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ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
íà «²ðï³íñüêèé â³ñíèê» — 2016!íà «²ðï³íñüêèé â³ñíèê» — 2016!
Вартість передплати — 10 гривень на місяць, 30 гривень на квартал, 
60 гривень на півроку, 120 гривень на рік.

Передплатний індекс — 35033
Передплату можна оформити в усіх відділеннях «Укрпошти», у листонош,  в 
редакції «Ірпінського вісника». Газета в 2016 році виходитиме щотижня, обсягом 
12-20 сторінок.
×ÈÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ, ÊÎËÈ ÂÎÍÀ ÙÅ ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÄÐÓÊÓªÒÜÑß!×ÈÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ, ÊÎËÈ ÂÎÍÀ ÙÅ ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÄÐÓÊÓªÒÜÑß!
Ви можете передплатити річний комплект традиційного паперового варіанту газети своїм 
батькам, родичам, друзям, — будь кому (в межах Приірпіння), і отримаєте можливість 
дізнаватися про всі новини першими!
Вам на електронну адресу надсилатиметься «Ірпінський вісник» 
у PDF-форматі в момент засилання газети в друкарню.
Для цього потрібно копію передплатної квитанції та інформацію 
про Вашу електронну адресу занести чи надіслати до редакції 

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

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

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 
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«Ірпінський вісник» — 
одне з небагатьох 

видань, яке завжди читаю 
у друкованому вигляді», 
Людмила ЦВІЦИНСЬКА, 

секретар керівника

БУДНІ І СВЯТА

► Справжнім святом під час канікул стала для 
дітей і дорослих Ірпеня поява довгоочікуваної 
ковзанки у парку «Перемога». 
Десятки ірпінців щодня одночасно ставали на ковзани на льодовому майданчику, 

аби відчути радість легкого й захоплюючого катання. 
Взагалі у ці святкові засніжені, з легким морозцем дні у парку «Перемога» було над-

звичайно людно. Окрім ковзанки, діти і молодь облюбували круті схили парку, весело 
з’їжджаючи з них на санчатах. Для цього на вершині гірки виникають довгі черги.
Саме там ми зустріли і заступника міського голови Ірпеня Дмитра Христюка з донь-

кою. Не приховуючи свого захоплення активним і життєрадісним відпочинком у місті, 
Дмитро Вікторович розповів, що цього року у парку розпочнеться серйозна рекон-
струкція, що тут будуть створені усі умови для насиченого, активного і здорового ро-
динного відпочинку як влітку, так і взимку. А така величезна кількість дітей і дорослих, 
які відпочивають тут у ці дні, тільки додає упевненості, що парк повинен стати сучасним 
центром дозвілля на свіжому повітрі. 
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Не секрет, що під тиском міжнародних фінансових організацій 
наші урядовці й депутати Держбюджет – 2016 намагалися зверстати з 
мінімальним дефіцитом, скорочуючи видатки. Через це багато соціальних 
програм залишилися без фінансування. На жаль, до їх переліку потрапила 
й програма шкільного харчування. Проте залишити дітей без харчування 
також було б неправильно, от депутати й переклали тягар 
фінансування шкільного харчування на місцеві бюджети. с. 6
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НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

5 січня Ірпінь відвіда-
ли спостерігачі Київського 
представництва Спеціальної 
Моніторингової Місії ОБСЄ в 
Україні Ніколас Детч і Матіас 
Рідунг. Україна розподілена 
на кілька зон, в яких пред-
ставники ОБСЄ моніторять 
політичну й економічну си-
туацію, отже, Н.Детч і М.Рі-
дунг приїхали подивитися, 
як пристоличний регіон після 
виборів розвивається, які є 
очікування людей, якої якості 
набула співпраця всередині 
міської ради.
Відбулася розмова спосте-

рігачів із першим заступни-
ком  мера Ірпеня, головою 
партії «Нові обличчя»  Дми-
тром Христюком та керую-
чим справами виконкому 
Костянтином Карєвим.

Гості цікавилися тим, які 
заходи вживаються для  по-
долання корупції, розпитува-
ли про політичну силу «Нові 
обличчя», оскільки вона 
досягла  значного успіху в 
регіоні. Запитували, чи роз-
виватимуть партію далі, як її 
вибудовуватимуть.

«Звичайно, партію будемо 
і розвивати, і розбудовувати, 
– відповів Дмитро Христюк. 
– Найкраща реклама – це 
реальні показники розвитку 
міста. Ми націлені створити 
найкраще місто в Київській 
області. Це буде найліпша 
агітація за те, щоб за нас го-
лосували. Ми – не партія по-
літичних лозунгів, коли міль-
йони грошей викидаються на 
піар, а пуття ніякого. Наша 
реклама – це наші реальні 
дії».

Дмитро Христюк розповів 
про результати недавніх ви-
борів, про те, скільки голо-
сів набрала політична сила 
«Нові обличчя», про співп-
рацю з іншими політичними 
партіями. 

«У кінці січня міський го-
лова Володимир Карплюк 
публічно звітуватиме за рік 
роботи, детально розкаже й 
покаже, що і як зроблено, які 
об’єкти і проекти побудовані 
та втілені. Також відбудеться 
презентація того, що запла-
новано зробити у 2016 році, 
– зазначає заступник міського 
голови. – Ми підбили підсу-
мок: коли В.Карплюк бало-
тувався на посаду міського 
голови у 2014 році, за нього 
проголосували близько 30% 
людей. Та вже за рік роботи 
рівень підтримки громади 

виріс удвічі, став майже 60%. 
У жодного міського голови в 
Київській області немає такої 
динаміки зростання рейтингу 
. . Оце і є яскравий приклад 
підтримки нашої політичної 
сили з боку народу. 
Беззаперечно, ми будемо 

все робити, щоб наші міські 
органи самоврядування пра-
цювали абсолютно прозоро, 
щоб усі депутати й територі-
альна громада діяли в межах 
чинних  законів, постанов, які 
ухвалюються урядом і сесія-
ми міської ради».
Представники ОБСЄ от-

римали відповіді на всі свої 
запитання, висловили вдяч-
ність за плідне спілкування і 
побажали успіхів ірпінській 
територіальній громаді.

Володимир КОСКІН
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ВЖЕ ЄВРОПА ЦІКАВИТЬСЯ

► В Ірпені 20-тирічного юнака 
засуджено до 15 років позбавлення 
волі
Апеляційний суд Київської області залишив без змін рі-

шення суду першої інстанції стосовно хлопця, який зарізав 
свою матір і 10-ти річну сестру.
Перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, хлопець 

під час суперечки з матір’ю схопив ножа й почав завда-
вати численні удари по тілу жінки та малолітньої сестри. 
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на 
місці події.
Дії зловмисника кваліфіковано за п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 

КК України (умисне вбивство двох або більше осіб; мало-
літньої дитини).
Вироком Ірпінського міського суду Київської області 

хлопця засуджено до 15 років позбавлення волі.
Вважаючи призначене покарання занадто суворим, об-

винувачений подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд 
погодився з позицією прокуратури Київської області та за-
лишив рішення суду першої інстанції без змін.

Прес-служба прокуратури Київської області

►Смертельне ДТП: в Ірпені нетверезий 
водій збив 19-річного хлопця
Як повідомляє кореспондент dtp.kiev.ua, смертельне 

ДТП сталося в Ірпені ввечері 4 січня. Там п'яний водій мі-
кроавтобуса Ford Tranzit Ігор Анатолійович Черненко не 
впорався з кермуванням і виїхав за межі проїжджої части-
ни, де збив і протягнув на капоті хлопця-пішохода, 1996 
р.н. Проїхавши по газону більше 25 метрів, п'яний водій 
буквально закарбував пішохода в стіну. На жаль, від отри-
маних травм хлопець помер на місці. Бригада швидкої 
констатувала смерть. 
Водія прямо в автомобілі побив батько загиблого, який 

ще не знав, що син помер. Із великими зусиллями чолові-
ка відірвали від водія, від якого неабияк несло алкоголем.
Як розповіли свідки, за секунди до трагедії загиблий 

помітив, що назустріч летить Форд і встиг врятувати свою 
супутницю, з якою йшов за продуктами. Дівчина не по-
страждала.
На місці аварії працювали патрулі поліції та опергрупа 

з Києва. Порушено кримінальну справу. Водій був затри-
маний, проте незабаром відпущений під підписку про не-
виїзд. Як стало відомо, у крові водія вміст алкоголю пере-
вищував допустиму норму більше ніж у 10 разів.

Джерело: dtp.kiev.ua
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Які вершини Які вершини 
підкорюємо?підкорюємо?

У кожного з нас є 
мрія. 
Оволодіти бажа-

ною професією, зу-
стріти своє кохання, 
бути здоровим чи 
допомогти одужа-
ти близькій людині, 
працювати в якійсь 
престижній компанії 
чи створити власний 
бізнес, пройтися ву-

личками весняного Риму або осіннього Пари-
жу, стрибнути з парашутом, підкорити вершини 
Альп, а то й Евересту. Як же без мрії?
Про людину можна багато чого дізнатися саме 

з її мрії. Бо під неї часто вибудовується усе життя. 
Наші мрії нас виковують, виховують, наповню-
ють. Людина підтягується до своєї мрії, стає в чо-
мусь схожою на неї, день за днем наближаючись 
до такого жаданого. От тільки кожна мрія має не 
тільки зовнішню оболонку (те, що помітно, відо-
мо іншим людям), але і внутрішнє наповнення, 
мотивацію. 
Можна прагнути стати багатим, щоб мати 

можливість більше допомагати людям, вкладати 
ресурси також у розвиток свого краю, в підтрим-
ку науки й культури, а можна цей же успіх звести 
до служіння власному задоволенню – смачної 
їжі, веселих тусовок, модного дорогого одягу, 
розкішних автомобілів, помпезних будинків. 
Мрія – стати багатим – одна й та сама, от тільки 
мотивація – зовсім різна. 
Днями мені на очі потрапила стаття про лю-

дей, у яких мрія підкорити найвищу вершину 
світу – Еверест – зібрала докупи усі їхні сили, 
аби витримати важкий підйом, негоду, сильні 
морози й потужні пориви вітру. Вони готувалися 
до підкорення місяцями, а то й роками, деталь-
но вивчаючи маршрут, готуючи спорядження, 
тренуючи своє тіло до тривалих навантажень. 
Здійснення цієї мрії – задоволення не з дешевих 
– на це треба десятки тисяч доларів. Хтось на 
сходження тривалий час збирав гроші, хтось по-
зичав, брав кредити, хтось знаходив і перекону-
вав спонсорів підтримати. Це сходження у своїх 
думках сміливці проживали не раз, готуючись до 
будь-яких випробувань. От тільки уся сіль події 
потім виявлялася зовсім в іншому… 
Мрія – це завжди сходження. Але вершина Еве-

ресту – у наших душах. Саме на цей, у кожного 
свій пік, ми підіймаємося щоразу, коли втілюємо 
свою мрію. Чи не так?
На яку вершину йшли десятки й сотні людей – 

підкорювачів Евересту чи будь-якої іншої висоти, 
коли проходили повз таких самих мрійників, ко-
трі замерзали, для яких білий пік гори залишився 
останнім краєвидом, який вони споглядали пе-
ред вічним сном серед нетанучих гірських снігів? 
Вони підкорювали вершину земну, не помітивши 
вершин у собі. 
Не можна суворо судити людей, не знаючи 

усіх деталей ситуацій, але що б робили ви, коли 
перед вами стояв би вибір – здійснити свою за-
повітну мрію чи врятувати іншу людину, яку вря-
тувати можете саме ви на шляху до своєї мрії? І 
саме це залишить вашу мрію нездійсненою? 
Вершина чи людина? 
Власний рекорд, перемога, тріумф чи прояв 

людяності, співчуття, подвиг не заради особи-
стої скороминущої слави, а заради продовжен-
ня чийогось життя? Чи не заради цієї, навіть не-
знайомої вам людини, яка перебуває за мить до 
небуття, Ви підіймалися, готувалися до цього мі-
сяцями, роками, все життя? 
Чи не ви є тим янголом, якого Бог посилає на 

допомогу іншій людині, якій більше немає на 
кого сподіватися? Чи не заради ось цього випад-
ку, який, на перший погляд, виглядає каменем 
спотикання, зовсім недоречним на шляху, Ви 
опинилися саме тут?
І випробування автоматично переходить в 

іншу площину – від фізичної, поверхнево-емо-
ційної, до духовної, глибинної. 
Земні вершини багато хто брав, а чи підкорені 

вершини своєї, вашої душі? 
У цьому номері ви можете прочитати фраг-

менти згаданої статті «Кладовище на Евересті». 
Приклади, наведені в ній, приголомшують. Вони 
багато чого в душі перевертають. 
Маємо усвідомити: якою б жаданою не була 

мрія, завжди треба залишати місце для неспо-
діванок, для відступу від неї, для шансу почути 
мрію іншої людини, яка може бути ще більш жа-
даною і насущною, ніж наша власна. Адже сце-
нарій нашого особистого життя так чи інакше – 
завжди у контексті сценарію інших людей, цілої 
країни й усієї нашої планети.  

Юлія 
БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СЛОВО РЕДАКТОРА

²Ç ÏÎÄÀÐÓÍÊÀÌÈ – ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÓ²Ç ÏÎÄÀÐÓÍÊÀÌÈ – ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÓ
Новий рік має приходити в оселю до кожного, тож 
волонтери громадської організації «Волонтерська 
рада» 4 січня вирушили на передову з гуманітарною 
допомогою для наших бійців. А щоб захисники відчули 
справжній дух свята – до них завітав… Дід Мороз. Він 
відвідав хлопців у Волновасі, Старогнатівці, Богданівці 
та в інших населених пунктах, якими сьогодні 
проходить нульова позиція.

Ірпінські волонтери роз-
повідають про поїздку: «До-
рога була легкою тож, не-
зважаючи на сніг, дісталися 
до бійців спокійно. Правда, 
у цій поїздці без неочікува-
них ситуацій не обійшлося: 
заблукали і мало не заїхали 
з подарунками до сепаратис-
тів. Хоча блукали недовго. 
Проїхавши 50 км, вирішили 
розвернутись, подзвонили 
до своїх і дізнались, що про-
пустили поворот, тож повер-
татись потрібно було недале-
ко. Доїхавши до потрібного 
нам повороту, натрапили на 
вказівник, де на зупинці ве-
ликими жовто-блакитними 
буквами було написано «дру-
ге прізвище» Путіна. А коли 
були в Богданівці, то чули 
два вибухи в районі містечка 
Гранітного».
Поїздка видалася доволі 

продуктивною, волонтери 
зустріли багатьох земляків: 
добре знайомих нам Самар-
ського Олександра з 72-ї 
ОМБр, Мельничука Андрія 
з 1-го гвардійського танко-
вого полку, Солонька Ігоря 
та багатьох інших. Також 
зустрілись із прекрасною 
патріоткою, відважною меш-
канкою Бучі Іриною, яка несе 
військову службу в зоні АТО.
Бійці передавали величез-

ну подяку всім, хто досі про 
них пам’ятає, зокрема Ку-
харській сотні Приірпіння за 
їх смачні вироби, Ірпінській 
біблійній церкві за новоріч-
ні пакунки, дитячому гуртку 
«Фітодизайн» та дітям 17-ї 
школи за новорічні прикра-
си й печиво ручної роботи. 
А боєць Андрій дякує своїм 
ангелам-охоронцям, малень-
ким волонтерам Василісі та 
Катерині Черенковим.

«Хлопці задоволені та, як 
завжди, з високим бойовим 
духом. Де б ми не були, в 
основному просили теплу 
спідню білизну, майки, шкар-
петки, підштаники, рукавиці 
та солодощі», – розповідають 
волонтери.
Та на цьому святкова ро-

бота для волонтерів не за-
вершилась. На Різдво, 7-го 
січня, здійснили поїздку в ре-
абілітаційний центр для учас-
ників АТО, що знаходиться в 
селі Циблі Переяслав-Хмель-

ницького району, де наші 
захисники перебувають на 
реабілітації після лікування 
в Ірпінському і Київському 
шпиталях.
Довідавшись про потреби 

центру, зібравши необхідне, 
з подарунками і хорошим 
настроєм вирушили. Доро-
гою забрали місцевих во-
лонтерів Волошин Мар’яну і 
Катерину, які у госпіталі свої, 
їм дуже раді – всі їх знають: і 
персонал, і бійці. Вони добре 
обізнані у потребах бійців, 
відразу зорієнтували, куди 
що потрібно, в яке відділен-
ня і скільки. Приязно до нас 
поставився і персонал – дуже 
дякували і запрошували при-
їздити ще.
В одному з відділень роз-

дали смачні гостинці – цукер-
ки, мандарини, яблука, каву, 
інші смаколики та засоби гігі-
єни, а в другому до солодких 
гостинців додали ходунки, 
тростини, також засоби гігіє-
ни, спортивні костюми, а на 
кухню передали посуд, ци-
булю, часник і лимони.
Бійцям було приємно, 

вони дякували волонтерам 
та із задоволенням фотогра-
фувалися з нами на згадку. 
Майже всі після реабілітації 
повернуться у свої військові 
частини й підрозділи. Нехай 
береже їх Господь! Окремо 
подякуємо переяславським 
волонтерам за теплі зустрічі 
та оперативний супровід.
Колектив волонтерів ГО 

«Волонтерська рада» приєд-
нується до слів наших захис-
ників та дякує всім небай-
дужим, хто долучається до 
допомоги.

P.S. Наразі готується ма-
шина у дитячі будинки так 
званої «сірої зони» в районі 
міст Артемівська, Слов’ян-
ська та інших населених 
пунктів. Відправка плануєть-
ся 20-го січня.
Тож охочі передати дитячі 

й жіночі речі, взуття, іграшки, 
канцтовари, речі особистої 
гігієни можуть приносити 
допомогу у штаб збору, що 
знаходиться за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Паризької Кому-
ни, 10. Телефон: (067)100-
87-29.
ГО «Волонтерська рада»

НА ФРОНТІ І В ТИЛУ
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ В 2016 РОЦІ В УКРАЇНІ ДОРОЖЧАТИМЕ 
ДВІЧІ – У БЕРЕЗНІ ТА ВЕРЕСНІ
В Україні в 2016-му році 

триватиме зростання тари-
фів на комунальні послуги. 
Наскільки подорожчає вода 
й опалювання, в Націо-
нальній комісії, що здійс-
нює держрегулювання у 
сфері енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП), 
наразі не знають, проте 
вже зараз відомо, у скіль-
ки українцям у 2016-му 
році обійдеться електро-
енергія. Згідно з постано-
вою НКРЕКП №220, елек-
троенергія для українців у 
2016-му році подорожчає 
двічі, передає Хроніка.інфо 
з посиланням на «Сегодня». 

Так, якщо зараз українці, 
які споживають від 100 до 
600 кВт/год. електроенергії 
на місяць, платять за кожен 
кВт 78,9 коп., у березні та-
риф зросте до 99 коп., а у 
вересні – до 1,29 грн. Тож 
сім'я, яка в середньому 
використовує 300 кВт/год. 
електроенергії й платить 
109,8 грн. за світло, з 1 бе-
резня буде платити 299,7 
грн., а з 1 вересня – 387 
грн. На цьому подорож-
чання не закінчиться, вже 1 
березня 2017 р. 1 кВт подо-
рожчає до 1,68 грн.
Джерело: ukrreal.info/ua

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

► Голова Ради національної безпеки та оборони 
Олександр Турчинов прокоментував нову стратегію 
нацбезпеки Росії, в якій зазначено, що в Україні відбувся 
антиконституційний державний переворот, а військовий 
конфлікт на Донбасі створили Захід і США. Це, згідно зі 
стратегією, створює загрозу для Росії з огляду на «чима-
лу протяжність російсько-українського кордону». Вперше 
у стратегії безпеки Росії визначено головного ворога – 
США, які «протидіють самостійній зовнішній і внутріш-
ній політиці Росії, прагнучи зберегти своє домінування у 
світі». Загалом, на думку Турчинова, головний документ 
із безпеки Росії «переповнений порожніми гаслами і са-
морекламою величі Росії та її керівництва, але російська 
загроза для нашої країни, на жаль, – не пустощі. Протидія 
їй – головний пріоритет держави».

►Перший президент Леонід Кравчук вважає, що 
Україна має запропонувати державну автономію для 
Криму. «Нам потрібні нові підходи. Що ми чуємо від 
влади: якщо ми будемо жити краще в Україні, то Крим 
сам захоче повернутися. Це ілюзії. Проблема Криму – це 
політичне питання не тільки України, а України та Росії, 
України і світу», – сказав він. «Територія Криму має широ-
ку державну автономію, але входить до складу України», 
– так він бачить вихід із ситуації. За його словами, «це 
зовсім інше», ніж Автономна Республіка: «Ця автономія 
не державна була. Я ж говорю про державну автономію. 
Так, як Південний Тіроль – це окрема держава, але вона 
входить до складу Італії – і питань не виникає. А там йшла 
війна десятки років. Вирішили!». «Забрати Крим силою? 
Це нереально», – додав Кравчук. На питання, чи піде 
на це Росія, він відповів: «Ми ж не пробували навіть. Я 
хочу, щоб до Росії звернулися саме з такою пропозицією. 
Може, не зараз, а коли ситуація зміниться». Кравчук та-
кож вважає, що можна погодитися й на особливий статус 
Донбасу заради припинення бойових дій на сході.

► Україна не закуповує газ у Росії через високі 
ціни, а закуповує його в країнах ЄС, де ціна нижча, 
заявив Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк: «1 січня вони 
виставили рахунок з ціною газу 212 доларів за тисячу ку-
бічних метрів. Середня ж вартість газу в Євросоюзі – 200 
доларів США».
Президент Петро Порошенко також днями заявив про 

енергонезалежність України від Росії: «В умовах, коли 
Росія ухвалила рішення оголосити ембарго на значну ча-
стину української продукції, ми продемонстрували, що 
здатні себе захистити. Ми на сьогодні енергонезалежні, 
і коли Росія спробувала перекрити постачання газу, ми 
сказали: обійдемося».

► Україна приєднується до «Нового шовкового 
шляху» з Європи в Китай. 15 січня з Іллічівська стартує 
демонстраційний рейс контейнерного потягу (20 вагонів) 
за маршрутом Україна – Грузія – Азербайджан – Казах-
стан – Китай. Маршрут має стати конкурентним порівня-
но з традиційним сухопутним, дозволить перенаправи-
ти вантажопотоки в східному напрямку в обхід Росії та 
включає поромні переправи Чорного і Каспійського мо-
рів (Іллічівськ – Батумі та Алят – Актау-Порт). 

► Глава штабу Цивільної блокади Криму Ленур 
Іслямов розповів про новий формат блокади Кри-
му, який передбачає формування кримсько-татарсько-
го батальйону у складі Нацгвардії для спільної охорони 
адмінкордону з півостровом. «Ми зараз формуємо такі 
цивільні об'єднання, які стоятимуть на всіх контрольних 
пунктах (Чонгар, Чаплинка, Каланчак) разом із прикор-
донниками та митниками, це вже буде законодавчо», – 
повідомив Іслямов. Він також оцінив блокаду Криму як 
успішну. Один із результатів – постанова Кабміну про 
припинення торгівлі з півостровом.

► Церква готова ухвалити рішення про перенесен-
ня святкування Різдва на 25 грудня, але на це має 
бути бажання віруючих, заявив предстоятель Україн-
ської православної церкви Київського патріархату Святій-
ший Патріарх Філарет. За його словами, Різдво 25 груд-
ня святкують не тільки католики з протестантами, але й 
переважна більшість православних церков. «Можливість 
перейти на новий стиль є, але народ до цього не гото-
вий. Коли віруючі погодяться, церква перейде на новий 
стиль», – сказав він.

