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ГОВОРИТЬ ІРПІНЬ
ПРОСВІТНИЦЬКО-

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА

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

Слухайте випуски о 6:30 
щовівторка і щочетверга

проводового 
радіомовлення

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

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 
ÏÎÒÐ²ÁÅÍÏÎÒÐ²ÁÅÍ

ÄÂ²ÐÍÈÊÄÂ²ÐÍÈÊ
М. ІРПІНЬ

Гнучкий 
графік роботи

(067)473-86-45

2016 2016 – Ð²Ê ÀÊÒÈÂÍÈÕ, – Ð²Ê ÀÊÒÈÂÍÈÕ, 
ÐÎÇÓÌÍÈÕ ² Ö²ËÅÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ!ÐÎÇÓÌÍÈÕ ² Ö²ËÅÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ!
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Дорогі жителі Приірпіння! Щиро вітаю Дорогі жителі Приірпіння! Щиро вітаю 
всіх з Новим роком і Різдвом  Христовим!

Відходить у минуле 2015 рік. Він був складним для української держави і Відходить у минуле 2015 рік. Він був складним для української держави і 
нелегким для ірпінської громади. Але попри всі труднощі ми змогли досягти нелегким для ірпінської громади. Але попри всі труднощі ми змогли досягти 
значних успіхів, якими можемо пишатися. Ірпінь став містом, яке розвивалося значних успіхів, якими можемо пишатися. Ірпінь став містом, яке розвивалося 
найбільш потужно і найбільш системно в Україні. Ми реалізували багато найбільш потужно і найбільш системно в Україні. Ми реалізували багато 
гарних проектів, і навіть більше, ніж планували.гарних проектів, і навіть більше, ніж планували.
Я щиро вірю, що у 2016 році ми зможемо повторити успіх 2015-ого і навіть Я щиро вірю, що у 2016 році ми зможемо повторити успіх 2015-ого і навіть 
зробимо більше. Головне – щоб ви всі були здорові, щоб на нашій землі зробимо більше. Головне – щоб ви всі були здорові, щоб на нашій землі 
запанував мир, а у ваших домівках – злагода і добробут. Хай гасло єднання, з запанував мир, а у ваших домівках – злагода і добробут. Хай гасло єднання, з 
яким держава відповіла на виклик агресора, залишиться актуальним не лише яким держава відповіла на виклик агресора, залишиться актуальним не лише 
на рівні держави, а й для кожної окремої громади. Хай кожен новий день на рівні держави, а й для кожної окремої громади. Хай кожен новий день 
змінює Україну на краще, перетворюючи її на успішну європейську країну, в змінює Україну на краще, перетворюючи її на успішну європейську країну, в 
якій хочеться жити!якій хочеться жити!

З повагою, Ірпінський міський голова Володимир КАРПЛЮКЗ повагою, Ірпінський міський голова Володимир КАРПЛЮК
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«Читаю тому, що газета 
виважено і об’єктивно 

висвітлює новини 
нашого міста»
Альона ГОЛОТА

Ірпінь засяяв святковими вогнями, 
замайорів численними пропозиціями цікаво 
і наповнено провести час як дітлахам, так і 
дорослим жителям Приірпіння. Стартували 
новорічні святкування ще 19 грудня у 
міському парку ім. В.Правика. 25 грудня на 
центральній площі Ірпеня відкрилася головна 
новорічна ялинка. Попереду – Новорічна ніч, 
фестиваль талантів «Зима в Ірпені», різдвяні 
колядки, щедрівки, дні відкритих дверей 
будиночка Святого Миколая. Обирайте 
найближче Вашому серцю і будьте щасливі в 
Новому році і завжди!
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Дорогі читачі!Дорогі читачі!
Колектив редакції «Ірпінського вісника» вітає Вас і 

Ваші родини з Новим роком і Різдвом Христовим!
Ще один рік ми з Вами пройшли разом. Сподіваємо-

ся, що і в наступному наші з Вами зустрічі на сторінках 
видання теж відбуватимуться щотижня – від номера до 
номера.
Нам завжди є чим поділитися з Вами. І нас щиро ра-

дує, що Вам також є що сказати нам: Ваші турботи і хви-
лювання, Ваші досягнення і перемоги завжди знаходили 
і знаходитимуть гідне місце на шпальтах нашої газети. 
Нам дуже приємно, що багато хто з Вас із нетерпін-

ням чекав кожного наступного номера! Що Ви непокої-
лися і телефонували до редакції, на пошту, коли газета 
з тієї чи іншої причини затримувалася у дорозі до Вас. 
Ви завжди дуже уважно читали підготовлені нашим ко-
лективом статті і не оминали нагоди висловити свою 
позицію, погодитися з написаним чи донести протилеж-
ну думку. 
Ви обирали наше видання для того, щоб порадувати 

своїх близьких щирими вітаннями з нагоди їхніх свят. 
Ви ділилися через газету своїм болем, своїми пережи-
ваннями і радістю. Ви сердечно дякували тим людям, 
які Вас підтримали у тяжку хвилину. 
Багато хто з Вас передплачував газету не тільки собі, 

а й навіть тим незнайомим самотнім літнім людям, чиєї 
пенсії ледь вистачало на ліки. Ви ніколи не лишалися 
байдужими до життя свого міста і до інших людей! 
Ви помічали всі зміни в «Ірпінському віснику», а їх у 

році, що минає, було багато – виріс обсяг нашого ви-
дання, з’явилися нові рубрики, теми.
Нам, колективу редакції, хочеться, щоб «сім’я» на-

ших передплатників і читачів зростала з кожним роком, 
місяцем. Тож чекаємо від Вас, шановні ірпінці, нових 
тем, цікавої інформації, побажань.
Ми запрошуємо Вас до ще більш тісної і плідної 

співпраці у Новому році. 
Газета нашого міста – це газета кожного з Вас! 
Щиро віримо в те, що спільно з Вами ми завжди бу-

демо наповнювати її найпотрібнішою і найважливішою 
для Вас інформацією! 

З повагою, головний редактор 
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Шановна громадо! 
Від імені Ірпінської молоді хочемо 

привітати Вас з Новим Роком та 
Різдвом Христовим. Рік, що минає, 
був багатий на події, які відбувалися 
в місті Ірпені та в державі в цілому. 
Наше місто все більше набуває євро-
пейських стандартів та змінюється у 
нас із Вами на очах. У новому 2016 
році молодь і надалі контролювати-
ме владу, а Молодіжна громадська 
рада при Ірпінському міському голові 
як консультативно-дорадчий орган, 
буде долучатися до всіх процесів, які 
відбуваються у рідному місті Ірпені! 
Миру, достатку, злагоди Вам та Вашим 
родинам!

З повагою, голова ІМГР 
Дмитро ПЕДЧЕНКО та колектив

Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з 
Новим роком та Різдвом Христовим!Новим роком та Різдвом Христовим!
Зичу свіжих сил для нових 

завершень, творчих успіхів у 
професійній діяльності, родинної 
злагоди, добробуту, вірних друзів 
та надійних партнерів у добрих 
справах!
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
Висловлюю усім виборцям, які висловили мені свою 

довіру, щиру вдячність за підтримку!
З повагою, депутат Ірпінської міської ради 

Петро КОРОЛЬ

Щиро вітаю жителів Приірпіння з Щиро вітаю жителів Приірпіння з 
Різдвом Христовим та Новим роком!Різдвом Христовим та Новим роком!

Нехай ці свята, як вісники онов-
лення життя, нових мрій та споді-
вань, принесуть вам і вашій родині 
добро, мир і злагоду!
Бажаю, щоб у Новому році ви 

досягли всього, про що мріяли у 
попередньому. Вірю, що у 2016 
році ви відчуєте турботу з боку ко-
лег, тепло друзів та любов близь-
ких. Щастя вам, міцного здоров’я 
і здійснення всіх найзаповітніших 
мрій.  Із Новим роком!

З повагою,
секретар Ірпінської міської ради Юрій ДЕНИСЕНКО

ДОБРИМ СЛОВОМ

ØÀÍÎÂÍ² ÇÅÌËßÊÈ! ØÀÍÎÂÍ² ÇÅÌËßÊÈ! Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç 
Íîâèì 2016 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!Íîâèì 2016 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Із завершенням року до 
історії відходить ще одна 
сторінка нашого з вами 
життя з різними подіями та 
досягнення. Незважаючи на 
непросту ситуацію в дер-
жаві, кожен із вас докладав 
зусиль для розвитку Київ-
щини. І за підсумками 9-ти 
місяців цього року область 
увійшла у трійку кращих в 
Україні за соціально еконо-
мічними показниками. 
Під Новий рік всі че-

кають справжніх чудес, 
здійснення найзаповітні-
ших мрій. Зараз для всього 
українського народу най-
більшим бажанням є повне 

припинення військових дій 
на східних просторах краї-
ни та відновлення мирного 
спокійного життя. Пережиті 
події двох минулих років 
об’єднали українське сус-
пільство навколо єдиної 
мети та зміцнили силу волі 
народу.
Переконаний, 2016 рік 

стане періодом реалізації 
реформ, які надзвичайно 
важливі для подальшого 
розвитку України на шляху 
інтеграції до європейського 
простору.     
У ці святкові дні сердеч-

но бажаю усім вам міцного 
здоров’я, успіху, родин-

ної злагоди та добробуту 
в оселі. Нехай позитивний 
настрій зігріває ваші серця, 
наповнює душу щастям та 
надихає на добрі справи. 
А сяйво Вифлеємської зорі 
додасть ще більшої віри у 
свої можливості та щасливе 
майбутнє України. Нових 
здобутків та перемог кож-
ному з вас!
З Новим роком та Різд-

вом Христовим!
З найкращими 
побажаннями,

Голова Київської обласної 
державної адміністрації 
Володимир ШАНДРА

ØÀÍÎÂÍ² ²ÐÏ²ÍÖ²!
Прийміть щирі вітання з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Ми прожили непростий, але багатий досяг-
неннями і подіями рік. Маємо бути упевнені, що будь-
які труднощі минають. Він став для нас роком великих 
змін і навчив головному – бачити мету й не помічати 
перешкод. Ми – сильний, талановитий і працелюбний 
народ, який, об'єднавшись, будує потужну й квітучу 
Україну. Не потрібно лякатися прийдешніх перетво-
рень. Потрібно вірити в себе й свої сили. 
Щиро зичимо вам, дорогі друзі, щастя, добра і зла-

годи. Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає усіх нас – і 
тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, 
і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, – чи-
стим світлом незгасних людських чеснот та цінностей. 
Нехай у кожній родині панує мир і спокій.

Ірпінська міська організаціяполітичної 
партії ВО «Батьківщина»

ÄÎÐÎÃ² ÇÅÌËßÊÈ!ÄÎÐÎÃ² ÇÅÌËßÊÈ!
Вітаємо з Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Бажаємо кожній родині сімейного 
добробуту, постійного відчуття турботи 
та тепла сердець рідних і друзів, радіс-
них дитячих усмішок, любові, миру та 
процвітання.
Щастя Вам, міцного здоров'я, 

здійснення найзаповітніших бажань.
Депутати Ірпінської міської ради:
КОВАЛЬЧУК Ярослав Олексійович, 
КАЛІЧКА Артем Андрійович, МОЛЧАНОВ Володимир 
Володимирович 

Шановні захисники нашої Вітчизни, Шановні захисники нашої Вітчизни, 
їх сім’ї та мешканці міста!їх сім’ї та мешканці міста!
Вітаємо Вас з Новорічним та 

Різдвяними святами!
Бажаємо у Новому році перемо-

ги, миру, здоров’я, теплого родин-
ного затишку, любові та добра.
Дякуємо захисникам за мирне 

небо і спокійний сон, за відданість 
та захист нашій країні. Всім небай-
дужим організаціям і мешканцям 
Ірпеня та Приірпіння за необхідну 
і дуже важливу підтримку наших 
бійців, їх високого бойового духу.

Із повагою, волонтери ГО «Волонтерська рада»

Шановні мешканці Iрпеня Шановні мешканці Iрпеня 
та Приірпіння!та Приірпіння!

Щиро вітаю Вас із Но-
ворічними та Різдвяними 
святами!
Бажаю Вам, Вашим 

родинам, близьким та зна-
йомим любові, гармонії і 
щастя. Дозвольте побажа-
ти Вам міцного здоров’я, 
благополуччя і здійснення 
надій. Нехай Ваші серця 
і домівки наповняться 
теплом любові, злагоди і 
Божих благословень! Не-
хай буде мир і спокій.
Завдяки вашій підтрим-

ці з командою волонтерів надано багато допомоги 
і бійцям, і сім’ям, і маленьким дітям та іншим, хто 
потребував та потребує підтримки.

Із вдячністю і повагою, а також найщирішими 
побажаннями Голова ГО «Волонтерська рада»

Павло Петрович ОМЕЛЬЧУК

Дорогі жителі Приірпіння! Прийміть Дорогі жителі Приірпіння! Прийміть 
щирі вітання з Різдвом Христовим щирі вітання з Різдвом Христовим 
та Новим роком! та Новим роком! 

Бажаю вам міцного 
здоров'я, здійснення про-
фесійних планів, творчого 
натхнення, здійснення всіх мрій та 
задумів, миру в Україні.
Нехай свята принесуть вам 

добробут, родинний затишок, 
нових друзів та партнерів, пошану 
та любов від рідних і близьких, 
яскравих і щасливих подій, всього 
найкращого!
Депутат Ірпінської міської ради

Олександр МАРКУШИН

Вітаю з новорічними і різдвяними Вітаю з новорічними і різдвяними 
святами!святами!
У Новому 2016-му році багато зичу любові,
Щоб ви і ваша сім’я були усі здорові!
Нехай усе, що щастям зветься,
На Новий рік в ваш дім ввійде,
Нехай здоров’я і кохання
Цей день прекрасний принесе.
Нехай різдвяна коляда
Дарує усмішок багато,
Додасть вам настрою й добра
Це радісне і тепле свято!

Щиро, депутат 
Ірпінської міської ради 

Наталія ЛОБОДА

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Дорогі ірпінці!Дорогі ірпінці!
Прийміть мої найщиріші 

вітання з Новим роком та 
Різдвом Христовим! Нехай ці 
свята – вісники оновлення, мрій 
і сподівань – принесуть Вам 
і Вашій родині добро, мир і 
достаток. Бажаю, щоб у Новому 
році Ви зробили все те, про що 
так давно мріяли. Вірю, що у 
новому році Ви відчуєте тепло 
друзів та близьких, турботу та 
розуміння з боку колег та парт-
нерів. Щастя Вам, міцного здоров’я та мирного неба 
над головою!
Хай щедрим буде Новий Рік – 
На щастя не скупиться! 
Хай на Різдво всміхаються зірки 
І все задумане здійсниться!

З повагою, депутат Ірпінської міської ради, 
Олександр ПАЩИНСЬКИЙ

Шановні гостомельці!Шановні гостомельці!
Прийміть найщиріші вітан-

ня з Новим роком!
Хай принесе Новий рік у 

ваші оселі мир і благополуч-
чя. Все, про що ви мріяли у 
році, що минає, хай здійс-
ниться. Бажаю вам душев-
ного тепла, успіхів і гарного 
настрою впродовж всього 
2016 року.

 Вітаю з Новорічним свя-
том,

 Від серця щиро зичу Вам
 Здоров’я, щастя і достатку
 І виконання всіх бажань.

Володимир ЗАХЛЮПАНИЙ, 
депутат Ірпінської міської ради

Шановні ірпінці!Шановні ірпінці!
 Щиро вітаю вас із Новим 

2016-м роком, і хочу від 
усього серця подякувати за 
вашу довіру і ваш вибір. 
Нехай наступний рік стане 
для кожного з нас доленос-
ним. Адже разом ми – сила, 
що спороможна перетво-
рити наш рідний Ірпінь на 
справжнє місто мрій, місто, 
яким будемо пишатися не 
лише ми, а й наші діти та 
онуки.

 Бажаю вам усім у наступному році родинного 
щастя, статків, упевненості в майбутньому, здійснен-
ня найсміливіших творчих планів. А ще мрію про те, 
що у новому 2016-му році важкі для нашої країни 
часи нарешті минуться і над нашими головами засяє 
мирне небо.

З повагою, депутат Ірпінської міської ради від 
Блоку Петра Порошенка «Солідарність»

 Марія ШЕВЧЕНКО

Прийміть мої Прийміть мої 
найщиріші вітання    найщиріші вітання    
з Новим роком!з Новим роком!
Новий Рік – це свято спо-

дівань, мрій, оновлення. Хай 
принесе він у ваші оселі мир, 
добро, достаток. Міцного вам 
здоровя і здійснення найзаповіт-
ніших бажань!
Щастя бажаємо вашому дому
У році прийдешнім, у році 

Новому
Хай зорі і місяць, і сонце
Щедро освітлюють ваше віконце.
Хай до вас доля ласкавою буде
Зле хай минає, добро хай прибуде.
Всім вам в любові й здоров’ї прожити
Добра і достатку багато нажити!

З повагою, депутат Ірпінської міської ради 
Сергій СКРИПНИК

АКТУАЛЬНО

ÂîëîäèìèðÂîëîäèìèð ÊÀÐÏËÞÊ:  ÊÀÐÏËÞÊ: 
ÌÈ ÇÐÎÁÈËÈ Á²ËÜØÅ, Í²Æ ÏËÀÍÓÂÀËÈÌÈ ÇÐÎÁÈËÈ Á²ËÜØÅ, Í²Æ ÏËÀÍÓÂÀËÈ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

– Наближається Новий 
2016 рік. У цей момент 
згадуєш рік, що завершу-
ється. Яким він був для 
Вас? Що вдалося і що – 
ні?

– Особисто я задоволений 
тим, як пройшов 2015 рік 
для нашої громади. Чому? 
Ми спланували й реалізува-
ли багато важливих і потріб-
них проектів. Це вдалося за 
рахунок того, що весь цей 
рік злагоджено працювали 
і рада, і її виконавчі орга-
ни. Нам удалося збільшити 
загальний бюджет, зокрема 
– надходження по бюджету 
розвитку. І це дало нам змо-
гу реалізувати набагато біль-
ше планів, набагато більше 
проектів, ніж ми планували у 
2015 році.

– За рахунок чого вда-
лося збільшити бюджет? 

– Це надходження від по-
датків, кошти, які ми отри-
мали від пайової участі забу-
довників. Це дало нам змогу 
абсолютно впевнено реалі-
зовувати ті соціальні проек-
ти, які місто чекало роками. 

– Чи сприяли цьому 
зміни державної бюджет-
ної політики?

– Так, однозначно. Тому 
що ми отримали низку по-
датків і зборів, якими попов-
нили бюджет. Зокрема, це 
акцизний збір, який складав 
вагому частку надходжень. 
Та при цьому держава, на-
даючи нам ресурс, передає 
і низку зобов’язань із соці-
альних програм, за якими 
ми зобов’язані тепер витра-
чати ті кошти. Наприклад, у 
цьому році ми взяли на себе 
харчування дітей у школах. 
Якщо раніше це була дер-
жавна субвенція, то нині 
кошти на це ми витрачаємо 
з місцевого бюджету. 
Наступного року дедалі 

більше пільгових програм 
буде передано органам міс-
цевого самоврядування. Це, 
в свою чергу, знизить нашу 
спроможність витрачати 
кошти на будівництво інф-
раструктурних об’єктів, тих 
самих садочків, шкіл, доріг, 
поліклінік.

- У 2015 році відбувся 
ще один дуже важливий 
процес, який ми сьогодні 
не можемо обійти увагою, 
це – початок об’єднання 
територіальних громад. 
Як Ірпінь його пережив і 
якою громадою ми зустрі-
чаємо 2016 рік?

– Ми говоримо про те, що 
нова Конституція, яка опра-
цьовувалася парламентом, 
на сьогодні у другому читан-
ні ще не ухвалена. Тому ту 
територіальну реформу, що 
пропонувалася, повноцінно 
здійснити поки що не можна.
Ми маємо кілька громад, 

які дали згоду на об’єднан-
ня, і натепер ми культивуємо 
з ними тісні дружні стосунки. 
Нещодавно зустрічалися 
з Рубежівським селищним 
головою й обговорювали 
стратегічне бачення розвит-
ку обох населених пунктів у 
межах об’єднаної громади.
На сьогодні є проблемні 

питання щодо селища Коцю-
бинське, в першу чергу через 
політичні аспекти. Але я як 
міський голова Ірпеня маю 
позицію чітку й однозначну: 
селище Коцюбинське істо-
рично поєднано з Ірпенем. 
Ми готові і ресурсно, і мо-
рально вкладатися в те, щоб 
воно розвивалося. Розмови 
про те, що Ірпеню потрібно 
Коцюбинське заради Біли-
чанського лісу є політични-
ми спекуляціями. Повто-
рюю: Ірпеню Коцюбинське 
(і навпаки) потрібно, бо так 
історично склалося. Моє ба-

чення як державника: ліс в 
околицях Коцюбинського 
однозначно має бути націо-
нальним парком. При тому – 
в межах Київської області. І я 
стоятиму пліч-о-пліч з тими, 
хто боротиметься, щоб там 
справді був парк.
У цьому році ірпінська 

громада і безпосередньо 
органи виконавчої влади 
показали своє ставлення до 
паркових зон. Те, що нині 
є в Коцюбинському, то не є 
парком чи лісом, то – без-
лад. Ідеш серед дерев, – а 
довкруж – великі купи сміт-
тя, валяються шприци. Наз-
вати це зоною відпочинку 
неможливо. Ми мусимо ро-
зуміти, що саме наша що-
денна поведінка призводить 
до знищення лісу. А все інше 
– похідне, зокрема виріз-
ка дерев з метою забудов. 
Та і з забудовниками легше 
боротися, ніж із нашим що-
денним ставленням до краси 
природи.

– Торік з’явився вислів 
«ірпінське диво». Дехто 
вимовляє його з високим 
почуттям гордості, а дехто 
– з іронією чи навіть нот-
ками відвертої крити. Як 
ви ставитеся до вислову 
«ірпінське диво», чи є він 
у вашому словниковому 
вжитку?

– Той факт, що у нас ство-
рено найбільшу кількість 
інфраструктурних об’єктів 
у Київській області, а якщо 
порівняти з кількістю насе-
лення, то, можливо, і в Укра-
їні, підтверджує, що Ірпінь 
торік став містом, яке роз-
вивається найбільш потужно 
і системно. Гадаю, що цей 
факт ніхто не буде запере-
чувати.
Та акцентую на іншому. 

Багато речей за цей період 
ми не спромоглися організу-
вати так, щоб до нас не було 
претензій. Зокрема, не ще 
змогли  організувати більш 
прозоре й відкрите ведення 
справ в органах місцевого 
самоврядування. Однак тре-
ба розуміти, що не все може 
бути зроблене відразу. У 
новому році ті речі, які вва-
жаємо недоопрацювання-

ми, виправимо. Натомість є 
очевидний позитив: будь-які 
об’єкти інфраструктури ми 
намагалися будувати відкри-
то, завжди інформували, з 
яких коштів безпосередньо 
відбувається фінансування.
Якщо говорити про пер-

спективу на наступний рік, 
то плануємо зробити так: усі 
об’єкти, які є сенс створити 
2016 року, презентуємо гро-
маді. Виставимо їх на обго-
ворення, і ті об’єкти, які на-
беруть найбільшу кількість 
голосів, будемо реалізовува-
ти у 2016 році.

– І на завершення – три 
бліц-запитання. Яке Ваше 
найбільше розчарування 
2015 року?

– Я ніколи не живу такими 
речами, як розчарування. 
Нащо плодити негативний 
настрій? Я щиро радію по-
точному життю.
Якщо говорити про полі-

тичну боротьбу, то я задово-
лений, що наша команда у 
ній вийшла переможцем  – з 
потужним відривом і ваго-
мим результатом.
Щодо господарської ді-

яльності, то сьогодні я сміли-
во йду по місту, зустрічаючи 
усміхнені обличчя наших 
громадян. Переважну біль-
шість людей задовольняє 
наша робота.

Цього року додалося 
професійних кадрів, які ви-
кликають почуття гордості. 
Я впевнений, що саме вони 
додадуть ідей та енергії, які 
стимулюватимуть розвиток 
Ірпеня. Тож 2015-тий був 
роком радості, а не розча-
рувань.
Також я завжди стверджу-

вав: якщо ти емоційно нала-
штований на негатив, то буде 
негатив. Якщо націлений на 
те, що слід створювати, а не 
займатися «розборками», то 
буде щось створене.

– Що можете назвати 
відкриттям 2015 року?

– Відкриттями для мене 
є зустрічі з людьми. Бо все 
впирається у кадри, в те, на-
скільки та чи інша людина 
хоче і здатна змінювати цей 
світ, це місто і цю державу. 
Тож ті люди, які прийшли до 

нашої команди, і є тим від-
криттям-конструктивом, що 
дало змогу реалізовувати 
ідеї розвитку міста.

– Надія 2015 року? Чи 
була така і чи справдила-
ся?

– Якщо ми говоримо про 
глобальні речі, я дуже чекав, 
що в 2015 році завершиться 
конфлікт на Сході України. 
Якщо дивитися локально на 
місто, то я дуже сподівався, 
що впораємося зі спору-
дженням міського стадіону. 
На 80% ми його вже маємо, 
але бажання побудувати та-
кий стадіон, якого нема ніде 
в Київській області, не дало 
нам змоги встигнути. Ця на-
дія переноситься на 2016 рік 
– навесні матимемо стадіон.
Я щиро вірю, що у 2016 

році ми зможемо перевер-
шити успіх 2015 року. Я 
щиро вірю, що інші міста 
зможуть запровадити в себе 
досвід Ірпеня. Я щиро хочу, 
щоб з’явилися міста, в яких 
ми будемо переймати дос-
від. Чому? Бо, коли ти бачиш 
попереду лідера, за яким 
можна підтягуватися, у кого 
можна вчитися, це водночас 
спрощує роботу і стимулює.
Отже, всі мої надії на 2016 

рік у тому, щоб держава змі-
нювалася і розвивалася, щоб 
люди відчули: вони народи-
лися у тій країні, в якій хо-
четься жити.

– Побажання міського 
голови Ірпеня жителям 
рідного міста

– Ірпінці передусім – 
українці. У складний для 
країни час бажаю, щоб той 
лозунг єднання, яким держа-
ва відповіла на виклик агре-
сора, залишався актуальним, 
отже, дієвим і на місцях. Чим 
більше в нас розбрату в осо-
бистих стосунках, у відноси-
нах громадських і політич-
них об’єднань, тим ближче 
наш ворог до своєї мети. 
Чим міцніше ми згуртовані 
– тим менше шансів у воро-
га подолати нас і тим більше 
шансів в українців відбутися 
як нації. 
Я переконаний, що ір-

пінська громада буде при-
кладом такого єднання. І 
у влади, і в опозиції, у гро-
мадських організацій – у всіх 
вистачить здорового глузду, 
щоб розуміти: завданням 
номер один є реалізація не 
власних політичних чи фі-
нансових інтересів, а збе-
реження держави, розвиток 
України.

Спілкувалася 
Людмила ЛОЗОВА

Я щиро вірю, що інші міста зможуть 
запровадити в себе досвід Ірпеня. Я 

щиро хочу, щоб з’явилися міста, в яких ми 
будемо переймати досвід. Чому? Бо, коли 
ти бачиш попереду лідера, за яким можна 
підтягуватися, у кого можна вчитися, це 
водночас спрощує роботу і стимулює

дд---
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Шановні жителі міста Ірпінь!Шановні жителі міста Ірпінь!
Вітаю  Вас із новорічними свя-

тами. Нехай  у новому 2016 році 
здійсняться  всі ваші задуми та 
мрії. Від себе як від наймолодшо-
го депутата Ірпінської міської ради 
хочу побажати вам невичерпаної 
енергії та активної громадської 
позиції у розбудові нашого моло-
дого міста Ірпінь, а я у свою чергу 
докладу максимум зусиль, щоб 
ваші ідеї та пропозиції були почуті 
місцевою владою! 

З повагою та вдячністю Ігор КОВТУН
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► Ірпінь позбувся Північного тупіка
17 грудня на 5-й сесії міської ради ухвалено рішення 

про перейменування двох вулиць Ірпеня: Московської 
– на Сергія Нігояна та Північного тупіка – на Енергети-
ків. Міський голова Володимир Карплюк зазначив, що з 
пропозицією найменувати в Ірпені одну з вулиць іменем 
Нігояна звернулася громадська організація «Вірменська 
Громада». Сергій Нігоян – Герой Небесної Сотні.

► Днями відкриють дорогу через 
Стоянку 
Про це повідомив перший заступник Ірпінського місь-

кого голови Дмитро Христюк під час апаратної наради 
керівників відділів та управлінь виконавчого комітету, 
комунальних підприємств міста.
Дмитро Вікторович зазначив, що цими днями закінчу-

ється капітальний ремонт дорожнього покриття дороги, 
що веде на Київ через Житомирську трасу. На відкриття 
планують запросити керівників області. Варто зазначити, 
що проект фінансується з обласного бюджету, роботи 
здійснює підприємство «Автомагістраль».

►І в Ірпінській раді голосуватимуть 
поіменно
Віднині поіменними стануть усі голосування у місцевих 

радах, за винятком випадків, для яких чинним законом 
передбачається таємне голосування (наприклад, питання 
обрання на посади в раді, висловлення недовіри сіль-
ському, селищному, міському голові, голові районної, 
обласної ради). 
Результати поіменних голосувань підлягатимуть опри-

людненню в день голосування і безстроково мають збері-
гатися у відкритому доступі. Окрім того, поіменні резуль-
тати голосування стануть частиною офіційних протоколів 
сесій місцевих рад.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ввела поіменне 

голосування в місцевих радах. Порошенко підписав від-
повідний закон. Що це означає? Менше підкилимності та 
хитрощів, більше прозорості й відповідальності. Відтак 
громада бачитиме позицію кожного депутата, що надасть 
можливість вимагати від них зважених і чесних рішень.

Володимир КОСКІН

► ДТП на трасі Ірпінь – Київ: матір з 
дитиною в лікарні
У понеділок, 21 грудня, на початку 11 години ранку 

в селі Романівка водій вантажівки не надав перевагу в 
русі іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію. 
Внаслідок автопригоди жінка з маленькою дочкою потра-
пили до лікарні.  
Попередньо з’ясовано, що 53-річний водій, керуючи 

автомобілем «КРАЗ», рухався вулицею Поповича у на-
прямку автодороги Ірпінь – Київ. Із невідомих поки при-
чин водій вантажівки спровокував ДТП, і мікроавтобус, 
аби уникнути зіткнення, пробив дерев’яний паркан та врі-
зався у стовп. В автомобілі «VolkswagenTransporter» їхала 
родина, мешканці Бучі. 38-річна жінка на руках тримала 
тримісячне немовля, а поруч сиділа дівчинка. Внаслідок 
автопригоди травми отримала матір та її дворічна донь-
ка. Їх  доставлено до лікарні. Водії травм не отримали.
Водії! Якщо в салоні авто перебувають діти, – будьте 

особливо уважними, не порушуйте Правил дорожнього 
руху, відмовтеся від ризикованих маневрувань! Пам’я-
тайте, що життя та здоров’я маленьких пасажирів зале-
жить саме від вас! Не забувайте, що найбільш безпечно 
ваша дитина почуватиметься у спеціальному автокріслі, 
яке обладнане пасками безпеки. 

Управління превентивної діяльності
ГУНП в Київській області

► Обласний турнір з шашок відбувся 
в Ірпені 
Цими вихідними в Ірпені відбувся обласний турнір з 

шашок, присвячений Дню Св. Миколая. До нас приїхали 
гості не тільки з сусідньої Бучі, а і з Кагарлика та Обухова.
Першість у змаганнях виборов бучанець Анатолій 

Бондаренко. Він із гордістю прийняв перемогу свого ви-
хованця ірпінця Сергія Марченка, який посів друге місце. 
Варто зазначити, що невдовзі Ірпінський шахово-шаш-

ковий клуб переїде у нове приміщення, адже на останній 
сесії міська рада схвалила рішення про надання в оренду 
приміщення для клубу.

► Волейбольні баталії
18–19 грудня у стінах волейбольної зали Ірпінської 

ДЮСШ у передсвятковій, дружній та бойовій атмосфері 
відбулися змагання з волейболу – відкрита першість Ір-
пінської ДЮСШ серед дівчаток 2002–2003 років народ-
ження, присвячена Дню святого Миколая. 
На спортивному майданчику найменші наші волейбо-

лістки демонстрували гарне володіння технічними при-
йомами гри: контроль м’яча, не дуже сильні, але влучні 
нападаючі удари, складні підбори. Але у підсумку, що 
засвідчив результат змагань, трішечки не вистачило ха-
рактеру та волі до перемоги. Із рахунком 2:1 у матчі з ко-
мандою Білої Церкви виграла команда наших гостей, яка 
й посіла заслужене перше місце. Другою стала команда 
Ірпінської ДЮСШ (тренер МС СРСР Вдовіна Л.М.). Третє 
місце зайняла команда з м.Чернігів. 
Команди-призери нагороджені грамотами і медалями, 

а команда-переможець виборола кубок Переможця! Дя-
куємо всім, хто прийшов і підтримував наших спортсме-
нок, та дівчаткам за їх старання і любов до волейболу. 

Джерело: irpin-dush.jimdo.com

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ÍÎÂ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²ÂÍÎÂ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â
Із 18 по 20 грудня 2015 

р. у місті Кролевець (Сум-
ська область) відбувся зи-
мовий Чемпіонат України 
зі спортивного орієнтуван-
ня. Це останні змагання 
2015 року, але це перший 
офіційний старт сезону 
2015-2016 р. 
У змаганнях узяли 

участь 186 спортсменів із 
12 областей України. Вони 
виборювали нагороди на 
коротких та середніх дис-
танціях. У перший день 
спортсмени змагалися 
на коротких дистанціях. 
Представники збірної ко-
манди Київської області 
першого дня в особистому 
заліку здобули 8 нагород. 
Чемпіонами України 

стали: Трохимчук Юлія (Ж-

16), Анопко Нікіта (Ч-18), 
Тимощук Марія (Ж-18), 
Москаленко Дар’я (Ж-20). 
Срібними призерами – 
Ворчило Олена (Ж-20) та 
Якуба Тетяна (Ж-18). Брон-
зові нагороди здобули Гич-
ко Віталій (Ч-21Є), Куцан 
Дмитро (Ч-18).
Другого дня були розі-

грані нагороди на середніх 
дистанціях. Наші спортс-
мени і в цей день не схи-
били, здобувши 9 нагород. 
Чемпіонами України на 

середніх дистанціях ста-
ли: Віталій Гичко (Ч-21Є), 
В’ячеслав Матяш (Ч-18), 
Марія Тимощук (Ж-18), 
Дар’я Москаленко (Ж-20). 
Срібними призерами – Ти-
мофій Теремецький (Ч-14) 
та Тетяна Якуба (Ж-18). 

Бронзові нагороди здобу-
ли Дмитро Куцан (Ч-18), 
Юлія Трохимчук (Ж-16), 
Олена Ворчило (Ж-20) та 
Антон Купрієць (Ч-21Є). 
Завдяки таким здобут-

кам представники нашої 
команди вибороли перше 
місце у загальнокоманд-
ному заліку з відривом від 
другого місця майже в 200 
очок!!! Друге місце посіла 
збірна команда Херсон-
ської області, а третє – 
збірна команда Вінницької 
області. Зазначимо, що 
збірна команда Київської 
області на 85% складаєть-
ся з учнів ДЮСШ м.Ірпеня, 
які на даний час є одними з 
найкращих в Україні.

Джерело: 
irpin-dush.jimdo.com

ПЕРЕМОЖЦІ

ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀÍÎ 10-ÏÎÂÅÐÕÎÂÈÉ ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀÍÎ 10-ÏÎÂÅÐÕÎÂÈÉ 
ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄËß ²ÐÏÅÍßÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄËß ²ÐÏÅÍß
21 грудня відбулася попередня презентація 
Ірпінського медичного центру комунального 
закладу Ірпінської центральної міської лікарні.

Передбачається, що по 
вулиці Садовій, 38 (територія 
поліклініки) буде зведено на 
1,5 га 10-поверхову будівлю 
Центру загальною площею 
27 тис. кв. м. Тут планується 
розмістити дорослий і дитя-
чий стаціонари, пологове, 
гінекологічне, неврологічне 
відділення, діагностичний 
центр невеликого форма-
ту (з МРТ, ультразвуковою 
діагностикою тощо), під-
розділ швидкої допомоги 
на 2 машини. У будівлі за-
проектовано розташувати 
адміністративну частину, всі 
служби, які забезпечували б 
життєдіяльність лікарні (хар-
чоблок, пральню, стериліза-
ційну, всю інженерну сітку, 
автогосподарство тощо). 
Передбачається пере-

вести з Ворзеля пологовий 

будинок і гінекологічне від-
ділення та деякі відділення 
діючої Ірпінської лікарні, яка 
знаходиться у Бучі (попе-
редньо планується залишити 
в Бучі травматологічне від-
ділення, розширивши його 
за рахунок неврологічного, 
яке переміститься в Ірпінь. 
У планах залишити у Бучі та-
кож інфекційне та патолого-
анатомічне відділення). 
На презентації наголо-

шувалось, що світ упро-
довж 50 років сповідує 
централізацію у медицині. 
Це економічно вигідно. Та-
кий комплекс, який було 
презентовано, розрахова-
ний на 100 тис мешканців 
Приірпіння.

