
Ірпінь. 19 січня після Божественної 
літургії у церкві Ірпінської парафії Покрова 
Пресвятої Богородиці люди хресним ходом 
пішли до озера (правобік Гостомельського 
шосе), співаючи «Радуйся, земле!». Отець 
Роман здійснив освячення озера, зануривши 
у воду хрест, після чого ірпінці та просто лю-
бителі гострих відчуттів почали 
занурюватися у крижану воду.

№3 (2747)

22 січня 2016 року

Ф
от
о:

 В
. Ш
ил
ов

Зворотній 
зв'язок 
з редакцією:
Телефонуйте: 60-416
Пишіть: 2015ivirpin@ukr.net
Звертайтеся: м.Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, каб. 55, 56.
Надавайте оголошення, 
повідомлення та 
привітання: 60-416

Головний редактор: 54-367
Архів газети: на офіційному 
сайті Ірпінської міської ради 
imr.gov.ua

Передплачуйте: 35033
Вартість передплати на 
місяць: 10 грн.

Заснована 

4 листопада 1988 року

Д
же
ре
ло

: g
ism

et
eo

.u
a

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)
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«Радію кожному новому 
номеру "Ірпінського 

вісника"!»

Іван Дмитрович РЯБУХІН,
пенсіонер
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ÃÐÈÏ – 2016: ÇÀ×ÈÍßªÌÎÑÜ ÃÐÈÏ – 2016: ÇÀ×ÈÍßªÌÎÑÜ 
ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍ

ІРПІНСЬКЕ РАДІО 
ПОВІДОМЛЯЄ!

Шановні слухачі 
програми «Обій»!
Випуски редакції 

Ірпінського міського 
радіомовлення з січня 
2015 р., на жаль, мож-
на слухати лише на сто-
рінці «Міське радіомов-
лення» на офіційному 
сайті Ірпінської міської 
ради за адресою: imr.
gov.ua.
На проводовому ра-

діо програма найближ-
чим часом виходити 
в ефір не буде через 
технічні та організа-
ційні проблеми стан-
ційно-лінійної дільниці 
№2 Київської обласної 
філії ПАТ «Укртелеком». 
Щодо відновлення ефі-
ру ми надамо Вам до-
даткову інформацію.
З повагою, редактор 
програми «Обрій» 

Сергій РОЖНОВСЬКИЙСтаном на 19 січня від свинячого грипу в Україні померла 51 особа. 
Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська підтвердила, 
що це той самий вірус пандемічного грипу, з яким ми стикалися у 
2009–2010 роках. На відміну від інших штамів вірусу грипу, H1N1 здатний 
викликати так звані тяжкі первинні вірусні пневмонії, які є основною 
причиною смерті пацієнтів.

Походження штаму сви-
нячого грипу невідомо. 
Свою назву він отримав від 
того, що генетично схожий з 
вірусом грипу у свиней. Ві-
рус не передається від тва-
рини людині, а від людини 

до людини повітряно-кра-
пельним шляхом. Леталь-
ний результат можливий 
через хронічні проблеми 
легенів, серцево-судинні за-
хворювання, а також несво-
єчасне звернення до лікаря.

Міністерство охорони 
здоров'я заявляє, що епіде-
мії в Україні поки що немає, 
оскільки епідеміологічний 
поріг не перейдено. Проте 
медики та чиновники напо-
легливо радять за перших 
проявів симптомів свиня-
чого грипу не займатися 
самолікуванням, а негайно 
звертатися до лікарів. Вар-
то відзначити, що свинячий 
грип у дуже короткі терміни 
дає ускладнення на легені, і 
саме ці ускладнення можуть 
стати причиною смерті.
Говорити про спалах епі-

демії грипу та ГРВІ можна, 
коли кількість хворих на 10 
тис. населення досягне 60 
осіб. Наразі ця цифра ниж-
ча. За словами лікарів, епі-
демія пандемічного грипу, 
як і завжди, очікується на-
прикінці січня – на початку 

(продовження — с. 11)
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ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

Під небом щедримПід небом щедрим
Неквапливий сніг на 

Водохреща пізнім мо-
розним вечором, коли 
я поверталася додому,  
падав якось по-особли-
вому легко, перелива-
ючись під ліхтарями. 
Нічого особливого. Од-
нак його невагомість у 
легких потоках повітря 
зачаровувала. Я спосте-
рігала за ним і подумки 

спілкувалася з вами, читачами, яким колектив нашої 
редакції віддає більшу частину свого часу. 
Поділитися хочеться багато чим. Переглядаючи ар-