► На кожного працездатного українця припадає 
понад 94 тисячі держборгу. Частка державного боргу 
в розрахунку на кожного працездатного українця станом 
на кінець 2015 р. становить 94,2 тис. грн., що на 54,6%, 
або ж на 33,3 тис. грн. більше порівняно з 2014 роком. 
Про це йдеться в аналітичному звіті компанії Case Ukraine 
«Ціна держави», який цитує УНІАН. 
За підрахунками експертів, на кінець листопада 2015 

р. державний і гарантований борг України скоротився 
до 80% ВВП, тоді як у лютому цей показник становив 
100% ВВП. Найбільше скорочення боргу відбулося в ли-
стопаді (на 4,2 млрд. дол.) у результаті списання частини 
зовнішнього боргу після завершення реструктуризації. 
При цьому експерти зазначили, що в гривневому еквіва-
ленті протягом січня-листопада 2015 борг збільшився на 
41,4%. «Це пояснюється не лише отриманою міжнарод-
ною допомогою, але й девальвацією гривні з 15,8 грн. 
за 1 долар на кінець грудня 2014 до 23,9 грн. на кінець 
листопада 2015 року», – йдеться в повідомленні. 
Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та 

гарантованого державою боргу України станом на 30 
листопада 2015 р. склала 65,150 млрд. дол., що на 4,6 
млрд. дол., або на 7% менше показника на початок 2015 
р. При цьому, у гривневому еквіваленті з початку 2015 р. 
по листопад держборг виріс на 41,3% – до 1,556 триль-
йона гривень, пише expres.ua.

ßÊ ÇÐÎÑÒÀÒÈÌÓÒÜ Ö²ÍÈ, ßÊ ÇÐÎÑÒÀÒÈÌÓÒÜ Ö²ÍÈ, 
çàðïëàòè ³ êóðñ äîëàðà â 2016 ðîö³çàðïëàòè ³ êóðñ äîëàðà â 2016 ðîö³
У 2015 році життя подорожчало на 48%, в 2016-му експерти обіцяють дворазове зниження 
інфляції, подальше зменшення реальних зарплат і долар не вище 30 грн.

Минулий рік для україн-
ців виявився непростим: усі 
товари та послуги в країні 
тільки дорожчали, і нічого 
не подешевшало. Про це 
говорять дані Держслужби 
статистики, що підрахувала 
інфляцію за 2015 рік: рік 
до року вона склала 48,7%. 
Тобто в середньому життя в 
нашій країні подорожчало 
майже в 1,5 рази. Цей рік 
для нас теж буде непро-
стим, прогнозують експер-
ти й уточнюють: поліпшен-
ня варто чекати не раніше 
2017-го.

ПО ПОЛИЧКАХ
Найбільше українців у 

минулому році, безумовно, 
шокувало зростання цін на 
комунпослуги – 115% за 
рік! У тому числі газ – у 4,5 
рази або на 353%! У порів-
нянні з цими цифрами, інше 
виглядає вже не так страш-
но. Хоча статистика сумна: 
так, продукти за рік зросли 

в ціні на 44,4%, і розкид по 
приросту вартості дуже ве-
ликий.
Так, соняшникова олія 

додала більше 77% (у гро-
шах це 12–13 грн./л), а 
фрукти – 72%, але в основ-
ному за рахунок імпортних: 
1 кг бананів подорожчав 
на 15–16 грн. (удвічі), а кг 
українських яблук – на 2–3 
грн. (25–30%). Вітчизняні 
продукти дорожчали мен-
ше: вершкове масло вирос-
ло в ціні на 18,6%, молоко 
на 22,6%, м'ясо – на 33%. 
Із промтоварів найбіль-

ше, на 70%, подорожчали 
автомобілі – оскільки, за 
словами президента «Укра-
налітцентру» Олександра 
Охріменка, це товар не пер-
шої необхідності, а прода-
ють їх переважно за валюту. 
Одяг і взуття, навіть імпорт-
ні, додали до вартості 33%, 
паливо – 34%. У 1,5 рази 
подорожчали ліки.
ПРОГНОЗИ. Експерти 

впевнені, що офіційний 

прогноз інфляції в 12%, 
закладений у бюджет на 
2016 рік, буде перевище-
ний. За розрахунками Нікі-
тченка, за рік ціни зростуть 
майже на 20%, Охріменко 
ж обіцяє до 25%. «Подо-
рожчання продуктів і про-
мтоварів стримає попит, а 
паливо може подешевшати 
через нафту», – прогнозує 
Охріменко. При цьому, за 
його словами, номінальні 
зарплати, згідно з бюдже-
том, зростуть приблизно на 
20%, але реальні – тільки на 
10%, тому українці стануть, 
на жаль, ще біднішими. По-
кращення життя, за його 
словами, почнеться лише з 
2017 р. Нікітченко згоден: 
«Поступово ми побачимо 
реальне зростання зарплат, 
вище інфляції. Але в дола-
ровому еквіваленті зарпла-
ти повернуться на рівень 
2013 не раніше ніж через 
4–5 років». Також Нікітчен-
ко очікує, що через пробле-
ми з експортом до Росії і 

СНД продуктів харчування 
підвищиться пропозиція на 
ринку України, поки бізнес 
наростить експорт в ЄС. 
Це стримає ціни. Зростан-
ня акцизів уже призвело 
до помітного підвищення 
цін на алкоголь і сигарети, 
але через скасування мита 
трохи подешевшають то-
вари з Європи: авто, елек-
троніка, риба, фрукти. Що 
стосується курсу долара, то 
тут експерти налаштовані 
оптимістично: за стабільної 
політичної ситуації гривня 
також буде стабільною, а 
отримання траншу МВФ, 
зниження цін на енергоно-
сії у світі та нарощування 
експорту в ЄС навіть зміц-
нять курс. У першому пів-
річчі Нікітченко обіцяє курс 
24–25 грн./$ з поступовою 
тенденцією до підвищення. 
Охріменко також обіцяє, що 
вище 30 грн. долар не під-
скочить.

Джерело: segodnya.ua

ТАРИФИ
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ЗОШ № 13 – 11 млн. 200 
тис. грн. У Коцюбинському 
на ЗОШ №18 – 12 млн. 900 
тис. грн.

Колектор
Минулого року на ремонт 

колектора, який зв’язує Ір-
пінь та селища, область ви-
ділила 6 млн. грн. Ірпінська 
міська рада спільно з водо-
каналом подали окремі про-
екти на 11 млн. грн.
В Ірпені на реконструкцію 

самопливного каналізацій-
ного колектору по вул. Укра-
їнській  від вул. Пушкінська 
до вул. Соборної, 1-а виді-
лено 13 млн. 570 тис. грн. 
У Гостомелі на капітальний 
ремонт системи водовід-
ведення по вул. Луговій, 6 
та 6-а, – 1 млн. 82 тис. 144 
грн. На будівництво системи 
каналізування по вул. Пуш-
кіна та частини вул. Рекуно-
ва (II черга) – 485 тис. грн. 
На проведення спеціальних 
заходів, спрямованих на 
запобігання пошкодженню 
ландшафтного заказника 
місцевого значення «Вор-
зельський» – 3 млн. грн.

Освітлення
Ірпінь подав проект до 

Державного фонду регіо-
нального розвитку щодо 
економного освітлення всьо-
го Ірпеня новими енергозбе-
рігаючими світильниками. 
У конкурсі Ірпінь присутній. 
Згідно з проектом, місто 
зможе заощадити до 50–
60% коштів на освітленні 
вулиць.

Підтоплення
Кілька років тому в Клав-

дієвому звели будинки там, 
де раніше були меліораційні 
споруди. У результаті маємо 
підтоплення підвалів у Ворзе-
лі (Кичеєвому). З обласного 
бюджету отримано 500 тис. 
грн. на усунення проблеми. 

А от на захист від підто-
плення територій смт. Вор-
зель виділено 1 млн. 450 тис. 
грн.
На часі – здійснення за-

хисту від підтоплення те-
риторії смт. Гостомель по 
вул. Гагаріна, Миру, Пуш-
кіна, Новозаводській,на що 
заплановано асигнувати – 
1 млн. 400 тис. грн.
На багатьох вулицях Ірпе-

ня теж спостерігається підто-
плення. Усі ці вулиці включе-
ні у проекти, які, якщо вони 
отримають обласне фінансу-
вання,  допоможуть вирішити 
це питання. Отже, втіляться в 
життя заходи з захисту від під-
топлення та поліпшення тех-
нічного стану і благоустрою 
водойми у м. Ірпінь.
А ще Ірпінь займається 

проблемою торф’яників. Це 
означає, що врешті будуть 
виконані роботи, пов’язані 
з поліпшенням технічного 
стану і благоустрою каналів 
вздовж річки Ірпінь з метою 
запобігання пожежам на тор-
фовищах.
Сподіваємося, що з часом 

нам вдасться закрити не тіль-
ки ці проблеми, а й інші, які 
уже багато років створюють 
дискомфорт для жителів на-
шого міста й регіону.

Підготували: 
Данута КОСТУРА, 

Володимир КОСКІН

Äëÿ ³ðï³íö³â Äëÿ ³ðï³íö³â ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÑÒÂÎÐÅÍÎ 
«ÁÀÍÊ ÎÄßÃÓ»«ÁÀÍÊ ÎÄßÃÓ»

В Ірпені на вулиці Центральній, 55 відкрито «Банк 
одягу». Це небувала річ, адже одяг, взуття, дитячі іграшки 
там можна отримати безкоштовно. І це багатство при-
значено для людей справді нужденних, соціально неза-
хищених, а також для сімей бійців АТО.
За цією ініціативою стоять волонтери та рада ветера-

нів АТО при Ірпінській мерії, зокрема заступник голови 
цієї ради Антон Головенко, колишній боєць 79-ї аеромо-
більної бригади, що був важко поранений на Донбасі. 
Він зазначає: «Ми стартували з двох тонн речей, які на-
дала благодійна місія Норвегії, що працює в Україні сім 
років. 
Маємо базу даних людей, які потребують допомоги. 

Контактуємо з директорами шкіл, із Центром соціальних 
служб для дітей, сім'ї та молоді, з пунктами обігріву. 
Також просимо не залишитися осторонь жителів Ірпе-

ня, які мають речі, які їм не потрібні. Ми знайдемо їм 
гідне застосування. 
Є велика надія, що цю хвилю підтримають представ-

ники бізнесу, влади та громадськість. 
Отже, запрошуємо ірпінців у будні з 9:00 до 17:00. 

Наш співробітник Діана Бондар  зустрічатиме людей. Че-
каємо тих, хто потребує, і тих, хто готовий допомогти».

Володимир КОСКІН
Фото: Володимир ШИЛОВ

СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Íàòàë³ÿ Ñåìêî: Íàòàë³ÿ Ñåìêî: «ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ ÐÎÊÓ «ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ ÐÎÊÓ 
Â ²ÐÏÅÍ² ÏËÀÍÓªÌÎ Â²ÄÊÐÈÒÈ ÍÎÂ² Â ²ÐÏÅÍ² ÏËÀÍÓªÌÎ Â²ÄÊÐÈÒÈ ÍÎÂ² 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍ² ÑÀÄÎ×ÊÈ»ÊÎÌÓÍÀËÜÍ² ÑÀÄÎ×ÊÈ»

ÍÀ ×È¯É ÑÎÂ²ÑÒ² ÑÍ²Ã?ÍÀ ×È¯É ÑÎÂ²ÑÒ² ÑÍ²Ã?
Сніг – це не тільки білі, майже святкові вулиці, а й велика проблема: автозатори й аварії, запізнення 
на роботу, в навчальні заклади, це – потрапляння в лікарні. Сніговій в Ірпені вже добряче 
«пожнивував»: десятки людей загіпсовані й десятки автівок підлягають рихтуванню та іншим нині 
дуже вартісним ремонтам.

На сьогодні до виконання 
робіт з прибирання вулич-
но-дорожньої мережі міста 
Ірпеня сплановане викори-
стання 10 одиниць комуналь-
ної техніки, вивезення снігу 
та завантаження піскосуміші. 
Вулиці та двори прибирають 
78 двірників. Також залуча-
ють приватну техніку: трак-
тори і машини для вивезення 
снігу. Велику допомогу нада-
ють підприємці Куровський 
і Пащинський, а також ПП 
«Старелектро».
За словами міського голо-

ви В.Карплюка, роботи в цьо-
му напрямку ведеться недо-
статньо. Однією з проблем є 
нерозчищені від снігу зупин-
ки громадського транспорту, 
території поблизу магазинів, 
офісів, кафе та інших об’єк-
тів приватної власності, за 
якими закріплена прилегла 
територія. «Потрібно негай-
но звернутися до підприємців 
з вимогою розчистити при-
леглу до своїх об’єктів тери-
торію, – акцентував Володи-
мир Карплюк. – Не потрібно 

чекати, поки приватну тери-
торію розчищатимуть міські 
комунальні служби».
Разом із тим помічено таке 

неподобство. Скажімо, муні-
ципальна служба почистила 
від снігу дорогу і посипала її 
пісочком. Та звідкись беруть-
ся хвацькі людці, які вивозять 
або лопатами викидають «за-
йвий сніг» на очищену проїж-
джу частину шляху, мовляв, 
машини розмісять…
Тож боротьба зі снігом 

– справа відповідальна та 
життєво важлива. На поне-
ділковій апаратній нараді в 
Ірпінській міській раді мер 
Володимир Карплюк рішуче 
наполягав на тому, що очи-
щення доріг є пріоритетом. 
Комунальні служби прово-
дять очистку від снігу доріг, 
площ і тротуарів, закріпле-
них за містом. Однак, згідно 
з правилами, прописаними 
у Статуті міста Ірпеня, не 
лише відповідні комунальні 
підприємства та служби, а й 
«підприємства, організації 
й установи всіх форм влас-

ності, громадяни, які мають 
житлові будинки або будів-
лі та споруди у приватній 
власності або користуванні, 
зобов`язані: проводити що-
денне основне прибирання, 
очищення, поливання (в літ-
ній період) тротуарів, проїж-
джої частини вулиць, площ, 
подвір`їв; своєчасно очища-
ти дахи, водостічні труби, 
карнизи від снігу та льоду; у 
разі ожеледі негайно посипа-
ти спеціальними матеріала-
ми дороги, тротуари, очища-
ти асфальтове покриття від 
затверділого снігу та льоду 
(Ст.20)».
Так що порядок у місті – це 

спільна справа служб міста, 
його установ і самих жителів. 
Звертаючись до керівників 

комунгоспу і КП «Контроль 
благоустрою», В.Карплюк 
запропонував певні методи 
впливу на тих підприємців, 
за якими закріплені терито-
рії, однак вони абсолютно 
безвідповідально ставляться 
до питання догляду за ними: 
«Прошу попередити кожного 

підприємця, у якого є техні-
ка: «Очищайте закріплені за 
вами території». Центр міста 
оперативно вивільняється від 
снігу, проте на інших вули-
цях – гармидер. Який вихід? 
Звертатися до бізнесменів і 
попереджувати: якщо вони 
не прибиратимуть сніг, писа-
тимуться доповідні в міську 
раду. 
У місті є чимало зупинок 

громадського транспорту 
біля будівництв. Їду і бачу: 
прибиральниця прибрала 
зупинку БЦЗ. А наступна зу-
пинка вже не прибрана, хоча 
неподалік будується багато-
страждальний будинок за-
будовника Войцеха. У нього 
зараз 30 робітників сидить, 
оскільки взимку нема чого 
робити. То нехай вийдуть із 
лопатами і почистять одну й 
другу зупинки».
Також міський голова 

дав доручення сформува-
ти мобільні групи у складі 
інспекторів КП «Контроль 
благоустрою міста», відді-
лу житлово-комунального 
господарства міськвиконко-
му для контролю за виконан-
ням робіт з прибирання снігу 
відповідними службами Ірпе-
ня. Впродовж дня ці мобіль-
ні групи інспекторів мають 
об’їхати місто в пошуках про-
блемних місць та недоліків у 
прибиранні снігу на дорогах, 
міжквартальних проїздах та 
прибудинкових територіях 
та акцентувати увагу праців-
ників КП «Управління житло-
во-комунального господар-
ства «Ірпінь» на пріоритетних 
місцях для першочергового 
направлення снігоприби-
ральної техніки.
Мер Ірпеня закликав аку-

мулювати всі сили для при-
бирання снігу, замість того, 
щоб бути схожим на тих, хто 
полюбляє зачаровано диви-
тися, як горить вогонь, тече 
вода і хтось працює.

Володимир КОСКІН

СПІЛЬНА СПРАВА

ФОТОФАКТ

Керівництво Ірпінської міської ради готує та подає на профільні конкурси проекти на отримання 
фінансування з обласного бюджету Державного фонду регіонального розвитку. Перші 8 мільйонів гривень 
на допомогу у вирішенні проблеми з нестачею дитячих дошкільних навчальних закладів уже виграно. 
Планується залучити кошти на утеплення шкіл, будівництво та реконструкцію дитсадків, вирішення питань 
із підтопленням, запровадження енергозберігаючих технологій в освітленні міста тощо, про що розповідає 
«ІВ» заступник міського голови Ірпеня з гуманітарних питань Наталя СЕМКО.

«У черзі на місце в са-
дочку в Ірпені стоять понад 
4500 дітей, із них 150 ді-
тей, родини яких переїхали 
зі сходу України та Криму. 
Між іншим – 75 таких діток 
уже відвідують дитячі са-
дочки», – зауважує Наталя 
Григорівна. До слова: якщо 
один садочок розрахова-
ний на 150 дітей, то для 
того, щоб місць вистачило 
всім ірпінським дітлахам, 
котрі перебувають у черзі, 
потрібно звести не менше 
30 дитячих садочків! Тобто 
роботи тут непочатий край! 
Ірпінське керівництво це 
розуміє і крок за кроком 
рухається у напрямку вирі-
шення цієї проблеми. 
Тож, за словами Наталі 

Самко, уже пройшов екс-
пертизу і виграв конкурс 

проект дитячого садочка по 
вул. Курортній, 9. У рамках 
співфінансування з облас-
ного бюджету Ірпінь отри-
мав 8 млн. грн. 

«Нові садочки будуть 
збудовані на вулицях Сково-
роди, Комінтерну. На Лесі 
Українки наразі ведуться 
проектні роботи – поруч зі 
старим садочком має  з’яви-
тися новий, а той – теплий і 
затишний, де зараз перебу-
вають діти, залишиться для 
ясельних груп.
Усього планується за-

безпечити місцем у садку 
близько 1000 дітей».

Садочки у Ворзелі та 
Гостомелі
Є проблема з дитячими 

садочками у Ворзелі. У дію-
чих садочках хоч  періодич-

но й здійснюється ремонт, 
але вони цього тим не менш 
потребують. А головне – 
поруч необхідно будувати 
нові корпуси. На сьогодніш-
ній день керівництво Ірпеня 
разом із селищною радою 
Ворзеля розробляють про-
ект. Після цього можна буде 
розпочинати будівництво. 
У Гостомелі швидше йде 

робота з вирішенням про-
блеми браку дитячих садків. 
Там нове керівництво пла-
нує уже незабаром (навесні 
цього року) збудувати два 
комунальні садочки по ву-
лицях Леніна і Радгоспній. 
Нині ці заклади на стадії 
проектування. 
У Коцюбинському, дякую 

екс-голові В. Садовському, 
садочки перебувають у най-
кращому стані: утеплені, 

відремонтовані, мають світ-
лі  затишні групи.

Утеплення
У програму утеплення, 

яка передбачає заміну ві-
кон, батарей, утеплення 
стін, даху, цокольних при-
міщень, включені всі школи 
та дитячі садочки Ірпеня. 
Наразі тільки у двох садоч-
ках вестимуться роботи. Це 
– школа №3 на СМУ та 6-й 
садочок, що на БЦЗ. Для ін-
ших садочків і шкіл готують-
ся проекти. В Ірпені на ЗОШ 
№3 виділено 11 млн. 713 
тис. 600 грн., на СЗОШ №1 
– 5 млн. 710 тис. 200 грн., 
на СЗОШ №2 – 11 млн. 300 
тис. 500 грн. 
У Ворзелі на утеплення 

ЗОШ №5 піде 12 млн. 900 
тис. грн. У Гостомелі на 
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8 січня 2016 року. Вихідний. Мені потрібно бути в Ірпені о 14 годині. Маршрут №11, який курсує між 
Рубежівкою та Ірпенем, проходить через Ворзель. Дві маршрутки ходять у будні, в основному, щогодини.

У вихідні дні інтервал 
серйозніший – від 2-х до 
3,5 годин. 8 січня маршрут-
ка о 13 годині проігнорува-
ла охочих доїхати нею до 
Ірпеня (попередня – об 11 
год. 10хв). Наступна ж була 
за розкладом о 16:40. Елек-
тричка, до якої чимчикува-
ти хвилин 20, відходить з 
Ворзеля о 12:15, наступна 
– о 14:45. 
Сідаю на маршрутку 

№424 о 13:30. Доїжджаю 
до «Модуля» в надії пере-
сісти на 18-Д. Невдовзі під-
ходить. Плачу 4 грн., про-
їжджаю одну зупинку з тим, 
щоб почути, що маршрутка 

вирушить до Ірпеня згідно з 
графіком – о 14:15. Просто 
водій замість відведених 
для його маршруту 50 хви-
лин доїхав раніше на хви-
лин 25. Іду знову на 424-й 
маршрут, щоб дістатися до-
дому. Ось так, добре змерз-
нувши, витративши більше 
години і 14 грн., я так і не 
потрапила в Ірпінь. 
Хто ж між собою врешті 

пов′яже нормальним тран-
спортним сполученням 
Ворзель та Ірпінь? Невже 
Ворзель – це якась далека 
земля, винесена в частині 
транспортного сполучення 
за дужки? Ці дві маршрутки 

№11 завжди переповнені. 
Якщо б до цього маршруту 
додати бодай ще одне авто, 
виграли б усі – чим часті-
ший і надійніший маршрут, 
тим більше людей ним ско-
ристається. Люди вже не 
шукатимуть інші варіанти 
сполучення. 
Раніше з ворзельського 

Кичеєва ходив до Ірпеня 
автобус №19. Він підбирав 
людей із цього, тепер зов-
сім забутого кутка. Чому б 
його не відновити? Чому б 
ним не скоригувати великі 
часові проміжки у графі-
ку між електричками? Тим 
більше, що деякі з них не 

зупиняються у Кичеєвому, а 
тільки у Ворзелі!
Колись я запитала свого 

знайомого, який часто бу-
вав в Австрії, що найперше 
йому впало у вічі. Замис-
лившись на якусь мить, він 
сказав: «Там у метро го-
динник показує, скільки ще 
часу залишилося до прихо-
ду поїзда».
У цій неначе невеличкій 

деталі сконцентровані і чіт-
кість роботи транспорту, 
і повага до людей. А що у 
нас?

Данута КОСТУРА

ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ 
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АВТОВЛАСНИКАМ ДО ВІДОМА

Наприкінці минулого року (з 7 листопада) в Україні частково змінено правила дорожнього руху. 
Частину нововведень у ПДР зроблено згідно з законом про Національну поліцію, а велика частина 
змін передбачена окремим законом.

ШТРАФНІ БАЛИ
Одне з основних ново-

введень – поява поняття 
«Штрафних балів». Тепер 
кожному громадянинові 
України, який має право 
на водіння транспортного 
засобу, щорічно (із дня от-
римання права на водіння 
транспортного засобу) нара-
ховуватиметься 150 балів.
Як повідомили в МВС, у 

разі порушення правил ПДР, 
яке буде зафіксовано в авто-
матичному режимі, з водія 
списуватимуть 50 балів.
Серед таких порушень 

– перевищення швидкості, 
проїзд на заборонний сиг-
нал, порушення правил зу-
пинки та стоянки, а також 
заборона рухатися по смузі 
для громадського транспор-
ту, тротуарам або пішохід-
ним доріжкам, виїзд на смугу 
зустрічного руху, порушення 
правил проїзду переїзду.
Після вичерпання ліміту 

балів водій за подальші по-
рушення повинен буде опла-
чувати штрафи у грошовому 
вигляді. При цьому, якщо во-
дій не порушував ПДР про-
тягом року, і, відповідно, не 
використав штрафні бали, то 
накопичуватися в подальшо-
му вони не будуть.

АВТОМАТИЧНА ФІКСАЦІЯ
На багатьох дорогах зно-

ву з'явиться система автома-
тичної відео- та фотофіксації 
порушень правил дорожньо-
го руху. За задумом, стаці-
онарні камери візьмуть на 
себе роль інспекторів Дер-
жавтоінспекції, що стоять на 
місці, тоді як самі патрульні 
постійно переміщатимуться 
своїми маршрутами.
Інформацію про автома-

тично зафіксовані порушен-
ня власник транспортного за-
собу зможе отримувати або 
на мобільний телефон, або 
на електронну пошту. Ця по-
слуга надається безкоштовно 
– необхідно лише подати від-
повідну заявку в МВС.
Обробку результатів авто-

матичної фіксації на етапах 
встановлення власника авто-
мобіля і винесення постано-
ви проводитимуть в ручному 
режимі співробітники поліції.