Підготувала 
Данута КОСТУРА 

ПАМ’ЯТАЙМО

ÆÈÒÒß, ÌÎÂ ÑÏÀËÀÕÆÈÒÒß, ÌÎÂ ÑÏÀËÀÕ
23 грудня в Ірпінському економічному коледжі відкрито меморіальну 
дошку капітану Ільгару Багірову – загиблому воїну АТО, колишньому 
викладачеві коледжу. Попри те, що погода плакала, людей зібралася 
хмара – студенти, викладачі, запрошені гості, перехожі.

Були присутні дружина та 
донька Ільгара Багірова – Те-
тяна Анатоліївна та Євгенія, 
член правління Українського 
союзу ветеранів Афганістану 
Іса Курамагамедов, бойові 
побратими Ільгара – капі-
тани Олександр Бобух і Во-
лодимир Бабак, керівники 
Асоціації ветеранів сил спеці-
альних операцій Вадим Куш-
ніков і Радомир Цуркан, які 
взяли безпосередню участь у 
фінансуванні й виготовленні 
пам’ятної дошки, представ-
ники міської ради Ірпеня, 
військкомату, духовенства 
та Ірпінської Регіональної 

організації конгресу азербай-
джанців України.
Неймовірно сумно кон-

статувати, та це вже друга 
пам’ятна дошка в коледжі, 
вони знову й знову нагаду-
ватимуть нам про війну, про 
загиблих людей, про мате-
ринське і вселюдське горе. 
Сергій Лантушенко, випус-

кник коледжу, кавалер орде-
на Червоної Зірки, загинув у 
бою в Республіці Афганістан. 
Ільгар Багіров загинув на 

Донбасі, захищаючи держав-
ний суверенітет, територіаль-
ну цілісність і незалежність 
України, яку беззавітно лю-
бив, хоч і був за національ-

ністю азербайджанцем. Але 
в цій війні нема поділу на 
національності. Це боротьба 
патріотів.
Ільгар Багіров народився 

29 жовтня у м.Баку в родині 
військовослужбовців. 1992 
р. закінчив Харківське вище 
військове авіаційно-інженер-
не училище. Офіцер 69-го 
бомбардувального авіацій-
ного полку. Закінчив Акаде-
мію Збройних сил України 
– факультет виховної та со-
ціально-психологічної робо-
ти. Служив у Гостомельській 
бригаді зв’язку. 2002 р. звіль-
нився із лав ЗС України, пра-
цював на керівних посадах. 

Із 2000 по 2010 працював 
в Ірпінському економічному 
коледжі викладачем.
А в березні 2014 р. повер-

нувся в армію. Був заступни-
ком командира роти з вихов-
ної роботи, що входила до 
складу батальйону «Київська 
Русь», командиром блокпо-
ста на трасі, що зв’язує ро-
сійський Ростов-на-Дону з 
Дебальцевим.
Ільгар Багіров став ле-

гендою ще за життя. Коли 
звільняли Слов’янськ, віді-
брав у сепаратистів машину 
і позначив її власним позив-
ним «Балу». Коли терористи 
відтісняли українські війська 
під Дебальцевим, стрибнув 
у танк і поїхав прямо на во-
рогів... 

1 вересня 2014-го при 
розвідці між Дебальцевим і 
Фащівкою (Перевальський 
район) у бою з російськими 
збройними формуваннями 
капітан Багіров при спробі 
терористів захопити його в 
полон, кинув у них гранату, 
за що був розстріляний. 
За особисту мужність і 

героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету 
й територіальної цілісності 
України, вірність військовій 
присязі під час російсько-у-
країнської війни Багіров Іль-
гар Салехович посмертно був 
нагороджений орденом «За 
мужність» III ступеня.
Блокпост, яким команду-

вав Ільгар Багіров, що мав 
позивний «Балу», і після його 
смерті називають «блокпост 
Балу».

Текст і фото 
Володимира КОСКІНА

ПРОПОЗИЦІЯ

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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21 грудня відбулася спільна прес-конференція голів Київської обласної партійної організації 
«Батьківщина» Костянтина Бондарєва та Київської обласної ради Ганни Старикової, присвячена 
оприлюдненому урядом проекту Бюджету на 2016 рік. 

«Сьогодні бачимо сумну 
картину. коли уряд нама-
гається «протягнути» напи-
саний «на коліні» основний 
фінансовий документ дер-
жави. Після детального 
аналізу запропонованого 
проекту бюджету склада-
ється враження, що він 
написаний абияк, лише б 
тільки отримати черговий 
кредит від Заходу», – роз-
повів журналістам Костян-
тин Бондарєв. – Поданий 
документ навіть не створює 
ілюзії боротьби з кризою, 
він є руйнівним для еконо-
міки країни та смертельним 
для малого та середнього 
бізнесу й сільського госпо-
дарства». 
За словами політика, 

запропонований варіант 
бюджету не містить ані се-
редньострокової, ані дов-
гострокової перспективи: 
в основі документа лежить 
неіснуюча податкова ре-
форма, а отже, й фантомні 
доходи, які навряд чи бу-
дуть отримані Україною. 
Для того, щоб наповнити 
казну, уряд необґрунтова-
но збільшує тиск на підпри-
ємців-спрощенців, вдвічі 
підвищує оподаткування 
фізичних осіб-підприємців 
I-ї групи, вп’ятеро збільшує 
оподаткування осіб-під-
приємців II-ї групи. Новий 
бюджет змусить перейти 
на загальну систему опо-
даткування або припинити 
роботу близько 30 тисяч 
невеликих фермерських 
господарств. 

«Аби виконати заявлені 
показники, інфляція по-
винна бути на рівні 20%, 
а не 12%, як це прогнозує 
Яценюк, – вважає Костян-
тин Бондарєв. – Певен, 
що прем’єр свідомо подає 
неправдиву інформацію, 
урядовці «лататимуть дір-
ки» за рахунок незахи-
щених верств населення, 
скорочення адміністратив-
но-господарського персо-
налу бюджетних установ, 
необґрунтованого подат-
кового навантаження на 
підприємців та за кошти, 
отримані від Заходу. Отже, 
країна біднішатиме й на-
далі, отримуючи чергові 
кредити, зменшити розмір 

зовнішнього боргу країни 
просто неможливо. З такою 
недолугою політикою на 
Україну в 2016 році чекає 
боргова криза».
Ганна Старикова у свою 

чергу висловила побоюван-
ня, що Бюджет 2016 року 
поставить крапку на децен-
тралізації та призведе до 
збанкрутіння місцевих та 
обласних бюджетів, оскіль-
ки він передбачає пере-
розподіл видатків між бю-
джетами всіх рівнів. Утім, 
ніяких змін щодо напов-
нення місцевих бюджетів та 
покриття видатків Кабінет 
Міністрів не запропонував. 

«На місцеві громади пе-
рекладаються повноважен-
ня більш як на 62 млрд. 
грн.: левова частка пільг та 
компенсацій передаються 
на фінансування місцевим 
бюджетам, для яких таке 
фінансове навантаження є 
непідйомним, якщо не руй-
нівним, оскільки вони ма-
ють значно менші доходи. 
Перекладання соціально 
важливих видатків на міс-
цеві бюджети – це злочин 
проти незахищених верств 
населення, яких уряд сьо-

годні фактично позбавляє 
пільг», — розповіла голова 
Київської обласної ради. 
На її думку, не можна в 

умовах сьогодення пере-
кладати подібні витрати на 
місцеві бюджети, оскільки 
без соціальних гарантій за-
лишаються малозахищені 
верстви населення.

«Ще один камінь спо-
тикання – це зменшення 
обсягів медичної субвенції 
з Держбюджету, – заяви-
ла політик. – З наступного 
року уряд пропонує по-
класти фінансування за-
кладів медицини первинної 
ланки на місцеві бюджети, 
а фінансування вторинної 
ланки – на обласні бюдже-
ти. Таке рішення є прямою 
загрозою недофінансуван-
ня медичних закладів через 
невиплату заробітної плати 
медичним працівникам. В 
Україні й без бюджетного 
перерозподілу дуже низь-
кий рівень медичного об-
слуговування. Погіршення 
стану медичних закладів 
може призвести до припи-
нення їх роботи взагалі».
Окремою темою для роз-

мови став законопроект, 

яким запропоновано лега-
лізувати гральний бізнес в 
Україні. «Сьогодні до нашої 
політичної сили звертають-
ся чисельні представники 
українського духовенства 
з проханням не допустити 
прийняття цього закону, 
– розповів Костянтин Бон-
дарєв. – Наповнення дер-
жавної скарбниці таким 
варварським шляхом, коли 
на кону – людські життя та 
долі, на нашу думку, є не-
припустимим».

«В умовах кризи уряд 
мав би не вишукувати неза-
конні способи наповнення 
бюджету, не пропонувати 
сумнівні законопроекти й 
не душити без того бідний 
народ непомірними подат-
ками, натомість він мав би 
максимально знизити всі 
податки, аби малий та се-
редній бізнес міг спокійно 
працювати й розвиватися, 
що, в свою чергу, запустить 
економіку країни», – підсу-
мував Костянтин Бондарєв.
Голова Ірпінської міської 
організації політичної 

партії ВО «Батьківщина»  
Я.О.Ковальчук

ТОЧКА ЗОРУ

► Безвізовий режим із країнами Європейського 
Союзу для громадян України запрацює у 2016 р., 
заявив Президент П.Порошенко: «Європейська Комі-
сія опублікувала підсумковий звіт про цілковите ви-
конання Україною критеріїв безвізового режиму. Це 
величезна перемога України, з якою я всіх сердечно 
вітаю». Він також зазначив, що після угоди про полі-
тичну асоціацію й зону вільної торгівлі Україна «зро-
била наступний великий крок до нашої заповітної єв-
ропейської мрії». Міністр закордонних справ Павло 
Клімкін висловив упевненість у тому, що безвізовий 
режим з ЄС буде запущено приблизно через 5–7 мі-
сяців.

► Звинувачення Уряду в корупції не мають 
доказів, йдеться в заяві членів Кабміну: «Остан-
нім часом лунають заяви, в яких Уряд безпідставно 
звинувачується в корупції. Мета таких звинувачень – 
дестабілізувати ситуацію в країні. Вони є бездоказо-
вими, не мають жодних підстав, неодноразово були 
спростовані». Члени Уряду наголосили: «Ми пред-
ставляємо різні фракції коаліції, проте ми й далі як 
єдина команда будемо працювати над реформуван-
ням країни, створенням умов для запобігання коруп-
ції. Ми не дамо розвалити державу та не віддамо її 
на поталу російському агресору». У Кабміні також за-
значили, що політична дестабілізація в умовах росій-
ської агресії, окупації частини території, військових 
дій на сході можуть призвести не тільки до кризи, а 
й до втрати незалежності й державного суверенітету.
За кілька днів до цього губернатор Одещини Ми-

хайло Саакашвілі заявив, що через корупцію Украї-
на щороку втрачає понад 5 млрд. доларів. Винним 
у таких втратах він у першу чергу називає прем'єра 
Арсенія Яценюка.

► Президент Росії Володимир Путін визнав, що 
на сході України є російські військові: «Ми ніколи 
не говорили, що там немає людей, які займаються 
там вирішенням певних питань у військовій сфері, 
але це не означає, що там присутні регулярні росій-
ські війська, відчуйте різницю». До цього він неодно-
разово категорично заявляв про повну відсутність на 
Донбасі російських військових. 
Президент Петро Порошенко заявив, що Путін 

уперше підтвердив наявність на Донбасі військового 
контингенту Росії. 
Повне виконання Мінських угод неможливе без 

виведення озброєнь і військ із Донбасу та відновлен-
ня Україною контролю над зовнішніми кордонами, –
заявив днями голова Європарламенту Мартін Шульц, 
виступаючи перед главами держав та урядів країн Єв-
росоюзу.
Тим часом на Донбасі з 23 грудня впроваджено 

режим «повної тиші», узгоджений Тристоронньою 
контактною групою в Мінську. Ця ініціатива потрібна 
передусім жителям Донбасу, щоб вони могли мирно 
зустріти Новий рік та Різдво Христове.

► Уряд ухвалив рішення про обмеження поста-
вок товарів та послуг до Криму та у зворотному 
напрямку. «Забороняється поставка робіт, товарів 
і послуг за всіма митними режимами за винятком 
особистих речей і соціально значимих продуктів 
харчування, сумарна вартість яких не перевищує 
еквіваленту 10 тис. грн., а сумарна вага – не більше 
50 кг на одну людину і лише у тому випадку, коли 
особа, яка ввозить товари, в'їжджає на територію не 
частіше одного разу протягом доби», – повідомив 
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. 
Учасники блокади Криму незадоволені цим рішен-

ням Кабміну, заявив лідер громадянської блокади 
півострова Ленур Іслямов. За його словами, прийняті 
норми дозволяють ввозити в Крим товари в комер-
ційних цілях.

► Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за-
явив, що в результаті спецоперації вдалося знайти 
значну частину архіву «сім’ї» Віктора Януковича, 
які допоможуть розслідувати злочини, що здійсню-
валися ними: «У нас у руках один із найбільших ар-
хівів: оригінали документів на Межигір'я, особисті 
документи Януковича – посвідчення, обігові рахунки 
низки компаній, у тому числі зарубіжних, печатки та 
документи більше ніж 300 офшорних компаній від 
Гонконгу до Швейцарії, схеми виведення коштів з 
країни».

► Окружний адміністративний суд Києва 16 
грудня за позовом Міністерства юстиції забо-
ронив діяльність Комуністичної партії України. 
Справа розглядалася з участю уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини. 
Рішення про заборону КПУ буде оскаржено в Єв-

ропейському суді з прав людини, – повідомив лідер 
партії П. Симоненко. 
Заборона Компартії є порушенням свободи са-

мовираження і повинна бути негайно скасована, за-
явили у впливовій міжнародній організації «Amnesty 
International». До речі, європейська комісія «За де-
мократію через право» (Венеціанська комісія) днями 
також прийняла рішення про невідповідність україн-
ського закону про декомунізацію стандартам Ради 
Європи.

► Мінрегіон склав рейтингові оцінки соціаль-
но-економічного розвитку регіонів. Цього року 
найкращі показники – у Києва, Дніпропетровської, 
Київської, Харківської та Вінницькій областей. Най-
гірші – у Чернігівській, Житомирській, Тернопіль-
ській, Донецькій і Луганській областях. Оцінка 
здійснювалася на підставі інформації від міністерств, 
центральних органів виконавчої влади, обласних ад-
міністрацій за 26 показниками в 6 напрямках.

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

«ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» íàðîùóº ïîòóæíîñò³íàðîùóº ïîòóæíîñò³
У Києві відбувся урочистий з'їзд депутатів місцевих рад від партії ВО «Батьківщина» за участі лідера 
– Ю.В. Тимошенко. Були присутні також 33 новообраних мери, 500 селищних та сільських голів, 
понад 8000 депутатів, обраних від «Батьківщини» на місцевих виборах, голови обласних партійних 
організацій, члени фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України, а також представники іноземних 
дипломатичних місій та інші почесні гості.
Обговорено результати 

виборчої кампанії до місце-
вих рад. Ухвалено рішення 
щодо подальшої діяльності 
та пріоритетів у роботі, го-
ловним з яких є боротьба з 
корупцією та кропітка ро-
бота щодо виходу держави 
з кризи.
Партія «Батьківщина» – 

це єдина справжня політич-
на партія в Україні, оскіль-
ки вона представлена в 
усіх областях, місті Києві та 
суттєво покращила свій ре-
зультат у порівнянні з пар-
ламентськими виборами. 
Про це на урочистому з’їзді 
депутатів місцевих рад від 
«Батьківщини» наголосила 
лідер партії Юлія Тимошен-
ко: «Наша партія на цих ви-

борах стала не першою, але 
й не другою – 22 області та 
місто Київ! Це означає, що 
спрацювали всі, – всі без 
винятку! І сьогодні вперше 
не ділиться країна на Схід 
та Захід, Південь та Північ. 
Сьогодні ми отримали гід-
ний результат по всій кра-
їні, ми отримали величезну 
стратегію, яка може прине-
сти країні перемогу», – за-
явила політик. За її слова-
ми, за підсумками виборів 
партія отримала практично 
стільки ж мандатів, як і пре-
зидентська «Солідарність», 
але головним результатом 
виборів є те, що люди до-
віряють «Батьківщині». Ми 
як команда – єдина з усіх 
парламентських партій, яка 

суттєво покращила резуль-
тат! Ми – єдина політична 
сила, яка кардинально та 
неспростовно перемогла! 
«Батьківщина» збільшила 
свій результат у 3,4 рази. 
Це означає не просто ри-
вок, підтримку – це означає 
велику перемогу. Але ця 
перемога означає й велику 
відповідальність».
Голова партії повідоми-

ла, що депутатами місцевих 
рад стали майже дев’ять 
тисяч партійців, а голова-
ми сільських, селищних, 
районних, міських та об-
ласних рад – майже півти-
сячі членів «Батьківщини», 
«вони є справжньою по-
літичною елітою України, 
адже перемогу отримали 

без грошей, адмінресурсу 
чи підкупу виборців».
Як зауважила лідер пар-

тії, «з усіх політичних ко-
манд, які є сьогодні в Укра-
їні, з цією сьогоднішньою 
бідою, безпорадністю, не-
чесністю, несправедливі-
стю може впоратися лише 
одна команда в Україні, й 
ця команда – це ви, це пар-
тія «Батьківщина». 
«Наша партія – це єдина, 
справжня партія в Україні. І 
мені здається, що люди на-
решті в це повірили!», – під-
сумувала Юлія Тимошенко.
Голова Ірпінської міської 
організації політичної 

партії ВО «Батьківщина» 
Я.О. Ковальчук 

ПОЛІТИКА
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ПРОБЛЕМА

ÊÂÀÐÒÈÐÍÀ ÏÀÑÒÊÀ Â ²ÐÏÅÍ²ÊÂÀÐÒÈÐÍÀ ÏÀÑÒÊÀ Â ²ÐÏÅÍ²
Погана слава про ірпінського забудовника Олександра Сінчука пішла ще з 2009 року. Його проблемні 
будинки на вулицях Полтавській і Рильського не можна ввести в експлуатацію: газу – нема, воду 
й електрику неможливо узаконити. Прописані в угодах терміни і санкції забудовник не виконує. 
Отримавши гроші, він просто подався у підпілля.
Потерпілі твердять, що 

це – брудної води шахрай-
ство. І це підтверджує низка 
судів.
Класичний приклад: ба-

гатоповерхівка на Полтав-
ській, 27-В, що збудована 
з грубими порушеннями 
чинного законодавства та 
усіх можливих будівельних 
норм, – за рішенням суду 
вона підлягає… знесенню. 
І це – квартири людей, в 
яких вони вже давно меш-
кають! Забудовник О.Сінчук 
отримав дозвіл на побудову 
за вищевказаною адресою 
індивідуального житлового 
будинку (що чітко регла-
ментує поверховість та інші 
умови будівництва), нато-
мість, знехтувавши усім, 
чим тільки можна, перетво-
рив його на багатоповерхів-
ку. У грудні 2010 р. проку-
рор м. Ірпеня в інтересах 
Ірпінської міської ради та 
Інспекції державного архі-
тектурного-будівельного 
контролю звернувся до суду 
з позовом на горе-забудов-
ника. До речі, про інтереси 
простих людей, мешканців 

будинку, охоронці закону 
якось забули… 
Наслідком судової війни, 

про яку, до речі, мешканців 
ніхто не інформував, і яка 
розтяглася аж на три судо-
ві процеси, стало рішення 
Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ від грудня 2012 р. 
Воно приголомшує виро-
ком: «Зобов’язати Сінчука 
О.Я. знести за свій рахунок 
житловий будинок по вули-
ці Полтавська, 27-в як са-
мочинно збудований».
На превеликий жаль, й 

будинки, побудовані ним 
на Полтавській, 27-А і 27-Е, 
також не витримують ніякої 
критики. Цей злощасний за-
будовник не вперше у полі 
зору, окрім прокуратури, 
також Ірпінської міської 
ради. Зокрема днями на 
п’ятій сесії міський голова 
Володимир Карплюк зазна-
чив, що так звані будинки 
Сінчука можуть обернути-
ся для міста катастрофою. 
На думку фахівців, вони 
не відповідають державним 
будівельним нормам і при 

експлуатації можуть навіть 
зруйнуватися. Наприклад, 
деякі панелі та перекриття 
мають товщину лише 2 см, 
при нормі 12 см! Отже, без-
пека людей під загрозою. 
Що маємо натепер? Бу-

динки на вулиці Полтав-
ській, 27-А, 27-В, 27-Е є 
результатом самовільного 
будівництва. Вони заселені, 
але не здані в експлуатацію 
згідно з чинним законодав-
ством. Хоча «підключення 
закінченого будівництвом 
об’єкта, прийнятого в екс-
плуатацію, до інженерних 
мереж здійснюється протя-
гом десяти днів з дня відпо-
відного звернення замовни-
ка до осіб, які є власниками 
відповідних елементів інже-
нерної інфраструктури або 
здійснюють їхню експлуата-
цію». А ще «забудовник зо-
бов’язаний передати влас-
никам закінчений житловий 
будинок, що споруджувався 
з залученням коштів фізич-
них та юридичних осіб та 
підключений до інженерних 
мереж протягом 120 кален-
дарних днів із дня його при-
йняття в експлуатацію».

Усі ці терміни «покриті 
пилом, іржею та помороззю 
років».
На думку міського голови 

Ірпеня, зазначені будинки 
мають бути обстежені спе-
ціалізованими проектними 
організаціями для надання 
необхідних висновків, аби 
порятувати ситуацію, отже, 
людей. А забудовник має 
понести відповідальність. 
З метою виконання норм 

законодавства, Ірпінська 
міська рада звернулася з 
черговим зверненням-ви-
могою до Генеральної про-
куратури України «вжити 
заходи, спрямовані на при-
пинення порушення прав 
громадян, власників квар-
тир по вулиці Полтавській, 
27-А, 27-В, 27-Є». Щоправ-
да, це «чергове звернення» 
цього разу має іншу вагу й 
акцент, бо в рішення Ірпін-
ської міської влади вкладе-
но дещо інший зміст: пра-
воохоронні та контролюючі 
органи мають побачити, що 
не просто посадові особи, а 
вже вся громада стурбована 
цим питанням, воно набуло 
політичного значення, бо це 
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Два десятиліття працює у 
житловому будинку нічний 
клуб і два десятиліття між 
жителями та відвідувачами 
клубу стосунки вельми не-
приязні. До того ж тут же, 
у будинку, знаходиться бар 
«Штопор», проте графік 
його роботи віднедавна об-
межений, тому «розігріті» 
відвідувачі бару приходять 
у клуб «доганятися». Нічний 
клуб існує зо два десятки 
років, і ще жодного разу ні-
хто не намагався обмежити 
часові рамки його роботи. 
А на черговому виконкомі 
міськради питання пого-
дження графіку роботи «ЗА-
ЇРу» постало руба. 
Адже мешканці будин-

ку скаржаться міській вла-
ді, скаржаться і до поліції. 
Лише у грудні було 6 скарг 
на порушення громадсько-
го спокою поблизу клубу, а 
за квартал таких скарг на-
бралося з десяток. Із цього 
приводу Ірпінський відділ 
поліції Головного управлін-
ня Національної поліції в 
Київській області звернув-
ся до виконкому міськради 
з листом про необхідність 
обмеження графіку роботи 
«ЗАЇРу».
Суть претензій до «ЗАЇРу» 

зводиться до двох моментів: 
по-перше, шум і вібрація 
безпосередньо від музики і 
танців, а по-друге, під час 
відпочинку молодь вживає 
спиртні напої й по завер-
шенні гулянки бешкетує «на 
районі». 
До того ж у клубі силь-

но не «наберешся» (ціна 
стримує), тому той, кому 
«не вистачило», запасаєть-
ся спиртним у найближчо-
му цілодобовому магази-
ні і продовжує бенкет під 
під’їздом житлового будин-

ку. Погодьтеся, п’яні викри-
ки серед ночі та ґвалт під 
власними вікнами від з′ясу-
вання стосунків на кшталт 
«ти мене поважаєш?» нікому 
не сподобаються. До того ж, 
за словами жителів прилег-
лих будинків, щоб далеко 
не ходити, пияки використо-
вують під’їзд та двір замість 
вбиральні.
Директор комплексу 

«ЗАЇР» Ірина Ярошенко на 
засіданні виконкому заува-
жила, що, на її думку, ніякі 
санітарні норми не порушу-
ються, за відвідувачами та 
їхніми переміщенням біля 
будинку ведеться спостере-
ження з відеокамер. Окрім 
того, цей заклад дає місту 
прибутків майже мільйон 
гривень на рік, і взагалі, в 
обладнання «ЗАЇРу» впро-
довж багатьох років його 
існування вкладено чималі 
кошти й тепер не так просто 
його перепрофілювати. 
Спершу на виконкомі хо-

тіли обмежити роботу клубу 
до 23 години. Проте вимоги 
закону ще суворіші – шуміти 
можна лише до 22-ї. Пункт 
9 «Правил користування 
приміщеннями житлових 
будинків і прибудинковими 
територіями», затверджених 
чинною постановою КМУ 
№45 від 24.01.2006р. не за-
лишає простору для тлума-
чень: «У приміщеннях жит-
лових будинків заборонено: 
голосно співати і кричати, 
користуватися звуковідтво-
рювальною апаратурою та 
іншими джерелами побуто-
вого шуму з 22-ї до 8-ї го-
дини». 
Досі цією нормою нехту-

вали, але ж колись потрібно 
починати жити по закону? З 
точки зору здорового глу-
зду, нічний клуб, котрий 

працює до 23:00, втрачає 
всякий сенс, адже там з 
22:00 тільки активне життя 
розпочинається – відтак з 
бізнесової точки зору такий 
нічний клуб можна взагалі 
закривати. Але такий заклад 
в Ірпені всього один, а мо-
лоді (особливо з урахуван-
ням студентів Податкового 
університету) – багато. Вона 
хоче розважатися, старше 
покоління хоче відпочива-
ти. То ж хто переможе?
Як не шкода молоді, пе-

реможе закон, відповідно до 
якого у житлових будинках 
нічний клуб розміщувати 
не можна: допускається там 
ресторан чи кафе місткістю 
не більше 50 посадочних 
місць із режимом функціо-
нування до 22 години і без 
оркестрового супроводу. 
Проте кавалерійським 

наскоком проблему вирі-
шувати не можна. З одного 
боку – інтереси мешканців 
міста, з іншого – підприєм-
ства, котре справно платить 
податки. То ж після трива-
лого обговорення більшість 
виконкому пристала на 
компромісну пропозицію: 
Новорічні свята «ЗАЇР» живе 
ще по-старому, а з 5 до 31 
січня працюватиме до 22-ї 
години. За цей час керів-
ництво закладу має домови-
тися з мешканцями будинку 
й ухвалити остаточне рі-
шення щодо подальшої долі 
цього комплексу відпочин-
ку. До кінця січня виконком 
міськради має зібратися й 
ухвалити своє рішення про 
подальшу долю «ЗАЇРу». 
Проте навіть якщо клуб 

поки що працюватиме лише 
до 22:00, це все одно не зні-
має проблеми, адже взимку 
вже з 17:00 темно, відтак 
потрібно посилити кон-

троль за територією навко-
ло розважального закладу, 
зокрема, поставити камери 
спостереження на перехрес-
ті Соборної та Грибоєдова й 
у дворі будинку. 
Нічний клуб (а краще 

кілька) місту конче потрі-
бен, бо нинішня молодь 
свій відпочинок звикла ба-
чити саме у такому форматі 
– і випити, і потанцювати, і 
бажано – цілодобово. Якщо 
клуб вольовим рішенням 
просто закрити, проблему 
молодіжного дозвілля це не 
вирішить. 

По-хорошому, заклад та-
кого типу має бути за межа-
ми щільної міської забудови 
– десь на околиці міста. Це 
і з точки зору здоров’я до-
бре: поки додому добереш-
ся – трохи витверезишся, 
та й для таксистів з’явиться 
добрий шмат роботи за ніч-
ним тарифом. За словами 
мера, міська влада з доро-
гою душею піде назустріч 
інвестору, котрий захоче 
побудувати такий розва-
жальний заклад.
Звісно, можна «домови-

тися» з мешканцями будинку 
– компенсувати їм незруч-

ності, проте «домовитися» із 
законом не можна, а він од-
нозначний. Тож рано чи пі-
зно профіль нічного закладу 
буде змінено – тим більше, 
самі власники вже роблять 
кроки в цьому напрямку і 
в приміщенні вже діє фіт-
нес-клуб. А от час діяльності 
нічного клубу в житлово-
му будинку, схоже, добігає 
кінця. І на місці власника я 
б не чекав заборони, а сам 
би перепрофілював «ЗАЇР» 
у оздоровчо-розважальний 
комплекс «денного» типу.

Олесь ЄВТЄЄВ

проблема всього міста. Ана-
логічне звернення направ-
лено і в Архітектурно-буді-
вельну інспекцію України.
Та поки равлик бюрокра-

тії повзе, людям треба якось 
далі жити, якось перебути 
зиму. В.Карплюк зауважив: 
«Люди приходили до мене 
на прийом. Я їм поясню-
вав, що жити в цих будин-
ках небезпечно для життя. 
Вихід один – пана Сінчука 
притягати до відповідаль-
ності і зусиллями право-
охоронно-контролюючих 
органів домогтися від ньо-
го зміцнення цих будівель, 

перепроектування багатьох 
речей, щоб привести все у 
відповідність до норм». 
Так, місцева влада може 

дозволити користуватися 
водою та електроенергією, 
але вона не в змозі заново 
побудувати нормальні бу-
динки, в яких можна небез-
печно користуватися газом, 
водою, електрикою. Тож 
мешканцям залишається 
далі боротися, тим паче, що 
місцеві урядники не тільки 
на їхньому боці, а й руха-
ються у потрібному напря-
мі.

Володимир КОСКІН

Чи не найстарішим розважальним закладом міста Ірпінь є комплекс 
відпочинку «ЗАЇР», що на розі вулиць Соборної та Грибоєдова. 

Проте сам комплекс розміщений у житловому будинку, що створює для 
мешканців певні незручності. Коли будинок проектувався, у приміщенні, 
де зараз нічний клуб, планувалося кафе «Мрія». Звісно, що кафе і нічний 
клуб – заклади різного типу, відтак архітектори, проектуючи будинок, не 
здогадувалися, що заклад працюватиме вночі та ще й під гучну музику. 

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

ÄÈÂÍÎ…ÄÈÂÍÎ…
Містом ходять 

чутки, що Василь 
Вірастюк, коли прово-
див в місті богатирські 
ігри на День Ірпеня, 
забув у нас свою ла-
вочку. Дивно, але не 
маю жодних здогадів, 
– де вона може бути? 
Усім доброго на-

строю!
Андрій ЛИТВИНОВ
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Воїн-інтернаціоналіст Сергій Єгоров їхав у відпустку до рідної домівки, у 
Бучу. На календарі – Новий рік. Чудова нагода зустріти свято у колі рідних. 
Далеко не кожному в Афгані давали відпустку...

Ось і його триповерхівка, 
що на вулиці 21-го Партз’їз-
ду (тепер Енергетиків). 
Швидко піднявся на другий 
поверх і подзвонив до своєї 
квартири. Хвилини очіку-
вання здавалися вічністю. 
За дверима почув неспішні 
кроки. Клацнув замок і на 
порозі з’явилася його мати, 
у чорному одязі, яка за рік 
постарішала на десятки ро-
ків. Сергій був здивований: 
хто з рідних помер? А мати, 
побачивши сина, оніміла. 
Через кілька хвилин тільки 
вигукнула: «Сину, ти живий!? 
Ми ж тебе поховали!?», – і 
знепритомніла. Із квартири 
вибігли батько та брат: «А 
ми днями на тебе «похорон-
ку» отримали»… 

 ***
До однієї зі спецустанов 

лікувально-трудового про-
філакторію Ірпінського регі-
ону автор цих рядків приїхав 
написати репортаж. 

– У нас від преси таєм-
ниць немає, – сказав при 
зустрічі начальник колонії, – 
зустрічайтеся, з ким хочете, 
пишіть об’єктивно.   
Цілий день я провів у 

колонії. Поспілкуватися зі 

мною було чимало охочих: 
як серед працівників самого 
закладу, так і серед «коло-
ністів». Хоча на відвертість 
останні йшли важко. Зде-
більшого висловлювали об-
рази, винуватцями робили 
всіх, крім себе. І лише один 
із них не поспішав іти на 
контакт. Тільки після того, як 
із кабінету вийшов останній 
відвідувач, зайшов до примі-
щення. Сів навпроти. Пауза 

тривала хвилину, а може, й 
більше. Поки я думав, із чого 
почати розмову, він раптом 
запитав:

– Не впізнаєш? Чи я тут 
так змінився?

– Щось не пригадую…
Він знову помовчав, а по-

тім з якимось сумом у голосі 
відповів:

– А ми з тобою навчалися 
в одній школі, навіть в од-
ному класі. І навчалися ми з 

тобою в третьому класі цілий 
рік… 
Я нарешті згадав:
– А потім я перейшов до 

іншої школи. – Стривай, ти – 
Сергій Єгоров?

– Нарешті, – сумно по-
сміхнувся він.
Ні, ніщо в ньому не нага-

дувало колишнього Сергія, 
того, яким він залишився у 
моїй пам’яті з дитинства.

– Скільки ж ти тут перебу-
ваєш?

– Через місяць – два роки 
і кінець строку. «Дембель». 
Тут усього не розповіси. 
Заходь краще до мене че-
рез місяць, коли я вийду на 
волю. Запиши адресу…
Із гнітючим почуттям я 

покидав цю установу. Сергій 
проводжав мене. Прощання 
було небагатослівним.
Ми не бачилися 13 ро-

ків. Пам’ятаю про нього 
зовсім небагато: навчався 
непогано, був серйозним, 
старанним учнем, веселим, 
із притаманним почуттям гу-
мору…
Й ось знайшов його адре-

су. 
– А я думав, не зайдеш, 

кому зараз потрібен зек і 
колишній воїн-інтернаціона-
ліст? Вибачай, щойно проки-
нувся, у мене зараз «розгар-
діяш», – сказав Сергій.
У кімнаті було не прибра-

но. На кухонному столі – не-
допалки. Серед цього сміття 
лежали нарізаний оселедець, 
цибуля. Поруч – порожня 

пляшка з-під горілки. Сер-
гій стомлено сів на канапу, 
відсунув убік сіру пожмака-
ну постільну білизну. Коли 
спробував запалити цигарку, 
це йому не одразу вдалося, 
руки тремтіли. Затягнувшись 
нею, почав розповідати:

– До армії я майже зовсім 
не вживав спиртного. Після 
школи закінчив ПТУ, вчив-
ся на слюсаря. Потім армія, 
потрапив до Афганістану. 
Прибув до своєї частини. 
Пам’ятаю веселі безтурботні 
обличчя хлопців. Здавалося, 
що нічого тут серйозного не 
діється. Але як я помилявся! 
На початку знайомства став 
розповідати їм анекдоти. 
Сміються. Вони запропону-
вали мені цигарку. Затяг-
нувся один раз. Почав без 
зупинки кашляти, а бійці 
регочуть і втішають: незаба-
ром звикнеш, хороший засіб 
для забуття, особливо перед 
боєм із «духами». Потім я 
зрозумів, що то було за зіл-
ля. 
Про службу у горах згаду-

вати не хочеться. Особливо 
після одного випадку. Якось 
перед «дембелем» викликав 
мене комбат і каже: «Тут не-
величка помилка вийшла. 
Твоїм рідним телеграму віді-
слали, що ти загинув смертю 
героя». Їдь додому, заспо-
коюй рідних…
Я почав пригадувати по-

дії, чому так могло трапити-
ся. Наш командир роти їхав 
у відпустку. Сам він родом з 

Києва. Попросив, щоб я його 
відвіз до аеродрому. Поки 
я був у дорозі, мою роту 
підняли по тривозі. Із того 
рейду майже ніхто не повер-
нувся. Кажуть, «вертушки» 
прийняли наших за душма-
нів і накрили їх вогнем. Хто 
тепер скаже правду…
Після повернення на бать-

ківщину три роки все було 
нормально. А потім мати 
померла, за нею й батько. 
Усе пішло шкереберть. Брат 
одержав квартиру й пере-
їхав туди зі своєю сім’єю. Із 
дружиною розлучився через 
горілку. Вона написала заяву 
дільничному, а той мене й 
відправив у спецзаклад. Та 
що там казати. Часто думаю: 
краще б я в Афгані загинув, 
якби знав, що мене тут очі-
кує… Я там звик до «дурі», 
спочатку курили «план», по-
тім звикли до більш діючих… 
У Союзі ж був на голодному 
пайку. Мені цього не виста-
чало. Щоб це якось притупи-
ти, почав зловживати спирт-
ним. Проте спиртне – це 
дитячі пустощі порівняно з 
тим, що вимагав мій орга-
нізм…
Спливають роки. Уже 

нема в живих мого одноклас-
ника. Часто замислююсь над 
тим, а як би склалася його 
життєва доля, якби він не по-
трапив до Афганістану?  

Володимир ЕННАНОВ

ßÊ Â ²ÐÏÅÍ² ÏÎËÅÃØÀÒÜ ßÊ Â ²ÐÏÅÍ² ÏÎËÅÃØÀÒÜ 
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В Україні є «вічні» проблеми, про які часто говорять, але вирішують на 
практиці так-сяк. Одна з них – безперешкодне життєве середовище для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями. Та більшість інвалідів 
(як узвичаєно про таких людей говорити в народі) майже безвихідно 
перебувають у домівках, хоч і мають візочки для переміщення. Хіба що 
роблять вилазки у світ люди на милицях. Але всі ми добре знаємо, як 
цим людям непросто переміщатися вулицями, їздити на транспорті, 
відвідувати крамниці, аптеки, установи. Часто звичайні сходи стають 
непереборною перепоною, а так звані пандуси з надто великим кутом 
нахилу можуть стати смертельно небезпечними.

