в якому разі не переходьте межі «батьки-няня». 
Пам'ятайте, що ви – найманий працівник. Не намагайте-
ся замінити дитині маму. Не викликайте її ревнощів.

7. Якщо в родині складні стосунки, намагайтеся не помі-
чати цього і не давати порад. Майте почуття такту.

8. Тримайте дистанцію з роботодавцем. Зберігайте по-
чуття власної гідності. Потрібно бути коректним і терпля-
чим.

9. Візьміть «іспитові» дні, про оплату за які відразу до-
мовтеся.

10. Будьте відкриті й доброзичливі. Не бійтеся ставити 
запитання роботодавцям.

11. І, головне – любіть дітей!

1. Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди: нежитлове примі-
щення площею 11,0 кв. м. за адре-
сою: м.Ірпінь, вул. З.Алієвої, 64.
Балансоутримувач: Управлін-

ня освіти і науки Ірпінської міської 
ради.
Ринкова вартість майна відпо-

відно до звіту про незалежну оцінку 
складає 126 633,6 грн. з урахуван-
ням ПДВ. Примітка: проведення 
лікувального масажу з дітьми та на-
селенням.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 15% від 
вартості приміщення, встановленої 
суб’єктом оціночної діяльності, з 
урахування ПДВ (орендна ставка 
може змінитися відповідно до Мето-
дики розрахунку та порядку викори-
стання плати за оренду комунально-
го майна при наявності відповідних 
документів). 
У подальшому орендна плата 

підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

2. Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди: нежитлове примі-
щення площею 12,6 кв.м. за адре-
сою: м.Ірпінь, вул.Садова, 38.
Балансоутримувач: Комуналь-

ний заклад «Ірпінська центральна 
міська лікарня» Ірпінської міської 
ради.
Ринкова вартість майна відпо-

відно до звіту про незалежну оцінку 
складає 96 998,4 грн. з урахуванням 
ПДВ. Примітка: розміщення громад-
ської організації – надання соціаль-
ної допомоги пацієнтам.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 3% від 
вартості приміщення, встановленої 
суб’єктом оціночної діяльності, з 
урахування ПДВ (орендна ставка 
може змінитися відповідно до Мето-

дики розрахунку та порядку викори-
стання плати за оренду комунально-
го майна при наявності відповідних 
документів). 
У подальшому орендна плата 

підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

3. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 763,3 кв.м. за 
адресою: м.Ірпінь, вул. З.Алієвої, 64 
(СЗОШ №12).
Балансоутримувач: Управлін-

ня освіти і науки Ірпінської міської 
ради.
Ринкова вартість майна відпо-

відно до звіту про незалежну оцінку 
складає 5 480 730,0 грн. з урахуван-
ням ПДВ. Примітка: Умови викори-
стання приміщення: заняття спортом 
і т. ін.
Початковий розмір річної оренд-

ної плати – не менше 17% (213,0 
грн./год.) від вартості приміщення, 
встановленої суб’єктом оціночної ді-
яльності, з урахування ПДВ (оренд-
на ставка може змінитися відповідно 
до Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду кому-
нального майна при наявності відпо-
відних документів).
У подальшому орендна плата 

підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу для 

об’єктів:
- початковий розмір орендної 

плати з розрахунку на місяць ви-
значається відповідно до Методики 
розрахунку та порядку використан-
ня плати за оренду комунального 
майна, що належить територіальній 
громаді м. Ірпінь (рішення Ірпін-
ської міської ради від 13.09.13 р. 
№3424-47-6) залежно від цільового 
призначення використання оренда-

рем нерухомого майна; використан-
ня об’єкту оренди при найбільшому 
розмірі орендної плати; орендна 
плата підлягає коригуванню на 
щомісячні індекси інфляції; дотри-
мання вимог експлуатації об’єкта; 
належне утримання прилеглої те-
риторії; здійснення певних видів 
ремонтних робіт; забороняється 
розміщення розважально-музичних 
закладів, нічних клубів, які шкодять 
відпочинку мешканців будинку та 
встановлення ігрових автоматів; 
належне виконання орендарем всіх 
обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник 

подає на розгляд конкурсної ко-
місії:

1. Заяву про участь в конкурсі (у 
встановленій формі);

2. Документи, що підтверджують 
сплату реєстраційного та гарантій-
ного внесків;

3. Документи, які визначені на-
казом Фонду державного майна 
України від 14.11.2005  року № 
2975 „Про затвердження переліку 
документів, які подаються орен-
додавцеві для укладання договору 
оренди державного майна”;

4. Зобов’язання (пропозиції у 
встановленій формі) щодо виконан-
ня умов конкурсу та забезпечення 
плати (надаються у конвертах з на-
писом „На конкурс”, запечатаних 
печаткою учасника конкурсу);

5.  Відомості про учасника кон-
курсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені копії 

установчих документів;
- документи, що посвідчують 

повноваження представника юри-
дичної особи;

- відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника кон-

курсу з урахуванням дебіторської та 
кредиторської заборгованостей;

- неприбуткові організації – ко-
пію документів про реєстрацію не-
прибуткової організації;
б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує 

особу учасника конкурсу, або на-
лежним чином оформлену довіре-
ність, видану представнику фізичної 
особи;

- виписку з Єдиного державного 
реєстру;

- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом орен-

ди здійснюється за погодженням з 
балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (ре-

єстраційний внесок) складає 17,00 
грн. та перераховується до цільо-
вого фонду міської ради соціаль-
но-економічного розвитку міста. 
Гарантійний внесок у розмірі 10% 
від суми річної орендної плати пере-
раховується на рахунок одержувача 
коштів виконавчого комітету Ірпін-
ської міської ради. Номера рахунків 
для сплати гарантійного та реєстра-
ційного внесків, додаткову інформа-
цію можна отримати за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 8.
Конкурс буде проведено че-

рез 30 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а (кім.25). Кін-
цевий термін подання документів 
для участі у конкурсі – за 6 днів до 
проведення конкурсу. Документи 
приймаються за адресою м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а (кім.28).
Довідки за телефоном –  62-461.
Заступник міського голови 

Л.Я. МИХАЛЬЧЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ Виконавчого комітету Ірпінської міської ради про проведення конкурсу на право 
укладання договорів оренди комунального майна  територіальної громади м. Ірпеня

Êëóá ìåð³â Êè¿âùèíè Êëóá ìåð³â Êè¿âùèíè 
çàñ³äàâ ó «õðàì³ ìóäðîñò³»çàñ³äàâ ó «õðàì³ ìóäðîñò³»
27 листопада Київське регіональне відділення АМУ 

провело розширене засідання Клубу мерів. 
Місцем зустрічі було обрано Національну бібліотеку 

України для дітей. Директор бібліотеки Алла Гордієнко оз-
найомила гостей з роботою закладу та головною дитячою 
книгозбірнею України. 
Бібліотека активно впроваджує інформаційні техноло-

гії: веде електронний каталог, створює власні електронні 
ресурси як для дітей, так і для організаторів дитячого чи-
тання (батьків, вчителів, вихователів).
Відтепер бібліотека матиме матеріали з історії та роз-

витку селищ і міст Київщини — виконавчий директор КРВ 
АМУ Гаррі Мартін подарував від імені громад Київщини 
бібліотечку про міста, села та видатні місця краю.
І все ж, чому члени Клубу мерів Київщини обрали міс-

цем зустрічі дитячу бібліотеку? 
— Нам треба не лише повернути втрачене, а й розви-

вати обдарування наших дітей. Без художньої книжки це 
неможливо, – зазначив голова Клубу Василь Пікулик. — 
Тож мета сьогоднішнього засідання – привернути увагу 
очільників громад до цієї проблеми.
Під час робочого засідання Василь Пікулик також проа-

налізував результати місцевих виборів від 25 жовтня 2015 
р., зазначивши, що на третину оновився склад міських, се-
лищних та сільських голів області. 
З 15 грудня розпочинається навчальна програма для 

новообраних очільників громад з усієї України. Своїм до-
свідом ділитимуться префекти з Франції. 
Виконавчий директор КРВ АМУ Гаррі Мартін поінфор-

мував присутніх про взаємодію з Союзом гмін та повітів 
Сілезького воєводства Польщі. Вже майже рік як нала-
годжена співпраця з польськими колегами, а 9 грудня 
буде подовжено дію угоди до 2018 року. За цей час 140 
представників від громад побували в Польщі. На прохан-
ня польської сторони до складу делегацій включено пред-
ставників Херсонської, Луганської та Донецької областей.
На засіданні також було прийнято нових членів Клубу, 

ними стали радник міського голови Микола Головкевич та 
заступник міського голови Наталія Семко. А ще всім учас-
никам Клубу в урочистій обстановці було вручено членські 
значки. 