НОВЕ У СПЛАТІ ШТРАФІВ
Нові правила також вно-

сять низку змін у систему 
штрафів. Зокрема, вводить-
ся система заохочення для 
своєчасної оплати штрафу. 
Так, за порушення, яке було 
зафіксовано в автоматично-
му режимі, протягом 5 днів 

із дня отримання постанови 
досить буде внести тільки по-
ловину від суми штрафу.
Для усіх штрафів (у сфері 

безпеки дорожнього руху): у 
разі несплати штрафу впро-
довж 30 днів із дня вручення 
постанови стягується пеня в 
подвійному розмірі. Якщо ж 
після закінчення 61 дня по-
рушник не сплатить штраф 
і пеню, справа передавати-
меться виконавчій службі. 
Крім того, можлива безготів-
кова оплата через термінал 
на місці здійснення порушен-
ня.

Також вводиться норма, 
що суб'єктом правопорушен-
ня (перевищення швидкості 
руху, проїзд на заборонний 
знак, зупинка в недозволе-
ному місці тощо) є особа, 
що керувала транспортним 
засобом на момент здійснен-
ня правопорушення, а не ав-
товласник.
Ще, як відмічають експер-

ти, нові правила прибирають 
так звані «вилки» у розмірі 
штрафів, причому у бік змен-
шення розміру стягнення. 
Приміром, за випуск в екс-
плуатацію автомобілів, у яких 

вміст забруднюючих речовин 
у відпрацьованих газах пере-
вищує норму, тепер штрафні 
санкції складатимуть 80 не-
оподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, а не як ра-
ніше – від 80 до 130. Такий 
принцип застосовується й до 
інших порушень. У нових 
ПДР немає норми, яка рані-
ше дозволяла зупиняти будь-
яке авто з формулюванням 
«проведення цільових захо-
дів (операції, відробітки, пла-
ни) для перевірки докумен-
тів на право використання 
й керування транспортним 
засобом». Раніше ця норма, 
по суті, розв'язувала руки 
інспекторам, дозволяючи зу-
пиняти під приводом «відро-
бітку» практично усіх.

ЗУПИНКА ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ
Після набуття чинності За-

кону «Про Національну полі-
цію» залишилося 10 причин 
зупинити автомобіль:

– водій порушив Правила 
дорожнього руху;

– на автомобілі немає но-
мерного знаку, він розміще-
ний неправильно, закритий 
сторонніми предметами або 
його неможливо прочитати з 
відстані 20 метрів;

– є очевидна технічна не-
справність транспортного 
засобу;

– надійшла інформація 
про причетність водія або 
пасажирів транспортного 
засобу до здійснення ДТП, 
кримінального або адміні-
стративного правопорушен-
ня, або якщо є інформація 
про те, що транспортний за-
сіб або вантаж можуть бути 
об'єктом або засобом ство-

рення ДТП, кримінального 
чи адміністративного право-
порушення;

– транспортний засіб пе-
ребуває в розшуку;

– треба взяти свідчення у 
водія або пасажирів про об-
ставини ДТП, кримінальне 
або адміністративне право-
порушення, свідками якого 
вони могли бути;

– необхідно залучити во-
дія транспортного засобу для 
допомоги іншим учасникам 
дорожнього руху, поліцей-
ським або залучити як свідка 
під час оформлення прото-
колів про адміністративні по-
рушення або матеріалів, що 
стосуються ДТП;

– уповноважений орган 
ухвалив рішення про заборо-
ну або обмеження руху;

– спосіб кріплення ванта-
жу на транспортному засобі 
створює небезпеку іншим 
учасникам дорожнього руху;

– порушений порядок ви-
користання спеціальних світ-
лових або звукових сигналів.

ДАІ – ДО КІНЦЯ РОКУ
У той же час не дивуйтеся, 

якщо раптом на дорогах ви 
побачите звичних співробіт-
ників ДАІ. Згідно з законом 
про Національну поліцію, до 
створення й укомплектову-
вання на усій території Укра-
їни патрульної поліції тим-
часово, до 31 грудня 2016 
року, дозволяється функціо-
нування у складі поліції Дер-
жавної автомобільної інспек-
ції й підрозділів громадської 
безпеки. 

За повідомленнями 
Інтернет-видань

 Фото: Володимир ШИЛОВ
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У результаті дорожньо-транспортних пригод щорічно в світі гинуть 
більше 1,3 млн. осіб, до 50 млн. – отримують травми і стають 

інвалідами. Половину всіх жертв складають представники вразливих 
груп – пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти.

Якщо в багатьох країнах 
із високим рівнем прибут-
ків показники смертності в 
результаті дорожньо-тран-
спортних пригод за останні 
десятиріччя стабілізувалися 
або знизились, то в більшо-
сті регіонів світу, як показу-
ють результати досліджень, 
кількість смертних випадків 
зростає.
Безпеку на дорогах часто 

розглядають як суто тран-

спортне питання, а не як 
проблему охорони здоров’я, 
випадки дорожньо-тран-
спортного травматизму 
відносять до нещасних і не-
мовби невідворотних, приді-
ляють їх запобіганню менше 
уваги, ніж лікуванню та про-
філактиці хвороб. 
Насправді більшості до-

рожніх травм можна було б 
уникнути. Вірогідність смерті 
під час ДТП можливо зни-

зити при правильному ви-
користанні ременів безпеки 
–на 60%, при обов’язковому 
використанні спеціальних 
сидінь для дітей – на 35%. 
Шоломи дозволяють уник-
нути смертельних і тяжких 
травм голови на 45%. Вико-
нання законів, які регулюють 
вживання водіями алкоголь-
них напоїв, дає змогу змен-
шити кількість ДТП з цієї при-
чини на 20%. При зниженні 

НА ЗАМІТКУ

середньої швидкості руху 
на 1 км/годину аварій стає 
на 2% менше.
Дуже важливо, щоб во-

дії, учасники руху та пра-
цівники ДАІ уміли в разі 
необхідності надавати 
своєчасно і кваліфіковано 
першу медичну допомогу. 
Це може запобігти фаталь-
ним наслідкам. Знання цих 
прийомів набуває особли-
вого значення тоді, коли 
через стихійне лихо або 
катастрофу дороги стають 
несподівано непрохідними 
й немає умов для прибуття 
на місце аварії санітарного 
транспорту. 
Завдання водія, який 

опинився на місці пригоди, 
полягає не в найшвидшому 
відправленні потерпілого 
будь-яким транспортом до 
лікарні, а в наданні йому 
першої медичної допомоги 
на місці та виклику в будь-

який спосіб машини швид-
кої допомоги.
У тих випадках, коли до 

лікарні далеко, потерпілого 
транспортують до фельд-
шерського пункту, там ме-
дичний працівник сприяє 
виведенню потерпілого з 
тяжкого стану (шок та ін.), 
готує його до подальшого 
транспортування до стаці-
онару санітарною маши-
ною в супроводі медичного 
працівника.
Спочатку виконують 

ті прийоми, від яких за-
лежить збереження життя 
ураженого, чи ті, без яких 
неможливо виконати на-
ступні прийоми першої ме-
дичної допомоги. Так, при 
відкритому переломі стег-
на і наявності артеріальної 
кровотечі, спочатку треба 
зупинити небезпечну для 
життя кровотечу, накласти 
джгут вище місця кровотечі 

з зазначенням часу накла-
дання на відкритому місці 
біля джгута або одязі. По-
слаблення джгута при тран-
спортуванні потерпілого 
робити кожні 40 хв. Потім 
на рану накласти стерильну 
пов’язку й тільки тоді – роз-
почати іммобілізацію кін-
цівки: накласти шину, вико-
ристовуючи підручні засоби 
для досягнення нерухомості 
при переломі.
Своєчасне надання та 

правильне проведення ме-
дичної допомоги не тільки 
рятує життя постраждалому, 
але й забезпечує подальше 
успішне лікування хвороби 
або ушкодження, запобігає 
розвитку тяжких ускладнень 
(шок, нагноєння рани, за-
гальне зараження крові), 
зменшує втрату працездат-
ності.

Лікар – травматолог 
Олександр КАРПЕНКО
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Проте якщо Державний 
бюджет у нас набув плачев-
ного стану, то чимало місце-
вих бюджетів в Україні – й 
поготів. Уже зрозуміло, що 
повністю безплатне харчу-
вання для всіх – поки що не-
досяжна мета, але найбільш 
незахищені верстви населен-
ня підтримку все ж матимуть. 
З цією метою у місті розро-
блено Програму розвитку та 
вдосконалення організації 
харчування вихованців до-
шкільних та учнів загально-
освітніх навчальних закладів 
м. Ірпеня, селищ Ворзель, 
Гостомель та Коцюбинське 
на 2016 – 2020 рр. Проект 
Програми буде винесено на 
розгляд та затвердження сесії 
міськради, котра відбудеться 
21 січня.
Відповідно до проекту 

програми, вже з 1 лютого 
2016 року вартість харчу-
вання на одну дитину в день 
у комунальних дитсадках Ір-
пеня складатиме 22 грн., а в 
школах – 13 грн. Раніше вар-
тість харчування (принаймні 
в дитсадках) сплачувалося 
у пропорції 40% – бюджет і 
60% – батьки. Тепер 100% 
вартість харчування будуть 
оплачувати батьки (окрім 
пільгових категорій, котрим 
вона буде компенсуватися з 
міського бюджету). Якщо в 
сім’ї дитсадок чи початкові 
класи школи відвідують двоє 
дітей – за одного платиться в 
повному обсязі, а за другого 
– 50% вартості.
Окрему увагу буде приді-

лено збереженню пільг для 
певних категорій, зокрема 
безоплатно (100% за раху-
нок місцевого бюджету) хар-
чуватимуться у дошкільних 
та загальноосвітніх навчаль-
них закладах м. Ірпеня, се-
лищах Ворзель, Гостомель та 
Коцюбинське:

1. Діти-сироти.
2. Діти, позбавлені бать-

ківського піклування.
3. Вихованці дошкільних 

навчальних закладів та учні 
загальноосвітніх навчальних 
закладів із сімей, які отриму-
ють допомогу відповідно до 
Закону України «Про держав-
ну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім'ям».

4. Вихованці дошкільних 
навчальних закладів із ро-
дин, у яких сукупний дохід на 
кожного члена сім'ї не пере-
вищував рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму (га-
рантованого мінімуму), який 
щороку встановлюється зако-
ном про Державний бюджет 
України.

5. Вихованці дошкільних 
навчальних закладів, які ма-
ють статус дитини-інваліда, 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим 
сім’ям».

6. Вихованці дошкільних 
та учні загальноосвітніх на-
вчальних закладів, батьки 
яких загинули в зоні прове-
дення АТО.

7. Учні та вихованці на-
вчальних закладів, батьки 
або особи, що їх замінюють, 
мобілізовані до зони прове-
дення АТО.
Окрім того, отримають 

часткове відшкодування вар-
тості харчування (40% – за 
рахунок місцевого бюджету, 
60% – батьківська плата):

1. Вихованці дошкільних 
навчальних закладів із бага-
тодітних родин.

2. Діти, батьки яких, або 
особи, що їх замінюють, є де-
мобілізованими та були учас-
никами АТО.

3. Діти-інваліди з числа уч-
нів 1–11 класів.

4. Діти з сімей, які опини-
лись у складних життєвих об-
ставинах та перебувають на 
відповідному обліку в службі 
у справах дітей та сім’ї, цен-
трі соціальних служб для ді-
тей, сім’ї та молоді Ірпінської 
міської ради.
Платити чи не платити 

батькам за шкільне харчу-
вання, залежить не від місь-
ких рад. Ухваливши Держбю-
джет у тому вигляді, що він є 
зараз, народні депутати вирі-
шили це за нас. А от по мак-
симуму допомогти тим, хто 
цього дійсно потребує – ціл-
ком під силу міській владі. У 
першу чергу це стосується со-
ціально не захищених верств 
населення. 
Наразі на обліку в місті 

перебуває всього 137 дітей 
із малозабезпечених родин. 
Насправді ситуація гірша 
– зарплати в нас невеликі, 
відтак субсидію на опален-
ня оформили понад 7 тис. 
мешканців Приірпіння. А 
невеликий відсоток малоза-
безпечених пояснюється тим, 
що не всі, хто має на це пра-
во, оформили відповідні до-
кументи, аби користуватися 
пільгами – чи то часу не ви-
стачило, чи зайва скромність 
заважає. 
Щоб отримати статус 

малозабезпеченої сім’ї, ко-
тромусь із батьків потрібно 
прийти до управління праці 
та соціального захисту Ір-
пеня за адресою Д.Попова, 
26 і написати заяву, до якої 
додати: паспорт, ідентифі-
каційний код, свідоцтво про 
народження кожної дитини, 
посвідчення про право на 
пільги (якщо є), довідку про 
склад сім’ї та довідку про до-
ходи усіх дорослих за останні 
шість місяців.
Щодо харчування дітей 

у міськвиконкомі відбулася 
розширена нарада, на яку 
запросили директорів шкіл, 
дитсадків, працівників освіт-
ньо-виховної сфери і батьків. 
Запропонований проект ви-
несено на обговорення до 18 
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ЦІНА ПИТАННЯ
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На думку дієтологів, ігнорувати каші не можна 
– вони нам просто необхідні, тому що, окрім 
вуглеводів, у кашах міститься безліч вітамінів 
і необхідної клітковини.

Найкориснішою є каша, 
приготовлена на воді без 
будь-яких добавок. Та не 
всім така каша до вподоби. 
Для того, щоб зробити кру-
пу і смачною, і корисною, 
необхідно знати секрети 
зерна.
Лідерами із постачання 

повільних вуглеводів є кру-
пи з цілісного зерна. Дієто-
логи вважають таку кашу 
ідеальним сніданком. 
Гречка. Гречану крупу 

не шліфують, тому в ній 
зберігаються всі найкорис-
ніші речовини та мікроеле-
менти. Гречка поєднується з 
усім, окрім цукру. Варити її 
на молоці не варто – краще 
додати молоко, так буде на-
багато корисніше. До скла-
ду гречки входить рутин, 
який зміцнює стінки судин. 
У гречці містяться такі рідкі 
мікроелементи, як нікель, 
молібден, цинк. 
Перловка. Перловку 

отримують із ячменю. Уні-
кальність цього злаку – у 
великій кількості фосфору. 
Це ідеальне живлення для 
клітин нашого мозку. Та-
кож у перловці, на відміну 
від інших круп, достатньо 
багато амінокислоти лізин, 
яка збільшує противірусну 
активність і покращує ви-
гляд шкіри, сприяючи роз-
гладженню зморшок.
Перловка любить овочі, 

цибулю та морепродук-
ти. До неї добре додавати 
вершки. Але краща альтер-
натива – кефір. Споживати 
таку кашу потрібно, поки 
вона ще тепла. У холодному 

вигляді перловка не засвою-
ється.
Овес. У зерні вівса хо-

вається секрет гарного на-
строю. Це триптофан, попе-
редник серотоніну, гормону 
радості. Майже як у гіркому 
шоколаді. Іншими словами, 
тарілка вівсяної каші – це 
засіб захисту від негатив-
них емоцій, уранішня пор-
ція позитиву на цілий день. 
Окрім того, у вівсі містить-
ся бета-глюкан – харчові 
волокна, які допомагають 
холестерину виводитися з 
організму, і аргінін – речо-
вина, яка уповільнює про-
цеси старіння в організмі.
Пластівці «Геркулес» 

– це те ж зерно, лише роз-
плющене, з повним збере-
женням твердої оболонки. У 
пластівцях моментального 
приготування, які не варять, 
а заливають окропом, все 
корисне зникає у процесі 
обробки.
Рис. Він може бути про-

зорим або непрозорим, з 
білою серцевиною. Голов-
не – щоб він був однаковий. 
Інакше це просто суміш з 
різних сортів або неякіс-
ний, погано висушений рис. 
Чим довше зерно, тим воно 
твердіше, і при варінні та-
кий рис виходить розсип-
частим. Чим зерно коротше, 
кругліше і біліше, тим швид-
ше рис розварюється і стає 
клейким.
Пропарений рис не може 

склеїтися та розваритися. 
На заводі такий рис обро-
бляють спеціальною парою, 
і всі найкорисніші речовини 

з оболонки потрапляють 
усередину зерна. Після 
попередньої «бані» кож-
ну пропарену рисинку 
«роздягають», знімаючи 
оболонку, і шліфують. У 
результаті колір зерна стає 
янтарним, а воно саме ко-
риснішим, незважаючи на 
відсутність оболонки. Вва-
жається, що в пропарено-
му рисі менше крохмалю.
Є два види рису в ціліс-

ній оболонці: чорний ди-
кий і коричневий. Чорний 
рис – дуже корисна, але 
важка їжа, її багато не з'їси. 
Коричневий – ідеальний 
для організму продукт.
У зернах будь-якого 

рису міститься калій – еле-
мент, який підтримує наш 
водно-сольовий баланс, 
виводячи з організму над-
лишки хлориду натрію. 
Якщо ви пересолили суп – 
опустіть в нього марлевий 
мішечок із рисом. Рис при 
правильному приготуван-
ні, навіть білий і круглий, 
здатний позбавити нас від 
багатьох проблем зі здо-
ров'ям, у тому числі й від 
зайвих кілограмів.
Пшоно. Пшоняна каша 

багата корисним жиром. 
Із часом він окислюєть-
ся, темніє, пахне і гірчить. 
Тому про запас купувати 
пшоно не варто і за ко-
льором потрібно дивити-
ся, щоб крупа була яскра-
во-жовтою. Чим світліше 
пшоно, тим смачніша й 
однорідніша буде каша. 
Пшоно виводить із орга-
нізму токсини, шлаки, важ-
кі метали – все те, чим ди-
хає житель мегаполісу. 
Манка. Недомеле-

ні частинки пшеничного 
зерна, що залишаються 
при просіюванні борошна 
вищого ґатунку, – це й є 
манка. Її відмінна риса – 
ніжність. Манка легко за-
своюється, не напружуючи 
шлунок, і ця якість крупи 
використовується при дея-
ких захворюваннях.
Пам'ятайте: ласува-

ти кашами найкорисніше 
вранці. Адже якщо вугле-
водів багато і організм не 
встигає витратити їх упро-
довж дня, вони, як прави-
ло, перетворюються на 
жирові відкладення.

За матеріалами 
інтернет-видань 

підготувала 
Данута КОСТУРА
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січня. Однак і потому в про-
цесі виконання він корегува-
тиметься: мета одна: діти ма-
ють нормально харчуватися. 
Обговоренню проекту 

Програми було присвячено 
нараду у заступника місь-
кого голови з гуманітарних 
питань Наталії Семко. У дис-
кусії взяли участь усі зацікав-
лені особи: перший заступ-
ник міського голови Дмитро 
Христюк, керівництво управ-
ління праці та соціального 
захисту, дитячих дошкільних 
закладів та загальноосвітніх 
шкіл і представники батьків-
ських комітетів.
Головна дискусія точилася 

навіть не довкола необхід-
ності фінансування дитячого 
харчування, а навколо розмі-
ру витрат. Дехто вважав, що 
22 грн. на дитину на день у 
дитсадку – малувато (примі-
ром у Бучі – 26 грн.), а дехто 
зауважував, що і 22 грн. для 
сімейного бюджету накладно 
– особливо якщо дітей двоє.
Як зазначила Наталія Сем-

ко – 22 та 13 грн. – цифри 
орієнтовні, і впродовж року 
вони можуть бути скорегова-
ні міською радою. Головним 
вона вважає повне забезпе-
чення безоплатним харчу-
ванням пільгових категорій 
дітей та реальний облік ма-
лозабезпечених сімей регіо-
ну – аби ніхто не залишився 
без допомоги. Навіть більше 
– аби знизити фінансове на-
вантаження на сімей із двома 
дітьми (бо там, де троє, вже 
вважається багатодітною і 
має пільги) вона запропону-
вала знижувати на 50% пла-
ту за харчування, якщо у сім’ї 
двоє дошкільнят чи учнів по-
чаткових класів.

Харчуватися правильно –       
з дитинства
Фундамент здоров’я нації 

закладається з дитинства. Од-
ним із дуже важливих блоків 
цього фундаменту є харчу-
вання дітей у навчальних за-
кладах. Саме в цій царині за 
роки незалежності не просто 
накопичилися проблеми, а 
створилися передумови до 
масових отруєнь, загострень 
і появі нових хвороб в учнів, 
корупції та зловживань із бю-
джетними коштами тощо.
Дуже стараються кухарі 

в школах зробити різнома-
нітним і, головне, здоро-
вим харчування дітлахів, 
однак зробити це в межах 
сміхотворного кошторису 
вкрай складно. Загострює 
ситуацію система тендерів як 
на право надання послуг із 
харчування, так і щодо заку-
півлі продуктів – як правило, 
виграють ці тендери не спе-
ціалізовані, з багаторічним 
досвідом підприємства хар-
чування, а ті, хто запропонує 
найнижчу ціну своїх «послуг».

Звісно, що проблема здо-
рового харчування школя-
рів потребує вирішення на 
державному рівні. У 2013 р. 
була навіть невдала спроба 
внести зміни до закону «Про 
освіту»,  відповідно до яких 
для забезпечення належного 
харчування учнів молодших 
класів фінансування здійс-
нюється окремою статтею 
видатків із розрахунку від 
вартості норми харчування 
на одну дитину через над-
ходження субвенцій дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам.
За ініціативи Всеукраїн-

ської профспілки працівни-
ків і підприємців торгівлі, 
громадського харчування 
та послуг, ще два роки тому 
підготовлено Проект закону 
України «Про харчування у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах», який пропону-
вав зробити суттєвий крок 
на вирішення зазначених 
проблем. У червні 2014-го 
його навіть було внесено 
до Верховної Ради, проте 
потім відбулися перевибори 
парламенту і законопроект 
відкликали, а в депутатів 

нового скликання руки до 
шкільного харчування поки 
що не дійшли.

«Шкільне молоко»
Між тим, дуже важливо 

отримувати необхідну норму 
кальцію ще в школі, коли йде 
формування скелета дитини. 
Найбільш зручним, смач-
ним і корисним джерелом 
кальцію є звичайне молоко. 
Дитині потрібно випивати 
склянку молока на день, аби 
повністю задовольнити по-
треби зростаючого організ-
му. Програма «Шкільне мо-
локо» діє протягом 70 років і 
поширена у більш ніж 80 кра-
їнах світу. Завдяки їй школярі 
щорічно випивають більше 1 
млн. т молока в упаковках. 
У багатьох країнах про-

граму «Шкільне молоко» за-
твердили на урядовому рівні: 
нині молоко в обов'язковому 
порядку включено в раці-
он шкільного харчування в 
США, Німеччині, Японії, Ки-
таї, Індії, Пакистані та інших 
країнах світу. Фінансування 
програми здійснюється як за 
рахунок держбюджету, так і 
завдяки спонсорам: приват-

ним компаніям чи безпосе-
редньо батькам школярів. 
Наприклад, у Китаї підприєм-
ства, які постачають молоко 
за цією програмою, мають 
податкові пільги. Програма 
стартувала в 1999-му і нині 
китайське «шкільне молоко» 
п'є більше двох мільйонів 
школярів. За перші три роки 
програми щорічний приріст 
виробництва молока у країні 
становив близько 20%.
Країни-учасниці програ-

ми зазначають, що «шкільне 
молоко» приносить користь 
всім: дітям, батькам, шко-
лам, виробникам молока, 
уряду і нації в цілому. В 
Україні відповідну програму 
затверджено ще в 2011 році, 
проте вона виконується не-
системно, а жодна з областей 
не спромоглася запровадити 
її на власному рівні. «Шкіль-
не молоко» працює лише в 
місті Харків, у двох районах 
Кіровоградської області, в 
окремих районах Чернігів-
щини. Низку заходів щодо 
популяризації вживання мо-
лока здійснюють в Сумській 
та Полтавській областях. 
Можливість долучитися до 
проекту розглядають Львів-
щина та Одещина. 

