
Але насправді безпри-
тульні собаки – це німий 
докір людині, адже кожна 
з них колись була чиїмось 
улюбленцем. Та любов 
минупройшла, а відпові-
дальності нас, вочевидь, не 
навчили. От і бігають зграї 
нікому не потрібних собак, 
рвуть пакети зі сміттям, ви-
ставлені для вивезення, і 
розтягують непотріб вули-
цями, викликаючи скарги 
громадян. А ще – прово-
кують розгромні сюжети 
на телебаченні про собак 
на міському цвинтарі, ко-
трі знеславлюють Ірпінь на 
всю країну. 

Вирішувати проблему 
бездомних тварин повинна 
міська влада, а конкретно 
ці обов’язки покладено на 
комунальне підприємство 
«Контроль благоустрою 
міста». За словами його 
очільниці Євгенії Алєксєє-
вої, у січні минулого року з 
метою подолання пробле-
ми безпритульних тварин 
гуманними засобами було 
затверджено програму 
«Тварини у місті»,. Ув ході 
виконання якоїпрограми за 
неповний рік було проведе-
но стерилізацію вже близь-
ко 130 собак. 

Якщо враховувати, що 
кожна самка за рік приво-
дить 8-10 цуценят, це оз-
начає, що популяцію без-
притульних собак вдалося 
зменшити на 900 тварин. 
Утім, поки що це не дуже 
помітно, адже, за оцінка-
ми фахівців, безпритуль-
них собак в Ірпені десь 
250-300, тож для суттєвого 
зменшення їх кількості сте-
рилізацію потрібно прово-
дити ще років зо два. 

Гуманність – -гуманні-
стю, проте якщо трапля-
ються тварини агресивні 
чи невиліковно хворі, їх 
відправляють на евтаназію. 
Проблема полягає у тому, 
що в місті немає відповід-
ної служби, і тому КП «Кон-
троль благоустрою міста» 
вимушено уклало договір 
з київськими фахівцями. 
Відтак зі столиці приїздить 
людина, відловлює собак, 
забирає їх до спеціального 
притулку, де їх стерилізу-
ють, перетримують тиж-
день і повертають назад 
до Ірпеня. Усе це «задово-
лення» навіть за найскром-
нішими розцінками обхо-

21.12 ÏÍÏÍ
+4...+6

22.12 ÂÒÂÒ
+2...+5

23.12 ÑÐÑÐ
+5...+4

24.12 ×Ò×Ò
+1...+3

25.12 ÏÒÏÒ
-1...+1

26.12 ÑÁÑÁ
-1...+4

27.12 ÍÄÍÄ
0...+3

№50 (2742)

18 грудня 2015 року

Ф
от
о:

 В
. Ш
ил
ов

с. 2

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

Заснована 

4 листопада 1988 року

 «Кожен ірпінець просто 
зобов'язаний цікавитися 
життям свого гарного 

рідного міста!
Ірина КРАВЧУК,

економіст

ГОВОРИТЬ ІРПІНЬ
ПРОСВІТНИЦЬКО-

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА

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

Слухайте випуски о 6:30 
щовівторка і щочетверга

проводового 
радіомовлення

та на сайті Ірпінської 
міської ради: imr.gov.ua 

«ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК» «ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК» 
повертає гроші передплатникам!повертає гроші передплатникам!

Дорогі читачі!
Із 10 грудня до 10 січня 2016 р. 
діє спеціальна пропозиція 

«124 мінус 124» – 
«Передплата + привітання + оголошення»!
Кожен, хто встигне передплатити наше видання, 

матиме можливість упродовж року безплатно приві-
тати на сторінках нашої газети будь-яку дорогу лю-
дину із днем народження чи професійним святом, а 
також безплатно подати своє оголошення рекламного 
характеру!
Тож, заплативши усього 124 грн. за річну перед-

плату «Ірпінського вісника», Ви економите 70 грн. на 
розміщенні привітання і ще – 54 грн. на оголошенні! 
Усього економія – 124 грн.!

НАГАДУЄМО:    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.
Скористатися правом спеціальної пропозиції Ви можете на основі копії Вашої 

квитанції на передплату газети, яку можна надіслати на електронну адресу редакції 
2015ivirpin@ukr.net чи занести або надіслати до редакції (08200, м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, каб. 55, 56), 

Довідки за телефонами: 60-414; (066) 351-42-00 (з 9:00 до 18:00).
(продовження — с. 11)

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 
ÏÎÒÐ²ÁÅÍÏÎÒÐ²ÁÅÍ

ÄÂ²ÐÍÈÊÄÂ²ÐÍÈÊ
М. ІРПІНЬ

Гнучкий 
графік роботи

(067)473-86-45

ÄÅ ÏÐÈÒÓËÈÒÈÑß ÄÅ ÏÐÈÒÓËÈÒÈÑß 
ÑÎÁÀÊÀÌ?ÑÎÁÀÊÀÌ?

Більшість людей люблять собак – мужніх вівчарок, елегантних хортів, кумедних мопсів чи грайливих тер’єрів. Проте 
зовсім інша реакція, коли бачиш на вулиці зграю брудних кошлатних тварин, котрі ходять довкола смітників чи з гавкотом 
переслідують велосипедистів. Відразу з’являється відчуття праведного обурення – куди дивиться влада? Розвели тут… 
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СПІЛЬНА СПРАВА

ВІД МІСТА  ДО МІСТА

Â ²ðïåí³ â³äêðèëèÂ ²ðïåí³ â³äêðèëè ÏÐÈÉÌÀËÜÍÞ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ¯ ÏÐÈÉÌÀËÜÍÞ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ¯ 
ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÄËß ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖ²ÂÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÄËß ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖ²Â

Це ініціатива Громад-
ської правозахисної орга-
нізації «Права людини». 
Допомога надається за під-
тримки Київської облдер-
жадміністрації та Головного 
управління юстиції у Ки-
ївській області. Фінансову 
підтримку надає Програма 
Розвитку ООН в Україні та 
Уряд Японії.

«Наш проект називається 
просто: «Правова допомога 
внутрішньо переміщеним 
особам Київської області». 
Проте унікальний він тим, 
що ми надаємо як первин-
ну, так і вторинну юридич-
ну допомогу. Готові навіть 
відстоювати інтереси пе-
реселенців у судах. Окрім 

того, вже випущені інфор-
маційні буклети для ВПО, 
де вміщені відповіді на най-
більш поширені  юридичні 
питання», – зазначає голова 
правління ГПО «Права лю-
дини» Віталій Дроботун.
Правозахисна організа-

ція також невдовзі планує 
провести в Ірпені тренінг 
«Знай права. Шукай ро-
боту. Організовуй бізнес». 
Переселенців безкоштов-
но навчатимуть правиль-
но знаходити роботу, роз-
кажуть про гарантовані 
державою права, а також 
консультуватимуть щодо 
реєстрації різного роду ор-
ганізацій в Україні.

Офіційний сайт ІМР

Â²ÄÒÅÏÅÐ ÁÞÄÆÅÒÍ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ Â²ÄÒÅÏÅÐ ÁÞÄÆÅÒÍ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ 
ÌÎÆÓÒÜ ÑÏËÀ×ÓÂÀÒÈ ÌÎÆÓÒÜ ÑÏËÀ×ÓÂÀÒÈ 
ÇÀ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ ÏÐÅÑÈ ÍÀÏÅÐÅÄÇÀ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ ÏÐÅÑÈ ÍÀÏÅÐÅÄ

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

У рамках спільної ро-
боти «Укрпошти», Націо-
нальної спілки журналістів 
України, Української асоці-
ації видавців періодичної 
преси, ДП «Преса», пред-
ставників різних ЗМІ щодо 
розвитку в Україні послуг 
із розповсюдження періо-
дичних друкованих видань 
за передплатою, на зако-
нодавчому рівні вдалося 
закріпити право бюджет-
них установ оформлювати 
передплату періодичних 
видань на наступний рік у 
поточному році.
Відповідне рішення за-

тверджено постановою Ка-
бінету Міністрів України 
від 18 листопада 2015 р. 
№946 «Про внесення зміни 
до пункту 2 постанови Ка-
бінету Міністрів України від 
23 квітня 2014 р. №117».
Відтепер всі розпоряд-

ники й отримувачі бюджет-
них коштів мають право 
оформити передплату на 
наступний рік уже сьогодні, 
оскільки передплатна кам-
панія на 2016 рік триває до 
20 грудня.

Враховуючи особливос-
ті технологічного процесу 
послуги з передплати, зо-
крема те, що приймання 
замовлень здійснюється 
в поточному році, а до-
ставка видань спожива-
чу – в наступному, під час 
проведення передплатної 
кампанії на 2015 рік ви-
никали труднощі в частині 
перерахування бюджетни-
ми організаціями коштів 
за прийняту передплату. 
Казначейства України від-
мовлялися перераховувати 
в 2014 році кошти за за-
мовлену на наступний рік 
передплату. Несвоєчасна ж 
оплата послуги з розповсю-
дження періодичних видань 
за передплатою унеможли-
влювала та ставила під за-
грозу здійснення замовлен-
ня періодики бюджетними 
установами.
Завдяки новоприйнятій 

постанові Кабінету Міні-
стрів України всі бюджетні 
установи можуть сплану-
вати витрати на передпла-
ту періодичних видань та 
здійснити вчасну оплату. 

Це у свою чергу сприятиме 
підвищенню рівня перед-
плати та поінформованості 
населення, популяризації 
українських ЗМІ та їх сво-
єчасній доставці навіть у 
найвіддаленіші населені 
пункти нашої країни.
Приймання передплати 

здійснюється в усіх відді-

леннях поштового зв'яз-
ку, а також безпосередньо 
листоношею на доставній 
дільниці. Передплату мож-
на оформити за готівку та 
безготівковим розрахун-
ком.
Не гайте часу – до завер-

шення передплатної кампа-
нії залишилися лічені дні!

ÄÎÑÂ²Ä Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ²ÐÏÅÍß ÍÀ ÊÈ¯ÂÙÈÍ² ÄÎÑÂ²Ä Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ²ÐÏÅÍß ÍÀ ÊÈ¯ÂÙÈÍ² 
ÏÅÐÅÉÌÀÒÈÌÅ ÃËÓÕ²Â ÍÀ ÑÓÌÙÈÍ²ÏÅÐÅÉÌÀÒÈÌÅ ÃËÓÕ²Â ÍÀ ÑÓÌÙÈÍ²

Позитивний досвід відродження та розвитку міської інфраструктури Ірпеня 
має намір наслідувати місто Глухів Сумської області. Про це повідомив 

міський голова Глухова Мішель Терещенко під час свого візиту в Ірпінь 13 грудня.

Мішель Терещенко – уродженець Франції, нащадок найвідо-
мішої династії українських підприємців і меценатів Артемія та 
Ніколи Терещенків, Ірпінь відвідав уперше. Його зустрічали ірпін-
ський міський голова Володимир Карплюк, секретар міської ради 
Юрій Денисенко, депутати міської ради Анастасія Попсуй та Мак-
сим Плешко, громадський активіст Ігор Найда. Гостя познайомили 
з історією Ірпеня та показали нові об’єкти, створені за останній 
рік: міський парк імені Володимира Правика, дитячу поліклініку, 
дитячо-юнацький клуб «Дивосвіт» з елементами соціалізації дітей 
і молоді з особливими потребами, дошкільний навчальний заклад 
«Бджілка», парк «Дубки», будівництво нового стадіону.
Міський голова Глухова високо оцінив побачене й повідомив, 

що має намір повторити досвід Ірпеня в Глухові: «Такого рівня 
об’єктів, як дитяча поліклініка та дитячий садочок, важко знайти 
навіть у Франції. Такі масштабні й швидкі інфраструктурні зміни 
в місті вражають. Ми хочемо в Глухові повторити досвід Ірпеня».
Уже цього тижня представники Ірпінської міської ради поїдуть 

у Глухів передавати практичний досвід своїм колегам.

Офіційний сайт ІМР

Ірпінь став одним з 12 міст Київської області, де відкрили центр безкоштовної правової допомоги 
для внутрішньо переміщених осіб.

► Київщина збільшила закупівлю 
шкільних автобусів завдяки 
електронним тендерам
Департамент освіти і науки Київської обласної дер-

жавної адміністрації зміг збільшити закупівлю шкільних 
автобусів за рахунок економії коштів завдяки переходу 
на електронні закупівлі.

«Титульним прикладом ефективності нової електро-
нної системи для нас стала закупівля шкільних автобу-
сів. Завдяки торгам через сервіс електронних закупівель 
ми заощадили близько 2,6 млн. грн. і змогли купити не 
11, а 14 нових автобусів. Це невелика, але символічна 
перемога, яку ми одержали завдяки прозорості нової 
системи», – повідомив на своїй сторінці у Facebook пер-
ший заступник голови КОДА Лев Парцхаладзе.
Як уточнили в Київобладміністрації, на даний час 

проводиться експертиза закуплених автобусів, після 
чого з переможцем торгів буде укладено договір й і ав-
тобуси будуть відправлені в райони Київської області.
У першу чергу нові автобуси отримають ті райони 

області, які потребують оновлення застарілого авто-
парку, райони, де пройшла оптимізація шкіл, а також 
райони, звідки автобуси віддавалися у зону АТО. «Ми 
й надалі будемо робити все, щоб система закупівель 
була чесна та працювала на потреби людей і розвиток 
області. Вона відкриває великі перспективи не тільки 
для економіки регіону, але й для боротьби з системною 
корупцією», – підкреслив заступник голови КОДА.
Із 20 травня 2015 в Україні стартував пілотний про-

ект із впровадження електронних закупівель і Київська 
область бере в ньому активну участь.
Через сервіси електронних закупівель у Київській 

області вже закуповуються комп'ютери, друковані ма-
теріали, спортивний інвентар, нафтопродукти, маши-
ни, транспортне обладнання, будівельні матеріали, 
промислові механізми, послуги у сфері ІТ, освіти та 
навчання, адміністративні послуги, ремонт і технічне 
обслуговування.

Прес-служба КОДА

Ñëîâî ðåäàêòîðàÑëîâî ðåäàêòîðà

МИ – ЗАВЖДИ ПОРУЧ!
Дорогі читачі!
От і підходить до завер-

шення ще один рік, який ми 
з Вами пройшли спільно. 
Цей рік більшість згаду-
ватиме як час, сповнений 
здебільшого труднощів і ви-
пробувань як на національ-
ному рівні (не кажучи вже 
про світові пертурбації), 
так і на місцевому. Війна, 
нестабільність, соціальна 

напруженість, економічні труднощі, котрі дуже відчут-
но позначилися на кожному з нас, таким він був, 2015 
рік. Однак, незважаючи на всі ці проблеми, наше місто 
активно розвивалося, відкривало нові об’єкти інфра-
структури, прокладало нові дороги, організувало низку 
чудових культурних заходів.
Колектив «Ірпінського вісника» докладав максимум 

зусиль, аби якомога ширше й повніше інформувати Вас 
про найважливіші події життя нашого регіону, знайоми-
ти з непересічними людьми, глибше розуміти суть акту-
альних проблем, які стосуються кожного з нас, підтриму-
вати діалог громади і влади. 
Щоб наповнити газету цікавою та корисною для Вас 

інформацією, ми удвічі збільшили її обсяг, ввели додат-
кові рубрики, залучили компетентних і професійних ав-
торів. Приймаючи від Вас побажання та зауваження, ми 
разом із Вами крок за кроком змінювали наше видання, 
яке б стало ближчим і значимішим для Вас. 
Редакція «Ірпінського вісника» висловлює щиру подя-

ку Вам, дорогі читачі, за довіру, за те, що незважаючи 
на економічну скруту, продовжуєте бути нашими перед-
платниками, за Ваші звернення до редакції, аби через га-
зету поділитися важливою інформацією, розповісти про 
свою проблему чи позитивний досвід, привітати своїх 
близьких, подякувати друзям і добродіям за допомогу. 
Сподіваємося, що наступний рік буде легшим для 

кожного українця, а Ви й надалі залишатиметеся в колі 
наших читачів, що усе, що готуватиме наш колектив на 
сторінках газети, завжди буде для Вас актуальним, ціка-
вим, важливим, пізнавальним.
Передплачуйте газету своїй родині, у подарунок сво-

їм рідним, а ми щотижня будемо приносити у Ваш дім 
новини, які допомагатимуть долати життєві труднощі, 
вирішувати складні питання, даватимуть надію, розкри-
ватимуть невідомі сторінки життя нашого краю та його 
людей, радуватимуть і надихатимуть. 
Ми – завжди поруч!

З повагою, Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА,
головний редактор
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Нещодавно – 8 грудня – на сайті Громадської ради при Міністерстві культури України був 
опублікований відкритий лист, адресований міністру культури – віце-прем’єр міністру 

Кириленку В’ячеславу Анатолійовичу від імені комісії з питань культури, мистецтва та галузевої 
освіти Громадської ради при Міністерстві культури України. Листом комісія звертає увагу міністра 
культури на ситуацію довкола Будинку творчості композиторів, розташованого у Ворзелі.

«Будинок творчості ком-
позиторів «Ворзель» – уні-
кальний об’єкт, пов’язаний 
з історією музичної культу-
ри України, в якому творили 
шедеври української музич-
ної класики такі композито-
ри, як Борис Лятошинський, 
Лев Ревуцький, Мирослав 
Скорик, Євген Станкович, 
Валентин Сільвестров, Іван 
Карабиць. Протягом бага-
тьох років Будинок твор-
чості слугував також місцем 
проведення музичних фес-
тивалів, конкурсів, май-

стер-класів тощо», – йдеться 
в листі, який підписали голо-
ва зазначеної комісії Олена 
Стебельська та заступник 
голови Андрій Бондаренко.
Також автори зазнача-

ють, що «протягом років 
правління уряду Азарова-Я-
нуковича (2010-2014), БТК 
«Ворзель» прийшов у зане-
пад», основною причиною 
цього називають прийняття 
нового податкового кодек-
су, що наклав на БТК «Вор-
зель» непосильний подат-
ковий тягар. «Окрім того, 

об’єкт зазнав нападу ван-
далів, які понівечили майно 
БТК, привели у неробочий 
стан системи електро- та 
водопостачання, опалення 
тощо. Цей злочин до сих пір 
не розслідувано».
Як мистецька громад-

ськість, так і громадськість 
селища Ворзель зацікавлені 
у відродженні цього куль-
турного об’єкта. Як успіш-
ний приклад щодо подібних 
об’єктів наводять будинок 
творчості «Друскінінкай» 
(Литва) і звертаються до 

міністра з проханням «від-
найти можливість надання 
адресної матеріальної до-
помоги БТК «Ворзель»; звер-
нутися до Голови Верховної 
Ради України з проханням 
невідкладно поставити на 
розгляд Проект Закону «Про 
внесення змін до статті 282 
Податкового кодексу Укра-
їни (щодо звільнення від 
сплати земельного податку 
будинків творчості)», вне-
сений народним депутатом 
України Гаврилюком М.В. 
(№2170 від 18.02.2015).
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Парламент ухвалив Закон, що розширює повноваження органів місцевого самоврядування з 
надання адмінпослуг. Відповідний законопроект зареєстровано за №2984.

10 грудня Верховна Рада 
України у другому читанні і 
в цілому прийняла законо-
проект №2984 «Про внесен-
ня змін до деяких законо-
давчих актів України щодо 
розширення повноважень 
органів місцевого само-
врядування та оптимізації 
надання адміністративних 
послуг».
До повноважень органів 

місцевого самоврядування 
та місцевих державних ад-
міністрацій пропонується 
віднести надання адміні-
стративних послуг, що ма-
ють найбільший попит се-
ред жителів територіальних 
громад.
Зокрема, органам місце-

вого самоврядування нада-
ються повноваження щодо 
реєстрації місця проживан-
ня та зняття з реєстрації міс-
ця проживання особи, ве-
дення відповідного реєстру 
територіальної громади, 

що в результаті позбавить 
жителів необхідності збира-
ти відповідні довідки про 
склад сім’ї та проживання, 
які потрібні при наданні со-
ціальних та інших послуг.
Закон також спрощує 

процедуру отримання ін-
формації з Державного 
земельного кадастру. При 
цьому право на надання 
такої інформації матимуть 
посадові особи органів міс-
цевого самоврядування, в 
тому числі й адміністратори 
центрів надання адміністра-
тивних послуг. Інформація 
з Державного земельного 
кадастру надаватиметься 
також в електронній формі, 
в першу чергу нотаріусам і 
державним реєстраторами 
речових прав, що дозво-
лить забезпечити швидке і 
комплексне надання ними 
послуг.
З метою оперативної ре-

єстрації місця проживання 

громадянина переглядають-
ся окремі процедури реє-
страції місця проживання. 
У зв’язку з цим скасовуєть-
ся необхідність отримання 
талону зняття з реєстрації, 
надається можливість від-
повідним посадовими осо-
бами виконавців послуг з 
управління (утримання) 
багатоквартирного будинку 
(гуртожитку), об'єднання 
співвласників багатоквар-
тирного будинку, житло-
во-будівельного коопера-
тиву подавати заяви про 
реєстрацію місця проживан-
ня особи тощо.
Окремим завданням за-

кону є усунення розбіжно-
стей, що виявлені під час 
реалізації Закону України 
«Про адміністративні по-
слуги» шляхом виключення 
деяких положень із тексту 
закону та доповненням його 
новими положеннями, що 
регулюють статус діяльність 

центру надання адміністра-
тивних послуг, а також за-
безпечують удосконалення 
процедури надання адміні-
стративних послуг в елек-
тронній формі.    
Прийняття цього зако-

нопроекту дозволить за-
безпечити доступність та 
належну якість публічних 
послуг шляхом оптимально-
го розподілу повноважень 
між органами місцевого са-
моврядування та органами 
виконавчої влади на різних 
рівнях адміністративно-те-
риторіального устрою за 
принципами субсидіарності 
та децентралізації, а також 
удосконалить процедуру та 
умови надання адміністра-
тивних послуг.
Нагадаємо, законопроект 

№2984 прийнято Парла-
ментом за основу 14 липня.

Джерело: 
Асоціація міст України

► Президент Петро Порошенко для 
сприяння подальшій консолідації 
суспільства своїм Указом створив 
Раду з питань національної єдності. 
Основні її завдання: вивчення процесів, що відбу-

ваються в суспільстві, вироблення пропозицій щодо 
визначення пріоритетів, спрямованих на зміцнення 
національної єдності і розвиток національної самосві-
домості, відновлення історичної пам'яті народу, гар-
монізацію етнонаціональних, міжконфесійних відно-
син, розвиток вітчизняної культури; посилення функції 
державної мови як об'єднавчого і консолідуючого чин-
ника, засобу зміцнення державної єдності; подолання 
наявних стереотипів і пропагандистських міфів, спря-
мованих на руйнування єдності українського народу.

► Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 
заявив про готовність піти у 
відставку, якщо Верховна Рада 
ухвалить таке рішення. 
Відповідаючи на запитання, чи не хоче він добро-

вільно піти у відставку, він сказав з трибуни ВР: «У вас 
є всі конституційні повноваження поставити питання 
про відставку Кабінету Міністрів – ставте і голосуйте! 
Я прийму рішення парламенту, я за це крісло не три-
маюся». 
Під час виступу прем’єра у Верховній Раді вини-

кла бійка між депутатами з «Блоку Петра Порошен-
ка» і «Народного фронту». Депутат Олег Барна (БПП) 
спробував відтягнути Яценюка від трибуни. Депутати 
почали бійку, на кілька хвилин виступ прем'єра було 
перервано.
Комітет ВР з питань регламенту та депутатської ети-

ки позбавив Барну права відвідувати найближчі п'ять 
засідань парламенту. Лідер фракції БПП Юрій Луцен-
ко перепросив Арсенія Яценюка за поведінку свого 
колеги: «Вчинок депутата Барни – неприпустимий і 
морально, і політично. Це також сильний удар по ре-
путації України». Депутата Барну виключено з фракції 
БПП. Президент Петро Порошенко підтримав це рі-
шення фракції.
Сам Олег Барна написав звернення до українсько-

го народу з поясненням свого вчинку. Уряд він назвав 
непрофесійним, корумпованим і нездатним на рефор-
ми, звинуватив його у збіднілості народу і руйнуванні 
України.