А між тим існує указ Пре-
зидента України (ще від 19 
травня 2011 р.), постано-
ва Кабміну України (від 29 
липня 2009 р.) про так зва-
ну «безбар’єрну Україну».
Тим часом ситуація стає 

просто пекучою, особливо 
в світлі того, що з зони АТО 
повертаються чоловіки без 
ніг, рук, із жахливими трав-
мами внутрішніх органів.
Тож депутати Ірпінської 

міськради затвердили місь-
ку програму (на 2016-2020 
рр.) забезпечення безпе-
решкодного доступу осіб 
з обмеженими фізичним 

можливостями до об’єктів 
житлового та громадського 
призначення. 
Нині у м. Ірпінь та се-

лищах проживає понад 3 
тисячі інвалідів різних кате-
горій. Що їм світить? Про-
грама передбачає додаткові 
заходи, спрямовані на під-
тримку таких людей, «ство-
рити належні умови для їх 
гармонійної інтеграції в 
суспільство, забезпечити 
безперешкодний доступ до 
будинків і приміщень міс-
цевих органів виконавчої 
влади, об’єктів соціальної 
інфраструктури, привер-

нути увагу суспільства до 
проблем осіб з обмеженими 
фізичними можливостями».

ЯКИМ ЧИНОМ?
По-перше, житло, гро-

мадські і виробничі будин-
ки, а також інші будівлі та 
споруди, в тому числі спор-
тивного призначення, місця 
відпочинку, культурно-ви-
довищні заклади, дорож-
ньо-транспортну мережу, 
транспорт, засоби зв’язку 
та інформації, території на-
селених пунктів необхідно 

привести до вимог чинних 
будівельних норм.
Ага, виявляється, норми 

є, проте будівельники їх не 
виконують, намагаються ва-
рити дешеву юшку. Вихід? 
Жорсткий контроль із боку 
влади.
Певно, тому має бути 

«по-друге». Тож Програ-
ма націлена на «сприяння 
ефективній взаємодії орга-
нів місцевого самовряду-
вання, громадських органі-
зацій, підприємств, установ, 
організацій усіх форм влас-
ності».
Що ж мають переду-

сім зробити? Капітальний 
ремонт із облаштуванням 
пандусу споруди ІРЦ ФЗН 
«Спорт для всіх» (вул. З.Алі-
євої, 64). Облаштувати пан-
дусом або підіймальною 
платформою плюс поруч-
нями міський державний 
архів та бюро контролю за 
благоустроєм (вул. Шевчен-
ка, 5), державну податкову 
інспекцію (вул. Шевченка, 
2-А), державну виконавчу 
службу (вул. П.Комуни, 11), 
бюро технічної інвентари-
зації (вул. Стельмаха, 9-А), 
Ірпінську СЗОШ №2 (вул. 
Тургенівська, 28).
Також планують присто-

сувати існуючі об’єкти жит-
лового фонду: встановити 
привідні підіймальні плат-

форми у під’їздах будинків, 
в яких мешкають інваліди 
на візках, ширина маршу 
яких близько 1 метра, що не 
дозволяє влаштувати панду-
си для з’їзду. Ось конкретні 
адреси: вул. Соборна, 1-Б 
і 107, вул. Щорса, 16, вул. 
В.Інтернаціоналістів, 1-А і 
18-В, вул. Ленінградська, 
4-А, Гайдара,2, вул. Цен-
тральна, 55.

НА ЩО МОЖУТЬ ЩЕ 
РОЗРАХОВУВАТИ ІРПІНЦІ?
На поновлення внутріш-

нього будинкового освіт-
лення багатоповерхівок, на 
встановлення поручнів у бу-
динках з високими ґанками 
та сходами до ліфтів і схо-
дових маршів.
Притчею во язицех став 

підземний перехід на заліз-
ничній станції «Ірпінь», що 
належить Укрзалізниці. Але 
залізничники про перехід 
мало дбають, особливо за-
важаючи на його зручність, 
облаштованість, освітле-
ність і чистоту. Тож міський 
голова Володимир Карплюк 
запропонував здійснити 
реконструкцію підземного 
переходу, аби пристосувати 
його для пересування інва-
лідів-візочників за рахунок 
міського бюджету. Депутати 
підтримали.

За міські гроші також 
понизять бордюри на тро-
туарах, переходах та пере-
хрестях центральних вулиць 
міста. А ще на вул. Цен-
тральній (район залізнично-
го вокзалу), на вул. Собор-
ній, на вул. Садовій (район 
центральної поліклініки) об-
ладнають пішохідні перехо-
ди звуковими світлофорами 
з напрямним огородженням 
і тактильними поверхнями 
для інвалідів з вадами зору.
А що ж зупинки громад-

ського транспорту? Їх за-
безпечать освітленням у 
темний час доби, понизять 
бордюри. Постійно приби-
ратимуть сніг та лід. Що-
правда, на центральних ву-
лицях міста.
І нарешті – виділять спе-

ціальні місця для паркуван-
ня транспортних засобів, 
що використовуються для 
перевезення інвалідів у ра-
йоні залізничного вокзалу 
та базару.
А тепер – важливе заува-

ження. Усі ці зручності з’яв-
ляться не враз. Програма, 
розроблена управлінням 
праці та соціального захисту 
населення Ірпінської міської 
ради, розрахована на 2016-
2020 рр.

Володимир КОСКІН

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

ÏÀÐÊÎÇÅÁÐÀÏÀÐÊÎÇÅÁÐÀ
Щодо теми паркування. 

Недавно була свідком смішної 
ситуації. Перехрестя 9-ї Лінії з 
Северинівською, прямо на зе-
брі стоїть авто. Водій-жінка, як 
виявилося, стоїть через доро-
гу (метрів 10-15) розмовляє з 
іншою жінкою. Дорогу перей-
шов молодий чоловік, кілька 
раз обернувся в бік машини 
на зебрі і голосно каже: «Чия 
машина?». Жінка-водій з не-
задоволеним обличчям каже: 
«Ну, моя». А він: «У Вас там 
дверці відчинені». 
Вона тут же кинулась до 

авто, попробувала всі ручки – зачинено, дивиться на нього з незрозумілим виразом 
обличчя, а він їй: «Ой, а що – зачинено? Напевно, здалося. Але раз Ви вже підійшли, 
перепаркуйте, будь ласка, щоб не заважала пішоходам». 
Культурно, без жодного крику і погроз поставив на місце горе-водія! Перепаркувала!

Оксана КРАВЧИШИН, Фейсбук
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ КИЇВЩИНИ за 2015 рік

ЕКОНОМІЧНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ
Попри військові дії та 

економічну нестабільність, 
Київщина продовжує актив-
но працювати в інвестицій-
ному напрямку. За підсум-
ками 9-ти місяців цього року 
область увійшла у трійку 
кращих за соціально-еко-
номічним розвитком. Об-
ласть має чітко прописану 
Стратегію розвитку нашого 
регіону до 2020 р. і покро-
ковий план її реалізації. Вже 
запущено в роботу Агенцію 
регіонального розвитку, яка 
створюватиме інвестиційні 
проекти і шукатиме під них 
бізнес-партнерів. Триває 
активна робота з розвитку 
індустріальних парків. На 
сьогодні у різних районах 
Київщини є 16 таких май-
данчиків площею від 15 
до 110 га, на яких інвестор 
зможе створити і запустити 
виробничий процес. Також 
сформований інвестиційний 
паспорт Київської області, 
який включає 34 інвестицій-
них пропозиції на загальну 
суму майже 1,5 млрд. дол. 
США.
Протягом січня-верес-

ня 2015 р. надходження 
до бюджетів усіх рівнів від 
діяльності суб’єктів малого 
та середнього підприємни-
цтва збільшилися на 31,8% 
і становили 5,6 млрд. грн. 
(83,5% у загальному обсязі 
податкових надходжень по 
області). Суб’єктами малого 
підприємництва, що працю-
ють за спрощеною системою 
оподаткування, сплачено до 
бюджетів усіх рівнів 416,8 
млн. грн. податків і платежів, 
що більше на 50,3%.
За обігом роздрібної тор-

гівлі Київщина посіла 2 місце 
серед регіонів країни, який 
за підсумками січня-листо-
пада 2015 р. становив 47,3 
млрд. грн. У розрахунку на 
одну особу населенням об-
ласті реалізовано товарів на 
27,3 тис. грн. що на 22,4% 
більше порівняно з відповід-
ним періодом 2014 р. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
За даними моніторингу 

Мінсоцполітики України, 
станом на 1 листопада 2015 
р. в області створено 15543 
робочих місця, що складає 
п’яте місце по Україні.
Середньомісячна номі-

нальна зарплата штатного 
працівника підприємств, 
установ та організацій за 
січень-жовтень 2015 р. ста-
новила 3989 грн. і зросла 
у порівнянні з відповідним 
періодом 2014 р. на 16,2%. 
Рівень оплати праці на Київ-
щині залишається одним із 
найвищих.
Станом на 01.12.2015 р. 

по області виплачено дер-
жавної допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитин-
ства та дітям-інвалідам, по 
догляду за інвалідами І чи ІІ 
групи внаслідок психічного 
розладу, дітям-сиротам та 
позбавленим батьківського 
піклування, що виховуються 
у дитячих будинках сімейно-
го типу та прийомних сім’ях 
на загальну суму 1млд. 595 
млн. грн.
З початку року субсидію 

на оплату житлово-кому-
нальних послуг призначено 
234147 сім’ям, що складає 
99,6% від доведеного об-
ласті цільового показника 
на суму 504,5 млн. грн., на 
придбання твердого палива 
і скрапленого газу – 7294 
сім’ям на суму 8,5 млн. грн.

До санаторно-курортних 
закладів на оздоровлення 
було направлено 620 вете-
ранів війни та 418 інвалідів.
Також станом на 

01.12.2015 до департамен-
ту надійшло 512 путівок для 
учасників АТО, які розпо-
ділені по районах та містах 
для подальшого забезпечен-
ня ними учасників АТО.

БЮДЖЕТНА 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ Й 
АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНА 
РЕФОРМА
На Київщині створена 

перша добровільно об’єд-
нана територіальна грома-
да, яка пройшла всі необ-
хідні офіційні процедури і 
функціонує як самодостатня 
територіально-економічна 
одиниця, – це Калитянська 
громада. 
У 2016-му вона отримає 

низку переваг. Якщо у 2015-
му прибуток громади склав 
5,2 млн. грн., то у 2016-му 
очікується, що він зросте до 
майже 14 млн. грн. Це ре-
ально завдяки збільшеній 
кількості податків, які надхо-
дять тепер до місцевих бю-
джетів унаслідок бюджетної 
децентралізації. Очікується, 
що Калитянська громада от-
римає 8 млн. грн. із ПДФО, 
майже 3 млн. грн. з єдиного 
податку, 1,7 млн. – з податку 
на майно, 700 тис. грн. – з 
акцизних платежів тощо. А 
головне – учасники громади 
самостійно розпоряджати-
муться цим ресурсом і, звіс-
но, нестимуть за це відпові-
дальність. 
У цілому станом на 18 

грудня поточного року до 
загального фонду місцевих 
бюджетів області надійшло 
4 млрд. 958 млн. грн. по-
датків, зборів та платежів, 
що становить 117,9% до 
планових показників на рік 
з урахуванням внесених 
змін. Понад план надійшло 
752,6 млн. грн. Приріст над-
ходжень до загального фон-
ду порівняно з відповідним 
періодом минулого року (у 
співставних умовах) склав 
37,9% або +1 млрд. 361 
млн. грн.
Надходження податку на 

доходи фізичних осіб скла-
ли на звітну дату 2 млрд. 
769 млн. грн., що становить 
112,4% до планових показ-
ників на рік із урахуванням 
внесених змін. Понад план 
надійшло 304,8 млн. грн. 
Порівняно з відповідним 

періодом минулого року (у 
співставних умовах) при-
ріст надходжень цього по-
датку становить 25,3% або 
+559,5 млн. грн. Земель-
ного податку та орендної 
плати за землю надійшло 
до місцевих бюджетів 605,3 
млн. грн., що становить 
111,4% до планових показ-
ників на рік із урахуванням 
внесених змін. Понад план 
надійшло 61,8 млн. грн. 
Проти відповідного періоду 
минулого року приріст над-
ходжень цього податку по 
області становить 31,6% або 
+145,4 млн. грн.

ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я
Відкрито 2 медичні ам-

булаторії загальної практи-
ки – сімейної медицини у 
м.Бровари. Проведені капі-
тальні й поточні ремонти на 
163 об’єктах галузі охорони 
здоров′я на загальну суму 
8449,0 тис. грн.
Вперше за останні 5 років 

в обласному бюджеті були 
виділені кошти у сумі 40,0 
млн. грн. на придбання об-
ладнання для діагностики 
та лікування онкологічної 
патології, та 23 млн. грн. 
для забезпечення сучасним 
діагностичним обладнанням 
обласної клінічної лікарні.
Проводилася значна ро-

бота щодо забезпечення 
належного рівня надання 
медичної допомоги вагітним 
і новонародженим. Так, по-
казник материнської смерт-
ності у порівнянні з минулим 
роком зменшився на 18,4% 
і склав 11,1 на 100 тисяч на-
роджених живими.

ДОПОМОГА БІЙЦЯМ АТО 
ТА ЇХ СІМ’ЯМ, СОЦЗАХИСТ 
ДІТЕЙ
В області діє Обласна 

комплексна програма під-
тримки сім'ї та забезпечення 
прав дітей «Назустріч дітям» 
до 2017 р., відповідно до 
якої утворена комісія з на-
дання адресної матеріаль-
ної допомоги та інших видів 
соціальної допомоги сім’ям 
Київської області, які опи-
нились у складних життєвих 
обставинах.
Станом на 16.12.2015 

р. комісія розглянула та за-
твердила 6894 заяви вій-
ськовослужбовців, які беруть 
участь в АТО, 525 заяв від 
поранених у зоні проведен-
ня АТО, 107 заяв від сімей, 
родичі яких загинули в зоні 
проведення АТО, 2 заяви від 

родичів військовополоне-
ного, 238 заяв демобілізо-
ваних військовослужбовців 
на оздоровлення. Загальна 
сума по усіх виплатах для 
військовослужбовців та їх 
родин склала 18 533 515,34 
грн. Також з початку року 
було виплачено матеріальну 
допомогу 153 родинам, які 
опинилися в складних життє-
вих обставинах на загальну 
суму 1 223 569,38 грн.
Службою у справах дітей 

та сім’ї облдержадміністра-
ції, яка є розпорядником 
коштів, виділених на при-
дбання житла для військо-
вослужбовців, станом на 

18.12.2015 р. придбано 68 
квартир для сімей загиблих 
учасників антитерористичної 
операції на загальну суму 43 
201 257,70 грн. Загалом до 
кінця 2015 р. буде придбано 
всього 84 квартири на за-
гальну суму 51 184 834 грн.
Станом на 11.12.2015 р. 

в області оздоровчі та від-
починкові послуги отримали 
87 434 дитини, що становить 
51,7% від загальної кількості 
дітей шкільного віку.

СФЕРА КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА

– Будівництво інженерних 
споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави: 
На сьогодні завершено 

будівництво та передано 
комісії Міністерства обо-
рони України всі 16 взвод-
но-опорних пунктів. Триває 
робота в державній буді-
вельній експертизі разом з 
іншими областями та про-
тягом січня-лютого 2016 
р. планується передати всі 
об’єкти на баланс Мінобо-
рони. 18 грудня 2015 р. 
Київська область отримала 
від Мінрегіонбуду 5 млн. 

200 тис. грн. для подальших 
розрахунків з підрядниками. 
Основне проблемне питання 
– проходження експертизи.

– «Програма будівництва, 
реконструкції та модерніза-
ції об’єктів інфраструктури 
Київської області на 2012 – 
2015 рр.»:
У результаті роботи де-

партаменту протягом 2015 
р. виконано 308,507 тис. м2 
дорожньо-будівельних і ре-
монтних робіт на дорогах та 
вулицях населених пунктів 
Київської області, капітально 
відремонтовано та рекон-
струйовано 8 шкіл та ДНЗ, 6 
закладів культури, 2 медич-
них заклади та комуналь-
ний заклад КОР «Київське 
обласне бюро судово-ме-
дичної експертизи», виго-
товлено ПКД по 3 об’єктах 
незавершеного будівництва 
для добудови їх у 2016 р. та 
здійснено співфінансування 
робіт з ремонту мосту через 
р. Рось на автомобільній до-
розі Р–17 Біла Церква – Те-
тіїв – Липовець – Гуменне 
– /М-12/, км 52+610 біля с. 
Кашперівка.
Із 158 об’єктів, що були 

включені до переліку, повні-
стю виконані роботи на 154.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС
За обсягом сільськогоспо-

дарського виробництва Ки-
ївська область посіла 6-те 
місце серед інших регіонів. 
Частка області у загальному 
виробництві валової продук-
ції сільського господарства 
в Україні за звітний період 
склала 5,7%. Обсяг вироб-
ництва продукції сільського 
господарства у розрахунку 
на одну особу складає 7 508 
грн.
Станом на 1 грудня 2015 

р. обмолочено зернових і 
зернобобових культур 546 
тис. га, намолочено 2 млн. 
833,6 тис. тонн зерна з уро-
жайністю 51,9 ц/га (в Україні 

урожайність – 46,0 ц/га).
У Рокитнянському райо-

ні відбулося урочисте від-
криття біогазового заводу. 
Біогаз вироблятиметься з 
жому, кукурудзяного сило-
су, сорго, відходів органіки. 
Після когенерації газ, який 
буде виділятися у результаті 
хімічної реакції, перетворю-
ватиметься на електричну 
енергію, яка подаватиметься 
в загальнодержавну мережу 
за «зеленим тарифом». Із 44 
млн. м3 газу, які плануються 
отримувати, вироблятиметь-
ся 19 мегават електричної 
енергії і стільки ж теплової.

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
У дошкільних навчальних 

закладах Київської області 
додатково створено 1245 
місць. Відкрито такі до-
шкільні навчальні заклади: 
новобудову ДНЗ «Бджілка» 
у м. Ірпені (150 місць), до-
будований ДНЗ «Малятко» 
(4 групи, 75 місць) у с. Пе-
тропавлівська Борщагівка 
Києво-Святошинського ра-
йону; реконструйований 
і добудований ДНЗ «Про-
лісок» у с. Старі Петрівці 

Вишгородського району на 
40 місць; побудований ДНЗ 
у с. Паришків Баришівсько-
го району (50 місць); ДНЗ 
«Данилко» у с. Данилівка 
Васильківського району (40 
місць); ДНЗ «Струмочок» Бо-
родянський р-н (40 місць); 
ДНЗ у с. Пищики Сквирсько-
го району (40 місць). Також 
відкрито по області 7 до-
шкільних відділень. 
З 1 вересня 2015 р. роз-

почали роботу 2 нових ко-
мунальних загальноосвітніх 
навчальних заклади – Пе-
тропавлівсько-Борщагівська 
ЗОШ І (с. Чайки Києво-Свято-
шинського району) та загаль-
ноосвітня школа І–ІІ ступенів 
Броварського навчально-ви-
ховного об’єднання (м. Бро-
вари). Розпочали діяльність 
4 приватних загальноосвіт-
ніх навчальних заклади: ТОВ 
«Навчально-реабілітаційний 
центр «Мозаїка» (м. Брова-
ри); Новософіївська школа 
(с.Софіївська Борщагівка 
К-Святошинського райо-
ну); приватна школа «Дже-
рела мудрості» (м. Буча) 
і Britannica School (с. Віта 
Поштова К-Святошинського 
району).
Затверджено Обласну 

програму «Шкільний ав-
тобус» на 2015-2017 рр. У 
2015 р. з обласного бюдже-
ту виділено 12 млн. 150 тис. 
грн. на придбання 14 шкіль-
них автобусів. 
Придбано 11 цифрових 

вимірювальних комплексів 
для кабінетів фізики та типо-
ве інформаційно-комуніка-
ційне устаткування (ноутбу-
ки, проектори, інтерактивна 
дошка, пристрої для без-
дротової комунікації), які 
встановлено у базових за-
гальноосвітніх навчальних 
закладах області, на суму 4 
млн 399 тис. грн. 
Організовано відпочинок 

та оздоровлення обдарова-
них дітей. В усіх районах і 
містах області функціону-
вало 114 літніх мовних та-
борів (4161 учень). На базі 
шкіл області функціонувало 
252 табори з денним пере-
буванням дітей, послугами 
яких охоплено 12 750 учнів. 
За межами України оздоров-
лено 96 вихованців облас-
них комунальних закладів 
із числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та дітей із сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах. Ді-
тей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклу-
вання, які є вихованцями 
інтернатних закладів облас-
ної комунальної власності, 
послугами з оздоровлення 
забезпечено на 100%.
Реконструйовано 5 та 

капітально відремонтова-
но 56 навчальних закладів; 
відремонтовано покрівлі 
у 83 навчальних закладах 
(ЗНЗ – 57, ДНЗ – 23, ДЮСШ 
– 1, заклади освіти облас-
ної комунальної власно-
сті – 2) загальною площею 
62220,00 м2; відремонтова-
но 236 котелень (ЗНЗ – 93, 
ДНЗ – 43), 51 внутрішню 
систему опалення; замінено 
6719 вікон (у ЗНЗ – 4624 
та у ДНЗ – 1895); утеплено 
36 фасадів навчальних за-
кладів (ДНЗ – 22; ЗНЗ – 14) 
загальною площею 28025 
м2; капітально відремонто-
вано спортивні зали 16 ЗНЗ, 
а харчоблоки у 6 ДНЗ та 5 
ЗНЗ; завершено будівництво 
внутрішніх вбиралень у 3 
ЗНЗ. Із 829 автономних ко-
телень навчальних закладів 
282 (34%) працюють на міс-
цевих (автономних) видах 
палива, у 2015 р. переве-
дено на місцеві види пали-
ва котельні 51 навчального 
закладу Київської області (50 
– ЗНЗ, 1 – ДНЗ). 

(Далі буде)

Прес-центр КОДА

ПІДСУМКИ
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Ірпінський міський центр зайнятості відзначає 25 років з дня утворення державної служби 
зайнятості. За ці роки склався позитивний образ служби зайнятості як інноваційної, здатної 
оперативно реагувати на швидкі зміни ситуації на ринку праці, надавати реальну допомогу людям у 
працевлаштуванні, а роботодавцям – у підборі кваліфікованих працівників.
Приємно відзначити, 

що українці розуміють, що 
сьогодення – час бурхли-
вих змін, тому необхідно 
швидко адаптуватися до 
сучасних вимог ринку пра-
ці, здобувати нові знання, 
розвиватися, не зупинятися 
на досягнутому й невтом-
но рухатися вперед. Закон 
України «Про зайнятість 
населення» покликаний до-
помогти людині йти в ногу 
з часом, отримавши другу 
освіту. Отже, будь-яка осо-
ба віком від 45 років, що 
має страховий стаж  понад 
15 років, має можливість в 
Ірпінському міському цен-
трі зайнятості отримати вау-
чер на навчання за державні 
кошти для підвищення кон-
курентоздатності на ринку 
праці.
Також Ірпінський міський 

центр зайнятості активно 
підтримує розвиток малого 
й середнього бізнесу шля-
хом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю 
громадянам, які вирішили 
зайнятися підприємницькою 
діяльністю. Організовує й 
консультації з питань орга-
нізації та провадження під-
приємницької діяльності.
Одним з найважливіших 

напрямів роботи служби 
зайнятості є професійна 
орієнтація населення на 
потреби ринку праці, фор-
мування усвідомленого 
підходу до вибору профе-

сії, мотивації до легальної 
зайнятості. Задля популяри-
зації робітничих професій 
профорієнтаційна робота 
проводиться не тільки з до-
рослим населенням, а й уч-
нівською молоддю.
Одним із найголовні-

шим напрямів є співпраця 
з роботодавцями, тому що 
роботодавець – це клієнт 
№1. Наразі більшість рин-
коутворюючих підприємств 
стали постійними клієнтами 
та соціальними партнера-
ми служби зайнятості. Реа-
лізується і завдання щодо 

підвищення зайнятості на-
селення шляхом створен-
ня нових робочих місць, в 
першу чергу, для вимушено 
переміщених осіб, учасни-
ків АТО, осіб з особливими 
потребами і тих, які недо-
статньо конкурентні на рин-
ку праці, з наданням 100% 
компенсації витрат у розмі-
рі єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне со-
ціальне страхування.
Служба зайнятості ста-

вить перед собою завдання 
щодо ефективного розв’я-
зання проблем, що стосу-

ється працевлаштування та 
адаптації переселенців у но-
вих умовах. У кожному цен-
трі зайнятості були створені 
мобільні групи з залученням 
представників волонтер-
ських та громадських орга-
нізацій. Сформовано графі-
ки роботи мобільних груп 
для комплексного вирішен-
ня питань працевлаштуван-
ня внутрішньо переміщених 
осіб, розроблено план за-
ходів щодо вдосконалення 
інформаційно-консульта-
ційної та профорієнтаційної 
роботи з внутрішньо пере-

міщеними особами, визна-
чені перспективи співпраці 
та налагоджено проведення 
виїзних зустрічей
Ще одним не менш важ-

ливим напрямком роботи 
служби зайнятості є громад-
ські і тимчасові роботи. Ко-
ристь від цієї послуги як для 
місцевих рад, так і для без-
робітних, залучених до гро-
мадських робіт. Тимчасова 
зайнятість для безробітно-
го є важливою і корисною, 
адже дозволяє відновити 
професійні навички, підви-
щує мотивацію до праці, є 
поштовхом для постійної 
зайнятості.
Сьогодні, перебуваючи 

на одній з найгостріших ді-

лянок соціальної роботи у 
складних умовах, праців-
ники Ірпінського міського 
центру зайнятості докла-
дають немало зусиль для 
підвищення добробуту лю-
дей та підтримки їх у цей 
складний час. Саме тому 
служба зайнятості розглядає 
соціальний захист не тільки 
як систему послуг з підбору 
роботи та виплат допомоги 
по безробіттю, а, насампе-
ред як систему гідних умов 
праці й заробітної плати в 
Україні, легальної зайнято-
сті, що забезпечить грома-
дянам нашого міста та в ці-
лому нашої країни соціальні 
гарантії.

«²ÐÏ²ÍÜÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» «²ÐÏ²ÍÜÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» 
ÌÀª ÍÎÂÎÃÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀÌÀª ÍÎÂÎÃÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ
За каденції попереднього міського голови Ірпеня було створено КП «Ірпіньжитлоінвестбуд». Із точки 
зору тверезої прагматики,  таке підприємство місту, безперечно, потрібно. Проте довкола нього 
наросло чимало домислів і пліток. І зрозуміло чому. Бо будують не в повітрі, а на земельних ділянках. 
А земля – це зіткнення інтересів, тож грошей. От і перетворилося КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» у камінь 
спотикання. Аби позбутися дорікань, а найголовніше – вийти на конструктив і прозорість, затвердили 
нового керівника, який має вивести підприємство у плідне русло.

Міський голова Володи-
мир Карплюк мав співбе-
сіди з п’ятьма фахівцями, 
які згоджувались очолити 
«Ірпіньжитлоінвестбуд». Ви-
бір пав на 33-річного Ігоря 
Дворнікова. 

– Пане Ігорю, хто ви і 
звідки?

– По-перше, я – грома-
дянин України. Народився 
в Запоріжжі в сім’ї козака. 
Вищу освіту отримав у Доне-
цькому національному уні-
верситеті за фахом «міжна-
родна економіка», закінчив 
аспірантуру. 
Згодом навіть працював 

у швейцарській компанії, 
яка організовувала продаж 
металевих виробів: труб ве-
ликого діаметру, гарячого 
катаного прокату й багато 
чого іншого, що виробляло-
ся в Україні. Займався буді-
вельними проектами, а та-
кож реконструкціями.
Працював на посаді ди-

ректора будівельної ком-
панії, будував різноманітні 
об’єкти: від житлових будин-
ків до складних комплексів 
з інфраструктурою: водого-
ном, каналізацією, очисни-
ми системами, електроме-
режами, дорогами. Завдяки 
цьому знаю всі тонкощі у 
сфері будівництва, як хоро-
ші, так і погані.
Думаю, що це, напевно, 

доля така моя – будува-
ти, хоча коли відпрацював 

перший рік як голова буді-
вельної організації, закінчив 
перший об’єкт, то дружині 
сказав: «Це так важко, що 
я, мабуть, вже не працюва-
тиму в будівельній галузі». 
І потім схоже траплялося, 
думав: досить з мене цього 
будівництва, буду щось інше 
робити. Та доля знову «зага-
няла» на будмайданчик. 
От нещодавно закінчив 

будувати дуже складний 
об’єкт на Київщині, було ба-
гато затримок у фінансуван-
ні, перепон з боку держави 
та чимало інших проблем. 
Це був чотиризірковий го-
тель з усією інфраструкту-
рою на березі Дніпра, навіть 
з причалами. Понад рік я 
працював без вихідних, часу 
на спілкування з сім’єю май-
же не вистачало. Планував 
узяти відпустку, але знову 
потрапляю в будівельну 
сферу – в Ірпені.
До сьогодні я не працю-

вав у державних чи кому-
нальних установах і навіть 
не планував того, але, отри-
мавши пропозицію очолити 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», 
погодився, бо завжди хотів 
зробити щось на благо на-
шої країни і суспільства.

– Це, певно, добре, що 
ви нова людина зі сторо-
ни, не оплутані місцевими 
інтересами. Втім, напевно, 
усвідомлювали, що опини-
теся між молотом і кувад-

лом, тобто між громадою 
і владою, між активістами 
і забудовниками. Адже все 
впирається в земельні пи-
тання. І треба бути відчай-
духом і сміливцем, щоб 
очолити таку структуру. 
Мабуть, ви усвідомлюва-
ли, в яку пекельну річ влі-
заєте й з якими проблеми 
стикнетеся?

– 17 грудня я офіційно за-
ступив на посаду директора 
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», 
але до цього два тижні пра-
цював як заступник керівни-
ка. У мене був час, щоб розі-
братися. І скажу відверто, не 
знав, що буде так складно, 
бо надто багато політики. 
Я завжди думав, що робо-
та є робота. А тут стикаюся 
з новим для мене – з полі-
тичними інтересами, тобто 
є активісти, є незадоволені, є 
провокатори. І навіть на се-
сії, де мене призначали, була 
доволі гаряча обстановка, я 
ніколи не був в такій. 
Для себе я давно вирішив 

одну принципову річ. Пояс-
ню. На передвиборних пере-
гонах різні кандидати багато 
чого обіцяють: підвищити 
пенсії, знизити комунальні 
тарифи, покращити життя 
тощо. А єдине, що має обіця-
ти кожен політик, чиновник, 
директор, це – виконувати 
сумлінно свої обов’язки. 
Якщо кожен буде не гратися 
в політику, а виконувати свої 

прямі обов’язки, то й нарі-
кань на владу у нас не буде, 
і працюватимемо ми на бла-
го держави та громади, як 
єдиний механізм, і все у нас 
буде гаразд. Тому я «молота 
і кувадла» зовсім не боюсь, 
бо не планую робити нічого 
того, що не входить до моєї 
компетенції. Я виконуватиму 
ті обов’язки, які чітко зарег-
ламентовані в посадовій ін-
струкції, у контракті та у ста-
туті нашого підприємства, а 
в них політики нема. 
Більшість проблем Укра-

їни в тому, що всі звикли 
діяти так, як скаже їм дядь-
ко зверху, навіть якщо це 
суперечить закону. У своїй 
діяльності я спирався і спи-
ратимуся виключно на Кон-
ституцію і закони України.

Володимир КОСКІН

БУДЬМО ЗНАЙОМІ

Ïðè âèêîíêîì³ Ïðè âèêîíêîì³ 
²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêðàäè ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
ÑÔÎÐÌÎÂÀÍÎ ÑÔÎÐÌÎÂÀÍÎ 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÓ ÐÀÄÓ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÓ ÐÀÄÓ 
25 грудня відбулися установчі збори за участю 
інститутів громадянського суспільства для 
утворення Громадської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради, в яких 
узяли участь 44 делегованих представники 
громадських об’єднань Приірпіння.

З вітальним словом виступив перший заступник 
міського голови Дмитро Христюк.
Під час зборів було заслухано звіт ініціативної гру-

пи про підготовку до проведення установчих зборів 
(доповідач – начальник відділу організаційної роботи 
та внутрішньої політики Світлана Чечко), після чого 
учасники обрали робочі органи – голову та секрета-
ря, лічильну комісію, затвердили регламент. Головою 
обрали представника громадського об’єднання «Лю-
бов і довіра» Тамару Маркелову.
Кількісний склад Громадської ради вирішили не об-

межувати, оскільки є бажання громадських об’єднань 
працювати у консультативно-дорадчому органі, тож 
обрали до ГР усіх заявлених делегатів.
Також на зборах було обрано робочу групу з де-

сяти осіб, яка працюватиме над проектом Положення 
Громадської ради та підготує перше засідання.
У січні планується провести перше засідання Гро-

мадської ради при виконавчому комітеті Ірпінської 
міської ради.

ВЛАДА І ГРОМАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про зміни в складі Громадської 
ради учасників Антитерористичної операції при 
Ірпінському міському голові
Розглянувши протокол засідання Громадської ради учас-

ників Антитерористичної операції при Ірпінському міському 
голові від 18.12.2015р. №13, керуючись Положенням про 
Громадську раду учасників Антитерористичної операції при 
Ірпінському міському голові, затвердженим розпорядженням 
міського голови від 21.07.2015 р. №152 та законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Вивести зі складу Громадської ради:
Тарасюка Олександра Борисовича – голова Громадської 

ради
Марущак Наталію Вікторівну – заступник голови Громад-

ської ради
Зануду Миколу Миколайовича – учасник АТО (в/ч 0624-

в/ч 2950)
Мотренка Василя Петровича – учасник АТО (72 бригада)
Муквича Сергія Петровича – учасник АТО (72 бригада)
Хомича Богдана Юрійовича – учасник АТО (72 бригада)
2. Затвердити новий склад Громадської ради учасни-

ків Антитерористичної операції при Ірпінському місько-
му голові:
Голова Громадської ради – Головенько Олександр 

Васильович
Заступник голови Громадської ради – Головенко Антон 

Анатолійович
Секретар Громадської ради – Бей Артур Анатолійович
Члени Громадської ради:

Вітюк Євгеній Володимирович – учасник АТО 
Дмитруха Андрій Віталійович – учасник АТО 
Кравчук Олександр Олександрович –  учасник АТО 
Красінський Денис Львович – волонтер
Мельник Людмила Миколаївна – дружина учасника АТО
Мельник Роман Русланович – учасник АТО
Михайлов Віктор Олександрович – учасник АТО 
Назаров Олександр Миколайович – учасник АТО
Ніколенко Олена Анатоліївна – дружина учасника АТО
Овдій Юрій Миколайович – учасник АТО 
Омельченко Костянтин Вікторович – учасник АТО
Пшенишнюк Ігор Анатолійович – учасник АТО
Скарбенчук Віктор Миколайович – учасник АТО
Хоменко Дмитро  Михайлович – волонтер 
Яремчук Ігор Григорович – учасник АТО
Яцина Олександр Васильович – учасник АТО

3. Відділу інформаційного забезпечення повідомити 
громадськість через офіційний веб-сайт міської ради, за-
безпечити висвітлення в газеті «Ірпінський вісник» та інших 
місцевих ЗМІ.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження зали-
шаю за собою. 

Міський голова В.А. Карплюк

Ф
от
о:

 В
. Ш
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ов
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ÏÎÄßÊÀ Ç ÏÅÐÅÄÎÂÎ¯ÏÎÄßÊÀ Ç ÏÅÐÅÄÎÂÎ¯
Я, Романов Володимир Ілліч, висловлюю 

щиру подяку від себе та моїх товаришів 
по службі керівнику ПП «Бабюк П. Ф.», що 
знаходиться у смт. Гостомель. Це підпри-
ємство постійно піклується за військовос-
лужбовців: передає хлопцям на передову 

дуже смачні «фірмові» пиріжки, від яких віє домівкою 
і теплом. Окрім цього, нам надавався автотранспорт. 
Ми хочемо привітати Вас із Новим роком і подякувати 
за гуманність. Зичимо здоров’я, щастя, благополуччя! 
Хай Ваше добро повернеться до Вас сторицею! Між ін-
шим, газету «Ірпінський вісник» моя дружина передає 
мені, де її читають не тільки земляки, а вся Україна. 
Висловлюємо щиру подяку редакції за цікаву, зміс-
товну газету. Вітаємо Ваш колектив із Новим роком, 
бажаємо здоров’я, успіхів і плідної та творчої праці.

З повагою, військовослужбовці бригади №27, 
Донецька обл.

ØÀÍÎÂÍÈÉ ÂÀÑÈËÞ ØÀÍÎÂÍÈÉ ÂÀÑÈËÞ 
ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÈ×Ó!ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÈ×Ó!

Я, Любов Таран, голова Ірпін-
ської міської громадської органі-
зації інвалідів «Любов і довіра» 
від імені та за дорученням членів 
нашої організації сердечно дякую 
Вам за чуйне серце. Переймаю-
чись проблемами інвалідів та лю-
дей похилого віку, Ви робите бага-
то благородних справ.
Милосердя і душевна теплота, 

доброчесність і любов до людей з особливими потреба-
ми важливі у наш непростий час. Завдяки людям, здат-
ним віддавати часточку тепла і світла своєї душі іншим, 
світ стає добрішим. 
Нехай примножується й сторицею повертається Вам, 

шановний Василю Серафимовичу, за добро, турботу, 
матеріальну допомогу, вкладені у здоров’я і благопо-
луччя наших людей. Завдяки жертовності та людяності 
українців, які є прикладом високої моральності, у нашо-
го народу є оптимізм і незгасна віра у світле майбутнє.