Олесь ЄВТЄЄВ
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ТЕЛЕПРОГРАМА 18 – 24 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 18 – 24 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.
7.35 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.25 Мiграцiйний 
вектор.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
9.55 Д/с "Клуб пригод".
10.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
11.10 Чоловiчий клуб.
12.05 "План на завтра" 
з Анастасiєю Рiнгiс.
12.35 Зроблено в 
Європi.
13.00 Новини.
13.15 Вiкно до 
Америки.
13.50 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 Школа Мерi 
Поппiнс.
14.20 М/ф.
14.55 Погода.
15.30 Х/ф "Секрет 
озера Ерроу".
17.05 Книга.ua.
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Ре:форма.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в 
Європi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Д/ф "О. Мурашко. 
Наспiв на крилах 
метелика" iз циклу 
"Київська старовина. 
Свiт мистецтва".
2.30 Телевистава "Три 
iдеальнi подружжя".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 4".
10.50 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 "10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром".
12.30 "Мiняю жiнку 4".
13.55 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
14.50 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
15.45 Т/с "Торговий 
центр".
16.45 "ТСН".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".

20.15 "Лiга смiху".
23.30 Х/ф "Шерлок: 
Етюд у рожевих 
тонах". (2 категорiя).
1.20 Х/ф "Шерлок: 
Слiпий банкiр".
2.50 Трилер 
"Знамення". (2 
категорiя).
4.45 "Служба Розшуку 
Дiтей".
4.50 "Шiсть кадрiв".

Інтер

5.35 "Подробицi" - 
"Час".
6.05 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 Х/ф "Осiннiй 
марафон".
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".
15.00 "Чекай на мене".
16.00 Новини.
16.15 "Чекай на мене".
17.40 Новини.
18.05 "Стосується 
кожного".
19.05 Ток-шоу 
Стосується кожного.
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
23.00 Т/с "Вангелiя". (2 
категорiя).
2.15 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.15 Т/с "Одну тебе 
люблю".
5.20 "Подробицi" - 
"Час".

Канал "Україна"

5.45 "Подробицi" - 
"Час".
6.15 Х/ф "Знахар".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Ювiлейний сезон".
12.00 Х/ф "Дитина до 
листопада".
14.00 Т/с "Гордiїв 
вузол", 1-4 с.
17.40 Т/с "Братськi 
узи", 1 i 2 с.
20.00 "Подробицi 
тижня".
21.30 "10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром".
21.40 Т/с "Братськi 
узи", 3 i 4 с.
23.30 Х/ф "У Париж!" 
(2 категорiя).
1.55 Х/ф "Брати. 
Остання сповiдь".

СТБ

3.20 Шафа.
4.00 Зона ночi.
6.05 М/с "Пригоди 
Джиммi Нейтрона".
8.20 Kids̀  Time.
8.25 М/ф "Джастiн i 
лицарi доблестi".
10.15 Kids̀  Time.
10.20 Х/ф "Любов на 
островi".

ПОНЕДІЛОК, 18 січня ВІВТОРОК, 19 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.
8.30 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Клуб пригод".
11.05 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
12.00 Погода.
12.15 Перша студiя.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 Школа Мерi 
Поппiнс.
14.30 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.20 Подорожнi.
17.05 Д/ф "Печернiй 
храм Дацзу".
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.25 Т/с "Мафiоза".
20.25 Д/ф "Сiон на 
Шпрее".
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Д/ф "Бардо, 
зневажена".
2.45 Телевистава "Сто 
тисяч".
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 4".
10.50 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 4".
13.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
14.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
15.45 Т/с "Торговий 
центр".
16.45 "ТСН".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 "Лiга смiху".
23.30 Х/ф "Шерлок: 
Велика гра". (2 
категорiя).
1.20 Мелодрама 
"Новорiчний рейс".
4.20 "Служба Розшуку 
Дiтей".
4.25 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.05 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 "Особистi 
обставини".
11.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "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 "Одну тебе 
люблю".
23.00 Т/с "Вангелiя". (2 
категорiя).
2.05 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.00 Т/с "Одну тебе 
люблю".
5.20 "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.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 13 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса", 14 i 15 с.
18.00 Т/с "Не 
зарiкайся", 7 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Щасливий 
квиток", 3 i 4 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 17 i 
18 с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Х/ф "Смертельнi 
перегони 2". (2 
категорiя).
3.50 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не 
зарiкайся", 7 с.
5.15 Подiї.

СТБ

6.45 "Все буде добре!"
8.45 "Моя 
правда. Анастасiя 
Приходько. Викувана 
чоловiками".
9.40 "Битва 
екстрасенсiв. Третя 
свiтова".
13.55 Х/ф "Справжнє 
кохання".
16.00 "Все буде 
добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
19.55 "Україна має 
талант! 7".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Україна має 
талант! 7".

12.05 Т/с "Пригода 
Мерлiна".
15.50 Х/ф "Подорож 
Гулiвера".
17.25 М/ф "Iндики: 
Назад у майбутнє".
19.10 Х/ф 
"Медальйон".
21.00 Х/ф "Вiйна богiв: 
Безсмертнi".
23.20 Х/ф "Дракула 3". 
(3 категорiя).
1.10 Х/ф "Блейд 3". (2 
категорiя).

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.00 Kids̀  Time.
7.05 Т/с "Друзi".
9.55 Хто зверху?
14.00 Х/ф "Жiнка-
кiшка".
16.05 Х/ф "Лiга 
видатних 
джентльменiв".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за 
ревiзором.
23.35 Х/ф "Крутi 
кекси". (3 категорiя).
1.30 Х/ф "Одкровення 
юної нареченої". (2 
категорiя).

ICTV

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
8.25 "Облом.UA".
9.00 Бушидо.
10.00 "Легенди 
кiкбоксингу".
11.00 "Люстратор 
7.62".
12.00 "Цiлком 
таємно".
13.00 "Секретнi 
матерiали".
14.00 Т/с "Вуличний 
боєць".
17.00 Х/ф "Зламана 
стрiла".
19.05 Х/ф "Пекло".
20.50 Х/ф "Мiчений".
22.50 Х/ф 
"Охоронець".
0.45 Х/ф 
"Повернення".
2.30 Х/ф "Вiдьма".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.25 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.40 "Облом.UA".
8.40 "Помста 
природи".
10.50 Д/ф "Поля битви 
тварин".
12.25 Х/ф "Спис долi".
14.40 "Вайпаут".
15.50 "Облом.UA".
17.30 Top Gear.
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Українськi 
сенсацiї".
20.20 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
21.20 Х/ф "Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо".
23.30 "Спецкор".
0.00 "Джедаї".
0.25 Х/ф "Падiння 
борту номер один".
2.15 Х/ф "Легенда про 
княгиню Ольгу".

23.05 "Танцюють 
всi! 8".

Новий канал

3.05 Служба розшуку 
дiтей.
3.10 Абзац!
4.05 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.20 Kids̀  Time.
7.25 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Щасливi 
разом".
16.00 Хто зверху.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф "Блейд".
23.00 Т/с "Гра 
престолiв". (3 
категорiя).
1.05 Служба розшуку 
дiтей.
1.10 Шафа.

ICTV

6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний 
фронт.
11.55 Т/с "Штрафбат".
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с "Штрафбат".
14.20 Х/ф "Дiаманти 
назавжди".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Дiаманти 
назавжди".
16.55 Т/с "Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
23.15 Х/ф "Розплата". 
(2 категорiя).
1.10 Х/ф "Дiаманти 
назавжди".
3.15 Стоп-10.
4.25 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 Д/ф "Вiннi Джонс 
та Дика Раша".
9.55 Д/ф "Новi 
технологiї вiйни".
11.00 Х/ф "Падiння 
борту номер один".
13.00 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
14.00 Т/с "Рекс".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Українськi 
сенсацiї".
20.20 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
21.20 Х/ф "Морська 
пригода".
23.30 "Спецкор".
0.00 "ДжеДАЇ".
0.25 Х/ф "Падiння 
борту номер один".
2.15 Х/ф "Ярослав 
Мудрий".

► Загублене посвідчення дитини з багатодітної 
сім'ї серія АІ 025650 видане відділом у справах 
сім'ї та молоді Ірпінської міської ради 03.09.2012 
року, строк дії якого до 09.08.2017 року на ім'я 
Мороза Дмитра Сергійовича вважати недійсним.
► Загублене посвідчення дитини з багатодітної 

сім'ї серія АІ 008104  видане відділом у справах 
сім'ї та молоді Ірпінської міської ради 14.10.2010 
року, строк дії якого до 11.08.2020 року на ім'я 
Вовк Євгенія  Анатолійовича вважати недійсним.
► Загублене свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно серія САС №948398, індексний 
номер 5771223, видане 05.07.2013 року, адреса 
об'єкта: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Пушкін-
ська, будинок 43-а, квартира 20. Видане Черняв-
ській Наталії Василівні, реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків: 2144517664, 
паспорт громадянина України, серія та номер: 
ЕА 196194, виданий 01.11.1996, видавник: Ірпін-
ським МВ ГУ МВС України у Київській області вва-
жати недійсним.
► Вважати недійсним загублене свідоцтво про 

право власності на нерухоме майно (земельна ді-
лянка) на ім'я Чернявська Олена Іванівна, індек-
сний номер витягу: 16625086, номер запису про 
право власності: 4375756, підстава виникнення 
права власності: договір купівлі-продажу земель-
ної ділянки, серія та номер 26, ВТО424388, вида-
ний 23.01.2014, видавник: Приватний нотаріус Ір-
пінського міського нотаріального округу Київської 
області Шурпінов Василь Іванович. Реєстраційний 
номер об'єкта нерухомого майна: 224273432109. 
Кадастровий номер: 3210900000:01:138:0100
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про 

право власності на нерухоме майно видане на 
ім'я Чернявська Олена Іванівна, об'єкт нерухо-
мого майна: житловий будинок, , адреса об'єкта: 
Київська область, м. Ірпінь, вулиця Радянська, 
буд. 114-є, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 3080516721, індексний номер: 
22423006, дата видачі: 31.05.2014,

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

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

Тел.: 044-451-56-43, 
068-100-86-10

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

Запрошуємо в автошколу 
тел.: 0505073154
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22.35 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

2.55 Абзац!
3.50 Служба розшуку 
дiтей.
3.55 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Щасливi 
разом".
16.00 Хто зверху.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.40 Х/ф "Блейд 3". (2 
категорiя).
23.00 Т/с "Гра 
престолiв". (3 
категорiя).
1.05 Шафа.
2.50 Абзац!

ICTV

5.55 Студiя Вашингтон.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
11.45 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
14.05 Х/ф "Шпигун, 
який кохав мене".
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Шпигун, 
який кохав мене".
16.55 Т/с "Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
0.00 Х/ф "П я̀нкий 
свiтанок". (2 категорiя).
2.05 Х/ф "Шпигун, який 
кохав мене".
4.10 Стоп-10.
4.25 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 Д/ф "Гуге. Забуте 
царство".
10.00 Д/ф "Зброя 
майбутнього".
11.00 Х/ф "Кращi з 
кращих 2".
13.00 Т/с "Ласко - кулак 
Бога".
14.00 Т/с "Iнспектор 
Алекс".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Секретнi 
матерiали".
20.20 Т/с "Ласко - кулак 
Бога".
21.20 Х/ф "Робокоп: 
Темне правосуддя".
23.30 "Спецкор".
0.00 "ДжеДАЇ".
0.25 Х/ф "Греберси".
2.15 Х/ф 
"Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

ТЕЛЕПРОГРАМА 18 – 24 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 18 – 24 СІЧНЯ
СЕРЕДА, 20 січня ЧЕТВЕР, 21 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.
7.35 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.30 Паспортний 
сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Клуб пригод".
10.30 Д/ф "Дiм щастя 
i любовi" iз циклу 
"Київська старовина. 
Свiт мистецтва".
11.35 Ре:форма.
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.
15.00 На гостину до 
Iвана Поповича.
15.45 Гра долi.
16.20 Театральнi 
сезони.
16.45 Д/ф "Замки 
Європи".
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.25 Т/с "Мафiоза".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 Тепло.ua.
23.35 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Д/ф "Замки 
Європи".
2.35 "Украдене 
щастя".
4.45 Д/ф "Печернiй 
храм Дацзу".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 4".
10.50 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 4".
13.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
14.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
15.45 Т/с "Торговий 
центр".
16.45 "ТСН".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 "Лiга смiху".
23.30 Х/ф "Шерлок 2: 
Скандал у Белгравiї". 
(2 категорiя).

1.20 Комедiя "Замерзла 
з Майямi".
2.50 Комедiя "Опiвночi у 
Парижi".
4.20 "Шiсть кадрiв".
5.55 "Служба Розшуку 
Дiтей".

Iнтер

6.05 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 "Особистi 
обставини".
11.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "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 "Одну тебе 
люблю".
23.00 Т/с "Вангелiя". (2 
категорiя).
2.10 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.20 Т/с "Одну тебе 
люблю".
5.20 "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.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 16 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса", 17 i 18 с.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 
8 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Щасливий 
квиток", 5 i 6 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6", 19 i 20 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не зарiкайся", 
8 с.
5.15 Подiї.

СТБ

6.40 "Все буде добре!"
8.40 "Моя правда. Шура. 
Таємне кохання".
9.35 "Зiркове життя".
11.15 "Битва 
екстрасенсiв. Третя 
свiтова".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".

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 Тепло.ua.
7.35 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.30 Паспортний 
сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Клуб пригод".
10.30 Вiкно до 
Америки.
10.55 Погода.
11.30 Вiйна i мир.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Погода.
14.10 Надвечiр̀ я. Долi.
15.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км. 
Жiнки.
16.55 Свiтло.
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.25 Т/с "Мафiоза".
20.25 Д/ф "Два серця 
в грудях: нiмецькi 
турки у пошуках 
батькiвщини".
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км. 
Жiнки.
3.25 Надвечiр̀ я. Долi.
4.20 Свiтло.
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 4".
10.50 "Мiняю жiнку 4".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 4".
13.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
14.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
15.45 Т/с "Торговий 
центр".
16.45 "ТСН".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 "Лiга смiху".
23.30 Х/ф "Шерлок 2: 
Собаки Баскервiля".
1.20 Комедiя 
"Опiвночi у Парижi". (2 
категорiя).
2.50 Комедiя "Ед Вуд". 
(2 категорiя).
4.50 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.05 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 "Особистi 
обставини".
11.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "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 "Одну тебе 
люблю".
23.05 Т/с "Вангелiя". (2 
категорiя).
2.00 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.05 Т/с "Одну тебе 
люблю".
5.20 "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.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 19 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса", 20 i 21 с.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 
9 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Т/с "Щасливий 
квиток". (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 6". (2 
категорiя).
0.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7", 1 с. 
(2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не зарiкайся", 
9 с.
5.15 Подiї.

СТБ

6.40 "Все буде добре!"
8.40 "Моя правда. 
Денис Майданов. 
Мiцний горiшок".
9.30 "Зiркове життя".
11.15 "Битва 
екстрасенсiв. Третя 
свiтова".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
19.55 "Україна має 
талант! 7".
22.00 "Вiкна-Новини".

18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
19.55 "Україна має 
талант! 7".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.35 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.00 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с "Друзi".
11.15 Т/с "Татусевi 
дочки".
16.00 Хто зверху.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.20 Х/ф "Блейд 2". (2 
категорiя).
23.00 Т/с "Гра престолiв". 
(3 категорiя).
0.55 Шафа.

ICTV

5.50 Служба розшуку 
дiтей.
5.55 Студiя Вашингтон.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.50 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
14.20 Х/ф "Живи i дай 
померти iншим".
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф "Живи i дай 
померти iншим".
16.55 Т/с "Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
23.20 Х/ф "Викуп". (2 
категорiя).
1.30 Х/ф "Живи i дай 
померти iншим".
3.35 Стоп-10.
4.30 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 Д/ф "Вiннi Джонс та 
Дика Раша".
9.55 Д/ф "Новi технологiї 
вiйни".
11.00 Х/ф "Падiння 
борту номер один".
13.00 Т/с "Ласко - кулак 
Бога".
14.00 Т/с "Рекс".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 "Люстратор 7,62".
20.20 Т/с "Ласко - кулак 
Бога".
21.20 Х/ф "Кращi з 
кращих 2".
23.30 "Спецкор".
0.00 "ДжеДАЇ".
0.25 Х/ф "Земля 
алiгаторiв".
2.15 Х/ф "Захар Беркут".
3.50 Х/ф "Камiнна 
душа".

Овен (21.03 – 20.04)
Можливi рiзкi змiни в настрої, емоцiйнi зриви 

або хвороба. Овни можуть опинитися в сторонi вiд 
важливих сiмейних заходiв. У другiй половинi тиж-

ня вiрогiднi легка депресiя, переживання через неможливiсть 
визначитися в особистому життi. Можливi незрозумiлi вчинки, 
упертiсть, що змiнялася повним пiдкоренням людям i обстави-

нам. 

Телець (21.04-21.05)
Пасивний, споглядальний тиждень, обiцяє бути 

важким. Запланованi зустрiчi, переговори або поїзд-
ки пройдуть невдало. Фiнансове становище Тiльцiв може дещо 
покращати. Тиждень як не можна краще пiдходить для полiп-

шення вiдносин в сiм`ї.

Близнюки (22.05-21.06)
Ймовiрне вiдчуття майбутньої втрати, розриву 

взаємозв`язку мiж минулим i майбутнiм. У такому станi багато 
Близнюкiв впадуть в депресiю, вiдчують безпораднiсть, значно 
знизиться їхнiй iмунiтет. Лише духовно розвиненi Близнюки 
будуть здатнi подолати негативнi тенденцiї цього тижня. Вiро-
гiднi проблеми, пов`язанi з близькою людиною або родичами. 
Можливо, що вiд випадкових людей залежатиме, розлучитеся 

ви назавжди або продовжите вiдносини.

Рак (22.06-22.07)
Можливо, що проблеми минулих рокiв, про 

якi Раки вже стали забувати, виплиють назовнi i 
стануть причиною змiн в їхньому життi. «Тiнi мину-

лого» не дадуть багатьом привести до ладу свiй душевний стан. 
Раки повиннi приготуватися почути несподiвану приємну нови-
ну. Вони можуть вiдчути, що життєвих сил i особистої енергетики 
цiлком достатньо для вирiшення виниклих проблем. У багатьох 
представникiв цього знаку дiйсно великий потенцiал сил. Духов-
но розвинених Ракiв пiдтримають вищi сили. 

Лев (23.07-23.08)
Напружений тиждень, який пройде пiд знаком 

спокуси, невiрностi, обману, помилкових обiця-
нок. Багатьом буде важко поступати згiдно своїм 

переконанням. Податливiсть на поганi вчинки може вiдвести з 
правильного шляху, зiпсувати будь-яку почату справу або вiд-
носини, що склалися. Тиждень сприятливий для будiвництва, 
ремонту. Ймовiрно, вам запропонують нову посаду або у вас 
з`явиться можливiсть додаткового заробiтку. Принесуть ко-
ристь лiкувальнi i косметичнi процедури. 

Діва (24.08-23.09)
Напружений тиждень, пов`язаний з духовним очи-

щенням, пiзнанням етичних законiв, прозрiнням. Пре-
красний тиждень для нетрадицiйних методiв лiкування. 

Тиждень сприяє дiловiй активностi, плануванню, вiдкриттям в 
науцi, творчим знахiдкам. Ймовiрно, мають вiдбутися витрати, 
але вкладенi грошi окупляться сторицею. 

Терези (24.09-23.10)
Тиждень припускає розщеплення свiдомостi, 

духовне падiння. Ймовiрне пiдкорення Терезiв волi 
i свiдомостi аморальних людей, здатних на найга-
небнiшi вчинки. Тиждень припускає пiдкорення 

старшим, виконання обов`язку. Небажання нести вiдповiдаль-
нiсть за скоєне може поставити вас пiд важкi удари долi. У другiй 
половинi тижня несподiвана звiстка примусить вас переглянути 
плани на майбутнiй тиждень. 

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень вiдмiчений емоцiйним сплеском, 

активiзацiєю творчих прагнень, спокусами плотi. 
Можливо, що Скорпiонам прийдуть в голову не-
приборканi фантазiї. Вони ризикують пiддатися 

iлюзiям, якi можуть залишити неприємний слiд в їхнiй пам`ятi. 
Тиждень сприятливий для покупок, перевлаштування побуту, 
ремонту. Скорпiони можуть розкрити свої творчi здiбностi навiть 
в найзвичайнiших заняттях. Можливо, їм вдасться досягти успi-
ху в тому, про що вони таємно завжди мрiяли i що може зробити 
їх, як їм здається, по-справжньому щасливими. 

Стрілець (23.11-21.12)
У Стрiльцiв-чоловiкiв вiрогiдна завищена са-

мооцiнка. Вдалий час для рекламних кампанiй. 
Не виключене виникнення нового роману або 

вiдновлення старих стосункiв. Сприятливий тиждень для укла-
дення шлюбу, зачаття, колективних заходiв, участi в спортивних 
змаганнях. Прекрасний тиждень для кохання i романтичних 
пригод. Багато Стрiльцiв вiдрiзнятимуть оптимiзм, вiра в свої 
сили, дружелюбнiсть i умiння слiдувати загальноприйнятим 
нормам. Оточуючi високо оцiнять потенцiал Стрiльцiв, i багато 

хто пiде за ними.

Козоріг (22.12-20.01)
Можливо, що вир подiй поглине Козерогiв-бiз-

несменiв цiлком. Вони виявляться всiм потрiбнi. 
Можливе непорозумiння з близькими, пов`яза-

не з матерiальними питаннями. Тиждень припускає зниження 
енергетичного потенцiалу, втрати. Зростуть недовiрливiсть i об-
разливiсть Козерогiв. Будь-яка дрiбниця може вивести їх з себе. 

Ймовiрна безлiч вибухонебезпечних ситуацiй. 

Водолій (21.01-19.02)
Тиждень завершення всiх нагальних справ i 

пiдбиття пiдсумкiв. Вiрогiднi подiї, якi нагада-
ють Водолiям про минуле i пiдкажуть їм напрям дiяльностi в 
майбутньому. Друзi i близькi можуть надати пiдтримку. Зiрки 
застерiгають Водолiїв вiд випадкових знайомств: чужак може 
зробити негативний вплив на їхнє особисте життя. 

Риби (20.02-20.03)
Попереду Риб чекають фiнансовi проблеми. 

У другiй половинi тижня можливi ускладнення у 
вiдносинах з дiтьми. Не йдiть на поводi у своїх родичiв i сусiдiв. 
Тиждень сприятливий для органiзацiйних заходiв. Можна вирi-
шувати нагальнi питання, що стосуються кадрiв, обладнення, 
розширення територiї. Тиждень припускає переоцiнку цiнностей. 
Вiн пройде пiд знаком любовних розчарувань. 

Гороскоп на 18-24 сiчня 2016 року 
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19.40 Т/с "Поцiлунок 
долi". (2 категорiя).
22.10 Т/с "Сила серця".
2.00 Подiї.
2.40 Т/с "Врятувати боса".

СТБ

6.35 "ВусоЛапоХвiст".
8.05 "Караоке на 
Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
9.50 "ВусоЛапоХвiст".
11.55 Т/с "Коли ми 
вдома".
15.15 "Перевтiлення".
17.05 Х/ф "З привiтом, 
Козаностра".
19.00 Х/ф "Жiноче 
царство".
22.40 Х/ф "Крижана 
пристрасть". (2 
категорiя).
0.30 "Танцюють всi! 8".

Новий канал

3.10 Шафа.
4.00 Зона ночi.
6.00 М/с "Пригоди 
Джиммi Нейтрона".
7.35 Ревiзор.
9.40 Ревiзор.
12.30 Пристрастi за 
ревiзором.
14.20 Суперiнтуїцiя.
17.15 М/ф "Джастiн i 
лицарi доблестi".
19.15 Х/ф "Подорож 
Гулiвера".
21.00 Х/ф "Дракула 2000". 
(2 категорiя).
23.00 Х/ф "Дракула 2". (3 
категорiя).
0.35 Х/ф "Блейд 2". (2 
категорiя).
2.45 Шафа 2.