хіви нашого видання двадцятирічної давнини, неваж-
ко не помітити, наскільки змінилося наше життя, його 
темпи і ритми. Час спресувався. Коловорот інформа-
ції став настільки насиченим, що й годі услідкувати за 
всім! Ми часом просто захлинаємося у цьому інфор-
маційному потоці. Осмислити, перебрати, відокремити 
другорядне від важливого, перевірити, опрацювати, 
відшліфувати… 
Радує, що не замовкає телефон редакції, ви пише-

те, приходите, звертаєтеся на вулиці з запитаннями і 
пропозиціями. Реагуючи на них, даємо у цьому номері 
(з продовженням) роз’яснення щодо міського цього-
річного бюджету: про джерела та обсяги його напов-
нення, куди і  в якій кількості будуть спрямовані кошти. 
На прохання деяких читачів підготували матеріал про 
плани міської ради щодо розвитку Ірпеня у 2016 році. 
Думаю, що такі наміри порадують багатьох містян і 
сподіваюся, що їх удасться втілити. 
В епіцентрі уваги – прогресування захворювання 

на грип та ГРВІ, про що сьогодні в Україні багато гово-
рять. Ми розповідаємо про те, що відбувається у нас, у 
Приірпінні, і як вберегтися, не поповнити цю малопри-
ємну статистику. 
Готується сьома хвиля мобілізації. В Ірпені нещодав-

но відбулася нарада, присвячена цьому питанню. Чи-
мало підприємців не виявляють готовності співпрацю-
вати з військкоматом, тож прозвучало, що цього разу 
керівники підприємств різних форм власності будуть 
під особливо жорстким контролем у відповідних служб.  
Початок року завжди багатий на різноманітні но-

вовведення. Податкова, пенсійний фонд, управлін-
ня праці та інші установи розповідають те, що треба 
знати не лише вузьким фахівцям, а й кожному гро-
мадянину. Слідкуйте за цією інформацією! Будемо у 
кожному номері ознайомлювати вас зі змінами у за-
конодавстві, аби ви знали про свої нові  можливості, 
права й обов’язки. 
З отцем Романом Мельниченком можна спілкува-

тися годинами і щоразу отримувати для себе відповіді 
на, здавалося б, прості, але дуже важливі життєві пи-
тання. В основі усього сущого – любов. Саме те, що ми 
в собі відкриваємо і виховуємо усе життя, що якісно 
змінює нас і все довкола, і що так важко осягнути й 
застосувати у щоденних ситуаціях. Почуємо? Зрозумі-
ємо? Зробимо?
Світ дивовижний. Його можна відкривати нескінчен-

но. Його особливості вражаючі. Цього разу я розповім 
вам про деякі особливості сну. Хтось відкриє для себе 
щось нове, хтось не погодиться з такою точкою зору і 
висловить свою позицію, що ми вітаємо.
Наш колектив відслідковує найактуальніші новини 

життя регіону. Але з вашою допомогою ми зробимо 
більше. Пишіть, інформуйте, розповідайте про своє 
життя, діліться власними думками та спостереженнями.
Інформаційні потоки, які проходять через наші сер-

ця і душі щодня, зростають. Важливо не розгубитися, 
не потонути, не втратити здатності відділяти біле від 
чорного, завжди й у всьому спрямовувати набуту ін-
формацію на благо, на розвиток, втілювати у своїй долі 
найкращі знання. А ще – не забувати, що все – мину-
ще. І великі та малі негаразди, і побутові проблеми, і 
непорозуміння. І наші сьогоднішні новини уже завтра 
стануть історією. І життя наше якраз і є шляхом пошу-
ків безсмертного, простого й буденного, але водночас 
вічного, такого, як цей неквапливий сніг на Водохреща.

З повагою, 
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Хрещення — це одне 

із найголовніших свят у 
християнстві. Відомо, що 
Іван Хреститель хрестив 
народ у Йордані, чим за-
кликав усіх до покаяння й 
очищення душі від гріхів. 
Ісус у віці 30 років, будучи 
безгрішним, перший при-
йняв хрещення, освятив-
ши при цьому собою річку 
Йордан. На честь цієї події 
свято й було названо Хре-
щенням, а в народі його 
називають Йорданом. Цей 
же день примітний святом 
Богоявлення. 
За день до Водохреща 