З повагою та щирою вдячністю до Вас, 
Т.М.Білоус, О.Е.Макаренко, Л.Ф.Костюченко, 

Г.Г.Туребекова, Ж.Й.Гриценко, Г.І.Золоєдова, В.П. 
Зеленюк, Н.І.Орлова, Л.І.Романчук, Н.М.Сергієнко, 

Г.М.Даниленко, М.В.Малая, О.С.Алексєєва, 
В.І.Уліч, Л.Ю.Видалоб, Р.В.Остапенко, М.І.Печета, 
О.І.Толстикіна, І.Дідук та інші (всього 140 осіб)

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

НАМ ПИШУТЬ

ÊÎËÈ ÑËÎÂÀ – ÍÅ ÏÎÐÎÆÍ² ÎÁ²ÖßÍÊÈ!ÊÎËÈ ÑËÎÂÀ – ÍÅ ÏÎÐÎÆÍ² ÎÁ²ÖßÍÊÈ!
Закінчилися перегони місцевих виборів, спорожніли білборди і вщух 
агітаційний ажіотаж. Хтось засмучений, хтось утомився, а хтось просто 
зник із політичної арени, а про когось просто забули.
Та не забули про Ірпінську 

загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів №13! Дивно? Звісно, 
ні! Бо громада зробила пра-
вильний вибір, і нова влада 
вперто й переконливо поча-
ла виконувати свої обіцянки. 
За підтримки заступника 

Ірпінського міського голо-
ви  Наталії Григорівни Сем-
ко та голови Гостомельської 
селищної ради Юрія Ілліча 
Прилипка проведено ремонт 
і відкрито вхідну групу за-
кладу. Варто зазначити, що 
фахова команда будівель-
ників дуже швидко та якісно 
виконала всі ремонтні робо-
ти: поклали якісну плитку, 
оновили пандуси для дітей 
з особливими потребами, 

встановили додаткові по-
ручні; зроблено ремонтні 
роботи аварійних виходів і 
теплиці; замовлено виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації на утеплення 
школи. Звернули увагу і на 
новий стадіон, який було не-
щодавно відкрито, адже для 
його довготривалої роботи 
потрібен належний догляд 
і дбайливе ставлення. Тому 
поновлено огорожі, встанов-
лено хвіртки. 
У навчальному закла-

ді велику увагу приділяють 
розвитку обдарованої мо-
лоді, тому проводять багато 
масових заходів, концертів, 
змагань, а для цього потріб-
на більш потужна музична 

апаратура. Юрій Ілліч При-
липко зі своєю командою не 
оминули увагою талановиту 
молодь і до нових колонок 
та мікрофонів, подарованих 
напередодні, додалися якіс-
ні підсилювачі. Учні школи є 
призерами конкурсів, олімпі-
ад різних рівнів, переможця-
ми  МАНу – такий результат 
маємо і завдяки оновленій 
матеріально-технічній базі: 
проектори, екрани, ноутбук. 
Також, адміністрація шко-

ли вдячна новообраному 
селищному голові за забез-
печення житлом учителів. 
Нашим молодим спеціаліс-
там надані кімнати, причому 
проживання, комунальні по-

слуги та Інтернет для вчителів 
безкоштовні!
Щодня про шкільне життя 

і досягнення роботи закладу 
учні та батьки мають змогу 
дивитися на великому екра-
ні, що встановлений у фойє 
школи. Цей подарунок зро-
бив член виконкому Госто-
мельської селищної ради 
В.В.Думен. Василь Васильо-
вич також розпочав ремонт 
хореографічної зали школи.
Завдяки спільній співпраці 

батьківського активу школи 
та місцевої влади налагодже-
но систему забезпечення уч-
нів якісною водою: придба-
но та встановлено фільтри. 
Вода – це життя! А здорове 
життя – запорука успіху! 
Зміни очевидні. 
Педагогічний колектив 

вдячний за допомогу та ви-
словлює сподівання і віру 
в успіх розпочатих змін на 
краще!  
Адміністрація Ірпінської 
ЗШ І-ІІІ ступенів №13

² ÕÒÎ ÉÎÃÎ ÇÍÀª – ×ÎÌÓ?² ÕÒÎ ÉÎÃÎ ÇÍÀª – ×ÎÌÓ?
Житомирські села, такі, як і всі поліські, – посеред 
лісів і боліт. Будинки здебільшого дерев’яні, 
небагаті, фарбовані у жовтий та зелений кольори. 
Кругом багато лісу. Землі піщані, неродючі. Хати з 
невеликим подвір’ям. 
Тут же – і господарський 

двір для худоби. Тримають 
коней, корів, свиней, а ще 
– домашню птицю. Мене й 
досі мучить запитання, чому 
все це «хазяйство» розмі-
щено прямо біля хати? Від 
цього двір весь виклюваний 
курми, в багнюці, і запах 
теж відповідний. Земельні 
ділянки великі, і, здавало-
ся, можна було б помістити 
тварин деінде, та щось таке 
не спадає на думку нашим 
селянам. Не заведено. Так 
усі будують. А хто його знає, 
чому? І таку відповідь  мож-
на почути. 
Взагалі наші селяни ма-

ють дуже велику інерцію 
думки. Це ніби сама Зем-

ля, яку не зрушиш, не роз-
хитаєш. Так має бути і все. 
Відповідь вичерпна. Таке 
світобачення – людина і 
тварини, життя і смерть, 
хвороби і негаразди, стихій-
ні лиха чи примхи погоди 
сприймаються з однаковою 
покірністю долі. Мабуть, 
якби селяни мали нахил до 
філософії, їх кредо могло 
би звучати так: «Все минає, 
і це також мине!». Такий же 
напис був на персні царя 
Соломона. Та все ж світові 
«тенденції» таки проника-
ють сюди. Часто на хатах, 
що не змінилися з 17 сторіч-
чя, можна побачити супут-
никову тарілку, хоча вода 
– в колодязі, вмиваються 

люди «з рота», туалет теж 
десь за курником. А ще – 
яскраво-кислотні кольори 
хусток у бабусь. І біля сіль-
ських магазинчиків – роз-
маїття зелених, лимонних, 
малинових! Слава великому 
Китаю, що «розцвітив» на-
ших сільських жінок. 
У магазинах вибір това-

рів однаковий та і їх назви 
говорять про розвинену 
фантазію: «Міраж», «Едем», 
«Тріумф», хоча найчастіше 
можна зустріти просто «ма-
газин» чи «продукти». 
У селах здебільшого старі 

люди, і тільки на вихідні чи 
свята біля цих хаток автомо-
білі – діти приїхали з міст! 
Ось ми – біля однієї з таких 
хаток. Паркан похилений, 
але підлатаний. На дерев′я-
них воротах зовсім по-дитя-
чому намальовані квіточки, 
на сонечку гріється білий 
котик, а бабуся у великий 
лантух збирає сіно поблизу 
двора. Порівнявши розмір 
лантуха і бабусі, пропону-
ємо допомогу, і навіть не 

звертаємо увагу на протес-
ти – «та що ви, я потихеньку 
сама». На очах у старенької 
– сльози. Стає незручно: по-
турбували людину! А бабуся 
вже запрошує нас у двір і за 
всяку ціну хоче нам віддячи-
ти, виносить по чашці чаю і 
тарілку гречаної каші, при-
смаченої олією. 
Боже мій! «Бабусечко, 

– думаю я, – та ми ж нічо-
го незвичного не зробили, 
а ти дякуєш нам так, наче 
ангел спустився з неба й 
явив чудо!». Від таких думок 
чомусь хочеться заплака-
ти. Тому мовчки їмо кашу, 
запиваємо солодким чаєм. 
Саму ж історію бабусі Сані, 
82 років, можна навіть не 
переказувати – така бабуся 
живе у кожного поряд і це 
історія – цілого покоління. 
Ціле життя з цим характер-
ним смаком гречки, присма-
ченої олією, чаю і сліз. Але 
на обличчі – посмішка, м′я-
ка щира посмішка!

Антоніна ПОЛІЩУК

МІЖ ІНШИМ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÈÐÏÅÍÞ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÑÏÀÑÈÁÎ ÈÐÏÅÍÞ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ê ÍÀÌ, ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÀÌ!Ê ÍÀÌ, ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÀÌ!
Я – переселенка с Луганской области поселок Станица-Луганская. В октябре месяце 2014 года под 
сильным обстрелом я выехала из опасной зоны и приехала в г. Ирпень. Не думала, что еду надолго, 
поэтому взяла только сумку с документами.
Сейчас в моей квартире 

все разбито и разворовано. 
Надо начинать всё сначала, 
а мне – 84 года. Впереди – 
зима, надо всё необходи-
мое приобрести, да еще и 
жилье найти.
И вот мне посоветова-

ли обратиться в Красный 
Крест. Там работают хоро-
шие добросовестные меди-
цинские работники: Мария 
Антоновна Самолюк, Свет-
лана Николаевна Мычко, 
Вера Николаевна Рябоконь, 
Наталья Семеновна Марне-
ва. Возглавляет этот коллек-
тив замечательная женщина 
с высоким чувством ответ-
ственности, добротой, ми-
лосердием Валентина Вла-
димировна Забарыло.
Красный Крест помог 

мне в самом необходимом. 
Да и психологически под-
держал.
В Красный Крест прихо-

дят люди с разными харак-
терами и запросами. Иног-
да чем-то недовольные.  Но 
медицинские работники 
умеют терпеливо объяс-
нять, убеждать, советовать, 
за что потом им благодарят!

Восхищаемся все мы, пе-
реселенцы, работой, вни-
манием благотворительной 
организации «Фундація 
добрих справ». Руководит 
этой организацией Надеж-
да Григорьевна Филимо-
нова – необыкновенной 
доброты человек. Надежда 
Григорьевна старается соз-
дать такие условия, чтобы 
переселенцы чувствовали 
себя, как дома (приятно, что 
в любое время можешь при-
йти туда и получить добрый 
совет и найти любимое для 
себя занятие). Она органи-
зовывает встречи с писате-
лями, врачами, экскурсии. 
Замечательные беседы про-
водит с нами психолог Раи-
са Степановна Кузьмина. 
Восхищаемся умением и же-
ланием делать добрые дела 
людям Надежды Григорьев-
ны с помощью активистов. 
Хочется отметить заботу 

и милосердие еще одной 
организации – это Обще-
ственный центр горожан 
«Перспектива» и лично 
Оксану Дмитриевну Попову 
и Ирину Леонидовну Ко-
роль. Также очень приятно, 

что есть еще одна организа-
ция, которая очень помога-
ет и бойцам, и переселен-
цам, и детским домам – это 
ГО «Волонтерская Рада», и 
лично поблагодарить Лю-
бовь Ивановну Пащинскую 
за внимание и милосердие. 
Благодарим всех неравно-
душных жителей г. Ирпеня 
за участие и доброту к нам! 
У всех – высокое чувство 
ответственности и желание 
делать добрые дела для пе-
реселенцев.

От чистого сердца поз-
дравляем всех с наступаю-
щим Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, удачи в 
вашем благородном деле! И 
пусть ваши сердца никогда 
не устают делать добро лю-
дям!
Спасибо Ирпеню за вни-

мание к нам, переселенцам! 
Здесь живут добрые, мило-
сердные люди! 

Вера ФЕДОТОВНА

ІЗ ВДЯЧНІСТЮ

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ!ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ!
Щира подяка від жителів Ірпеня району 

СМУ генеральному директору ТОВ «Плане-
та-Пластик» К.М.Ващенку!
Ми – люди похилого віку, одинокі, ба-

гато з нас – інваліди й ті, хто працював у 
молоді та зрілі роки на заводі «Прогрес». 

Дуже дякуємо за увагу до нас – ветеранів (яким ой 
як важко живеться!), за продуктові набори, які Ви нам 
виділяєте! Наша сестра милосердя Червоного Хреста 
Н.С. Марнєва їх нам доставляє та ще й медичну допо-
могу надає! З надією завжди чекаємо Ваших гостинців!
Із наступаючими святами вітаємо весь Ваш колек-

тив, бажаємо миру, добра, щастя у Ваших оселях на 
Вашому підприємстві!
Яцюк В. С., Авєріна В. В., Авєріна С. В., Радіонова А. Г., 
Крилова О. Є., Краєва Т. М. та інші (всього 52 осіб)
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УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
7.25 На слуху.
7.50,8.50 Смакота.
8.25 Паспортний сервiс.
8.30 Вперед на Олiмп!
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий дiм 
- Корея".
10.25 Український корт.
11.35 Погода.
11.45 Перша студiя.
12.30 Д/с "Калiфорнiя 
наша".
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.20 Подорожнi.
17.10 Д/ф "Конфуцiй. 
Шлях видатного 
мислителя".
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.
21.50 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 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
3.15 Х/ф "Вечорницi".
4.30 Д/ф "На каяку 
через океан".
5.20 Новини.
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 "Громови 2".
16.45 "ТСН".
17.15 Комедiя 
"Дiамантова рука".
19.30 "ТСН".
20.15 Комедiя 
"Джентльмени удачi".
22.00 Комедiя "Свято 
пiд замком".
23.45 Драма "Лiкар 
мафiї". (2 категорiя).
2.55 Комедiя "Свято пiд 
замком".
4.10 "Шiсть кадрiв + 
Телемагазин".
5.55 "Служба Розшуку 
Дiтей".

Iнтер

6.10 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
7.00 Новини.

7.15 "Ранок з Iнтером".
7.30 Новини.
7.35 "Ранок з Iнтером".
8.00 Новини.
8.10 "Ранок з Iнтером".
8.30 Новини.
8.35 "Ранок з Iнтером".
9.00 Новини.
9.20 Т/с "Заради любовi 
я все зможу!"
11.15 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.40 "Судовi справи".
14.00 Новини.
14.20 "Судовi справи".
15.45 "Сiмейний суд".
16.00 Новини.
16.15 "Сiмейний суд".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується 
кожного".
19.05 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради 
любовi я все зможу!"
22.55 Х/ф "Сiм я̀ 
напрокат".
0.45 Х/ф "Iнтуїцiя".
2.20 Х/ф "Старий Новий 
рiк".
5.10 "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.
11.15 "Говорить 
Україна".
12.30 Реальна мiстика.
14.30 Т/с "I падає снiг...", 
1 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "I падає снiг...", 
2-4 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Х/ф "Подаруй 
менi трохи тепла". (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Мумiя". (2 
категорiя).
2.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
5.00 Подiї.

СТБ

5.50 "Все буде добре!"
7.45 "Все буде смачно!"
8.40 Х/ф "Королева 
бензоколонки".
10.05 "Битва 
екстрасенсiв. Боротьба 
континентiв".
12.15 "Танцюють всi! 7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
19.55 "Кохана, ми 
вбиваємо дiтей".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Кохана, ми 
вбиваємо дiтей".
0.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
0.55 "Один за всiх".
2.05 "У пошуках 
iстини. Добриня: 
мiж вигадкою та 
реальнiстю".

ТЕЛЕПРОГРАМА 29 ГРУДНЯ — 10 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 29 ГРУДНЯ — 10 СІЧНЯ РЕКЛАМА

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

Новий канал

2.40 Служба розшуку 

дiтей.

2.45 Абзац!

3.40 Зона ночi.

6.05 Kids̀  Time.

6.10 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 "Бiлi 

цiпоньки".

21.00 Х/ф "Ну що, 

приїхали".

23.00 Х/ф "Мрiї 

здiйснюються".

0.45 Х/ф "Удар по 

цнотi".

2.30 Абзац!

ICTV

5.00 Провокатор.

5.55 Факти.

6.30 Ранок у великому 

мiстi.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

10.00 Антизомбi.

11.00 Х/ф "Перший 

удар".

12.45 Факти. День.

13.10 Т/с "Без права на 

помилку".

15.05 Патруль. 

Самооборона.

15.45 Факти. День.

16.20 Патруль. 

Самооборона.

16.40 Т/с "Прокурори".

17.40 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".

23.30 Х/ф "Полювання 

на дiаманти". (2 

категорiя).

1.25 Т/с "Морська 

полiцiя. Лос-

Анджелес".

3.20 Т/с "Кiстки".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".

7.55 "Облом.UA".

9.20 Д/ф "Найбiльший 

авiалайнер в iсторiї: 

Аеробус А380".

11.20 Д/ф "Нутро 

звiра".

12.15 Х/ф "Темна сила".

14.10 Т/с "Зоряна 

брама. Всесвiт 2".

16.00 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".

16.55 "Облом.UA".

17.55 "Шалене вiдео 

по-українськи".

18.30 Новини 

"Спецкор".

19.00 "ДжеДАI".

19.20 "Люстратор 7.62".

20.20 Х/ф "Хiмiк".

22.30 Т/с "Череп i 

кiстки".

23.30 Новини 

"Спецкор".

0.00 "ДжеДАI".

0.25 Х/ф "Темна 

долина".

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

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

► Загублений студентський квиток серія КХ 
№10197741 виданий 01.09.2014 року виданий 
НУБіП України на ім'я Тарнавського Миколи Вади-
мовича вважати недійсним.
► Вважати недійсним державний акт на право 

власності на земельну ділянку серія ЯНС №922238, 
яка знаходиться за адресою:  смт Коцюбинське, 
вул. Райдужна, 3. Акт виданий на підставі рішення 
Коцюбинської селищної ради від 25.12.2008 року 
№1995 на ім'я  Свистуна Костянтина Євгеновича. 
Акт зареєстрований в книзі реєстрації державних 
актів за №010934000125. Кадастровий номер 
3210946200:01:040:0051
► Вважати недійсним державний акт на право 

приватної власності на землю III-КВ №051653 ви-
дано на ім'я Ткачук Петро Володимирович, який 
мешкає за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 
буд. 4, кв. 74 , від 9 червня 2000 року, №162. 
Земельна ділянка площею 0,0624 гектарів, роз-
ташована на території Гостомельської селищної 
ради, смт. Гостомель.  Акт зареєстровано у Книзі 
записів державних актів на право приватної влас-
ності на землю за №660.
► Вважати недійсним втрачений диплом (Грен-

доч Сергій миколайович, серія КХ№45586133) 
виданий Нсаціональним університетом держав-
ної податкової служби України 26 червня 2013 
року.

ОГОЛОШЕННЯ

СЕРЕДА, 30 грудня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 Вiд першої 

особи.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.25 Ера будiвництва.

7.30 На слуху.

7.50,8.50 Смакота.

8.25 Паспортний 

сервiс.

8.30 Вперед на Олiмп!

9.00 Вiчне.

9.05 Погода.

9.20 Про головне.

9.55 ДебатиPRO.

11.30 Абiлiтацiя.

11.50 Погода.

12.00 Засiдання 

Кабiнету Мiнiстрiв 

України.

13.00 Новини.

13.15 Час-Ч.

13.40 Казки Лiрника 

Сашка.

13.55 Хто в домi 

хазяїн?

14.15 М/ф.

15.05 На гостину до 

Iвана Поповича.

15.55 Гра долi.

16.35 Д/ф "Ексклюзив 

у Румунiї".

17.25 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.

21.50 Слiдство. Iнфо.

22.30 Д/ф "Хармс i 

Холмс".

22.40 Мегалот.

23.00,0.20 Пiдсумки 

року.

23.30,0.50 Погода.

23.35 Тепло.ua.

23.45 На слуху.

0.55 Вiд першої особи.

1.20 Новини. Свiт.

1.30 Новини.

1.45 Час-Ч.

1.55 Д/ф "Конфуцiй. 

Шлях видатного 

мислителя".

2.15 Телевистава 

"Закон".

3.40 Д/ф "Ексклюзив у 

Румунiї".

4.25 Д/ф "Мiй 

Афганiстан: 

повсякденнi iсторiї 

про бомби та кулi".

5.10 Час-Ч.

5.20 Новини.

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 "Громови 2".

16.45 "ТСН".

17.15 Комедiя 

"Джентльмени удачi".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя 
"Операцiя "И" та iншi 
пригоди Шурика".
22.10 "Дискотека 80".
0.30 Драма "Лiкар 
мафiї".
3.30 "Шiсть кадрiв".
3.55 М/ф "Пригоди 
капiтана Врунгеля".

Iнтер

6.10 "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
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 Т/с "Заради 
любовi я все зможу!"
22.20 "Концерт 
Свiтлани Лободи".
0.15 Х/ф "Сiм я̀ 
напрокат".
2.10 Х/ф "Самогонники".
2.40 Х/ф "Пес Барбос i 
незвичайний крос".
2.50 Х/ф "Сватання на 
Гончарiвцi".
4.35 "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.
11.15 "Говорить 
Україна".
12.30 Реальна мiстика.
14.30 Т/с "I падає снiг...", 
5 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "I падає снiг..."
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Х/ф "Новорiчна 
дружина". (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Мумiя 2. 
Повернення".
2.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
5.30 Подiї.

СТБ

6.05 "Все буде добре!"
8.00 "Все буде смачно!"
9.00 "Кохана, ми 
вбиваємо дiтей".
12.05 "Танцюють всi! 7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.15 "МастерШеф 5. 
Фiльм про фiльм".

22.00 "Вiкна-Новини".

22.35 Х/ф "Моя мама - 

наречена".

0.10 Т/с "Коли ми 

вдома".

1.55 "У пошуках iстини. 

Тризуб княгинi Ольги".

Новий канал

3.30 Зона ночi.

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.10 Kids̀  Time.

7.15 Т/с "Друзi".

11.15 Т/с "Щасливi 

разом".

16.10 Т/с "Не родись 

вродлива".

18.00 Абзац!

19.00 Х/ф "Чорний 

лицар".

21.00 Х/ф "Чоловiк за 

викликом".

22.40 Х/ф "Батько-

молодець".

0.45 Х/ф "Мрiї 

здiйснюються".

ICTV

4.50 Служба розшуку 

дiтей.

4.55 Студiя Вашингтон.

5.00 Провокатор.

5.55 Факти.

6.30 Ранок у великому 

мiстi.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

10.10 Антизомбi.

11.10 Х/ф "Мiстер 

Крутий".

12.45 Факти. День.

13.20 Х/ф "Мiстер 

Крутий".

13.30 Т/с "Без права на 

помилку".

15.25 Патруль. 

Самооборона.

15.45 Факти. День.

16.20 Патруль. 

Самооборона.

16.50 Т/с "Прокурори".

17.45 Т/с "Путьова 

країна".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Секретний фронт.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с 

"Володимирська, 15".

23.25 Х/ф "Смертоносна 

зграя". (2 категорiя).

1.15 Т/с "Морська 

полiцiя. Лос-Анджелес".

3.25 Х/ф "Полювання 

на дiаманти". (2 

категорiя).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.25 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".

8.05 "Облом.UA".

9.40 Д/ф "Завоювання 

семи морiв".

11.30 Д/ф "Нутро звiра".

12.25 Х/ф "Робiн Гуд".

14.10 Х/ф "Легенди: 

Гробниця дракона".

16.00 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".

16.55 "Облом.UA".

17.55 "Видеобiмба".

18.30 Новини "Спецкор".

19.00 "ДжеДАI".

19.20 Х/ф "Цiль номер 

один".

22.20 Х/ф "Здiйнятися 

над сонцем".

0.40 Х/ф "Чорний рiй".

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантних по-
сад:

- Завідувача сектору комунального майна 
відділу житлово-комунального господарства; 

- Головного спеціаліста сектору комуналь-
ного майна відділу житлово-комунального 
господарства;  

- Начальника відділу інвестицій та соціаль-
но-економічного розвитку;

- Головного спеціаліста відділу інвестицій 
та соціально-економічного розвитку;

- Державних реєстраторів відділу держав-
ної реєстрації.

 До участі в конкурсі допускаються особи, 
які мають повну вищу  освіту  за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та 
за фаховим спрямуванням,  стаж роботи за 
фахом не менше двох  років.

 Згідно з чинним порядком заміщення 
вакантних посад конкурсанти складають у 
письмовій формі іспити на знання Конститу-
ції України, Законів України «Про  службу в 
органах місцевого самоврядування» та «Про 
запобігання корупції», а також законодавства 
з урахуванням специфіки функціональних по-
вноважень відповідного структурного підроз-
ділу міськвиконкому.

 Потрібні  документи: заява про участь у 
конкурсі, особова картка (форма П-2ДС) з 
відповідними додатками, дві фотокартки роз-
міром 4х6 см, копії документів про освіту, 
паспорта, декларація про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2014 рік, копія військового квитка (для вій-
ськовослужбовців або військовозобов’язаних). 
Документи приймаються за адресою м.Ірпінь, 
вул. Т.Шевченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 
днів з дня опублікування оголошення. Повну 
інформацію про порядок проведення конкур-
су, розмір та умови оплати праці буде надано 
за тел.: 63-393.

В.о. міського голови – перший 
заступник міського голови 

Д.В. Христюк
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УТ-1

6.00,7.00,8.00 Пiдсумки року.
6.30,7.30 АгроЕра.
6.40,7.35,8.30 Погода.
7.40 Тепло.ua.
7.50,8.50 Смакота.
8.40 Паспортний сервiс.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.20 Про головне.
9.55 Вiкно до Америки.
10.25 Богатирськi iгри.
11.30 Вiйна i мир.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 Спогади.
15.10 Надвечiр̀ я. Долi.
16.40 Свiтло.
17.25 Погода.
17.35 Як це?
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.
21.35 Новорiчна концертна 
програма.
23.00 Шлягер року. Новий рiк.
1.20 Новорiчна концертна 
програма.
2.50 5baksiv.net.
5.00 ONUKA.

Канал "1+1"

6.35 Мелодрама "Табiр iде в небо".
8.30 "ТСН".
9.20 Мелодрама "Єсенiя".
12.10 "Дискотека 80".
14.30 Комедiя "Службовий роман".
17.35 Комедiя "Операцiя "И" та 
iншi пригоди Шурика".
19.30 "ТСН".
20.10 "Новорiчний Вечiрнiй 
квартал 2015".
23.50 "Новорiчне Привiтання 
Президента України П.О. 
Порошенка".
0.05 "Новорiчний Вечiрнiй квартал 
2015".
1.00 Х/ф "Один плюс один вдома".
3.00 "Сказочная Русь. Президенты 
удачи".
4.10 "Свiтське життя. 10 рокiв".

Iнтер

5.35 Х/ф "Карнавальна нiч".
7.00 "Ранок з Iнтером".
9.00 "Подорожi в часi".
9.30 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
11.00 "Готуємо разом".
12.00 "Орел i решка. Ювiлейний 2".
13.00 Х/ф "Чародiї".
16.10 "Ювiлейний концерт Iгоря 
Крутого".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
22.30 Новорiчний вогник "Повiр 
у мрiю!"
23.55 "Новорiчне привiтання 
Президента України Петра 
Порошенка".
0.00 Новорiчний вогник "Повiр у 
мрiю!"
2.00 Новорiчний вогник "Чекай на 
мене в Новий рiк".

Канал "Україна"

6.25 Х/ф "Вiдпустка за обмiном". (2 
категорiя).
9.15 Зоряний шлях.
10.15 Х/ф "Снiгуронька для 
дорослого сина".
12.10 Реальна мiстика.
13.10 Т/с "Все буде добре".
17.00 Х/ф "Завiрюха".
19.00 Подiї.

П'ЯТНИЦЯ, 1 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Погода.
6.05,7.05 АгроЕра.
6.10,7.15,7.50 Шлягер року. Новий 
рiк.
7.10 Ера будiвництва.
7.45,8.50 Смакота.
8.35 Свiт on line.
9.00 Погода.
9.15 М/ф.
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 "Щасливе дитинство". 
Концертна програма, ч. 1.
11.00 Д/ф "Зимовi чари у серцi 
Хорватiї".
12.00 Х/ф "Рiздвяна пiсня".
14.10 Фольк-music.
17.00 Погода.
17.10 Х/ф "Секрет Санти".
19.10 "Майбутнє нацiї". Друга 
церемонiя нагородження 
талановитих дiтей України.
21.00 Новини.
21.35 ОNUKA.
22.50 Погода.
23.00 Шлягер року. 20 рокiв разом!
1.20 Музичне турне.
2.35 Вiра. Надiя. Любов.
3.25 Д/ф "Український пересмiшник 
Андрiй Сова".
4.00 Телевистава "Лючiя де 
Ламмермур".
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.20 "Концерт Тiни Кароль "Я все ще 
люблю".
8.10 "ТСН".
9.05 Х/ф "Монстр у Парижi".
10.50 "Маша i ведмiдь".
13.40 "Сказочная Русь. Президенты 
удачи".
15.05 "Новорiчний Вечiрнiй квартал 
2015".
19.30 "ТСН".
20.00 "Вечiрнiй Київ".
21.45 "Новорiчний карнавал 
Свiтського життя".
0.25 "Свiтське життя. 10 рокiв".
2.35 Х/ф "Монстр у Парижi".
4.05 "Шiсть кадрiв + Телемагазин".

Iнтер

5.25 Мюзикл "За двома зайцями".
7.30 Х/ф "Чародiї".
10.25 М/ф "Свято Новорiчної 
ялинки".
11.20 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
13.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки".
16.30 Новорiчний вогник "Повiр у 
мрiю!"
20.00 "Подробицi".
20.25 Т/с "Жереб долi", 1-4 с.
0.05 Х/ф "Це я".
1.45 Мюзикл "Божевiльний день, 
або Одруження Фiгаро".

Канал "Україна"

6.00 Подiї.
7.10 М/ф "Нiкчемний я".
9.00 Х/ф "Новорiчна дружина". (2 
категорiя).
11.00 Говорить Україна. Велике 
Новорiчне шоу.

15.00 Х/ф "Олександра". (2 

категорiя).

17.00 Т/с "Мирт звичайний". (2 

категорiя).

19.00 Подiї.

19.30 Т/с "Мирт звичайний". (2 

категорiя).

21.20 Х/ф "Любов для бiдних". (2 

категорiя).

23.20 Т/с "Ковзани для чемпiонки".

2.40 Подiї.

3.40 М/ф "Нiкчемний я".

4.40 Х/ф "Король Ральф".

СТБ

3.20 Т/с "Коли ми вдома".

6.55 Х/ф "Зимовий роман".

8.40 Х/ф "Кольє для Снiгової Баби".

10.30 Х/ф "Джентльмени удачi".

12.05 Х/ф "Операцiя "И" та iншi 

пригоди Шурика".

14.05 Х/ф "Iван Васильович змiнює 

професiю".

16.00 Х/ф "Дiамантова рука".

18.00 Т/с "Коли ми вдома".

3.55 "У пошуках iстини. Серж 

Лифарь: трагедiя блудного сина".

Новий канал

3.10 Х/ф "У джазi тiльки дiвчата".

5.30 Kids̀  Time.

5.35 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".

6.40 Kids̀  Time.

6.45 Т/с "Смугасте щастя".

19.00 Х/ф "Рiччi-багач".

21.00 Х/ф "Оптом дешевше".

22.45 Х/ф "Оптом дешевше 2".

0.40 Х/ф "У джазi тiльки дiвчата".

ICTV

6.10 М/ф "Том i Джерi. Чарiвник iз 

країни Оз".

7.05 М/ф "Том i Джерi. Робiн гiд i 

Миша-смiхотунка".

8.05 Х/ф "Стюарт Лiттл".

9.40 Х/ф "Стюарт Лiттл 2".

10.55 Х/ф "Повернення 

Супермена".

13.45 Х/ф "Трон. Спадок".

15.55 Х/ф "Робiн Гуд - принц 

злодiїв".

18.40 Х/ф "Iсторiя лицаря".

21.00 Х/ф "Три мушкетери".

23.00 Х/ф "Шалене Рiздво 

Гарольда i Кумара". (2 категорiя).

0.35 Х/ф "Хай там що, аби 

встигнути". (2 категорiя).

2.05 Х/ф "Ледi-яструб". (2 

категорiя).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.35 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

12.00 "Облом.UA. Новорiчний 

калейдоскоп".

17.00 "Шалене вiдео по-

українськи. Хiти 2015".

20.00 "Облом.UA. С Новим Роком, 

країно!"

23.00 "На коня".

1.00 "Облом.UA. Новорiчний 

спецвипуск".

20.00 Говорить Україна. Велике 
Новорiчне шоу.
23.55 Новорiчне привiтання 
Президента України П.О. 
Порошенка.
0.00 Великий Новорiчний концерт.
2.50 Мюзикл "Алiса в країнi чудес".
4.20 Новорiчнi мультфiльми.

СТБ

6.00 "Все буде добре!"
7.55 "Все буде смачно!"
8.55 Х/ф "Зимовий роман".
10.35 Х/ф "Моя мама - наречена".
12.00 Х/ф "Кольє для Снiгової Баби".
13.50 Х/ф "Зимовий сон".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 Т/с "Коли ми вдома".
21.40 "Новорiчний МастерШеф".
23.50 "Новорiчне привiтання 
Президента України П. Порошенка".
0.00 "З Новим Роком!"
0.05 "Новорiчний МастерШеф".
1.40 Т/с "Коли ми вдома".

Новий канал

2.35 Абзац!
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.35 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
12.25 Т/с "Не родись вродлива".
19.00 Хто зверху? 4.
21.00 Хто зверху? 4.
23.00 Х/ф "Ялинки 3".
1.05 Х/ф "Гiрко".

ICTV

5.05 Студiя Вашингтон.
5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 М/ф "Баранчик Шон".
10.50 Х/ф "Трон. Спадок".
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф "Трон. Спадок".
13.35 Х/ф "Повернення Супермена".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Повернення Супермена".
16.55 М/ф "Як упiймати перо жар-
птицi".
18.05 М/ф "Три богатирi i 
шамаханська цариця".
19.35 М/ф "Три богатирi на далеких 
берегах".
20.50 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 
вовк".
22.35 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 
вовк 2".
23.55 Новорiчне привiтання 
Президента України Петра 
Порошенка.
0.00 Т/с "На трьох".
2.35 М/ф "Ку! Кiн-дза-дза".
4.05 Т/с "Путьова країна".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.35 "СуперОблом".
8.35 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
9.30 "СуперОблом".
10.00 Х/ф "Легенди: Гробниця 
дракона".
11.30 Х/ф "Здiйнятися над сонцем".
13.50 Д/ф "Смертельнi серфери 3Д".
14.10 "СуперОблом".
15.30 "СуперОблом. Новорiчний 
марафон".
18.00 "Шалений Новий рiк по-
українськи".
20.00 "Облом.UA. Новорiчний 
спецвипуск".
23.00 "На коня".
23.50 Новорiчне привiтання 
Президента України.
0.00 "На коня".
1.00 "Облом.UA. Новорiчний 
спецвипуск".

Інформація про намір здійснити 
коригування тарифів на водопостачання    
та водовідведення  КП «Ірпіньводоканал»
Згідно з Постановою КМУ №670 від 

02.09.2015 року «Про внесення змін до по-
рядків, затверджених Постановою КМУ від 
01.06.2011 року №869» у зв'язку зі зміною 
найбільших складових структури діючого та-
рифу, а саме – вартості електроенергії та змі-
ни вартості послуг на транспортування стоків, 
буде змінено тариф підприємства «Ірпіньво-
доканал» на централізоване водопостачання 
та водовідведення, що призведе до зміни та-
рифу на послуги з централізованого постачан-
ня холодної води, водовідведення (з викорис-
танням внутрішньобудинкових систем).
Відповідні матеріали з коригування тари-

фів КП «Ірпіньводоканал» направило до На-
ціональної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері енергетики та комунальних 
послуг 21.10.2015 року та 18.12.2015 року.
У разі отримання Постанови НКРЕ КП щодо 

коригування діючих тарифів КП «Ірпіньводо-
канал» надасть всю необхідну інформацію 
споживачам послуг з водопостачання та водо-
відведення.

Адміністрація КП «Ірпіньводоканал»

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ 
СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ, що 
здійснюють проведення 
обов’язкового технічного 
контролю колісних 
транспортних засобів
Повідомляємо, що видачу бланків про-

токолів перевірки технічного стану коліс-
них транспортних засобів (ОТК) здійснює 
Регіональний сервісний центр МВС у Ки-
ївській області за адресою: м. Київ, вул. 
Федора Ернста, буд. 3.   
Для отримання протоколів ОТК необ-

хідно подати: 
- заяву на отримання відповідної кіль-

кості бланків протоколів ОТК;
- доручення на відповідальну особу 

(при необхідності);
- сплачені квитанції:
а) бланк протоколу ОТК (1 шт. – 0,72 

грн. без ПДВ.);
б) забезпечення суб’єктів ОТК бланко-

вою продукцією (22 грн. без ПДВ.);
в) внесення інформації протоколів до 

НАІС (1 шт. – 10 грн. без ПДВ.).
Реквізити для сплати: отримувач – Ре-

гіональний сервісний центр МВС в Київ-
ській області, банк отримувача – ГУ ДКСУ 
в Київській області, ЕДРПОУ – 40112060, 
МФО 821018, р/р 37119002092545, коди 
платежу: за послуги – 045062, за внесення 
в базу НАІС – 024021, за бланкову продук-
цію – 049682. 

ДЛЯ ВДЯЧНИХ ЛЮДЕЙ 

Бажаєте висловити подяку людині 
чи організації? Підтримати добрими 

словами, які переповнюють Ваше серце? 

Для цього завжди знайдеться місце 
на сторінках «Ірпінського вісника»!