ICTV

6.20 Факти.
6.50 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
7.30 Х/ф "Корабель 
"Мiсячний гонщик".
10.00 Секретний фронт.
10.55 Антизомбi.
11.50 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.00 Дiстало!
13.05 Громадянська 
оборона.
14.00 Iнсайдер.
14.55 Х/ф "Червона 
планета".
16.55 Х/ф "Вторгнення".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф "Константин. 
Володар пiтьми". (2 
категорiя).
22.15 Х/ф "Бiла iмла". (2 
категорiя).
0.05 Х/ф "Теорiя змови". 
(2 категорiя).
2.30 Х/ф "Розплата". (2 
категорiя).
4.05 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".
9.40 "Вайпаут".
12.00 "Top Gear".
13.00 "Облом.UA".
16.00 Х/ф "Хайджек".
17.50 Т/с "Вуличний 
боєць".
20.50 Х/ф "Зламана 
стрiла".
22.55 Х/ф "Пекло".
0.40 Х/ф "Греберси".
2.15 Х/ф "Дорога на Сiч".
3.35 Х/ф "Москаль-
чарiвник".

П'ЯТНИЦЯ, 22 січня СУБОТА, 23 січня НЕДІЛЯ, 24 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.
7.35 На слуху.
7.50,8.35 Смакота.
8.25 Територiя 
закону.
8.30 Паспортний 
сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
10.10 Д/ф "Кенгiр. 
Сорок днiв волi".
12.00 Вересень.
12.30 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника 
Сашка.
13.55 Погода.
14.10 Вiра. Надiя. 
Любов.
15.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 км. 
Чоловiки.
17.05 Д/ф 
"Євромайдан. SOS. 
Право на гiднiсть".
17.50 Суспiльний 
унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.40 Перша студiя.
20.30 "План на 
завтра" з Анастасiєю 
Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Телеверсiя 
аудiокниги 
"Аеропорт".
22.40 З перших вуст.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20 Вертикаль 
влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої 
особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Музичне турне.
2.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 км. 
Чоловiки.
4.25 Про головне.
5.00 Час-Ч.
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+1"

6.00 "ТСН".
6.45 Снiданок з "1+1".
7.00 "ТСН".
7.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
7.45 Снiданок з "1+1".
8.00 "ТСН".
8.10 Снiданок з "1+1".
9.00 "ТСН".
9.10 Снiданок з "1+1".
9.30 "Мiняю жiнку 5".
10.50 "Мiняю жiнку 5".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 5".
13.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
14.45 "Сiмейнi 
мелодрами 6".
15.45 Т/с "Торговий 
центр".
16.45 "ТСН".
17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана".
19.30 "ТСН".
20.15 "Вечiрнiй Київ".
22.30 "Свiтське 
життя".

23.30 Комедiя "Ед 
Вуд". (2 категорiя).
2.05 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.05 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 "Особистi 
обставини".
11.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Леонiдом 
Каневським 2".
12.00 Новини.
12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. 
Каневським".
13.50 "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 Х/ф "У Париж!" 
(2 категорiя).
23.30 Х/ф 
"Талановитий мiстер 
Рiплi".
2.10 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.05 "Подробицi" - 
"Час".
3.55 Х/ф "Запорожець 
за Дунаєм".

Канал "Україна"

6.00 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить 
Україна".
12.15 Реальна мiстика.
14.10 Т/с "Врятувати 
боса", 22 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Врятувати 
боса".
18.00 Т/с "Не 
зарiкайся", 10 с.
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить 
Україна".
21.00 Х/ф "Маша i 
ведмiдь".
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7", 2 i 3 
с. (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "Врятувати 
боса", 14-18 с.
6.10 Т/с "Не 
зарiкайся", 10 с.

СТБ

6.10 "Зiркове життя".
8.00 Х/ф "Подарунок 
долi".
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
19.55 "Україна має 
талант! 7".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.35 "Танцюють всi! 
8".

Новий канал

3.40 Служба розшуку 
дiтей.
3.45 Зона ночi.

УТ-1

6.00 Пiдсумки.
6.20,7.00,8.00 Погода.
6.25 У просторi буття.
7.05 Шеф-кухар країни.
8.10 АгроЕра. Пiдсумки.
8.25 Свiт on line.
8.40 Золотий гусак.
9.00 Погода.
9.15 Школа Мерi Поппiнс.
9.30 Хочу бути.
9.50 Хто в домi хазяїн?
10.35 Х/ф "Смак 
романтики".
12.20 5 баксiв.net.
13.05 Полiцiя 1.0.
14.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 10 км. 
Жiнки.
15.20 Чоловiчий клуб.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.
17.30 Погода.
17.40 Д/ф "Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над 
Срiбною землею".
18.40 Х/ф "Виправити 
Пiта".
20.25 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Територiя закону.
23.15,1.10 Погода.
23.20 День Янгола.
0.20 Вiд першої особи. 
Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 10 км. 
Жiнки.
3.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.
4.10 Вiра. Надiя. Любов.
5.00 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
8.00 "ТСН".
9.00 "Свiтське життя".
10.00 "Лiга смiху".
13.00 "Вечiрнiй Київ".
15.15 "Вечiрнiй квартал".
17.30 "Розсмiши комiка 5".
18.30 "Розсмiши комiка 6".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Вечiрнiй квартал".
1.00 "Лiга смiху".
3.25 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

6.15 "Подробицi" - "Час".
7.15 "Чекай на мене".
9.30 Х/ф "Принцеса на 
бобах".
11.40 Х/ф "Знахар".
14.20 Т/с "Фродя", 1-4 с.
18.10 Т/с "Гордiїв вузол".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Гордiїв вузол".
22.20 Х/ф "Брати. Остання 
сповiдь".
0.30 Х/ф "Чорта з два". (2 
категорiя).
2.20 "Подробицi" - "Час".
3.00 Д/ф "Замiнник 
смертi".
4.00 Х/ф "Принцеса на 
бобах".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.00 Т/с "Щасливий 
квиток", 1-6 с. (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Щасливий 
квиток". (2 категорiя).
17.30 Т/с "Поцiлунок долi", 
1 i 2 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.

УТ-1

6.00,7.25,8.00 Погода.
6.05 Свiт православ̀ я.
6.35 Крок до зiрок.
7.40 Свiт on line.
8.15 Смакота.
8.40 Тепло.ua.
9.00 Погода.
9.15 Гра долi.
9.45 Мистецькi iсторiї.
10.00 Спогади.
10.30 Твiй дiм.
11.15 Фольк-music.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки.
14.15 Чоловiчий клуб. Спорт.
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х7 км. Чоловiки.
17.25 Д/ф "Повернення видiв. 
Бiлий лелека".
18.15 Погода.
18.35 Театральнi сезони.
19.10 Х/ф "Його мати та я".
21.00 Новини.
21.30 Прем є̀р-мiнiстр України 
А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
22.50 Погода.
23.00 День Янгола.
0.00,1.10 Погода.
0.05 На слуху. Пiдсумки.
1.20 Музичне турне.
2.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки.
3.50 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х7 км. Чоловiки.
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
8.00 "Українськi сенсацiї".
9.00 "Лото-Забава".
9.45 М/ф.
9.55 "Маша i ведмiдь".
10.05 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам".
12.00 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
12.55 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
13.55 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
14.55 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
15.45 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
16.40 "Свiт навиворiт: 
Камбоджа".
17.35 Комедiя "З Новим роком, 
мами!"
19.20 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Драма "Чемпiони з 
пiдворiття". (2 категорiя).
1.00 Драма "Жанна Пуассон. 
Маркiза де Помпадур". (2 
категорiя).
4.10 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер

5.45 "Подробицi" - "Час".
6.15 Х/ф "Знахар".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Ювiлейний сезон".
12.00 Х/ф "Дитина до 
листопада".
14.00 Т/с "Гордiїв вузол", 1-4 с.
17.40 Т/с "Братськi узи", 1 i 2 с.
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
21.40 Т/с "Братськi узи", 3 i 4 с.
23.30 Х/ф "У Париж!" (2 
категорiя).
1.55 Х/ф "Брати. Остання 
сповiдь".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.50 Реальна мiстика.
9.45 Т/с "Поцiлунок долi". (2 
категорiя).
13.20 Т/с "Сила серця".
17.10 Т/с "Кращий друг сiм`ї", 1 
i 2 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

19.40 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
20.00 Т/с "Кращий друг 
сiм`ї". (2 категорiя).
22.00 Х/ф "Маша i ведмiдь".
0.00 Т/с "Не зарiкайся", 6-10 
с.
4.00 Зоряний шлях.
5.50 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

6.10 "ВусоЛапоХвiст".
7.10 "Все буде добре!"
9.00 "Все буде смачно!"
12.05 "Караоке на Майданi".
12.55 "Перевтiлення".
15.20 Х/ф "Жiноче царство".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.35 Х/ф "Красуня та 
чудовисько".
22.45 Х/ф "З привiтом, 
Козаностра".
0.35 Т/с "Коли ми вдома".

Новий канал

3.20 Шафа.
4.00 Зона ночi.
6.05 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
8.20 Kids̀  Time.
8.25 М/ф "Джастiн i лицарi 
доблестi".
10.15 Kids̀  Time.
10.20 Х/ф "Любов на 
островi".
12.05 Т/с "Пригода Мерлiна".
15.50 Х/ф "Подорож 
Гулiвера".
17.25 М/ф "Iндики: Назад у 
майбутнє".
19.10 Х/ф "Медальйон".
21.00 Х/ф "Вiйна богiв: 
Безсмертнi".
23.20 Х/ф "Дракула 3". (3 
категорiя).
1.10 Х/ф "Блейд 3". (2 
категорiя).

ICTV

6.05 Факти.
6.45 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
7.40 Х/ф "Червона планета".
9.35 Дивитись усiм!
10.35 Знай наших!
11.30 Без гальм.
12.10 М i Ж.
12.40 Х/ф "Вторгнення".
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф "Вторгнення".
14.40 Х/ф "Вiчно молодий".
16.35 Х/ф "Константин. 
Володар пiтьми". (2 
категорiя).
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.25 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
20.35 Х/ф "Казино "Роял".
23.15 Х/ф "Каратель". (2 
категорiя).
1.25 Х/ф "Викуп". (2 
категорiя).
3.30 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".
9.00 Бушидо.
10.00 "Легенди кiкбоксингу".
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 Т/с "Вуличний боєць".
17.00 Х/ф "Зламана стрiла".
19.05 Х/ф "Пекло".
20.50 Х/ф "Мiчений".
22.50 Х/ф "Охоронець".
0.45 Х/ф "Повернення".
2.30 Х/ф "Вiдьма".

5.45 Служба розшуку 
дiтей.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с "Губка Боб 
Квадратнi Штани".
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Т/с "Друзi".
11.25 Половинки.
14.35 Суперiнтуїцiя.
16.00 Хто зверху.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.40 Х/ф "Iнтерв̀ ю 
з вампiром". (2 
категорiя).
23.00 Т/с "Гра 
престолiв". (3 
категорiя).
1.10 Х/ф "Блейд". (3 
категорiя).
2.00 Абзац!

ICTV

5.50 Служба розшуку 
дiтей.
5.55 Студiя 
Вашингтон.
6.00 Факти.
6.30 Ранок у 
великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний 
фронт.
11.05 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
14.05 Х/ф "Корабель 
"Мiсячний гонщик".
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф "Корабель 
"Мiсячний гонщик".
16.55 Т/с 
"Прокурори".
17.50 Т/с "Вiддiл 44".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Диверсант. 
Кiнець вiйни".
23.15 Х/ф "Теорiя 
змови". (2 категорiя).
1.50 Т/с 
"Послiдовники".
3.10 Стоп-10.
5.00 Т/с "Революцiя".

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАЇ".
8.30 "Спецкор".
9.00 Д/ф "Море 
диявола - 
Бермудський 
трикутник".
10.00 Д/ф "Зброя 
майбутнього".
11.00 Х/ф "Робокоп: 
Темне правосуддя".
13.00 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
14.00 Т/с "Iнспектор 
Алекс".
16.00 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи".
18.30 "Спецкор".
19.00 "ДжеДАЇ".
19.20 Х/ф "Хайджек".
21.10 Х/ф 
"Охоронець".
23.10 Х/ф 
"Повернення".
1.05 Х/ф 
"Апокалiпсис".
2.40 Х/ф "Чорна 
Рада".
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2016 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ!2016 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ!
Ірпінська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2016 р. розпочато 

кампанію декларування доходів, отриманих у 2015 році. По-
даткова декларація про майновий стан і доходи подається гро-
мадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповно-
важеною платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.
Обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і до-

ходи передбачений для тих громадян, які отримували доходи, що 
підлягають оподаткуванню, але з яких податок не утримувався. 
Зокрема, обов’язково подати річну декларацію про майновий 
стан і доходи мають громадяни, які у 2015 році отримували:

– доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не 
утримувався (наприклад, надання в оренду земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), 
майнового паю; надання нерухомості в оренду (суборенду), 
житловий найм (піднайм);

– інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційни-
ми активами;

– доходи від фізичних осіб, які не мають статусу податко-
вих агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду 
фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);

– іноземні доходи (отримані особами, які виїжджають за 
кордон на сільськогосподарські роботи; для надання послуг до-
машнього персоналу (домробітниці, гувернантки, вихователі, 
економки, няньки, перекладачі, а також моряки, що працюють 
на судах іноземних судновласників тощо).
Сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній 

декларації, сплачується громадянином самостійно до 1 серпня 
2016 року.
Нагадаємо, що з 1 січня 2016 р. запроваджена нова форма 

декларації про майновий стан і доходи, в якій об’єднано звіт-
ність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Ірпінська ОДПІ

ÂÍÅÑÅÍÎ ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈÂÍÅÑÅÍÎ ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У газеті «Голос України» 
від 31.12.2015 № 250 опу-
бліковано Закон України від 
24 грудня 2015 р. № 909-VIII 
«Про внесення змін до По-
даткового кодексу України 
та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році». 

Зокрема, Законом перед-
бачено такі зміни: 
Податок на доходи фі-

зичних осіб: 
Встановлена єдина базова 

ставка у розмірі 18% (замість 
двох діючих ставок 15% та 
20% у 2015 р.), в тому числі 
для дивідендів. 

Виняток становлять пенсі-
онери, що одержують понад 
три розміри МЗ (з 1 січня 
2016 р. – 4 134 грн.), – з них 
із суми такого перевищен-
ня ПДФО справлятиметься 
за ставкою 15%. Водночас 
для доходів, нарахованих як 
виграш чи приз на користь 
резидентів або нерезидентів, 
ставка ПДФО дорівнювати-
ме 18% (раніше – подвійний 
розмір бази оподаткування 
або 30%). 
Для фізичних осіб – під-

приємці, які перебувають на 
загальній системі оподатку-
вання, змінюється порядок 
сплати авансових платежів 
податку на доходи фізичних 
осіб протягом року – з фак-
тичного прибутку, отримано-
го за попередній квартал (у 
2015 р. – розрахункова сума 
від очікуваного річного дохо-
ду); 
Починаючи з 2016 р., 

платник податку на доходи 
фізичних осіб не зобов'яза-

ний подавати річну податкову 
декларацію, якщо протягом 
звітного року він отримував 
доходи виключно від подат-
кових агентів незалежно від 
виду та розміру нараховано-
го (виплаченого, наданого) 
доходу, крім випадків, прямо 
передбачених розділом IV Ко-
дексу. 
Податок на нерухоме 

майно 
Збільшена гранична ставка 

податку для нерухомого май-
на з 2% до 3% розміру міні-
мальної заробітної плати за 1 
м2 загальної площі житлової 
та нежитлової нерухомості; 
У 2016 р. оподаткування 

квартир площею понад 300 
м2 та/або будинків понад 500 
м2 збільшується на 25 000 
грн. (на рік), сума податку 
розрахована відповідно до 
загальних положень цієї статті 
за кожен такий об'єкт житло-
вої нерухомості (його частку); 
Розширені пільги з оподат-

кування нежитлової нерухо-

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

мості за рахунок віднесення 
до неї тимчасових споруд 
торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи ін-
шого призначення; 

«Пільгові метри» не зміни-
лися – 60 м2 для квартир і 120 
м2 для житлових будинків. 
Транспортний  податок 
Зміна ідеології справляння 

податку: об'єктом оподатку-
вання у 2016 р. будуть ав-
томобілі вартістю понад 750 
МЗП (у 2016 р. – 1,03 млн. 
грн.) та віком до 5 років (у 
2015 р. підлягали оподатку-
ванню автомобілі з об'ємом 
двигуна понад 3000 см3. ві-
ком до 5 років); 
Визначення об'єкта опо-

даткування: середньоринкова 
вартість, враховуючи марку, 
модель, рік випуску, тип та 
об'єм циліндрів двигуна, тип 
коробки передач, пробіг ав-
томобіля (сьогодні не врахо-
вується); 
Ставка податку без змін – 

25 тис. грн. у рік; 
Інформація про вартість 

машин розміщується на сайті 

Мінекономіки (сьогодні вже 
працює). 
Зміни до Закону 
України «Про збір та 
облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування» 
Єдиний соціальний вне-

сок 
Скасувано ЄСВ, що утри-

мується із заробітної плати 
(доходу) робітників (фізич-
них осіб) – 2%, 2,6%, 2,85%, 
3,6% та 6,1%. 
Знижена ставка нараху-

вання ЄСВ для підприємств із 
41% (у середньому, залежно 
від класу ризику до 22%. У 
2015 р. від 36,76% до 49,7%) 
Підвищено максимальну 

величину бази нарахування 
єдиного внеску з 17 до 25 
розмірів прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, 
або до 34 450 грн. 

Ірпінська ОДПІ 

Í²ÌÅ××ÈÍÀ ÂÈÏËÀ×ÓÂÀÒÈÌÅ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Í²ÌÅ××ÈÍÀ ÂÈÏËÀ×ÓÂÀÒÈÌÅ ÄÎÏÎÌÎÃÓ 
ÊÎËÈØÍ²Ì Â²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÌÊÎËÈØÍ²Ì Â²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÌ
За інформацією Міністерства закордонних справ, Німецький Бундестаг 21 травня 2015 р. ухвалив 
рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають отримати грошову допомогу як 
визнання завданої їм кривди.
За інформацією Посоль-

ства України у ФРН, Бю-
джетний комітет Бундестагу 
23.09.2015 р. одноголосно 
погодив проект Директив 
щодо символічного від-
шкодування колишнім вій-
ськовополоненим Червоної 
Армії, розробленим Феде-
ральним міністерством фі-
нансів Німеччини.
Відповідно до цих Дирек-

тив, право на отримання 
відшкодування з розрахун-
ку 2500 євро мають особи, 
які були червоноармійцями 
та в період між 22.06.1941 

р. і 08.05.1945 р. як вій-
ськовополонені перебували 
під вартою. Відшкодуван-
ня не отримують особи, які 
вчинили військові злочини, 
або злочини проти людства, 
або сприяли вчиненню цих 
злочинів.
Зазначене відшкодуван-

ня є персональним і вида-
ватиметься лише за заявами 
осіб згаданої категорії. За-
яви необхідно подавати до 
30.09.2017 р. до Федераль-
ного відомства центральних 
послуг та невирішених май-
нових питань, що розташо-

ване за адресою: DGZ Ring 
12, 13086, Berlin.
Спадкоємці колишніх 

військовополонених не ма-
ють правових підстав на 
отримання відшкодування. 
Лише у випадку, коли осо-
ба, яка має право отрима-
ти відшкодування, подала 
заяву і після того померла, 
кошти можуть отримати або 
його дружина, або діти.
Виплати відбуваються 

без визнання правового 
зобов’язання. Правових 
претензій щодо виплати не 
може бути. Виплата прово-

диться тільки за поданою 
заявою шляхом перераху-
вання коштів на особистий 
банківський рахунок право-
мочного претендента.
Формуляр заяви німець-

кою, англійською та росій-
ською мовами, а також по-
дальшу інформацію можна 
отримати на сайті Феде-
рального відомства центра-
лізованих служб і відкритих 
майнових питань: badv.
bund.de

Офіційний сайт ІМР
Фото: dw.com

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ: ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ: 
õòî ³ ñê³ëüêè ìîæå îòðèìàòè õòî ³ ñê³ëüêè ìîæå îòðèìàòè 
Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської 
ради інформує про порядок призначення та виплати державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям із 01.01.2016 року.
Для призначення соціаль-

ної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям до управління 
праці та соціального захисту 
населення потрібно надати 
такі документи:

- заяву;
- документ, що посвідчує 

особу уповноваженого пред-
ставника сім’ї;

- довідку про склад сім’ї;
- декларацію про доходи 

та майно, яка заповнюється 
на підставі довідок про дохо-
ди кожного члена сім’ї;

- довідку про наявність 
та розмір земельної частки 
(паю при наявності).
До складу сім’ї включа-

ються чоловік, дружина; рід-
ні, усиновлені або підопічні 

діти цих осіб віком до 18 
років, а також діти, які пе-
ребувають на денній формі 
навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних, ви-
щих навчальних закладах до 
досягнення 23 років, та які не 
мають власних сімей.
Ця соціальна допомога 

призначається з місяця звер-
нення на 6 місяців, якщо про-
тягом місяця надані всі необ-
хідні документи. Управління 
соціального захисту видає 
заявнику повідомлення про 
прийняття заяви та докумен-
тів із зазначенням дати при-
йняття.
Соціальна допомога при-

значається особам, які:
- працюють;

- перебувають на обліку в 
центрі зайнятості та за інфор-
мацією центрів зайнятості не 
порушують законодавство 
про зайнятість щодо сприян-
ня своєму працевлаштуван-
ню;

- які доглядають за дітьми 
до досягнення ними триріч-
ного віку або за дітьми, які 
потребують догляду протя-
гом часу, визначеного у ме-
дичному висновку ЛКК, але 
не більше ніж до досягнення 
ними шестирічного віку;

ДО УВАГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ 

з січня (грн.) із травня (грн.) із грудня (грн.)

Для працездатних осіб – 21% 289,38 
(1378,00x21%)

304,50 
(1450,00x21%)

325,50 
(1550,00x21%)

для осіб, які втратили працез-
датність та інвалідів – 100%

1074,00 1130,00 1208,00

Для дітей – 85%

До 6 років 991,95 1043,80 1116,05

Від 6 до 18 1236,75 1301,35 1391,45

Від 18 до 23 (за умови 
навчання)

1171,30 1232,50 1317,50

Доплата на дітей

До 6 років 250,00

Від 6 до 18 500,00

Приклад 1:

Сім’я складається з 4 осіб 
(двоє дітей – 4 та 10 років, 
батько та мати), середньо-
місячний сукупний дохід 
сім’ї – 3000,00 грн. Із 1 січня 
2016 р. рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму для 
призначення допомоги для 
сім’ї становить: 3030,34 грн. 
(289,39 грн. х 2 працездатних 
осіб + (991,95 грн. + 10% на 
дитину до 6 років) + (1236,75 
+ 10% на дітей до 18 ро-
ків). Розмір допомоги з січня 
2016 році становить 780,34 
грн.  (3000,00 грн. – 3030,34 
грн. + 250,00*+500,00*) = 
780,34 грн. *Розмір соціаль-
ної допомоги (в тому числі і 
максимальний) збільшується 
на кожну дитину віком до 6 
років у 2016 році на 250 грн. 
та від 6 до 18 на 500 грн.

Приклад 2: 

У складі сім’ї – 2 особи: оди-
нока мати – інвалід 3 групи, 
та 12-річна донька.  Серед-
ньомісячний сукупний дохід 
сім’ї складає – 1510,50 грн.: 
(пенсія матері + допомога 
на дитину одинокої матері). 
Рівень забезпечення про-
житкового мінімуму на дану 
сім’ю складає –  2558,10 грн.: 
(для непрацездатної мате-
рі – 1074,00 грн. та для ди-
тини одинокої матері віком 
до 18-ти років –1484,10 грн. 
(1236,75 + 20%). Розмір 
допомоги визначається так: 
2558,10 – 1510,50 = 1047,60 
грн. + 500 грн. (оскільки в 
сім’ї є неповнолітня дитина 
до 18-ти років, тому розмір 
допомоги буде збільшено на 
500 грн.) = 1547,60 грн. 