 Валентин СОБЧУК
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СЛУШНІ ПОРАДИ

ÑÀÄ ² ÃÎÐÎÄ: ÑÀÄ ² ÃÎÐÎÄ: 
ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÐÎÁÈÒÈ Ó ÃÐÓÄÍ²ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÐÎÁÈÒÈ Ó ÃÐÓÄÍ²
Зима – не привід сидіти, склавши руки. Календар робіт садівника й 
городника на грудень залежить від того, яка буде погода. Звичайно, 

якщо не дуже холодно, немає снігу чи дощу, то в грудні ви на своїх 
дачах, присадибних ділянках, у саду, на городах можете виконувати 
багато робіт, які ще не встигли зробити у листопаді.

ПОГРІБ
Перевіряйте закладені 

на зберігання плоди: яблу-
ка, айву і груші. Регулюйте 
вологість і температуру у 
сховищі. Якщо далі не буде 
можливості їх зберігати, то 
просто зробіть заготовки – 
консерви, варення, повид-
ло тощо. Вживайте заходи 
проти виникнення хвороб 
цих плодів при зберіганні.
Не забувайте, що гру-

ші зберігаються гірше, ніж 
яблука. Коли щось піде не 
так, то краще вже переро-
біть їх на консервацію.
За допомогою вентилю-

вання регулюйте темпе-
ратуру й вологість. Якщо 
у вас багато капусти та ви 
сумніваєтесь у своїх можли-
востях її зберегти, то просто 
заквасьте різними способа-
ми. Вам буде забезпечений 
різноманітний вітамінний 
салат на кожен день.

САД
Коли повністю опаде ли-

стя, на деревах буде добре 
видно муміфіковані плоди, 
гнізда зимуючих шкідників. 
Зніміть і спаліть їх.
Якщо випав сніг, то наки-

дайте його на пристовбурні 
круги дерев – це додаткова 
волога для весняного роз-
витку. Досвідчені садівники 
не просто підкидають до 
дерев сніг. Вони його втоп-
тують і поливають водою. 

Тоді гризуни не зможуть 
пробратися через крижану 
кірку.
Обов'язково проведіть 

заходи щодо захисту дерев 
від пошкоджень – сонячних 
опіків, коріння – від під-
мерзання, стовбура й гілок 
– від морозу. Пошкодження 
деревини та серцевини (по-
буріння) плодових дерев 
може призвести до загибелі 
рослини.
Якщо не провели побіл-

ку дерев восени, то при 
будь-якій можливості зро-
біть це взимку. Вона буде 
хорошим захистом штамбів 
і скелетних гілок від соняч-
них опіків.
У грудні можна зайня-

тися й доглядом за корою 
плодових дерев, очищен-
ням штамбів і гілок від 
старої, що відшаровується, 
кори, моху та лишайників.
Якщо дозволяє погода, 

можна викопати посадкові 
ями для садіння дерев на-
весні. Це завжди добре ро-
бити заздалегідь.
Обов'язково окучте ко-

реневу шийку молодих 
дерев на висоту до 30 см. 
Вона дуже чутлива до мо-
розу.

ГОРОД НА ПІДВІКОННІ
У квартирі, в будинку 

можна посадити на зиму й 
виростити багато овочевих 
культур, а не тільки зелень. 
Це, скажімо, огірки й помі-

дори. А що вже казати про 
салати, петрушку, селеру, 
м'яту та інші зеленні куль-
тури! Вигонка зеленої ци-
булі – найпростіше з того, 
що можна запропонувати 
для городу на підвіконні. 
Можна обійтися й без землі 
– робіть малу гідропоніку. 
Для вирощування в кім-
натних умовах підбирайте 
самозапильні сорти огірків.

ПЛАНУЄМО МАЙБУТНІ 
ДІЛЯНКИ 
Перегляньте запаси на-

сіння, складіть списки. На-
малюйте ділянку, подумай-
те, що й де будете сіяти. 
Такі дані вносяться в спе-
ціально відведений зошит. 
Город поділіть на ділянки. 
Так легше дотримуватися 
сівозміни та відразу видно, 
що й де буде в наступному 
році, як готувати ґрунт до 
садіння. 
Глибоко копайте землю 

тільки там, де буде морква 
або кореневі селера й пе-
трушка. Коли якість насіння 
викликає у вас сумніви, пе-
ревірте його схожість. Адже 
якщо воно її вже втратило, 
то навесні ви витратите ба-
гато часу на пересівання, а 
іноді й на пошук улюблено-
го сорту.
Підготуйте ґрунтові сумі-

ші для вирощування розса-
ди в другій половині зими. 
Найчастіше використову-

ють такі співвідношення: 
1 частина землі, 2 частини 
перегною, 1 частина піску.

ЩО НЕ ВАРТО 
ВІДКЛАДАТИ НА ВЕСНУ
Якщо ви робили підзи-

мові посіви, то саме час 
розкидати на них гілки, щоб 
сніг, який випаде, краще за-
тримувався. А ще можна на 
них потім накидати сніг.
У зимовий час ремонту-

ють парники, готують по-
садкові горщики, ящики.
Якщо ви восени готували 

ями з перегноєм, гноєм для 
виловлювання медведок, 
то при настанні постійних 
морозів саме час розкида-
ти їхній вміст. Це допоможе 
знищити велику кількість 
зимуючого шкідника.
Укрийте листям, перег-

ноєм, компостом та іншими 
матеріалами овочі-багато-
річники, посадки озимого 
часнику при настанні ста-
лих морозів.
Якщо дозволяє погода, а 

ви не встигли обрізати зайві 
пагони на ягідниках, то мо-
жете робити це зараз. Коли 
випаде сніг, то на білому 

тлі добре проглядаються 
кущі. Одразу видно, де що 
перехрещується, які гілки 
труться одна об одну. Тому 
проводити обрізку можна і 
в грудні.
Спостерігайте за мали-

ною. Якщо ви не встигли 
підготувати її до зими вчас-
но, то можна це зробити й 
зараз.
Коли землю прихоплять 

морози, то вкрийте суницю 
на зиму (і полуницю теж).
Якщо немає великих мо-

розів, то можна нарізати 
однорічні пагони аґрусу та 
смородини. Їх навесні ви-
користовують для садіння, 
а взимку зберігають у воло-
гому піску в підвалі.
Як і в саду, на ягіднику 

можна готувати для весня-
них висадок посадкові ями.

ДОПОМАГАЄМО 
ПЕРЕЗИМУВАТИ КВІТАМ
Перевіряйте покладе-

ні на зберігання жоржини. 
Підтримуйте температуру 
близько 50 С.
Після настання морозів 

укрийте посадки цибулин-
них квітів травою, сіном, 

перегноєм, торфом, інши-
ми матеріалами.
Викопані на зиму цибу-

лини гладіолусів захищайте 
від мишей.
Укладені на зимове збе-

рігання канни іноді збриз-
куйте водою.
Хризантеми взимку збе-

рігають на грядках, на ву-
лиці в ямах, у підвалах.
Якщо настали постійні 

морози, то троянди можна 
вкрити товстим захисним 
шаром ґрунту або соломи.
Заготовляли чубуки ви-

нограду – оглядайте їх пе-
ріодично.
Якщо ділянка має схил, 

то зробіть поперечні бороз-
ни. Це попередить змиван-
ня родючого шару талими 
водами.
Не встигли прибрати 

рослинні залишки, то при-
беріть до випадання снігу. 
Це – хороший профілак-
тичний захід від поширення 
хвороб.
Перегляньте садово-го-

родній інструмент. Купіть 
усе необхідне заздалегідь.

За матеріалами: 
zp-pravda.info

ßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÃÀÇÎÍ ÓÇÈÌÊÓßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÃÀÇÎÍ ÓÇÈÌÊÓ
Випав перший сніг. І дехто одразу згадав два прислів’я: «Бідному женитися – ніч коротка» і 

«Почесатися ніколи не пізно». Це ми до того, що чимало ірпінців спохопилися: як взимку 
зберегти в садибі нині модний газон? Із цього приводу ми зв’язалися з досвідченим дачником (ще й 
письменником) Миколою Славинським, який свою земельну ділянку поділив на чотири частини: сад, 
город, квітник і суто газон.