► Глава моніторингової місії ОБСЄ 
Олександр Хуг назвав п'ять причин 
недотримання перемир'я на Донбасі. 
Перша причина – це те, що накази, котрі забороня-

ють відкривати вогонь, не дотримуються з обох сто-
рін. Другою причиною він назвав те, що позиції сторін 
дуже близькі одна від одної. Третя – неповне відведен-
ня озброєнь. Четверта – нерозуміння маневрів і дій з 
протилежного боку. І п'ята причина – те, що протяж-
ність лінії зіткнення дуже велика, майже 500 км, що 
ускладнює підтримання перемир'я.
Протягом останніх 20 місяців на охопленому кон-

фліктом Донбасі загинуло 9,1 тисяч осіб, повідомляє 
Організація Об’єднаних Націй. 20 тис 732 отримали 
поранення. У порівнянні з даними, озвученими 8 ве-
ресня, це вказує на зростання кількості жертв на одну 
тисячу тільки за останні три місяці. З боку Росії на 
підконтрольні сепаратистам території продовжують 
проникати озброєні найманці і російські військові; 
вбивства, тортури і беззаконня панують у «спірному» 
регіоні, йдеться у доповіді ООН. 

► Товарна та енергетична 
блокади Криму принесли кілька 
результатів, заявив один із лідерів 
кримськотатарського народу 
Мустафа Джемілєв: 

«Нам багато чого вдалося досягти. По-перше, тему 
Криму підняли на новий рівень як у самій Україні, так і 
в світовому співтоваристві. По-друге, ми продемонстру-
вали, що без України Крим перспектив не має, що утри-
мання Криму обходитиметься Росії так дорого, що вони 
ще тисячу разів покаються, що зайняли півострів. Ми та-
кож консолідували суспільство – не менше 80% українців 
підтримують блокаду». Джемілєв заявив, що Президент 
Петро Порошенко погодився з умовами кримських татар 
для продовження контракту на постачання електроенергії 
до Криму: «По-перше, цей документ має підписуватися не 
між держпідприємствами Росії та України, а між відповід-
ними міністерствами. По-друге, в договорі Крим повинен 
називатися не «Кримським федеральним округом Росії», 
а «Автономною республікою Крим» і тимчасово окупова-
ною територією України». Третя умова для нового контр-
акту – звільнення політв'язнів, припинення переслідувань 
і розшук зниклих, викрадених активістів, гарантії демокра-
тичних свобод. 
Відразу після поновлення подачі електроенергії в Крим 

«глава республіки» Аксьонов заявив, що Крим не має намі-
ру співпрацювати з Україною у питанні постачання елек-
троенергії: «Ми вже давно відмовилися від усього укра-
їнського. Електроенергія була останньою «ниткою», яка 
зв'язувала нас». За його словами, кримчани самі просять 
раз і назавжди відмовитися від української електроенергії. 
Але, незважаючи на гучні заяви, Крим її отримує.
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14 грудня біля пам’ятника Володимиру Правику перший заступник міського голови Дмитро Христюк, 
представники громадських організацій вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС – тих, хто у перші дні 
та тижні Чорнобильської катастрофи ціною власного життя і здоров’я захищали людство.
Учасники заходу поклали 

квіти до пам’ятника та вшану-
вали пам’ять загиблих лікві-
даторів хвилиною мовчання. 
Перед громадою виступив 
перший заступник місько-
го голови Дмитро Христюк. 
«Сьогоднішній день – день 
пам’яті та нагадування кож-
ному з нас про наш обов’я-
зок перед чорнобильцями. 
Тож не маємо права забувати 
тих героїв, які стали на захист 
українців та загалом світу», 
– Дмитро Вікторович і поба-
жав доброго здоров’я і миру 
ліквідатором, вручивши гра-
моти виконавчого комітету 
членам організацій, які об’єд-
нали ліквідаторів чорнобиль-
ського лиха.
Нині у Ірпінському регіоні 

на обліку перебуває близько 
3 000 громадян, які постраж-
дали внаслідок техногенної 
катастрофи, віднесених до І-ї 
та ІІ-ї категорій.

Офіційний сайт ІМР

ПАМ`ЯТАЄМО
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КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

Áóä³âíèöòâî â ²ðïåí³ Áóä³âíèöòâî â ²ðïåí³ 
ç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâàç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà

Не видячись на велику кількість невирішених питань життєдіяльності міста Ір-
пеня упродовж останніх років, саме будівництво багатоквартирних будинків – 

на вустах у більшості. Обурення містян викликає не тільки кількість нового житла, а й 
його якість та невиконані зобов’язання забудовників перед громадою. Більше того – 
зведені з порушенням містобудівних умов будинки через якийсь час можуть призве-
сти до трагічних наслідків для тих людей, які проживають у них. Хто ці забудовники і 
за якими адресами розташовані проблемні багатоквартирки? Ця інформація днями 
була оприлюднена на офіційному сайті Ірпінської міської ради.

№ 
з/п

Найменуван-
ня фізичної, 
юридичної 
особи, яка 
отримала 
містобудівні 
умови

Адреса будівництва 
багатоквартирного 
житлового будинку

 Проблематика

1 ТОВ «Житло-
Буд»

м.Ірпінь,
вул. Шевченка, 4

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Отримали декларацію про готовність 
об’єкта до експлуатації без сплати пайового 
внеску. Договір пайової участі не укладено. 
Пайовий внесок не сплачено.
ТУ по підключенню до води та каналіза-

ції не виконані.

2
Кирильчук 
Дмитро 
Михайлович

м.Ірпінь,
вул. Карла Маркса, 2-л
вул. Лермонтова, 2-н, 2-і
вул. Суворова, 1-я

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Отримали декларацію про готовність 
об’єкта до експлуатації без сплати пайового 
внеску. Договір пайової участі не укладено. 
Пайовий внесок не сплачено.
ТУ по підключенню до води та каналіза-

ції не виконані.

вул. Суворова, 2-е, 2-о
вул. Тургенівська, 10-а
вул. Матросова, 19-Б, 
21-А

Договори пайової участі укладені, але   
НЕ ВИКОНАНІ.
ТУ по підключенню до води та каналіза-

ції – виконані не в повному обсязі.

3
Мінаєв 
Валентин 
Миколайович

м.Ірпінь,
вул. Соборна, 126

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Договір пайової участі не укладено.
Відмінено містобудівні умови.

4
Табалюк 
Дмитро 
Валерійович

м.Ірпінь,
вул. Чехова, 14-д

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Декларація про готовність отримана. 
Договір пайової участі не укладено.

5 Турченко Раїса 
Іванівна

м.Ірпінь,
вул. Чехова, 14-в

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Будівництво ведеться. Договір пайо-
вої участі не укладено.
Відмінено містобудівні умови.

6 Нехаєнко Іван 
Олександрович

м.Ірпінь,
вул. 10-та Лінія, 4-а/1
вул. Лісова, 4-д
вул. Матросова, 21-А/1
вул. Суворова, 1-Р
вул. Суворова, 1-О

Договори пайової участі укладені, але НЕ 
ВИКОНАНІ.
ТУ по підключенню до води та каналіза-

ції – виконано не в повному обсязі.

7 ТОВ Євробуд м.Ірпінь,
вул. Мечнікова 106-д, з

Порушено особливі умови містобудівних 
умов. Будівництво ведеться. Договір пайо-
вої участі не укладено.

8 Сінчук Ярослав 
Олександропич

м.Ірпінь, вул.Полтавська, 
27-а,
вул.Полтавська, 27-в,
вул.Полтавська, 29-є,
вул.Рильського,7-ж,
вул.Рильського,7-є
вул.Котляревського, 12-в

Будівництво ведеться без містобудівних 
умов і обмежень, за відсутності декларацій 
про початок будівельних робіт, будинки 
експлуатуються без наявності декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації.
Технічні умови (ТУ) на водопостачання 

та водовідведення Замовником будівниц-
тва по всіх об’єктах не отримувалися і не 
виконувалися:
по вул.Полтавській 27-а, 27-в – каналіза-

ційна насосна станція збудована без проек-
ту і без погодження з КП «Ірпіньводоканал»
по вул.Рильського 7-ж,7-є – не підведено 

централізоване водопостачання, на 110 
квартир пробурена свердловина-«врємянка» 
без погодження з КП «Ірпіньводоканал»
по вул.Полтавській 27-а, Котляревсько-

го, 12-в ТУ на підключення до мереж КП 
«Ірпіньводоканалу» Замовник будівництва 
не отримував

 9
Плахотний 
Валерій Володи-
мирович

м.Ірпінь, вул.Полтавська, 
31-е
вул.Полтавська, 31-к

Будівництво зазначеними забудовниками 
здійснюється з порушенням містобудівних 
умов і обмежень.
Договори пайової участі не укладалися, 
пайова участь не сплачена.
Технічні умови (ТУ) на водопостачання та 
водовідведення Замовниками будівництва 
не отримувалися і не виконувалися.

 10 Климчук Ірина 
Юріївна

м.Ірпінь, вул.Полтавська, 
31-з

ÑÀÉÒ ÃÐÎÌÀÄÈ ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß ÑÀÉÒ ÃÐÎÌÀÄÈ ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß 
ÑÒÐÀÂËÞª Ì²Æ ÑÎÁÎÞ ÑÒÐÀÂËÞª Ì²Æ ÑÎÁÎÞ 
âëàäó òà âëàäó òà ÀÒÎÀÒÎøíèê³âøíèê³â
Cайт Kotsubynske.com.ua, відомий як «Сайт Громади Приірпіння», 
неодноразово звинувачували в маніпуляції свідомістю читачів. Минулого 
тижня  ресурс опублікував черговий скандальний матеріал під назвою «Як 
Ірпінь коцюбинських АТОвців викинув з черги: війна за Біличанський ліс». 
У статті йдеться про те, що учасників АТО нібито виключили з квартирної 
і земельної черги. І до цього нібито причетний заступник міського голови 
Ірпеня Дмитро Христюк. Публікація викликала великий резонанс у громаді.

Ситуацію коментує за-
ступник голови Громадської 
Ради ветеранів АТО Антон 
Головенко. «Як представник 
Громадської ради учасни-
ків АТО, яка й займається 
питанням черговості от-
римання землі та квартир 
учасниками АТО, заявляю: 
інформація на Сайті гро-
мади Приірпіння, м’яко ка-
жучи, є неправдою. Ніхто 
нікого з черги не виключав. 
І ніхто з представників ір-
пінської влади не впливав і 
не впливає на формування 
нашої черги.
Ми не ділимо хлопців на 

ірпінських і коцюбинських. 
У нас усі рівні. Є Положення, 
на підставі якого ми склали 
чергу з усіх учасників АТО 
Ірпінського регіону. Список 
можна будь-кому побачити 
і перевірити. Там близько 
50 людей із Коцюбинсько-
го. Тільки за списком на 
квартири – 7 осіб і 2 родини 
загиблих. Будь-які зміни у 
списку відбуваються публіч-
но, колегіальним рішенням.
Обурює, що представ-

ники сайту вирвали слова 
із нашої розмови із заступ-
ником міського голови Ір-
пеня Дмитром Христюком 
і не взяли у нас жодного 
коментаря. А селищний го-
лова Коцюбинського Ольга 
Матюшина, не перевірив-
ши викладені факти, поча-
ла їх активно поширювати 
в Інтернеті. Не звернулася 
до Ірпеня, а одразу поїхала 
скаржитися голові облдер-
жадміністрації та депутатам 
Верховної Ради. Складаєть-
ся враження, що правда в 

цьому питанні їм просто не 
була потрібна.

15 грудня ми поїхали на 
сесію Коцюбинської селищ-
ної ради, аби розібратися в 
ситуації і попросити Ольгу 
Матюшину спростувати не-
правдиву інформацію. Але 
вона відповіла, що не несе 
відповідальності за написа-
не на сайті, бо так нібито 
можна повісити на неї від-
повідальність будь-що, за 
написане «на заборі». Хоча 
всім відомо, що вона актив-
но працювала з цим сайтом 
і зараз пише там свої статті. 
Ми планували озвучити 

на сесії прізвища коцюбин-
чан, які перебувають у черзі 
на квартири і землю, розпо-
вісти про порядок і принци-
пи формування черговості. 
Але Ольга Матюшина не 
дала нам цього зробити, 
заявивши що нам, з Ірпеня, 
нема чого робити в Коцю-
бинському. 

Як так? Адже ми – один 
регіон! Ірпінь виділяє зем-
лю і квартири коцюбин-
ським АТОшникам. Ми в 
Ірпені – складаємо чергу на 
отримання житла і ведемо 
інші питання учасників АТО 
з усього Ірпінського регіо-
ну. Виходить: як вирішувати 
проблеми – так в Ірпінь. А 
як слово Ірпеню – то ідіть 
геть. Це обурює ще більше.
Зважаючи на те, що го-

ворила селищний голова 
Коцюбинського, я прийшов 
до висновку, що вона не 
компетентна. Я впевнений, 
що вона не знає кількості 
коцюбинських хлопців у 
нашому списку. Але я хочу 
запевнити: всі учасники АТО 
отримають землю і кварти-
ру. Незалежно від цих по-
літичних ігор, ми продов-
жуємо працювати і робити 
свою справу».

Тетяна ВІЛЬШАНСЬКА

Офіційний сайт ІМР
Шановні мешканці Ірпеня та гості міста! Звертаємо вашу увагу на те, що список 
не повний. Інформація в таблиці оновлюватиметься щоденно в залежності від 
опрацювання недоліків, допущених забудовниками під час будівництва. 
Щиро віримо, що звернувши вашу увагу на недобросовісних забудовників, ми 
зможемо убезпечити вас від подальших проблем з експлуатацією будівель, а 
можливо, і набуттям права власності.

► В ірпінських навчальних 
закладах покращили 
матеріальну базу харчоблоків 

 З метою покращення матеріальної бази харчоб-
локів загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів міста і селищ Ворзель, Гостомель, Коцю-
бинське Ірпінською міською радою придбано нове 
сучасне обладнання.
Про це повідомила в ході апаратної наради за-

ступник начальника управління освіти та науки Те-
тяна Балашова. За її словами, придбано холодиль-
ники для ЗШ №№18, 12, 2, електроплити для СЗШ 
№2, побутові холодильники для ДНЗ №№1, 2, 3, 
4, 11, 17, 18, морозильні камери для ДНЗ №2 та 
18, електроплита в ДНЗ №11. Також ДНЗ №1, 6, 9 
забезпечено пральними машинами.

Øàõîâî-øàøêîâèé êëóá Øàõîâî-øàøêîâèé êëóá 
îòðèìàº íîâå ïðèì³ùåííÿîòðèìàº íîâå ïðèì³ùåííÿ
Ірпінський шахово-шашковий клуб нарешті отримає 

свій дах над головою. Приміщення для проведення за-
нять з дітьми і дорослими буде виділено в Ірпені на ву-
лиці Паризької Комуни. За це рішення проголосували 
депутати Ірпінської міської ради під час 5-ї сесії 7-го 
скликання 17 грудня. 

«Ми довго думали, яким чином забезпечити примі-
щенням цей клуб. На сьогоднішній день він перебуває 
у Центрі дитячої творчості «Дивосвіт» на вулиці Ленін-
градській, але ми пообіцяли, що дамо щось інше. Тож 
пропонуємо передати у користування гарне приміщен-
ня по вул. Паризької Комуни», – зазначив міський голо-
ва Володимир Карплюк.
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Äìèòðî ÕÐÈÑÒÞÊ: Äìèòðî ÕÐÈÑÒÞÊ: 
«ß ÍÅ  ÂÈÏÀÄÊÎÂÎ ÎÁÐÀÂ ²ÐÏ²ÍÜ»«ß ÍÅ  ÂÈÏÀÄÊÎÂÎ ÎÁÐÀÂ ²ÐÏ²ÍÜ»
Як відомо, на місцевих виборах перемогла партія «Нові обличчя», голова якої – мер Ірпеня 
Володимир Карплюк, переобраний у 2015 р. Їй віддали голоси близько 60% виборців. І я буквально 
напросилася на інтерв’ю до одного з очільників партії, Дмитра Вікторовича Христюка.

Скажу одразу: потрапити 
до нього було дуже непросто, 
бо день першого заступника 
мера розписаний букваль-
но по хвилинах. Секретарка 
відповідала: виїхав до Ко-
цюбинського, до Ворзеля, на 
нараді, у зеленбуді, в лікарні, 
у школі… Складалося вра-
ження, що працює не одна 
людина, а кілька.
Однак нарешті я – в ка-

бінеті першого заступника 
мера. Не очікуючи моїх запи-
тань, він сам починає гово-
рити про проблеми Ірпеня. 
Так, як дбайливий господар 
розповідав би про проблеми 
у власному домі.

– Нам дісталася дуже 
клопітка спадщина. Див-
лячись на усе це, я щоразу 
дивуюся, як можна було так 
запустити місто, яке тобі до-
вірене, – зізнається Дмитро 
Вікторович. – Але якщо ми 
будемо лише розгрібати за-
лишені нам завали, ми ніко-
ли не зрушимо з місця. Тут 
важливі спільні командні дії, 
щоденна праця однодумців. 
На щастя, ми зуміли зібрати 

саме таких людей і розподі-
лили між ними навантаження. 
Я не випадково обрав Ірпінь, 
бо вважаю, що тут працює 
найбільш ефективна коман-
да менеджерів. Завдань дуже 
багато, і плани у нас великі, 
на перспективу. Наша партія 
хоче, щоб Ірпінь уже через 
кілька років по-справжньому 
здобув статус міста здоров’я 
та комфортного проживання.

НЕ БОЯТИСЯ БРАТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ З 
ДИТИНСТВА
Дмитро Христюк не на-

лежить до тих, хто цілеспря-
мовано йшов до влади, аби 
отримати з цього якийсь 
зиск. Біографія його схожа на 
багато інших життєвих історій 
його ровесників. Він родом із 
Хмельниччини. Виріс у про-
стій, але працьовитій родині: 
батько був машиністом елек-
тропоїзда, а мама – виклада-
чем співу та керівником Ше-
петівського самодіяльного 
хору незрячих. Крім Дмитра, 
родина виховувала ще 2-х се-
стер, Аллу та Наталю. Легко 
не було ніколи, але ні в кого 
нічого не просили.
Родина мешкала у 2-по-

верховому будинку, що 
зводилися для сімей заліз-
ничників. Такі й досі можна 
побачити в Ірпені. Це була 
справжня комуна, або ж гур-
тожиток – кому як подоба-
ється. Жили дружно. Дмитро 
Вікторович і зараз згадує, як 
святкували Новий рік. Хор, 
який очолювала мама, одра-
зу після того, як годинник від-
бивав 12-ту, збирався на по-
двір’ї. Співали вони чудово. 
Виходила мама з баяном, на 
якому вправно грала. І почи-
налося справжнє свято.
Мотором, центром бага-

тодітної родини була саме 
вона, пані Ніна. З її хворо-
бою і смертю все скінчило-
ся. Батько змушений був на-
довго від’їжджати по роботі. 

Старша Наталя вже жила 
окремо. Клопіт за чималим 
господарством ліг на плечі 
12-річних двійняток: Дмитра 
та Алли. Підлітку довелося 
вперше приймати непрості 
самостійні рішення. Може, 
саме тоді хлопчик і зрозумів: 
головне – не боятися вирішу-
вати, залишатися справжнім 
чоловіком і гідно приймати 
те, що дає тобі доля.
В юності в нього була від-

рада: спорт. Можливо, якби 
не це, каже Дмитро Вікторо-
вич, він не відбувся б як осо-
бистість. Найкращим спога-
дом свого дитинства Дмитро 
Христюк вважає першу пере-
могу на змаганнях із бороть-
би. У залі тоді була присутня 
його мама, Ніна Демидівна, 
пройшовши непоміченою. 
Можливо, її незрима мате-
ринська підтримка допо-
могла йому стати першим. 
Потім були інші чемпіонати, 
вже міжнародного значення. 
Він – дворазовий чемпіон сві-
ту з бойового самбо, майстер 
спорту України міжнародно-
го класу, президент Федера-

ції змішаних єдиноборств, 
заслужений тренер України. 
Але саме першу свою пере-
могу пан Дмитро пам’ятає й 
досі.
Школа, технікум, гуртожи-

ток, транспортний універси-
тет... Тоді він опинився перед 
непростим вибором. Три 
дороги, наче у казці, та ще 
й які: столичний університет 
ім. Шевченка, МДУ ім. Ло-
моносова та… спеціальний 
підрозділ із боротьби з те-
роризмом «Альфа», до якого 
Дмитро мріяв потрапити. На 
активного та здібного хлопця 
очікували скрізь.
Дмитро Вікторович обрав 

«Альфу» і жодного разу не 
пожалкував. Про це свідчать 
численні нагороди та врято-
вані життя. Робота у спецпід-
розділі багато чому навчи-
ла. Принципом «допомогти 
слабкому та людині у біді» 
він користується й досі. Вже 
як політик. 

– Допоміг одній люди-
ні чи двом – і день прожито 
недаремно, – переконаний 
Дмитро Христюк. – Люди сто-
милися від порожніх балачок 
та обіцянок, їм потрібні кон-
кретні справи.

ДОСВІД, ЯКИЙ ТЕПЕР 
СЛУЖИТЬ ІРПЕНЮ
Досвід, набутий під час 

роботи радником міністра 
МНС України, головою Бари-
шівської райради, радником 
Комітету ВР з питань сім’ї, 
заступником голови – ке-
рівником апарату Київської 
облдержадміністрації, за-
раз дуже допомагає Дмитру 
Христюку у вирішенні про-
блем міста, що накопичилися 
за часи правління попере-
дньої влади.
Працюючи на посаді за-

ступника голови облдержад-
міністрації, Дмитро Вікто-
рович об’їхав усі куточки 
Київщини, дізнався, чим живе 
той чи інший регіон.

– Є як системні проблеми, 
загальні для всіх, так і осо-
бливі, що стосуються певного 
району, – ділиться він досві-
дом.
Для Ірпеня – це житло-

во-комунальне господарство. 
Не дивно, бо місто розроста-
ється, поступово перетво-
рюючись на великий при-
столичний регіон. Кількість 
населення більшає, люди 
купують квартири і хочуть 
за свої гроші отримати все 
й одразу. Вода, якість при-
бирання будинків та вулиць, 
освітлення, опалення…

– Інколи до мене при-
ходять й кажуть: навіщо це 
освітлення у парках вночі? 
Марна витрата грошей. Там 
же ніхто вже не гуляє в цей 
час. Як так? – дивується Дми-
тро Вікторович. – Та навіть 
якщо пройде якось парочка 
закоханих, то вони будуть 
почувати себе впевнено, 
якщо є світло.

ГОЛОВНЕ – ЗЛАМАТИ 
СТЕРЕОТИПИ
Дмитро Вікторович ви-

знає, що в Ірпені залишилося 
чимало невирішених про-
блем.

– Задовольняються потре-
би громади, так би мовити, 
на «трієчку», – пан Дмитро 
розгортає стоси паперів та 
діаграм. – Якщо порівняти, 
скажімо, з іншими містами, 
то у нас ще не такі погані 
показники. Проте завдання – 
рівнятися не на найгірших, а 
на найкращих.
У нового керівника ам-

бітні плани, які відповідають 
сподіванням громади. 