- які доглядають за інвалі-
дами І групи або дітьми-ін-
валідами віком до 18 років, 
за інвалідами ІІ групи внас-
лідок психічного розладу, а 
також за особами, які досягли 
80-річного віку;

- фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
(отримують компенсацію по 
догляду за інвалідом);
Соціальна допомога не 

призначається у разі, коли:
- працездатні члени сім’ї 

не працюють, не служать, не 
вчаться за денною формою 
навчання протягом 3 міся-
ців, що передують місяцю 
звернення за призначенням 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям.
Розмір допомоги визнача-

ється індивідуально з ураху-
ванням різниці між прожит-
ковим мінімумом для сім’ї та 

її середньомісячним сукуп-
ним доходом.
У 2016 році рівень за-

безпечення прожиткового 
мінімуму для призначення 
допомоги відповідно до  За-
кону України «Про державну 
соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям» у відсо-
тковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму ста-
новить: 

— для працездатних осіб 
– 21%,

— для дітей – 85%,
— для осіб, які втратили 

працездатність та інвалідів – 
100% від прожиткового міні-
муму.
Розмір державної соціаль-

ної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям у 2016 році не 
може бути більше ніж 75% 
від рівня забезпечення про-
житкового мінімуму для сім’ї.
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КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

ÆÈÒÅË² ÍÅ ÌÀÒÈÌÓÒÜ ÏÐÎÁËÅÌ ÆÈÒÅË² ÍÅ ÌÀÒÈÌÓÒÜ ÏÐÎÁËÅÌ 
ó çâ’ÿçêó ç ïåðåéìåíóâàííÿì âóëèöüó çâ’ÿçêó ç ïåðåéìåíóâàííÿì âóëèöü
В Україні триває процес перейменування вулиць. Одні міста та села вже живуть з новими назвами, 
інші – на підході до цього. Відбуваються такі зміни і в Ірпені. Щоправда, наразі залишилося кілька 
вулиць, мешканці яких не хочуть змінювати їхні назви. Серед них і вулиці Піонерська, Ленінградська, 
Калініна, Горького, Чапаєва. Але ці вулиці однозначно підпадають під дію закону і є у списку 
Українського інституту національної пам’яті.
Щодо вулиць, яких не-

має у списку Інституту 
(Суворова, Кутузова), то 
комісія, пропонуючи їх пе-
рейменування, вважає, що 
ці прізвища є уособленням 
імперської Росії, яка зупи-
нила розвиток України на 
століття. Маємо свої потуж-
ні постаті, які зробили вели-

кий внесок у розвиток нашої 
держави. 
Багато хто з мешканців, 

які поставили свої прізви-
ща під зверненнями щодо 
недоцільності переймену-
вання, лише не хотіли потім 
проблем, пов’язаних зі змі-
ною назв. 
Наголошуємо: ніяких 

проблем не буде!

І нагадуємо, що державні 
органи прийматимуть доку-
менти як із новими назвами 
у адресах, так і зі старими.
Громадянам після пе-

рейменування не потрібно 
буде тут же робити відмітку 
про нову адресу. Це мож-
на зробити, коли їм буде 
зручно, скажімо, коли до 
паспорта треба вклеїти нове 

фото, або під час зміни міс-
ця проживання. Штамп із 
новою адресою у паспорт-
ному столі обійдеться у 85 
копійок.
У зв’язку із перейме-

нуваннями не треба буде 
змінювати документи про 
власність на нерухомість. 
Усі необхідні зміни в до-
кументи вносяться лише 

при продажу, даруванні 
чи передачі у спадок. Те ж 
саме стосується передачі 
права власності на авто-
мобіль. Відповідні служби 
отримають доручення мак-
симально сприяти у вирі-
шенні питань, пов’язаних із 
перейменуванням.
Перейменування не 

вплине на призначення суб-

сидій і на можливість прого-
лосувати на виборах.
Усі тимчасові незручнос-

ті, пов’язані з переймену-
ванням, ляжуть тільки «на 
плечі» міських або селищ-
них адміністрацій. 

Данута КОСТУРА 
Фото: Володимир ШИЛОВ

ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈÐ²×ÊÓ ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈÐ²×ÊÓ 
ÏÅÐÅÍÎÑßÒÜ ÍÀ 2018-ÉÏÅÐÅÍÎÑßÒÜ ÍÀ 2018-É
ßÊ² ÙÅ ÇÌ²ÍÈ ÃÎÒÓª Ì²ÍÎÑÂ²ÒÈßÊ² ÙÅ ÇÌ²ÍÈ ÃÎÒÓª Ì²ÍÎÑÂ²ÒÈ
Реформа середньої та дошкільної освіти належить до ключових завдань 
українського уряду в 2016-му році. Принаймні так стверджує Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк. Щоправда, відповідний законопроект, над яким 
працювала велика кількість експертів і працівників освіти і який уже двічі 
передавали до Верховної Ради, досі навіть не зареєстрували в парламенті.

12-РІЧКУ ПЕРЕНОСЯТЬ
У Міністерстві освіти 

України (МОН) минулого 
літа обіцяли фундаменталь-
ні зміни вже з 2017-го – пе-
рехід на 12-річне навчання 
та поділ на початкову, се-
редню й старшу школи. Те-
пер обережно говорять про 
2018-й рік. Як пояснюють 
експерти, законотворчий 
процес затягнувся, оскільки 

його учасники намагаються 
знайти компроміс, який би 
задовольнив і вчителів, і ке-
рівників вищих навчальних 
закладів 1–2 рівня акреди-
тації, яких зачепить рефор-
ма старшої школи.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Дискусії ведуться на всіх 

ланках – від початкової 
школи до старшої. Напри-
клад, ідея зробити навчан-

ня в початковій школі не 
стільки через предмети, як 
через розгляд тем та ігри 
викликала спротив у вчите-
лів мистецтва – ті навіть за-
реєстрували на сайті Прези-
дента петицію з вимогою не 
скасовувати уроки музики 
та малювання. Ці дисциплі-
ни відсутні в проекті рефор-
мування початкової школи.
Реформа, яку готує МОН, 

не скасовує мистецтво, а 

лише інтегрує його з інши-
ми предметами, – запевняє 
заступник міністра освіти 
Павло Хобзей: «Сьогодніш-
ня початкова школа нагадує 
швидше гімназію: діти за 
партами сидять обличчям 
до дошки, атмосфера зали-
шилася авторитарною. Нам 
би хотілося, щоб це було 
інтегроване навчання, яке 
б стимулювало розвиток ді-
тей, пробуджувало зацікав-
леність». Заступник міністра 
проти оцінювання дітей у 
перших класах і проти пред-
метів. «Хочемо, щоб уявлен-
ня про світ формувалося че-
рез гру, діяльність», – каже 
Хобзей.
Вчителі ж мистецтва в 

такій інтеграції вбачають 
загрозу. «Діти не будуть на 
українській мові чи мате-
матиці малювати фарбами, 
все зведеться до заштрихо-
вування фігурок у зошитах, 
замість того, щоб поринути 
у мистецтво, – застерігає 
вчителька образотворчого 
мистецтва Наталія Проко-
пів. – А музику замінять фіз-
культхвилинкою. Ми втра-
тимо культуру в початковій 
ланці. До них має прийти 
художник із мольбертом, 
музикант, який грає на фор-
тепіано».

РОЗВАНТАЖЕННЯ
Чимало дискусій точить-

ся й навколо реформування 
середньої та старшої школи. 
Одна з головних ідей – роз-
вантажити школярів. «Ми 
настільки перевантажили 
програму, ми нічого не вий-
мали, лише додавали, і в 
результаті дуже багато ре-
чей мають репродуктивний 
характер, налаштований на 
запам’ятовування. А це не 
те, що потрібно сьогодні 
освіченій людині», – ділить-
ся думками Ірина Чернілев-
ська, директор гімназії у 
Києві.
Новий закон має змен-

шити кількість предметів, 

дисципліни укрупнять, щоб 
не дублювати інформацію. 
Окрім того, більше авто-
номії мають дати вчителю, 
пояснюють експерти, які 
працювали над законом. 
«Навчальні програми на-
близять до європейських 
зразків, коли є очікувані ре-
зультати, немає погодинно 
розписаного розкладу, що 
й коли вчитель повинен ви-
кладати», – розповідає екс-
перт аналітичного центру 
CEDOS Ірина Когут.
Старша школа – це лан-

ка, де очікується найбільше 
змін. Тут планують зробити 
чітку й реальну спеціалі-
зацію, а не натяк на неї, як 
було у 2000-х, розповідає 
Когут: «Тоді в кожній школі 
нібито мала бути профіль-
на освіта, але переважно це 
був загальний профіль або 
тільки два, тобто фактично 
без вибору. Тепер плануєть-
ся відділити старшу школу, 
дуже часто просторово, по-
декуди в окремі заклади».
Пропонується, щоб піс-

ля закінчення 9 класу діти 
складали зовнішнє неза-
лежне оцінювання (ЗНО) 
та, залежно від побажання і 
результатів ЗНО, мали мож-
ливість вступити до старших 
профільних шкіл за двома 
напрямками – загально-
освітнім чи професійним. 
Загальноосвітній – це фак-
тично підготовка до уні-
верситету в багатопрофіль-
ному академічному ліцеї. 
Професійний – навчання у 
профліцеях та коледжах, де 
діти отримували б робітни-
чу професійну кваліфікацію 
чи кваліфікацію молодших 
спеціалістів.

ПРОЗОРІШИЙ КОНТРОЛЬ
Усунути бюрократію зі 

шкіл планують завдяки но-
вому підходу до атестації 
вчителів та управління на-
вчальними закладами. Пов-
новаження місцевих органів 
освіти хочуть значно звузи-

ти, а школам дати більше 
фінансової й адміністратив-
ної автономії. Водночас ви-
словлюється ідея запрова-
дити громадський контроль: 
планують ввести конкурсне 
обрання директорів шкіл, 
дати більше повноважень 
педагогічним і батьківським 
радам.
Вчителям мають дати 

можливість обирати, де 
підвищувати кваліфікацію, 
і таким чином зруйнувати 
монополію інститутів піс-
лядипломної педагогічної 
освіти, розповідає Ірина 
Когут. А от ідея сертифіка-
ції вчителів не знайшла пов-
ної підтримки. «Задум був, 
щоб, з одного боку, знайти 
більш-менш безболісний 
для бюджету спосіб підняти 
вчителям зарплату, з іншого 
– здійснити контроль знань 
самих учителів, щоб відсія-
ти відверто некваліфіковані 
кадри. Тобто пропонувало-
ся ввести об’єктивну складо-
ву оцінювання у те, що ра-
ніше називалося атестацією. 
Раніше це відбувалося через 
відвідування директором, 
колегами уроків – тобто 
явно конфлікт інтересів», – 
пояснює вона.
Поки що зійшлися на 

компромісі: традиційну 
атестацію залишать, а сер-
тифікація буде добровіль-
ною і даватиме можливість 
отримати підвищення зарп-
лати.

КОЛИ ЧЕКАТИ ЗМІН
Якщо парламент ухва-

лить закон про освіту навес-
ні, у МОН обіцяють, що вже 
з 2018 запрацює реформа 
початкової та старшої шко-
ли. Реформу середньої шко-
ли обіцяють запустити до 
2020 року.

За матеріалами 
Інтернет-видань

Фото: Володимир ШИЛОВ

РЕФОРМА

Ó ÌÅÒÐÎÓ ÌÅÒÐÎ
Різдвяний ранок. 
Спокійні, у гармонії з 
собою, налаштовані 
на Свято більшість 
пасажирів у вагоні 
метро. Одна з них 
– дівчина, одягнута 
в українське 
національне вбрання, 
яке їй надзвичайно 
личило. Запримітила 
її ще на одній зі 
станцій метро, коли 
разом сідали у вагон.

Проїхавши кілька зупи-
нок, почула, як методично 
бубонить чоловічий голос, 
йому щось відповідає жі-
ночий. Раптом різко вкли-
нюється інший чоловічий, 
з вимогою припинити чі-
плятися до дівчини. Після 
цього дівчина у національ-
ному вбранні мимо про-
ходить і стає біля дверей. 
Біля інших дверей стає чо-
лов’яга і продовжує щось 
говорити, тримаючи в полі 
зору дівчину. Дівчина не 
виходить на наступній 
станції, і чолов’яга починає 
прямувати до неї. 
Раптом шлях йому пере-

городжує молодий струн-
кий чоловік, який до того 
спокійно сидів зі своєю су-
путницею. Він рішуче не пу-
скає чолов’ягу до дівчини, 

щось тихо говорячи. «А чтоб 
ты здох!», – випалює йому 
чолов’яга. Хлопець бере 
його під руку та пропонує 
вийти. Той зі здивуванням 
помічає, що не може вирва-
ти свою руку у цього напо-
ловину тоншого і на голову 
меншого від нього хлопця. 
На найближчій станції вони 
виходять. Хлопець у дверях 
говорить своїй супутниці, 
дівчині років 13-ти, щоб 
зателефонувала йому, коли 
приїде. 
Жінки у вагоні, які спо-

стерігали за цим усім, 
схвально заусміхалися. Гар-
монія і спокій знову повер-
нулися у їх душі. Як і в мою. 
При виході підійшла до 
супутниці хлопця, яка вия-
вилася його сестрою, і по-
просила подякувати йому 

за незіпсований різдвяний 
ранок. Те ж сказали ще дві 
жіночки.
Разом зі мною вийшла 

й дівчина у національному 
вбранні. Вона стояла спи-
ною й не підозрювала, які 
баталії розгорнулися на її 
захист. Коли я заговори-
ла до неї, вона засмучено 
сказала, що не треба було 
відповідати цьому неадек-
ватному чолов’язі. Але коли 
почула історію про свій за-
хист – засяяла. «Дякую, що 
розказали мені!». Ще одна 
душа знову увійшла в уні-
сон зі Святом, в унісон з 
Різдвом.

Данута КОСТУРА

Фото: Юлія 
БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ



№ 2. 12 січня 2016 року12  МІСТА І ДОЛІ

Äàíèëî Êóëèíÿê:Äàíèëî Êóëèíÿê: 
«ÂÈÇÍÀÍÍß ÃÅÐÎ¯Â ÑÏÈÐÀªÒÜÑß «ÂÈÇÍÀÍÍß ÃÅÐÎ¯Â ÑÏÈÐÀªÒÜÑß 
ÍÀ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ ÄÅÐÆÀÂÈ»ÍÀ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ ÄÅÐÆÀÂÈ»
Це останнє інтерв’ю з видатним українцем Данилом Кулиняком, серце якого перестало битися 
минулого тижня – 6 січня на 68 році життя. Вік йому вкоротила система і ЧАЄС, що вибухнула менше 
ніж за 3 км від нього.

Під час нашої з ним 
розмови Данило Іва-

нович говорив про найсуттє-
віше для себе: «Я повертаю 
Україні її забутих героїв».
Цю бесіду краще сприй-

мати крізь призму його бі-
ографії. А камертоном хай 
стануть такі слова письмен-
ника-побратима Богдана 
Андрусяка: «Данило Кулиняк 
— один із небагатьох укра-
їнських поетів, хто не погрі-
шив проти правди, хто завж-
ди «жив так, як писав, і писав 
так, як жив». Він ставився до 
слова, як до святині, як до 
«глиноньки Божої».
Мальовниче село Старий 

Кропивник Львівської облас-
ті відоме не тільки вражаю-
чою природою в місцевих 
Карпатах, а й тим, що це 
– ріднокрай Данила Івано-
вича. Там у сім’ї священно-
служителя 2 квітня 1948 р. 
він і народився. А вже 1951 
р. родина була вислана з Га-
личини…
Із Херсонського море-

хідного училища курсанта 
Данила виключили в груд-
ні 1964 року: після арешту 
КДБ за створення підпільної 
молодіжної націоналістичної 
організації «Вісники свободи 
України» та антирадянську 
агітацію і пропаганду…
Московський Літератур-

ний інститут поет Данило 
Кулиняк закінчив у 1972 р. У 
ньому активно формувався 
він як публіцист, краєзна-
вець, історик, еколог, право-
захисник…
Але стезю письменника 

накрив ідеологічний смог. 
Тож Кулиняк працює архе-
ологом, науковцем у краєз-
навчому музеї м. Ромен, що 
на Сумщині, державним ін-
спектором рибоохорони на 
Київщині.
Після катастрофи на 

ЧАЕС він стає одним з орга-
нізаторів спеціалізованої на-
уково-культурної експедиції, 
керівником чорнобильської 
групи, що діяла в «зоні від-
чуження». 
Д.І.Кулиняк — головний 

редактор часопису Всеу-
країнського товариства по-
літв’язнів і репресованих 
«Зона». Директор Всеукраїн-
ського благодійного фонду 
ім. Петра Калнишевського. 
Автор десятків книг та понад 
3000 публікацій в україн-
ських та зарубіжних ЗМІ. За-
служений журналіст України.
Битий життям, Данило 

Іванович Кулиняк вирізнявся 
світоглядною непоступливі-
стю щодо брехні й неспра-
ведливості в усіх проявах. 
Водночас життєвий досвід 
поглибив іронічне ставлення 
до дійсності, позбавив ради-
калізму та екстремальності, 
певно, за рахунок дивовиж-
ної відповідальності за свої 
слова-вчинки. Адже підлива-
ти олії у вогонь руйнування 
легше, ніж будувати.

— Даниле Івановичу, 
Ви як автор численних 
науково-історичних дослі-
джень є, певно, найпослі-
довнішим у царині повер-
нення національних героїв 
Україні. За цим, мабуть, 
стоїть фундаментальна 
мотивація?

— Почну з цитати: «Та 
культура, которая со времён 
Петра живет и развивает-
ся в России, является ор-

ганическим и непосред-
ственным продолжением 
не московской, а киевской, 
украинской культуры... Та-
ким образом, украинизация 
оказывается мостом к евро-
пеизации». Ці слова нале-
жать відомому російському 
князю Миколі Трубецькому 
(написані 1926 р. у Парижі), 
якого важко запідозрити в 
українському націоналізмі, 
стосуються не тільки Росії 
— внесок українців у науку 
й культуру інших народів, 
зрештою, в розвиток світової 
цивілізації важко переоціни-
ти, він дуже вагомий. І лише 
тривалою бездержавністю 
України можна пояснити 
те, що багато кращих дітей 
України через ті чи інші об-
ставини працювали на інші 
державні народи, збагачую-
чи їхню історію, науку, куль-
туру.

— Факти, віднайдені 
Вами, і справді вражають!

— Ну, скажімо, понад 10 
президентів Російської ім-
ператорської академії наук 
були українці, випускники 
Києво-Могилянки. Закінчив-
ши цю академію, Михайло 
Ломоносов написав славно-
звісну «Граматику руської 
словесності». До речі, його 
прізвище надто виділяється 
поміж Філатових, Панфіло-
вих, Аракчеєвих. А серед ко-
зацьких прізвищ є Кривоніс, 
Кирпоніс, міг бути й Ломи-
ніс...
Другий відомий україн-

ський навчальний заклад — 
Острозьку академію — від-
кривав разом із Костянтином 
Острозьким єпископ Кирило 
Лукаріс, який згодом став 
Вселенським патріархом. 
Передостанній митрополит 
Київський — українець Во-
лодимир Сабодан колись 
був ректором Московської 
духовної академії.

— Отже, наші співві-
тчизники розпорошені по 

світу і в часі. До яких гли-
бин Ви докопалися?

— Про історичного діяча 
на ймення Одоакар, що з 
476 року правив Римською 
імперією, європейські істо-
ричні джерела згадували 
досить часто. Називали його 
князем русинів (рутенців) 
— так зазначено в написі, 
що зберігся в кам’яній пече-
рі неподалік австрійського 
міста Зальцбург на марму-
ровій плиті, яку відносять 
до XV століття. Рутенцями, 
як відомо, називали україн-
ців. Чи ж збереглася пам’ять 
про таку колоритну постать 
на нашій землі хоч у леген-
дах? Виявляється, не тільки 
в легендах, а й у писемних 
джерелах, зокрема в літописі 
Самійла Величка «Сказання о 
войне козацкой з поляками».

— Напевно, теперішній 
студент Києво-Могилян-
ки сказав би: «Римський 
імператор з України — це 
круто!».

— А хіба не круто, що 
ад’ютантом Симона Болі-
вара, героя визвольної бо-
ротьби в Латинській Амери-
ці, став українець із Волині 
Михайло Скибицький? Хіба 
не круто, що наш співвітчиз-
ник Василь Мамарига на 
чолі повстанських загонів у 
серпні 1894 р. розгромив 
голландську армію і встано-
вив свою владу на індоне-
зійському острові Ломбок?
Звістка про поразку оку-

пантів дуже скоро поши-
рилась архіпелагом, і пов-
стання спалахнуло з новою 
силою.

17 серпня 1945 р. кіль-
касотрічна боротьба індо-
незійського народу завер-
шилася проголошенням 
незалежності.
А чи не круто, що Степан 

Разін та Омелян Пугачов 
є національними героями 
України?

— Невже?

— Здебільшого про 
Стеньку Разіна знають зав-
дяки російській пісні «Из-за 
острова...». Та, окрім цієї 
легенди про нещасну княж-
ну й вельми обмеженої ін-
формації зі шкільних уроків 
історії, либонь, нічого. Жаль, 
звичайно, утоплену княжну, 
жаль і самого Степана Разі-
на, який склав свою буйну 
бунтарську голову за цар-
ським указом на Красній 
площі в Москві 6 червня 
1671 р. після лютих тортур.
А тим часом і Степан 

Разін, і повстання під його 
проводом прямо пов’язані 
з Україною. Та й сам Сте-
пан Разін був українцем, бо 
народився він, як сказано 
в документах, «в малорос-
сийской станице Зимовей-
ской на Дону», тобто в тій 
самій станиці, де через сот-
ню років народився ще один 
великий бунтар — Омелян 
Пугачов, Омелько Пугач, 
українство якого доведено. 
Мешканці Зимовейської пе-
реселилися на Дон з України 
на початку ХVІІ століття. Між 
іншим, справжнє правильне 
прізвище Разіна — Разя. Він 
знав 8 мов!
У судовій слідчій справі 

Омеляна Пугачова основ-
ною причиною його пов-
стання названа (цитую): «эта 
извечная малороссийская 
склонность к неудоволь-
ствию». Точніше не скажеш: 
волелюбний дух бунтар-
ського українського народу, 
народу козацького, не міг 
примиритися з московським 
самодержавством, холоп-
ством.
Тож глибоко символічно, 

що найбільшим бунтарем 
Московії XVII ст. був Степан 
Разін, а у XVIII ст. — Омель-
ко Пугач, його земляк і одно-
селець. Повстання під їхнім 
керівництвом в історіографії 
невипадково названо селян-
ськими війнами, які потря-
сали імперію до основ. Ще 

1663 р. Степан Разін на чолі 
загону донських козаків ра-
зом із запорожцями успішно 
воювали проти кримських 
татар. Він не раз бував в 
Україні — і на Гетьманщині, 
і на Січі.
Навесні 1670 р. Степан 

Разін очолив народне пов-
стання, що охопило Дон, 
Поволжя, Підмосков’я. Не 
обійшло воно й Україну, 
особливо Слобожанщину. 
Це був спільний виступ дон-
ських і запорозьких козаків, 
українських і російських 
селян, інших поневолених 
Московією народів і пле-
мен проти спільного ворога 
— московського царя. По-
встанці прагнули свободи, їх 
ідеалом була козацька дер-
жава. 
Так само є всі підстави 

вважати і Омелька Пугача 
національним героєм Укра-
їни.

— Вік живи — вік учись. 
Я вражений...

— Після придушення 
московськими і польськими 
військами гайдамацького 
повстання — Коліївщини — 
в Україні, в якому, за дея-
кими даними, брав участь і 
Омелько Пугач, він втікає аж 
у Передкавказзя, на Терек. У 
нього виникає задум об’єд-
нати всіх козаків — запороз-
ьких, донських, слобідських, 
волзьких, яїкських — і підня-
ти повстання, залучивши до 
нього й покріпачених селян 
та всіх пригноблених, щоб 
захопити Москву і встано-
вити скрізь «вільні козацькі 
порядки».
Хтозна, якою була б май-

бутня доля України, якби ро-
сійський уряд, спішно уклав-
ши мир із Туреччиною, не 
послав проти повстанської 
армії Пугача свої найкращі 
війська.
Повстання під проводом 

українця Омелька Пугача 
налякало російську царицю 
Катерину II: саме після його 
придушення вона вирішила 
знищити Запорозьку Січ — 
цей розсадник бунтів і не-
покори, острівець свободи в 
морі абсолютизму, зрозумів-
ши, що доки буде в Україні 
Січ, доти житиме й Україна.

— Ще кого з українців 
вдалося повернути Украї-
ні?