Отже – поради практика.
– Питання, як зберегти 

газон, справді турбує бага-
тьох людей. Я напрацював 
певний досвід. 
Очищаю територію газо-

ну від сухих гілок, листя та 
іншого сміття. Зробити це 
акуратно та швидко мож-
на за допомогою простих 
грабель. Можливо, вам, за-
будькам, ще не пізно очи-
стити землю від залишків 
опалого листя.

• Щоб вода не застою-
валася в ґрунті, роблю його 
аерацію. Для цього газон 
проколюю вилами на гли-
бину 10 – 25 см, щоб вода 
йшла в більш глибокі шари. 
Таким чином усі шари ґрун-
ту отримають в достатній 
кількості харчування киснем 
і водою, і зможуть легко пе-
ренести зимовий період.

• Сподіваюся, що ви 
перед зимою підгодували 
ґрунт добривами, щоб зем-
ля наситилася достатньою 
кількістю поживних речо-
вин. Для цієї мети можна 
удобрити землю фосфором 
або калієм. Фосфор забез-
печує нормальний розвиток 
рослин та їх добре зростан-
ня, а калій перешкоджає за-
мерзанню соку трав узимку. 
Зазвичай удобрюють ґрунт 

в жовтні. Не зробили цього? 
Тож обов’язково зробіть це 
наступного року.

• Стрижка газонів – най-
більш важливий етап у під-
готовці ділянки до зими. 
Щоб не переживати на 
тему, як зберегти газон 
взимку, необхідно обов'яз-
ково придбати газонокосар-
ку і перед першим снігопа-
дом підстригти газон. Знову 
не встигли? Чекайте грудне-
вого потепління – і зробіть. 
Не перестарайтеся, трава 
не повинна бути також і 
короткостриженою, бо ко-
роткі травинки не зможуть 
увібрати достатню кількість 
кисню. Оптимальна висота 
трави під час підстригання 
має становити не менше 4 
см, бо під шаром снігу вона 
ще зможе підрости на 2-3 
см.

• Коли зимові холоди 
вже настали, стежте за тим, 
щоб по газону ходила яко-
мога менша кількість лю-
дей. Трава в цей час най-
більш вразлива, тому краще 
не піддавати її зайвому на-
вантаженню. Дозволяється 
пересуватися по газону тіль-
ки в період, коли шар снігу 
перевищує рівень в 20 см, і 
трава під ним буде надійно 
захищена. Проблемою є до-

машній пес, який хоче біга-
ти також і по газону, і навіть 
рити-дряпати його. Тут уже 
вирішуйте: або пустощі со-
бачі, або понівечений газон.

• До речі, для газону сніг 
не є загрозою, чого не ска-
жеш про шар льоду. У на-
ших краях мокрий сніг – до-
сить часте явище, і протягом 
ночі зазвичай вода перетво-
рюється в шматки льоду, які 
повністю сковують трав'я-
ний покрив і не дають рос-
линам повноцінно дихати. 
Щоб уберегти газон від пла-
чевних наслідків, необхідно 
звільняти його від кайданів 
льоду. Найбільш легкий і 
швидкий спосіб – розбити 

крижану кірку за допомо-
гою грабель.

• На схилах або на ді-
лянках, не захищених від 
вітрів, необхідно робити 
снігозатримання – від ви-
мерзання газону! Одним із 
найлегших способів є уста-
новка спеціальних перепон 
(я використовую переносні 
тиночки з гостряками), які 
не дозволяють вітру здувати 
сніг. Такий метод захистить 
газони від промерзання і 
забезпечить ґрунт достат-
нім рівнем вологи.
Ось, по суті, всі секрети.

Підготував 
Володимир КОСКІН

ГОСПОДАРЯМ НА ЗАМІТКУ

Íàôòàë³í ïðîòè ìèøåéÍàôòàë³í ïðîòè ìèøåé
Мабуть, у власників приватних будинків неоднора-

зово траплялися випадки, коли з’являються миші. Щоб 
їх вигнати з оселі, варто згадати давній засіб, за допо-
могою якого шафи рятували від молі. Це нафталін, 
різкий запах якого відлякує мишей. Просто змішайте 
нафталін з тирсою та засипте в усі щілини, де можуть 
бути ці гризуни. Миші ж одразу залишать вашу оселю, 
оскільки вони не терплять їдких запахів через свій го-
стрий нюх.

Íîâèé ñòàðèé ïîñóäÍîâèé ñòàðèé ïîñóä
Майже у кожної господині збереглися пательні та 

каструлі ще від бабусі або й прабабусі. Після багатьох 
років експлуатації вони втратили свою чистоту і блиск. 
І щоб їх повернути, вам знадобиться металічне відро з 
чотирма літрами води. Туди треба висипати по 6 ст. л. 
прального порошку і соди, додати по 4 ст. л. відбілюва-
ча та оцту. Розчин треба добре перемішати й покласти в 
нього перевірений роками посуд. Потім 40 хвилин про-
кип’ятити на вогні та дати охолонути. І ось ваш посуд 
знову блищить! 
Увага: усе обов’язково потрібно робити у захис-

них рукавичках та слідкувати, щоб розчин при кип’я-
тінні не вилився на плиту! 

ПОТРІБНА НЯНЯ
(для дитини віком 3 роки 8 місяців)

Вимоги до кандидата:
• Досвід роботи на 
аналогічних посадах в сім'ї;
• Вища педагогічна освіта;
• Без шкідливих звичок;
• Охайність;
• Активність;
• Тактовність;
• Уважність;
• Відповідальність;
• Порядність.

Умови роботи:
• Графік роботи- вахта 
(7/7);
• Харчування;
• З/П – 5800 грн.
• Місце роботи – 
смт.  Ворзель
• Проживання (за необхід-
ності) за рахунок сім'ї;

• Умови доставки на роботу 
обговорюються під час співбесіди.

Основні обов'язки:
• Виховання, розвиток та догляд за дитиною;
• Приготування їжі для дитини.
Контакти: 067 310 27 55, kal4iksv@mail.ru
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×ÅÌÏ²ÎÍÈ Ç ÐÅÃÁ² ÌÅØÊÀÞÒÜ ×ÅÌÏ²ÎÍÈ Ç ÐÅÃÁ² ÌÅØÊÀÞÒÜ 
Â ²ÐÏÅÍ² ÒÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÌÓÂ ²ÐÏÅÍ² ÒÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÌÓ
Дійові особи – дитяча команда з регбі Ірпінської ДЮСШ та їхній тренер Леонід Володимирович 
Денбновецький. Привід для знайомства – чемпіонство в масштабах України. А далі – дещо про дива. 
Приємні та несподівані.

По-перше, вражає по-
стать наставника, що пра-
цює з групою дітей із Коцю-
бинського та Ірпеня (2002 
– 2003 рр. нар.) на півстав-
ки. Леонід Денбновецький 
– старший тренер кафедри 
спортивного вдосконален-
ня у Київському політехніч-
ному університеті, у різні 
роки був чемпіоном Украї-
ни, головним тренером ко-
манди «Політехнік» (вища 
ліга),  старшим тренером 
збірної команди України 
кадетів, підготував 78 май-
стрів спорту СРСР і України. 

«А чому працюєте з діть-
ми-початківцями?», – диву-
юсь я. «Для душі», – лунає 
переконлива відповідь. «Як 
вас знайшли?». – «Ми одне 
одного знайшли», – посмі-
хається Леонід Володими-
рович і веде далі: – «Я по-
чинав цю затію без якихось 
особливих цілей. Ймовірно, 
і директор ДЮСШ Володи-
мир Тарасов не розрахову-
вав, що за півтора року ми 
досягнемо таких результа-
тів. Але, по-перше, вдалося 
підібрати хлопців спортив-
них, міцних, по-друге, їх 
заінтригувати й зацікавити. 
Групу я почав збирати в 
березні 2014 року в Коцю-
бинському – у школі №18 і 
в ліцеї. До них «приросли» 
ірпінські хлопчаки. 
Коли ми вперше грали в 

Києві проти двох команд, 
які почали тренуватися 
значно раніше моїх хлоп-
ців, наша команда програ-
вала з рахунком 10:0, 8:0. 

До червня 2014 р. ми 
трішки підтягнулися, кістяк 
команди склав аж 8 гравців, 
ми поїхали в Кременець 
Тернопільської області, там 
добре тренувалися. Восени 
продовжували добирати 
хлопців і вже грали зовсім 
по-іншому – добре висту-
пили в першому турнірі. 
Потім з'їздили в Рівне, там 
успішно зіграли, і почали 
готуватися до нового сезо-
ну. Тепер у моїй групі тре-
нується 18 хлопців. 