– Ми їх втілимо, – впев-
нений Дмитро Христюк. – У 
нас є пріоритетні напрями 
розвитку: медицина, освіта, 
спорт, комунально-житло-
ві послуги. Ми плануємо у 
2016 р. відкрити великий 
центральний стадіон: з фут-
больними полями, тренажер-
ними залами, стадіонами, 
ігровими майданчиками. Це 
зручно для тих, хто хоче ве-
сти здоровий спосіб життя, 
загартовувати дітей, доціль-
но проводити вільний час. 
Хочемо реконструювати 3 
великих парки. Ще ми плану-
ємо створити цивілізований 
комплекс відпочинку, – тут 
Дмитро Вікторович виймає 
креслення. – Бачите, як буде 
гарно. Людям повинно бути 
тут комфортно й затишно.
Він захоплений цією іде-

єю. Із креслень видно: не-
забаром з’явиться сучасна 

набережна навколо існуючих 
озер. Пляж. Лавочки. Кав’яр-
ні. Бігові доріжки. 

– Ще ми плануємо будів-
ництво медичного містечка, 
яке об’єднає все: і пологовий 
будинок, і дитячу лікарню, 
і поліклініку. Навіть хочемо 
перевести з Бучі стаціонар 
для хворих. Це зручно для 
людей, – продовжує Дмитро 
Христюк. – Бо зараз для того, 
аби отримати медичну довід-
ку, треба бігати з одного боку 
Ірпеня до іншого. А так – все 
поряд, під рукою. Тим біль-
ше, що йдеться про людей 
хворих.
Не варто чекати, склавши 

лапки, доки тобі піднесуть 
діжечку меду. Якщо є думки 
щодо налагодження спільно-

го побуту – пропонуйте, не 
будьте байдужими. Для цьо-
го у міськраді створено від-
криту Громадську приймаль-
ню, «Прозорий офіс». Ірпінь 
у чомусь схожий на велику 
комунальну квартиру: від 
кожного з нас залежить, якою 
вона буде. 

– Ми плануємо утворення 
«Муніципальної варти». Це 
команда, яка відстежуватиме 
будь-які порушення. А ще – 
несанкціоновану торгівлю, 
бруд на вулицях, невивезене 
сміття, – продовжує Дмитро 
Христюк. – На вулицях вста-
новлять 120 відеокамер, які 
спостерігатимуть за правопо-
рушниками, недобросовісни-
ми підприємцями. Їх будуть 
штрафувати. Камери роз-
ташують навіть у школах, і 
батьки, при бажанні, зможуть 

подивитися, як поводить себе 
їхня дитина під час занять. 
Такого ще не було. Це важли-
во. Ми зробимо Ірпінь «про-
зорим», безпечним і зручним 
для життя містом.
Головне до труднощів ста-

витися не як до перепон, а як 
до завдань, які потрібно ви-
рішити. Годі вже казати: «ох, 
це погано, та й це погано, 
але ж від мене нічого особи-
сто не залежить, бо це справа 
області чи особисто Василя 
Васильовича чи Івана Івано-
вича (умовно). То почекаємо, 
що він скаже або накаже». 
Так, офіційно вони праві. Бо 
рішення виходить за межі їх-
ніх обов’язків. Але ось тут на 
користь діла завжди можна 
використати і «службові пов-
новаження», і власний досвід.
Дмитру Христюку подо-

баються люди ініціативні, які 
до суспільного ставляться, як 
справжні господарі. І хай сьо-
годні вони попросять якусь 
копійчину для реалізації сво-
їх задумів, але через деякий 
час буде видно, що ті вкла-
дення були немарними, то з 
ними він ладен працювати 
й далі. Головне – результат 
для громади, для міста, для 
суспільства.

– Я й сам завжди суспіль-
ні інтереси ставив вище, ніж 
особисті, – розмірковує Дми-
тро Вікторович. – Може, це 
звучить гучно, але я ніколи 
не думав про власне збага-
чення, а лише про збагачення 
громади. Мені пропонували 
участь у різних «схемах», – зі-
знається він. – Але це не для 
мене. Я цього не хочу.
Дмитра Вікторович весь 

у русі. Він жадає зремін, які 
хоче побачити і відчути – за-
раз, сьогодні. Не відкладаю-
чи на потім. Аби працювати 
чесно, діють певні мотивації: 
не тільки адміністративні, а й 
ринкові. Хоча б ті ж премії. 
Ірпінь справді дуже швид-

ко росте. Нові будинки, нові 
квартали. 

– Нарешті й забудовники 
зрозуміли: благоустрій міста 
їм тільки на користь, – кон-
статує Дмитро Вікторович. 
– Люди скоріше придбають 

житло у тих будинках, навко-
ло яких є впорядкована те-
риторія: дитячі майданчики, 
садочки, магазини, парки. 
До речі, на офіційному сайті 
міської райради для покупців 
квартир створено сторінку, 
де чітко прописано дані про 
незаконне будівництво, аби 
люди зрозуміли, хто будує в 
межах чинного законодав-
ства, а хто його порушує. І 
купували житло у тих підряд-
ників, котрі дотримуються 
закону. 
Земля в Ірпені та навколо 

нього – взагалі окрема тема. 
Якщо раніше на Приірпіння 
дивилися трохи зверхньо, то 
зараз – це ласий шматочок 
для багатьох столичних чи-
новників. Тож і ллється увесь 
цей бруд на місцеву владу, 
бо надто багато тих, хто звик 

отримувати «відкати» у влас-
ну кишеню, а не сплачувати 
офіційні податки до бюджету. 

ПОЛІТИК НОВОЇ ФОРМАЦІЇ
Дмитро Христюк – політик 

нової формації. Не боятися 
бути креативним, не склада-
ти до номенклатурної комо-
ри пам’яті замшілі згадки, не 
боятися вирішувати пробле-
ми нині й тепер. Так працює 
він сам і вимагає того ж від 
інших. 
Роботи дуже багато. Дода-

лося й те, що в Ірпені зараз 
оселилися 5 000 біженців зі 
Сходу, яким потрібно надати 
працю, житло, медичне об-
слуговування, місця для їхніх 
дітей у садочках і школах. 
Триває АТО. На жаль, жертви 
нескінченні. 12 хлопців з Ір-
пеня вже поклали свої голови 
на війні. Дмитро Вікторович 
вважає своїм обов’язком 
потурбуватися про кожну 
родину, яка втратила году-
вальника, про кожну сім’ю, в 
якій батько або син перебу-
ває там, на передовій. Пра-
цюючи заступником голови 
Київської обласної держад-
міністрації, через Мінсоцпо-
літики він «вибив» 51 млн. 
грн. на придбання квартир 
для сімей загиблих учасників 
АТО всієї Київщини. А це по-
над 170 родин! Хоча говори-
ти про це Дмитро Христюк не 
любить. 
Ще працюючи в КОДА, 

Дмитро Вікторович ініціював 
розробку «Дорожньої карти 
учасників антитерористичної 
операції та їх сімей для вирі-
шення питань соціального за-
безпечення, захисту, надання 
соціальних гарантій», аби 
кожен учасник АТО міг чітко 
зрозуміти, які пільги або до-
помогу повинна надати йому 
влада.
У рамках цієї державної 

програми 4 квартири будуть 
придбані для учасників АТО, 
які проживають у Приірпінні. 
Розуміючи велику проблему 
з житлом у тих, хто мешкає 
в Ірпені, розробили спеці-

альний місцевий проект: 
забезпечення квартирами 
сімей – учасників АТО. Жод-
не місто України ще не мало 
такої програми! І вже у 2016 
р. планується виділити понад 
50 квартир для учасників 
АТО.
Якось президента Чехії Ва-

цлава Гавела запитали: «наві-
що Ви проводите люстрацію і 
даєте молодим владу в руки 
– вони ж нічого не вміють?!». 
Він подумав і відповів: «кра-
ще 5 років помилок, ніж 50 
років саботажу!».
Так, цілком можливо, що в 

нової влади й будуть помил-
ки. Але не помиляється тіль-
ки той, хто нічого не робить. 
Молода команда – далеко-
сяжні плани!

Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

Ми плануємо будівництво медичного містечка, 
яке об’єднає все: і пологовий будинок, і 

дитячу лікарню, і поліклініку. Навіть хочемо 
перевести з Бучі стаціонар для хворих. Це зручно 
для людей. Бо зараз для того, аби отримати 
медичну довідку, треба бігати з одного боку 
Ірпеня до іншого. А так – все поряд, під рукою. 
Тим більше, що йдеться про людей хворих.
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ÂÎÄ²¯! ÍÅ ÇÍÈÊÀÉÒÅ ÂÎÄ²¯! ÍÅ ÇÍÈÊÀÉÒÅ 
ç ì³ñöÿ ñêîºííÿç ì³ñöÿ ñêîºííÿ ÄÒÏ! ÄÒÏ!
На Київщині почастішали випадки, коли водії здійснюють дорожньо-
транспортні пригоди та, сподіваючись залишитися непоміченими, 
зникають у невідомому напрямку.
Упродовж поточного року 

в нашій області зареєстрова-
но 130 дорожньо-транспорт-
них пригод, в яких травму-
валися люди, у 22 випадках 
– громадяни загинули. Ос-
новною причиною ДТП є 
свідоме ігнорування Правил 
дорожнього руху громадяна-
ми, які наражають на небез-
пеку насамперед оточуючих. 
Травмуються переважно пі-
шоходи. 

Водії, пам’ятайте! Зни-
каючи з місця автопри-
годи, ви зменшуєте шанс 
людини на порятунок, осо-
бливо якщо пригода ста-
лася в безлюдному місці. 
За умови вчасно наданої 
медичної допомоги життя 
потерпілого можна вря-
тувати. Окрім того, втеча 
з місця скоєння дорож-
ньо-транспортної пригоди 
тільки обтяжує вашу про-
вину.

Нагадуємо, що згідно з 
п.2.10 ПДР, у разі причетно-
сті до дорожньо-транспорт-
ної пригоди водій зобов’яза-
ний:

1. Негайно зупинити авто-
мобіль і залишатися на місці 
пригоди;

2. Увімкнути аварійну сиг-
налізацію і встановити знак 
аварійної зупинки відповідно 
до вимог пункту 9.10 ПДР;

3. Не переміщати тран-
спортний засіб і предмети, 
що мають причетність до 
пригоди;

4. Вжити можливих за-
ходів для надання першої 

медичної допомоги потер-
пілим, викликати карету 
швидкої медичної допомоги, 
а також повідомити про до-
рожньо-транспортну пригоду 
поліцію.
Управління превентивної 

діяльності Головного 
управління Національної 
поліціїу Київській області

Шановні учасники дорожнього руху! 
Якщо ви стали свідком ДТП, з місця якої водій на-

магається зникнути, запам'ятайте марку та номерний 
знак автомобіля або сфотографуйте на мобільний те-
лефон та негайно повідомте за телефоном: «102». 

Çàñóäæåí³ ñòàþòü íà øëÿõ âèïðàâëåííÿÇàñóäæåí³ ñòàþòü íà øëÿõ âèïðàâëåííÿ
8 грудня 2015 р. в Ірпінському виправному центрі (№132) відбулося засідання спо-

стережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, під час якого  було 
розглянуто подання адміністрації виправного центру щодо умовно-дострокового звіль-
нення осіб, які відбувають покарання. На підставі інформації, наданої адміністрацією 
Ірпінського виправного центру (№132) та пояснень засуджених, члени спостережної ко-
місії дійшли висновку, що шість осіб своєю поведінкою та ставленням до праці довели, 
що стали на шлях виправлення, тож одноголосно ухвалили рішення щодо погодження 
умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання.
Члени спостережної комісії провели індивідуальні бесіди із засудженими щодо їх 

ставлення до праці, персоналу колонії, про плани на майбутнє, а також заслухали ін-
формацію начальника Ірпінського виправного центру (№132) Кривого О.І. про практи-
ку застосування стягнень та заохочень щодо засуджених.

Голова спостережної комісії К.Ю.КАРЄВ

Ïî òðîòóàðàì – ç ïåðåïîíàìèÏî òðîòóàðàì – ç ïåðåïîíàìè
За рік, що минає, в нашому місті багато що змінилось на краще. 
З приходом нового мера в Ірпені з̀ явилися нові парки, дитячі 
заклади, дороги. Радує те, що розвивається інфраструктура 
міста. Проте ще немало необхідно зробити. Зупинюсь тільки 
на одному питанні, для вирішення якого не потрібно великих 

капіталовкладень. Це стан частини тротуарів. 

Уже багато років поспіль перебуває в 
незадовільному стані тротуар біля магази-
ну «Фуршет». Люди, перехожі з дитячими 
візками повинні обходити його проїжджою 
частиною. А це – безпека руху! Невже в та-
кої успішної й великої мережі супермарке-
тів, як «Фуршет», не знайдеться коштів на 
ремонт двох десятків метрів тротуару, по 
якому ходять його ж покупці?!
На тій же вулиці Полтавській, попри 

капітальний ремонт значної її частини, 
є також ще немало «вузьких» місць. Вони 
особливо різко контрастують з новенькою 
плиткою й акуратними бордюрами. 
Якщо повернути з Полтавської на 8-му 

Лінію (вул. Дзержинського), то пройти по тротуару з дитячим візком також практично 
неможливо. Тут на тротуарах укладені ще з радянських часів бетонні плити, місцями їх 
взагалі немає. І, йдучи тротуаром, потрапляєш в ями, в яких у сиру погоду стоять калюжі. 
І знову пішоходи змушені виходити на дорогу, де рух досить інтенсивний. Слід зазна-
чити, що сам район забудований багатоповерхівками, і новобудови ростуть, як гриби, 
тому кількість людей буде тільки збільшуватись. 
Можливо, тут і не варто міняти весь тротуар, а просто частину викласти тротуарною 

плиткою, а бетонні плити з цієї ділянки перекласти туди, де їх не вистачає. Вирішувати 
спеціалістам. 
Додам лише, що в містах Європейського Союзу, куди прагне Україна, саме пішохід 

є пріоритетом у вуличному русі. І це – ще один аргумент на користь того, щоб більше 
уваги приділяти стану тротуарів. 

З повагою, Микола КОПИЛОВ, житель м.Ірпінь

МАЄМО ЗАПОБІГТИ БІДІ
Шановний Володимире Андрійовичу!
Прошу Вас дати вказівку відповідним міським службам ви-

вчити можливість підвищення безпеки пішоходів на переході 
від нашого храму до студентського гуртожитку (м.Ірпінь, вул. 
Садова, 86-а).
Щодня, особливо в навчальний період, сотні людей пере-

тинають у цьому місці вул. Садову, і я неодноразово був свідком ситуації, коли автів-
ки, що рухаються з боку «Машторфу», ледь устигають зупинитися, тому що помічають 
пішоходів в останню мить. Після реконструкції вулиці кілька років тому зменшився 
градус огляду переходу.
Особливо це актуально зараз, коли побільшало не тільки студентів-пішоходів, а й 

студентів-водіїв, які «літають» вулицями міста і несуть небезпеку оточуючим. Окрім 
того, цим переходом постійно користуються діти, які йдуть із церкви на ігровий май-
данчик біля гуртожитку або навпаки.
Пропоную встановити додаткові попереджувальні дорожні знаки (наприклад: «На 

дорозі діти!», «Швидкість – 20км/год.», не тільки на стовпчиках, а й на асфальті і «ле-
жачі поліцейські», які колись там були).

З повагою, настоятель храму Святого Миколая прот. Андрій КЛЮШЕВ

ХОЧУ БУТИ ПОЧУТИМ!

ÇÀÒÐÈÌÀÍÎ 29-Ð²×ÍÎÃÎ ÁÓ×ÀÍÖß, ßÊÈÉ ÇÀÒÐÈÌÀÍÎ 29-Ð²×ÍÎÃÎ ÁÓ×ÀÍÖß, ßÊÈÉ 
ÓÄÎÌÀ ÂÈÃÎÒÎÂËßÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈÓÄÎÌÀ ÂÈÃÎÒÎÂËßÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
Днями під час обшуку в оселі підозрюваного бучанця правоохоронці виявили та 

вилучили приладдя й речовини, призначені для виготовлення наркотичного засобу – 
амфетаміну: медичні шприци з наркотичною речовиною та 10 каністр об’ємом від 
3-х до 10 літрів з речовиною білого і коричневого кольору. Вилучене направлено на 
експертизу. 
Підозрюваний пояснив поліцейським, що виготовляв амфетамін для власного вжи-

вання за рецептом, який знайшов у мережі Інтернет.
Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за 

ч.1 ст.317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва 
чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримі-
нального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 3 до 5 років. Вирішується питання про оголошення підозри. Досудове 
розслідування триває.

Ірпінський ВП у Київській області

КРИМІНАЛ

ПИЛЬНУЙМО!

Á²Ëß ØÊÎËÈ Â ²ÐÏÅÍ² Á²Ëß ØÊÎËÈ Â ²ÐÏÅÍ² 
ÌÎËÎÄÈÊ ÑÒÐ²ËßÂ ÏÎ Ä²ÒßÕÌÎËÎÄÈÊ ÑÒÐ²ËßÂ ÏÎ Ä²ÒßÕ

15 грудня в Ірпені заро-
бітчанин зі Львова на тери-
торії школи №1 стріляв по 
дітях. Про це УНН повідо-
мили в прес-службі Управ-
ління поліції охоронив Ки-
ївській області.
Близько 20:00 до чер-

гової частини Ірпінського 
міського відділу поліції на-
дійшло повідомлення від 
працівника Ірпінської за-
гальноосвітньої середньої 
школи №1 про те, що неві-
домий на території закла-
ду стріляє з пістолета у бік 
дітей. Постраждалих немає. 
На місце події відразу було 
направлено наряд групи 

затримання. Але на той час 
чоловік встиг втекти.
Під час оперативно-по-

шукових заходів поліцей-
ські затримали підозрілого 
чоловіка, схожого за при-
кметами на зловмисника. 
Ним виявився 19-річний 
житель села Бітля, що на 
Львівщині.

«Під час поверхового ог-
ляду у підозрюваного було 
виявлено пневматичний 
пістолет марки «М&Р40», 
споряджений кульками ка-
лібру 4,5 мм», — сказано в 
повідомленні. Походження 
зброї молодик пояснити не 
зміг.

За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження 
за ч.4 ст.296 (хуліганство, 
яке вчинене із застосу-
ванням вогнепальної або 
холодної зброї чи іншо-
го предмета, спеціально 
пристосованого або зазда-
легідь заготовленого для 
нанесення тілесних уш-
коджень) Кримінального 
кодексу України. Санкція 
статті передбачає покаран-
ня у вигляді позбавлення 
волі на строк від 3-х до 
7-ми років.

 Джерело: УНН 

КРИМІНАЛ

Âîëîíòåðè â³äâ³äàëè ³ðï³íö³â íà ïåðåäîâ³éÂîëîíòåðè â³äâ³äàëè ³ðï³íö³â íà ïåðåäîâ³é
Із черговою гуманітарною 

допомогою волонтери Громад-
ської організації «Волонтерська 
рада» відвідали наших захисни-
ків на передовій, а саме – міста 
Маріуполь – Волноваха – Бог-
данівка та інші населені пунк-
ти, де захищають нашу Україну 
ірпінці. 

«Дорога була неважкою, 
оскільки після всіх попередніх 
поїздок знаємо напам'ять кожен 
провулок. На передовій прохо-
лодніше, та бійці цьому раді, 
оскільки болото замерзає і по-
кращує прохідність доріг. Дивилися на бійців і бачили, які вони втомлені та виснажені, 
зате без фальші та пафосу! Тримаються, дуже нам усім дякують, навіть жартують», – роз-
повідають, повернувшись із зони АТО, волонтери.
Бійці передавали велику вдячність прекрасній мамі одного із військовослужбовців з Ір-

пеня, яка шиє маскувальні халати, невтомним жінкам за теплі в’язані шкарпетки, «Кухар-
ській сотні Приірпіння» і Геннадію та Оксані Чуріловим за чергову порцію смачних страв, 
солодощів, а також деяких необхідних речей, ГО «Центр городян. Перспектива»  і Попо-
вій Оксані за ковдри та знеболювальні медикаменти та ін., Володимиру Островському за 
вкрай необхідні мишоловки, маленьким патріотам за малюнки і слова підтримки та всім 
іншим, хто не забуває про них і завжди поспішає на допомогу й підтримує їх на передовій.
Волонтери ГО «Волонтерська рада» приєднуються до цих щирих і дуже гарячих подяк 

та звертаються із проханням і надалі підтримувати наших хлопців. У всіх нас попереду – 
новорічні та Різдвяні свята, тож не будемо забувати про наших захисників, які боронять 
нашу землю, наш спокій. Не стійте осторонь, не будьте байдужими, звертайтеся, цікавте-
ся, приєднуйтесь! Усім нам миру!
Наші контакти: м.Ірпінь, вул. Паризької Комуни, 10 (вхід зі сторони дитячого майдан-

чика), тел. (067)100-87-29, (068)364-59-13.
ГО «Волонтерська рада»
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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 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
11.55 Погода.
12.00 "План на завтра" 
з А. Рiнгiс.
12.30 Зроблено в 
Європi.
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до 
Америки.
13.50 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 Школа Мерi 
Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.10 Х/ф "Полковнику 
нiхто не пише".
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи 
Україну.
19.45 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в 
Європi.
21.00 Новини.
21.25 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 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт 12,5 
км. Жiнки.
2.30 Хокей. Чемпiонат 
України. "Донбас" - 
"Вiтязь".
4.25 Д/ф "Поцiлунок 
Путiна".
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 9".
10.50 "Мiняю жiнку 9".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 9".
13.45 Т/с "Однолюби".
15.50 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене 
кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй 
москаль".
22.00 "Грошi".
23.15 "ТСН".
23.30 "Мiнкульт".
0.00 Драма 
"Викрадений син: 
Iсторiя Тiффанi Рубiн". 
(2 категорiя).
1.50 Драма "Побiчний 
ефект". (2 категорiя).
3.30 Драма 
"Викрадений син: 
Iсторiя Тiффанi Рубiн". 
(2 категорiя).

5.00 "Служба Розшуку 

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 Т/с "Розумниця, 
красуня", 1-3 с.
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Розумниця, 
красуня", 4 с.
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".
19.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради 
любовi я все зможу!"
22.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).
0.45 Х/ф "Солдати 
невдачi".
2.50 Д/с "Вiйна 
всерединi нас".
3.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).

Канал "Україна"

5.50 10 хвилин з 
Прем є̀р-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 "Другий 
шанс". (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Другий 
шанс". (2 категорiя).
18.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
15 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Анка з 
Молдавiї", 1 i 2 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Особливо 
небезпечний". (3 
категорiя).
1.50 Подiї.
2.50 "Говорить 
Україна".
4.10 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Вiдплата", 15 с.
5.00 Подiї.

СТБ

5.50 "Все буде добре!"
7.45 "Все буде 
смачно!"
8.40 "Зiркове життя. 
Правила вдалого 
розлучення".
9.35 "Зiркове життя. 
Пробачити зрадника".
10.30 "Битва 
екстрасенсiв 15".
12.40 "Танцюють всi! 
6".
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".
22.48 "Хата на тата".
23.18 "Детектор брехнi 
7".
1.08 "Один за всiх".
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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 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. 
Спорт.
11.45 Погода.
11.50 Перша студiя.
12.35 Д/с "Калiфорнiя 
наша".
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
14.55 Фольк-music.
16.10 Подорожнi.
17.00 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.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Д/ф "Чорнi 
лангури".
2.20 Х/ф "Полковнику 
нiхто не пише".
4.15 Д/ф "Журналiст i 
масовий вбивця".
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 9".
10.55 "Мiняю жiнку 9".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 9".
13.40 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй 
москаль".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене 
кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй 
москаль".
22.00 "Новий Iнспектор 
Фреймут 3".
23.15 "ТСН".
0.00 Драма "Побiчний 
ефект". (2 категорiя).
2.05 Мелодрама "Гiрке 
кохання". (2 категорiя).
3.35 "ТСН".
4.05 "В мережi".
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!"
22.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).
0.45 Х/ф "Вечеря 
з дурнями". (2 
категорiя).
2.50 Д/с "Вiйна 
всерединi нас".
3.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).