Телефон: 60-416
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23.50 Х/ф "Снiгуронька для 
дорослого сина".
1.30 Х/ф "Король Ральф".
3.15 Х/ф "Бетховен".
4.35 Х/ф "Бетховен 2".
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

4.45 Т/с "Коли ми вдома".
6.00 Х/ф "Зимовий сон".
8.05 "Караоке на Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Хата на тата".
11.30 "МастерШеф 5. Фiльм 
про фiльм".
12.55 "ВусоЛапоХвiст".
13.45 Х/ф "Операцiя "И" та 
iншi пригоди Шурика".
15.35 Х/ф "Джентльмени 
удачi".
17.10 Х/ф "Iван Васильович 
змiнює професiю".
19.00 Х/ф "Новорiчний 
переполох".
23.15 Х/ф "Службовий 
роман".
2.15 "У пошуках iстини. Три 
демони Врубеля".

Новий канал

3.10 Зона ночi.
5.10 Kids̀  Time.
5.15 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Хто зверху? 4.
9.00 Ревiзор.
12.00 Пристрастi за 
ревiзором.
15.00 Х/ф "Гiрко".
17.00 Х/ф "Ялинки 3".
19.00 Х/ф "Хоттабич".
21.00 Х/ф "Зубна фея".
23.00 Х/ф "Назад на Землю".
0.40 Х/ф "Батько-молодець".

ICTV

4.15 М/с "Том i Джерi у 
дитинствi".
5.00 М/ф "Ку! Кiн-дза-дза".
6.35 Т/с "Путьова країна".
8.05 М/ф "Баранчик Шон".
9.40 Секретний фронт.
10.30 Дiстало!
11.30 Громадянська 
оборона.
12.25 Т/с "Володимирська, 
15".
16.05 М/ф "Три богатирi i 
шамаханська цариця".
17.30 М/ф "Три богатирi на 
далеких берегах".
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф "Iван Царевич i 
Сiрий вовк".
20.50 М/ф "Iван Царевич i 
Сiрий вовк 2".
22.10 Х/ф "Наша Russia. Яйця 
долi".
23.40 Х/ф "На море!"
1.25 Х/ф "Мiстер Крутий".
2.45 Х/ф "Позаправничi 
дослiдження". (2 категорiя).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.25 "Облом.UA".
9.50 "Вайпаут".
12.05 "Top Gear".
13.00 "ДжеДАI. Пiдсумки 
2015".
14.00 "Облом.UA".
15.00 Х/ф "Мiсiя на Марс".
17.00 Т/с "Екстант".
20.10 Т/с "Атлантида".
23.00 "Реал-Бодрит".
0.00 "Top Gear".
0.55 "Вайпаут".
3.00 Х/ф "Легенда про 
княгиню Ольгу".

СУБОТА, 2 січня НЕДІЛЯ, 3 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Погода.
6.25 Все буде Новий рiк.
7.05 Шеф-кухар країни.
8.05 АгроЕра. Пiдсумки.
8.20 Все буде Новий рiк.
9.00 Погода.
9.15 Школа Мерi Поппiнс.
9.30 Хочу бути.
9.50 "Щасливе дитинство". 
Концертна програма, ч. 2.
11.00 Полiцiя 1.0.
12.00 Х/ф "Секрет Санти".
14.10 Новорiчна концертна 
програма.
16.05 Д/ф "Iгор Бiлозiр. На 
зламi епох".
17.00 Погода.
17.10 Х/ф "Дари волхвiв".
19.10 Lady Opera. О. 
Чубарєва.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.10 Альтернативна 
музика.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Шлягер року. 20 рокiв 
разом!
1.20 Музичне турне.
2.30 Д/ф "Бардо, 
зневажена".
3.25 Телевистава "Сiльськi 
бувальщини".
5.30 Новини.

Канал "1+1"

7.10 "Концерт Тiни Кароль "Я 
все ще люблю".
9.00 "ТСН".
9.30 "Свiтське життя".
10.30 Мелодрама 
"Наречена".
12.15 Мелодрама "Дуенья".
14.10 "Вечiрнiй Київ".
16.00 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
19.30 "ТСН".
20.15 "Лiга смiху".
22.40 "Що? Де? Коли?"
23.40 Комедiя "Ти i я". (3 
категорiя).
1.25 Мелодрама "Наречена".
2.50 Мелодрама "Дуенья".
4.25 "Шiсть кадрiв + 
Телемагазин".

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"

6.30 Подiї.
7.00 Х/ф "Бетховен".
8.45 Х/ф "Бетховен 2".
10.30 Т/с "I падає снiг..."
17.20 Т/с "Недолуга 
невiстка", 1 i 2 с.
19.00 Подiї.
19.30 Т/с "Недолуга 
невiстка".
22.00 Х/ф "Подаруй менi 
трохи тепла". (2 категорiя).

УТ-1

6.00,7.25,8.00 Погода.

6.05 Свiт православ̀ я.

6.35 Крок до зiрок.

7.40 Золотий гусак.

8.05 Свiт on line.

8.15 Смакота.

8.40 Тепло.ua.

9.00 Погода.

9.15 М/ф.

9.40 Казки Лiрника Сашка.

9.50 "Щасливi долонi". 

Концертна програма, ч. 1.

11.00 Спогади.

12.00 Х/ф "Виправити Пiта".

14.00 Фольк-music.

15.30 Д/ф "Голiвуд над 

Днiпром".

17.15 Театральнi сезони.

17.45 Х/ф "Його мама i я".

19.35 Новорiчна концертна 

програма.

21.00 Новини.

21.30 Прем є̀р-мiнiстр 

України А. Яценюк про 

реформи.

21.40 Альтернативна музика.

22.15 Д/с "Ризикований 

бiзнес".

22.50 Погода.

23.00 День Янгола.

0.00,1.10 Погода.

0.05 На слуху. Пiдсумки.

1.20 Музичне турне.

2.40 Телевистава "Три 

iдеальнi подружжя".

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

8.00 "Що? Де? Коли?"

9.00 Лотерея "Лото-Забава".

9.40 М/ф.

9.50 "Маша i ведмiдь".

10.05 "ТСН".

11.00 "Свiт навиворiт 4: 

В є̀тнам".

12.05 "Свiт навиворiт 4: 

В є̀тнам".

13.00 "Свiт навиворiт 4: 

В є̀тнам".

14.05 "Свiт навиворiт 4: 

В є̀тнам".

15.05 "Свiт навиворiт 4: 

В є̀тнам".

16.10 "Розсмiши комiка".

17.10 Х/ф "Один плюс один 

вдома".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя "Сам вдома".

22.15 Драма "Лiкар: Учень 

Авiценни". (2 категорiя).

1.10 Комедiя "Ти i я". (3 

категорiя).

2.40 Драма "Лiкар: Учень 

Авiценни". (2 категорiя).

5.05 "Шiсть кадрiв + 

Телемагазин".

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"

6.30 Подiї.

7.00 Х/ф "Важка дитина".

8.45 Х/ф "Важка дитина 2".

10.35 Т/с "Все буде добре".

14.10 Т/с "Мирт звичайний". 

(2 категорiя).

18.00 Т/с "Буде свiтлим день", 

1 с.

19.00 Подiї.

19.30 Т/с "Буде свiтлим день".

22.15 Х/ф "Олександра". (2 

категорiя).

0.20 Х/ф "Любов для бiдних". 

(2 категорiя).

2.15 Х/ф "Важка дитина".

3.35 Х/ф "Важка дитина 2".

5.00 Реальна мiстика.

СТБ

6.10 "ВусоЛапоХвiст".

7.10 "Все буде добре!"

9.00 "Все буде смачно!"

10.30 "Караоке на Майданi".

11.30 Х/ф "Новорiчний 

переполох".

15.50 "Новорiчний 

МастерШеф".

19.00 "Битва екстрасенсiв".

20.55 Х/ф "Дiамантова рука".

23.00 Х/ф "Чоловiк у моїй 

головi".

Новий канал

2.50 Зона ночi.

5.00 Kids̀  Time.

5.05 М/с "Пригоди Джиммi 

Нейтрона".

7.20 Kids̀  Time.

7.25 Х/ф "Снiгопад".

9.10 Х/ф "Бiлi цiпоньки".

11.15 Х/ф "Чорний лицар".

13.00 Х/ф "Оптом дешевше".

15.00 Х/ф "Оптом дешевше 

2".

17.00 Х/ф "Рiччi-багач".

18.50 Х/ф "Домашнiй арешт".

21.00 Х/ф "Кучерява Сью".

23.00 Х/ф "Чотири Рiздва".

0.40 Х/ф "Ну що, приїхали".

ICTV

4.40 Факти.

5.10 М/ф "Зiрка Лаури i 

казковий монстр".

6.10 Зiрка YouTube.

7.20 Дивитись усiм!

8.45 М/ф "Як упiймати перо 

жар-птицi".

9.55 Х/ф "Робiн Гуд - принц 

злодiїв".

12.40 Х/ф "Iсторiя лицаря".

15.00 Х/ф "Три мушкетери".

16.55 Х/ф "Люди у чорному".

18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Х/ф "Люди у чорному 

2".

20.50 Х/ф "Люди у чорному 

3".

22.45 Х/ф "Грошовий поїзд". 

(2 категорiя).

0.40 Х/ф "Шалене Рiздво 

Гарольда i Кумара". (2 

категорiя).

2.00 Х/ф "Позаправничi 

дослiдження". (2 категорiя).

3.40 М/ф.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.40 "Маски-шоу".

7.50 "Облом.UA".

8.15 Бушидо.

9.25 "Легенди кiкбоксингу".

12.00 "Top Gear".

14.00 Т/с "Атлантида".

17.00 Т/с "Екстант".

19.20 Т/с "Атлантида".

22.00 Х/ф "Мiсiя на Марс".

0.00 "Top Gear".

2.00 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

3.05 Х/ф "Ярослав Мудрий".

²ç íîâîãî ðîêó ô³çè÷í³ ²ç íîâîãî ðîêó ô³çè÷í³ 
îñîáè äåêëàðóâàòèìóòü îñîáè äåêëàðóâàòèìóòü 

äîõîäè ïî-íîâîìóäîõîäè ïî-íîâîìó
Із 2016 року фізичні особи 

– платники податків мають де-
кларувати свої доходи, отрима-
ні у 2015 році, за новою фор-
мою декларації про майновий 
стан і доходи (далі – нова де-
кларації). 
Нова форма декларації та 

Інструкція щодо заповнення по-
даткової декларації про майно-
вий стан і доходи, затверджені 
наказом Міністерства фінансів 
України від 02.10.2015 №859 
(зареєстрований Міністерством 
юстиції України 26.10.2015 за 
№1298/27743) і вводиться в 
дію з 1 січня 2016 р. 
Для спрощення та змен-

шення часу для заповнення 
декларації обсяг нової декла-
рації зменшено з 2-х аркушів 
до 1-го, а кількість додатків – з 
7-ми до 4-х. 
Додатки заповнюються 

лише при отриманні доходів, 
які передбачають особливий 
розрахунок оподатковуваного 
доходу, а саме: 

- при отриманні доходів 
від двох та більше податкових 
агентів заповнюється додаток 
Ф1; 

- при операціях з інвестицій-
ними активами заповнюється 
додаток Ф2; 

- при отриманні іноземних 
доходів заповнюється додаток 
Ф3; 

- при отриманні доходів са-
мозайнятими особами запов-
нюється додаток Ф4. 
У новій формі декларації 

відображається інформація 
щодо отриманих доходів, ві-
домості щодо утриманого 
(сплаченого) податку на до-
ходи фізичних осіб (ПДФО) і 
військового збору та визначені 
податкові зобов’язання за опе-
раціями з нерухомим/рухомим 
майном, спадщини (даруван-
ня) та надання майна у лізинг, 
оренду (суборенду), житловий 
найм (піднайм). 
Окрім того, відомості про 

власну нерухомість та/або 
нерухомість, яка надається в 
оренду (суборенду), житловий 
найм (піднайм) зазначається у 
розділі VII нової декларації, а 
відомості про власне рухоме 
майно та/або рухоме майно, 
яка надається в оренду (субо-
ренду) зазначається у розділі 
VIІІ нової декларації. 
Звертаємо увагу, що у графі 

«Категорії об’єктів» нерухомо-
го/рухомого майна у розді-
лах VII та VIІІ нової декларації 
тепер зазначаються не назви 

об’єктів, а номер, що відпові-
дає категорії об’єкта. 
Так, наприклад, для нерухо-

мого майна земельні ділянки 
зазначаються у декларації з ка-
тегорією «1»; житлові будинки з 
категорією «2»; квартири – «3»; 
садовий (дачний) будинок – 
«4»; гараж – «5»; водойми – «6»; 
інше нерухоме майно – «7». 
Сума ПДФО, на яку зменшу-

ються податкові зобов’язання у 
зв’язку з використанням права 
та податкову знижку, розрахо-
вується лише у розділі III нової 
декларації без заповнення до-
датка. При цьому не зазнача-
ються реквізити документів, які 
підтверджують понесені витра-
ти, а вказуються лише категорії 
понесених витрат (вказується 
позначка «Х» на відповідних ка-
тегоріях «1», «2», «3», «4», «5», 
«6», «7», «8») та загальна сума 
фактично здійснених протягом 
звітного податкового року ви-
трат (рядки 13 та 14 деклара-
ції). 
Акцентуємо увагу, що нор-

ма підпункту 166.3.4 пункту 
166.3 статті 166 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 
№2755-VІ із змінами та допов-
неннями (далі – Кодекс) щодо 
права на податкову знижку за 
витратами, понесеними для 
компенсації вартості платних 
послуг з лікування (категорія 
витрат за номером «4»), відпо-
відно до пункту 1 розділу XIX 
Прикінцевих положень Кодек-
су набирає чинності з 1 січня 
року, наступного за роком, в 
якому набере чинності закон 
про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне медичне стра-
хування. 
На сьогодні такий закон не 

прийнято, а, отже, платники 
податків не мають право на 
отримання знижки згідно з під-
пунктом 166.3.4 пункту 166.3 
статті 166 Кодексу. Відповідно, 
за 2015 рік категорія витрат за 
номером «4» розділу III нової 
декларації платниками подат-
ків не заповнюється. 
Слід зазначити, що з 

01.01.2016 платник подат-
ку має право на повернення 
ПДФО при від’ємній різниці 
за результатами перерахунку 
податку відповідно до підпунк-
ту «є» пункту 176.1 статті 176 
Кодексу. Додаток Ф1 до нової 
форми декларації доповнено 
рядком, в якому відображаєть-
ся сума ПДФО, що підлягає по-
верненню з бюджету за резуль-
татами такого перерахунку. 

  Ірпінська ОДПІ

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

«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 привітати на сторінках 
нашої газети будь-яку дорогу людину із днем народження чи 
професійним святом, а також безплатно подати своє оголошен-
ня рекламного характеру!
Тож, заплативши усього 124 грн. за річну передплату «Ірпін-

ського вісника», Ви економите 70 грн. на розміщенні привітан-
ня 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: 60-416; (066) 351-42-00 

(з 9:00 до 18:00).
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УТ-1

6.00 Пiдсумки року.

6.35,7.05 АгроЕра.

6.40 Свiт on line.

7.00,8.30 Погода.

7.15 Ера будiвництва.

7.25,8.55 Все буде 

Новий рiк.

7.50,8.35 Смакота.

8.40 Телемагазин.

9.00 Погода.

9.10 Казки Лiрника 

Сашка.

9.25 М/ф.

9.40 "Щасливi долонi". 

Концертна програма 

для дiтей.

10.35 Д/ф "Спадщина 

Константинополя: 

грецьке життя у 

Стамбулi".

11.30 Х/ф "Його мама 

i я".

13.30 Концертна 

програма гурту 

"Сябри".

15.05 Вiкно до 

Америки.

15.50 На гостину до 

Iвана Поповича.

16.40 Д/с "Про Нью-

Йорк iз любов̀ ю".

19.15 Х/ф "Як вкрасти 

"Поцiлунок".

21.00 Новини.

21.20 Погода.

21.40 Подорожнi.

22.35 Д/с 

"Ризикований бiзнес".

23.00,0.00,1.00 Новини.

23.15,0.15 Погода.

23.20 На слуху.

0.20 Вiд першої особи.

1.20 Вiкно до Америки.

1.40 Х/ф 

"Провiнцiалки".

3.05 Д/ф "Клоун iде на 

манеж. М. Яковченко".

3.35 Надвечiр̀ я. Долi.

4.55 Свiтло.

5.30 Новини

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

8.00 "ТСН".

8.50 "Мiняю жiнку 3".

10.10 "Мiняю жiнку 3".

11.35 "Мiняю жiнку 3".

13.00 "Лiга смiху".

15.25 "Розсмiши 

комiка 6".

16.25 "Розсмiши 

комiка 6".

17.20 Комедiя "Сам 

вдома".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя "Сам 

вдома 2".

22.30 "Новорiчний 

карнавал Свiтського 

життя".

1.20 Т/с "Мушкетери". 

(2 категорiя).

2.15 "Шiсть кадрiв".

Інтер

5.00 Факти.

5.30 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

6.15 М/ф "Скубi-

Ду. Легенда про 

Фантозавра".

7.30 Х/ф "Чорнильне 

серце".

9.35 Зiрка YouTube.

10.40 Дивитись усiм!

12.00 Х/ф "Голiвудськi 

копи".

12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф "Голiвудськi 

копи".

14.25 Т/с 
"Бiблiотекарi".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром 
України.
19.20 Х/ф "Завтра не 
помре нiколи".
21.40 Х/ф "I цiлого 
свiту замало".
0.00 Х/ф "Релiкт". (2 
категорiя).
2.05 Т/с "Революцiя".

Канал "Україна"

5.35 М/ф.
6.10 "Подробицi" - 
"Час".
6.45 Х/ф "Ласкаво 
просимо, або 
Стороннiм вхiд 
заборонено".
8.10 "Вдалий проект".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Ювiлейний сезон".
10.55 Х/ф "Дайте 
книгу скарг".
12.35 Х/ф "Шукайте 
жiнку".
15.30 Концерт "Мрiя 
про Україну".
18.05 Х/ф "Любов з 
випробувальним 
термiном".
20.00 "Подробицi".
20.25 Х/ф "Любов з 
випробувальним 
термiном".
22.20 Х/ф "Влiтку 
я вiддаю перевагу 
весiллю". (2 
категорiя).
0.10 Х/ф "Сiмейний 
каламбур, або 
Хто кому хто". (2 
категорiя).
2.00 Д/ф "Продавцi 
мрiї".
2.55 Х/ф "Влiтку я 
вiддаю перевагу 
весiллю". (2 
категорiя).
4.25 Х/ф "Шукайте 
жiнку".

СТБ

5.05 Х/ф "Старий 
Новий рiк".
7.30 Х/ф "Суєта суєт".
9.05 М/с "Ну, 
постривай!"
10.20 Х/ф "Рудий пес".
12.05 "Магiя Крiса 
Енджела".
13.10 Т/с 
"Фаворський".
17.20 "Вечiрнiй Київ".
19.00 "Свiдок".
19.30 Т/с "Агентство 
НЛС".
21.10 Т/с "Ледi-
детектив мiс Фрайнi 
Фiшер".
23.20 Т/с "Менталiст 
5". (2 категорiя).
0.05 Х/ф "Cправжнє 
правосуддя. 
Перехрестя смертi". (2 
категорiя).
1.50 "Свiдок".
2.20 Х/ф "Поки ї ї не 
було". (3 категорiя).
3.55 "Випадковий 
свiдок".
4.35 Х/ф "Рудий пес".

Новий канал

2.40 Т/с "Франклiн i 
Беш".
3.35 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/ф "Принцеса-
лебiдь: Рiздво".

ПОНЕДІЛОК, 4 січня ВІВТОРОК, 5 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 Вiд першої особи.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.25 На слуху.

7.50,8.35 Смакота.

8.25 Паспортний сервiс.

8.40 Телемагазин.

9.00 Погода.

9.10 Казки Лiрника Сашка.

9.25 М/ф.

9.40 "Мрiї здiйснюються". 

Концертна програма для дiтей.

10.35 Д/ф "Заснiжена 

Трансильванiя".

11.30 Х/ф "Як вкрасти "Поцiлунок".

13.30 Концертна програма 

"Мадонна Україна".

15.05 Погода.

15.30 Фольк-music.

16.45 Спогади.

17.20 Подорожнi.

18.10 Д/ф "Шiсть ярдiв грацiї".

18.45 Х/ф "День батька".

20.30 Вересень.

21.00 Новини.

21.20 Погода.

21.40 Вiйна i мир.

22.35 Д/с "Ризикований бiзнес".

23.00,0.00,1.00 Новини.

23.15,0.15 Погода.

23.20 На слуху.

0.20 Вiд першої особи.

1.20 Х/ф "Наталка-Полтавка".

2.50 Д/с "Про Нью-Йорк iз 

любов̀ ю".

5.00 Уряд на зв̀ язку з 

громадянами.

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

8.00 "ТСН".

8.50 "Мiняю жiнку 3".

10.15 "Мiняю жiнку 3".

11.45 "Мiняю жiнку 3".

13.10 "Розсмiши комiка 6".

14.05 "Розсмiши комiка 6".

15.05 "Розсмiши комiка 6".

16.00 "Розсмiши комiка 6".

17.00 Комедiя "Сам вдома 2".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя "Один вдома 3".

22.15 "Скрябiн. Концерт пам я̀тi".

1.15 Т/с "Мушкетери". (2 

категорiя).

2.10 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.35 М/ф "Марiя, Мiрабелла".

6.50 "Подробицi" - "Час".

7.15 Х/ф "Соляний принц".

9.00 "Подорожi в часi".

9.25 "Кохання з першого погляду".

10.25 "Орел i решка. Ювiлейний 

сезон".

11.20 Х/ф "Джентльмени удачi".

13.00 Т/с "Усе, що нам потрiбно", 

1-4 с.

16.50 Х/ф "Погана сусiдка".

18.30 Концерт "Мiсце зустрiчi".

20.00 "Подробицi".

20.25 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"

22.15 Т/с "Дихай зi мною 2. Щастя 

у борг". (2 категорiя).

0.05 Х/ф "Пережити Рiздво".

1.45 "Подробицi" - "Час".

2.10 Х/ф "Ялинка, кролик i папуга".

3.50 Х/ф "На вас чекає 

громадянка Никанорова".

5.10 Х/ф "Русалонька".

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.

11.15 "Говорить Україна".

12.30 Реальна мiстика.

14.30 Т/с "I падає снiг...", 1 с.

15.00 Подiї.

15.30 Т/с "I падає снiг...", 2-4 с.

19.00 Подiї.

19.45 "Говорить Україна".

21.00 Х/ф "Подаруй менi трохи 

тепла". (2 категорiя).

23.00 Подiї дня.

23.30 Х/ф "Мумiя". (2 категорiя).

2.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

5.00 Подiї.

СТБ

6.50 "Все буде добре!"

8.50 "Моя правда Вiктор Цой. 

Кумир пiд каблуком".

9.45 "Зiркове життя".

11.25 Х/ф "Чоловiк у моїй головi".

13.50 "Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв".

16.00 "Все буде добре!"

18.00 "Вiкна-Новини".

18.20 Т/с "Коли ми вдома".

20.00 "Х-Фактор 6".

22.00 "Вiкна-Новини".

22.25 "Х-Фактор 6".

23.45 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

2.40 Служба розшуку дiтей.

2.45 Абзац!

3.40 Зона ночi.

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/ф "Принцеса-лебiдь".

7.45 Kids̀  Time.

7.50 Т/с "Не родись вродлива".

16.55 Хто зверху.

19.00 Половинки.

20.30 Х/ф "Весiльний переполох".

22.35 Х/ф "Спокусник 2". (2 

категорiя).

1.00 Х/ф "Ця безглузда любов". (2 

категорiя).

ICTV

5.45 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

6.30 Факти.

7.05 Х/ф "Стюарт Лiттл".

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.05 Секретний фронт.

11.00 Т/с "Прокурори".

11.55 Х/ф "Поганi хлопцi".

12.45 Факти. День.

13.15 Х/ф "Поганi хлопцi".

14.40 Т/с "Вiддiл 44".

15.45 Факти. День.

16.15 Т/с "Вiддiл 44".

16.50 Т/с "Прокурори".

17.45 Т/с "На трьох".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

20.20 Громадянська оборона.

21.05 Т/с "На трьох".

23.00 Х/ф "Хай там що, аби 

встигнути". (2 категорiя).

0.50 Т/с "Морська полiцiя. Лос-

Анджелес".

2.20 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.30 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

6.55 "Помста природи".

10.25 "Вайпаут".

12.45 Top Gear.

14.00 Т/с "Атлантида".

17.00 Т/с "Екстант".

19.25 Т/с "Атлантида".

23.15 Top Gear.

1.35 Х/ф "Ярослав Мудрий".

ТЕЛЕПРОГРАМА 29 ГРУДНЯ — 10 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 29 ГРУДНЯ — 10 СІЧНЯ

7.45 Kids̀  Time.

7.50 М/ф "Принцеса-

лебiдь".

9.35 М/ф "Принцеса-

лебiдь: Таємниця 

зачарованого 

королiвства".

10.55 Х/ф "Хоттабич".

12.50 Х/ф "Зубна фея".

14.50 Х/ф "Домашнiй 

арешт".

16.55 Х/ф "Кучерява 

Сью".

19.00 Ревiзор.

22.10 Пристрастi за 

ревiзором.

0.20 Х/ф "Спокусник". 

(2 категорiя).

2.45 Х/ф "Одкровення 

юної нареченої". (2 

категорiя).

ICTV

5.40 Служба розшуку 

дiтей.

5.35 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

6.35 М/ф "Том i Джерi. 

Чарiвник iз країни Оз".

7.40 М/ф "Том i Джерi. 

Робiн Гiд i Миша-

смiхотунка".

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Т/с "Путьова 

країна".

11.00 Х/ф "Наша 

Russia. Яйця долi".

12.35 Х/ф "Люди у 

чорному".

12.45 Факти. День.

13.20 Х/ф "Люди у 

чорному".

14.45 Х/ф "Люди у 

чорному 2".

15.45 Факти. День.

16.20 Х/ф "Люди у 

чорному 2".

16.50 Х/ф "Люди у 

чорному 3".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Дiстало!

21.05 Х/ф "Поганi 

хлопцi".

23.15 Х/ф "Поганi 

хлопцi 2".

2.00 Х/ф "Грошовий 

поїзд". (2 категорiя).

3.40 Х/ф "Ледi-

яструб". (2 категорiя).

Канал "2+2"

6.00 "Шiсть кадрiв".

8.00 "Що? Де? Коли?"

9.00 Лотерея "Лото-

Забава".

9.40 М/ф.

9.50 "Маша i ведмiдь".

10.05 "ТСН".

11.00 "Свiт навиворiт 

4: В є̀тнам".

12.00 "Свiт навиворiт 

4: В є̀тнам".

12.50 "Свiт навиворiт 

4: В є̀тнам".

14.00 "Свiт навиворiт 

4: В є̀тнам".

15.00 "Свiт навиворiт 

4: В є̀тнам".

16.00 "Розсмiши 

комiка 6".

17.00 "Лiга смiху".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя 

"Ведмежа 

Паддiнгтон".

22.05 Трилер "На 

межi". (2 категорiя).

0.00 Мелодрама 

"Любов i трохи 

перцю".

1.55 "Шiсть кадрiв".

Вакантна посада в Гостомелі 
– начальник відділу 
містобудування та архітектури
Гостомельська селищна рада оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади 
начальника відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Госто-
мельської селищної ради.
Вимоги до кандидата:
- повна вища освіта;
- стаж роботи за спеціальністю не мен-

ше 5 років;
- досконале володіння комп’ютером;
За довідками звертатись у Гостомель-

ську селищну раду, вулиця Свято-Покров-
ська, 220.
Телефон: 32-00-7.                                                  

 Селищний голова Ю.І. Прилипко

Вакантна посада в Гостомелі – 
юрист 
гостомельська селищна рада оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади  
спеціаліста 1 категорії – юриста.
Вимоги до кандидата:
- повна вища освіта;
- досконале володіння комп’ютером;
- стаж роботи за спеціальністю не мен-

ше 5 років;
За довідками звертайтеся до Госто-

мельської селищної ради, вулиця Свя-
то-Покровська, 220.
Телефон: 32-00-7.                       
Селищний голова  Ю.І. Прилипко

► Які новорічні 
подарунки не 
оподатковуються? 
 Напередодні новорічних та 
різдвяних свят підприємства 
та організації вітають своїх 
працівників та їх дітей святковими 
подарунками.

Ірпінська ОДПІ повідомляє, що дитячі 
новорічні подарунки вартістю не більше 
609 грн. не оподатковуються податком 
на доходи фізичних осіб та не є базою 
нарахування єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне стра-
хування у разі їх придбання за рахунок 
коштів роботодавця.
Якщо ж вартість подарунку перевищує 

цю суму, то він оподатковуватиметься за 
ставкою 15 або 20%.
Відповідно до норм ПКУ до загально-

го місячного (річного) оподатковувано-
го доходу платника податку не включа-
ється вартість дарунків (а також призів 
переможцям та призерам спортивних 
змагань), якщо їх вартість не перевищує 
50% однієї мінімальної заробітної плати 
(у розрахунку на місяць), встановленої 
на 1 січня звітного податкового року, за 
винятком грошових виплат у будь-якій 
сумі. У 2015 році така сума становить 
609,00 грн. (1218 грн. x 50%).
Новорічні подарунки дітям, як і всі 

речові подарунки, вартістю не більше 
609 грн., відображаються у податковому 
розрахунку за ф.1 ДФ. Якщо їх вартість 
перевищує 609 грн., то такий подарунок 
відображається у податковому розра-
хунку за ф.1 ДФ як додаткове благо.

Ірпінська ОДПІ
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Овен (21.03 – 20.04)
Це найвдалiший тиж-

день цього мiсяця, коли 
успiхи в справах допов-
нюватимуться не менш 

приємними подiями в особистому 
життi. Немає нiяких обмежень, якщо 
ви плануєте важливi заходи на ро-

ботi або вдома.
Телець (21.04-21.05)
Ви могли довгий час 

йти до якоїсь мети, але 
саме зараз з`являється 
можливiсть її реалiзувати. 

Звертайте увагуна новини, не вiд-
мовляйтеся вiд зустрiчей i поїздок.

Близнюки (22.05-21.06)
Вам потрiбно дуже ба-

гато встигнути на цьому 
тижнi. Працювати краще 

в командi, а не наодинцi. Рiшення 
приймати - теж.
Рак (22.06-22.07)
Вашi намiри стають 

серйозними. Шукайте 
з партнерами гiднi ува-
ги мети i дiйте спiльно. 

Краще попросити допомоги, але 
встигнути зробити найголовнiше, 
нiж пропустити вдалий момент.

Лев (23.07-23.08)
Якщо у вас є надiйний 

партнер, то зараз можна 
довiрити йому вирiшу-
вати важливi питання. 
Поки краще притримати 

особистий егоїзм i узяти паузу в тих 
темах, де ви звикли домiнувати.

Діва (24.08-23.09)
Скористайтеся кожним 

шансом на цьому тижнi - 
вирiшуйте складнi робочi 
завдання, флiртуйте, робiть 
приємнi придбання.

Терези (24.09-23.10)
Подiї розвиваються 

стрiмко. Не захоплюйте-
ся чимось одним, ви мо-
жете досягти неймовiр-
них результатiв вiдразу 

в декiлькох напрямах.
Скорпіон (24.10-22.11)
У вас багато справ 

вдома, але це приємнi 
турботи. Хороший тиж-
день, щоб почати ре-
монт - вас вiдвiдають 

оригiнальнi iдеї, а близькi пiдтрима-
ють ваш ентузiазм.

Стрілець (23.11-21.12)
Вам потрiбно макси-

мально зосередитися 
на найголовнiшому, що 
зараз у вас є. Визна-
чальним днем буде по-
недiлок.
Козоріг (22.12-20.01)
Якщо на цьому тижнi 

одержите пропозицiю 
- подумайте над нею, 
навiть якщо вiдразу i не 
захочете нiчого мiняти.
Водолій (21.01-19.02)
Намагайтеся зробити 

так, щоб якесь з ваших 
зусиль увiнчалося успiхом. Прагнiть 
до конкретних результатiв - пiдпи-
суйте документи, пiдводьте риску в 
переговорному процесi, зважуйтеся 
на важливий крок в особистих вiд-

носинах.
Риби (20.02-20.03)
Дозволяйте собi но-

вовведення, займайте-
ся реформами на ро-

бочому мiсцi, робiть перестановки 
вдома. Якщо вiдчуваєте, що назрiла 
необхiднiсть - мiняйте все, що вам 
набридло.

СЕРЕДА, 6 січня ЧЕТВЕР, 7 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 Вiд першої особи.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.25 Ера будiвництва.

7.30 На слуху.

7.50,8.35 Смакота.

8.25 Паспортний сервiс.

8.40 Телемагазин.

9.00 Погода.

9.10 Казки Лiрника Сашка.

9.25 М/ф.

9.40 "Свято дитячих мрiй". 

Концертна програма.

10.40 Д/ф "Смачнi подорожi".

11.35 Вiйна i мир.

12.30 Д/ф "Iгор Бiлозiр. На 

зламi епох".

13.30 Концертна програма 

"Мiй край".

15.30 Х/ф "Дари волхвiв".

17.05 Урочисте богослужiння 

на свято Рiздва Христового.

21.00 Новини.

21.20 Концертна програма 

"Рiздво на двох".

22.40 Мегалот.

23.00,0.00,1.00 Новини.

23.15,0.15 Погода.

23.20 Тепло.ua.

23.30 На слуху.

0.20 Вiд першої особи.

1.20 Х/ф "Вечори на хуторi бiля 

Диканьки".

2.55 Д/ф "Шiсть ярдiв грацiї".

3.20 Телевистава "Мартин 

Боруля".

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

8.10 "ТСН".

9.05 "Мiняю жiнку 3".

10.30 "Мiняю жiнку 3".

12.00 "Мiняю жiнку 3".

13.30 "Розсмiши комiка 6".

14.30 "Розсмiши комiка 6".

15.25 "Розсмiши комiка 6".

16.25 "Розсмiши комiка 6".

17.20 Комедiя "Один вдома 3".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя "Один вдома 4".

22.00 "Рiздвянi iсторiї з Тiною 

Кароль".

23.20 Т/с "Мушкетери". (2 

категорiя).

1.20 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.50 "Подробицi" - "Час".

7.15 Х/ф "Три горiшки для 

Попелюшки".

9.00 "Подорожi в часi".

9.30 "Кохання з першого 

погляду".

10.25 "Орел i решка. 

Ювiлейний сезон".

11.25 Х/ф "Гусарська балада".

13.15 Х/ф "Операцiя "И" та iншi 

пригоди Шурика".

15.05 Х/ф "Погана сусiдка".

17.00 "Пряма трансляцiя 

Рiздвяного богослужiння".

19.05 "Стосується кожного".

20.00 "Подробицi".

20.25 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"

21.50 Т/с "Дихай зi мною 2. 

Щастя у борг". (2 категорiя).

23.40 Х/ф "Жiноча iнтуїцiя".

1.55 Д/ф "Час Рiздва".

2.55 "Подробицi" - "Час".

3.20 Х/ф "Соляний принц".

4.45 М/ф.

Канал "Україна"

6.00 Т/с "Ворожiння при 

свiчках", 1 с.

7.00 Подiї.

7.40 Т/с "Ворожiння при свiчках", 

2 i 3 с.

9.30 Зоряний шлях.

11.15 "Говорить Україна".

12.30 Реальна мiстика.

14.30 Т/с "Буде свiтлим день".

15.00 Подiї.

15.20 Т/с "Буде свiтлим день".

19.00 Подiї.

19.40 "Говорить Україна".

20.50 Т/с "Ворожiння при 

свiчках", 4-6 с.

23.40 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi 6", 9 i 10 с. (2 категорiя).

1.15 Х/ф "Цар скорпiонiв 2". (2 

категорiя).

3.10 Подiї.

3.50 "Говорить Україна".

4.50 Зоряний шлях.

СТБ

6.50 "Все буде добре!"

8.50 "Моя правда Вiктор та Iрина 

Салтикови. Розплата за любов".

9.45 "Зiркове життя".

12.20 "Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв".

16.00 "Все буде добре!"

18.00 "Вiкна-Новини".

18.20 Т/с "Коли ми вдома".

20.00 "Х-Фактор 6".

22.00 "Вiкна-Новини".

22.25 "Х-Фактор 6".

23.50 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.05 Зона ночi.

5.10 Kids̀  Time.

5.15 Т/с "Смугасте щастя".

9.45 Kids̀  Time.

9.50 Х/ф "Спокусник".

12.25 Х/ф "Спокусник 2".

14.50 Х/ф "Весiльний переполох".

16.50 Хто зверху.

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.35 Х/ф "Дiвчина з Джерсi".

22.40 Х/ф "Рiздво з невдахами".

0.35 Х/ф "Селеста i Джессi 

навiки". (2 категорiя).

ICTV

5.40 Служба розшуку дiтей.

5.45 Студiя Вашингтон.

5.50 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

6.35 Факти.

7.10 Х/ф "Стюарт Лiттл 2".

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

9.35 Секретний фронт.

10.25 Т/с "Прокурори".

12.10 Х/ф "Поганi хлопцi 2".

12.45 Факти. День.

13.15 Х/ф "Поганi хлопцi 2".

15.35 Т/с "Вiддiл 44".

15.45 Факти. День.

16.15 Т/с "Вiддiл 44".

16.50 Т/с "Прокурори".

17.45 Т/с "На трьох".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

20.20 Секретний фронт.

21.05 Т/с "На трьох".

23.00 Х/ф "Голiвудськi копи".

1.05 Т/с "Морська полiцiя. Лос-

Анджелес".

2.40 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.30 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

6.55 "Помста природи".