— Їх десятки. Скажімо, 
сліпий Василь Ярошенко 
(Єрошенко) — видатний 
український учений, про-
світитель, японський і ки-
тайський письменник, еспе-
рантист, громадський діяч, 
мандрівник, поліглот (знав 
12 мов) — народився 31 
грудні 1888 р. у заможній се-
лянській родині у с. Обухівці 
на Слобожанщині.
Серед героїв моїх до-

сліджень — вождь першо-
го українського повстання 
князь Михайло Глинський. 
Останній кошовий Запороз-
ької Січі Петро Калнишев-
ський, якого на соловецькій 
Голгофі в Росії розпинали 
протягом кількох десятиліть.
А феєрична доля Мико-

ли Миклухо-Маклая! Про 
своє походження найкраще 
сказав він сам кореспон-
дентові сіднейської газети 
«Сідней морнінг геральд» 
1884 р.: «...Моя особа є жи-
вим прикладом того, як ща-
сливо з’єдналися три одвіч-
но ворожі сили. Палка кров 
запорожців мирно злилася 
з кров’ю їхніх, здавалося 
б, непримиренних ворогів, 
гордих ляхів, розбавлена 
кров’ю холодних німців. Я 
дуже люблю батьківщину 
свого батька — Україну, але 
ця любов не применшує по-
ваги до двох вітчизн батьків 
моєї матері — Німеччини й 
Польщі».
Як бачимо, немає жодних 

натяків на російське похо-
дження. Російська імперія 
взагалі була злою мачухою 
для цього видатного україн-

ського мандрівника, вченого 
й гуманіста зі світовим іме-
нем.

— Отже, у Вашій гале-
реї видатних українців 
– римський імператор, 
вчені-просвітники, князі, 
козаки, письменники, бун-
тарі, монахи, мандрівни-
ки-вчені. Уявляю, скільки 
українських митців розле-
тілося по світу.

— Буде слушно, якщо я 
ще розповім про українсько-
го геркулеса, який вирізняв-
ся не тільки тілесними м’яза-
ми, а й духовними.
Українець Іван Піддубний 

був одним із найвідоміших 
атлетів світу і став легендою 
ще за життя. Упродовж май-
же 40 років Піддубний зма-
гався в силі з наймогутніши-
ми людьми світу практично 
на всіх континентах планети, 
не програвши жодного чем-
піонату світу. Він і помер, не 
переможений ніким, 8 серп-
ня 1949 р. у місті Єйську на 
Кубані, куди перебрався з 
України разом із дружиною, 
рятуючись від голодомору 
33-го року. Народився Іван 
Піддубний 8 жовтня 1871 
р. у селі Красенівці (тепер 
Чорнобаївського району 
Черкаської обл.). Коли про-
їжджаєш цією місциною вниз 
по Дніпру, краса її зачудо-
вує. Ця благословенна зем-
ля народила богатиря для 
мандрівок. У портах Севас-
тополя й Феодосії сім років 
Піддубний працював ван-
тажником, а з 1898-го висту-
пав із гастролями у цирках.
Він став для світу вті-

ленням образу російського 
богатиря, хоча росіянином 
себе ніколи не вважав, як то 
робили інші. 
Піддубний помер на чу-

жині, на його могильному 
камені викарбували: «Иван 
Максимович Поддубный, 
выдающийся русский совет-
ский атлет».
Чому ж «русский», якщо 

він українець?
Україна любить і пам’я-

тає його. Щороку в серпні в 
рідному селі Піддубного на 
Черкащині проходять турні-
ри силачів. Туди приїжджа-
ють сотні молодих богати-
рів, аби помірятися силами і 
вибрати наймогутнішого.

— Отже, який напрошу-
ється висновок?

— Стільки вихідців із на-
шої землі творили європей-
ську політику, стільки пись-
менників – чужі літератури, 
стільки науковців підносили 
престиж не наших академій. 
Чому так сталося? Чому наш 
дух, наш інтелект річками 
збігали в чужі моря, і що 
треба робити, аби надалі не 
повторилися помилки дня 
вчорашнього? Цілим своїм 
життям нам доведеться шу-
кати відповіді на це щемке 
запитання, однак добре, що 
воно поставлене. Народ, 
котрий не оцінив своїх ге-
ніїв, не матиме авторитету, 
але й геній лише тоді дістає 
визнання, коли спирається 
на авторитет держави. Іван 
Пулюй зумів довести Аль-
берту Ейнштейну пріоритет 
у відкритті X-променів, але 
у відповідь почув приблизно 
таке: «Автором буде Рент-
ген, бо за ним — світова 
культура, а за вами — якась 
Рутенія, якої ви незрозуміло 
чому тримаєтесь».
Оцю «якусь Рутенію» нам 

і належить вичавити з влас-
них душ, щоб стати гідними 
святої України-Русі. Це одна 
з головних передумов дер-
жавотворчої самосвідомості 
її громадян — відчуття своєї 
особистої причетності до ве-
личного процесу творення 
власної держави України.

Спілкувався і 
фотографував 

Володимир КОСКІН

Минув 9-й день із дня смерті Данила Івановича. 8 січня його 
поховали в Ірпені. На початку відспівування в ореолі тьмяного 
сонця в небесній сніговій каламуті ширяв великий птах. Та 
тільки-но отець Віктор дочитав «Отче наш», чорний птах 
зник, яскраво засяяло-заусміхалося сонце і припинив валити 
сніг. «Друзі, я з вами», — ніби промовляв Данило Іванович. 
Мимохіть подумалося: «Ісус Христос ішов до нас, щоб учергове 
народитися, а Данило Кулиняк – добра і чиста душа, спішив 
назустріч йому…».

ОСОБИСТІСТЬ
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Ви, напевно, звернули увагу на таку інформацію, що Еверест – це, в 
певному розумінні слова, гора смерті. Штурмуючи цю висоту, альпініст 
знає, що він може не повернутися. Загибель можуть викликати нестача 
кисню, серцева недостатність, обмороження або травми. До смерті 
призводять і фатальні випадковості, на кшталт замерзлого клапана 
кисневого балона…

Трагедія, що трапилася 
на Евересті в травні 2006 р., 
потрясла весь світ: повз ан-
глійця Девіда Шарпа, який 
повільно замерзав, байдуже 
пройшли 42 альпіністи, але 
ніхто не допоміг йому. Од-
ними з них були телевізій-
ники каналу «Discovery», які 
спробували взяти інтерв'ю 
у вмираючого мандрівника 
і, сфотографувавши його, 
залишили одного... На Еве-
ресті групи альпіністів про-
ходять повз непоховані тру-
пи, розкидані то там, то тут. 
Це такі ж альпіністи, тільки 
їм не пощастило. Хтось із 
них зірвався і переламав 
собі кістки, хтось замерз 
або просто заслаб і все одно 
замерз. «Яка мораль може 
бути на висоті 8000 метрів 
над рівнем моря? Тут – уже 
кожен за себе, аби вижи-
ти», – стверджує багато хто. 
Якщо так хочеться довести 
самому собі, що ти смерт-
ний, то тоді варто спробу-
вати побувати на Евересті. 
Скоріше за все, усі ці люди, 
які залишилися лежати там, 
думали, що це не про них. А 
тепер вони – як нагадуван-
ня про те, що не все в руках 
людини.

ЦІНА СХОДЖЕННЯ
Статистику тих, хто не по-

вернувся, там ніхто не веде, 
адже піднімаються в основ-
ному «дикунами» і малими 
групами від 3-х до 5-ти осіб. 
І ціна такого сходження кош-
тує від 25 тис. до 60 тис. $. 
Іноді доплачують життям, 
якщо заощадили на дрібни-
цях. Так, на вічній сторожі 
там залишилося близько 150 
осіб, а може, й 200. І багато 
з тих, хто побував там, ка-
жуть, що відчувають погляд 
чорного альпініста, що упи-
рається в спину, адже прямо 
на північному маршруті зна-
ходиться вісім лежачих тіл. 
Із півдня – близько десяти. А 
ось відхилятися від прокла-
деної стежки альпіністи вже 
бояться, можуть і не вибра-
тися звідти, і ніхто їх рятува-
ти не полізе. 
Моторошні оповідки хо-

дять серед альпіністів, які 
побували на тій вершині, 
адже вона не пробачає по-
милок і людської байдужості. 
У 1996 р. група альпіністів 
з японського університету 
Фукуока піднімалася на Еве-
рест. Зовсім поряд з їхнім 
маршрутом виявилися троє 
альпіністів з Індії – висна-
жені, захололі люди про-
сили про допомогу – вони 
пережили висотний шторм. 
Японці пройшли мимо. Коли 
ж японська група спускалася, 
то рятувати вже було нікого 
– індуси замерзли.
Є тут і труп альпініста 

Меллорі, який, вважається, 
першим підкорив вершину 
і загинув вже на спуску. У 
1924 р. він з напарником 
Ірвінгом почали сходження. 
Останній раз їх бачили в бі-
нокль у розриві хмар всього 
лише в 150 м від вершини. 
Потім хмари зійшлися й аль-
піністи зникли. Назад вони 
не повернулися, лише в 1999 
р., на висоті 8 290 м, чергові 
підкорювачі вершини натк-
нулися на безліч тіл, заги-
блих за останні 5–10 років. 
Серед них виявили Меллорі. 
Його напарника Ірвінга так 
і не знайшли, хоча обв'яз-
ка на тілі Меллорі свідчить 
про те, що вони були один з 
одним до самого кінця. Мо-

тузка була перерізана ножем 
і, можливо, Ірвінг міг пере-
суватися і, залишивши това-
риша, помер десь нижче на 
схилі.
Евакуювати мертвих аль-

піністів ніхто не збирається, 
вертоліт не може піднятися 
на таку висоту, а тягнути на 
собі вагу від 50 до 100 кг 
альтруїстів не виявляється. 
Так і лежать непоховані аль-
піністи на схилах.

ЗАРАДИ РЕКОРДУ
Ну, не зовсім уже всі аль-

піністи такі егоїсти, все-таки 
рятують і не кидають в біді 
своїх. Тільки багато з тих, 
хто загинув – винні самі. 
Заради встановлення осо-
бистого рекорду безкисне-
вого сходження американка 
Френсіс Арсентьєва вже на 
спуску пролежала знесиле-
на дві доби на південному 
схилі Евересту. Повз на-
півзавмерлої, але ще живої 
жінки проходили альпіністи 
з різних країн. Одні пропо-
нували їй кисень (від якого 
вона перший час відмовля-
лася, не бажаючи псувати 
собі рекорд), інші налива-
ли кілька ковтків гарячого 
чаю, була навіть подружня 
пара, яка намагалася зібра-
ти людей, щоб стягнути її в 
табір, але й вони незабаром 
пішли, оскільки піддавали 
ризику власні життя. Чоло-
вік американки, російський 
альпініст Сергій Арсентьєв, 
не дочекався її в таборі, і пі-
шов на її пошуки, при яких 
теж загинув.

ЦИРК НА ЕВЕРЕСТІ
Щовесни на схилах Еве-

ресту, як із непальського, 
так і з тибетської боку виро-
стають незліченні намети, 
в яких плекається одна і та 
ж мрія – зійти на дах світу. 
Можливо, через строкате 
розмаїття наметів, що нага-
дують гігантські шатри, або 
через те, що з деякого часу 
на цій горі відбуваються 
аномальні явища, місце дії 
охрестили «Цирк на Евере-
сті». Товариство з мудрим 
спокоєм поглядало на цей 
будинок клоунів, як на міс-
це розваг, трохи чарівне, 
трохи абсурдне, але нешкід-
ливе. Еверест став ареною 
для циркових вистав, тут 
відбуваються безглузді й 
смішні речі: діти приходять 
на полювання за скороспі-
лими рекордами, старі ско-
юють сходження без сторон-
ньої допомоги, з'являються 
ексцентричні мільйонери, 
що на вершину здійснюють 
посадку вертольоту... 
Перелік нескінченний і не 

має нічого спільного з альпі-
нізмом, але багато спільно-
го з грошима, які якщо й не 
зрушують гори, то роблять 
їх нижчими. Однак, навесні 
2006 р. «цирк» перетворив-
ся на театр жахів, стираючи 
назавжди образ невинності, 
який зазвичай асоціювався з 
паломництвом на дах світу.

ПОДВИГ: ВЕРШИНА                           
ЧИ ЛЮДИНА?
Навесні 2006 р. 11 осіб 

загинули на Евересті – не 
новина, здавалося б, якби 
один із них, британець Девід 
Шарп, що не був залише-
ний у стані агонії, повз якого 
проходила група із близько 
40 альпіністів. Шарп не був 
багатієм і здійснював схо-
дження без гідів. Драматизм 

полягає в тому, що мав би 
він достатньо грошей, його 
порятунок був би можливим. 
Близько сорока альпініс-

тів залишили англійця Деві-
да Шарпа одного вмирати 
посеред північного схилу, 
стоячи перед вибором, нада-
ти допомогу або продовжити 
сходження на вершину, вони 
вибрали друге, оскільки до-
сягти найвищої вершини сві-
ту для них означало здійсни-
ти подвиг.
У той самий день, коли 

Девід Шарп помирав в ото-
ченні цієї гарненькою ком-
панії і в повному презирстві, 
ЗМІ всього світу співали ди-
фірамби Марку Інгліс, но-
возеландському гідові, який 
через брак ніг, ампутованих 
після професійної травми, 
підійнявся на вершину Еве-
ресту на протезах із вугле-
водневого штучного волок-
на із закріпленими на них 
кішками.
Новина, представлена 

ЗМІ як супервчинок, як до-
каз того, що мрії можуть 
змінити дійсність, прихо-
вувала в собі зовсім інший 
бік життя: підкорюючи 
вершину, ніхто не допоміг 
британцеві Девіду Шарпу 
у його стражданнях. Аме-
риканська веб-сторінка 
mounteverest.net підхопила 
новину й почала тягнути за 
ниточку. На кінці її – істо-
рія людської деградації, яку 
важко зрозуміти, жах, який 
приховали б, якби не ЗМІ, 
котрі взялися розслідувати 
те, що трапилося.
Девід Шарп, що підні-

мався на гору самостійно, 
беручи участь у сходженні, 
організованому фірмою 
«Азія Трекінг», помер, коли 
його балон із киснем відмо-
вив на висоті 8 500 м. Це 
трапилося 16 травня. Шарп 
не був новачком у горах. 
У свої 34 роки він уже схо-
див на восьмитисячник Чо-
Ойю, проходячи найбільш 
складні ділянки без вико-
ристання перил, що, може, 
й не є героїчним вчинком, 
але щонайменше, показує 
його характер. Несподіва-
но залишившись без кисню, 
Шарп зараз же відчув себе 
погано і звалився на скелі 
на висоті 8500 м посеред 
північного гребеня. Деякі 
з тих, хто його випередив, 
запевняють, що думали, що 
він відпочиває. Кілька шер-
пів поцікавилися його ста-
ном, питали, хто він і з ким 
подорожував. Він відповів: 
«Мене звати Девід Шарп, я 
тут разом з «Азія Трекінг» і 
просто хочу поспати».
Новозеландець Марк Ін-

гліс із двома ампутованими 
ногами переступив своїми 
вуглеводневими протезами 
через тіло Девіда Шарпа, 
щоб досягти вершини; він 
був один із небагатьох, хто 
визнав, що Шарпа дійсно 
залишили вмирати. «Що-
найменше, наша експедиція 
була єдиною, яка щось зро-
била для нього: наші шерпи 
дали йому кисень. Того дня 
повз нього пройшли близько 
40 альпіністів, і ніхто нічого 
не зробив», – заявив він.
Девід Шарп усе ще зали-

шався живий, провівши жах-
ливу ніч на висоті 8500 м. 
Він не повинен був помер-
ти. Досить було б того, щоб 
комерційні та некомерційні 
експедиції, які вирушали на 
вершину, домовилися його 
врятувати. Якщо цього не 

сталося, то тільки тому, що 
не було ні грошей, ні облад-
нання, у базовому таборі 
не було нікого, хто міг би 
запропонувати шерпам, які 
займаються такою роботою, 
хорошу суму доларів в об-
мін на життя. 

УСІ – НА ВЕРШИНУ!
Кілька днів по тому двох 

членів однієї експедиції з 
Кастилії Ла Манчі вистачи-
ло, щоб евакуювати одного 
напівживого канадця на ім’я 
Вінс із Північного сідла (на 
висоті 7000 м) під байду-
жими поглядами багатьох із 
тих, хто там проходив.
Випадок із Шарпом не 

є новиною, яким би скан-
дальним це не здавалося. 
Голландська експедиція за-
лишила помирати на Півден-
ному сідлі одного індійського 
альпініста, залишивши його 
всього в п'яти метрах від сво-
го намету, коли він ще щось 
шепотів і махав рукою.
Відома трагедія, що по-

трясла багатьох, сталася в 
травні 1998 р. Тоді загинула 
подружня пара – Сергій Ар-
сентьєв і Френсіс Дістефано. 
Сергій Арсентьєв і Френсіс 
Дістефано-Арсентьєва, про-
вівши на 8,200 м три ночі 
(!), вийшли на сходження і зі-
йшли на вершину 22.05.1998 
о 18:15. Сходження здійсне-
но без використання кисню. 
Тож Френсіс стала першою 

американською жінкою і 
всього другою за всю історію 
жінкою, яка здійснила схо-
дження без кисню. 
Під час спуску подружжя 

загубило одне одного. Він 
спустився в табір. Вона – ні. 
Наступного дня п'ять узбець-
ких альпіністів йшли на вер-
шину повз Френсіс – вона 
ще була жива. Узбеки могли 
допомогти, але для цього по-
трібно було відмовитися від 
сходження. Хоча один їхній 
товариш уже зійшов, а в цьо-
му випадку експедиція вже 
вважається успішною.
На спуску зустріли Сергія. 

Сказали, що бачили Френсіс. 
Він узяв кисневі балони і пі-
шов. Але пропав. Напевно, 
здуло сильним вітром у дво-
кілометрову прірву. Наступ-
ного дня йдуть троє інших 
узбеків, три шерпа і двоє з 
Південної Африки – 8 осіб! 
Підходять до неї – вона вже 
другу холодну ніч провела, 
але ще жива! Знову всі про-
ходять повз – на вершину. 
«Моє серце завмерло, коли 
я зрозумів, що ця людина в 
червоно-чорному костюмі 
була живою, але абсолютно 
сама на висоті 8,5 км, усього 
за 350 м від вершини, – зга-
дує британський альпініст. 
– Ми з Кеті, не роздумуючи, 
звернули з маршруту і спро-
бували зробити все можли-
ве, щоб урятувати вмира-
ючу. Так закінчилася наша 

експедиція, яку ми готували 
роками, випрошуючи гроші 
у спонсорів... Нам не відра-
зу вдалося дістатися до неї, 
хоча вона й лежала близько. 
Рухатися на такій висоті – те 
ж саме, що бігти під водою... 
Ми, виявивши її, намагалися 
одягнути, але її м'язи атро-
фувалися, вона скидалася 
на ганчір'яну ляльку і весь 
час бурмотіла: «Я американ-
ка. Будь-ласка, не залишай-
те мене»… Ми одягали її дві 
години, – продовжує свою 
розповідь Вудхолл. – Я зрозу-
мів: Кеті ось-ось замерзне на 
смерть. Треба було вибира-
тися звідти якомога швидше. 
Я спробував підняти Френсіс 
і нести її, але це було марно. 
Мої марні спроби врятувати 
її піддавали ризику Кеті. Ми 
нічого не могли зробити». Не 
минало й дня, що б я не ду-
мав про Френсіс. Через рік, у 
1999-му, ми з Кеті вирішили 
повторити спробу дістатися 
вершини. Нам це вдалося, 
але на зворотному шляху ми 
в жахом помітили тіло Френ-
сіс. Вона лежала точно так, як 
ми її залишили, ідеально збе-
реглася під впливом низьких 
температур.Через рік і тіло 
Сергія Арсентьєва було знай-
дено. 

Читати більше: 
korysno.pro

Кадр із фільму "Еверест"

ÑÒÐÅÑÎÂÈÉ Ð²ÊÑÒÐÅÑÎÂÈÉ Ð²Ê
У 2015 р. 64% українців пережили стресові си-

туації. Такі дані оприлюднили в Київському між-
народному інституті соціології (для порівняння: у 
2013 р. 49% громадян визнавали існування стресів). 
Головною причиною стресів більшість жінок назвали 
важку хворобу близької людини, більшість чоловіків – 
втрату роботи і безробіття. Загалом у 2015 р. українці 
найчастіше переживали такі стресові ситуації: важка 
хвороба близьких – 14% опитаних; відчуття власної 
безпорадності (13%); власна важка хвороба (11%); 
втрата роботи (9%); смерть близьких (9%); втрата віри 
в людей (9%); втрата віри у власні сили (7%); життя 
без засобів до існування (7%). Жінки більше за чолові-
ків переживали стреси: серед опитаних чоловіків 59% 
визнали стрес, серед жінок таких було 68%.

За матеріалами Інтернет

НЕЙМОВІРНО

ДО РЕЧІ:

ÂÑÅ – ÄÎÐÎÃÀ. ÓÑÅ ² ÑÊÐ²ÇÜÂÑÅ – ÄÎÐÎÃÀ. ÓÑÅ ² ÑÊÐ²ÇÜ
*** 

Не вигадуй нічого – йди:
За світами – нові світи,
Чистота після бурих плям,
І – життя за життям.
Хто – розбійник, а хто – мудрець.
Хто – в початок, а хто – в кінець,
Хто – угору, а хто – униз…
Все – дорога. Усе і скрізь.

Не втомитися б від ходи.
Світ розкреслений на сліди.
Світ поділений на серця – 
Ні початку, ані кінця.
А найважче – углиб небес.
А найважче – на спину – хрест.
Донести, як і Він доніс,
Не дивитись назад і вниз,

Не питати: чи гарний вам?
Не вростати у свій вігвам,
І з холодних вершин Голгоф
Відчувати любов Його.

*** 
Усі дороги, Господи, – Твої.
І кожна і прекрасна, й неповторна,
Дороги-крила, і дороги-жорна,
Немає краю і початку їм.
Усі вони – з Єдиної Руки,
Немов вода крізь пальці просочились,
Струмки-дороги – як найвища милість
Від витоків могутньої ріки. 
На перехресті сплутаних доріг
Ростуть ліси з живильної вологи,
Я теж росту, і добре знаю, з чого
Моя дорога узяла розбіг.
Дороги наші, Господи, зведи,
В оркестр для нових своїх симфоній…
Як хочеться звучати без кордонів
В амфітеатрі всіх Твоїх світів!

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
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ÏÐÎ ÙÎ ÃÎÂÎÐßÒÜ ÂÀØ² ÇÓÁÈÏÐÎ ÙÎ ÃÎÂÎÐßÒÜ ÂÀØ² ÇÓÁÈ
Непроліковані зуби, ясна, неприємний запах із рота і невчасно 
протезовані зубні дефекти несуть масу клопоту та шкоди для 

загального здоров’ я людей.

Хочу згадати відоме 
прислів’я: «Очі – дзерка-
ло душі, а зуби – дзерка-
ло здоров’я». За даними 
вчених, на карієс страждає 
84 – 90% населення. На 
другому місці після карі-
єсу – захворювання ясен 
(більше 84% дорослого 
населення хворіє на гінгівіт 
та пародонтит). Такі високі 
показники стоматологічних 
захворювань свідчать, що 
наше населення недооці-
нює важливість догляду за 
станом зубів та ясен.
Адже мікроорганізми та 

їх токсини, які утворюються 
внаслідок запалення м’яких 
тканин та розпаду твердих 
тканин, можуть проникати 
далі в шлунково-кишковий 
тракт, викликаючи запаль-
ні захворювання. Якщо на 
цьому етапі пацієнти не 
звертаються до лікарів-сто-
матологів за допомогою, то 
в ротовій порожнині утво-
рюються хронічні запальні 
та запально- дистрофічні 
процеси, які викликають 

більш суттєві зміни в ор-
ганізмі людини, такі як ен-
докардит, ревматизм, ви-
разкова хвороба шлунка, 
бронхіальна астма та інші.
Інша категорія нашого 

населення вважає, що мож-
на купити «суперпасту», 
яку рекламують на всіх 
телевізійних каналах, та 
вирішити з її допомогою 
всі стоматологічні пробле-
ми. Навіщо відвідувати 
стоматологічний кабінет? 
На жаль, це також хибна 
думка. Наприклад, пасти, 
які лікують ясна, будуть 
ефективні тоді, коли ясна 
майже здорові або після 
проведеного комплексного 
стоматологічного лікуван-
ня. У таких пастах є хімічні 
речовини, які знімають по-
чаткові ознаки запалення, 
але вони не можуть впли-
вати на причини виникнен-
ня цього запалення – зубні 
нашарування та патогенні 
мікроорганізми.
При багатьох захворю-

ваннях ротової порожни-

ни потрібно високопро-
фесійне, індивідуальне 
та комплексне лікування. 
Воно починається з огляду 
ротової порожнини, зубів, 
язика, слизової оболонки, 
професійної гігієни, ліку-
вання зруйнованих карі-
єсом зубів, зняття зубних 
нашарувань, видалення 
зруйнованих коренів, які не 
підлягають лікуванню, про-
тизапальної терапії – для 
ясен, при дефектах зубних 
рядів – ортопедичному лі-
куванню.
Не зволікайте з відві-

дуванням лікаря-стомато-
лога! Малі стоматологічні 
проблеми ведуть до орто-
педичного лікування.