Канал "Україна"

6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф "Волошки 
для Василiси".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Волошки 
для Василiси".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
16 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Анка з 
Молдавiї", 3 i 4 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 1 i 2 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Х/ф "Особливо 
небезпечний". (3 
категорiя).
4.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Вiдплата", 16 с.
5.00 Подiї.

СТБ

5.55 "Все буде добре!"
7.50 "Все буде смачно!"
8.45 Х/ф "Дiвчата".
10.40 "Битва 
екстрасенсiв".
12.05 "Танцюють всi! 
6".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Кохана, ми 
вбиваємо дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми 
вбиваємо дiтей".
0.00 "Один за всiх".
0.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
1.45 Х/ф "Летять 
журавлi".

Новий канал

3.05 Служба розшуку 
дiтей.
3.10 Абзац!
4.05 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
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В типографию г.Ирпень требуются:  
брошуровщики, упаковщики, грузчик (без 
вредных привычек), помощник печатни-
ка. Обучение предоставляется бесплатно! 
Тел.: 067-658-46-58, 044-456-19-82 
Владимир

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81

1.30 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
2.53 Х/ф "Балада про 
солдата".
4.17 "Найкраще на ТБ".

Новий канал

6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Х/ф "Iндiана 
Джонс i останнiй 
хрестовий похiд".
13.40 Х/ф "Iндiана 
Джонс i Королiвство 
кришталевого черепа".
16.05 Т/с "Не родись 
вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.10 Пристрастi за 
ревiзором.
23.25 Х/ф 
"Випробування 
весiллям". (2 
категорiя).
1.45 Х/ф "Озеро страху 
4". (3 категорiя).

ICTV

4.40 Служба розшуку 
дiтей.
4.45 М/с "Том i Джерi у 
дитинствi".
5.35 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
6.35 Факти тижня з О. 
Соколовою.
8.35 10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром 
України.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
10.15 Т/с "Путьова 
країна".
11.30 Дивитися усiм!
11.50 Х/ф "Володар 
персня. Двi вежi".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Володар 
персня. Двi вежi".
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф "Володар 
персня. Двi вежi".
16.25 Х/ф "Термiнатор 
3. Повстання машин".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова з 
А. Куликовим.
0.25 Х/ф "Конан-
варвар". (2 категорiя).
2.45 Х/ф "Головний 
пiдозрюваний". (2 
категорiя).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.30 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.00 "Облом.UA".
8.35 "Помста природи".
10.20 Т/с "Мушкетери".
12.30 Х/ф "Острiв 
МакКiнсi".
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 "Слiд смертi".
22.30 Т/с "Череп i 
кiстки".
23.30 Новини 
"Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Акула-
вбивця".
2.15 Х/ф "Легенда про 
княгиню Ольгу".

6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.20 Kids̀  Time.
7.25 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Не родись 
вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Любов на 
островi".
20.40 Х/ф "Турецька 
для початкiвцiв". (2 
категорiя).
22.50 Х/ф "Заручини 
жартома". (2 
категорiя).
1.00 Х/ф 
"Випробування 
весiллям". (2 
категорiя).
3.00 Абзац!

ICTV

5.05 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.10 Т/с "Прокурори".
12.05 Х/ф "Битва 
титанiв".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Битва 
титанiв".
14.40 Т/с "Код 
Костянтина".
15.40 Патруль. 
Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. 
Самооборона.
16.40 Т/с "Прокурори".
17.35 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".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф 
"Апокалiпсис". (2 
категорiя).
2.35 Т/с "Морська 
полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.15 Т/с "Кiстки".

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 "Величезнi 
монстри".
10.25 Д/ф "Загубленi 
свiти".
11.20 Д/ф "Прихованi 
мiста".
12.20 Х/ф "800 льє 
вниз Амазонкою".
14.10 Т/с "Зоряна 
брама. Всесвiт 2".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 Новини 
"Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 
7.62".
20.20 Х/ф "Веселi 
канiкули".
22.30 Т/с "Череп i 
кiстки".
23.30 Новини 
"Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Небезпечна 
зона".
2.20 Х/ф "Ярослав 
Мудрий".

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

Відділенню поштового зв’язку на по-
стійну роботу потрібні ЛИСТОНОШІ.
Оплата праці – відрядно-преміальна. За-
безпечуються спецодягом, велосипедом.
Довідки за тел.: 55-369

Працює громадська приймальня !
Шановні ірпінчани!  
За адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 
105-Б, офіс №308 працює громадська 
приймальня депутатів Ірпінської міської 
ради Ковальчука Ярослава Олексійовича, 
Калічка Артема Андрійовича, Молча-
нова Володимира Володимировича, які 
представляють у міській раді Ірпінську 
міську організацію політичної партії ВО 
«Батьківщина».
Ви можете звертатись з питань підготов-
ки актів обстеження, звернень громадян 
тощо.
Прийом проводиться з 10:00 до 17:00 
щоденно, крім вихідних.
Телефон  для довідок: 066-611-58-78, 
066-391-68-64.

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

 "Центр отцовства" ПРИГЛАШАЕТ НА 
ОБУЧЕНИЕ юношей и мужчин, ко-
торые желают стать джентльменами и 
заботливыми 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

► Вважати недійсним втрачене посвідчення ветерана 
військової служби АА 371406 від 31.12.2013 р. Видане 
Київським обласним військовим комісаріатом на ім'я По-
бочій Світлана Петрівна.
► Вважати недійсним викрадений договір купівлі-про-

дажу квартири,що розташована за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Карла-Маркса, буд. 2-К, кв 3, від 27.11.2012 р., який заре-
єстрований за номером в реєстрі №8493 виданий на ім'я 
покупця Мітельової Ольги Василівни.
► Загублений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку серія ЯМ №541387, яка знаходиться за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 8к та видана на 
ім'я Гладуна Івана Олександровича вважати недійсним.
► СПРОСТУВАННЯ ОГОЛОШЕННЯ
Цим повідомляємо, що оголошення, надане у місце-

вій газеті "Ірпінський вісник" від 11.12.2015 №49 (2741) 
стор. 14, щодо недійсності втраченого свідоцтва про право 
власності САВ №135524 06.05.2008 р. на ім'я Василенко 
Надії Мойсеївни, видане на підставі рішення виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради №65 від 12.03.2008 р., 
реєстраційний номер: 23146099, адреса об'єкта: Київська 
область, м. Ірпінь, вул. Східна, б. 14, номер запису: 2514 
в книзі: 33-366 не відповідає дійсності, оскільки оригінал 
вищезазначеного документу знаходиться в будинку влас-
ників.

ОГОЛОШЕННЯ

Від щирого серця!
Висловлюю подяку праців-

никам Товариства Червоно-
го Хреста, який знаходиться в селищі 
Гостомель, – Валентині Володимирівні 
Забарило, Вірі Миколаївні Рябоконь – 
за чудово організоване і змістовно на-
повнене свято, приурочене Міжнарод-
ному дню інвалідів. Проведене воно 
2 грудня у Гостомельському будинку 
культури. Допомогу в організації свята 
надала місцевий депутат Н.В.Черінська. 
Дякуємо за гарний концерт, числен-

ні привітання та прекрасні подарунки, 
підготовлені для людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Нехай до-
бро, яке Ви несете іншим людям, по-
вертається до Вас сторицею!

Ольга РАТУШНЯК, інвалід ІІ групи
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ТЕЛЕПРОГРАМА 21 — 27 ГРУДНЯТЕЛЕПРОГРАМА 21 — 27 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.
11.25 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.
16.30 Д/ф "Замки 
Європи".
17.20 Погода.
17.35 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Т/с "Мафiоза".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої 
особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
2.55 Надвечiр̀ я. Долi.
3.45 Свiтло.
4.20 Д/ф "Замки 
Європи".
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 9".
10.55 "Мiняю жiнку 
9".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 
9".
13.40 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй 
москаль".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене 
кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй 
москаль".
22.00 "Одруження 
наослiп".
23.15 "ТСН".
0.00 Мелодрама 
"Гiрке кохання". (2 
категорiя).
1.55 Комедiя "День 
подяки".
3.25 "ТСН".
3.55 "В мережi".
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 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!"
22.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).
0.40 Х/ф "Заводiй". (2 
категорiя).
2.55 Д/с "Вiйна 
всерединi нас".
3.50 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).

Канал "Україна"

6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Скринька 
Пандори". (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Скринька 
Пандори". (2 
категорiя).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
17 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Анка з 
Молдавiї", 5 i 6 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 3 i 4 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
4.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Вiдплата", 17 с.
5.00 Подiї.

СТБ

5.40 "Все буде добре!"
7.25 "Все буде смачно!"
8.20 "Зiркове життя. Як 
забували зiрок 3".
9.20 "Зiркове життя. 
Весiлля - лiки вiд 
старостi".
10.15 "Битва 
екстрасенсiв. Боротьба 
континентiв".
12.35 "Танцюють всi! 
7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "МастерШеф 5. 
Фiнал".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "МастерШеф 
5. Оголошення 
переможця".
23.05 "Моя правда. 
Ектор Хiменес-Браво".
0.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
1.50 Х/ф "Наречений з 
того свiту".

Новий канал

3.55 Зона ночi.

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 Погода.
9.20 Про головне.
9.50 Вiкно до 
Америки.
10.20 Чоловiчий клуб.
10.50 Вiйна i мир.
11.55 Погода.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 М/ф.
14.35 Спогади.
15.30 Надвечiр̀ я. 
Долi.
16.30 Свiтло.
17.15 Погода.
17.30 Д/с "Дорогами 
Саксонiї".
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Т/с "Мафiоза".
20.30 Д/с "Калiфорнiя 
наша".
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
22.10 5 баксiв.net.
22.25 Нiчна Меса 
Рiздва Христового за 
участю Святiйшого 
Отця Франциска в 
Колiзеї (Рим).
0.30 Пiдсумки.
0.50 Погода.
0.55 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
2.20 Д/с "Дорогами 
Саксонiї".
2.50 Вiра. Надiя. 
Любов.
3.40 Свiтло.
4.15 Д/ф "Вiдмовся 
вiд завтрашнього 
дня".
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.

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 9".
10.50 "Мiняю жiнку 9".
12.00 "ТСН".
12.20 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй 
москаль".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене 
кохання".
19.30 "ТСН".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй 
москаль".
22.00 "Право на 
владу".
23.15 "ТСН".
23.30 "Право на 
владу".
0.20 Комедiя "День 
подяки".
2.00 Комедiя "Куди 
подiлися Моргани?" 
(2 категорiя).
3.40 "ТСН".
4.10 "В мережi".
5.05 "Телемагазин".

Iнтер

5.35 "Подробицi" - 
"Час".
6.35 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi 
я все зможу!"
11.15 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується 
кожного".
19.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради 
любовi я все зможу!"
22.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).
0.50 Х/ф "Дорослi 
дiти розлучення". (2 
категорiя).
2.50 Д/с "Вiйна 
всерединi нас".
3.45 Т/с "Двадцять 
рокiв без любовi". (2 
категорiя).

Канал "Україна"

6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Скринька 
Пандори". (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Скринька 
Пандори". (2 
категорiя).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
18 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Анка з 
Молдавiї", 7 i 8 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 5 i 6 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
4.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Вiдплата", 18 с.
5.00 Подiї.

СТБ

5.45 "Все буде добре!"
7.30 "Все буде смачно!"
8.25 "Зiркове життя. 
Помилки молодостi".
9.15 "Зiркове життя. 
Слава в обмiн на 
родину".
10.15 "Битва 
екстрасенсiв. Боротьба 
континентiв".
12.35 "Танцюють всi! 7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Зваженi та 
щасливi 5. Фiнал".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Зваженi та 
щасливi 5. Оголошення 
переможця".

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 "Блакитна 
лагуна".
21.00 Х/ф "Нецiлована".
23.00 Х/ф "Думай, як 
чоловiк". (2 категорiя).
1.25 Х/ф "Заручини 
жартома". (2 
категорiя).

ICTV

4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Студiя Вашингтон.
4.55 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.15 Т/с "Прокурори".
12.10 Х/ф "Гнiв титанiв".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Гнiв 
титанiв".
14.45 Т/с "Код 
Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. 
Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.40 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".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф "Головний 
пiдозрюваний". (2 
категорiя).
1.30 Т/с "Морська 
полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.10 Т/с "Кiстки".

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 "Величезнi 
монстри".
10.20 Д/ф "Загубленi 
свiти".
11.15 Д/ф "Джунглi 
Атлантиди".
12.15 Х/ф "Небезпечна 
зона".
14.10 Т/с "Зоряна 
брама. Всесвiт 2".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 Новини 
"Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Цiлком таємно".
20.20 Х/ф "Спiймати i 
вбити".
22.30 Т/с "Череп i 
кiстки".
23.30 Новини 
"Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Воронка".
2.15 Х/ф "Захар 
Беркут".
3.50 Х/ф "Москаль-
чарiвник".

23.15 "Один за всiх".
0.30 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
1.30 Х/ф "Почни 
спочатку".

Новий канал

3.00 Абзац!
3.55 Служба розшуку 
дiтей.
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".
11.05 Т/с "Моя 
прекрасна няня".
16.10 Т/с "Не родись 
вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Повернення 
до Блакитної лагуни".
20.55 Х/ф "Лапочка".
22.50 Х/ф "Щасливчик". 
(2 категорiя).
0.50 Х/ф "Думай, як 
чоловiк". (2 категорiя).
3.10 Абзац!

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.
9.55 Антизомбi.
10.55 Т/с "Прокурори".
11.50 Х/ф "Пригоди 
Плуто Неша".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Пригоди 
Плуто Неша".
14.20 Т/с "Код 
Костянтина".
15.20 Патруль. 
Самооборона.
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. 
Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.40 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".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф "Найманець". 
(2 категорiя).
1.55 Т/с "Морська 
полiцiя. Лос-Анджелес".
3.25 Т/с "Кiстки".

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 "Вiдродження 
клинка".
10.20 Д/ф "Загубленi 
свiти".
11.15 Д/ф "Джунглi 
Атлантиди".
12.15 Х/ф "Воронка".
14.10 Т/с "Зоряна брама. 
Всесвiт 2".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 Новини 
"Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Хоробрi серця".
21.20 Х/ф "Небезпечне 
занурення".
23.30 Новини 
"Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Вогняний бiй".
2.15 Х/ф 
"Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

ІНФОРМАЦІЯ Виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради про проведення конкурсу на право 
укладання договорів оренди комунального майна 

територіальної громади м. Ірпеня

1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 2,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Садо-
ва, 29 (дитяча поліклініка).

Балансоутримувач: Комунальний заклад «Ірпінська централь-
на міська лікарня» Ірпінської міської ради. Ринкова вартість майна 
відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 17 622,0 грн. з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення бахілоавтомата.
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 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 2,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.Садо-
ва, 38 (поліклініка).

Балансоутримувач: Комунальний заклад «Ірпінська централь-
на міська лікарня» Ірпінської міської ради. Ринкова вартість майна 
відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 17 622,0 грн. з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення бахілоавтомата.
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 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитло-
ве приміщення площею 41,2 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Соборна, 183.

Балансоутримувач: відділ культури, національностей та релігій 
Ірпінської міської ради. Ринкова вартість майна відповідно до звіту 
про незалежну оцінку складає 316 470,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення бахілоавтомата.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 17% від 

вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

4. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитло-
ве приміщення площею 8,1 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Шевченка, 3.

Балансоутримувач: відділ культури, національностей та релігій 
Ірпінської міської ради. Ринкова вартість майна відповідно до звіту 
про незалежну оцінку складає 98 424,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення офісу.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 18% від 

вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

5. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитло-
ве приміщення площею 2,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Пролетарська, 21.

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Управління 
житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської 
ради. Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 15 362,4 грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення кавоавтомата.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 9% від 

вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

6. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитло-
ве приміщення площею 6,0 кв.м. за адресою: м.Ірпінь, вул.
Пролетарська, 21.

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Управління 
житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської 
ради. Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 46 088,4 грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для  розміщення офісу.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 18% від 

вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ (орендна ставка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна). У подальшому орендна плата підлягає кори-
гуванню на щомісячні індекси інфляції.

7. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: димова 
труба котельні та майданчик площею 8,0 кв.м. за адресою: 
м.Ірпінь, вул.Соборна, 1-А.

Балансоутримувач: КП „Ірпіньводоканал”. Ринкова вартість 
майна відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 184 663,2 
грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: Умови використання приміщення: для розміщення 
обладнання стільникового зв’язку.

Початковий розмір річної орендної плати – не менше 40% 
від вартості об’єкта, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, 
з урахування ПДВ.  У подальшому орендна плата підлягає коригу-
ванню на щомісячні індекси інфляції.

Основні умови конкурсу для об’єктів: початковий розмір 
орендної плати з розрахунку на місяць визначається відповідно до 
Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна, що належить територіальній громаді м. Ір-
пінь (рішення Ірпінської міської ради від 13.09.13 р. №3424-47-6) 
залежно від цільового призначення використання орендарем не-
рухомого майна; використання об’єкту оренди при найбільшому 
розмірі орендної плати; орендна плата підлягає коригуванню на 
щомісячні індекси інфляції; дотримання вимог експлуатації об’єк-
та; належне утримання прилеглої території; здійснення певних ви-
дів ремонтних робіт; забороняється розміщення розважально-му-
зичних закладів, нічних клубів, які шкодять відпочинку мешканців 
будинку та встановлення ігрових автоматів; належне виконання 
орендарем всіх обов’язків за договором оренди. Для участі у кон-
курсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:

1. Заяву про участь в конкурсі (у встановленій формі);
2. Документи, що підтверджують сплату реєстраційного та га-

рантійного внесків;
3. Документи, які визначені наказом Фонду державного майна 

України від 14.11.2005  року № 2975 «Про затвердження переліку 
документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору 
оренди державного майна»;

4. Зобов’язання (пропозиції у встановленій формі) щодо ви-
конання умов конкурсу та забезпечення плати (надаються у кон-
вертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника 
конкурсу);

5. Відомості про учасника конкурсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів;
- документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
- відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника 

конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей;

- неприбуткові організації – копію документів про реєстрацію 
неприбуткової організації;

б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або 

належним чином оформлену довіреність, видану представнику 
фізичної особи;

-  виписку з Єдиного державного реєстру;
- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом оренди здійснюється за погоджен-

ням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) складає 

17,00 грн. та перераховується до цільового фонду міської ради 
соціально-економічного розвитку міста. Гарантійний внесок у роз-
мірі 10% від суми річної орендної плати перераховується на ра-
хунок одержувача коштів виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради. Номера рахунків для сплати гарантійного та реєстраційного 
внесків, додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 8. Конкурс буде проведено через 30 
днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник» за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім.25). Кінцевий термін 
подання документів для участі у конкурсі – за 6 днів до проведення 
конкурсу. Документи приймаються за адресою м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а (кім.28). Довідки за телефоном –  62-461.

Заступник міського голови Л.Я. Михальченко
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15.20 Т/с "Скринька 

Пандори". (2 категорiя).

17.20 Т/с "Поверни мене", 1 i 

2 с. (2 категорiя).

19.00 Подiї.

19.40 Т/с "Поверни мене". (2 

категорiя).

22.10 Х/ф "Снiговий янгол".

0.20 Зоряний шлях. Субота.

1.20 Подiї.

2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

4.00 Реальна мiстика.

СТБ

6.40 Х/ф "Карнавальна нiч".

8.00 "Караоке на Майданi".

9.00 "Все буде смачно!"

9.55 "Зваженi та щасливi 

5. Фiнал. Оголошення 

переможця".

12.00 Т/с "Коли ми вдома".

15.20 Х/ф "Королева 

бензоколонки".

17.00 "Хата на тата".

19.00 "Х-Фактор 6. Гала-

концерт. Оголошення 

переможця".

23.55 Т/с "Коли ми вдома".

1.15 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.10 Т/с "Франклiн i Беш".

4.00 Зона ночi.

6.10 Ревiзор.

8.50 Ревiзор.

11.00 Пристрастi за 

ревiзором.

13.15 Х/ф "Блакитна лагуна".

15.15 Х/ф "Повернення до 

Блакитної лагуни".

17.10 Х/ф "Блакитна лагуна 

3".

19.00 Х/ф "Завжди говори 

"так!" (2 категорiя).

21.00 Х/ф "Брюс 

Всемогутнiй".

22.55 Х/ф "Знайомтеся, 

Дейв".

0.40 Х/ф "З 13 в 30".

ICTV

4.25 Факти.

4.55 М/с "Том i Джерi у 

дитинствi".

5.50 Х/ф "Проект "Динозавр".

7.35 Х/ф "Пригоди Плуто 

Неша".

9.30 Секретний фронт.

10.25 Антизомбi.

11.25 Дiстало!

12.25 Громадянська оборона.

12.45 Факти. День.

13.00 Громадянська оборона.

13.40 Iнсайдер.

14.40 Т/с "Володимирська, 

15".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

20.10 Х/ф "Метод Хiтча".

22.25 Х/ф "Хенкок".

0.15 Х/ф "Я - легенда". (2 

категорiя).

2.10 Х/ф "Найманець". (2 

категорiя).

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".

14.55 Баскетбол Суперлiга: БК 

"Будiвельник" - БК "Днiпро".

16.50 Х/ф "Мисливцi".

18.50 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна".

21.00 Х/ф "Пiд прицiлом".

23.00 Х/ф "Вогняний бiй".

0.50 Х/ф "Палаючий острiв".

2.35 Х/ф "Вiдьма".

П'ЯТНИЦЯ, 25 грудня СУБОТА, 26 грудня НЕДІЛЯ, 27 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.
9.10 Погода.
9.25 Нiчна Меса Рiздва 
Христового за участю 
Святiйшого Отця 
Франциска в Колiзеї 
(Рим).
11.45 Вересень.
12.15 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
12.50 Новини.
13.00 Рiздвяне 
послання та 
Апостольське 
Благословення для 
Риму i цiлого свiту 
Святiйшого Отця 
Франциска з пл. Св. 
Петра в Римi.
13.35 Погода.
13.40 Час-Ч.
14.05 Казки Лiрника 
Сашка.
14.20 М/ф.
14.50 Театральнi 
сезони.
15.40 Вiра. Надiя. 
Любов.
16.40 Погода.
16.50 Д/ф "Кардинал 
Мар̀ ян Яворський".
17.45 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Intermarium.
20.30 "План на завтра" 
з А. Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20 Вертикаль 
влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Музичне турне.
3.05 Надвечiр̀ я. Долi.
3.55 Д/ф "Втеча з 
культу".
4.40 Про головне.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 9".
10.50 "Мiняю жiнку 9".
12.00 "ТСН".
12.20 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй 
москаль".
16.45 "ТСН".
17.15 Т/с "Заборонене 
кохання".
19.30 "ТСН".
20.20 "Вечiрнiй Київ".
22.45 "Свiтське 
життя".
23.45 Комедiя "Куди 
подiлися Моргани?" (2 
категорiя).
1.45 Комедiя 
"Подорож у свiт 
Джейн Остiн".
4.45 Комедiя "Бiднi 
родичi".

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".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне 
дзеркало".
23.30 Х/ф "Кейт i Лео".
2.00 Х/ф "Ночi 
Гарлема".
4.50 "Подробицi" - 
"Час".

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.
10.50 "Говорить 
Україна".
12.00 Реальна мiстика.
13.00 Х/ф "Снiговий 
янгол".
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф "Снiговий 
янгол".
16.00 Глядач як 
свiдок.
18.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
19 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Анка 
з Молдавiї". (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 7 i 8 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
4.00 Т/с "Клан 
ювелiрiв. Вiдплата", 
19 с.
5.00 Зоряний шлях.
5.50 Т/с "Нахаба".