10.20 "Вайпаут".

12.45 Top Gear.

13.45 Т/с "Атлантида".

17.45 Х/ф "Подарунок на Рiздво".

19.30 Х/ф "Iмперiя Святого 

Петра".

23.50 Х/ф "Свята Варвара".

2.05 Х/ф "Камiнна душа".

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.

6.10,7.10 АгроЕра.

6.20 На слуху.

6.45,7.15,8.15 Спорт.

6.50,7.20,8.20 Погода.

7.40 Тепло.ua.

7.50,8.35 Смакота.

8.25 Паспортний сервiс.

8.40 Телемагазин.

9.00 Погода.

9.10 Урочисте богослужiння на 

свято Рiздва Христового.

13.05 "Рiздвяний вертеп". 

Концертна програма, ч. 1.

14.15 Надвечiр̀ я. Долi.

15.25 Бiатлон. Спринт 10 км. 

Чоловiки.

17.10 Свiтло.

17.45 "Рiздвяний вертеп". 

Концертна програма, ч. 2.

19.10 Х/ф "Рiздвяна пiсня".

21.00 Новини.

21.30 5baksiv.net.

22.50 Погода.

23.00 Новини.

23.10 Погода.

23.15 На слуху.

23.40 Рiздвяний концерт 

"Україна колядує".

1.20 Бiатлон. Спринт 10 км. 

Чоловiки.

2.50 Х/ф "Натурник".

4.05 Надвечiр̀ я. Долi.

4.50 Свiтло.

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".

7.15 "Маша i ведмiдь".

8.00 "ТСН".

8.50 "Розсмiши комiка 6".

9.50 "Розсмiши комiка 6".

10.50 Мелодрама "Подаруй менi 

недiлю".

17.45 Комедiя "Один вдома 4".

19.30 "ТСН".

20.15 Комедiя "Сам вдома 5".

22.00 "Концерт гурту ТIК "Люби 

ти Україну".

23.15 Т/с "Мушкетери". (2 

категорiя).

1.15 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.45 "Подробицi" - "Час".

6.10 Мюзикл "Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки".

8.00 Д/ф "Час Рiздва".

9.00 "Пряма трансляцiя 

Рiздвяної лiтургiї".

11.00 Х/ф "Хранитель часу".

13.15 Х/ф "Дiамантова рука".

15.05 Х/ф "Чоловiк на годину".

18.20 Концерт "Мiсце зустрiчi".

20.00 "Подробицi".

20.25 Концерт "Мрiя про 

Україну".

23.20 Х/ф "Два Iвани".

3.00 Х/ф "Гусарська балада".

4.35 Х/ф "Три горiшки для 

Попелюшки".

Канал "Україна"

6.00 Т/с "Ворожiння при свiчках", 

4 с.

7.00 Подiї.

7.40 Т/с "Ворожiння при свiчках", 

5 i 6 с.

9.30 Зоряний шлях.

11.15 "Говорить Україна".

12.30 Реальна мiстика.

14.30 Т/с "Мати i мачуха".

15.00 Подiї.

15.20 Т/с "Мати i мачуха".

19.00 Подiї.

19.40 "Говорить Україна".

20.50 Т/с "Ворожiння при 

свiчках", 7-9 с.

23.40 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi 6", 11 i 12 с. (2 категорiя).

1.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

2.50 Подiї.

3.30 "Говорить Україна".

4.30 Зоряний шлях.

СТБ

7.10 "Все буде добре!"
9.10 "Моя правда. Тетяна 
Буланова. Не плач..."
10.05 "Зiркове життя".
11.05 "Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв".
14.40 Х/ф "Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.20 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.15 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

2.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Зона ночi.
5.25 Kids̀  Time.
5.30 Т/с "Смугасте щастя".
11.45 Kids̀  Time.
11.50 Х/ф "Деннiс-мучитель".
13.40 Х/ф "Деннiс-мучитель 
завдає удару у вiдповiдь".
14.55 Х/ф "Дiвчина з Джерсi".
16.55 Хто зверху.
19.00 Половинки.
21.10 Х/ф "Покоївка з Манхеттена".
23.10 Х/ф "Красунчик". (2 
категорiя).
1.20 Х/ф "Рiздво з невдахами".

ICTV

5.05 М/ф "Нiч перед Рiздвом".
5.55 Х/ф "Чорнильне серце".
7.50 М/ф "Скубi-Ду. Музика 
вампiра".
9.10 М/ф "Веселi нiжки".
11.05 М/ф "Веселi нiжки 2".
12.55 Т/с "Бiблiотекарi".
21.15 Х/ф "Син Маски".
23.00 Х/ф "Золото дурнiв".
1.05 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
2.35 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф "Свята Варвара".
10.15 Х/ф "Iмперiя Святого Петра".
14.15 Д/ф "Девiд Бекхем: Подорож 
у незвiдане".
15.55 Х/ф "Приборкувачi хвиль".
18.00 Х/ф "Природжений гонщик".
20.00 Х/ф "Подарунок на Рiздво".
22.00 Х/ф "Ларго Вiнч. Початок".
0.05 Top Gear.
1.05 Д/ф "Девiд Бекхем: Подорож 
у незвiдане".
2.45 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

ÀÑÒÐÎËÎÃI×ÍÈÉ ÀÑÒÐÎËÎÃI×ÍÈÉ 
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÐÎÃÍÎÇ 

íà 4-10 ñi÷íÿ 2016 ðîêóíà 4-10 ñi÷íÿ 2016 ðîêó

АНЕКДОТИ 
* * *

Минулого Нового Року 
я відмовився від олів’є. 
Цього року спробую від 
мандаринок відмовити-
ся – треба ж з’ясувати від 
чого мені так погано 1 
січня.

* * *
— Що ти подарував 

дружині на Новий Рік?
— Путівку в Таїланд.
— А вона що тобі?
— Полетіла!

* * *
— Любий, я так хочу на 

Новий Рік… шубу…
— Моя ти господине! 

Завтра ж піду куплю бу-
ряк і оселедець!

* * *
Новорічний лист Діду 

Морозу: «Мене звати Ми-
колка, мені 8 років. Зараз 
в нашої сім’ї багато бор-
гів. Подаруй нам, будь 
ласка, трошки грошей. Я 
реально відіграюсь!».
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1.50 Подiї.

2.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

3.50 Реальна мiстика.

СТБ

6.05 "ВусоЛапоХвiст".

8.05 "Караоке на Майданi".

9.00 "Все буде смачно!"

10.05 "ВусоЛапоХвiст".

12.05 Т/с "Коли ми вдома".

13.10 "Найкращi способи 

знайомства з Дашею 

Трегубовою".

17.10 Х/ф "Моя мама - 

Снiгуронька!"

19.00 Х/ф "Мамочка моя".

22.40 Х/ф "Лiд у кавовiй гущi".

0.25 Т/с "Коли ми вдома".

Новий канал

3.05 Зона ночi.

5.00 Kids̀  Time.

5.05 М/ф "Принцеса-лебiдь: 

Таємниця зачарованого 

королiвства".

6.15 Kids̀  Time.

6.20 Ревiзор.

8.25 Пристрастi за ревiзором.

10.30 Ревiзор.

13.05 Пристрастi за 

ревiзором.

15.05 Хто зверху.

17.15 М/ф "Оз: Повернення в 

Смарагдове мiсто".

19.05 Х/ф "Шрек".

21.00 Х/ф "Шрек 2".

23.00 Х/ф "Машина часу в 

джакузi". (3 категорiя).

0.45 Х/ф "Красунчик 2". (2 

категорiя).

ICTV

4.10 Факти.

4.35 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

5.20 М/ф "Скубi-Ду. Музика 

вампiра".

6.30 М/ф "Веселi нiжки 2".

8.20 Секретний фронт.

9.15 Антизомбi.

10.10 Дiстало!

11.05 Громадянська оборона.

12.00 Х/ф "Золото дурнiв".

12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф "Золото дурнiв".

14.20 Т/с "Бiблiотекарi".

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

20.05 Х/ф "Син Маски".

21.50 Х/ф "Золоте око".

0.15 Х/ф "Велика справа". (2 

категорiя).

2.00 Х/ф "Вiллард". (2 

категорiя).

3.35 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.40 "Маски-шоу".

7.50 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

8.25 "Облом.UA".

9.50 "Вайпаут".

12.05 "Top Gear".

13.00 "ДжеДАI. Пiдсумки 

2015".

14.00 "Облом.UA".

15.00 Х/ф "Мiсiя на Марс".

17.00 Т/с "Екстант".

20.10 Т/с "Атлантида".

23.00 "Реал-Бодрит".

0.00 "Top Gear".

0.55 "Вайпаут".

3.00 Х/ф "Легенда про 

княгиню Ольгу".

П'ЯТНИЦЯ, 8 січня СУБОТА, 9 січня НЕДІЛЯ, 10 січня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.15,7.15 Погода.
6.20 Вiд першої особи.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.05 Все буде Новий рiк.
8.25 Паспортний сервiс.
8.40 Телемагазин.
9.00 Погода.
9.10 Казки Лiрника Сашка.
9.25 М/ф.
9.40 Хто в домi хазяїн?
10.10 Рiздвяний вертеп, ч. 3.
11.50 Вересень.
12.25 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Динамо" - БК "Бiпа".
14.15 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 Бiатлон. Спринт 7,5 км. 
Жiнки.
16.55 Театральнi сезони.
17.30 Концертна програма 
"Україна колядує".
19.10 Х/ф "Виправити Пiта".
21.00 Новини.
21.30 5baksiv.net.
22.50 Погода.
23.00 Вертикаль влади.
23.50,0.20 Погода.
23.55 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
0.50 Все буде Новий рiк.
1.20 Музичне турне.
2.25 Бiатлон. Спринт 7,5 км. Жiнки.
3.50 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Динамо" - БК "Бiпа".
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
7.15 "Маша i ведмiдь".
8.00 "ТСН".
8.50 "Мiняю жiнку 3".
10.00 "Мiняю жiнку 3".
11.40 "Мiняю жiнку 3".
13.00 "Мiняю жiнку 3".
14.30 "Розсмiши комiка 6".
15.30 "Розсмiши комiка 6".
16.30 "Концерт гурту ТIК "Люби 
ти Україну".
17.40 Комедiя "Сам вдома 5".
19.30 "ТСН".
20.15 "Вечiрнiй Київ".
22.30 "Свiтське життя".
23.30 "Рiздвянi iсторiї з Тiною 
Кароль".
1.00 Мелодрама "Подаруй менi 
недiлю".
3.50 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.00 М/ф.
6.45 "Подробицi" - "Час".
7.10 Х/ф "Златовласка".
9.00 "Подорожi в часi".
9.30 "Кохання з першого погляду".
10.25 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
11.20 Х/ф "Операцiя "И" та iншi 
пригоди Шурика".
13.15 Х/ф "Дiвчина без адреси".
15.00 Х/ф "Два Iвани".
18.35 "Мiсце зустрiчi".
20.00 "Подробицi".
20.25 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"
21.55 Х/ф "Нiч закритих дверей". 
(2 категорiя).
23.45 Х/ф "Хранитель часу".
1.55 "Подробицi" - "Час".
2.20 Мюзикл "Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки".
4.05 Д/ф "Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки. За кадром".
4.20 М/ф.
5.05 "Подробицi" - "Час".

Канал "Україна"

6.00 Т/с "Ворожiння при 
свiчках", 10 с.
7.00 Подiї.
7.40 Т/с "Ворожiння при свiчках", 
11 i 12 с.

9.30 Зоряний шлях.
11.15 "Говорить Україна".
12.30 Реальна мiстика.
14.30 Т/с "Квiти вiд Лiзи".
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Квiти вiд Лiзи".
19.00 Подiї.
19.40 "Говорить Україна".
20.50 Т/с "Ворожiння при 
свiчках".
0.35 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi 6", 15 i 16 с. (2 категорiя).
2.10 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 
Маямi". (2 категорiя).
3.30 Подiї.
4.10 "Говорить Україна".

СТБ

6.45 "Зiркове життя".
8.35 Т/с "Коли ми вдома".
9.20 Х/ф "Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки".
10.50 Х/ф "Янгол пролетiв".
12.35 Х/ф "Повернення в Едем".
18.00 "Вiкна-Новини".
18.20 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Х-Фактор 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.25 "Х-Фактор 6".
23.30 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.10 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/ф "Ведмiдь Йогi".
7.20 Kids̀  Time.
7.25 М/ф "Таємна служба Санта-
Клауса".
9.25 Х/ф "Зачарована Елла".
11.15 Х/ф "Iсторiя Попелюшки".
13.15 Х/ф "Ще одна iсторiя 
Попелюшки".
15.00 Х/ф "Покоївка з 
Манхеттена".
17.05 Хто зверху.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.35 Х/ф "Свекруха-монстр". (2 
категорiя).
22.30 Х/ф "Красунчик 2". (2 
категорiя).
0.50 Х/ф "Красунчик". (2 
категорiя).

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.20 Студiя Вашингтон.
5.30 М/ф "Скубi-Ду. Легенда про 
Фантозавра".
6.45 М/ф "Веселi нiжки".
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Секретний фронт.
11.15 Т/с "Прокурори".
12.05 Х/ф "На море!"
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "На море!"
14.40 Т/с "Вiддiл 44".
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с "Вiддiл 44".
16.50 Т/с "Прокурори".
17.45 Т/с "На трьох".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Т/с "На трьох".
22.00 Що по телеку?
23.00 Х/ф "Велика справа". (2 
категорiя).
0.45 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес".
2.15 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.30 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
7.05 "Помста природи".
10.00 "Вайпаут".
12.15 Top Gear.
13.15 "Помста природи".
15.30 "Облом.UA".
19.00 Х/ф "Ларго Вiнч. Початок".
21.05 Т/с "Елiтний загiн".
1.05 Х/ф "Горець 2. 
Прискорення".
3.05 Х/ф "Чорна Рада".

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Погода.

6.10 Вертикаль влади.

7.05 Шеф-кухар країни.

8.05 АгроЕра. Пiдсумки.

8.20 Все буде Новий рiк.

9.00 Погода.

9.10 Казки Лiрника Сашка.

9.25 М/ф.

9.50 Школа Мерi Поппiнс.

10.05 Хочу бути.

10.50 Х/ф "Втручання мами".

12.35 Полiцiя 1.0.

13.40 Бiатлон. 

Переслiдування 12,5 км. 

Чоловiки.

14.35 Концертна програма 

"Пiсня України".

16.10 Бiатлон. 

Переслiдування 10 км. Жiнки.

17.05 Чоловiчий клуб.

18.00 Хокей. Чемпiонат 

України. ХК "Донбас" - ХК 

"Дженералс".

20.25 На пам`ять.

21.00 Новини.

21.30 Полiцiя 1.0.

22.15 Д/с "Ризикований 

бiзнес".

22.40 Мегалот.

22.50 Погода.

23.00 День Янгола.

0.00,1.10 Погода.

0.05 Новорiчнi зустрiчi.

1.20 Музичне турне.

2.30 Хокей. Чемпiонат 

України. ХК "Донбас" - ХК 

"Дженералс".

4.40 Вiра. Надiя. Любов.

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 М/ф.

6.40 "Маски-шоу".

7.50 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

8.25 "Облом.UA".

9.50 "Вайпаут".

12.05 "Top Gear".

13.00 "Облом.UA".

13.15 Х/ф "Приборкувачi 

хвиль".

15.20 Х/ф "Подвiйнi 

неприємностi".

17.15 Х/ф "Горець 2. 

Прискорення".

19.15 Т/с "Жага".

23.00 Х/ф "Шiсть куль".

1.10 "Помста природи".

2.40 Х/ф "Пострiл в трунi".

Iнтер

5.30 Х/ф "Капiтан Немо".

9.25 Х/ф "Дiвчина без 

адреси".

11.10 Х/ф "Дiамантова рука".

13.10 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"

20.00 "Подробицi".

20.25 Х/ф "Чоловiк на 

годину".

23.50 Х/ф "Нiч закритих 

дверей". (2 категорiя).

1.40 "Подробицi" - "Час".

2.05 Х/ф "Капiтан Немо".

Канал "Україна"

5.15 Т/с "Ворожiння при 

свiчках", 13 i 14 с.

7.00 Подiї.

7.40 Т/с "Ворожiння при 

свiчках".

9.30 Т/с "Ляльки".

13.20 Т/с "Жiнка-зима", 1 i 2 с.

15.00 Подiї.

15.20 Т/с "Жiнка-зима".

17.20 Т/с "Любов без зайвих 

слiв", 1 i 2 с.

19.00 Подiї.

19.40 Т/с "Любов без зайвих 

слiв".

22.00 Т/с "Мати i мачуха".

УТ-1

6.00,7.55 Погода.

6.05 Свiт православ̀ я.

6.35 Крок до зiрок.

7.40 Золотий гусак.

8.00 Свiт on line.

8.15 Смакота.

8.40 Тепло.ua.

9.00 Погода.

9.15 Калiфорнiя наша.

10.35 Спогади.

11.10 Твiй дiм.

11.50 Концертна програма 

"Пiсня України".

13.10 Бiатлон. Мас-старт 15 км. 

Чоловiки.

14.15 Фольк-music.

15.40 Бiатлон. Мас-старт 12,5 

км. Жiнки.

16.35 Чоловiчий клуб.

18.00 Хокей. Чемпiонат 

України. ХК "Донбас" - ХК 

"Дженералс".

20.20 Театральнi сезони.

21.00 Новини.

21.30 Прем є̀р-мiнiстр України 

А. Яценюк про реформи.

21.45 Д/с "Ризикований 

бiзнес".

22.50 Погода.

23.00,0.00,1.00 Новини.

23.15,0.15 Погода.

23.20 На слуху.

0.20 Вiд першої особи.

1.20 Музичне турне.

2.10 Бiатлон. Переслiдування 

12,5 км. Чоловiки.

3.00 Бiатлон. Переслiдування 

10 км. Жiнки.

3.50 Бiатлон. Мас-старт 15 км. 

Чоловiки.

4.40 Бiатлон. Мас-старт 12,5 

км. Жiнки.

5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 М/ф.

6.40 "Маски-шоу".

7.50 "Облом.UA".

8.15 Бушидо.

9.25 "Легенди кiкбоксингу".

10.25 Д/ф "Iсторiя великих 

бiйцiв. Флойд Мейвезер та 

Меннi Пакьяо".

13.00 Т/с "Жага".

16.40 Х/ф "Природжений 

гонщик".

18.40 Х/ф "Подвiйнi 

неприємностi".

20.35 Х/ф "Самоволка".

22.45 Т/с "Елiтний загiн".

2.45 Х/ф "Вiдьма".

Iнтер

5.35 М/ф.

6.10 "Подробицi" - "Час".

6.45 Х/ф "Ласкаво просимо, 

або Стороннiм вхiд 

заборонено".

8.10 "Вдалий проект".

9.00 "Готуємо разом".

10.00 "Орел i решка. 

Ювiлейний сезон".

10.55 Х/ф "Дайте книгу скарг".

12.35 Х/ф "Шукайте жiнку".

15.30 Концерт "Мрiя про 

Україну".

18.05 Х/ф "Любов з 

випробувальним термiном".

20.00 "Подробицi".

20.25 Х/ф "Любов з 

випробувальним термiном".

22.20 Х/ф "Влiтку я вiддаю 

перевагу весiллю". (2 

категорiя).

0.10 Х/ф "Сiмейний каламбур, 

або Хто кому хто". (2 

категорiя).

2.00 Д/ф "Продавцi мрiї".

2.55 Х/ф "Влiтку я вiддаю 

перевагу весiллю". (2 

категорiя).

4.25 Х/ф "Шукайте жiнку".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.

7.40 Реальна мiстика.

9.35 Т/с "Квiти вiд Лiзи".

13.30 Т/с "Любов без зайвих 

слiв".

17.20 Т/с "Школа проживання".

19.00 Подiї.

19.40 Т/с "Школа проживання".

22.00 Т/с "Ляльки".

1.50 Подiї.

2.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi". (2 категорiя).

6.10 Подiї.

СТБ

6.15 "ВусоЛапоХвiст".

7.10 "Все буде добре!"

9.00 "Все буде смачно!"

11.40 "Караоке на Майданi".

12.35 "Кулiнарнi знайомства".

15.20 Х/ф "Мамочка моя".

19.00 "Битва екстрасенсiв".

20.55 Х/ф "Iсторiя кохання, або 

Новорiчний розiграш".

22.40 Х/ф "Янгол пролетiв".

0.25 Т/с "Коли ми вдома".

1.45 "Зiркове життя".

Новий канал

3.15 Зона ночi.

6.05 Kids̀  Time.

6.10 М/ф "Таємна служба 

Санта-Клауса".

8.00 Kids̀  Time.

8.05 Х/ф "Чарлi i шоколадна 

фабрика".

10.15 Х/ф "Деннiс-мучитель".

12.05 Х/ф "Деннiс-мучитель 

завдає удару у вiдповiдь".

13.20 Х/ф "Свекруха-монстр".

15.15 М/ф "Оз: Повернення в 

Смарагдове мiсто".

17.10 Х/ф "Шрек".

19.00 Х/ф "Шрек 2".

21.00 Х/ф "Хронiки Нарнiї: 

Пiдкорювач Свiтанку".

23.10 Х/ф "Мiсто Ембер: Втеча".

1.05 Х/ф "Машина часу в 

джакузi". (3 категорiя).

ICTV

5.00 Факти.

5.30 М/с "Молода Лiга 

Справедливостi".

6.15 М/ф "Скубi-Ду. Легенда 

про Фантозавра".

7.30 Х/ф "Чорнильне серце".

9.35 Зiрка YouTube.

10.40 Дивитись усiм!

12.00 Х/ф "Голiвудськi копи".

12.45 Факти. День.

13.00 Х/ф "Голiвудськi копи".

14.25 Т/с "Бiблiотекарi".

18.45 Факти. Вечiр.

19.10 10 хвилин з Прем є̀р-

мiнiстром України.

19.20 Х/ф "Завтра не помре 

нiколи".

21.40 Х/ф "I цiлого свiту 

замало".

0.00 Х/ф "Релiкт". (2 категорiя).

2.05 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

6.40 "Маски-шоу".

7.50 "Облом.UA".

8.15 Бушидо.

9.25 "Легенди кiкбоксингу".

12.00 "Top Gear".

14.00 Т/с "Атлантида".

17.00 Т/с "Екстант".

19.20 Т/с "Атлантида".

22.00 Х/ф "Мiсiя на Марс".

0.00 "Top Gear".

2.00 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".

3.05 Х/ф "Ярослав Мудрий".
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ВИКЛИКИ ЧАСУ

ÏÐÎ ÒÈÕ, ÕÒÎ ÂÈÆÈÂÏÐÎ ÒÈÕ, ÕÒÎ ÂÈÆÈÂ
Я завжди думала, що основне життя точиться в столиці. Тільки остаточно оселившись в Ірпені, 
зрозуміла, як багато самовідданих, надзвичайних людей мешкає у цьому регіоні. Вони працюють 
просто так, не за гроші, бо їм це цікаво і вони вважають свою роботу потрібною іншим.

Йдеться про центр пси-
хосоціальної адаптації для 
переселенців. Він створений 
Психологічною кризовою 
службою (ПКС) за підтримки 
уряду Німеччини та Маль-
тійського ордену м.Львова. 
На сьогодні головне завдан-
ня Центру – навчання лю-
дей самостійному здоланню 
труднощів за підтримки гро-
мади та інтеграція у мирне 
суспільство. 
Чесно кажучи, навіть не 

знаю, з чого почати свою 
розповідь. Настільки бага-
то вражень. Я потрапила до 
центру за завданням редак-
ції. А потрапивши, зрозумі-
ла, що не хочу звідси йти. І, 
цілком можливо, повернуся 
сюди вже як волонтер. Бо та-
кого духу взаєморозуміння й 
тепла я ще не зустрічала ніде. 
Невеличка кімната. На 

мене, як на новоприбулу, ди-
вляться приязно, з цікавістю. 
Ні про що не питають, бо 
сюди приходить багато люду. 
Кожен – зі своїми проблема-
ми. У кімнаті – переважно 
мами з дітлахами, але є й 
кілька чоловіків і навіть літня 
жінка. Люди різного віку й 
статі. Їх об’єднує одне. Вони 
втратили все. Або майже 
все: домівки, майно, друзів, 
цікаву роботу, гарантоване 
майбутнє. У багатьох заги-
нули рідні. Це – переселенці 
зі Сходу. Страшно навіть уя-
вити собі масштаби трагедії, 
яка спіткала наших співві-
тчизників. 
Елейн Кобб, яка працює 

кореспонденткою амери-
канського медіа CBS News, 
навчає: «Ми звикли казати 
про постраждалих «жертви». 
Проте деколи краще вико-
ристовувати інше формулю-
вання – «той, хто вижив», бо 
ці люди залишилися цілими і 
продовжують жити». 
Але жити їм доводиться у 

зовсім нових умовах і відсто-
ювати власні права так, ніби 
вони вчора народилися, а не 
прожили все життя у нашій 
спільній країні. Я дивлюся в 
очі дорослих, дітей, старень-
кої – і мені стає фізично зле. 
Мила жінка пропонує мені 

філіжанку кави і вже потім 
цікавиться, з чим я до них за-
вітала. Дізнавшись, що я жур-
наліст, відрекомендувалася: 
Ірина Павленко, психолог. 

ІРИНА
– Центр відкрито 10 липня 

2015 року з однією метою: 
допомогти адаптуватися в 
абсолютно незнайомому для 
переселенців місці, надати 
психологічну, медичну та 
соціальну допомогу. Зараз 
у створеній керівництвом 
центру базі даних – понад 
300 дорослих. Але ж всі вони 
мають сім’ї, дітей, батьків. 
Так що порахувати точно 
складно. І людей більшає – 
діє «сарафанне» радіо. При-
ходять самі, приводять дітей. 
Спочатку тут працювали ви-
ключно психологи ПКС, вони 
проводили групи психосоці-
альної підтримки, тематичні 
заняття, спрямовані на фор-
мування навичок, необхід-
них у новому житті.  Зараз 
долучилася жінка зі Сходу з 
відповідною освітою. Вона 
працює з дітьми, допомагає 
їм адаптуватися у місцевих 
школах. Є ще переселенка – 
викладачка англійської. Діти 
чудові, дуже допитливі, їм 
цікаво все: гратися, робити 
щось руками, вчити мову, 
займатися йогою – у нас і 
таке є. Дітей шкода найбіль-
ше, – тут Ірина сумно зітхає. 

– Часто батьки приходять 
розгублені: «Що робити? 
Малеча весь час питає: коли 
ми поїдемо додому? А що 
відповідати? Дітлахи навіть 
бояться щось планувати, бо ті 
плани, що були, зруйновані 
війною». Ми радимо побути 
з дитиною, поговорити, посу-
мувати разом із нею, згадати 
домівку, але не варто ятрити 
себе, треба шукати шляхи ро-
динного єднання і цікавинки 
тут. 
Ірина, як вона сама каже, 

«з Майдану», відстояла там 
найстрашніші часи. Кажучи 
про це, жінка ніби занурю-
ється в себе і бачить щось, 
видиме тільки їй. А зараз для 
неї – важливий процес само-
реалізації. Те, що вона зустрі-
ла у Центрі психосоціальної 
адаптації, надихає її при-
ходити сюди якнайчастіше. 
Раптом вона пожвавлюється: 

– Ви знаєте, після спіл-
кування у нас переселенці 
починають активніше допо-
магати одне одному, вони 
розуміють, що не самі. Зі-
дзвонюються, підшуковують 
роботу, житло, обмінюються 
новинами. А тут, у центрі, 
люди відпочивають душею, 
хоча б на кілька годин забу-
вають про свої проблеми. 
Та що казати, приходять 

навіть волонтери з інших 
громадських організацій, – 
додає Ірина. – От сьогодні тут 
є Любов Пашинська з «Во-
лонтерської ради». Ви не уяв-
ляєте, наскільки виснажлива 
ця діяльність! А в нас вона 
ще й досвіду набирається, 
бо хоче створити подібний 
центр, але вже для дорослих: 
ветеранів, дружин, матерів. 
Вони теж потребують допо-
моги та реабілітації. До речі, 
Центр працює без вихідних, 
так що за наявності вільно-
го часу сюди можна прийти 
будь-коли. От сьогодні про-
ведемо майстер-клас декупа-
жу до Нового року. 
І тут до невеличкого при-

міщення увірвався ураган. 
Двері розчинилися і влеті-
ла… вона.

ОКСАНА 
Це була Оксана Попова. 

На моє запитання, яку посаду 
вона обіймає у центрі, Окса-
на розсміялася: 

– Діти називають мене 
фея. 
І справді, тільки фея може 

перебувати у декількох міс-
цях одразу: і прилаштовувати 
святкові плаття дівчаткам, які 
одна за одною вбігають до 
окремої кімнати під гучною 
назвою «кабінет», і видавати 

аптечки, і думати, як буде 
виглядати мішечок святого 
Миколая (бо ж свято!), і зга-
дувати, де знаходяться його 
облаштунки, і ще й намага-
тися відповідати на мої запи-
тання. Втім, поговорити спо-
кійно нам так і не вдалося. 
Ніхто не міг би сказати, 

що ще рік тому донеччанка 
Оксана, спеціаліст із зовніш-
ньоекономічної торгівлі, з 
пристойним окладом і робо-

тою, яка дозволяла впевнено 
стояти ногах, разом із трьома 
дітьми опиниться в Ірпені. 
Одна. Без перспектив і надії. 
Чоловік Юрій залишився у 
Донецьку. Тоді всі чекали на 
краще і на обіцяний у 2014 
кінець війни. 
Натомість кінець ледь не 

настав для родини Попових. 
У будинок, де мешкав на той 
час Юрій, у ніч на 1 грудня 
влучив снаряд. Вижив лише 
він один. Прийти до тями й 
знову стати до дії допомогли 
підсвідомість і здатність пе-
репрограмувати себе. 

– Лікар йому сказав, що 
через півтора місяця буде 
бігати, – згадує Оксана. – Ну, 
Юра відстраждав цей строк, 
потім відчув: біль минув – і 
побіг. А коли вже тут подиви-
лися його рентген, то жахну-
лися: «Чоловіче, у вас у стегні 
2 осколки!». 
Зараз випробування ні-

бито позаду. Нібито. Попови 
просто не плачуться, не чека-
ють «манни небесної», а ро-
блять свою справу і шукають 
можливостей для виживання. 

– У Донецьку я, крім 
основної роботи, працюва-
ла волонтером у дитячому 
онкоцентрі, – згадує Оксана. 
– Тож, озирнувшись, знайшла 
волонтерів і тут. Маючи дос-
від, узяла на себе соціальний 
бік справи. Тобто гуманітар-
ну допомогу, аптечки з най-
необхіднішим, деякі харчі, 
інколи – безкоштовні відвіди-
ни басейну для дітей із зони 
АТО, якісь поїздки, організа-
цію дитячих свят. Зараз готує-
мо новорічні й різдвяні. 
Щоб журналіст мала мож-

ливість спокійно спілкуватися 
з людьми, нам звільнили ди-
тячу кімнату. Пізніше психо-
логи мені розповіли, що в ній 

регулярно працюють дитячі 
групи, проводяться сеанси 
дитячої ігротерапії. Якось тут 
розвернулися справжні «зо-
ряні війни». Діти вигадали 
гру в інопланетян, які при-
летіли на Землю. Спочатку 
ті були добрі, а потім почали 
захоплювати будинки, май-
но, школи, стріляти й убива-
ти. І діти вирішили перебра-
тися на безпечну планету. Її 
роль виконувала величезна 

подушка. Граючись, дітлахи 
позбавляються своїх страхів і 
жахливих спогадів. 
На стіні дитячої кімнати 

– завжди Прапор України. 
Його привезла із містечка 
Щастя Луганської області 
психолог Олеся Дружина. На 
ньому залишили свої підписи 
українські військові, які про-
ходять службу там. Прапор 
бійці подарували саме для 
малечі Центру. 
У двері несміливо стукає 

жінка років 50-ти. 
– Можна? 

ТЕТЯНА 
Тетяна Петренко з Доне-

цької області, зі Старобешів-
ського району. До центру 
жінка звернулася по допомо-
гу психолога. Вона загубила-
ся у цьому, незвичному для 
неї, житті. 25 років її обирали 
депутатом сільради. Кожен 
день був сповнений робо-
ти, активної життєдіяльності, 
вирішення конкретних про-
блем, допомоги людям. День 
приносив реальні резуль-
тати. А тут – порожньо. Ні, 
слава Богу, є онучки, доньки. 
Було дуже скрутно з гроши-
ма. Нарешті діти знайшли 
роботу. Тепер будні Тетяни 
сповнені звичайного життє-
вого клопоту. Бабуся й мама 
потрібна рідним. Але їй самій 
цього замало. Тетяна хоче 
працювати і певна, що саме 
активна діяльність додасть їй 
сил. А зараз вона почала сла-
бувати – як кожна людина, 
котра була при справі весь 
час, а потім опинилася у чу-
жому місці нікому не потріб-
ною. Не потрібною громаді, 
мається на увазі. 
У її сумну оповідь втруча-

ються дівчата. 

– Як це нікому не потріб-
ні?! Та навіть у нас у центрі 
стільки роботи – не повірите! 
Ви нам потрібні! Приходьте. 
Проте саме зараз Тетяна 

потребує допомоги психоло-
га і прийшла, щоб записатися 
на прийом. Тетяна важко під-
німається зі стільця і йде. До-
бре, якщо їй стане у розраді 
візит до спеціаліста. А скіль-
ки таких приходить? Скільки 
людей зі зламаними долями 
доводиться дівчатам-психо-
логам і волонтерам бачити 
щодня? Яку треба мати ви-
тримку, щоб приймати кож-
ного із посмішкою і так само 
проводжати? 

– Йдіть подивіться, як гар-
но у нас виходить, – зазирає 
до нас молода жінка. Разом 
із нею носа у двері встромля-
ють кілька дітлахів. Так я по-
знайомилася із психологом 
Оленою Данько. 

ОЛЕНА
Спілкування теж вийшло 

недовгим, бо, схоже, заванта-
ження співробітників центру 
розписано буквально по хви-
линах. Окрім того, у кожної 
жінки є власні сім’ї та родинні 
обов’язки. 

– Найголовніше – дати пе-
реселенцям повірити в себе. 
Треба починати з малого. 
Перший крок – вийшло. О, 
пішли далі. Другий – вийш-
ло. Тоді якщо десь і трапить-
сь якась помилка, то її вже 
не так болісно відчувати. Ви 
розумієте, про що я? – Оле-
на допитливо дивиться на 
мене. – Я кажу про те, що 
перший крок – це намагання 
заспокоїтися, забути про свої 
проблеми, зосередитися на 
творенні. А другий – усвідо-
мити свою маленьку перемо-
гу. Сказати собі: «Я можу!» І 
зробити. Це дуже важливо 
для переселенців, які повинні 
на абсолютно новому місці 
налагодити впорядковане, 
успішне життя. І створити 
його своїми власними рука-
ми, бо кожен із нас – творець 
власної долі. Ми можемо й 
покликані тільки допомогти й 
полегшити цей шлях. 
Олена Данько – арт-тера-

певт, коуч (тобто, тренер), 
кризовий психолог. Вона з ко-
легами працює у центрі поз-
мінно. Сьогодні якраз її день. 
У планах – майстер-клас із 
декупажу. До речі, декупаж 
– це мистецтво декорування 
предметів. Присутні мали 
виконувати дещо незвичну 
роботу: перетворювати зви-
чайні пляшки шампанського 
на справжні витвори мисте-
цтва, які не соромно презен-
тувати рідним на Новий рік. 
Не дивно, якщо такі пляшки з 
шампанським будуть зберіга-
тися у родині роками. Може, 
станеться навіть, що від-
коркують її вже із власними 
онуками ті дітлахи, які зараз 
розмальовують ці пляшечки. 
Відкоркують уже на своїй ма-
лій Батьківщині. 

– Ми використовуємо та-
кий засіб як арт-терапія. Він 
дуже дієвий. Люди захоплю-
ються, забувають про свої 
проблеми. До речі, якщо до-
бре опанувати декоративне 
мистецтво, то можна надалі 
заробляти ним на життя. І де 
б ти не був, твоя майстерність 
залишиться з тобою. От, на-
приклад, ми робили писанки. 
І не просто розмальовували 
їх, а й розповідали про істо-
рію писанкарства, його гли-
бинну сутність. Або ялинка… 
Ви бачили нашу ялинку? Там 
кожна прикраса зроблена 
руками малят і їхніх батьків. 
Ми готувалися кілька міся-
ців. Деякі іграшки дітлахи, 
звісно, забрали додому. Але 
приємно, що вони обміню-
ються ними, не шкодують 
своєї праці. А ще діти-пересе-
ленці власноруч зробили ян-
голяток і ми разом відвезли 
їх пораненим до Київського 
військового шпиталю. Таке 

можна було уявити ще півро-
ку тому? Та що там казати? 
Пішли, подивимося краще… 

Майстер-клас
Ми з Оленою заходимо 

до кімнати, де всі зосере-
джено створюють художнє 
диво зі звичайних пляшок 
шампанського. Деякі пляшки 
вже майже готові. Візерунки 
найрізноманітніші. Перева-
жає український орнамент. У 
кутку кімнати царює надзви-
чайно гарна, багато прикра-
шена ялинка, про яку казала 
Олена. 
Серед присутніх вирізня-

ється бабуся років 80-ти, із 
жвавим поглядом, худенька, 
акуратно вдягнена. 