— Як стали чемпіонами 
України? 

— Спочатку виграли в 
київській зоні, в якій грало 
5 команд. Вийшли у фі-
нальний турнір чемпіонату 
України, в якому 8 команд 
змагалися в два етапи. 
Перший відбувся 19-20 ве-
ресня у Рівному та Ірпені, 

Івано-Франківськ прийняв 
заключний етап турніру. 
За результатами фран-

ківського раунду золоті 
нагороди виборола наша 
команда – 35 очок, це сто-
відсотковий результат, ми 
святкували сім перемог у 
семи зустрічах. 
Друге місце виборо-

ла команда львівського 
ДЮСШ з 26 очками, на тре-
тьому місці опинилася ко-
манда «Анатра» одеського 
ДЮСШ – 24 очки. Як бачи-
те, розрив доволі великий. 

— Певно, маєте умови 
для тренувань? 

— Чудове поле в Ірпені 
нам надали тільки з 10-го 
вересня 2015 року. А до 
цього тренувалися у Ко-
цюбинському без умов – у 
маленькому ігровому залі 
школи №18. Починаючи з 

цієї весни, їздили в Ірпінь 
і тренувалися в школі №3 
на її полі, яке, треба зізна-
тися, дуже погане. Взимку 
будемо тренуватися в Ко-
цюбинському і в котрійсь 
ірпінської школі, доведеть-
ся й далі їздити туди-сюди 
на електричці. 

— Це ж як треба лю-
бити регбі і тренера, щоб 
отак мотатися. 

— Ви знаєте, хлопці вже 
настільки захопилися, що, 
на мій погляд, вже не уяв-
ляють життя без цієї гри. 

— У нас традиційно 
найпопулярнішим видом 
спорту є футбол, природ-
но, хлопчики прагнуть 
бути футболістами. А тут 
– регбі. Чому регбі? 

— Якщо відверто, то 
футбол нині вже переважно 
платний вид спорту. У Києві 

(я зараз не говоритиму про 
Ірпінь) доходить до того, 
що приводять тренуватися 
дітей з 3-6 років. І платять 
до 800 грн. на місяць за 
тренування таких мале-
сеньких дітей. Люди дума-
ють, що футбол – це краще, 
престижніше, корисніше. А 
насправді регбі розвиває 
людину більш різнобічно, 
жоден інший вид спорту не 
може з ним зрівнятися.
Насамперед регбі – це 

чоловічий спорт. Чоловічий 
– у найкращому значенні 
цього слова. А такий спорт 
потрібен буде завжди. Є 
любителі «тихих забав», є 
просто любителі вдоскона-
лення свого тіла, але є бага-
то людей, охочих зайнятися 
спортом з елементом ризи-
ку, з елементами жорсткої 
боротьби. І водночас регбі 
набагато травмобезпечні-
ший, ніж бокс з його пів-
торатонними ударами, ніж 
хокей, самбо, дзюдо. 
До речі, в регбі дуже су-

ворі правила. За підніжку, 
наприклад, гравець негай-
но видаляється з поля, а 
не отримує попередження, 
як у футболі. А спеціально 
для тих батьків, які не зва-
жуються відпустити синів у 
секцію регбі, наведу сло-
ва відомого спортивного 
лікаря: «Регбі пред'являє 
досить жорсткі вимоги до 
фізичної підготовки спортс-
менів. Але в той же час за 
допомогою цієї гри досяга-
ється на рідкість гармоній-
ний розвиток організму». 

— Хто веде молодшу 
групу регбістів? 

— Сергій Васильович 
Ігнатенко – майстер спор-
ту СРСР і майстер спорту 
України з регбі. Він грав 
ще у 80-тих роках у моїй 
команді, грав у чемпіона-
ті СРСР багато років. Дуже 
сильний гравець був, досі 
грає в команді ветеранів. 

— Чи не було пропо-
зицій з боку директора 
Ірпінської ДЮСШ Воло-

димира Тарасова пере-
вести вас обох на ставки 
і переманити виключно в 
Ірпінь? 

— Що значить перема-
нити? Я працюю на славу 
Приірпіння. Коцюбинське 
відноситься до Ірпеня. Ма-
ємо монолітний колектив, 
що складають хлопці з Ко-
цюбинського та Ірпеня. Тож 
усе нормально. 

— Що необхідно для 
того, щоб команда про-
гресувала далі? 

— Потрібно знову до-
бирати хлопців із необхід-
ними фізичними даними, 
потрібно правильно з ними 
працювати. 

— Для цього ви ходите 
по школах? 

— Так, відбираємо об-
дарованих. Нам потрібні 
великі потужні хлопці. Але 
в регбі можуть грати люди 
будь-якої комплекції, зо-
крема маленькі, жилаві та 
верткі. 

— Чого бракує вам для 
повноцінних тренувань? 

— Підготовка має бути 
дуже різнобічною. Це тре-
нування в ігровому залі. Це 
біг, стрибки. Вправи на пе-
рекладині. Це тренування в 
борцівському залі. Потріб-
но хоча б раз на тиждень 
займатися в залі важкої 
атлетики для того, щоб під-
качувати, не навантажуючи 
хребет (діти ростуть), ноги, 
руки, плечі. 
Ну, а вмінню думати, 

що є головною зброєю 
регбіста, ми вчимо на чо-
тирьох тренуваннях упро-
довж тижня. 
Отже, юним рег-

бістам-чемпіонам потрібні 
умови. Цікаво, а скільки 
стадіонів, спортивних залів, 
тренажерів, спортивного 
інвентарю вгатили рвучкі 
до влади люди в передви-
борчі перегони? 

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА

ÑË²ÄÈ ² ÍÀÑË²ÄÊÈÑË²ÄÈ ² ÍÀÑË²ÄÊÈ
Сьогодні випав сніг. Він довго вагався, був то до-

щем, то льодяними крупинками, та все ж- зірвався...
Великий лапатий  сніг, що ще не знає довершеної 

краси сніжинок, а просто втішається падінням.
Спочатку не вірилося, що він може вкрити землю, 

та вже за кілька годин, відірвавши погляд від буденних 
справ, я помітила, що діти у дворі ліплять першу сніго-
ву бабу. І ті кулі виходять важкими, з темними земля-
ними розводами. Снігові баби – африканки!
Я йду по снігу й лишаю за собою сліди. Зараз я їх 

добре бачу і наразі усвідомлюю, що все моє життя – то 
тільки ланцюжки слідів. Ланцюжки сплітаються у певні 
візерунки. Біля одних людей я знаходила чимало, за-
лишивши чимало вузликів. Біля інших щось наплутала 
і довелося розривати нитку…
А ще від моїх слідів завжди йдуть чиїсь інші. Йдуть 

у всі сторони. І я навіть уявити не можу, яким чином 
вони переплітаються й які наслідки має кожен мій 
крок. Сліди і наслідки... Подумаю про це трохи довше, 
трохи постою і... піду собі далі!

Антоніна ПОЛІЩУК

ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÃÐÓÄÅÍÜ ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÃÐÓÄÅÍÜ 
Â ²ÐÏ²ÍÑÜÊ²É ÄÈÒß×²É ÌÓÇÈ×Í²É ØÊÎË²Â ²ÐÏ²ÍÑÜÊ²É ÄÈÒß×²É ÌÓÇÈ×Í²É ØÊÎË²
Щорічно, традиційно останній передноворічний місяць року для учнів та викла-

дачів ІДМШ видається щедрим та рясним на творчі та концертні заходи. Тих, кого 
цікавить музичне мистецтво, хвилюють духовні надбання світової та національної 
культури, ми щиро запрошуємо на наші концерти у грудні.
Щоб спланувати відвідування творчих заходів, анонсуємо про них детальніше.