СТБ

5.45 Х/ф 
"Прощавай, шпана 
замоскворецька".
7.45 "Зiркове життя. 
Зiрки iз небайдужим 
серцем".
8.45 "Зiркове життя. 
Фатальне кохання 
холостякiв".
9.40 Х/ф "Молода 
дружина".
11.40 Х/ф "Ой, ма-
моч-ки!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Танцюють всi! 
8. Фiнал".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Танцюють 
всi! 8. Оголошення 
переможця".
0.30 Т/с "Коли ми 
вдома".

УТ-1

6.00 Пiдсумки.
6.20,7.00,8.00 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.05 Шеф-кухар країни.
8.10 АгроЕра. Пiдсумки.
8.25 Код безпеки.
8.40 Вперед на Олiмп!
9.05 Погода.
9.15 М/ф.
9.25 Казки Лiрника Сашка.
9.40 Школа Мерi Поппiнс.
9.55 Хочу бути.
10.15 Хто в домi хазяїн?
11.00 Х/ф "Життя навиворiт".
13.05 Полiцiя 1.0.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Динамо" - БК 
"Черкаськi мавпи".
16.00 Чоловiчий клуб. 
Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств.
18.00 Чоловiчий клуб.
19.20 Д/ф "Коли я мовчу".
20.30 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.20 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.
2.30 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Динамо" - БК 
"Черкаськi мавпи".
4.10 Д/ф "Революцiя: за i 
проти".
5.00 Про головне.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.45 "Грошi".
8.00 "ТСН".
9.00 "Свiтське життя".
9.45 Драма "Летять 
журавлi".
11.40 Т/с "Заборонене 
кохання".
13.50 "Вечiрнiй Київ".
16.15 "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 
категорiя).
2.05 Драма "Iмперiя". (2 
категорiя).
3.30 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.45 "Чекай на мене".
7.55 "Школа доктора 
Комаровського".
9.30 Х/ф "Формула кохання".
11.30 "Подорожi в часi".
12.00 "Кохання з першого 
погляду".
13.00 Х/ф "Рецепт ї ї 
молодостi".
14.55 Х/ф "Приборкання 
норовливого".
16.50 Бенефiс "Кроликiв". 30 
рокiв гумору.
18.05 Х/ф "Зовсiм iнше 
життя".
20.00 "Подробицi".
20.30 Х/ф "Зовсiм iнше 
життя".
22.25 Х/ф "Новорiчнi свати".
0.25 Х/ф "Малахольна". (2 
категорiя).
2.20 Х/ф "Дорослi дiти 
розлучення". (2 категорiя).
4.15 Х/ф "Самотня жiнка 
бажає познайомитися".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Т/с "Нахаба".
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф "Дружина за 
сумiсництвом".
13.00 Т/с "Скринька 
Пандори", 1 i 2 с. (2 
категорiя).
15.00 Подiї.

УТ-1

6.00,7.25,8.00 Погода.
6.05 Свiт православ̀ я.
6.35 Крок до зiрок.
7.40 Свiт on line.
8.15 Єдина кухня.
8.40 Тепло.ua.
9.05 Погода.
9.15 М/ф.
9.45 Як це?
10.05 5 баксiв.net.
10.40 Спогади.
11.10 Твiй дiм.
11.50 Д/ф "Серпнева вiйна".
14.35 Фольк-music.
16.00 Чоловiчий клуб. 
Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств.
17.30 Український корт.
18.40 Театральнi сезони.
19.10 Х/ф "Життя навиворiт".
21.00 Новини.
21.30 Прем є̀р-мiнiстр 
України А. Яценюк про 
реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.50 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.35 Чоловiчий клуб. 
Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств.
4.15 Чоловiчий клуб.
5.20 Прем є̀р-мiнiстр України 
А. Яценюк про реформи.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Найвидатнiшi 
фокусники свiту".
6.55 "Що? Де? Коли?"
8.00 "Українськi сенсацiї".
9.00 Лотерея "Лото-Забава".
9.40 М/ф.
9.50 "Маша i ведмiдь".
10.05 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя".
12.20 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
13.25 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
14.25 "Новий Iнспектор 
Фреймут 3".
15.45 "Одруження наослiп".
17.00 "Розсмiши комiка".
18.00 "Сказочная Русь 2015".
19.20 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Мелодрама 
"Обраниця". (2 категорiя).
1.15 Комедiя "Пропала 
грамота".
2.50 Драма "Холодне лiто 
53-го".
4.25 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 Х/ф "Рецепт ї ї 
молодостi".
8.15 "Вдалий проект".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Незвiдана Європа".
11.00 Х/ф "Новорiчнi свати".
13.00 Х/ф "Зовсiм iнше 
життя".
16.55 Х/ф "Малахольна".
19.00 "Кохання з першого 
погляду".
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
21.40 Х/ф "Вагома пiдстава 
для вбивства". (2 категорiя).
1.10 Х/ф "Випадковий запис". 
(2 категорiя).
2.50 Х/ф "Формула кохання".
3.20 "Подробицi тижня".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.50 Реальна мiстика.
9.50 Т/с "Анка з Молдавiї". (2 
категорiя).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром.

20.00 Х/ф "Дружина за 
сумiсництвом".
22.00 Т/с "Нахаба".
2.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 
Вiдплата", 15-18 с.
5.50 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

4.45 Х/ф "Старий Новий рiк".
7.10 "Все буде добре!"
9.00 "Все буде смачно!"
10.40 "Караоке на Майданi".
11.35 "Х-Фактор 6. Гала-
концерт. Оголошення 
переможця".
16.40 "МастерШеф 5. Фiнал. 
Оголошення переможця".
19.00 "Битва екстрасенсiв 
15. Оголошення 
переможця".
21.15 "Один за всiх".
22.30 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
1.35 "Детектор брехнi 7".
3.10 Х/ф "Старий Новий рiк".

Новий канал

3.20 Т/с "Франклiн i Беш".
4.00 Зона ночi.
5.55 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 М/ф "Монстр у Парижi".
9.00 Kids̀  Time.
9.05 Х/ф "Любов на островi".
10.45 Х/ф "Турецька для 
початкiвцiв".
12.55 Х/ф "Нецiлована".
15.00 Х/ф "Завжди говори 
"так!"
16.55 Х/ф "Брюс 
Всемогутнiй".
18.55 Х/ф "Тупий i ще 
тупiший". (2 категорiя).
21.00 Х/ф "Тупий i ще 
тупiший 2". (2 категорiя).
23.05 Х/ф "Тупий i ще 
тупiший за тупого: Коли 
Гаррi зустрiв Ллойда". (2 
категорiя).
0.50 Х/ф "Лапочка".

ICTV

4.15 Факти.
5.05 М/с "Том i Джерi у 
дитинствi".
5.40 Х/ф "Казки старого 
чарiвника".
8.30 Зiрка YouTube.
9.50 Дивитись усiм!
10.50 Т/с "Путьова країна".
12.45 Факти. День.
13.10 Дизель-шоу.
14.20 Х/ф "Хенкок".
16.10 Х/ф "Метод Хiтча".
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.25 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "Джек - 
пiдкорювач велетнiв".
23.00 Х/ф "Беовульф".
1.00 Х/ф "Зрада". (2 
категорiя).
2.40 Х/ф "Казки старого 
чарiвника".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.35 "Облом.UA".
9.00 "Бушидо".
10.00 Кiкбоксинг. Артур 
Кишенко (Україна) - Хiшам 
ель Гауї (Марокко).
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 "Хоробрi серця".
15.00 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна".
17.10 Х/ф "Вежа".
19.40 Х/ф "Напролом".
21.20 Х/ф "Хiмiк".
23.20 Х/ф "Цiль номер 
один".
2.25 Х/ф "Гетьманськi 
клейноди".
3.50 Х/ф "Камiнна душа".

1.40 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
2.35 Х/ф "Молода 
дружина".

Новий канал

3.30 Служба розшуку 
дiтей.
3.35 Зона ночi.
5.55 Служба розшуку 
дiтей.
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 "Щасливi 
разом".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Блакитна 
лагуна 3".
20.45 Х/ф "З 13 в 30".
22.40 Х/ф "Кiнозiрка в 
погонах".
0.40 Х/ф "Щасливчик". 
(2 категорiя).

ICTV

5.00 Служба розшуку 
дiтей.
5.05 Студiя 
Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.00 Антизомбi.
10.20 Х/ф "Ейр 
Америка".
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с "Без права на 
помилку".
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с "Без права на 
помилку".
17.40 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.
23.50 Х/ф "Зрада". (2 
категорiя).
1.35 Т/с "Морська 
полiцiя. Лос-
Анджелес".
3.05 Т/с "Кiстки".

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 "101 страва, 
що змiнила свiт".
11.15 Д/ф "Зiткнення 
з астероїдом. 24 
години, що змiнили 
свiт".
12.15 Х/ф "Небезпечне 
занурення".
14.10 Т/с "Зоряна 
брама. Всесвiт 2".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Новое 
Сумасшедшее вiдео 
по-украински".
18.30 Новини 
"Спецкор".
19.00 "ДжеДАИ".
19.20 Х/ф "Вежа".
21.50 Х/ф "Напролом".
0.00 Х/ф "Палаючий 
острiв".
2.00 Х/ф "Чорна рада".
23.20 Х/ф "Крижаний".
1.25 Х/ф "Арахнiя".
2.55 Х/ф "Пострiл у 
трунi".
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Вакантна посада головного казначея
Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у м. Ірпені Київської області відповідно до ст.15 
Закону України «Про державну службу» оголошує 
конкурс на заміщення вакантної (тимчасової) посади 
державного службовця − головного казначея відділу 
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів на період  від-
пустки по догляду за дитиною основного працівника. 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, 

які мають повну вищу освіту відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у держав-
ній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 
року або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років, обов′язково володіють дер-
жавною мовою, вміло користуються комп′ютерною 
технікою та програмними засобами.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів 

від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація щодо функціональних 

обов′язків, розміру та умов оплати праці надається за 
телефонами: 61-042, 60-042.
Адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 

5.
Начальник П.П.ОСТРИНСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЯ виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради про результати конкурсного відбору експертів 

щодо проведення незалежної оцінки об’єктів 
комунальної власності Протокол №10/2015

Об’єкт оренди Переможець конкурсу

– м. Ірпінь, вул. Соборна, 
183 (41,2 кв.м.)
– м. Ірпінь, вул.Шевченка, 
3 (8,1 кв.м.)
– м.Ірпінь, вул.Пролетар-
ська, 21 (6,0 кв.м.) (2,0 
кв.м.)
– м.Ірпінь, вул.Собор-
на,1-А (8,0 кв.м.)

ФОП Скворцов Денис 
Миколайович 
м.Київ, вул.Вадима Геть-
мана,1-Б

Заступник міського голови Л.Я. МИХАЛЬЧЕНКО

Íîâ³ ôîðìè êíèã îáë³êó äëÿ Íîâ³ ôîðìè êíèã îáë³êó äëÿ 
ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêóïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó
 Ірпінська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області інформує, 

що, відповідно до вимог ст.296 Податкового кодексу 
України, фізичні особи-підприємці, платники єдиного 
податку ведуть книгу обліку доходів. Форму та порядок 
заповнення книги затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 19.06.2015 р. за №579, яким вста-
новлено дві форми книги обліку. Тож платники єдиного 
податку першої та другої груп, а також третьої групи, які 
не є платниками податку на додану вартість, щоденно 
за підсумками робочого дня відображають лише суми 
отриманих прибутків. Ті ж платники єдиного податку, 
які є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів та 
витрат. Обидві форми книги ведуться за вибором плат-
ника податку в паперовому або електронному вигляді. 
Книга зберігається у платника податку протягом 3 років 
після закінчення звітного періоду, в якому здійснено ос-
танній запис. Дані книг заповнюються у гривнях з копій-
ками та в подальшому використовуються платниками 
податку для заповнення податкової декларації.

Ірпінська ОДПІ

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×²Â ÐÐÎ!ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×²Â ÐÐÎ!
З 1 січня 2016 року касова техніка повинна формувати електронну 

контрольну касову стрічку 
Відповідно до Закону України від 06.07.1995 року №265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» у 2015 р. органи ДФС проводили 
первину реєстрацію лише реєстраторів розрахункових операцій, які ство-
рюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксоме-
трів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових 
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. 

Cуб’єктам підприємництва на законодавчому рівні дозволено до 1 
січня 2016 р. використання електронних контрольно-касових апаратів, 
введених в експлуатацію до 1 січня 2015 р., що створюють контрольну 
стрічку в друкованому вигляді та подають до органів ДФС по дротових 
або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахун-
кових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка 
міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подавати електронні копії розрахункових документів. 
Тобто у користувачів таких касових апаратів закінчується перехідний період для доопрацювання або заміни РРО, які 

створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, та до 1 січня 2016 необхідно вивести з експлуатації реєстратори 
розрахункових операцій, які не створюють контрольну стрічку в електронній формі та не забезпечують подання по елек-
тронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. 
Відповідно до п. 5 ст. 17 Закону №265 з 1.01.2016 р. передбачено відповідальність у розмірі 10 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – у разі, якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на 
реєстраторах розрахункових операцій, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформа-
ція про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі. 

Íà 25% ï³äâèùåíî îêëàäè Íà 25% ï³äâèùåíî îêëàäè 
âñ³ì äåðæñëóæáîâöÿì âñ³ì äåðæñëóæáîâöÿì 

Кабінет Міністрів України постановою від 9 грудня 
2015 року №1013 підвищив на 25% посадові оклади по 
всій сітці державних службовців, які не підвищувалися з 
2008 року. 
Передбачено підвищення посадових окладів праців-

ників бюджетної сфери, зокрема, лікарів і вчителів, у се-
редньому на 10%, що в цілому, враховуючи підвищення 
мінімальних соціальних стандартів з 1 вересня 2015 року, 
складе близько 25%. 

«Підвищення посадових окладів здійснюється за раху-
нок включення в них сум індексацій, зменшення доплат, 
надбавок. Воно здійснюється в межах коштів, передбаче-
них у кошторисах на оплату праці працівників відповідних 
органів», – йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну. 
Проект Державного бюджету на 2016 рік передбачає 

двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати і мі-
німальних пенсій – у травні й у грудні.
З 1 січня мінімальна зарплата буде складати – 1378 

грн., з 1 травня – 1450 грн., з 1 грудня – 1550 грн. Таким 
чином, у грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року 
розмір мінімальної заробітної плати зросте на 12,5%.
Розмір мінімальної пенсії складе 1 січня – 1074 грн., 

з 1 травня – 1130,0 грн., з 1 грудня – 1208,0 грн. При 
цьому уряд прогнозує зростання реального ВВП на 
2,0%, і зростання споживчих цін (грудень до грудня) на 
рівні 12%.
Держслужбу в Україні планують реформувати за ра-

хунок ЄС, бюджету і громад. Під час останньої поїздки 
прем'єра Арсенія Яценюка до Брюсселя ЄС висловив го-
товність доплачувати українським держслужбовцям, які 
входять в реформаторські команди міністерств.

За матеріалами Інтернет-джерел

Ï²ÄÏÐÈªÌÖ² ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÖ² ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß 
ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÄÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÊ²Â ÊÐÀ¯ÍÈÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß ÄÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÊ²Â ÊÐÀ¯ÍÈ
Днями член виконкому Ірпінської міської ради, голова ГО «Підприємці 
Приірпіння» Уляна БОЙЧУК від імені підприємців Приірпіння направила 
лист із пропозиціями податкової реформи до високих керівних осіб країни: 
Голови Верховної Ради України В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України 
А.Яценюка, голови Комдержпідприємництва К.Ляпіної, голів партій 
«Самопоміч» А.Садового, «Укроп» Г.Корбана, «Блок Петра Порошенка» 
В.Кличка, «Радикальна партія» О.Ляшка, ВО «Свобода» О.Тягнибока. Що ж 
прагнуть донести можновладцям місцеві підприємці?

«За дорученням та рі-
шенням загальних зборів 
громадської організації 
«Підприємці Приірпіння» 
звертаюся з проханням 
створити для розвитку під-
приємництва цивілізовану 
правову базу, застосовую-
чи конструктивні й систем-
ні зміни, а не окремі фра-
гментарні вдосконалення», 
– йдеться в листі.

«Зокрема, у новому по-
датковому кодексі особливу 
підтримку потрібно надати 
малому та середньому під-
приємництву, який є осно-
вою економічного розвит-
ку країни (великий бізнес 
надто залежить від світової 
кон’юнктури). Тому питання 
регулювання й становлення 
такого бізнесу є стратегіч-
ним для розвитку економіки 
країни, складовою націо-
нальної безпеки.          
Концепція реформуван-

ня малого й середнього 

підприємництва як двигуна 
економіки повинна базу-
ватись на поєднанні при-
родного фактора (людина 
творить тоді, коли працює 
на себе) з суспільним фак-
тором (людина є частинкою 
людської спільноти – соціу-
му), тобто платити податки 
повинно бути вигідно. 
Такий принцип відобра-

жений у всіх основних ві-
домих та відпрацьованих 
на світовому рівні подат-
кових моделях (основні з 
них – західноєвропейська, 
американська, скандинав-
ська), він спонукає сплачу-
вати податки, виходячи з 
розуміння наступного: чим 
більше платиш податків – 
тим більше захищений со-
ціально. Вважаємо, що цей 
принцип за аналогією мож-
на застосувати до реформи 
підприємництва загалом, а 
не тільки податкового еле-
мента.
Враховуючи вищеска-

зане, пропонуємо взяти на 
озброєння основні положен-
ня цих моделей:

1) прямо пропорційна 
соціальна захищеність від 
сплати податків; 

2) фіскальна політика – 
стимулювальна (не караль-
на); 

3) зняття чи зменшення 
оподаткування при започат-
куванні бізнесу;

4) максимальна дифе-
ренційованість щодо сплати 
податків.
Також необхідно надати 

малому та середньому під-
приємництву кредитний ре-
сурс 2-3% річних.
Озброївшись досвідом 

економічно розвинених 
країн, нам потрібно негай-
но створити свою україн-
ську природну модель щодо 
ведення підприємницької 
діяльності, і тоді ми сти-
мулюватимемо українців за-
йматися підприємництвом, 
на такому ґрунті віднайде-
мо найбільш талановитих, 
найбільш підприємливих, 
зможемо поступово ста-
вати конкурентоздатними 
власним виробництвом на 
європейському і світовому 
рівнях і, створивши в май-
бутньому ще більш доско-
налу модель, бути лідерами 
у світовому виробництві.

 Створимо сильний се-
редній клас, який буде ру-
шієм усіх реформ, а значить 
і прогресивного розвитку 
нашого суспільства. В іншо-
му випадку, не зробивши 
відповідних правових дій 
в цьому питанні, втратимо 
незалежність нашої краї-
ни, втратимо свою гідність, 
суспільство, ідея створення 
якого – «благо людини».

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
►Наближається 
кінцевий термін 
для отримання 
податкової 
знижки 

Ірпінська ОДПІ ГУ 
ДФС у Київській області 
нагадує, що прийом по-
даткових декларацій від 
громадян на отримання 
податкової знижки за 
підсумками 2014 року 
здійснюється до кінця 
2015 року.      
Право на податкову 

знижку мають громадя-
ни, які в 2014 р. отри-
мували дохід у вигля-
ді заробітної плати та 
сплачували за навчання 
закладам освіти, спла-
чували відсотки за іпо-
течним житловим кре-
дитом, страхували себе 
або членів своєї сім’ї, 
оплачували допоміжні 
репродуктивні техноло-
гії, всиновлювали дітей 
або понесли витрати у 
зв’язку із переоблад-
нанням транспортного 
засобу. 
Звертаємо увагу  

платників:  громадянин, 
який не скористається 
правом на отримання 
податкової знижки за 
наслідками звітного по-
даткового року, втрачає 
можливість використати 
таке право в наступних 
податкових роках. 

Ірпінська ОДПІ

Установчі збори з фор-
мування складу Громадської 
ради при виконавчому комі-
теті Ірпінської міської ради 
відбудуться 25 грудня 2015 
року в актовій залі виконав-
чого комітету Ірпінської місь-
кої ради. Початок зборів о 
10:00.
Для участі в установ-

чих зборах до ініціатив-
ної групи подається заява, 
підписана уповноваженою 
особою керівного органу 
інституту громадянського 
суспільства. До заяви дода-
ються: 

– рішення, прийняте у 
порядку, встановленому 
установчими документами 

інституту громадянського 
суспільства, про делегуван-
ня для участі в установчих 
зборах представника, який 
одночасно є кандидатом на 
обрання до складу громад-
ської ради; 

– біографічна довідка 
делегованого представника 
інституту громадянського су-
спільства із зазначенням його 
прізвища, імені, по батькові, 
посади, місця роботи, посади 
в інституті громадянського 
суспільства, контактної ін-
формації; 

– копія виписки з Єдиного 
державного реєстру підпри-
ємств та організацій та витяг 
із статуту (положення) інсти-

туту громадянського суспіль-
ства щодо цілей і завдань 
його діяльності, засвідчені в 
установленому порядку; 

– інформація про отри-
мання інститутом громадян-
ського суспільства як  воло-
дільцем бази персональних 
даних його членів згоди деле-
гованого ним представника 
на обробку його персональ-
них даних; 

– інформація про резуль-
тати діяльності інституту гро-
мадянського суспільства; 

– відомості про місцезна-
ходження та адресу електро-
нної пошти інституту грома-
дянського суспільства, номер 
контактного телефону. 

Документи ініціативною 
групою приймаються до 23 
грудня 2015 року включно 
(крім вихідних та святкових 
днів) з 08:00 до 12:00 та з 
13:00 до 16:00 у виконавчо-
му комітеті Ірпінської міської 
ради за адресою: м.Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а (2 поверх, 
каб. №32).
Відповідальна особа: Чеч-

ко Світлана Валентинівна – 
начальник відділу організа-
ційної роботи та внутрішньої 
політики.
Телефон для довідок: 

(04597)67-407.
Зразки документів мож-

на знайти на сайті Ірпінської 
міської ради (imr.gov.ua).

ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
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диться міському бюджету у 
600 грн. за голову.
Звісно, операцію могли 

б робити і на місці ірпінські 
ветеринари, проте для цьо-
го собаку спершу потрібно 
відловити і доправити до 
лікаря, а потім десь її тиж-
день перетримати. У міста 
наразі для цього немає ні 
фахівців, ні приміщень. Від-
сутність відповідної служби 
позбавляє також можливо-
сті оперативно реагувати 
на звернення городян. Бо 
часто люди телефонують і 
повідомляють про наявність 
тварин на вулиці, а фахі-
вець з Києва приїздить раз 
на тиждень, коли тих собак 
уже і слід прохолов.
Логічним наступним кро-

ком з реалізації програми 
«Тварини в місті» мала б 
стати організація притулку 
для бродячих тварин, де їх 
можна було б утримувати у 
післяопераційний період чи 
у випадку пошуку господа-
ря, або ж під час лікування 
після травм – часто собак 
збивають автомобілі, і їх 
просто ніде лікувати. Але 
для цього в першу чергу 
потрібно виділити земель-
ну ділянку. От так завжди в 
Ірпені – яку б проблему не 
взялися вирішувати, рано 
чи пізно вона спіотикнеться 
об земельне питання. 
Значну допомогу у ви-

рішенні питання безпри-
тульних тварин зараз на-
дає громадська організація 
«Центр захисту тварин», 
котра об’єднує небайдужих 
ірпінців. Вони на волонтер-

ських засадах за власний 
кошт вирішують безліч про-
блем, котрі, по совісті, мала 
б вирішувати міська влада. 
Волонтери й опікуються со-
баками, підгодовуючи їх на 
місцях, і повідомляють про 
появу нових «мешканців», 
аби тих вчасно відловили 

і відправили на стериліза-
цію. А ще вони самотужки 
проводять роз’яснювальну 
роботу з нерадивими госпо-
дарями, котрі знущаються з 
беззахисних тварин. 
Волонтери з «Центру за-

хисту тварин» підшукали і 
земельну ділянку, котра іде-

ВІДВЕРТО

(початок — с. 1)

ПРОБЛЕМА

ÄÅ ÏÐÈÒÓËÈÒÈÑß ÑÎÁÀÊÀÌ?ÄÅ ÏÐÈÒÓËÈÒÈÑß ÑÎÁÀÊÀÌ?
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Українське виробни-

чо-екологічне об'єднання 
«Укрвторма» є найбільшою 
структурою країни з пере-
робки відходів. До складу 
об'єднання входить близь-
ко 100 спеціалізованих за-
готівельних і переробних 
підприємств великого, се-
реднього й малого бізнесу, 
розташованих у всіх регі-
онах України. 11 грудня в 
конференц-холі Податко-
вого університету відбулася 
урочиста нарада директо-
рів підприємств об’єднан-
ня, присвячена 50-річчю 
заснування системи вто-
ринних ресурсів України. 
На цю зустріч приїхали 
представники підприємств 
галузі з усіх регіонів Укра-
їни, а також окупованого 
Криму.
Першим пунктом поряд-

ку денного було привітання 
ветеранів галузі з ювілеєм. 
З цієї нагоди генераль-
ний директор об’єднання 
«Укрвторма» Петро Сем-
ко вручив премії, а також 
презентував книгу «Короткі 
нариси історії системи вто-
ринних ресурсів України», 
котра була випущена до цієї 
події й де, окрім історичної 
частини, вміщено розділ 
про розвиток підприємств 
сьогодні. Від міського го-
лови Ірпеня Володимира 
Карплюка ветеранам галузі 
було вручено у подарунок 
книгу опублікованих кар-
тин і текстів про відомого 
художника Володимира 
Сидорука, який творив у 
нашому місті й на честь ко-
трого названо сквер по ву-
лиці Паламарчука. 

Під час наради було 
підбито підсумки роботи 
за 2015 рік і розглянуто 
можливості фінансування 
окремих програм галузі за 
рахунок отримання піль-
гових кредитів, виділення 
коштів із Державного фон-
ду охорони навколишнього 
середовища і Державного 
фонду регіонального роз-
витку, фінансування в рам-
ках програми ЄС «Горизонт 
– 2020» НЕКФО та інші пи-
тання. Зокрема, вирішення 
проблеми з дефіцитом ма-
кулатури. Директор об’єд-
нання «Укрвторма» Петро 
Семко висловив пропози-
цію щодо запровадження 
розподільного збирання 
сировини, як це робиться з 
пластиком і склом. 
Зауважимо, що діяль-

ністю спеціалізованих за-
готівельних підприємств 
об'єднання є збір і заготівля 
відходів вторинної сирови-
ни, зокрема, макулатури, 
вторинних текстильних і 

полімерних матеріалів, 
склобою, зношених шин, 
використаної металевої 
тари та інших відходів. Пе-
реробні підприємства, що 
утилізують відходи вторин-
ної сировини, виготовляють 
картон, туалетний папір, 
поліетиленові труби, ящи-
ки, широкий асортимент 
виробів із вторинних полі-
мерних матеріалів, вторин-
ний поліетилентерефталат 
із ПЭТФ-пляшки та іншу 
продукцію. Сьогодні на за-
готівельних підприємствах 
об'єднання працює близько 
4000 осіб, на тих, що пере-
робляють, — 2500 праців-
ників. 
Як засвідчила урочиста 

нарада директорів, галузь 
прагне розвитку та впро-
вадження новітніх техно-
логій з переробки відходів 
і комплексної програми 
збереження навколишнього 
середовища й поліпшення 
екології.

Валентин СОБЧУК

УРОЧИСТОСТІ

ÄÀÉÎØ ÐÅÊÎÐÄ ÎÇÅËÅÍÅÍÍß!ÄÀÉÎØ ÐÅÊÎÐÄ ÎÇÅËÅÍÅÍÍß!
ФОТОФАКТ

Цікавий біологічний 
експеримент влаштовано 
на вулиці Северинівська, 
158, в місті Ірпінь (біля 
будови нового торгового 
центру). Тут висаджено де-
сятки дерев, кущів і навіть 
трав’янистих рослин (чи то 

квітів) за мінусової темпе-
ратури у мерзлий ґрунт. 
Під час фотозйомки 16 
грудня було мінус 7 гра-
дусів. Дива? Подивимося 
навесні, в які мірі цей екс-
перимент вдасться. Якщо 
місцеві не покрадуть.

Від редакції: Зі слів 
начальника КП "Ірпіньзе-
ленбуд" О.Р.Олійнич вище-
вказана ініціатива не на-
лежить підприємству, яке 
вона очолює.

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА

ально відповідає потребам 
притулку: вона знаходиться 
в межах міста, проте далеко 
від житлової забудови. Якщо 
депутати міськради згодять-
ся виділити її для потреб тва-
рин, за якийсь час бродячі 
собаки з ірпінських вулиць 
зникнуть зовсім. 
Активіст «Центру захисту 

тварин» Ірина Мурга вважає, 
що ідеальним вирішенням 
проблеми безпритульних 
тварин стало би створен-
ня окремого комунального 
підприємства, яке відловлю-
ватиме тварин, стерилізува-
тиме, частково випускатиме 
соціалізованих тварин під 
опіку волонтерів, іншу ча-
стину лишатиме на території 
КП та прилаштовуватиме у 
сім‘ї за допомогою волон-
терів та ЗМІ. Застосовувати 
ж евтаназію можна лише до 
агресивних та невиліковно 
хворих тварин. 
Звісно, що для нормаль-

ної роботи такого підпри-
ємства необхідна територія, 
і для початку – хоча б одна 
штатна одинця. Але ж зараз 
місто все одно платить за 
роботу з безпритульними 
тваринами, то чому б не 
заробляти ці гроші самим? 
Згодом підприємство цілком 
зможе заробляти на власне 
утримання, – здійснюючи 
ветеринарне та готельне 
обслуговування домашніх 
тварин міста та прилеглих 
територій, залучаючи спон-

сорську допомогу та гранти 
від закордонних організацій.
Прикладом може слугу-

вати діяльність подібного 
КП «Ласка» у Луцьку. Там 
налагоджено плідну співп-
рацю із закордонними зо-
озахисними організаціями, 
котрі надають матеріальну 
допомогу, завдяки чому не 
лише успішно вирішується 
проблема безпритульних 
тварин, але йі проводить-
ся широка просвітницька 
діяльність серед населення 
щодо гуманного ставлвідно-
шення до тварин. У місті ре-
алізована «Програма фор-
мування етично-екологічної 
культури, гармонійних від-
носин людини і природи для 
дошкільних та загальноос-
вітніх навчальних закладів». 
Тепер там у школах прово-
дять уроки любові до всього 
живого «Екологічна етика». 
Бо відношення до «братів 

наших менших» є найкра-
щим показником мораль-
ного здоров’я суспільства. І 
якщо сьогодні замість того, 
щоб учити дітей любові та 
піклування, на їх очах убива-
ють беззахисних тварин, ні-
чого дивуватися, що завтра 
ці діти самі знущатимуться 
над слабшими – не лише 
тваринами, але й над людь-
ми (і такі ганебні випадки в 
Ірпені, на жаль, траплялися).
Вирішуючи проблему 

безпритульних тварин, не 
можна оминути тварин 
домашніх – бо 80% по-
повнення вуличних собак 
відбувається саме через без-

контрольне розмноження 
домашніх улюбленців. Поки 
цуценятка маленькі – ними 
граються, а коли підростуть 
– викидають на вулицю. 
Подолати проблему можна 
шляхом ретельного обліку 
домашніх тварин у місті та їх 
стерилізації. В ідеалі кожен 
власник собаки має спла-
чувати символічний збір до 
міського бюджету, за раху-
нок якого і проводилася б ця 
процедура. Ну, а якщо лю-
дина займається розведен-
ням собак, то й сума збору 
має суттєво збільшуватися. 
Це принаймні спонукало б 
господарів відповідальніше 
ставитися до тих, кого вони 
приручили.
Те, що притулок для тва-

рин місту необхідний – зро-
зуміло усім. Проте, крім 
території, притулку потрібні 
кошти – і на утримання со-
бак, і на зарплату обслуго-
вуючого персоналу. А ще 
потрібно платити за ліки та 
послуги ветеринара. Сума 
набіжить не мала – подіб-
ний притулок у Бородянці, 
куди звозять бродячих собак 
зі столиці, обходиться у 7 
млн. грн. на рік. Звісно, що 
в Ірпені масштаби менші, 
проте якісь витрати потрібні 
будуть обов’язково. Для по-
чатку вкрай необхідно хоча 
б виділити земельну ділянку 
та ставку для спеціаліста по 
«роботі» з безпритульними 
тваринами у КП «Контроль 
благоустрою міста».

Олесь ЄВТЄЄВ

Відношення до «братів наших менших» 
є найкращим показником морального 

здоров’я суспільства. І якщо сьогодні замість 
того, щоб учити дітей любові та піклування, 
на їх очах убивають беззахисних тварин, 
нічого дивуватися, що завтра ці діти самі 
знущатимуться над слабшими – не лише 
тваринами, але й над людьми.

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКОВИЙ 
ПРОДУКТОВИЙ ЯРМАРОК! 

Ціни знижено: овочі – від 3 грн., м'ясо – 
від 50 грн. 
Також у продажу – текстиль, сувенірна 
продукція тощо.
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Будь-яка місцина славна красою природи і людьми. Ірпеню в цьому 
сенсі неймовірно пощастило. Серед наших земляків – дивовижний 

Григорій Кочур, видатний поет, перекладач, літературознавець. Його 
постать осяває Марію Кочур, невістку незламного дисидента й творця. 
Пані Марія нині мешкає здебільшого в Ірпені на вулиці Кочура, 12, хоча 
як актриса театру та кіно відбулася в столиці.

Марія КОЧУР у 
Київському академічному 
театрі юного глядача на 
Липках зіграла понад 
100 ролей класичного і 
сучасного репертуару. На 
кіностудіях ім. О.Довжен-
ка та «Укртелефільм» 
знялась у низці фільмів, 
серед них такі знакові 
як «Наймичка», «Сумка, 
повна сердець», «Політи-
ка», «Дорога через руїни», 
«Вісім люблячих жінок», 
«Об’єкт Джей». 
Серед здобутків 

– участь у численних 
кіносеріалах: «Повер-
нення Мухтара – 2, 7, 8, 
9», «Міський романс», 
«Чужі помилки», «Єфро-
синія», «Свати-6», «Білі 
вовки, «Міський романс», 
«Доярка из Хацапетов-
ки», «Жіночій лікар – 2», 
«Таксі – 2», «Брат за брата 
– 3», «Вітер в обличчя», 
документальний серіал 
«Алхімія любові» – «Коко 
Шанель» та ін.
Заслужений працівник 

культури України.
Разом зі своїм чоло-

віком Андрієм Кочуром 
є засновником Літера-
турного музею Григорія 
Кочура в Ірпені й ревним 
хранителем та популяри-
затором його творчості.

Доленосне, мабуть, 
було те, що я народила-
ся у сім’ї не акторів. Добре 
пам’ятаю співучу тітку і ма-
лограмотну бабусю. Взага-
лі-то дід і баба по маминій 
лінії жили на Трухановому 
острові, отже, моя мама – 
киянка, за освітою фельд-
шер. Коли їй виповнилося 18 
років, почалася війна, її мо-
білізували, тобто тільки вона 
почала у Фастові працювати 
– і зразу на фронт.
Там познайомилася з 

моїм батьком. Він був на-
чальником санітарного поїз-
да. Мама цим поїздом їздила 
на передову. Навіть виноси-
ла з поля бою бійців. Потяг 
заповнювався пораненими, 
їх вивозили. Німці бомбили 
лазарет на колесах, і мама 
була контужена, волосся на 
голові обгоріло й довго не 
могло відрости.
Маму послали в тил, у 

Тамбов, народжувати. Там 
у госпіталі працювала. Я 
народилася в 1942 р. Коли 
Київ у 1943 р. звільнили, 
вона мене на руки – й додо-
му. Батько теж киянин, але 
в нього віднайшлася перша 
сім’я. Трагічна історія. Йому 
сказали, що на Глибочиці в 
родинний будинок влучила 
бомба, і вся сім’я загинула. 
Тож він із мамою офіційно 
одружився, а коли повер-
нувся в Київ, виявилося, що 
перша сім’я (двоє дітей) за-
лишилася жива, і він до неї 
повернувся. Так мама зоста-
лася сама зі мною на руках.
Мамі було 22 роки, 

вона впряглася в роботу. У 
діда з бабою спалили вели-
кий будинок на Труханово-
му острові, вони стали бідні, 
як церковні миші. Якісь речі 
човном перетягли на Поділ. 
Ми жили на вулиці Фрунзе, 
де Річковий технікум, непо-
далік від маленької Кирилів-
ської церкви. Малограмотна 
бабуня мене виховувала, 
мама працювала на двох ро-
ботах. Вона по суті створила 
медичну частину стадіону 
«Динамо», хоча за освітою 
фельдшер, але перша туди 
прийшла. Та ще підробляла 
на Трухановому острові – 
охороняла вночі водну стан-
цію. Отака доля. Як могла 
заробляла, щоб мене тягти. 
Бабуня мене виховала 

дисциплінованою. Я була 
дитиною стриманою, бо не 
було з ким спілкуватися, пе-
рекинутися словом, мама ці-
лими днями на роботі, тіль-
ки бабуня, а вона тримала 
мене міцно в руках. Я багато 
читала. І про щось мріяла. 
У школі я відвідува-

ла танцювальний гурток. 

Вчилася добре, мала кіль-
ка четвірок у табелі, навіть 
математику знала добре. У 
8-му класі ходила співати в 
хор міського Палацу піоне-
рів на Михайлівський площі. 
Якось був вечір театральної 
студії, якою керував Воло-
димир Андрійович Губатен-
ко. Він працював у Театрі 
Курбаса, але про це ніхто 
не знав, бо тоді говорити 
про Леся Курбаса не можна 
було, тим паче дітям. Губа-
тенко був людиною дуже 
творчою, дітей серцем вихо-
вував. 
Я подивилася дійство на 

сцені. І так мені це чомусь 
запало в душу і голову. За-
хотіла попробувати. Спеці-
ально не готувалася, прочи-
тала вірші Шевченка, Лесі 
Українки, які в школі вчила. 
Мене запитали: «Як ти вчи-
шся?» – «Добре». – «Гаразд, 
ми тобі даємо тримісячний 
випробувальний термін, і 
якщо ти витримаєш, ми тебе 
візьмемо». 
Почала відвідувати сту-

дію. Володимир Губатенко 
наставляв нас робити етюди 
з уявними предметами, тоб-
то навчав елементам актор-
ської майстерності. Мене це 
так захопило, що я в 9–10 
класах на уроках матема-
тики, фізики й хімії приду-
мувала етюди. Читала дуже 
багато, мій сусід давав мені 
свої підписні зібрання тво-
рів – в голові був тільки Теа-
тральний інститут. Губатенко 
викликав мою маму і сказав: 
«Я рекомендую вашій донь-
ці вступати до Театрального 
інституту». Бабуня в сльо-
зи: «Як це дитина актрисою 
буде? Та вони ж такі-сякі. Що 
це за доля?». Я до того мрія-
ла бути художницею, непога-
но малювала. Але мрія стати 
актрисою все витіснила. 
Без усяких «блатів» у 

16 років стала студенткою 
Київського театрального ін-
ституту (наш корпус містив-
ся на Хрещатику навпроти 
Бессарабки). До себе на 
курс мене взяв професор 
Михайло Верхацький, який 
колись був асистентом у Кур-
баса (це згодом відкрилося). 
Навчання в нього – теж віха, 
він учив, зокрема, загальній 
культурі, а не так що: «От 
ви мусите!..» Він приносив 
якусь книжечку про худож-
ника з ілюстраціям (тоді від-
крилася книгарня іноземної 
літератури «Дружба» на Хре-
щатику) і нам показував: «От 
дивіться, я купив». – «А що?» 
– «Матісс».
Курс був обдарований, 

із нього вийшло чимало ві-
домих акторів та режисерів. 

Підсумок студентських ро-
ків – дипломні вистави, куди 
сходилася режисура з театрів 
України. По закінченні інсти-
туту – розподілення. «Куди 
ви хочете?» А я не знаю, куди 
хочу. Я грала в «Нахлібнику» 
за Тургенєвим та в комедій-
ному «Чортовому млині» за 
Штоком. На мене прийшли 
заявки з двох київських теа-
трів – ім. Франка і ТЮГу. Я 
була цим ошелешена, тому 
що нашим студентам світи-
ло їхати кудись у провінцію, 
а мені, такій малій на курсі 
(поруч з Вітею Розстальним, 
зростом під два метри, геро-
єм-коханцем, я мала вигляд 
горобчика) раптом так по-
фортунило. А я, перелякана, 
навіть не знала, що сказати 
комісії. Мені кажуть: «Вий-
діть за двері, подумайте. По-
тім зайдете та нам скажете». 
Вискочив наш проректор 
Микола Іванович Яременко, 
що читав у нас художнє сло-
во, і каже: «Мала, ну куди ти 
підеш в Українську драму? 
Ти така маленька, там тебе 
затюкають. А в ТЮГу ти бу-
деш зранку до ночі грати». 

Я заради того, щоб гра-
ти зранку до ночі, вибрала 
ТЮГ. Пропрацювала там все 
своє життя, майже 50 років. 
Ролі травесті майже не гра-
ла, була інженю, грала моло-
дих, героїнь. Потім з’явилися 
характерні ролі. Взагалі-то 
потрібно було грати все, від 
класики до сучасних авторів: 
дівчинку, квітку, звірятко, 
метелика, пташку, але го-
ловне – характер. Зазвичай 
у ТЮГу актори працюють 
по 2-3 вистави щодня, такий 
тренаж був. І ми спокійно до 
цього ставилися, головне – 
улюблена справа.
На першому курсі 

мене помітили кіношни-
ки. Спочатку запросили в 
студію «Київнаукфільм», що 
містилася на вулиці Люте-
ранській, там у великому 
павільйоні знімали ігрові 
фрагменти. Мене знайшла 
помреж і привела до режи-
сера Семена Шульмана. Він 
мене зняв у науково-попу-
лярному фільмі з ігровими 
епізодами. Запросив в інший 
свій фільм. 
Потім почалися кіно-

проби на студії Довжен-
ка. Так я потрапила у доку-
ментальний фільм «Наталія 
Ужвій», мала зіграти Мавку. 
Наталя Михайлівна Ужвій 
нібито приїздить дивитися 
сільську самодіяльність. На 
сцені грають уривок з «Лісо-
вої пісні», я, Мавка, випли-
ваю з-за дерева і читаю мо-
нолог. Лукаш грає на сопілці. 
Знімали цей епізод у фойє 
заводу «Більшовик» біля кі-
ностудії Довженка. Грудень, 
сніг, мороз. Мене одягли у 
відкритий купальник, наче-
пили зелену перуку з довгим 
волоссям, навісили якісь га-
зові смужечки у вигляді ли-

стя. Мені було дуже холод-
но і соромно, я була по суті 
гола. Двері відчинені (треба 
було затягти здоровенні 
ліхтарі з кабелями), дме, 
незручно. І раптом забігає 
якась дика кудлата людина з 
чорною бородою і кричить. 
Я перелякалась і остаточно 
знітилась. Та зняли благопо-
лучно, швиденько одягли, і я 
вже хотіла забути все це, як 
страшний сон. Та дізнаюся, 
що то був режисер Парад-
жанов. І тепер це вже істо-
рія. Параджанов запам’ятав 
мене, і коли я потрапляла 
йому на очі в кіностудії, він 
як до хорошої знайомої кри-
чав: «О, Маша!» і розпитував 
про справи.
На кіностудії потрапила 

в картотеку. Мене почали 
викликати на всілякі про-
би і вийшло так, що коли я 
закінчувала четвертий курс 
інституту, мене запросили 
до режисера Ірини Молосто-
вої, що мала знімати фільм 
«Наймичка» до 150-річчя 
Тараса Шевченка на музику 
Михайла Вериківського. Піс-

ля проб мене призначили на 
роль Катерини. 
Я з випускниками ін-

ституту поїхала на комсо-
мольські будови України з 
гастролями, які організував 
Верхацький, він із нашим 
курсом хотів робити театр. 
Грали на великих сценах 
театрів. Раптом приходить 
телеграма від директора 
картини «Наймичка»: мене 
затверджено на роль Кате-
рини. Поїхала до Канева, в 
околицях якого вже тривали 
зйомки. Група оселилася в 
готелі на березі Дніпра. 
Це була моя перша ве-

лика роль. Але найстраш-
ніше, що це – фільм-опера, 
де я промовляю лише кілька 
слів: «Просили мама, проси-
ли тато, пожалуйте до нас на 
весілля». А решта – оперні 
партії. Моїми партнерами 
виявилися видатні оперні 
співаки Борис Гмиря і Ла-
риса Руденко (вони грали 
господаря Трохима і його 
дружину Настю, які знайшли 
немовля й виховали його). А 
я трошки попискувала. Мені 
дали партитуру, виписали 
піаністку, і в номері під піа-
ніно я вивчала свою партію 
(її у фільмі насправді співає 
народна артистка СРСР Єли-
завета Чавдар). Потім Гмиря 
вмикав страшенних габа-
ритів магнітофон «Дніпро», 
лунала оркестрова музика і 
треба було в певний момент 
відкривати рота, співати. Ту 
комедію треба було чути. Су-
цільні муки. Під час зйомок 
уже в костюмі я голосно під 
фонограму «співала». Опе-
ратор Лисецький дуже смі-
явся, коли я імітувала спів. Я 
уявляю, як це було смішно. 
Отак я потрапила в істо-

рію українського кінема-
тографу через цей фільм, 

бо працювала з видатними 
людьми. Після «Наймички» 
почали виходити мої пор-
трети в журналах на об-
кладинках, зарясніло моє 
зображення на величезних 
рекламах у містах, у статтях 
писали, що я – молода зірка 
українського кінематографу. 
А потім я вийшла заміж, 

поміняла прізвище Форма-
нюк на Кочур. Лише з рока-
ми почала розуміти, що пріз-
вище Кочур на мою творчу 
біографію неоднозначно 
вплинуло. Бо в театрі я гра-
ла перші ролі, а стала грати 
другорядні. У кіно мене теж 
почали відтісняти. 
Моє життя в театрі мог-

ло бути щасливішим, бо 
мріяла я і про Чехова… Втім, 
у кіно знялася ще у філь-
мі «Сумка, повна сердець». 
Були цікаві кінопроби до 
фільму «Йду до тебе…» про 
Лесю Українку за сценарі-
єм Івана Драча. Мене дуже 
хотів знімати в цій ролі (у 
мене, певно, виходило) ре-
жисер Ролан Сергієнко. Іван 
Драч і Микола Бажан схва-

лювали. Я двічі пробувалася, 
це рідко буває, коли актрису 
вдруге запрошують на про-
би. Взагалі з півсотні актрис 
претендували на цю роль, та 
чимось не підходили. А мене 
Сергієнко хотів знімати, я 
була схожа на Лесю Укра-
їнку, щось таке він в мені 
побачив. Рома Балаян (тоді 
він був, здається, другим 
асистентом режисера, казав, 
що в мене були дуже хороші 
проби. І раптом Сергієнка 
знімають з цього проекту. 
На роль беруть Аллу Деми-
дову, вона хороша актриса і 
розумна жінка, але абсолют-
но не українська Леся Укра-
їнка.
Дивовижна родина Ко-

чурів захоплювала, їхнє 
оточення зачаровувало, мені 
було цікаво спілкуватися з 
Григорієм Порфировичем, 
з перекладачем Миколою 
Лукашем і багатьма іншими. 
Все, що було пов’язане з лі-
тературою, мені було рідне, 
і всі ті розмови вражали, я 
мріяла про таке життя, бути 
серед такого. Так і вийшло. 
Я зрозуміла: все, що 

пов’язано з Григорієм По-
рфировичем, не може так 
просто канути в Лету, цього 
не повинно бути. Тож моя 
нереалізована акторська 
енергія сфокусувалася на 
його постаті, адже доля так 
повернулася, що 11 років я 
працювала на адміністра-
тивній роботі в театрі, була 
заступником директора з 
творчих питань, але актор-
ське, творче в мені горіло. А 
Кочур був неймовірним при-
кладом, стимулятором. Боже 
мій, таке життя, такий розум 
і знання, такі муки, такі здо-
бутки! 
Коли Григорія Порфи-

ровича не стало, звичайно, 
ми замислилися, що роби-
ти з архівами, з великою 
бібліотекою, дуже цінною, 
перекладацькою. І втілили 
ідею музею. Видали майже 
всю його творчу спадщину, 
зокрема двотомник «Літе-
ратура та переклад. Дослі-
дження, рецензії, літературні 
портрети, інтерв'ю», фолі-
ант «Третє відлуння: Поетич-
ні переклади». Зробили 
електронний варіант більшої 
частини епістолярної спад-
щини Кочура, вона ще не 
видана. Зібрали спогади про 
Кочура. 
Зараз відбувається моє 

повернення на екрани. 
Була велика пауза у нашому 
українському кінематографі 
через брак коштів, тож май-
же 14 років я знімалась у ро-
сійських телесеріалах. Скажі-
мо, в серіалі про Мухтара я 
зіграла, мабуть, 15 цікавих 
персонажів. Після того, як 
створили студії у Києві і по-
чали знімати серіали, мене 
запрошують на ролі дам і 
бабусь. Запустили у вироб-
ництво український фільм 
«Гніздо горлиці» (режисер 
Тарас Ткаченко), торік у Кар-
патах зняли одну третину. 
Але, на превеликий жаль, по-
мер актор Віталій Лінецький 
і проект зупинився. Цього 
року Міністерство культури 
гроші, здається, виділило, і 
цей фільм дознімуть. 
Нещодавно знялася у 

великому серіалі «Гре-
чанка», граю таку собі Ми-
рославу, дуже цікава роль, 
екстравагантна постать. По-
чала зніматися в серіалі на 
ICTV. Отже, потихеньку від-
роджується моя акторська 
діяльність, щоправда, я граю 
гранд-дам і бабусь. 