– Це наша Віра Федотівна, 
наш талісман, – каже Олена, 
зрозумівши моє німе запи-
тання. – Я вас зараз позна-
йомлю. Пані Віро, зможете 
відірватися на хвилинку? Тут 
журналіст хоче з вами пого-
ворити. 
Віра Федотівна Базалєєва з 

неохотою відкладає пензлик, 
і нарешті я маю змогу поспіл-
куватися з цією надзвичай-
ною жінкою. 

Віра Федотівна 
Пані Віра – 1931 року 

народження. Їй зараз 84. Ра-
зом із своєю родиною вона 
маленькою дівчинкою пере-
жила все: голодомор, роз-
куркулювання, висилання до 
Сибіру, втечу звідти. Жили в 
бараках, де стінами слугу-
вали ковдри. Вижили. Зда-
валося б, досить? Бо скільки 
може випасти на долю однієї 
жінки? 
В Ірпені вона опинилася 

разом із сином. Дорога одне 
до одного була довгою: син 
поїхав до Києва ще коли був 
«Майдан», зв’язок увірвався. 
Про те, що живий, доповіда-
ли сусіди: «Бачили по теле-
баченню твого на Майдані, 
кидав пляшки з «коктейлем 
Молотова», так що хай не 
вертається. І тобі краще за-
братися звідси». 

– Я жила у Станиці Луган-
ській. Якби я там залишилася, 
мене б уже в живих не було. 
Бо Станиця, знаєте, козацька, 
як кажуть зараз, сепаратист-
ська. Я там була «бандерів-
кою». Навіть зараз телефо-
ную деяким знайомим, щоб 
спитати, що відбувається, чи 
змінилася свідомість. А вони 
мені кажуть «ні». 
Віра Федотівна щиро не 

розуміє, звідки в людей стіль-
ки зла. Мешкали поряд, ді-
лилися всім. Вона все життя 
працювала вчителькою мо-
лодших класів. Її знали всі. 
Звідки ця ненависть? Адже 
кожен має право на власну 
думку. А син Сашко – так, пе-
ребував на Майдані у найго-
стріший час – і це була його 
громадянська позиція. 

• Ой, знаєте, єдине, що 
обтяжує, це відсутність житла. 
Ні, ми з сином зараз маємо 
квартиру. Він у мене працьо-
витий. На щастя, має роботу 
– реставратор у Пироговому. 
Далекувато, але тішить, що 
це є. Господарі дім збира-
ються продавати, і куди нам 
потім? Наймати квартиру 
для нас задорого, бо у нас на 
удвох із сином виходить – 3 
300 грн. Більшість грошей іде 
на оплату житла. Їмо овочі, 
макарони, картоплю. Дешев-
шу оселю ми не знайдемо.
Віра Федотівна з видимим 

полегшенням повертається 
до розмальовування своєї 
пляшечки. А я збираюся й 
іду, аби зустрітися з праців-
никами центру вже на святі 
святого Миколая. Іду зі змі-
шаними почуттями. Думаю, 
ви мене розумієте… 

Тетяна СРЕБРОДОЛЬСЬКА

Перший крок – це намагання заспокоїтися, забути про 
свої проблеми, зосередитися на творенні. А другий – 

усвідомити свою маленьку перемогу. Сказати собі: «Я можу!» 
І зробити. Це дуже важливо для переселенців, які повинні на 
абсолютно новому місці налагодити впорядковане, успішне 
життя. І створити його своїми власними руками, бо кожен 
із нас – творець власної долі. Ми можемо й покликані тільки 
допомогти й полегшити цей шлях
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ËÞÑÒÐÀÖ²ªÞ?ËÞÑÒÐÀÖ²ªÞ?
HISTORIA MAGISTRA VITA EST 
(ІСТОРІЯ – ВЧИТЕЛЬКА ЖИТТЯ. ЦИЦЕРОН)

Дві речі, прославляють історики всіх країн і народів – успіх і 
власну гідність. Хрестоматії наповнені успішними та гідними 
вчинками – про розумні вчинки говорять мало, і ще жоден 
історик не прославляв розум – говорив Ліон Фейхвантер.

«Три разных истока во мне речевых: 
Я – не из кацапов-разинь. 
Я – дедом казак, другим – сечевик,
а по рожденью грузин».

В. Маяковський 
«Владикавказ – Тифлис»

Послуговуючись політичними кліше, ми 
часто стаємо заручниками власної необізна-
ності. У радянський період ми вивчали твор-
чість багатьох письменників у контексті їх 
революційної приналежності, зараз ламаємо 
списи, проводячи культурні люстрації. Полі-
тичні жонглери, що добре вивчили принцип 
«розділяй і володарюй», вміло маніпулюють 
емоціями жертв сучасної освіти, викидаючи 
та вставляючи в нашу історію цілі сторінки. 
Прикро, що ми так легко сприймаємо на 
віру все, що кидають нам вони, забуваючи 
головне – перевірити…
Яскравим прикладом такої бездумної лю-

страції є постать поета Володимира Маяков-
ського. Отримавши клеймо поета російської 
революції, він автоматично потрапив в опалу 
сучасної української освіти. Політика знову 
взяла верх. А якби наші міністерські патрі-
оти хоч трішки читали книги, а не лише 
політичні програми та казенні циркуляри, 
то могли б почути й відомих дослідників 
творчості Володимира Володимировича. 
Один із них – Г. Бебутов у своїй книзі «Гім-

назія обличчям до обличчя», виданій у Тбі-
лісі в 1977 р., наводить досить цікаві факти 
з біографії поета, що змушують по-новому 
глянути на цю постать співця революції з… 
українським козацьким корінням. 
Маяковський Костянтин Кирилович – пра-

дід поета по батькові, був сином полкового 
осавула, що служив у славному козацькому 
місті Бериславі Херсонської губернії, яке 
нині розкинулось на правому березі Кахов-

ського водосховища. У 1822 р. після завою-
вання Грузії був переведений на службу на 
Кавказ.
Дід поета по батьківській лінії – Маяков-

ський Костянтин Костянтинович народився в 
українському Бериславі, проте виріс у Гру-
зії, довгі роки служив секретарем повітового 
правління (нині б сказали – райвиконкому) 
Ахалціхе. 
Бабуся поета по батькові – Данилевська 

Євфросинія Йосипівна, походила з роду ви-
хідця з Подільської губернії (нині – Вінницька 
область) козака Данила і була двоюрідною 
сестрою відомого українського дослідника 
і письменника Г. Данилевського. До слова, 
саме Данилевського можна назвати одним 
із родоначальників української фантастики. 
У своєму фантастичному оповіданні «Життя 
через сто років», написаному в 1868 р., він 
описує світ 1968 року, де централізоване 
постачання міст водою, електроенергією і 
теплом; трансляція вистав по телефону; під-
земна залізниця між Англією та Францією; 
штучне море на місці Сахари і т. і. 
Мама Володимира – Павленко Олек-

сандра Олексіївна, була дочкою українця, 
штабс-капітана Павленка Олексія Івановича 
(дід поета по матері), який загинув у росій-
сько-турецькій війні 1877–1878 рр.
Батько поета – Маяковський Володимир 

Костянтинович народився вже в Ахалцихе, 
навчався в Кутаїсі та Тбілісі, служив лісничим 
у фортеці Багдаді (нині – райцентр Маяков-
ський). Саме там і народився етнічний укра-
їнець В. Маяковський, котрий прославив 
Україну, Грузію і ... російську літературу.
Ось такий родовід великого українця В. 

Маяковського, народженого в Грузії в сім'ї 
стовідсоткових українців, що, найімовірні-
ше, спілкувались в сім’ї українською, заки-
нутих імперською волею завойовувати Кав-
каз. Його твори перекладаються багатьма 
мовами світу.
А щоб усвідомити ставлення «комуніс-

тичного поета» Маяковського до України, 
відчути його широку козацьку душу, слід 
просто вдумливо прочитати його вірш «Борг 
Україні», написаний у 1926 році, де любов 
до України прекрасно бринить і російською 
мовою:

Знаете ли вы украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.

И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам
Небось, рафинада
И Гоголю надо!

Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстух краплен...
А что мы знаем о лице Украины?

Знаний груз у русского тощ –
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.

И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов –
Бульбы и известного Шевченка, –
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.

А если прижмут – зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов –
Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль....
Разучите эту мову на знаменах – лексиконах алых,
Эта мова величава и проста:

«Чуешь, сурмы заграли,
Час расплаты настав...»
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного «Слышишь»?!

Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, –
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово «чуешь».

Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.

Практично в усіх містах України та й у 
славетному Києві є вулиці та проспекти іме-
ні В. Маяковського, а ви хочете зруйнувати 
історію?...

Андрій СОКОЛОВ, 
ІМО ГО «Товариство українських офіцерів»

Âàëåð’ÿíÂàëåð’ÿí Ï²ÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ ² ÂÎÐÇÅËÜ Ï²ÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ ² ÂÎÐÇÅËÜ
Нині в Україні відбуваються перейменування вулиць – міста і села позбуваються назв, пов’язаних з 
комуністичним режимом. Перейменовуючи вулиці, мешканці звертаються до витоків свого міста чи 
села, пригадують імена видатних громадян, які – кожен у свій час – мали безпосередній стосунок до 
цих населених пунктів.

Багато з них незаслуже-но забуті або належ-
ним чином не пошановані. 
Ворзель теж шукає своїх 
нових, світлих героїв. Серед 
них і Валер′ян Підмогиль-
ний, який упродовж майже 
двох років проживав у Вор-
зелі.
У 1921 р. Підмогильний 

переїхав до Києва, де буяло 
літературне життя. Але не-
вдовзі прийшлося переїхати 
до Ворзеля: Київ голодував. 

У Ворзелі викладав укра-
їнську мову в школі. Тут на-
писав цикл оповідань «По-
встанці». 
Квартиру винайняв у сім’ї 

Портнових, яка проживала у 
будинку по вулиці Вокзаль-
ній (Великого Жовтня, 56). 
Портнови жили в Києві, а у 
Ворзелі одні з перших по-
будували дачу. З 1906 р. 
стали проживати у селищі 
постійно. Потомственний 
дворянин Олександр Гна-

тович Портнов як козачий 
старшина (полковник) мав 
пільги на придбання зе-
мельної ділянки. Ім’я його 
дружини Наталії Сергіївни 
Портнової (доньки дворяни-
на, відомого й титулованого 
лікаря Порецького з міста 
Лохвиці Полтавської губер-
нії), як однієї з найповаж-
ніших мешканок селища, є 
на першому плані Ворзеля. 
Вона входила до громад-
ської земельної ради.
У сім’ї Портнових росли 

три доньки. Найстарша Ка-
терина була заміжня за авіа-
тором Георгієм Горшковим,  
репресованим у 20-ті роки і 
реабілітованим у 60-ті. Ще 
одна з сестер Олена – мати 
нинішніх ворзелян Євгена та 
Вадима Кисленків – у мину-
лому вчителів ворзельської 
школи. Вадим Кисленко був 
на зорі нашої Незалежності 
одним з ініціаторів підняття 
синьо-жовтого прапора у 
школі. Першого у Приірпін-
ні. Прапор підняв разом з 
кількома учнями.
Євген Кисленко досі про-

живає з сім’єю у цьому бу-

Валер'ян Петрович 
ПІДМОГИЛЬНИЙ – 
один із найвизначніших 
українських письменни-
ків і перекладачів. Він 
народився на Кате-
ринославщині (тепер 
Дніпропетровщина) у 
1901 р. Закінчив реаль-
не училище, навчався 
у Катеринославському 
університеті. Друкувати-
ся почав ще під час нав-
чання у школі. У 1920 р. 
вийшла його перша 
збірка оповідань. 

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВА

динку. У родині Кисленків 
збереглися фото з цих часів. 
Одне з них групове. На ньо-
му – майбутня дружина Ва-
лер’яна Підмогильного, ак-
триса Театру юного глядача 
Катерина Червінська. Була 
донькою місцевого свяще-
ника. У 1921 р. вони побра-
лися, проживши разом 13 
щасливих сімейних років. 
Невдовзі подружжя пере-

їжджає до Києва. Валер’ян 
Підмогильний працює ре-
дактором у видавництві, 
стає членом могутнього 
літературного об’єднан-
ня «Ланка». Туди входило 
багато київських літерато-
рів. Виходять друком його 
книги, серед яких найвідо-
міший роман «Місто». Він 
один із перших українських 
письменників відходить від 
селянської тематики. «Мі-
сто» вважається першим в 

українській літературі урба-
ністичним романом. Це пси-
хологічний твір, написаний 
у своєрідному модерному 
стилі.
Паралельно Валер’ян 

Підмогильний виступає як 
блискучий перекладач із 
французької, яку знав до-
сконало. 
Це був час піднесення 

й відродження української 
культури. Виникли десят-
ки літературно-мистецьких 
об’єднань. Розруха, нестат-
ки не ставали перешкодою 
для проведення літератур-
них вечорів, виставок. Зали 
театрів були переповнені. 
Але поступово нагніта-

лася тривожна атмосфера 
у середовищі української 
інтелігенції. Підмогильний 
втрачає роботу, твори пере-
стають друкувати. 
У 1931 р. разом із дру-

жиною і 4-річним сином 
Романом подружжя пере-
їжджає в Харків. Тут він зо-
середжується на перекла-
дацькій роботі, стає одним 
із організаторів і перекла-
дачів багатотомних видань 
французьких класиків. Його 
переклади досі вважаються 
неперевершеними. 

У грудні 1934 р. Ва-
лер'яна Підмогильного 
заарештовують зі звинува-
ченням в «участі у роботі те-
рористичної організації, що 
ставила собі за мету органі-
зацію терору проти керівни-
ків партії» і в березні 1935 
р. засуджують на 10 років. 
Відбував термін у Соло-
вецькому таборі особливого 
призначення. А 3 листопада 
1937 р. до двадцятиліття 
Жовтневої революції Ва-
лер’яну Підмогильному 
особлива трійка винесла но-
вий вирок: розстріл. 
Разом із ним в урочищі 

Сандармох у Карелії були 
розстріляні більш ніж 1000 
в’язнів, серед яких були 
його відомі друзі-письмен-
ники.
У 1956 р. Валер’яна Під-

могильного реабілітовано. 
У Ворзелі є вулиці, які 

носять ім’я співців режиму, 
який безпощадно знищу-
вав людей. Змінити назви 
цих вулиць на такі постаті, 
як Валер’ян Підмогильний, 
– справа честі й обов’язку 
мешканців Ворзеля.

Данута КОСТУРА

Н ещ о д а в н о 
новообраний де-
путат І.В. Ковтун 
пройшов своїм 
округом і в кожну 

садибу особисто заніс лис-
тівку зі своїм телефоном, 
адресою приймальні, щоб 
кожен виборець міг зверну-
тися до нього зі своїми про-
блемами. Познайомившись 
з І.В.Ковтуном, подумала: 
«Такий молодий, а так пра-
вильно починає свою депу-
татську діяльність!». 
Був і на нещодавно за-

асфальтованій вулиці Пів-
нічній. За неї ми дуже дя-

куємо міському голові В.А. 
Карплюку і нашому попе-
редньому депутату М. М. 
Недашківському. Такою чу-
довою наша вулиця не була 
ніколи, а наша родина меш-
кає тут приблизно з 1890 
року. До речі, В.А.Карплюк 
теж особисто приїжджав на 
зустріч із мешканцями вули-
ці щодо асфальтування, і це 
спілкування було дуже щире 
та приємне.
Користуючись нагодою, 

хочу привітати всіх новоо-
браних депутатів і мера мі-
ста В.А.Карплюка з Новим 
роком, Різдвом Христовим, 

побажати здоров’я, наснаги, 
бажання йти до людей, на-
лагоджувати міжособистісні 
стосунки, щоб це сприяло 
співпраці, бо живемо ми 
всі в одному чудовому мі-
сті Ірпені, і відповідальність 
за нього у нас спільна. А 
І.В.Ковтуна хочу привітати 
ще й із днем народження, 
яке він святкує саме на като-
лицьке Різдво, 25 грудня, як 
з’ясувалося впродовж спіл-
кування. Щасти Вам, Ігоре 
Володимировичу!

Тетяна ДУБЕНЧАК,  
президент благодійної 

організації «Разом за життя»

ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß ÔÎÐÌÓª Â²ÄÍÎÑÈÍÈÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß ÔÎÐÌÓª Â²ÄÍÎÑÈÍÈ
ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ
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ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

БУДНІ І СВЯТА

ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ ÃÎÑÒÞÂÀÂ ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ ÃÎÑÒÞÂÀÂ 
Ó Ä²ÒËÀÕ²Â ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍßÓ Ä²ÒËÀÕ²Â ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß
Святий Миколай поступово посідає своє місце у душах наших дітей: добрий і таємничий дідусь, який 
пробирається до дітей серед ночі, кладе під подушку пакунок і зникає. І скільки б ти не старалася 
лежати з розплющеними очима вночі, в надії побачити його, а ніяк не щастить це зробити…
І ти засинаєш, щоб через 

деякий час прокинутися, 
помацати під подушкою, чи 
нема там такого жаданого 
пакуночка. І коли намацу-
єш, чекати до ранку вже 
немає сил. Будиш бабцю, 
маму і з трепетом відкри-
ваєш пакуночок. Щастю 
немає меж! А тоді засинаєш 
разом із чимось особливим, 
а також із традиційними по-
маранчами, кольоровими 
олівцями, альбомом для 
малювання з білосніжними 
сторінками. 
А наступного дня витає 

серед твоїх подружок єдине 
питання: «А що тобі Мико-
лай приніс»? І всі старанно 
перераховують подарунки. 
Інколи пошепки говорять, 
що для Ромчика Миколай 
приніс різочку, бо був не-
слухняний. І разом із по-
другами починаєш згаду-
вати, коли ж той бешкетник 
Ромко заробляв на різоч-
ку. І таки погоджуєшся, що 
святий Миколай мав рацію 
щодо твого неслухняного 
друга.
Яскраві спогади дитин-

ства. Несеш їх упродовж 
життя, як щось найсвітліше, 
найчистіше. 
Думається, що ірпін-

ським і ворзельським дітям 
запам’ятається 18 грудня 
яскравим дійством і пода-
рунками. 

МИКОЛАЙ У ВОРЗЕЛІ
Упродовж 8 років отець 

Микола, настоятель храму 
Преображення Господньо-
го, що у Ворзелі, вітає да-
рунками ворзельських ді-
тей від імені св. Миколая. 
А діти показують виставу, 
де головними героями є 
щедрий дідусь Миколай, 
янголятка й антипко (чорте-
нятко). Цей антипко робить 
усе, щоб діти не отримали 
такого жаданого подарун-
ка, заводячи їх на манівці. 
Але добро перемагає.
Веселе дійство з піснями, 

віршами. А на закінчення 
– подарунки від Миколая. 
Цьогоріч парафія придбала 
400 великих миколайчиків. 
Їх отець роздав у двох вор-
зельських дитячих садочках 
і двох школах.
Ірпінська початкова 

школа №11, що у Ворзе-
лі, розташована неподалік 

храму. «Якщо День св. Ми-
колая припадає на будень, 
то діти після уроків ідуть до 
храму. Там представляють 
свою виставу й отримують 
гостинці від Миколая. Цьо-
го року 19 грудня припало 
на вихідний, тому привіз 
гостинці до школи», – гово-
рить о. Микола. 
Директор школи Наталія 

Степанівна Лісовська про-
йшла разом з отцем весь 
шлях становлення свята 
впродовж 8 років. Уже до 
деталей відточені сценки, 
але щоразу вистава грає 
новими барвами. 
Ця початкова школа – 

мрія багатьох батьків через 
особливий, домашній за-
тишок, який тут панує. Тут 
навчаються 62 дитини. У 
класах зазвичай по 15 уч-
нів. Приміщення стареньке 
(1817 рік!), з прибудовою. 
«Ірпінь весною поміняв 
половину старих вікон, а 
потім почалися процеси 
об’єднання, вже не зрозумі-
ло було, з ким буде Ворзель 
і заміну вікон відклали», – 
говорить директор. 
Видно, що у школі ґрун-

товно готувалися до свята 
– на стіні висить велика до-
шка з листами до св. Мико-
лая. Вони написані на папе-
рових янголятках. 
У дитячому садочку на 

святого Миколая чекали 
з нетерпінням. Святково 
прикрашена зала, святково 

ÎÉ, ÕÒÎ, ÕÒÎ ÌÈÊÎËÀß ËÞÁÈÒÜ?ÎÉ, ÕÒÎ, ÕÒÎ ÌÈÊÎËÀß ËÞÁÈÒÜ?
19 грудня 2015 р. у Центрі творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня відбулося свято до Дня святого Миколая. Вихованці 

гуртків «Веселочка», «Дударики» під керівництвом Коваленко Людмили Сергіївни підготували концерт, а гуртківці Жов-
нір Оксани Миколаївни (гурток «Сувенір») – розважальні номери. Свято минуло в теплій, радісній і дружній атмосфері. 
Дітей привітав Миколай разом з янголами і казковими героями. Всі присутні діти отримали солодощі та подарунки від 
спонсорів: голови Гостомельської селищної ради Ю.І.Прилипка, депутата Гостомельської селищної ради Т.М.Шальман 
та депутата Ірпінської міської ради Н.В.Смолянчук. Адміністрація, педагогічний колектив, вихованці та батьки ЦТДЮІ 
дякують організаторам свята та його спонсорам за цікавий і змістовний захід для дітей.

ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÞ, ÏÐÈÉÄÈ ÄÎ ÍÀÑ ²Ç ÐÀÞ...ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÞ, ÏÐÈÉÄÈ ÄÎ ÍÀÑ ²Ç ÐÀÞ...
Новорічні свята в Укра-

їні розпочинаються ід Дня 
святого Миколая. Чому 
Святого Миколая? Бо його 
образ надзвичайний, він 
проникає в душу й серце, 
він умиротворює! Не по-
лінуйтеся і пошукайте іко-
ни з зображенням святого. 
Їх незліченна кількість в 
українському сакральному 
мистецтві. Це незапереч-
ний доказ того, що українці 
й раніше, й сьогодні звер-
таються з молитвами до 
Святого Миколая про мир і 
долю для нашого краю. 
Та насамперед на Мико-

лая чекають наші діти. Він – 
їх моральний наставник і опі-
кун. Він власним прикладом 
учить їх добру, милосердю, 
щедрості. Щоразу малим ве-
редунам і бешкетникам на-
гадуємо, що треба бути чем-
ними, що святий Миколай 
усе бачить, а його помічники 

– ангелики – записують у Ве-
лику книгу діянь усі їхні добрі 
й недобрі вчинки. І якщо ос-
танні переважать, то отрима-
ють вони від дідуся Миколи 
різочку. А подаруночка ой як 
хочеться!.. 
Тому щороку пишуть наші 

діти листи до святого й зві-
ряють йому свої найсокро-
венніші бажання. А з яким 
нетерпінням чекають на ра-
нок, і з тою радістю, на яку 
спроможні тільки діти, вони 
дістають з-під подушок свої 
дорогоцінні пакуночки.
Цією радістю їх треба за-

рядити на все подальше жит-
тя. Це – обов'язок кожного 
тата й мами. Нехай наші діти 
вірять у диво, а разом з ними 
й ми.
Цього року в 3-А класі Ір-

пінської ЗОШ №17 ми почали 
готуватися до приходу свято-
го Миколая завчасно. Батьки 
висунули ідею не купувати 

готові, а спекти самостійно та 
розмалювати з дітьми своїх 
миколайчиків – традиційне 
медове печиво, що його випі-
кають і дарують дітям до Дня 
святого Миколая.
Разом із класним керівни-

ком Наталією Миколаївною 
Климовою нам удалося ор-
ганізувати справжнє родинне 
свято. Навіть не очікували, 
що відгукнеться стільки бать-
ків, особливо мам. Напевно, 
не обійшлося, без чарів само-
го Миколая. Почалися пошу-
ки рецептів, формочок. На-
передодні мами зустрічалися 
і пекли разом, хтось окремо 
свої духмяні шедеври.
І ось на партах у наших 

дітей – запашні миколайчи-
ки: коники, ангелики, рибки 
і сови, зірочки і сердечка. І 
звичайно, така популярна 
віднедавна фігурка самого 
дідуся Миколая.

Діти чекали з нетерпінням 
на свято. Вони приготували-
ся, вивчили легенди про свя-
того, багато віршиків, і навіть 
заспівали. А потім із захва-
том узяли в руки кольорові 
глазурі і почали творити.
Миколайчики у нас вийш-

ли найкращі! Обличчя дітей 
сяяли непідробною радістю!
Водночас ми не забули 

про акцію «Миколайчики – 
захисникам». Наші діти роз-
малювали миколайчиків та-
кож і для воїнів АТО. Та ще й 
назбирали повні коробки ін-
ших смачних подарунків, що 
заздалегідь придбали з бать-
ками для наших українських 
військових на Сході.
Ось так ми створили 

справжнє свято своїм дітям, 
ось так святковий настрій 
зазирнув і до кожного з нас 
у серце, і, сподіваємося, по-
дарує тепло нашим мужнім 
українським захисникам.

Дякуємо тобі, святий Ми-
колаю, що об'єднав наші 
прагнення і зусилля. Моли-
мося тобі за здоров’я наших 
діточок, рідних і близьких, 

наших українських військо-
вих. Пошли долю щасливу 
нашому козацькому краю!

 Наталя ГАУК 

► Пораненим бійцям 
«під подушку» подарунки 
готували діти
Учні Ірпінської ЗШ №13 напередодні свята Миколая 

організували акцію: «Миколайчик» від щирого серця» 
для поранених, які перебувають у військовому шпиталі 
м.Ірпінь, бо на дива і подарунки насправді мріють не 
тільки дорослі, а й діти. 
Своїми маленькими рученятами учні виготовляли 

янголят, писали записки-побажання, разом із батьками 
придбали необхідні речі «під подушку» бійцям. Сподіва-
ємося, що дитячі тепло, щирість та любов також нададуть 
сил для одужання нашим захисникам!

вдягнені дітки, багато з них 
– янголята і зіроньки. Це 
старша група. А молодші 
були вдячними глядачами. 
Після вистави на них всіх 
чекали миколайчики.
Отець Микола задоволе-

ний: щороку вистави уріз-
номанітнюються, звучать 
нові вірші, пісні на святкову 
тему. 

МИКОЛАЙ В ІРПЕНІ
У переддень святого Ми-

колая в ірпінській бібліотеці 
зібралися учні молодших 
класів. Про свято, про те, як 
його святкують, розказав ді-
тям о. Мирослав, настоятель 
храму Різдва Пресвятої Бо-
городиці. 
Виставу показували учні 

2-го класу ірпінської школи 

Святий Миколай (270 – 343) – це реальна історич-
на постать. Він був серед учасників першого Вселен-
ського собору, який відбувся у 325 році. Собор зібрав 
римський імператор Костянтин Великий.
Святий Миколай прославився своєю любов’ю до ді-

тей, допомогою бідним. Існує багато легенд про його 
допомогу.
В Україні святий Миколай згадується в Уставі Київ-

ського митрополита Георгія (1072 рік). На українських 
землях на його честь побудовані сотні церков.
У різних країнах святий Миколай став прообразом 

Санта Клауса, також він відомий під різними іншими 
іменами: Міклаш, Йолупукі, Пер Ноель тощо.
У СРСР Дід Мороз як новорічний персонаж був вве-

дений Постановою ЦК у 1937 р. Із розпадом Радянсько-
го Союзу в країнах тодішнього соціалістичного табору 
розпочалося відродження місцевих традицій. Діда Мо-
роза почали сприймати як пережиток радянської доби.
Усе більше країн повертаються до своїх витоків. 

Україна теж.

НАШІ ДІТИ

№12. Вони так старалися, 
так гарно грали свої ролі, що 
не залишили байдужими зал. 
Їхня вчителька Галина Галай 
добре попрацювала з свої-
ми вихованцями – вистава 
пройшла «на високому ху-
дожньому та виконавському 
рівні». Залишилися задово-
леними і діти, і батьки.
На учнів ірпінської шко-

ли №12 теж чекали пода-

рунки. І тут щедрим Мико-
лаєм виступив депутат Ігор 
Вишняков. А 19 грудня за 
гостинцями від Миколая 
прийдуть в офіс пана Виш-
някова діти-інваліди та діти 
з малозабезпечених сімей. 
Святий Миколай пам’ятає 
про всіх.

Данута КОСТУРА
Фото: Володимир ШИЛОВ
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22 грудня відбулася урочиста передача Вифлеємського Вогню 
громаді міста. Вогонь миру привезли до Ірпеня представники 
Національної скаутської організації України – Пласту.

«Дуже хочу, щоб цей Во-
гонь миру оселився у серці 
кожного мешканця нашо-
го міста і всіх українців, які 
щиро люблять свою землю, 
– підкреслив у вітальному 
слові перший заступник місь-
кого голови Дмитро Христюк. 
– Цей вогонь є символом 
миру, любові й добра, без 
яких неможливе існування 
громади, народу, нації, сим-
волом передачі людського 
тепла одне одному. Хочу, 
щоб ми цю часточку тепла в 

такий непростий час переда-
вали одне одному і не забу-
вали про тих, хто найбільше 
цього потребує».
Варто нагадати, що цей 

вогонь постійно горить у 
Вифлеємі, на місці народ-
ження Ісуса Христа. У різд-
вяний час до Європи його 
привозять австрійські ска-
ути, а вже з Відня естафету 
перебирають скаути сусід-
ніх країн.
Це стало доброю різдвя-

ною традицією для понад 

30 країн. Усюди, куди люди 
передають цей Вогонь (до 
своїх домівок, лікарень, си-
ротинців, шкіл, державних 
установ, на передову), він 
нагадує, що при народжен-
ні Ісуса ангели співали у 
Вифлеємі про мир для лю-
дей на Землі.
Кожен ірпінець може 

запалити свою свічку від 
Вифлеємського Вогню миру, 
який знаходиться в холі місь-
квиконкому.

ÄÎ ²ÐÏÅÍß ÏÐÈÂÅÇËÈ ÄÎ ²ÐÏÅÍß ÏÐÈÂÅÇËÈ 
ÂÈÔËÅªÌÑÜÊÈÉ ÂÎÃÎÍÜ ÌÈÐÓÂÈÔËÅªÌÑÜÊÈÉ ÂÎÃÎÍÜ ÌÈÐÓ

ПОДІЯ

Îðãàí³çàö³ºþ-ïàðòíåðîì Interhelp â Îðãàí³çàö³ºþ-ïàðòíåðîì Interhelp â 
²ðïåí³ ñòàëà «Ôóíäàö³ÿ äîáðèõ ñïðàâ»²ðïåí³ ñòàëà «Ôóíäàö³ÿ äîáðèõ ñïðàâ»
19 грудня 2015 р. Ірпінь мав честь прийняти Його величність принца 
Александра Шаумбург-Ліппе разом із головою міжнародної благодійної 
спільноти Інтерхелп (Interhelp) Ulrich Behmann, що приїхали з Німеччини 
для ближчого знайомства з роботою БО «Фундація добрих справ».

Основною метою візиту 
німців до України було обго-
ворення подальшої співпра-
ці, планів, спільних заходів 
тощо.
Як відомо, наприкінці ли-

стопада 2015 ірпінські пере-
селенці почали отримувати 
гуманітарну допомогу від 
Interhelp у вигляді нового та 
б/у одягу, який видається й 
досі волонтерами БО «Фун-
дація добрих справ». Однією 
з цілей візиту була перевірка 
видачі гуманітарної допомо-
ги. Німці залишилися дуже 
задоволені побаченим, і як 
результат, прийняли рішен-
ня визнати Благодійну ор-
ганізацію «Фундація добрих 
справ» організацією-партне-
ром Interhelp у м.Ірпінь.
Окрім цього, принц Алек-

сандр побував у гуртожитку, 
де орендують кімнати пере-
селенці й допоміг одній із 
них, Ларисі, в якої є трудно-
щі з оформленням докумен-
тів, проблеми зі здоров’ям та 
надзвичайно скрутне матері-
альне становище. У резуль-
таті німецькі гості взяли на 
себе оплату якісного медич-
ного лікування жінки, оплату 
оренди її житла за півроку та 
ще й готівку на життя зали-
шити. У бідолашної від таких 
новин відбувся емоційний 

стрес, з якого вона два дні 
відходила. 
Переселенці Приірпіння 

дуже вдячні німцям за якіс-
ну гуманітарну допомогу. І 
на знак своєї вдячності одна 
мама Інна з двома дітками 
подарувала їм сувенір, зро-
блений власними руками й 
попросила допомогти з ро-
ботою в Німеччині. Миттєва 
реакція гостей призвела до 
того, що одразу були обра-
ні мовні курси з вивчення 
німецької з подальшою їх 
оплатою Його величністю 
Александром. 
Також одним із напрям-

ків співпраці Interhelp з БО 
«Фундація добрих справ» 
було визначено допомогу в 

медицині. Завдяки заступни-
ку мера з гуманітарних пи-
тань Н.Г.Семко, керівництво 
Interhelp мало змогу поспіл-
куватися з головним лікарем 
й дізнатися про гостру потре-
бу в кареті швидкої допомо-
ги. Як результат, якщо керів-
ництво БО «Фундація добрих 
справ» візьме на себе відпо-
відальність за оформлення 
всіх необхідних документів, 
то навесні можна очікувати 
швидкої для міста.
День видався надзви-

чайно продуктивним, доле-
носним для БО «Фундація 
добрих справ», для пересе-
ленців Приірпіння, для міста 
в цілому.

Надія ФІЛІМОНОВА

ДОШКА ПОШАНИ
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МІЖ ІНШИМ

ÇÈÌÎÂ² ÂÀÊÀÖ²¯ Ç ËßËÜÊÀÌÈ ÇÈÌÎÂ² ÂÀÊÀÖ²¯ Ç ËßËÜÊÀÌÈ 
ÒÅÒßÍÈ ÔÅÄÎÐÎÂÎ¯ÒÅÒßÍÈ ÔÅÄÎÐÎÂÎ¯
В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї вже відбулася серія виставок 
ляльок в українському національному одязі заслуженого майстра 
народної творчості України, лауреата премій ім. Данила Щербаківського 
і Петра Верни Тетяни Федорової. Кожна виставка викликала велике 
зацікавлення шанувальників мистецтва і народних звичаїв.

16 грудня в музеї відкри-
лася нова виставка «Зимові 
вакації з ляльками Тетяни Фе-
дорової». Експоновані ляльки 
об’єднані зимовою темою і 
технікою виготовлення «без 
голки».
У доробку Тетяни Семе-

нівни представлено історич-
ний, соціальний і культурний 
аспекти українського суспіль-
ства в ляльках. Цього разу 
вона надала для експонуван-
ня нові ляльки в багатому зи-
мовому одязі. Так одягалися 
українці до колективізації. 
Статечний дядько сидить 
на лавці в оточенні пишних 
молодиць. Зимонька-Зима 
спостерігає за дітлашнею, яка 
катається на конику і санча-
тах, виліпила сніговика та 
бавиться в інші ігри. Парубки 
залицяються до дівчат. 
В експозицію виставки 

вміщено також витинанки й 
деякі інші ляльки. Привертає 
увагу панно «Берегині Роду». 
На ньому виростає гігант-
ський сонях. Біля його осно-
ви – давньоукраїнські боги 
Ладо і Лада. А на листках 
жіночі постаті. Все почина-
ється з любові двох. А потім 
з′являються нові покоління. 

Вони змінюють одне одного. 
Але жінки повинні зберігати 
й передавати в майбутнє тра-
диції, звичаї, культуру, бути 
берегинями. 
Заслужений художник 

України Костянтин Могилев-
ський сказав про «Берегині 
Роду», що це – готова компо-
зиція для створення мозаїки 
на Будинку художника, твор-
чості чи культури.
Високо оцінили творчість 

Тетяни Федорової поет Сер-
гій Рожновський, директор 

Ірпінської бібліотеки Олена 
Циганенко та інші.
Художній керівник Ки-

ївського обласного центру 
народної творчості Ніна 
Михайлишин вручила Тетяні 
Федоровій подячну грамоту 
управління культури, наці-
ональностей та релігій об-
лдержадміністрації.
Презентація виставки роз-

почалася й закінчилася чудо-
вою грою на волинці Володи-
мира Бурневського.
Тетяна Семенівна прово-

дить у музеї майстер-класи 

з виготовлення іграшок. На 
цих заходах уже вчилися 
діти з багатодітних родин і 
сироти, які оздоровлюються 
у ворзельському санаторії 
«Україна». Поїздки дітей у 
музей організувала директор 
Будинку культури санаторію 
Світлана Рябчук. Одна дитя-
ча група навчилася виготов-
ляти витинанки, а інша під 
керівництвом Федорової ви-
готовила ялинкові прикраси 
з горіха, фольги, дерев′яної 
зубочистки й нитки. Тепер 
обидві групи обміняються 
своїми здобутими вміннями 
і зможуть удома прикрасити 
ялинку власноруч зроблени-
ми іграшками.
Усім, хто бажає взяти 

участь у майстер-класах, слід 
звернутися в Ірпінський істо-
рико-краєзнавчий музей. Те-
лефон музею: 54–070.  

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського 

історико-краєзнавчого музею

ÌÓÇÅÉÍÀ ÌÓÇÈÊÀ ÌÓÇÅÉÍÀ ÌÓÇÈÊÀ 
Ірпінь завжди притягував до себе талановитих лю-

дей. От і подружжя музикантів Микола і Наталя Тка-
ченки переселилися в наше місто із Києва. Музикувати 
– це потреба їхніх душ. Нещодавно вони почали влаш-
товувати безплатні концерти в нашому історико-краєз-
навчому музеї. Наталя грає на піаніно, а Микола – на 
скрипці. Іноді Ткаченки залучають до участі в концер-
тах своїх друзів-музикантів. Лунають класичні твори і 
мелодії із популярних фільмів. Музика може поєдну-
ватися із відеопоказом. Буває, що звучить поезія. І не 
лише відомих нам із дитинства поетів. Микола Ткачен-
ко декламує власні вірші.
Концерти в музеї вже згуртували коло поціновува-

чів класичної музики, які, сподіваємося, стануть до-
брою традицією у нашому закладі.