Концертні та творчі заходи в грудні місяці
Дата Назва заходу Час про-

ведення

16.12 (середа) Концерт класу класу викл. Дидикіної Н.О. 17.30

17.12 (четвер) Концерт класу класу  викл. Савушкіної Т.П. 17.30

18.12 (п’ятниця) Концерт класу класу викл. Степанової Л.П. 17.00

19.12 (субота) Конкурс на відділі струнно-смичкових інструмен-
тів «Засніжені візерунки» 10.00

21.12 (понеді-
лок)

Хоровий новорічний концерт мол. хору О. Пас-
хальної 16.00

22.12 ( вівторок) Тематичний концерт «Аве Марія» на відділі соль-
ного співу 17.00

23.12 (середа) Новорічний концерт хор. колективу викл. Андру-
хович Л.М. 17.00

25.12 (п’ятниця) Концерт класу класу. викл. Андрухович 16.30

25.12 (п’ятниця) Концерт класу викл. М.А.Свиріпи «Різдвяна віталь-
ня» 18.00

26.12 (субота) Новорічний концерт відділу фортепіано «Зимова 
заметіль» 14.00

26.12 (субота) Новорічний концерт відділу духових, ударних та 
естрадних інструментів «Зимові візерунки» 17.00

►Про безкоштовну рекламу
Нагадуємо про можливість без-

коштовної реклами на рекламних 
тумбах та біля під'їздів. Розміщення 
рекламних оголошень на стовпах, 
зупинках, інших непередбачених 

для цього місцях є несанкціонова-
ним. Цього тижня було складено два 
протоколи про адміністративне пра-
вопорушення, зокрема за несанкці-
оноване розміщення реклами. Винні 
особи будуть притягнуті до відпові-
дальності, про що складено адміні-

стративний протокол та направле-
ний на розгляд комісії.  
Дбаймо про чистоту нашого міста 

разом, адже чисто не там, де приби-
рають, а там, де не смітять

Євгенія АЛЄКСЄЄВА, начальник 
КП «Контроль благоустрою»

АФІША 
на 04.12.-11.12 

1 грудня — 1 березня 
2016 року, парк 
Перемоги — льодовий 
каток;
5-6 грудня, 
вул. Ленінградська, 5 — 
«Фестиваль вуличної їжі»;
4 грудня 16:00, Вільний 
простір «ART HOUSE» — 
курс «Чарівні фарби»;
4 грудня 18:00, Вільний 
простір «ART HOUSE» — 
курс «Всі фарби життя 
— дітям»;
4 грудня 19:30, Вільний 
простір «ART HOUSE» — 
курс «Кіноклуб Тетяни 
Суворової »;
4 грудня 19:30, Вільний 
простір «ART HOUSE» 
— курс «Позитивний 
живопис для дорослих»;
4 грудня 21:00, пивний 
ресторан «Ёрш» — 
концерт гурту «Magnet»;
5 грудня 13:00, Вільний 
простір «ART HOUSE» — 
майстер-клас «Як знайти 
своє призначення?»;
5 грудня 21:00, 
пивний ресторан 
«Ёрш» — концерт гурту 
«EltonClapton»;
6 грудня 12:45, Вільний 
простір «ART HOUSE» — 
English Speaking Club;
10 грудня 19:00, ЦБК 

— КВН «Зимовий 
кубок Ірпеня»;
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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 "Мiй новий дiм - Корея".
10.30 Богатирськi iгри.
11.45 Погода.
12.00 "План на завтра" з Анастасiєю 
Рiнгiс.
12.30 Зроблено в Європi.
13.00 Новини.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.10 Х/ф "Нiмеччина 09".
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи Україну.
19.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
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 Баскетбол. Чемпiонат України. 
Миколаїв - Волиньбаскет.
3.30 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
3.55 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 2".
10.50 "Мiняю жiнку 2".
12.00 "ТСН".
12.20 "10 хвилин з Прем̀ єр-мiнiстром".
12.30 "Мiняю жiнку 2".
14.10 "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 Трилер "На межi сумнiву". (3  кат.).
2.10 Х/ф "За межею". (2  кат.).
3.30 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
5.05 "Телемагазин".

Інтер

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 Х/ф "Вокзал для двох".
12.00 Новини.
12.35 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
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.
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).
2.00 Д/с "Легенди бандитської Одеси".
2.35 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).

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 "Мiй коханий генiй".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Мiй коханий генiй".
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 6 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Мiй бiлий i пухнастий". (2  
кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Форсаж". (2  кат.).
Профiлактика.
5.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 6 с.

СТБ

6.25 "Все буде добре!"
8.25 "Все буде смачно!"
9.20 "Зiркове життя. У полонi 
прокляття".
10.15 "Битва екстрасенсiв 15".
12.25 "Танцюють всi! 5".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Хата на тата".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.35 "Детектор брехнi 7".
0.05 "Один за всiх".
1.15 "Слiдство ведуть екстрасенси".
2.05 Х/ф "Ад̀ ютант його 
превосходительства".
3.25 "Найкраще на ТБ".

Новий канал

3.15 Т/с "Франклiн i Беш".
4.05 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.20 Kids̀  Time.
7.25 Т/с "Друзi".
12.00 Х/ф "Крок вперед 4".
14.00 Х/ф "Крок вперед 5: Все або 
нiчого".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
23.55 Х/ф "Дикi штучки".
2.10 Х/ф "Реальнi дiвчатка".
3.40 Абзац!

ICTV

4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 М/с "Том i Джерi у дитинствi".
5.45 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
10.15 Т/с "Путьова країна".
11.30 Дивитись усiм!
11.40 Х/ф "Подорож до центру Землi".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Подорож до центру Землi".
13.55 Х/ф "Пiсля заходу сонця".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Людина листопада".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова з Андрiєм 
Куликовим.
0.25 Х/ф "Дiвчина з тату дракона". (2  
кат.).
3.30 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.00 "Облом.UA".
8.35 "Помста природи".
10.30 Т/с "Мушкетери".
12.30 Х/ф "Остiн Пауерс: Людина-
загадка мiжнародного масштабу".
14.25 "Вайпаут".
15.20 "Легенди кiкбоксiнгу".
16.30 "Top Gear".
17.30 "ДжеДАI".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.20 Х/ф "Шанхайський полудень".
22.35 Т/с "Легенди".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Х/ф "Острiв скарбiв".
2.15 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

ПОНЕДІЛОК, 7 грудня ВІВТОРОК, 8 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 "Мiй новий дiм - Корея".
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Перша студiя.
12.30 "Prime-time" з М. Гонгадзе.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.00 Погода.
16.05 Подорожнi.
16.55 Д/ф "Чорнi лангури".
17.35 Суспiльний унiверситет.
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.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 З перших вуст.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Х/ф "Нiмеччина 09".
4.00 Т/с "Царiвна".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 2".
10.50 "Мiняю жiнку 2".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 2".
14.00 Т/с "Сценарiй долi".
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 Х/ф "За межею". (2  кат.).
1.40 Драма "Небезпечний квартал". 
(2  кат.).
3.10 "ТСН".
3.40 "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.
18.05 "Стосується кожного".
19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).
2.00 Д/с "Легенди бандитської Одеси".
2.35 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).

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 "Мiй бiлий i пухнастий". (2  
кат.).
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Мiй бiлий i пухнастий". (2  
кат.).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 7 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА 
"ПСЖ" - "Шахтар".
23.50 Подiї дня.
0.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2  кат.).
2.00 Х/ф "Форсаж". (2  кат.).
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 7 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ

6.05 "Все буде добре!"
8.00 "Все буде смачно!"
8.55 Х/ф "Любов i голуби".
10.55 "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 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми вбиваємо дiтей. 
Пост-шоу".
0.00 "Один за всiх".
1.05 "Слiдство ведуть екстрасенси".
1.55 Х/ф "Ад̀ ютант його 
превосходительства".

Новий канал

3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Т/с "Франклiн i Беш".
4.00 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Сутiнки". (2  кат.).
21.15 Х/ф "Посвячений". (2  кат.).
23.10 Х/ф "Академiя вампiрiв". (2  кат.).
1.10 Абзац!
2.10 Т/с "Франклiн i Беш".

ICTV

5.00 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Громадянська оборона.
11.00 Т/с "Далекобiйники".
11.55 Х/ф "Забiйний футбол".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Забiйний футбол".
14.25 Т/с "Код Костянтина".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с "Прокурори".
17.45 Т/с "Путьова країна".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.15 Т/с "На трьох".
23.10 Х/ф "Обитель зла". (2  кат.).
1.10 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
2.55 Провокатор.
3.45 Стоп-10.

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 "Вторгнення живої сталi".
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 Х/ф "Знак".
22.35 Т/с "Легенди".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Гетьманськi клейноди".