Спілкувався 
Володимир КОСКІН
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Минуло майже 10 років, як я – майор міліції в запасі. Служив у різних підрозділах: від центрального 
апарату МВС України до райуправління і Департаменту ДАІ. Мені щастило, тому що пліч-о-пліч були 
надійні колеги, які не зраджували і не підставляли. Особливо це відчувалося «на землі»: так колеги 
називають службу в райуправлінні міліції, де тісно співпрацюють з людьми, розкриваючи злочини.

Із теплом згадую свого 
першого наставника Олексія 
Володимировича Лісничен-
ка, з яким служив у Печер-
ському РУВС у 1998-2000 
рр. Він тоді працював стар-
шим дільничним. Одного 
пізнього вечора, коли він 
повертався зі свого робо-
чого кабінету, його пере-
стрів колишній засуджений 
і поскаржився, що померла 

мати. Намагався вмовити 
підписати документ, який би 
свідчив, що померла своєю 
смертю й отримати дозвіл 
на поховання. Олексій Во-
лодимирович попрямував 
до них додому. У квартирі 
стару вже переодягли, по-
руч із нею сиділа у чорно-
му вбранні співмешканка 
сина померлої. Світло було 
вимкнуте, горіли свічі. На 
столі ікона. Але професій-
ний досвід підказував діль-
ничному – щось тут не так. 
Незважаючи на темряву в 
кімнаті, він зауважив на об-
личчі небіжчиці ледь поміт-
ну темну пляму. На запитан-
ня, звідки це у неї, син почав 
переконувати, що нібито 
старенька напередодні впа-
ла. Чим більше хотів пере-
конати Лісніченка у нещас-
ному випадку, тим більше у 
правоохоронця закрадався 
сумнів. З’ясувалося, що літ-
ня жінка померла не своєю 
смертю. Її вбив рідний син 
у змові зі співмешканкою, 

аби мати не вчила їх, як 
правильно жити… Завдяки 
пильності Лісниченка одним 
розкритим злочином стало 
більше.
Раніше я вважав, що най-

більш резонансні злочини 
скоюють саме закоренілі 
злодії. Але, потрапивши «на 
землю», був здивований 
тим, що чимало їх – справа 
рук законослухняних грома-
дян. Пам’ятаєте слова з ві-
домої кінокомедії Л. Гайдая 

«Діамантова рука»: «Кожна 
людина здатна на багато 
чого, але навіть вона не 
знає, на що саме»? Я десятки 
разів дивився цю кіностріч-
ку, але повністю збагнув 

смисл цих слів саме під час 
виїздів на місце злочину.
Неподалік Печерської 

лаври у приватному бу-
динку була жорстоко вбита 
літня жінка. Не просто вби-
та, а злочинець ще зробив 
із трупа «ластівку»: руки 

прив’язав до ніг. Перша вер-
сія була, що злочин вчинила 
людина, яка має відношення 
до спецслужб. Проте вона 
виявилася хибною. Жінку 
вбив… квартирант, яко-
му гроші знадобилися для 
хрестин власної  дитини.
Кажуть, що людина до 

всього звикає. І роки служби 
даються взнаки. Можливо, 
це так. Але кожен злочин, 
тим паче жорсткий, свого 
роду зарубинка на серці тих, 
хто їх розкриває. Ніколи не 
забуду, як 15 грудня 1999 
року, коли ми виїжджали на 
місце вбивства 6-річної Віо-
лети. На її оголеному худю-
щому тільці не було живого 
місця. Вона до смерті була 
забита металевою ліній-
кою… рідною матір’ю, бо, 
за її словами, не слухалася 
і не хотіла їсти. Жахливим 
було те, що вона мило коке-
тувала і намагалася люб’яз-
но поводитися зі слідчим. 
Начебто нічого жахливого 
не трапилося… Вона була 
представницею однієї з сект. 
Ходила з хрестом на шиї і з 
дияволом у душі.
До передчасної смерті 

людини ніяк не можна звик-
нути. Особливо ятрить душу 
втрата тих, з ким ти служив. 
З особливою повагою зга-
дуємо Ігоря Владиславови-
ча Раппа. Людина пішла на 

пенсію, почала працювати 
у державній установі. І рап-
том під час обідньої перерви 
хтось забув зачинити кабі-
нет, хтось випадково зали-
шив жіночу сумочку на сто-
лі. Скориставшись нагодою, 
зловмисник заскочив в уста-
нову і, поцупивши сумочку, 
намагався вибігти з кабіне-
ту. На його шляху опинив-
ся Ігор Владиславович. Все 
вирішила одна мить. Злодій 
спромігся встромити ножа 
у груди полковника міліції 
запасу. Ось так трагічно у 
мирному житті обірвала-
ся доля шановної людини. 
Своїм мужнім вчинком Ігор 
Владиславович підтвердив, 
що колишніх міліціонерів не 
буває… 

24 роки із Дня незалеж-
ності України правоохорон-
ці відзначали своє профе-
сійне свято. Із прийняттям 
Закону про поліцію 20 
грудня стало вже надбанням 
історії. Але це – наша істо-
рія, а роки служби в міліції 
ніколи не зітруться з нашої 
пам’яті.   

 Молодому ж поколінню 
– тепер уже поліцейським 
– хочу побажати: завжди 
повертайтеся після служби 
додому. Живими.

Володимир ЕННАНОВ

Ніколи не забуду, як 15 грудня 1999 року, коли 
ми виїжджали на місце вбивства 6-річної 

Віолети. На її оголеному худющому тільці не 
було живого місця. Вона до смерті була забита 
металевою лінійкою… рідною матір’ю, бо, 
за її словами, не слухалася і не хотіла їсти. 
Жахливим було те, що вона мило кокетувала 
і намагалася люб’язно поводитися зі слідчим. 
Начебто нічого жахливого не трапилося… Вона 
була представницею однієї з сект. Ходила з 
хрестом на шиї і з дияволом у душі.
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26 квітня 1986 року о першій годині ночі стався вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС, який підняв 
по тривозі тисячі працівників міліції, пожежних та співробітників інших служб.

ЧОРНОБИЛЬ – НАШ БІЛЬ

14 грудня – 
День вшанування 
учасників ліквідації  
наслідків аварії на ЧАЕС 

Серед тих, хто першим 
виїхав до чорнобильської 
зони, був співробітник Ір-
пінського міськвідділу вну-
трішніх справ Володимир 
Валентинович Зубенко, 
тоді – молодший лейтенант 
міліції. Тепер – полковник 
запасу.

– Вранці, 27 квітня, – 
розповідає Володимир 
Валентинович, – коли при-
йшов на роботу, відразу 
помітив, що в кабінетах 
майже порожньо. У чер-
говій частині повідоми-
ли, що вночі першу групу 
наших колег чисельністю 
30 атестованих співробіт-
ників підняли по тривозі й 
направили до Чорнобиль-
ського району. Про те, що 
у Прип’яті на атомній стан-
ції трапилася аварія, нічо-
го толком не пояснювали. 
Здогадки, звичайно, були. 
Проте це всього-на-всього 
домисли, ніякої конкретної 
інформації. Нам повідоми-
ли про можливість виїзду до 
зони на заміну своїх колег. 
Згодом сказали взяти «три-
вожні чемоданчики» і сідати 
в автобус. Жодних зайвих 
запитань. Старшим нашої 
групи з 30 правоохоронців 
було призначено Петра Іва-
новича Сластьоненка.
Нас привезли у Прип’ять, 

один із найближчих до Чор-
нобиля населених пунктів. 
Інформацією про рівень 
радіаційного фону й, від-
повідно, ступінь небезпеки 
ми тоді не володіли. Були 
відправлені, як кажуть, у 
цілковиту невідомість. Ос-
новні завдання, що стояли 
перед правоохоронцями, 
– охорона громадського 
порядку, перекриття всіх 
шляхів, що ведуть до міста 
й станції, взяття під охоро-
ну найважливіших об’єктів 
державних установ і орга-
нів управління. Згодом по-
чали займатися евакуацією 
людей. Ми робили поквар-

тальний обхід і повідом-
ляли мешканцям будинків, 
що у зв’язку з аварією на 
ЧАЕС вони на три доби по-
винні покинути квартири. 
Люди поставилися з розу-
мінням. Усі ми вірили в те, 
що за цей термін радіацій-
на ситуація стабілізується і 
люди дійсно повернуться в 
рідні домівки. Брали най-
необхідніше: документи, 
гроші, дещо з одягу. Навіть 
домашніх тварин спокійно 
залишали у квартирах, по-
передньо залишивши їм їжу 
на три дні. Хто ж тоді міг 
знати, що назад у Прип’ять 
ніхто вже ніколи не повер-
неться?!
За кілька годин евакую-

вали 51 тисячу мешканців 
Прип’яті. Потім ми отри-
мали наказ забезпечити 
охорону особистого й дер-
жавного майна у місті. У 
найкоротші терміни всі бу-
дівлі на рівні першого по-
верху було обнесено дро-
товою огорожею.
Міліціонери, які па-

трулювали вулиці Прип’яті 
й Чорнобиля, скаржилися 
на головний біль, «дряпан-
ня» в горлі, нудоту, високий 
тиск. Медикаменти та йод-
ний калій, які на перший 
час були зібрані з індиві-
дуальних аптечок цивільної 
оборони, а пізніше й з усієї 

аптечної мережі, швидко 
закінчувалися. Свою дозу 
визначали не по «накопи-
чувачах», а по картосхемах 
забрудненої місцевості. 
Коли ми їхали до Прип’я-
ті, то мали з собою лише 
протигази. Тільки через два 
дні нам завезли військові 
захисні комплекти одягу. 
Приїхали війська хімзахи-
сту, але вони не повідомля-
ли нам про радіаційний рі-
вень. Лише натякнули, що 
найбільше її на мосту.

Це тепер дані щодо рів-
нів радіації, зафіксовані 
на той час у документах, 
лякають: «Перше донесен-
ня опергрупи МВС УРСР із 
Прип’яті в міністерство про 
радіаційну обстановку по-
казувало, що вона є дуже 
складною. Так, у зоні реак-
тора рівні радіації були до 
200 Р/год., у радіусі 3 км – 
20–40 Р/год., у м. Прип’яті 
– від 300 мР/год. до 20 Р/
год. У м. Чорнобилі – 3–10 
мР/год.». Та коли не бачиш 
усюдисущого радіаційного 
ворога на власні очі, не від-
чуваєш (звісно, до певного 
часу) його смертоносного 
дихання, то й думати нема 
про що.
Сухпайок у нас був лише 

на два дні. Про комфорт-
ні умови відпочинку й но-
чівлю довелося забути. 
Після 8–10 годин служби 
по охороні громадського 
порядку ми відпочивали 
в автобусі. Розуміли: ці 
труднощі тимчасові. Важче 

було у психологічному пла-
ні – нести службу у красе-
ні місті, де не залишилося 
жодного мешканця, окрім 
військових. Під час одного 
з патрулювань ми були зди-
вовані, побачивши цивіль-
ного громадянина, який 
поспішав до своєї оселі. 
Як з’ясувалося, він щойно 
приїхав з відрядження по 
Дніпру катером. І взагалі 
нічого не знав про аварію 
на атомній станції, ні про 
евакуацію людей. Ми його 
проінформували про си-
туацію, намагалися заспо-
коїти, що людей вивезли 
лише на три доби і вони 
обов’язково повернуться. 
Він кілька годин роздуму-
вав над нашими словами і 
зі смутком у голосі сказав: 
«Я інженер-атомщик, повір-
те мені на слово, ця евакуа-
ція триватиме не три доби, 
а значно довше. Хочеться 
вірити, що ми коли-небудь 
взагалі повернемося в наше 
рідне місто Прип’ять».

«Чи не занадто песимі-
стичний прогноз?» – поду-

малося Зубенку. Проте з 
плином часу життя підтвер-
дило правоту інженера. Че-
рез чотири доби ірпінська 
група правоохоронців по-
вернулася додому. Вперше 
за ці дні відвідали лазню. 
Одяг, який сильно фонив, 
замінили. Потім службу 
несли у звичному режимі. 
Додаткових відпусток не 
передбачалося, одноразо-
вої грошової допомоги та-
кож.
Для більшості із 30 тисяч 

працівників органів вну-
трішніх справ служба в екс-
тремальних умовах ядерної 
катастрофи стала випробу-
ванням на мужність, про-
фесіоналізм і моральну зрі-
лість, вірність службовому 
обов’язку. Понад 40% лік-
відаторів з числа правоохо-
ронців стали інвалідами, 
гостру променеву хворобу 
перенесли сотні людей, 
тисячі з них померли. Така 
сумна статистика – занадто 
висока ціна за приборкання 
радіаційного пекла.

Володимир ЕННАНОВ

Коли ми їхали до Прип’яті, то мали з собою 
лише протигази. Тільки через два дні нам 

завезли військові захисні комплекти одягу. 
Приїхали війська хімзахисту, але вони не 
повідомляли нам про радіаційний рівень. Лише 
натякнули, що найбільше її на мосту

20 ГРУДНЯ – СВЯТО, ЯКЕ СТАЛО ІСТОРІЄЮ

Óñå äóæå òèì÷àñîâî…Óñå äóæå òèì÷àñîâî…
Людина, яка поруч із Вами зараз, не обов'язково буде 

з Вами завтра. Цінуйте її! Все дуже-дуже тимчасово... І 
якщо Вас благословили небеса чиєюсь рукою у Вашій 
руці, щирим «Як ти?» і можливістю готувати вечерю не 
лише для себе – цінуйте це! Ви проживете багато років 
разом і все одно це «разом» буде тимчасово!
Цінуйте це і будьте вище бубніння про не опущене 

сидіння унітазу, слідів на килимі і розкидані шкарпетки. 
Не подобається – просто приберіть, опустіть, почистіть... 
тихо і якось потім скажіть про це. Зрештою, незручність 
вони заподіюють тільки Вам... А поки – цінуєте, що у Вас 
є шкарпетки, сліди і вічно піднята кришка унітазу...
Умійте бути добрішими! Умійте бути неправими. 

Вмійте пробачати собі та іншим недосконалість. Адже 
недосконалими ми можемо бути лише з найближчими... 
Цінуйте це! 

Анастасія НАГОРНА
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Із настанням холодів ми з тривогою чекаємо, чи буде цього року епідемія грипу, і якщо буде, то 
наскільки небезпечного? Заспокоює одне: зазвичай грип успішно лікується, якщо, звичайно, робити 
це правильно.
Під час розмови, кашлю 

та чхання вірус грипу потра-
пляє на слизові оболонки ди-
хальних шляхів. За допомо-
гою відповідних ферментів, 
які знаходяться на зовнішній 
поверхні білкової оболонки 
вірусу, він проникає в кліти-
ни дихальних шляхів і легень. 
Там вірус звільняється від 
свого ворсистого покрива-
ла – білкової оболонки. При 
цьому центральна його ча-
стина – рибонуклеїнова кис-
лота – змушує клітину утво-
рювати подібні їй частинки 
нуклеїнової кислоти. При 
грипі за дуже короткий час в 
інфікованих клітинах з'явля-
ється безліч таких частинок. 
Експериментальні досліджен-
ня показали, що в середови-
щі, в яке внесено лише кілька 
вірусних частинок, за добу 
нагромаджуються їх мільяр-
ди. Коли кількість вірусів в 
організмі досягає відповідно-
го рівня, людина захворює.
Період від потрапляння 

вірусів в організм до появи 
перших ознак хвороби дістав 
назву інкубаційного. При 
грипі він триває від кількох 
годин до 1-2 діб. Ті клітини, 
в які проникли віруси, через 
деякий час гинуть. У процесі 
їх розпаду звільняється вели-
ка кількість вірусів. Частина 
їх всмоктується в кров, ви-
кликаючи загальне отруєння 
організму, і розноситься в 

різні системи та органи, що 
при відповідних умовах при-
зводить до ускладнень. Зна-
чна кількість вірусів під час 
розмови, кашлю та чхання 
потрапляє в зовнішнє середо-
вище. В таких випадках збуд-
ники грипу разом із крапли-
нами слизу потрапляють на 
відстань 2-3 м. Ось чому так 
швидко грип поширюється, 
особливо в місцях великого 
скупчення людей.
Джерелом інфекції є 

хвора людина протягом усьо-
го гарячкового періоду і на-
віть за кілька годин до появи 
перших ознак захворювання. 
Хворий найбільш заразний в 
перші 3 дні хвороби. У міру 
одужання кількість вірусів 
в організмі з кожним днем 
зменшується, і з 5-7 дня за-
хворювання людина пере-
стає бути заразною. Проте 
у хворих з ускладненнями 
вірус може ще виявлятися на 
слизових оболонках верхніх 
дихальних шляхів, у крові та 
харкотинні. Вірус грипу зна-
ходили також у сечі та випо-
рожненнях.
Пандемія грипу – найне-

безпечніша форма поширен-
ня хвороби (бувають ще всім 
нам знайомі сезонні епідемії 
та поодинокі випадки захво-
рювання), це рідкісне явище, 
але можливе. Симптоми гри-
пу при пандемії більш тяжкі, 
ніж при звичайному сезон-

ному спалаху захворюван-
ня, більша кількість людей 
знаходиться в зоні ризику 
виникнення ускладнень. У ХХ 
столітті було зареєстровано 
три спалахи пандемії грипу:
Іспанський грип в 1918-

1919 вбив 500 000 чоловік 
у США та близько 50 міль-
йонів людей в усьому світі. 
Азіатський грип в 1957-1958 
вбив 70 000 американців. 
Гонконгський грип в 1968-
1969 призвів до летального 
результату 34 000 осіб. 
За прогнозами консуль-

тативної наради ВООЗ, в 
епідемічному сезоні 2015-
2016 рр. на території Укра-
їни, вірогідно, циркулюва-

тимуть такі штами вірусів 
грипу: А/Каліфорнія (свиня-

чий або мексиканський); А/
Швейцарія. 

Симптоми, за якими 
необхідно лікуватися 
вдома:
При появі перших симп-

томів грипу хвора людина 
обов'язково повинна зали-
шатися вдома.
Такими симптомами є:
- підвищена температура 

тіла;
- біль у горлі;
- кашель;
- нежить;
- біль у м'язах.
Із будь-якими з переліче-

них симптомів не варто ви-
ходити з дому навіть заради 
візиту до лікаря – його слід 
викликати додому. Призна-
чене симптоматичне лікуван-
ня у домашніх умовах може 
бути достатнім для одужання. 
Якщо стан хворого не погір-
шився, необхідно продовжи-
ти лікування вдома до повно-
го зникнення симптомів.  

Симптоми, які 
вимагають термінової 
госпіталізації:

- сильна блідість або поси-
ніння обличчя;

- утруднення дихання;
- висока температура тіла, 

яка довго не спадає;
- багаторазове блювання 

та випорожнення;
- порушення свідомості – 

надмірна сонливість чи збу-
дженість;

- біль у грудній клітці;
- домішки крові у мокро-

тинні;
- падіння артеріального 

тиску.

Продовжувати лікуван-
ня вдома за наявності та-
ких симптомів небезпечно. 
Затримка з госпіталізацією 
може призвести до смерті 
хворого.  

Щоб не захворіти на 
грип, потрібно:

1. Перед виходом із дому 
змастити носові ходи оксолі-
новою маззю, вазеліном або 
соняшниковою олією, а при 
поверненні додому ретельно 
прочистити ніс та прополо-
скати рота кип’яченою во-
дою.

2. Обмежити відвідуван-
ня місць великого скупчення 
людей.

3. Мити руки з милом яко-
мога частіше та ретельніше.

4. Якомога частіше прові-
трювати та здійснювати во-
логе прибирання приміщен-
ня, в якому знаходитеся.

5. Не торкатися очей, носа 
та рота немитими руками.

6. Уникати рукостискань, 
поцілунків, обіймів.

7. Дотримуватись тепло-
вого режиму.

8. Побільше вживати про-
дуктів, багатих вітаміном С.

Якщо ж, незважаючи на всі 
профілактичні заходи, вам 
не вдалося уникнути захво-
рювання на грип, обов’яз-
ково викликайте лікаря, не 
займайтеся самолікуванням! 
З питань профілактики, лі-
кування та щеплення проти 
грипу звертайтеся до кабіне-
ту №300 ІМП.

Лікар інфекціоніст 
О.А.КОВАЛЬЧУК

ГРИП – це хвороба, 
яка в більшості випадків 
починається раптово. Ві-
руси грипу, як і всі інші, 
вибагливі до живильного 
середовища. Вони мо-
жуть розвиватися лише в 
клітинах живих організ-
мів. Їх відносять до аб-
солютних паразитів, що 
існують лише за рахунок 
іншого організму. Віруси 
розвиваються не в будь-
яких клітинах, а тільки 
там, де для їх розвитку 
є сприятливі умови. Такі 
умови збудник грипу зна-
ходить у клітинах слизо-
вих оболонок верхніх ди-
хальних шляхів і легень.