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ÁÎßÒÈÑß ÏÎÌÅÐÒÈ ÁÎßÒÈÑß ÏÎÌÅÐÒÈ 
×È ÁÎßÒÈÑß ÆÈÒÈ?×È ÁÎßÒÈÑß ÆÈÒÈ?
– Мамо, що означають оці сині хмари? – питає маленький хлопчик і сам же 
відповідає: – Та ні, ураганів у нас не буває!

Ця фраза викликає посмішку, і я ніби про-
кидаюсь і думаю: – Так, добре що у нас не 
буває ураганів! Живемо в спокійному місті, 
скоро Новий рік, усе йде, як належить! Хоча 
природа й прихильна до нас і ми не бачимо 
шалених проявів стихії, та все ж дещо носи-
мо в собі. Агресивність людей інколи вра-
жає. Часом дрібниця може викликати такий 
вибух, що за наслідками переважає навіть 
найсильніший ураган. І в людському світі 
вибухи й спалахи люті, ненависті, насилля, 
на жаль, не рідкість, а звичний супровід іс-
торії. Вчені вивчають війни та конфлікти, 
намагаються уникати помилок попередніх 
поколінь, та, як показує досвід, усе повто-
рюється, люди вбивають і руйнують долі. І 
якого б технічного чи економічного розвит-
ку не досягав світ, насилля існує, і це, ма-
буть, слід усвідомити. Спроби побудувати 
суспільство без насилля чи примусу поки 
що або лишаються утопією, або призводять 
до найжахливіших наслідків! Ми самі є оче-
видцями й учасниками такого масштабного 
експерименту. Я маю на увазі комуністичну 
державу. З ідеї ощасливлення людини ви-
росло те, що призвело до трагічних і непо-
правних наслідків. 

Але я не про інше! Будь-які часи не ми-
нають безслідно. І ця деформація психіки 
звична і, може, навіть зручна, тому її навіть 
важко помітити й вирізнити як ненормаль-
ність. На рівні особистості це прояви страху 
й агресії. Агресія буває у відкритій формі, і 
цей прояв більш помітний, тож я про іншу – 
пасивну агресію. Це ті моменти, коли ми не 
виступаємо відкрито, не йдемо на конфлікт, 
а уникаємо контакту, ігноруємо чи знецінює-
мо. Її можна побачити щоразу, коли людина 
відводить погляд і відповідає нещиро. Коли 
ми відкладаємо наші найзаповітніші мрії на 
потім, а займаємося несуттєвими і нікому 
не потрібними справами! Коли підміняємо 
почуття й замість любові та ніжності просто 
починаємо «виконувати обов’язок». Словом, 
список довжелезний. 
Загалом такий підхід можна визначити, як 

страх жити, страх бути самим собою. Й інко-
ли можна почути, що люди діляться на дві 
категорії – одна з тих, що боїться померти, 
інша – боїться жити! У кожному з цих випад-
ків єдиний вихід – рух назустріч своєму стра-
хові, шлях до справжнього себе, до життя й 
до любові! Борітеся – поборете!

Антоніна ПОЛІЩУК

13 грудня 2015 року в 
Ірпені відбулася визначна 
музична подія. Вперше в 
нашому місті – ораторія 
Генделя «Месія»! Біль-
ше 250 слухачів насо-
лоджувалися вишуканою 
музикою, з якою завітав 
Київський симфонічний 
оркестр і хор. 
Ораторія «Месія» – це 

розповідь про пророцтво 
і прихід Ісуса Христа на 
землю, про Його хресний 
хід і найбільшу радість, 
яку Він подарував людству 
– Свою Любов і Спасіння. 
Вона включає три части-
ни. Це вибірка біблійних 
віршів зі Старого й Нового 
Заповіту, яку виконують 
оркестр із хором та опер-
ними співаками. Родзин-
кою виступу стало вико-
нання музичного шедевру 
українською мовою! 

«Мій дідусь був з Укра-
їни, але радянська оку-
пація і трагедія смерті 
усіх родичів на його очах 
змусили шукати долі за 
океаном», – ділився іс-

торією своєї родини Вес 
Дженсен, художній керів-
ник та диригент оркестру. 
Цей повний сил чоловік у 
національній вишиванці, 
який, маючи за плечима 
величезний досвід веден-
ня хорових колективів на 
батьківщині (у Канаді), 
провідних хорових фес-
тивалів Європи, присвячує 
свій час класичній музиці 
на україномовні тексти 
для українського слухача. 

«Ось він змахує па-
личкою і зал наповнює 
гармонія звуків віолонче-
лі, скрипок, фаготу, кла-
весину, що уколисують 
думки і відносять далеко 
за межі церковної спору-
ди, Ірпеня, у піднебесся. 
Слова доповнюють музи-
ку, музика – Слово, живе 
і діяльне. А чого варті арії 
Тетяни Ганіної, Анджеліни 
Швачки, Сергія Бортника 
і Дмитра Агєєва – солістів 
хору! Золоті переливи та 
чіткі інтонації їх голосів 
змалювали нам картинку 
сюжету та робили яскраві 

акценти п’єси, що нама-
гався передати Георг Ген-
дель», – діляться вражен-
нями слухачі.
Особливим моментом 

стала найвідоміша части-
на «Алілуя, бо запанував 
наш Бог Вседержитель!». 
Від поваги до слів та захо-
плення музикою і високим 
рівнем її виконання весь 
зал підвівся. 
Майже три години ви-

далися миттю. Захоплю-
ючою миттю, коли при-
сутні доторкнулося до 
історії народження, смерті 
і воскресіння Ісуса Христа, 
щоб виконати свою місію 
– подарувати нам, людям, 
незмінну любов Божу, по-
казати шлях до Бога. 
Ораторія «Месія» – дав-

но визнаний і всесвітньо 
відомий шедевр став не-
перевершеним подарун-
ком ірпінцям напередо-
дні Різдва від відомого 
київського колективу, за 
що йому – низький уклін і 
щира вдячність!

Ярослава СИДОРЧУК

12 Ì²ÑßÖ²Â – ÍÅ ÊÀÇÊÀ!12 Ì²ÑßÖ²Â – ÍÅ ÊÀÇÊÀ!
Була в лісі. 21 грудня, +10. Пахло осінню, зимою, 

весною і літом одночасно. Як дорогі парфуми з буке-
том нот. Нота зими була верхньою, майже невлови-
мою, бо відразу вивітрилася. Середня – осінь (дубовий 
мох) і весна (першою зеленню). А нотою серця було, 
як не дивно, літо, бо стійко пахло близькою водою у 
спекотний день... А ще кажуть, що 12 місяців – то казка! 

Лія ШЕВА, Фейсбук

КОРИСНЕ І ПРЕКРАСНЕ

Ð²ÇÄÂÎ ÏÎ×ÀËÎÑß ÐÀÍ²ØÅ...Ð²ÇÄÂÎ ÏÎ×ÀËÎÑß ÐÀÍ²ØÅ...
КОНЦЕРТ

Ф
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ов
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Найнебезпечніша професія (із практики Діда Мороза)

Ï³äñòðàõóâàâñÿ...Ï³äñòðàõóâàâñÿ...
Лікарня. В палаті 

лежить чоловік, весь 
з голови до ніг пере-
бинтований і місцями 
загіпсований... Прихо-
дить до тями і почи-
нає нестримно іржати, 
причому сміх викликає 
у нього сильний біль, 
але чолов’яга просто не 
може зупинитися... 
Лікарі зчудовані, зда-

валося б, у його стані 
тільки плакати. Пита-
ють: «У чому річ?» 
А діло було так: 
– Працюю я на снігоприбирачі. У передноворічну 

ніч трохи раніше повертаюся зі зміни, жену машину в 
парк. І бачу на тротуарі, в доволі людному місці люк 
відкритий. І ліхтар як на те не світить. Hу, думаю, на 
Новий рік, та ще по п'яні, не дай Бог, хтось пірне і 
шию зламає... 
Одне слово, підігнав машину, поставив зверху ківш 

снігоприбирача і зі спокійною, чистою совістю поча-
лапав додому до сім'ї – святкувати. Другого дня вран-
ці приходжу, відганяю машину... звідти феєрверк ма-
тюків... вилазять два електрики, підлітають до мене... 
Далі нічого не пам'ятаю.

Трапилася у нас у компанії супе-
речка: яка професія найнебезпечні-
ша? У кожного своя версія. Нарешті 
Олександр, драматичний актор за-
являє: 

– Ви все дуже переконливо ви-
клали, але все-таки найнебезпечні-
ша професія – це Дід Мороз. Я що-
року в цій галузі підробляю. 
Народ засумнівався: чого, мов-

ляв, у цій сфері такого страшного? 

Хіба що від перепою дорогу додому 
не знайдеш ... 

– Тоді я вам розповім одну істо-
рію з моєї практики, і ви самі вирі-
шите: почім нам, Дідам Морозам, 
шматок хліба дістається. Якось за-
мовили мене привітати співробіт-
ників однієї фірми. Менеджер-най-
мач виявився на біду креативним і 
ніяк не погоджувався на те, щоб Дід 
Мороз з'явився як нормальна лю-

дина – через двері. Вирішив, що я 
влізу через вікно. 
Справа-то, загалом, нехитра – 

знайомі скелелази звісили з даху 
будівлі мотузки, підстрахували 
мене стовідсотково-надійним спо-
собом, і кажуть: «Давай! Відштовх-
нешся ногами від стіни – натиснеш 
на карабін – метр вниз сповзеш. І 
так далі…». 
Я повісив на пояс мобільник – бо 

ж з'явитися треба точно за сигна-
лом, і поліз. Будівля семиповерхо-
ва, замовлений офіс – на третьому. 
Ну, думаю, доберуся не кваплячись 
до четвертого, а як сигнал надійде 
– миттю влечу. Не тут-то було. Десь 
між п'ятим і шостим борода моя за-
чепилася за карабін. Почав відплу-
тувати і тільки гірше зробив. Зняв 
рукавиці, щоб зручніше було, і вниз 
одну впустив. «Добре, – думаю, – 
одну руку за спиною потримаю, 
може й, не звернуть уваги». Почав 
далі розплутувати, а тут дзвінок. 
Кличуть. «Щас, – кажу, – бороду 
відчеплю і буду». Заспішив, а вона 
клята тільки гірше довкруж мотузок 
завивається. 
Поки з бородою вовтузився – 

валянок злетів. І на якусь машину 
бухнувся. Та, ясна річ, заволала, 
внизу народ почав збиратися. Хтось 
сміється, а хтось суворо вгору ди-
виться (власник машини, мабуть). 
Як же бороду відчепити? Телефо-

ную скелелазам моїм: «Спускайтеся 
на підмогу». «Не можемо, – кажуть, 
– один тільки комплект мотузок узя-
ли. А твоя двох може й не витрима-
ти». – «Що ж робити?» – «Ріж!» – «Так 
упаду тоді!» – «Та не мотузку, дури-
ло, бороду свою ріж!» – «Зрозумів», 
– відповідаю і впускаю телефон. 
Рука-то без рукавиці замерзла – не 
травень на дворі. Легко сказати – 
ріж! А чим різати? Ножиць немає, 
ножа теж. Довелося гризти. 
Хвилин за двадцять відгриз я по-

ловину бороди і спішно продовжив 
спуск. Вікно обіцяли підготувати 
так, щоб я тільки штовхнув ззовні – і 
воно відчиниться. Я зопалу не роз-
рахував і штовханув так, що воно 
з рамою всередину і ввалилося. Та 
мені все одно вже було – від холоду 
посинів, аж крізь грим пробивалося. 

– З Новим роком, – кажу, – з но-
вим щастям! 

– І вас, – відповідають мені, – 
туди ж! 
І верещать. Подивився я ту-

ди-сюди і бачу – не ждали мене тут, 
ох не чекали... Поверхом я поми-
лився і потрапив у медичний центр, 
та ще точнісінько в гінекологічний 
кабінет. Далі не розповідатиму, 
думаю ви тепер і так повірите, що 
професія Діда Мороза – найнебез-
печніша. 

Почув Володимир КОСКІН

► Як 
святкують 
Новий рік у 
різних країнах
В Італії на Новий 

Рік ще недавно було 
прийнято викидати 
всі старі речі прямо 
з балкона. У наші дні 
італійці незадовго до 
настання Нового року 
ставлять на підвіконня 
свічки й обкладають їх 
монетками – притягу-
ють успіх. 
У Шотландії, про-

воджаючи старий рік, 
підпалюють бочки з 
дьогтем і котять їх ву-
лицями, у такий спосіб 
«спалюючи» рік, що 
минає. 
В Англії дарують 

одне одному вітальні 
листівки. 
У Швеції на Новий 

рік прийнято не гасити 
в будинках світло і 
яскраво освітлювати 
вулиці. Швеція у 19 
столітті стала батьків-
щиною скляних ялин-
кових іграшок. 

Підготувала 
Данута КОСТУРА 

ЦІКАВО ЗНАТИ

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ÀÊÒÈÂÍÈÕ, ÐÎÇÓÌÍÈÕ 2016 Ð²Ê – Ð²Ê ÀÊÒÈÂÍÈÕ, ÐÎÇÓÌÍÈÕ 
ÒÀ Ö²ËÅÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ ËÞÄÅÉÒÀ Ö²ËÅÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ ËÞÄÅÉ
ХАРАКТЕРИСТИКА РОКУ
Відповідаючи на питання, яким буде 2016 рік Мавпи, фахівці зазначають, що весь період 
панування вогняної Мавпи наповниться особливими подіями. Вони пройдуть без особливих 
інцидентів – легко і цікаво.
У 2016 році слід особли-

ву увагу приділяти увагу 
членам сім’ї і налагоджен-
ням стосунків із родичами. 
Незважаючи на те, що у кож-
ній родині виникають супе-
речки і недомовки, краще 
в цьому році їх вирішувати 
мирним шляхом, не доводя-
чи до кризової ситуації.
Позитивний приклад 

батьків – головний метод 
виховання правильних яко-
стей у дітей.
У 2016 році не варто 

упускати своїх можливостей 
– для більшості людей має 
посміхнутися успіх.
У рік Мавпи особливо по-

щастить людям, що мають 
свій бізнес, хто будує осо-
бисту кар’єру, хто прагне 
досягти поставленої мети. 
Рік Вогняної Мавпи – період 
для проведення вирішаль-
них переговорів, укладання 
важливих угод, особливо у 
весняний сезон.
Здоров’я буде стабіль-

ним, але в разі хоча б 
найменшого прояву не-
приємних відчуттів і болю, 
необхідно якнайшвидше 
звернутися за медичною 
допомогою. Крім цього, по-
мірні фізичні навантаження 
не тільки сприятимуть здо-
ров’ю, а й принесуть пози-
тивні емоції.

► Символ Нового 
2016 року – Мавпа
Згідно зі східним (китай-

ським) календарем, сим-
волом Нового 2016 року 
є вогняна червона Мавпа. 
Вона є покровителем рухли-
вих людей. Наступний 2016 
р. буде дуже активний, об-
ставини змінюватимуться 
із вражаючою швидкістю. У 
цей рік активної дії краще 
забути про лінь та пасив-
ність. 

Це рік розумних, ціле-
спрямованих та обдарова-
них людей. 
Правда, будьте готові 

до жартів, оскільки символ 
2016 року – Мавпа є вели-
кою жартівницею і любить 
перевіряти грунт під ногами 
і Ваше почуття гумору. Най-
кращий вихід – не опускати 
руки і посміятися разом із 
нею.
Мавпа цінує професіона-

лізм, симпатизує винахідни-
кам, конструкторам, людям 
творчих професій.
У рік Мавпи краще все 

робити самим, оскільки 
символ і талісман 2016 року 
є дуже самостійним і не лю-
бить непрошених поміч-
ників. Усі проблеми краще 
вирішувати в міру надхо-
дження, не накопичуючи їх. 
З’ясовувати стосунки у 

цей високосний рік не вар-
то, оскільки Мавпи дуже 
вперті і будуть стояти на 

своєму до кінця, тому треба 
намагатися йти обхідними 
шляхами.

► Гороскоп на 
2016 рік для всіх 
знаків зодіаку
Загальний гороскоп 

2016 – не панацея, це – 
поштовх до дії та реалізації 
планів. Просто не відштов-
хуйте тих знаків, які Вам 
посилає життя, осмислюйте 
дійсність і приймайте зва-
жені мудрі

• Овен
Для Овнів рік буде склад-

ним і непростим. Якщо Ви 
хочете домогтися успіху, 
варто запастися терпінням 
і силою волі. Сама доля ви-
пробовує Вас на міцність, 
тому не створюйте кон-
фліктів і не беріть участі в 
них.

• Телець
Тельцям доведеться ви-

рішувати багато проблем, 
які виникли ще в 2015 році. 
Розраховуйте тільки на свої 
сили. Цінуйте близьких і ро-
дичів, адже тільки вони змо-
жуть полегшити Ваш стан.

• Близнюки
Представники цього 

знака переживуть непрості 
події в цьому році, оскіль-
ки вони будуть стрімкими, 
шокуючими і незабутніми. 
У професії – дуже спокійно, 
навіть трохи нуднувато. Лю-
бовний фронт обіцяє розгу-
бленість.

• Рак
Цей період дуже важли-

вий у Вашому житті, так що 
ловіть момент! Насолод-
жуйтеся кожним прожитим 
днем! Ваше життя зміниться 
не просто на краще, воно 

стане бити з новою силою, 
внаслідок чого Ви змінетеся 
не тільки зовні, але і вну-
трішньо.

• Лев
Сатурн буде правити Ва-

шою долею, з цієї причини 
у Вас не передбачається 
складних ситуацій. Досягне-
те успіху в роботі, навчите-
ся самостійності, матимете 
віру в себе!

• Діви
Для Дів рік Мавпи обі-

цяє багато змін, можливо-
сті будуть сипатися на Вас. 
Чекайте на позитивні зміни 
в усьому: фінансах, особи-
стому житті, кар’єрі.

• Терези
Для Вас настане щасли-

вий життєвий етап. Але при 
цьому не потрібно впадати 
у відчай навіть тоді, коли 
Ваші справи зайдуть у глу-
хий кут. Ви впораєтеся без 
особливих зусиль. Гарний 
час для того, щоб обзаве-
стися сім’єю.

• Скорпіон
Для Скорпіона цей рік 

– вісник хороших і хвилю-
ючих моментів. Усі події 
стануть несподіваними по-
дарунками долі. У профе-
сійному середовищі варто 

бути пильними і наполегли-
вими.

• Стрілець
Представники знаку Стрі-

лець пройдуть тернистий 
шлях в цьому році. Ловіть 
шанс! Працюйте не покла-
даючи рук, адже це гарний 
час для пошуку самого себе. 
Так що дійте!

• Козоріг
Рік 2016 для Козорогів 

буде непростий, так що не 
розраховуйте на відпочи-
нок! Ви будете запальними, 
емоційними, пристрасними. 
Ви досягнете істотних успі-
хів у кар’єрі. Але у той же 
час на любовному фронті 
буде не все так гладко.

• Водолій
Ви познайомитеся з но-

вими людьми, а також без 
особливих зусиль втілите 
задумане. Гіркі подарунки 
долі будуть обходити Вас 
стороною. Проводьте біль-
ше часу з сім’єю, друзями.

• Риби
Представники цього спо-

кійного знаку зодіаку ста-
нуть дуже необачні у своїх 
вчинках. На новому етапі 
життя ви змінитеся до невпі-
знання. Все неможливе ста-
не можливим!

ХОЧ ЯК ДИВНО
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яка залежить від сиру. Якщо 
маса рідкувата – одна кіль-
кість манки і крохмалю, якщо 
густа – інша. 
Отже, для сирника необ-

хідно: сиру домашнього – 1,5 
кг, яєць – 12, цукру – 600 г, 
масла – 150 г, 1 лимон, кро-
хмалю – 3 ст. ложки, манки 
– 3 ст. ложки (це, якщо маса 
рідкувата, якщо ні – то по 1 
ст. ложці).
Сир перемолоти на м’ясо-

рубці, жовтки збити з цукром, 
додати розм’якшене масло, 
натертий на терці лимон. У 
легко збиту масу додати кро-
хмаль і манку. 
Добре збиті білки ввести у 

масу і легко вимішати.
Тісто: 2 склянки борошна, 

2 яйця, півпачки порошку до 
печива, 100 г масла, 2-3 лож-
ки сметани. 
Деко змастити маслом, 

посипати борошном і виклас-
ти тісто. Посипати манкою 
і викласти масу. Покласти в 
гарячу духовку й пекти впро-
довж 40 хв., потім зменшити 
температуру та пекти до го-
товності. Вимкнути й залиши-
ти у духовці до остигання.

Данута КОСТУРА

ГОСПОДАРЯМ НА ЗАМІТКУ

ßÊ ÂÈÁÐÀÒÈ ßËÈÍÊÓ ßÊ ÂÈÁÐÀÒÈ ßËÈÍÊÓ 
ÍÀ ÍÎÂÈÉ Ð²ÊÍÀ ÍÎÂÈÉ Ð²Ê
Новий рік неможливо уявити без одного з головних символів свята – новорічної 
ялинки. На сьогодні ринок пропонує різноманітні варіанти святкового дерева – від 
натуральних ялинок, ялиць і сосен до штучних ялинок, які практично неможливо 
відрізнити від справжніх лісових красунь. Кожен із варіантів має позитивні й 
негативні сторони.

Натуральна ялина на-
повнює будинок святковим 
хвойним ароматом, але вона 
недовговічна і складна в уста-
новці, а штучні деревця про-
служать не один рік, але від-
сутність запаху для багатьох 
є вирішальним моментом у 
відмові від купівлі. До того ж, 
будь-яку ялинку потрібно вмі-
ти вибрати і зберегти так, щоб 
вона ще довго радувала своїм 
зовнішнім виглядом. Про-
понуємо вам рекомендації 
щодо вибору, встановлення 
та зберігання головного атри-
буту новорічних свят.

ВИБІР І ПОКУПКА
Передноворічні базари 

пропонують величезний ви-
бір дерев на будь-який смак. 
Ціна залежить як від виду де-
рева – ялиця, сосна або яли-
на, так і від його пухнастості 
та висоти. Природне бажання 
покупця придбати ялинку, яка 
простоїть не просто до свят-

кового дня, а буде радувати 
родину аж до Старого Нового 
року. Дехто для підстрахуван-
ня воліє купувати ялинку в 
останні дні, після 30-го числа, 
але тоді вибір буде набагато 
менший, адже кращі деревця 
розбирають швидко.
Вибираючи новорічне 

дерево, подумайте, що вам 
більше підійде – сосна, ялиця 
або ялина. У сосен голки дов-
ші, тому вони більш пухнасті 
та розлогі, а прибирати такі 
голки набагато легше. Гілки 
цього дерева не опустяться 
під вагою великих іграшок, 
оскільки ростуть строго вгору. 
Стійка до обпадання і ялиця, 
причому вона швидко вкорі-
нюється у відрі з піском, тож 
після закінчення свят її можна 
висадити на ділянці. Ялина за-
ймає менше місця і характер-
на стійким ароматом хвої.
Окрім того, можна купити 

канадську ялину, яку виро-
щують спеціально до Ново-

го року. Такі деревця краще 
стоять у теплому приміщенні, 
мають рівномірні гілки і міцні 
голки. Якщо ваш бюджет доз-
воляє серйозні витрати, при-
дивіться до рідкісних блакит-
них ялинок, які вирізняються 
густішим опушенням. А для 
того, щоб дерево довго раду-
вало свіжим виглядом в ново-
річному оздобленні, зверніть 
увагу на такі якісні параме-
три, як свіжість і здоров'я. Ви-
значити це дуже просто.

ЗБЕРІГАННЯ
Для цієї мети підійде будь-

яке холодне місце на кшталт 
неопалюваного гаража, від-
критого балкона або приса-
дибної ділянки. У разі відли-
ги ялинку потрібно накрити 
вологою мішковиною, щоб 
зберегти свіжість голок, а на 
ніч вологу тканину краще зні-
мати, щоб вона не примерзла 
при різкому похолоданні.

Найдовше стоятиме ялин-
ка, встановлена у відро з піс-
ком і водою.

УСТАНОВКА
Існує кілька основних ва-

ріантів установлення ново-
річної ялинки. Найпростіший 
із них – поставити дерево на 
спеціальну підставку. При ви-
борі пристрою подивіться на 
матеріал, з якого він виготов-
лений, – підставка з металу 
буде стійкішою і прослужить 
довше, але коштує дорожче. 
Підставка з пластику коштує 
недорого, але може не утри-
мати масивне дерево, при-
крашене іграшками. Дерев'я-
на хрестовина підійде для 
міні-ялинок.
Якщо ви дбаєте про про-

довження життя деревця, 
ялинку потрібно помістити у 
відро з водою та піском. Ця 
процедура вимагає певної 
підготовки і включає кілька 
етапів:
Підготуйте ємність (напри-

клад, відро) і кілька дощечок. 
За допомогою гострого 

ножа зачистіть від кори стов-
бур (приблизно на 7–10 см) – 
тоді ваша ялинка буде краще 
«пити» воду. 
Підготовлені дощечки при-

бийте навхрест до зрізу дере-
ва. 
Встановіть дерево у відро, 

засипте пісок. 
Розчиніть у воді кілька та-

блеток аспірину, щоб захи-
стити дерево від виникнення 
гнилі. 
Полийте пісок водою, при 

необхідності досипте його 
і знову полийте (підливати 
воду потрібно через кожні 3-4 
дні — так ялинка простоїть 
довше). 
Після цього дерево можна 

встановлювати на приготова-
не місце, яке бажано вибрати 
на солідній відстані від радіа-
тора та опалювальних прила-
дів. У разі, якщо іншого місця 
немає, потрібно поставити 
поряд із деревом ємність, на-
повнену водою, або зволожу-
вач повітря.

ШТУЧНА ЯЛИНКА
Ви можете зупинити свій 

вибір і на довговічній штучній 
ялинці, раз і назавжди вирі-
шивши питання з новорічним 

деревом. При виборі такої 
ялинки потрібно враховувати 
кілька простих правил.
Якість штучної ялинки ви-

значає її пожежобезпечність.

ЯК ВИБРАТИ ШТУЧНУ 
ЯЛИНКУ?
Вибір штучних ялинок 

нині просто величезний: із 
напиленням у вигляді снігу, з 
хвоєю різних кольорів, при-
крашені світлодіодами на 
кінчиках гілок і просто кла-
сичні зелені красуні. Розкид 
цін також широкий і залежить 
від якості та розмірів виробу. 
Якість визначається не тільки 
зовнішнім виглядом ялинки, 
але й її складом. Найякісніші 
ялинки (вони ж і найдорожчі) 
привозять до нас з європей-
ських країн. Найбюджетніші 
варіанти – від китайських ви-
робників.
Однак тут треба бути обе-

режними – занадто дешеве 
дерево може легко спалахну-
ти навіть від простої електро-
гірлянди. У хорошої штучної 
ялинки рівний стовбур (без 
гостряків), голки не осипають-
ся від дотику, а гілки стійкі до 
згинання. 
Вибираючи підставку для 

штучної ялинки, зупиніться на 
металевій – вона і прослужить 
довше, і зробить вашу святко-
ву красуню стійкішою.
Щоб бути впевненими в 

тому, що ваше дерево буде 
стійким до високої температу-
ри, дивіться на упаковку – там 
повинна міститися інформа-
ція, що виріб виготовлено з 
вогнетривких і нетоксичних 
матеріалів. Якісні ялинки міс-
тять антипірени, які протиді-
ють загорянню.
Рекомендація: голов-

ним негативним моментом 
штучної ялинки є відсутність 
хвойного запаху. Цю про-
блему можна легко виріши-
ти, збризнувши її спеціально 
розробленим хвойним аро-
матизатором, який наповнить 
ваш дім казковим ароматом 
справжнього лісу. Для цієї ж 
мети можна використати на-
туральне ефірне масло сосни, 
кедра або ялиці.

Підготував 
Володимир КОСКІН

► ДО РЕЧІ:
У свіжих ялинок не 

сиплеться хвоя, а гілки 
гнуться, але не ламають-
ся. Спробуйте надломити 
нижню гілку. Якщо це 
відбувається без зусиль, 
то дерево зрубане давно 
і встигло підсохнути. У 
свіжої ялинки і сосни 
гілка буде не ламатися, а 
гнутися. 
Вивчіть стовбур (він 

має бути рівним і без 
тріщин), а також його 
зріз – темна облямівка оз-
начає, що дереву недовго 
залишилося зберігати свої 
голки. 
Підніміть дерево і 

вдарте прикоренем об 
землю – якщо посипалися 
голки, то від покупки такої 
ялинки варто відмови-
тися; 
Вибираючи ялинку, а 

не сосну, подивіться на 
напрям гілок — у свіжого 
деревця вони спрямовані 
вгору. 
Розітріть в руці 

кілька голок. Свіжі голки 
залишать на ваших руках 
смолисту речовину з наси-
ченим запахом хвої.
Подивіться на колір 

голок – свіжа ялина і со-
сна матимуть пружні гол-
ки насиченого кольору. 
Зверніть увагу на 

товщину стовбура — він 
має бути не менше 5–7 
см у діаметрі при висоті 
дерева від півтора метрів. 
Більш тонкі дерева часто 
є хворими — їм просто 
бракувало життєвих сил. 
Вивчіть кору – здорові 

дерева ніколи не мають 
білого борошнистого 
нальоту.
Вибираючи дерево, 

зважайте також про 
те, в якій кімнаті ви його 
будете ставити. Якщо там 
буде святковий стіл і гості, 
то важливо врахувати 
розміри приміщення. 
Плануючи поставити 
ялинку в кут кімнати, 
можете сміливо вибирати 
дерево з легкою асиметрі-
єю – її ніхто не помітить, 
а встановлювати буде 
набагато зручніше. 

ВАРТО ЗНАТИ

ПРАЗЬКИЙ ТОРТ

Для коржа вам потрібно: 
1 банка згущеного молока; 2 
яйця; 1 склянка борошна; 1 
чайна ложечка соди, погаше-
ної 1 столовою ложкою оцту; 
2–3 столові ложки какао.
Усе ретельно розмішуєте 

до однорідної консистенції. 
Деко застеляєте папером, 
змащуєте маслом і посипаєте 
борошном. Наливаєте у деко 
тісто і ставите в духовку, по-
передньо нагріту до 180 гра-
дусів. Коли спечеться, розрі-
заєте корж навпіл, а потім ще 
кожен по ширині. Отримаєте 
4 коржі. Це варіант пришвид-
шений.
А якщо хочете, щоб ваш 

торт був круглим, за всіма 
правилами, то випікаєте з 
цього тіста 4 коржі у тортів-
ниці.
Для масляно-заварного 

крему вам потрібно: 2 жовт-
ки; 50–70 г цукру; 1 склян-
ка молока; 2 столові ложки 

ÏÎÐÀÄÓÉÒÅ Ð²ÄÍÈÕ ÑÌÀ×ÍÅÍÜÊÈÌ!ÏÎÐÀÄÓÉÒÅ Ð²ÄÍÈÕ ÑÌÀ×ÍÅÍÜÊÈÌ!
Купуючи солодощі для дітей, щоразу ловиш себе на думці, що чиниш недобре. Бо хто 
знає, що там виробники поклали замість масла чи інших натуральних інгредієнтів? 
Що ж може бути смачнішим і кориснішим за приготовлене власноруч? У кожної 
господині є свої перевірені роками рецепти. Залюбки поділюся своїми.

муки; 1–2 ложки какао; 150 г 
масла.
Жовтки збиваєте з цукром, 

додаєте молоко, борошно, 
какао, ставите на невеликий 
вогонь і розмішуєте ложкою, 
поки крем не загусне. Охо-
лоджуєте.
Масло, яке ви виставили 

завчасно у тепле місце, зби-
ваєте, додаєте охолоджений 
заварний крем і знову зби-
ваєте до однорідної маси. 
Ставите у холодильник, щоб 
дещо загустів. Тоді перекла-
даєте масою кожен корж.

ЛИМОННИЙ ПЛЯЦОК

Поділюсь рецептом моєї 
мами. 
Для тіста вам потрібно: 

борошна – 700 г; порошку 
до печива – 1 пачку; смаль-
цю – 150 г, масла – 50 г; яєць 
– 3 шт.; 1 склянку цукру; 3 ст. 
ложки сметани. 
Щоб перекласти коржі, 

потрібне повидло, 200 г мас-

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

ла, перетертого з 1 склянкою 
цукру (краще пудри) та ли-
мон. Лимон ретельно миєте 
і натираєте на терці разом зі 
шкіркою. Все вимішуєте.
Перетираєте цукор з яй-

цями, смалець і масло – з 
мукою, додаєте решту ін-
гредієнтів і замішуєте тісто. 
Ділите його на 3 частини. 
Розправляєте тісто у деку, 
проколюєте виделкою, щоб 
не підростало. 
Щоб перекласти коржі, 

потрібне повидло, 200 г мас-
ла, перетертого з 1 склянкою 
цукру (краще пудри) та ли-
мон. Лимон ретельно миєте 
і натираєте на терці разом зі 
шкіркою. Все вимішуєте.
Перед тим, як коржі пере-

класти, їх потрібно змочити 
сильною заваркою з чаю.  
Вологий корж змащуєте 
повидлом, ставите другий 
корж, змочуєте чаєм, тоді 
змащуєте масою з масла і 
лимону, ставите третій корж 
і посипаєте зверху цукровою 
пудрою. 

СИРНИК
Більш довершеного сир-

ника, який пекла моя мама, 
я не куштувала. Він вимагає 
відчуття консистенції маси, 

Теорія й практика
— Із Новим роком! Як 

минув старий? 
— І добре, й зле. 
— А що добре, що зле? 
— Теоретично все до-

бре, а практично все зле.

* * *
1 січня.
— Треба зателефонува-

ти мамі, сказати, де я.
— Алло, мамо, де я?

* * *

Чоловік прокидається 
ранком після страшного 
перепою. Запитує жінку:

— Новий рік минув?
— Минув.
— А яке сьогодні число?
— Друге січня.
— А перше було?

* * *
Дід Мороз:
— Здрастуйте, дорогі 

дітки! Ми зі Снігуронькою 
приїхали до вас із самої 
Півночі. Для початку у 
нас запланований конкурс 
віршів. Ви будете читати 
вірші, а переможе той, хто 
першим принесе штопор...

* * *
Результати телефонно-

го опитування, проведено-
го першого січня:

1% відповіли «Так»;
2% відповіли «Алло».

Решта 97% респонден-
тів не змогли відповісти.

* * *
Вранці мати запитує 

сина: 
— Петрику, що то таке 

вночі впало з таким гурко-
том? 

— Одяг. 
— А чому так голосно? 
— Я не встиг з нього ви-

лізти ...

* * *
— Мамо, ти одержиш 

від тата на Різдво хутряне 
пальто?

— Боюся, що ні.
— А ти вже пробувала 

падати на підлогу, ногами 
дриґати і репетувати?..

* * *
П’ятачок прийшов до 

Вінні Пуха зустрічати Но-
вий рік. Природно, з пода-
рунком. 

— Ось тобі, Вінні, по-
трібна річ — сотовий те-
лефон. 

— Ну, спасибі, друг! 
Наступного дня Вінні 

Пух зустрічає П’ятачка. 
— Ти що мені вчора 

подарував? 
— С-с-сотовий т-теле-

фон. 
— Я три години колу-

пав, телефон зламав — 
немає ні сотів, ні меду!

Ф
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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

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

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:
Усайченка Якова Васильовича, 
Авдієнка Сергія Васильовича, 
Бернацьку Ларису Павлівну!
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!
З повагою, Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій.

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

ПИЛОМАТЕРІАЛИ 
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

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. 

ШАНОВНУ 
Валентину Василівну 

Павленко!
Вітаємо з ювілеєм!Вітаємо з ювілеєм!
Бажаємо здоров'я, щастя, тепла, 
удачі, радості, поваги, любові, 
віри, доброти, краси і чистоти!

З повагою, чоловік, діти, колеги!

АТ «Ветропак 
Гостомельський 
Склозавод» ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНСІЙ:  

► ЕЛЕКТРОМОНТЕР (3-4 груп допуску)

► МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗУ
Ми пропонуємо роботу в стабільній компанії з іно-

земними інвестиціями, офіційне працевлаштування, 
«білу» заробітну плату, медичну страховку.

Довідки за телефонами:
067-371-80-31, 044-392-41-34

044-392-41-33

Кінологічний центр 
м. Ірпеня запрошує 
до роботи осіб по 
догляду за собаками 

зарплату від 2000 
грн., офіційне 

працевлаштування. 
Звертатися за тел. 
(068)050-00-97, 
(093)356-32-54

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÄÎ ÓÂÀÃÈ 
ÏÅÍÑ²ÎÍÅÐ²Â!ÏÅÍÑ²ÎÍÅÐ²Â!
На виконання Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2015 рік», ухваленого 24.12.2015 року (зако-
нопроект №3689), управлінням Пенсійного фонду 
України у місті Ірпені 28 та 29 грудня поточного року 
було проведено фінансування коштів для виплати 
пенсії січня 2016 року через рахунки одержувачів у 
банках – за датами виплати по 23 січня 2016 року 
включно, через національного оператора поштового 
зв’язку – за датами виплати по 8 січня 2016 року 
включно.

Начальник управління ПФУ у місті Ірпені у 
Київській області В.В.Заболотна