ТЕЛЕПРОГРАМА 7 — 13 ГРУДНЯТЕЛЕПРОГРАМА 7 — 13 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 стандартов, 
контролировать качество используемого 
сырья, соблюдать санитарные и гигие-
нические нормы обслуживания кухни. Тре-
бования: чистоплотность, ответственность, 
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

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, 
утепление домов, квартир. Сайдинг, фак-
турная 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 наркозависимым, 
алкозависимым бездомным людям. 
Мы готовы прийти на помощь людям 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию,оставшимся без жилья, без средств 
к существованию, освободившимся из 
мест лишения свободы, попавшим в 
зависимость от наркотиков и алкоголя 
и др. Упрощенный прием и бессрочное 
пребывание в восстановительных цен-
трах Украины.  БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧ-
НО! 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
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Шановні ірпінчани! 
6 грудня 2015 р. о 10 годині 

відбудеться урочисте свято з нагоди 
освячення храму "Різдва Пресвятої 
Богородиці УГКЦ"  за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Ленінградська, 28-А. 

Люб'язно запрошуємо  
всіх бажаючих прийня-
ти участь у святі. 

Адміністратор 
о. Мирослав. 

Контактний тел.:  
(096) 82-52-517

ТБ 

СЕРЕДА, 9 грудня ЧЕТВЕР, 10 грудня

ТЕЛЕПРОГРАМА 7 — 13 ГРУДНЯТЕЛЕПРОГРАМА 7 — 13 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.
11.35 Реформуючи Україну.
11.45 Етнографiчнi замальовки. 
Грузiя.
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв 
України.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне. Спiває Оксана 
Пекун.
16.25 Погода.
16.30 Д/ф "Днi страху".
17.05 Д/ф "Сербська енциклопедiя".
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.35 З перших вуст.
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Уряд на зв̀ язку з громадянами.
2.25 Д/ф "Сербська енциклопедiя".
2.45 Д/ф "Чорнi лангури".
3.20 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
3.45 Т/с "Царiвна".
5.00 Час-Ч.
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 "Сценарiй долi".
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 "Небезпечний квартал". 
(2  кат.).
1.50 Драма "Викрадений син: Iсторiя 
Тiффанi Рубiн". (2  кат.).
3.15 "ТСН".
3.45 "Супергерої".
5.00 "Служба Розшуку Дiтей".
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, 12.25 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.
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".

21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).
1.55 Д/с "Легенди бандитської Одеси".
2.35 Т/с "Я повернуся". (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 Т/с "Квиток на двох".
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Квиток на двох".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 8 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА 
"Динамо" - "Маккабi".
23.50 Подiї дня.
0.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2  кат.).
3.45 Зоряний шлях.
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 8 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ

6.20 "Все буде добре!"
8.15 "Все буде смачно!"
9.10 "Зiркове життя. Вiдчайдушнi 
домогосподарки".
10.05 "Зiркове життя. Розплата за 
гордiсть".
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".
1.15 "Один за всiх".
2.20 "Слiдство ведуть екстрасенси".

Новий канал

3.05 Т/с "Франклiн i Беш".
4.00 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.15 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Сутiнки. Сага. Молодий 
мiсяць". (2  кат.).
21.20 Х/ф "Якщо твоя дiвчина - зомбi".
23.10 Х/ф "Катакомби". (3  кат.).
0.55 Х/ф "Дикi штучки". (2  кат.).

ICTV

4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Студiя Вашингтон.
5.00 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
9.50 Громадянська оборона.
10.55 Т/с "Далекобiйники".
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро" 2".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.45 Т/с "На трьох".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.25 Т/с "На трьох".
23.25 Х/ф "Обитель зла 2. 
Апокалiпсис". (2  кат.).
1.15 Т/с "Морська полiцiя. Лос-Анджелес".
3.00 Провокатор.
3.55 Стоп-10.

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 "Прихованi мiста".
12.15 Х/ф "Знак".
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 "Знак".
22.35 Т/с "Легенди".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу".

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.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
10.30 Чоловiчий клуб.
11.00 Вiкно до Америки.
11.40 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.30 Спогади.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.10 Свiтло.
17.00 Церемонiя нагородження 
переможцiв Мiжнародного конкурсу 
"Adami Media Приз-2015".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с "Бiлявка".
20.30 "Prime-time" з М. Гонгадзе.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
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 Д/ф "Василь Стус. Феномен суток".
2.55 Надвечiр̀ я. Долi.
3.45 Т/с "Царiвна".
5.00 Час-Ч.
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"
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 2".
14.00 Т/с "Сценарiй долi".
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".
0.20 Драма "Викрадений син: Iсторiя 
Тiффанi Рубiн". (2  кат.).
2.00 Драма "Приниження". (2  кат.).
3.40 "ТСН".
4.10 "Супергерої".
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".
8.35 Новини.
8.40 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
11.15, 12.25 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.
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все зможу!"
22.55 Т/с "Я повернуся". (2  кат.).
2.00 Д/с "Легенди бандитської Одеси".
2.35 Т/с "Я повернуся". (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 Т/с "Квиток на двох".
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Квиток на двох".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 9 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Танго метелика". (2  кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2  кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину Маямi". 
(2  кат.).
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 9 с.
5.05 Глядач як свiдок.

СТБ

6.15 "Все буде добре!"
8.10 "Все буде смачно!"
9.05 "Зiркове життя. Вбитi молодiстю".
10.00 "Зiркове життя. Сльози клоуна".
10.55 "Битва екстрасенсiв".
12.30 "Танцюють всi! 6".
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".
0.25 "Слiдство ведуть екстрасенси".
1.20 Х/ф "Ад̀ ютант його 
превосходительства".

Новий канал

3.05 Абзац!
4.05 Служба розшуку дiтей.
4.10 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Сутiнки. Сага. 
Затемнення".
21.15 Х/ф "Таймлесс: Рубiнова книга". 
(2  кат.).
23.30 Х/ф "Таймлесс 2: Сапфiрова 
книга". (2  кат.).
1.40 Х/ф "Катакомби". (3  кат.).

ICTV

4.55 Студiя Вашингтон.
5.00 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.50 Громадянська оборона.
10.50 Т/с "Далекобiйники".
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф "Громобiй".
15.25 Патруль. Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.45 Т/с "На трьох".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.25 Т/с "На трьох".
23.25 Х/ф "Обитель зла 3. 
Вимирання". (2  кат.).
1.15 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.00 Провокатор.
3.50 Стоп-10.

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 "Прихованi мiста".
12.15 Х/ф "Знак 2".
14.10 Т/с "Зоряна брама. Всесвiт 2".
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".
21.20 Х/ф "Кiкбоксер".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.20 Т/с "Зоряна брама".
2.10 Х/ф "Пострiл в трунi".

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 большого масштаба. 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 державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (серія ЯЙ №344331), що розташована за 
адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Мисливська, 
45, виданий на підставі рішення Гостомельської селищної 
ради 22 сесії 06 скликання №515 від 18.10.2012 року на 
ім'я Руденко Валентини Вікторівни 21 листопада 2012 року, 
вважати недійсним. Кадастровий номер земельної ділянки 
3210945900:01:095:0283. Акт зареєстровано у книзі дер-
жавних актів за №321094591003215.
► Загублений студентський квиток (серия КХ 

№10339654), виданий НУДПСУ 01.09.2014 року на ім'я 
Матвійко Наталії Григорівни, вважати недійсним.
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво на нерухоме 

майно видане ПП "Білдгрупменеджмент", код ЄДРПОУ 
35482152, підстава виникнення права власності: деклара-
ція про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: 
КС14213025070, виданий 25.01.2013, видавник: Інспекція 
ДАБК у Київській області. Номер запису про право власно-
сті: 1150156. Державний реєстратор: Заболотний А. В. Ре-
єстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції 
Київської області. Рішення про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 
2793420 від 02.06.2013 . Реєстраційний номер об'єкта 
нерухомого майна: 73127932109, нежитлове приміщення, 
58,2 кв.м. Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 
буд. 2\1.
► Вважати недійсним втрачений договір №НАР 536859 

купівлі-продажу земельної ділянки, м. Ірпінь, 11.09.2015 р. 
Продавець - Вишняков Деніс Ігорович, покупець - Зібарєв 
Андрій Олександрович, від імені якого діє представник на 
підставі довіреності - Слугін Анатолій Адольфович. За цим 
договором Продавець купив земельну ділянку, площа 0,06 
га (земля для ведення особистого селянського господар-
ства), кадастровий номер: 3210900000:01:177:0039, що 
знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Суворова, 2-Д. 
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право 

власності земельної ділянки, видане на ім'я Новікової Ма-
рини Олексіївни, кадастровий номер земельної ділянки: 
3210900000:02:004:0079, площа земельної ділянки: 0,12 
га. Місце розташування: Київська область, Ірпінська міська 
рада, номер запису пр право (в державному реєстрі прав): 
8580153. Орган, що здійнив державну реєстрацію права 
(в державному реєстрі прав): Реєстраційна служба Ірпін-
ського міського управління юстиції Київської області.