ÓÐÎÊ, ÍÀ ßÊÈÉ ×ÅÊÀÞÒÜ Ç ÍÅÒÅÐÏ²ÍÍßÌÓÐÎÊ, ÍÀ ßÊÈÉ ×ÅÊÀÞÒÜ Ç ÍÅÒÅÐÏ²ÍÍßÌ

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ВІДГУКИ

Учням 3 – 4 класів та 
2 – А класу Ірпінської ЗШ 
І-ІІІ ступенів №13 випала 
чудова нагода відвідувати 
басейн в санаторії «Друж-
ний», що в Ірпені.
І вже 4 грудня 2015 року 

відбулися перші заняття. 
Це чудовий шанс для дітей 
навчитися плавати під наг-

лядом професійних трене-
рів та медсестри, а головне 
– отримувати користь і за-
доволення від спортивних 
занять!
Нас зустріли приємні, 

усміхнені працівники, які 
ввічливо пояснювали й від-
повідали на наші запитан-
ня. Не було жодної дити-

ни, якій не сподобалося б 
у басейні! А навпаки, – всі 
з нетерпінням чекають на-
ступної нагоди зануритися 
в чудову водну стихію.
Велике спасибі всьому 

персоналу та організато-
рам цих занять!

Катерина ПАВЛЕНКО

À ßÊ² ÏÅÐÅÐÂÈ Ó ÂÀØ²É ØÊÎË²?À ßÊ² ÏÅÐÅÐÂÈ Ó ÂÀØ²É ØÊÎË²?
ФОТОФАКТ

За ініціативи членів уч-
нівського самоврядуван-
ня Ірпінської школи №13 
(смт. Гостомель) під час ве-
ликої перерви проводяться 
веселі «руханки» для учнів 

молодшої школи. Щоразу 
звучить різна музика і стар-
шокласники заохочують 
малюків до організованого 
проведення вільного часу 
між уроками: танцюють, 

грають, роблять зарядку. 
До речі, динаміки для про-
ведення «руханок» були 
придбані за кошти, зібрані 
під час ярмарку.

Катерина ПАВЛЕНКО

ÒÐÈÂÀËÈÉ ÑÎÍ ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ!ÒÐÈÂÀËÈÉ ÑÎÍ ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ!
Усі ми знаємо про те, що 

сон – найкращі ліки. Однак 
що занадто – те до добра не 
призводить. Підтверджують 
це і нещодавно проведені 
дослідження вчених з Уні-
верситету Сіднея.
Так, дослідники з'ясували, 

що надмірна кількість сну 
може бути небезпечним для 
вашого здоров'я. Сон більше 
9 годин на добу, особливо 
якщо він поєднується з недо-

статньою фізичною активніс-
тю, завдає організму більше 
шкоди, аніж паління і вжи-
вання алкоголю.
У дослідженні брали участь 

більше 230 000 добровольців, 
старші 45 років. Учених ціка-
вило, як куріння, вживання ал-
коголю, нездорове харчуван-
ня і сон впливають на ризик 
передчасної смерті.
У результаті з'ясувалося, 

що в поєднанні деякі факто-

ри несуть особливий ризик. 
Це, зокрема, надлишок сну 
«в дуеті» з нестачею фізич-
ної активності (менше трьох 
годин на тиждень). Вони 
підвищують ризик ранньої 
смерті в чотири рази. Такий 
же результат продемонстру-
вали куріння, алкоголь у по-
єднанні з дефіцитом нічно-
го сну.

За матеріалами joinfo.ua

ДОСЛІДЖЕННЯ

Äå çíàéòè ïàðêîâêó âåëîñèïåäèñòàì?Äå çíàéòè ïàðêîâêó âåëîñèïåäèñòàì?
ПАРАДОКС

Не зважаючи на зимну 
погоду, ірпінці й далі ко-
ристуються велосипедами, 
які бензину не просять і, 
відповідно, повітря не за-
бруднюють. Державники 
користування велосипеда-
ми всіляко пропагують. І 
на тому… крапка. Велодо-
ріжок у нас критично мало, 
так само скрутно з вело-
паркуванням. Тобто спе-
ціальних місць, де можна 
надійно і зручно залишати 
двоколісника в Ірпені май-
же немає! 
На фото – типова кар-

тина: біля супермаркету 
«Фуршет», що на вул. Ле-

нінградська, 6-А, огорожа 
обліплена велосипедами. 
А що робити? Треба ж десь 
і якось прикувати велоси-
пед, щоб злодюжки не по-
цупили. Цікаво, що зава-
жає потужному торговому 
центру потурбуватися про 
своїх покупців?
Втім, приланцюжити ве-

лосипеди нема можливості 
біля багатьох торгових то-
чок, зокрема біля «Фори», 
«Кулінічі», ринку. А ще не 
облаштовані велопарку-
ванням Ощадбанк, газкон-
тора, Центр зайнятості, 
спортивна школа... Список 
надто великий, шпальти не 

вистачить. До речі, нема як 
цивілізовано залишити ве-
лосипед на Привокзальній 
площі, де розміщена купа 
торгових закладів. Тож і 
«ліплять» люди велосипеди 
до парканчиків, дерев і на-
віть урн…
До кого спрямована ця 

замітка? Звісно, до леда-
щих і байдужих керівників, 
які зацікавлені в тому, щоб 
до їхніх закладів, установ, 
організацій якось дістава-
лися люди. Чи, може, не 
зацікавлені?!

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА
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ÒÓÐ ÄÎ ÖÓÊÅÐËßÍÄ²¯? ÒÓÐ ÄÎ ÖÓÊÅÐËßÍÄ²¯? 
ÇÀÏÐÎÑÒÎ! ÇÀ ÂÅ×²ÐÇÀÏÐÎÑÒÎ! ÇÀ ÂÅ×²Ð
Один оптимістичний психолог запевняє: 
ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Моє 
«традиційне» дитинство так і залишилося 
лагідним, солодким і безхмарним. Та 
нещодавно мені вдалося його оновити, 
освіжити. За нинішнім «інтернетно-
комп’ютерним» сленгом, зробити рефреш.

Минулої неділі у нас 
уперше випав сніг. Як і 
зазвичай, мокрий, із до-
щем. Погода склалася не 
для прогулянок. Та ми з 
донечкою, як і намірили-
ся, вирушили до одного 
зі зручних супермаркетів. 
Треба ж придбати мамі 
солодощі, які вона так 
любить брати на роботу. 
Там, у 17-й школі, вона 
– Ірина Геннадіївна, вчи-
телька англійської мови.
Ніби за помахом ча-

рівної палички ми діста-
лися до магазину. Так 
само непомітно прику-
пили гостинців і знову 
вмостилися на сидінні 
маршрутки. Поруч за-
просили сісти одного з 
наших колег-покупців. 
Аж ось і водій. Двері – 
рип. Рушаймо!
Не встигли ми далеко 

від’їхати, як раптом… 
наша маршрутка поча-
ла чимдуж розганятися, 
в неї «виросли» крила, 
а ніби з динаміків про-
лунало: «Увага! Увага! 
Пристебніться ременями 
безпеки! Вилітаємо до 
Цукерляндії!». Пасажири 
переглянулися. Хтось із 
острахом упівголоса до-
рікнув: «Та що ж це ро-
биться!». Проте пристеб-
нувся.
І от наш літак нарешті 

приземляється в Цукер-
ляндії. Точніше, «пришо-
коладжується» – на шоко-
ладну злітну смугу. Щоб 
вона, смуга, була міцні-
шою, місцеві будівель-
ники настелили суміш 
шоколаду з горіхами. За 
традицією, всі пасажи-
ри, коли залишали трап, 
опускалися навколішки і 
припадали до тієї смако-
ти під ногами.
Тим часом до нас під-

біг таксист Шоколадний 
Заєць, підхопив валі-
зи, завантажив до свого 
Кіндер-Сюрприз-таксі та 
й повіз своїх клієнтів у 
гості до Короля. Обабіч 
траси зеленіли, жовтіли, 
червоніли мармеладні та 
зефірні луки, на них буя-
ли цукеркові квіти, висо-
чіли дерева з розмаїттям 
тістечок і печива. А потім 
– ні з того, ні з сього! – з 

цукрово-ватних хмар по-
сипалися сніжинки зі сма-
ком різного-прерізного 
морозива.
Доки дісталися коро-

лівського замку, Ексклю-
зивного Смачного Торту 
(такі пече тільки наша 
мама!), вже знову світило 
яскраве желейне сонеч-
ко. Морозиво крапало з 
даху на вафельні сходи 
перед замком. Із нього 
випурхнула Принцеса 
Цукерляндська, побачи-
ла найліпшу подружку 
Олю, зраділа – і запла-
кала від щастя мультиф-
руктовим соком. Той сік 
змивав морозиво і стікав 
по східцях. А внизу вже 
зібралися вірнопіддані 
з келихами, наповнюва-
ли їх і залюбки ласували 
Найсмачнішим Коктей-
лем…
Знаєте, дітьми можна 

тішитися, можна й ну-
дитися. Ми влаштували 
в салоні маленьку… на-
певне, таки й чималень-
ку!.. творчу майстерню. 
Спочатку супутники при-
слухалися, потім ховали 
посмішку, а далі вже спо-
стерігали з неприхова-
ною цікавістю. А нам – не 
вперше! Невимушений 
балаган. Браво!
Та вже автобус зупи-

нився. Як кажуть, «Кіна 
не буде. Шукайте, хлоп-
ці, двері». Ми обмінялися 
люб’язностями з сусідом 
по сидінню. «Я – Оля!» 
–представилася нарешті 
прима нашого дійства. «А 
я – Олег!» – відгукнувся 
чоловік із добрими ла-
гідними очима. Це наш 
елітний глядач – сидів у 
партері. «О, – підсуму-
вав подумки я, – Ольга й 
Олег – привіт із глибини 
історії».

– До нових зустрічей! 
Хай щастить!

– На все добре!
І я там був. Насолод-

жувався коктейлем. Ла-
сував неповторним ся-
янням Співтворчості зі 
своєю дитиною. 
А Ви запланували тур 

до Цукерляндії? Раптом 
на Вас там чекають?!

Віталій ПІЧКУР

КОЛОНКА ПОЗИТИВУ

ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ÌÀªÌÎ ÂÈÁ²ÐÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ÌÀªÌÎ ÂÈÁ²Ð
Хочемо ми того чи ні, кожен наш вчинок, кожна дія, кожне слово й навіть кожна думка мають 
наслідки. Так влаштований світ. Має наслідки і бездіяльність, тож навіть нічого не вибираючи, 

уникаючи вибору зі страху чи невпевненості, ми все одно вибираємо, вибираємо власну бездіяльність.

Життя не зупиняється ні на одну мить, 
і від нашого вибору залежить, яким буде 
наступний крок. Той крок іноді здається 
надто складним чи важким, і нас обсту-
пають сумніви. У такі життєві моменти я 
часто згадую одну притчу.
Якось диявол вирішив зробити роз-

продаж своїх інструментів. Там був і 
молот гніву, і лук жадоби та бажань зі 
стрілами пристрасті. Був, звісно, і ки-

нджал заздрощів, а також інструменти 
страху, гордині й ненависті. Всі інстру-
менти були в гарному стані, підписані, 
з назвою та ціною.  А на  найкращій 
поличці лежав непримітний і пошарпа-
ний дерев′яний кілочок. Ціна на нього 
– захмарна. На ньому висів ярличок – 
«зневіра».

– Чому цей кілочок такий цінний? – 
запитав якийсь перехожий.  

– Так, я дійсно ціную його, бо якщо 
мені вдається вбити кілочок зневіри лю-
дині в голову, це відкриває двері іншим 
інструментам! Немає нічого більш смер-
тельного за зневіру! – сказав диявол і з 
ніжністю погладив свій інструмент. Тому 
хоч би як сумніви не обступали, знаю, 
що сонце все ж на небі, навіть за темни-
ми хмарами!

Антоніна ПОЛІЩУК

ВІЧНІ ІСТИНИ

Íàéñèëüí³øà äóõîâíà ïðàêòèêàÍàéñèëüí³øà äóõîâíà ïðàêòèêà
Сімейне життя 

– найсильніша 
щоденна духов-
на практика!
Стався до ін-

ших із любов'ю в 
серці, коли боля-
че – це зробить 
тебе мудрим. 
Вчися змов-

чати, коли ти 
тисячу разів пра-
вий – це зробить 
тебе добрим. 
Віддавай най-

краще, і ти на-
вчишся щедрості. 
Ніколи не 

опускай руки, і 
ти пізнаєш відданість. 
Не питай зайвого, і ти відчуєш силу довіри. 
Завжди будь поруч, і не пізнаєш самотності. 
Не зупиняйся ні на хвилину, і ти осягнеш вічність...

Анастасія НАГОРНА, м.Ірпінь

ÙÎ ÍÅÑÅ ÍÀÌ Ð²Ê ÏÐÈÉÄÅØÍ²É?ÙÎ ÍÅÑÅ ÍÀÌ Ð²Ê ÏÐÈÉÄÅØÍ²É?
У Центральному будинку культури Ірпеня відбулася незвичайна зустріч. Члени клубу «Друга молодість» 
мали нагоду поспілкуватися з унікальними людьми. Це астрологи, які мешкають у нашому місті: Олена 
Осипенко та Юрій Буянов. Говорили про те, що турбує всіх: про події минулого року, про наступний рік, 
про те, що він принесе в життя України та її народу, презентували астрологічний календар на 2016-й рік.

Олена Осипенко – астро-
лог міжнародної катего-
рії, завідувачка кафедри 
астропсихології Європей-
ського інституту міждисциплі-
нарних досліджень та освіти 
(Ганновер, Німеччина). Юрій 
Буянов – редактор всеукраїн-
ського науково-популярного 
щорічного журналу «Астро-
логічний прогноз для Украї-
ни» і видавець. 
Багато скептиків і вчених 

вбачають в астрології лжена-
уку, казку. Однак ті аксіоми 
та тези, на яких вона побудо-
вана, аж ніяк не позбавлені 
наукових обґрунтувань і до-
казів. Саме тому астрологію 
не можна судити строго і ро-
бити якісь певні висновки на 
користь одного або іншого. 

– Астрологія, – вважає пан 
Юрій, – це математика і нау-
ка про час. Бо все, що відбу-
вається зараз, колись в історії 
вже було. Не можу не говори-
ти про це, бо останні події в 
країні так чи інакше торкну-
лися кожного. 300 років тому 
Жорж Дантон перед стратою 
сказав пророчі слова: «Рево-
люція завжди пожирає своїх 
дітей».

– Так, – підхоплює пані 
Олена. – Врешті-решт при-
ходить диктатура. Почина-
ється політична боротьба за 
владу, і в наших силах цьо-
го не допустити. 24 серпня 
1991 р. народилася Україна. 
З’явився новий потенціал, 
нові можливості. Проте ми 
маємо усвідомити, що ніхто 
за нас нічого не зробить. До 
речі, Плутон нині проходить 
чорну лінію України. Це дає 
нам можливість щось вирі-
шити, зрозуміти, де мінус, 
а де плюс, і виправити це. 
Можливо, усі ці випробуван-
ня дані нам для того, аби ми 
усвідомили, де наші слабкі 
місця. У нашої влади багато 
вад. Хтось, коли весь народ 
останню копійчину віддавав 
на боротьбу, на лікування 
поранених, виявляв себе 
справжнім зрадником.
Пані Олена демонструє 

схеми та діаграми. 
– Дивіться, далі по курсу 

йде вузол, що піднімається. 
Це – знак еволюції. Ми по-
винні пройти період трудно-
щів і здолати їх, аби вийти 
оновленими й сильнішими. 
Плутон пройде по ньому у 
лютому 2017 року. А зараз 
ми знаходимося у періоді 
міжчасся.
Пані Олена дуже ґрунтов-

но підготувалася до зустрічі. 
Зробила цілий аналіз подій 
2015 року. Вона звертає 
увагу присутніх на таблицю: 
«Бачите, у квітні – червона 
лінія? Пригадайте, саме тоді 
США надали Україні транш. 
Значить, у нас вірять. Зелені 
лінії – це ознака змін. Символ 

білого Місяця – контролює 
зміни. У нас є чималі можли-
вості, і лише від нас залежить, 
чи скористаємося ми ними. 
Вересень, жовтень, листопад, 
грудень – тут дуже потужна 
енергетика напруги, яка за-
важає проводити реформи. І 
справді, йде боротьба за вла-
ду. Одна сила заважає іншій. 
У лютому нас очікує політич-
на боротьба. Будьте активни-
ми, від кожного багато чого 
залежить».
У таблицях, розроблених 

пані Оленою, добре видно, 
що саме 25 жовтня, коли 
проходили вибори, визначе-
но позитив. До влади при-
йшло чимало нових людей. 
Можливо, саме вони наве-
дуть лад у країні. Ми мусимо 
зберігати спокій та цілісність. 
А зараз брат іде проти брата. 

– Наприкінці лютого за-
кінчиться політична ворожне-
ча. Це еволюційний місяць. 
Ситуація стане кращою, тре-
ба просто бути терплячими. 
У січні з’явиться Юпітер. Це 
планета, яка відкриває мож-
ливості для нових контактів 
з іншими країнами, нового 
спілкування, відкритості, – 
посміхається пані Олена. – 
Хочу порадувати майбутніх 
бізнесменів. Березень – чу-
довий місяць для початку 
власної справи, для нового. 
У квітні після 17 числа на 80 
днів вступає в дію ретроград-
ний Марс. Саме у ці дні краї-
на, яка напала на нас, з усією 
вірогідністю може отримати 
по заслугах.
До речі, на березень, – 

продовжує прогнозувати пані 
Олена, – варто запланувати 
відпустку, бо літо у наступно-
му році – на найкращий пе-
ріод для відпочинку. Травень 
порадує стабільністю та ре-
формами. 1-го вересня нас 
очікує сонячне затемнення. 
Олена Осипенко ствер-

джує, що, попри те, що люди 
приписують йому негативний 
вплив, сонячне затемнення – 
це кармічна подія, аби сус-
пільство очистилося і стало 
жити краще. 
А от жовтень принесе 

деяку напругу. Сонце пере-
ходить у знак Скорпіона. І 
взагалі жовтень, листопад, 
грудень – місяці, що мають 
революційні тенденції. Да-
вайте пригадаємо минулі по-
дії. Проте зараз головне – це 
не зупинятися. Пік підйому 
очікується у 2022 році.
Єдине, що потрібно, – до-

дає пан Юрій, – аби уряд по-
чув людей. Спільними зусил-

лями завжди можна досягти 
більшого.
Взагалі фахівці вважають, 

що прийдешній рік буде 
сприятливим. І не варто ко-
ристуватися бабусиними за-
бобонами, і вважати, що ви-
сокосний рік – це погано. Що 
не можна виходити заміж чи 
одружуватися, розпочинати 
власну справу. Справа не в 
даті, а в вас самих. 

РІК ВОГНЯНОЇ МАВПИ
2016 рік – рік червоної 

Вогняної Мавпи за східним 
календарем. Настає він 8 лю-
того 2016 року. Саме в цей 
день, згідно з китайським го-
роскопом, Зелена Дерев'яна 

Коза – символ року 2015-го 
– покине нас, поступаючись 
місцем Вогняній Мавпі. 
Мавпа – артистична й екс-

центрична натура, що має 
разом із тим сильну інтуїцію. 
Її дії абсолютно непередба-
чувані й можуть змінюватися 
залежно від настрою – вона 
буває як доброю і веселою, 
так і агресивною та злою. 
Господиня наступаючого 

року може запросто вики-
нути сюрприз, який довго 
доведеться розсьорбувати... 
Мавпа, символ 2016 року, 
любить подорожі, гори, кра-
сиву природу і нові вражен-
ня. Будувати серйозні плани 
і чекати глобальних змін в 
2016 році немає сенсу: Ма-
впа все зробить по-своєму. 
Просто ставтеся спокійно до 
норовливої господині року, 
адже вона теж усіма силами 
прагне любові й достатку. 

Підготувала Тетяна 
СРЕБРОДОЛЬСЬКА  

Астрологія – давня наука, вчення про взаємодію 
людини і зірок, про вплив цих небесних світил на все 
суще. Люди з незапам'ятних часів намагалися витлу-
мачити ті чи інші небесні явища, підганяли їх під пори 
року на Землі, суспільні події та власні долі. Людина 
пізнавала себе, своє «я» за допомогою зірок і космосу. 

Аби нам було легше пристосуватися до примх 
2016 року, Олена Осипенко навіть створила 
для нас поденну таблицю сприятливих і 
несприятливих днів. Так що вивчіть її уважно. 
З 1 по 4 січня – сприятливий час для нових починань. 
3 26 січня по 5 березня – теж. Хоча, здається, днів не 

так уже й багато, але можна чимало встигнути, якщо мати 
заздалегідь намічені плани. 
А от з 6 до 27 березня краще не розпочинати серйозні 

заходи. 
З 28 березня по 17 квітня сміливо реалізуйте свої заду-

ми. Матимете успіх. 
З 18 квітня по 30 липня тим, хто планує судові справи, 

краще не братися до діла. У цей час варто утримуватися 
від сварок і конфліктів. Навіть якщо йдеться про родинні. 
Потім буде дуже важко налагодити стосунки. 
З 1 червня до 29 серпня можуть взяти шлюб ті, хто дав-

но про це мріє. У родині пануватимуть щастя та любов. 
30 серпня – 22 вересня – час ретроградного Меркурія 

та сонячне затемнення. Проте ми вже з’ясували, що ні-
чого поганого у ньому немає. Продовжуйте те, над чим 
працювали раніше. Але за важливі нові справи краще не 
братися.

23 вересня – 19 грудня можете з полегшенням пере-
вести дух: все буде гаразд. 
З 19 по 31 грудня ті, хто планували ремонт, рекон-

струкції, будівництво можуть братися до справи. До речі, 
не забудьте повернути борги перед Новим роком. 

НА ЧАСІ
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• ФОТОЗЙОМКА• 

• РЕТУШ • 

• ОБРОБКА• 

54-367

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ"

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

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

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

•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

ÊÓÏËÞ ÊÎÐIÂ, ÊÎÍÅÉ 
ÒÀ ÌÎËÎÄÍßÊ

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

ÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ 
дуб. 3700 грн./машина 

Бесплатная доставка 
по Киеву и области 

Тел.: 044-451-56-43, 

068-100-86-10

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. 

ÊÓÏËÞ
Відпрацьоване 

електронне і електричне 
обладнання (телевізори, 
комп’ютери, пральні 
машини, холодильники, 
тощо), зношені вироби 
з твердої пластмаси, 
металобрухт 

(044) 338 64 76; 
(073) 466 98 53; 
(097) 897 51 92;
(050) 611 20 74

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
з Днем з Днем народження:народження:
ЦВІЦИНСЬКУ 
Людмилу Миколаївну 
Хай ладиться скрізь: на роботі, у родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Ірпінська міська рада, виконавчий комітет

Всеукраинская благотворительная организа-
ция ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ. Помощь нар-
козависимым, алкозависимым бездомным людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, остав-
шимся без жилья, без средств к существованию, 
освободившимся из мест лишения свободы, по-
павшим в зависимость от наркотиков и алкоголя и 
др. Упрощенный прием и бессрочное пребывание 
в восстановительных центрах Украины.  
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! 
Телефон доверия информационно-

справочной службы: 
(097)166-00-00, 050-357-72-73

ПИЛОМАТЕРИАЛИ 
ДРОВА, БРУС, 

ДОШКА, АЛЬТАНКИ 
зняття аварійних дерев

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

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

Â êàôå 
"ÑÎÓË" 

(г. Ирпень) 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
► ПОВАР, 
► БАРМЕН-ОФИЦИАНТ

Тел.: (067)528-68-50

ПОДЯКА
Ми, мешканці будинків №№1; 3а; 3в 

та ін., по вул. Суворова, висловлюємо 
свою подяку працівникам комунального 
підприємства "УЖКГ" Ірпінь" за освіт-
лення нашої вулиці, де тепер стало якось 
святково. Бажаємо Вам успіхів, добра та 

натхнення у вашій праці задля розвитку розквіту рід-
ного міста.

З повагою, Тетяна Борисівна Тихонова