Завідувач 
стоматологічного 

відділення Ірпінської 
міської поліклініки 

О.В.Мосюра 

Лікар – стоматолог 
Коцюбинської амбулаторії 

загальної Практики 
сімейної медицини 

О.В.Бакало 

ЛІКАРІ РАДЯТЬ

ÕÎ×ÅÒÅ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÌÎËÎÄ²ÑÒÜ?ÕÎ×ÅÒÅ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÌÎËÎÄ²ÑÒÜ?
Відповідь на це сформулювала міжнародна група лікарів, психологів і 
дієтологів. Вони розробили 10 пунктів здорового способу життя.

1. Не пере-
їдайте! Їжте 
небагато, але 
й не занадто 
мало.

2. Меню має 
відповідати 
вашому віку. 
У 30-літніх 
жінок зморш-
ки з’являти-
муться пізніше, 

якщо регулярно їсти горіхи 
й печінку. Людям, яким за 
40, корисним буде бета-ка-
ротин, а чоловікам – селен, 
який міститься в нирках і 
сирі. Селен сприяє знят-
тю стресу. Після 50 років 
кальцій тримає у формі 
кістки, а магній – серце. 
Харчуючись рибою після 
50-ти, ми захистимо свої 
серце і кровоносні судини.

3. Робота є 
важливим 
елементом 
здорового 
способу жит-
тя. Той, хто не 

працює, виглядає 
на 5 років старшим. Такі 
професії, як диригент, фі-
лософ, художник і свяще-
ник, на думку соціологів, 

допомагають зберегти 
молодість.

4. Знайдіть собі 
пару! Любов 
і ніжність – 
найкращий 
засіб проти 
старіння. Коли 

людина закохана, 
в її організмі виробляється 
гормон ендорфін, інша 
назва – гормон щастя. Він 
сприяє зміцненню імунної 

системи.
5. Майте на 
все власний 
погляд. Живучи 
усвідомлено, 
людина значно 
рідше впадає в де-
пресію, ніж та, що 
пливе за течією.
6. Рухайте-
ся! Навіть 8 
хвилин занять 
фізкультурою 
щодня продовжу-

ють життя. У процесі руху 
вивільнюються гормони 
росту, вироблення яких 

скорочується після 
30 років.
7. Спіть у 
прохолодній 
кімнаті. Дове-
дено: хто спить 

при температурі 17 -18 
градусів, довше залишаєть-

ся молодим.
8. Час від 
часу тіште 
себе! Інколи 
дозволяйте 

собі їсти ласощі.
9. Не слід 
стримувати у 
собі гнів. Не 
треба постій-
но дорікати 

собі. Говоріть, 
часом сперечайтесь, 
обмінюйтесь думками з 
оточуючими. 

10. Тренуйте 
головний мо-
зок! Час від 
часу розга-
дуйте кро-
сворди, грайте 

в колективні ігри, що вима-
гають розумової діяльності, 
вивчайте іноземні мови. 
Обчислюйте усно, а не 
лише на калькуляторі. Зму-
шуючи працювати мозок, 
ми сповільнюємо процес 
вікової розумової деграда-
ції; одночасно активізуємо 
роботу серця, системи кро-
вообігу й обміну речовин.

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ÎÆÅËÅÄÜ: ÎÆÅËÅÄÜ: ÿê íå òðàâìóâàòèñÿÿê íå òðàâìóâàòèñÿ
Мінлива зимова погода, коли сніг трохи тане та знову приморожується, — 
найнебезпечніший період для городян. У цей час слизькі пішохідні дороги, 
бурульки на дахах будівель і приховані під снігом люки стають джерелами 
серйозних травм і каліцтв.
Жоден зимовий сезон не 

обходиться без переломів, 
зсувів, ударів і струсів, ба-
гато з яких можуть бути до-
сить небезпечними і довго 
загоюватися.
Щоб уникнути травму-

вання під час ожеледі на 
міських асфальтованих 
вулицях, дотримуйтеся 
таких правил:

1. Вибирайте взуття на 
пласкій підошві, з мікропо-
ристою чи рифленою ос-
новою. Чоботи на високих 
підборах — найбільш часта 
причина серйозних перело-
мів.

2. Придбайте спеціальні 
накладки на підошву, які 
збільшують тертя — «льодо-
ступи» або «зимоходи». Це 
спеціальна гумова наклад-
ка з металевими шипами. 
За допомогою двох петель 
вона кріпиться на п’яту і на 
носок взуття. Для самороб-
ного пристосування також 
рекомендують наклеїти на 
суху підошву лейкопластир, 
ізоляційну стрічку або наж-

дачний папір. Ще один спо-
сіб — закріпити на підборах 
шматочок поролону.

 3. Під час ходьби робіть 
невеликі кроки, ступайте не 
на п'яту, а на всю ступню. 
Розслабте й трохи зігніть 
ноги в колінах.

4. Не тримайте руки в 
кишенях. Краще одягніть 
рукавички, а сумку повісьте 
на плече. Вагу від вантажу 
розподіліть рівномірно.

5. Йдіть, не поспішаючи, 
без різких рухів і поворотів. 
Не відволікайтеся, дивіться 
під ноги: обходьте слизькі 
ділянки тротуару та покри-
ті льодом кришки люків, 
будьте особливо обережні 
на сходинках. Не забувайте 
й про бурульки: не підходь-
те близько до будівель.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПАДАТИ?
Як це не дивно, але «пра-

вильне падіння» допомагає 
уникнути багатьох травм:

– за втрати рівноваги 
рекомендується різко присі-

сти. Падіння з меншої висо-
ти — це менша травма.

– під час падіння, якщо 
це можливо, потрібно згру-
пуватися: випрямити спину, 
голову втягнути в плечі, лік-
ті притиснути до боків.

– найкраще падати на 
бік.
За словами фахівців, ці 

заходи допомагають уник-
нути багатьох переломів, 
ударів і розтягувань.
Чого не рекомендується 

робити під час падіння: ви-
ставляти перед собою руки.
У випадку травмування 

постарайтеся знерухомити 
забиту кінцівку і прикладіть 
холод: лід з морозильної 
камери, сніг і т.п. Це допо-
може зменшити біль і при-
брати набряк. У разі сер-
йозної травми або підозри 
на перелом зверніться до 
травматолога.

Аліна ТАНЬКО
Джерело: 

epochtimes.com.ua

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

ÊÎÂÁÀÑÍ² ÂÈÐÎÁÈ – ÊÎÂÁÀÑÍ² ÂÈÐÎÁÈ – ïðè÷èíà ïðè÷èíà 
îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíüîíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü
Це вже офіційно. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) визнала 
перероблені м'ясні вироби (копчені, з додаванням консервантів або 
засолення) – канцерогенними (Press release). Сосиски, ковбаси, бекон і шинки 
– тепер у тому ж списку, що й азбест, arsenic (сульфід миш'яку) і тютюн.

Комітет учених і медиків 
з десяти країн надав докази 
(які базуються на 800-х на-
укових дослідженнях) того, 
що ковбасні вироби прово-
кують ракові пухлини. Не 
їжте. Навіть інтуїтивно. На-
віть усвідомлено. Просто не 
їжте. Ні ковбасу, ні сосиски. 
Вони не належать до «їжі 
людини». І дітям не давай-
те. Це продукт-злодій, який 
відбирає у здоров'я більше, 
ніж дає. Отже, Всесвітня Ор-
ганізація Охорони Здоров'я 
визнала пастрамі, салямі, 
сосиски і шинку – канце-
рогенним продуктом. І що 
тепер? Це кидає у шок м'я-
сопереробну промисловість 
і заклади громадського хар-
чування. Це внесе паніку в 
кола тих, у кого ковбаса і со-
сиски – чергова страва. Це 

потягне за собою заборону 
реклами шинки й бекону. 
Це призведе до змін реко-
мендацій служб здоров'я і 
попереджень на упаковках, 
як на пачках сигарет.
Ще раз. The World Cancer 

Research Fund (Всесвітня 
організація онкологічних 
досліджень) рекомендує ви-

ключити ковбасні вироби та 
м'ясні копчення з меню. Уже 
не обмежити, зауважте, а 
виключити. Як ще перефра-
зувати, щоб достукатися? 
Дітям, дітям не давайте.

Євгенія КОБИЛЯЦЬКА, 
ліцензований дієтолог, 

США

ßÁËÓÊÀ Â «ÕÓÑÒÈÍÖ²»ßÁËÓÊÀ Â «ÕÓÑÒÈÍÖ²»
Для тіста потрібно: 
• 1 пачка маргарину, 
• 1 склянка сметани, 
• 3 склянки борошна, 
• ½ чайної ложки соди, 

погашеної оцтом, 
• 20 штук яблук, 
• 2 яйця, 
• цукор.
Замішуємо тісто, загор-

таємо його у поліетилено-
вий пакет і ставимо на 2 
години у холодильник.
Яблука чистимо, розріза-

ємо навпіл, видаляємо сер-
цевину.
Беремо частину тіста і 

розкачуємо його до тов-
щини 3 мм. Нарізаємо ква-
драти. Яблуко ставимо на 
квадратик пласким боком. 
З’єднуємо кінчики тіста. 
Змащуємо яйцем, посипає-
мо цукром. 
Ставимо у гарячу духов-

ку на хвилин 20, поки тісто 
не зарум’яниться.

Можна тісто тонко роз-
качати на палянички. У 
паляничку загорнути поло-
винку яблука, з’єднавши 
тісто на пласкій частині. Ви-

пуклу частину обмакнути у 
збитому яйці, потім у цукрі. 
Розкладати на деко плас-
ким боком. 

Данута КОСТУРА

Знаєте, як смачно, корисно і недорого 
порадувати смачним дорогих Вам людей? 
Діліться рецептами! Кращі будуть опубліковані 
на сторінках «Ірпінського вісника»!

ПИЛЬНУЙМО!
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Я здавна колекціоную котів і кішок, тобто фотографую їх і збираю 
історії про них. Звісно, і сам чимало років тримав удома котів. Тривалі 
спостереження дали можливість зробити деякі висновки.

(Початок у попередньому 
номері)

МЕТАМОРФОЗА
Мій приятель Іван, ста-

рий парубок, мешкає з котом 
Барсиком в окремій квартирі. 
Цієї осені Іван на додачу до 
кота придбав хвилястого па-
пужку Гошу. Птах маленький 
і безневинний. Проте ситий 
і пещений котяра влаштував 
папузі моторошне життя. Бі-
гати за Гошею йому ліньки, 
та він періодично підкрада-
ється до нього й несподівано 
кидається, змушуючи папугу, 
перелякано цвірінькаючи, в 
паніці відлітати. 
Довелося Івану дедалі ча-

стіше зачиняти Гошу в клітці 
й підвішувати її. Тоді Барсик 
двічі навіть стрибнув на кліт-
ку, причому за другої спроби 
звалився разом із прихистком 
Гоші і ним самим на трилітро-
ву банку з самогоном... Іван 
уже став подумувати, кому 
віддати пташку, щоб врятува-
ти її від неминучої смерті або 
від серцевого нападу. 
Але одного разу, коли 

кіт підкрався до вільного 
Гоші зовсім близько і вже 
збирався стрибнути, папуга 
раптом гаркнув: «Барсик! Іди 
геть!». З цими словами мій 
приятель зазвичай відфутбо-
лював кота, коли той потра-
пляв під ноги. Присілий для 
стрибка, котусь обімлів, за-
стиг, лапи його підігнулися, 
він мало не знепритомнів. 
Відтоді він Гошу залишив 

у спокої, тим більше, що той 
зрідка, для профілактики, 
попереджує: «Барсик! Іди 
геть!». 

ЗАГАДКОВА ДІВЧИНКА
Чекаю приятеля у дворі 

п'ятиповерхівки. Мимохіть 
спостерігаю за такою кар-
тиною. Дівчинка років два-
надцяти приносить чорного 
кота, що має вигляд догля-
нутого, домашнього. Підхо-
дить до дерева й починає 

підсаджувати на нього кота. 
Йому вочевидь хочеться од-
ного – скоріше вернутися з 
холоду додому, але він дово-
лі поступливий і вмощується 
на нижній гілці. Але дівчинці 
цього мало, вона забираєть-
ся на парканчик поряд із кле-
ном, а потім і на саме дере-
во, штовхаючи перед собою 
кота. Дісталася майже до 
верхівки, так, що клен почи-
нає небезпечно прогинатися, 
вона садить кота на най-
вищу гілку і злазить назад. 
Кіт, затято вчепившись усіма 
лапами, сидить на гілці і не 
ворушиться. Постоявши під 
деревом і не дочекавшись 
котячої активності, дівчинка 
знову залазить нагору, бере 
переляканого кота, спуска-
ється з ним на землю й гор-
до несе його в невідомому 
напрямку... 

СИЛА ЛЮБОВІ
Одна літня жінка іншій 

розповідає про свого собаку: 
«Ми його так любимо, так 
любимо... ну... як кішку!». 

ТРІЙНЯ
Стою на пероні в очіку-

ванні електрички. Чимало 
людей знають одне одного, 
а дорога на роботу дає чудо-
ву можливість перекинутися 
новинами. 
Підходить одна жінка до 

своїх знайомих і після зви-
чайних вітань каже: «По-
здоровте мене: бабусею 
стала. Вчора трійня у дочки 
народилася». Люди зчудо-

вані: отакої, відразу трьох! 
Хтось вітає, хтось цікавиться, 
як мати почувається й таке 
інше. Молодиця запитує: 
«На кого схожі: на маму чи 
на тата?». Новоявлена ба-
буся каже: «А не зрозуміло: 
один – на маму, другий – 
чорненький, а третій – пер-
сиковий». Народ потихень-
ку випадає в осад. Нарешті 
з'ясовується: у доньки кішка 
потомство принесла.

БЕРЕЖІТЬ НАТУРАЛЬНІСТЬ
Кіт у сусіда з довгою 

шерстю, перський. Захо-
джу якось у гості. Кіт мирно 
спить, а над ним в'ється не-
велика зграйка молі – ось 
що означає мати натуральну 
шубу!

САМОВЛАДАННЯ
Багатоповерхівка. Балко-

ни першого поверху розта-
шовані приблизно на висоті 
метр двадцять від землі. Си-
дить домашня кішка і спокій-
но дивиться на світ. Підбігає 
дурнуватий пес, встає на за-
дні лапи й починає гавкати. 
Морда у собаки не прола-
зить між прутами, та й лапи 
короткі, – кішка продовжує 
незворушно сидіти. Потім їй 
набридло, і вона бац – лівою 
лапою, потім бац – правою 
по морді собаці. У відповідь 
скиглення і ганебна втеча... 

(Далі буде) 
Текст і фото:

Володимир КОСКІН

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

Ð²ÇÄÂßÍÈÉ ÂÅ×²Ð ªÄÍÎÑÒ²Ð²ÇÄÂßÍÈÉ ÂÅ×²Ð ªÄÍÎÑÒ²
10 січня в актовій залі Ірпінського виконкому відбувся різдвяний 
вечір «Радуйся, земле, Син Божий народився!». Його організувала 
Міжконфесійна рада церков Ірпеня і регіону. У концерті взяли 
участь парафіяни Ірпінської Біблійної Церкви (пастор Микола 
Романюк), Української Православної Церкви (отець Василь Мандюк), 
Євангельської Церкви «Філадельфія» (пастор Валерій Секісов), Греко-
Католицької Церкви (отець Мирослав Латинник).

Це не перший захід, 
який організовують свя-
щеннослужителі різних 
конфесій. Перший спіль-
ний захід, молитовне віче, 
священнослужителі прове-
ли два роки тому, у важ-
кий час Майдану. Згодом 
вони молилися перед кож-
ними виборами, щоб вони 
пройшли чесно й спокій-
но, молилися за військо, 
за вимушено переселе-
них, за тих, хто в окупації. 
Силами парафіян був 

проведений у цій же залі 
екуменічний пасхальний 
концерт. Навіть зіграли 
разом у футбол минулого 
літа. У лютому збирають-
ся провести круглий стіл, 

присвячений сімейним 
цінностям.
На різдвяному концер-

ті кожен зі священнослу-
жителів читав уривок з 
Євангелія та коментував 
його. Після цього звучали 
церковні пісні у виконанні 
парафіян церкви. Висту-
пили: хор парафії «Святи-
теля Миколи Чудотворця» 
УПЦ, молоді виконавиці 
Євангельської Церкви «Фі-
ладельфія», чоловічий ан-
самбль «Ірпінської Біблій-
ної Церкви». Ляльковий 
вертеп показали парафія-
ни храму «Різдва Пресвя-
тої Богородиці» УГКЦ.

«Молитовні віча по-
казали, що ми можемо 

бути разом, можемо бути 
в єдності задля свідоцтва 
любові, прощення і при-
мирення», – говорять свя-
щеннослужителі.
Вони підкреслюють, що 

організувалися самі, без 
допомоги міської адміні-
страції. Духовенство, яке 
об’єдналося та створило 
Міжконфесійну раду цер-
ков Ірпеня та ірпінського 
регіону, має намір офор-
мити згодом це об’єд-
нання офіційно. Це дасть 
змогу впливати на рішен-
ня влади чи давати свою 
оцінку процесам, які від-
буватимуться в регіоні.

Данута КОСТУРА

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

ÍÀ ×ÎÌÓ ÂÀÐÒÎ ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ Ä²ÒÅÉÍÀ ×ÎÌÓ ÂÀÐÒÎ ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ Ä²ÒÅÉ
У приватному дитячому етносадочку «Котигорошко» в Ірпені до Різдва підготу-

вали вертеп. Дітки спільно з вихователями і батьками вивчили різдвяний пісенний 
репертуар та українські народні звичаї. Керівник Наталя Череднюк, згадуючи своє 
дитинство, проведене у бабусь у селах Київщини і Черкащини, впевнена, що дітей 
слід виховувати на традиціях етнопедагогіки.

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ФОТОФАКТ

Ð²ÇÄÂßÍ² ÏÐÈÃÎÄÈ Ð²ÇÄÂßÍ² ÏÐÈÃÎÄÈ 
òà äèâîâèæí³ â³äêðèòòÿòà äèâîâèæí³ â³äêðèòòÿ

ВИСТАВА

Мало хто знає, але 9 січня 2016 року в Ірпінській Біблійній Церкві 
було сконструйовано Машину Часу. Свідками цієї визначної події 
стали більше шестисот малих і не дуже жителів Ірпеня, які прийшли 
побачити різдвяну виставу.

Власне, вмстав було 
дві. Стежачи за пригодами 
головних героїв, – Фінеса, 
Ферба, Белли та Кендіз, – 
які мандрували «Вперед 
у минуле», щоб побачити 
своїми очима народжен-
ня Ісуса, діти мали змогу 
ознайомитися з багатьма 
біблійними історіями: від 
Адама та Єви й до Йони. 
А чарівна музика, танці та 
пісні викликали захоплен-
ня не лише у дітей, але 
й у їхніх батьків. Вкотре 
театральній студії «Тра-
фарет» під керівництвом 
невтомної Люби Андрейко 
вдалося передати добру 
звістку про народженого 
для нас Спасителя і змуси-
ти дітей, сподіваюся, хоча 
б на хвилинку забути про 
подарунки й зануритися в 
атмосферу очікування зу-
стрічі з маленьким Ісусом. 

...А тим часом, у Світ-
лиці відбувалася інша ви-
става-мюзикл для малю-
ків до 5 років. Зала була 
переповнена: 200 місць 
були зайняті дітлахами, а 
усі проходи – їхніми бать-
ками. Усі вони прийшли 
побачити історію «Одного 
разу на Різдво» про пані 
Самотність, яка не знала, 
що насправді означає це 
свято. Отож настав час 
вирушити їй у подорож. 
Дорогою їй зустрічалися 

різні звірятка, лісові дру-
зі, які направляли пані, а 
потім явилися нашій геро-
їні янголи й розповіли, що 
означає справжнє Різдво. 
Надзвичайним було те, 
що акторами були учні від 
6 до 11 років недільної 
школи. На Різдво стаються 

дива, і одним із них буде-
мо вважати нову театраль-
ну групу! 
Від імені батьків ви-

словлюємо подяку кож-
ному, хто брав участь в 
організації та підготовці 
різдвяного свята для дітей!

Таїсія ЛУКІЧ

► Гуртківці доторкнулися до історії Приірпіння
Незважаючи на досить морозний ранок 4 січня, вихованці мовно-літературного 

гуртка «Рідне слово» Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня разом із керівником 
І.Л.Литвиненко, побували на екскурсії у краєзнавчому музеї м. Ірпеня. Юні вихованці 
були тут вперше.
Директор музею Анатолій Зборовський розповів малечі про минуле та сьогодення ір-

пінського краю. А почав свою розповідь з експонатів і фотографій, присвячених воїнам 
АТО, нашим співвітчизникам, які загинули на Донеччині та Луганщині. Діти вшанували 
пам’ять загиблих земляків. А далі разом з екскурсоводом занурилися в історію ІІ Світової 
війни, періоду відбудови та інші історичні події.
Привернули увагу дітей і виставки новорічних іграшок та сувенірів, ляльок майстри-

ні-рукодільниці Т.Федорової, робота «Гуси у бабусі» Софії Дзюблюк, колишньої вихо-
ванки дитячого духового оркестру «Фанфари» центру творчості.
Вихованці та керівник гуртка були дуже вдячні працівникам музею, зокрема А.І. Збо-

ровському, за надану можливість доторкнутися до історичної спадщини рідного краю.
«Правда Ірпеня»
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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

Всеукраинская благотворительная ор-
ганизация ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ. 
Помощь наркозависимым, алкозависимым 
бездомным людям, попавшим в трудную жи-
зненную ситуацию, оставшимся без жилья, 
без средств к существованию, освободив-
шимся из мест лишения свободы, попавшим 
в зависимость от наркотиков и алкоголя и др. 
Упрощенный прием и бессрочное пребыва-
ние в восстановительных центрах Украины.  
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО! 
Телефон доверия информационно-

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

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

ПРОФЕСІЙНИЙ 

РЕМОНТ
і ПЕРЕТЯЖКА М'ЯКИХ 

МЕБЛІВ
більше 2000 кольорів 
тканини . Виїзд, оцінка 
майстра безкоштовно !

Тел.: (098) 366-32-64

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
(097) 923-72-81

ПИЛОМАТЕРІАЛИ 
ДРОВА, БРУС, 

ДОШКА, АЛЬТАНКИ 
зняття аварійних дерев

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

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

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

РЕКЛАМА

Редакція газети Редакція газети 
«Ірпінський вісник» «Ірпінський вісник» 
сердечно вітає сердечно вітає 
із днем народження із днем народження 
талановиту 
піаністку, 
життєрадісну і 
привітну людину, 
чарівну жінку, 
чудового педагога, 
прекрасну маму 
і дружину – 
Анастасію 
ЛУК’ЯНЕНКО!
Нехай Ваша твор-

чість, яку Ви щедро 
даруєте людям, якою 
Ви надихаєте, якою 
прославляєте не тіль-
ки наш край, а й усю 
Україну, завжди приносить Вам радість, заслужене 
визнання, а Ваше серце ніколи не знає горя і відчаю. 

Добра Вам, наснаги і довгих щасливих літ!

Компанія «KLO»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

• касирів торгівельного 
залу на АЗС.

Графік роботи: 1/3
Місце роботи: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 195-з

Тел.: (067) 320-72-76