ОГОЛОШЕННЯ

Понадобились деньги? Могу купить 
монеты (юбилейные, СССР, Украина, 
старые и иностранные), бумажные деньги, 
награды, модельки и т.п. Возможен выкуп 
коллекции. Хватит держать дома то, что 
может принести Вам деньги! 
Тел.: (097)-626-57-79

Інформує УПСЗН
Постановою КМУ від 28.10.2015р. 

№ 842 «Про внесення змін до постанови 
КМУ від 06.08.2014р. № 409», яка набра-
ла чинності 03.11.2015р. внесено зміни 
до соціальних нормативів користування 
комунальними послугами для надання 
пільг і субсидій. В зв’язку з цим, управлін-
ня праці та соціального захисту населення 
Ірпінської міської ради доводить до насе-
лення інформацію про необхідність  звер-
нення до управління з метою уточнення 
даних щодо поверховості будинків для 
перерахунку житлових субсидій.
м.Ірпінь вул. Д.Попова, 26Б. Тел. 56-460



15

17.10 Т/с "Мезальянс". (2  кат.).
19.00 Подiї.
19.30 Т/с "Мезальянс". (2  кат.).
21.40 Х/ф "Шукаю попутника". 
(2  кат.).
23.40 Жеребкування фiнальної 
частини Євро-2016.
0.10 Зоряний шлях. Субота.
1.10 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
2.15 Подiї.
3.00 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2  кат.).
4.50 Реальна мiстика.

СТБ

6.25 Х/ф "Новi пригоди 
невловимих".
8.00 "Караоке на Майдан".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Зваженi та щасливi 5".
11.55 Т/с "Коли ми вдома".
15.20 Х/ф "За двома зайцями".
17.00 "Хата на тата".
19.00 "Х-Фактор 6".
22.05 Т/с "Коли ми вдома".
23.00 "Х-Фактор 6. Пiдсумки 
голосування".
0.05 "Танцюють всi! 8".
2.30 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

3.30 Зона ночi.
5.20 Kids̀  Time.
5.25 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
6.30 Kids̀  Time.
6.35 Ревiзор.
8.45 Ревiзор.
11.35 Пристрастi за ревiзором.
13.40 Х/ф "Таймлесс: Рубiнова 
книга".
15.55 Х/ф "Таймлесс 2: Сапфiрова 
книга".
18.20 Х/ф "Дивергент". (2  кат.).
21.00 Х/ф "Дивергент 2: 
Iнсургент". (2  кат.).
23.15 Х/ф "Посвячений". (2  кат.).
1.10 Х/ф "Якщо твоя дiвчина - 
зомбi". (3  кат.).

ICTV

5.30 Факти.
6.10 М/с "Том i Джерi у дитинствi".
6.55 Х/ф "Розбiрки у Бронксi".
8.35 Провокатор.
9.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30 Громадянська оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Громадянська оборона.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с "Володимирська, 15".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф "Обитель зла 5. 
Вiдплата". (2  кат.).
22.00 Х/ф "Обитель зла 4. Життя 
пiсля смертi". (2  кат.).
23.55 Х/ф "Обитель зла 3. 
Вимирання". (2  кат.).
1.45 Х/ф "Збитися з дороги". (2  
кат.).
3.20 Х/ф "Забiйний футбол".

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".
14.00 "Облом.UA".
14.50 Т/с "Мушкетери".
17.10 Х/ф "Останнiй легiон".
19.05 Х/ф "Конан-руйнiвник".
21.05 Х/ф "Шостий день".
23.30 Бокс. Чемпiонський бiй у 
суперважкiй вазi: Ентонi Джошуа 
(Велика Британiя) - Дiллiан 
Вайт (Велика Британiя); Крiс 
Юбенк (Велика Британiя) - Гаррi 
О`Саллiван (Велика Британiя). 
Трансляцiя з Лондона.
2.00 Х/ф "Вишневi ночi".

ТБ

П'ЯТНИЦЯ, 11 грудня СУБОТА, 12 грудня НЕДІЛЯ, 13 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 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
10.30 Вересень.
11.00 Погода.
11.35 "Схеми" з Н. Седлецькою.
12.10 Новини.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 
7,5 км. Жiнки.
14.10 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 
10 км. Чоловiки.
17.15 Погода.
17.20 Театральнi сезони.
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 Анастасiєю 
Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.45 З перших вуст.
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 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 7,5 
км. Жiнки.
3.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 10 
км. Чоловiки.
4.45 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
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, 12.20 "Мiняю жiнку 2".
12.00 "ТСН".
14.00 Т/с "Сценарiй долi".
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 "Приниження". (2  
кат.).
2.10 Х/ф "Рiздвяна пригода".
3.40 "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, 12.25 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.
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Х/ф "База". (2  кат.).
1.25 "Подробицi" - "Час".
2.25 Х/ф "Вавiлон ХХ".
4.25 "Подробицi" - "Час".

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 "Танго метелика". (2  кат.).
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Танго метелика". (2  кат.).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
10 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Х/ф "Шлях до серця 
чоловiка". (2  кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2  кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2  кат.).
4.00 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
10 с.
4.55 Глядач як свiдок.
6.45 Х/ф "Шукаю попутника". (2  
кат.).

СТБ

6.40 Х/ф "Невловимi месники".
8.05 "Зiркове життя. Вiйна за 
спадщину 2".
9.00 "Зiркове життя. Зацькованi 
батьками".
9.55 Х/ф "Я не повернуся".
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".
23.15 Т/с "Коли ми вдома".
0.45 Х/ф "Невловимi месники".
2.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

3.20 Абзац!
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 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 Х/ф "Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 1". (2  кат.).
21.05 Х/ф "Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 2". (2  кат.).
23.15 Х/ф "Гостя". (2  кат.).
1.30 Х/ф "Академiя вампiрiв". (2  
кат.).

ICTV

4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Студiя Вашингтон.
5.00 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Х/ф "Розбiрки у Бронксi".
12.45 Факти. День.
13.30 Т/с "Три днi лейтенанта 
Кравцова".
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с "Три днi лейтенанта 
Кравцова".
17.45 Т/с "На трьох".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.30 Дизель-шоу.
23.35 Х/ф "Обитель зла 4. Життя 
пiсля смертi". (2  кат.).
1.45 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.20 Провокатор.
4.15 Стоп-10.

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 "Прихованi мiста".
12.15 Х/ф "Льодовi дрижаки".
14.10 Т/с "Зоряна брама. Всесвiт 2".
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 Х/ф "Кiкбоксер".
21.15 Х/ф "Конан-варвар".
23.20 Х/ф "Бiжи не озираючись".
2.00 Х/ф "Вiдьма".

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!
9.05 Погода.
9.15 Казки Лiрника Сашка.
9.25 Хочу бути.
9.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Музична зима на Першому.
11.35 Полiцiя 1.0.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 10 км. Жiнки.
13.35 Богатирськi iгри.
14.35 Чоловiчий клуб.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.
16.25 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Хiмiк" - БК 
"Черкаськi мавпи".
18.20 Погода.
18.40 Х/ф "Снiговики".
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.
2.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 10 км. Жiнки.
3.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.
4.25 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
4.55 Про головне.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Найвидатнiшi фокусники 
свiту".
6.45 "Грошi".
8.00 "ТСН".
9.00 "Свiтське життя".
10.00 Т/с "Все одно ти будеш мiй".
14.00 "Вечiрнiй Київ".
16.35 "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.).
3.30 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.20 "Чекай на мене".
7.45 "Школа доктора 
Комаровського".
8.40 "Школа доктора 
Комаровського".
9.30 Х/ф "Дiвчата".
11.30 "Подорожi в часi".
12.00 "Кохання з першого погляду".
13.00 Т/с "Щасливчик Пашка", 
8-12 с.
18.05 Х/ф "Дiм для двох".
20.00 "Подробицi".
20.30 Великий бокс на Iнтерi. 
Олександр Усик - Педро Родрiгес.
0.30 Х/ф "Гаджьо". (2  кат.).
1.20 "Подробицi" - "Час".
2.00 Х/ф "Пропала грамота".
3.35 "Подробицi" - "Час".
4.15 Великий бокс на Iнтерi. 
Олександр Усик - Педро Родрiгес.

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Х/ф "Шукаю попутника". (2  
кат.).
8.50 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф "Шлях до серця 
чоловiка". (2  кат.).
13.00 Т/с "Не вiдпускай мене", 1 i 
2 с. (2  кат.).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Не вiдпускай мене". 
(2  кат.).

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.
9.05 Як це?
9.25 5 баксiв.net.
9.50 Спогади.
10.20 Твiй дiм.
10.45 Фольк-music.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 
4х6 км. Жiнки.
14.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 
4х7,5 км. Чоловiки.
16.55 Д/ф "Мiй Афганiстан: 
повсякденнi iсторiї про бомби та 
кулi".
17.50 Театральнi сезони.
18.25 Т/с "Бiлявка".
21.00 Новини.
21.30 Прем̀ єр-мiнiстр України А. 
Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.45 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Новини.
1.40 Прем̀ єр-мiнiстр України А. 
Яценюк про реформи.
Профiлактика.

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".
19.20 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Мелодрама "Iнша жiнка". 
(2  кат.).
0.35 Х/ф "Мандрагора. В деревах. 
Листопад. Алкоголiчка". (2  кат.).
2.35 Х/ф "Рiздвяна пригода".
4.05 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер

5.50 Великий бокс на Iнтерi. 
Олександр Усик - Педро Родрiгес.
8.15 "Вдалий проект".
9.05 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 2".
11.00 "Орел i решка. Незвiдана 
Європа".
12.00 Х/ф "Дiм для двох".
13.35 Т/с "Сiльський романс", 1-4 с.
17.05 Х/ф "Ромашка, Кактус, 
Маргаритка".
19.00 "Кохання з першого погляду".
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром".
21.40 Т/с "Спроба Вiри", 1-4 с. (2  
кат.).
2.00 Х/ф "Дiвчата".
4.50 "Подробицi тижня".

Канал "Україна"

6.50 Подiї.
7.20 Реальна мiстика.
9.20 Т/с "Не вiдпускай мене". (2  
кат.).
13.15 Т/с "Мезальянс". (2  кат.).
17.10 Т/с "Сила вiра", 1 i 2 с. (2  кат.).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром.
20.00 Т/с "Сила вiри". (2  кат.).
22.20 Т/с "Квиток на двох".
2.25 Т/с "Клан ювелiрiв. Вiдплата", 
6-9 с.
5.50 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром.

6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

5.10 Х/ф "Корона Росiйської iмперiї, 
або Знову невловимi".
7.45 "Х-Фактор 6".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi".
10.50 "Х-Фактор 6".
14.15 "МастерШеф 5".
19.00 "Битва екстрасенсiв 15".
21.15 "Один за всiх".
22.20 "Телетрiумф".
1.30 Нiчний ефiр.
Профiлактика.

Новий канал

3.05 Зона ночi.
4.55 Х/ф "Гостя".
7.15 Х/ф "Сутiнки".
9.45 Х/ф "Сутiнки. Сага. Молодий 
мiсяць".
12.05 Х/ф "Сутiнки. Сага. 
Затемнення".
14.20 Х/ф "Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 1".
16.40 Х/ф "Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 2".
18.45 Х/ф "Гра Ендера". (2  кат.).
21.00 Х/ф "Знаряддя смертi: Мiсто 
кiсток". (2  кат.).
22.55 Х/ф "Дуже страшне кiно 5". 
(2  кат.).
0.40 Х/ф "Останнiй, хто залишився 
живим". (2  кат.).

ICTV

5.05 Факти.
5.45 Х/ф "Громобiй".
7.55 Зiрка YouTube.
8.40 Дивитись усiм!
9.40 Т/с "Путьова країна".
11.40 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф "Червоний капелюшок".
15.00 Х/ф "Володар персня. 
Хранителi персня".
18.45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою.
20.25 10 хвилин з Прем̀ єр-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "Джек Рiчер".
23.25 Х/ф "Темний лицар. 
Вiдродження легенди".
2.50 Х/ф "Перегони "Гарматне 
ядро" 2".
4.40 М/ф.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.35 "Облом.UA".
9.00 Бокс. Чемпiонський бiй у 
суперважкiй вазi: Ентонi Джошуа 
(Велика Британiя) - Дiллiан Вайт 
(Велика Британiя); Крiс Юбенк 
(Велика Британiя) - Гаррi О С̀аллiван 
(Велика Британiя).
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 "Хоробрi серця".
15.00 "Зброя".
15.25 Х/ф "Льодовi дрижаки".
17.10 Х/ф "Конан-руйнiвник".
19.10 Х/ф "Конан-варвар".
21.30 "Профутбол".
23.00 Х/ф "Бiжи не озираючись".
1.40 Х/ф "Вiнчання зi смертю".

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 
03.12.15 – 09.12.15  
► ЗАЛ 1
10:00 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 (14+) 
12:10 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 3D (14+)
14:35 Мост шпионов (14+)
17:10 В сердце моря 3D (14+)
19:30 Голодные игры : Сойка-
пересмешница. Часть 2 3D (14+) 
22:00 В сердце моря 3D (14+) 

► ЗАЛ 2

10:00 Виктор Франкенштейн (14+) 

11:50 Виктор Франкенштейн (14+) 
13:45 В сердце моря (14+)
16:00 Маленький принц
18:00 Виктор Франкенштейн (14+)
20:00 В сердце моря (14+)
22:15 Мост шпионов (14+)
г. Ирпень ул. Соборная, 105а
Телефон:
(097) 440-17-30, (050) 572-22-59, 
(093) 769-43-44
Бронирование билетов - отсутствует

www.perun.net.ua
vk.com/club17776666
www.facebook.com/groups/120844548110
518/?ref=bookmarks

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÏÅÐÓÍ» 

СКУПАЕМ 
ОСТАТКИ

строительных материалов, 
электрики, сантехники, б\у 
электро-инструмент после 
строительства или ремонта

САМОВЫВОЗ

(097) 355-10-80 
(097) 892-10-80 
(095) 728-10-80
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• 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

ÐÀÊÓØÍßÊ  
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

Вітаю територіальну громаду міста, депутатський 
корпус, членів виконавчого комітету, посадовців ради, 
громадські об’єднання 
З ДНЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! ІСЦЦЕВОГО САМОВРЯДДУВАННЯ! 

У демократичному суспільстві саме органи місцевого самоврядування 
покликані створювати умови для реалізації суспільних та приватних 
інтересів, сприяти розв’язанню життєво важливих проблем не тільки 
місцевого, а й державного значення, налагоджувати зв’язки між громадянами 
та їх об’єднаннями, сприяти реальній участі людей в управлінських процесах.

Усіх причетних до цього свята дякую за важку, не завжди вдячну і зовні 
непомітну працю та бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, злагоди, добра!

Нехай щира людська вдячність та повага будуть вашою нагородою за 
нелегку працю, а любов та підтримка ближніх зігрівають ваші серця серед 
щоденних турбот!

Міський голова Ірпеня Володимир КАРПЛЮК

ÊÓÏËÞ ÊÎÐIÂ, ÊÎÍÅÉ 
ÒÀ ÌÎËÎÄÍßÊ

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

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

ÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ 
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"

Люб'язно  відчинена ірпінцям та гостям  міста!
Має величезний вибір  вишиванок,суконь, костюмів, 
шаровар, хусток, віночків та ін. Від народження до 

поважного віку. 
З НАГОДИ ХРИСТОВОГО РІЗДВА КОЖНИЙ 

ВІДВІДУВАЧ ОТРИМУЄ 
СОЛОДКИЙ СЮРПРИЗ

Потурбуйтесь про себе та про подарунок до свят  рідним 
та близьким, бо вишиванка - це наш генетичний код!
НІЩО НЕ РОБИТЬСЯ НА МАРНО, 
ЩО РОБИТЬСЯ З ЛЮБОВІ.

Ірпінь, вул.Соборна, 106 (біля "УКРПОШТИ")
Тел. (098)300-26-31. 

ПОТРІБНА 
ХАТНЯ 

РОБІТНИЦЯ
► Основні обов’язки :
- Прибирання дому;
- Прання та прасування;
- Приготування їжі;
- Ведення домашнього 
господарства.
► Умови роботи: 
- Графік роботи – 7/7
- Заробітна плата – 
5200 грн.
- Місце роботи – 
смт. Ворзель
► Вимоги до 
кандидата:
- Досвід роботи на 
аналогічних посадах;
- Вміння готувати 
звичайні страви;
- Охайність;
- Відповідальність;
- Порядність;
- Тактовність;
- Уважність.

Контакти: 
(067) 310-2755 

kal4iksv@mail.ru