віруючі постять, а 18 січня 
відзначають Водохресний 
Вечір. Існує звичай для всі-
єї родини, як і на Різдво, 
збиратися за столом. На ве-
черю готують пісні страви, 
кутю та узвар. Головна тра-
диція свята — водосвяття. 
У день Хрещення святять 
воду у всіх церквах, а також 
освяченню підлягають усі 

джерела води: річки, ставки 
та озера, — у них прорубу-
ється ополонка, в яку свя-
щеннослужителі опускають 
хрест.
Вода у цей день набу-

ває цілющих властивостей. 
Немає потреби ставити її в 
холодильник. Православні 
зберігають її на покутті, по-
руч з іконами. Залишається 
загадкою той факт, що вода 
з Водохреща не псується, 

не має запаху і може збері-
гатися протягом року.
Тож не залишилися ос-

торонь великого свята й ір-
пінці, які масово прийшли 
до одного із трьох озер між 
Ірепенем і Лісовою Бучею 
для таїнства омовіння.
Втім, занурення без під-

готовки у холодну воду 
досить-таки небезпечне 
випробування, але ірпін-
ська влада створила майже 

всі умови, щоб звести до 
мінімуму всілякі ризики. 
По-перше, депутати по-
турбувалися зробити дві 
ополонки у вигляді хреста: 
одна мілка, друга — глиб-
ша, з дерев'яними схода-
ми і великим крижаним 
хрестом. Поставлено було 
роздягальню (на жаль, про 
туалет забули). Чатували 
МНСники та медики. Від-
чайдухів запрошували зі-
грітися безкоштовним гаря-
чим глінтвейном і кулішем. 
Лунала весела українська 
музика. Приязній атмос-
фері посприяли культпра-
цівники на чолі з Євгенією 
Антонюк, яка особисто опі-
кувалася, щоб у кількох ка-
занах не було порожньо.
Впродовж дня сотні лю-

дей підтягувалися до озера, 
щоб із молитвою і хресним 
знаменням тричі занури-
тися в крижану воду задля 
очищення і здоров’я. 

Володимир КОСКІН
Фото: Володимир ШИЛОВ

ДОБРІ НОВИНИ

15 січня члени виконкому розглянули питання про затвердження проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Модернізація освітлення (впровадження світлодіодних технологій) у м. 
Ірпінь». Другий проект передбачає заміну застарілих ламп на енергозберігаючі.  Обидва питання 
фінансуються з бюджету регіонального розвитку.

«На оплаті вуличного 
освітлення економія ста-
новитиме фактично 50%. 
Щорічно на це витрачалося 
більше мільйона, – зазна-
чив міський голова Воло-
димир Карплюк. – Врахо-
вуючи те, що кожна вулиця 

має освітлюватися в нічний 
час, ми переходимо на еко-
номне освітлення, яке дає 
можливість в автоматич-
ному режимі занижувати 
освітлення, якщо там не їз-
дить ніхто. Фактично кожна 
лампочка буде автоматич-

но контролювати витрати 
електроенергії».
Вартість проекту з мо-

дернізації освітлення 
(впровадження світлоді-
одних технологій) у місті 
Ірпені становить понад 11 
млн. грн.

Міський голова В.Кар-
плюк запропонував селищ-
ним головам напрацьовува-
ти такі проекти з подальшим 
фінансуванням та впровад-
женням на території селищ.
Офіційний сайт Ірпінської 

міської ради
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ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

► Ворзель. На Водо-
хреща у деяких місцевостях 
люди вітаються: «Христос 
хрещається!». Їм відпові-
дають: «У річці Йордані!». 
Коли Ісусу Христу виповни-
лося 30 років, він прийняв 
хрещення в річці Йордан. 
На Водохреща святять воду. 
Освячена вода вважається 
цілющою. У Ворзелі отець 
Микола спочатку освятив 
воду у храмі, а згодом у 
ворзельському озері. Після 
цього багато ворзелян, се-
ред яких були зовсім юні, 
занурилися в ополонку.

Данута КОСТУРА

Ç³ øêîëè âèñåëåíî… òåëåôîííó ñòàíö³þÇ³ øêîëè âèñåëåíî… òåëåôîííó ñòàíö³þ
Прокуратура система-

тично проводить моніто-
ринг законності передачі 
майна навчальних закладів 
усіх рівнів в оренду не для 
освітніх потреб. За наслід-
ками такого моніторин-
гу встановлено, що низку 
приміщень загальноосвіт-
ніх навчальних закладів 
місцеві органи виконавчої 
влади та місцевого само-
врядування надали в орен-
ду юридичним особам для 
використання не за призна-
ченням, що є порушенням 
вимог ст. 63 Закону України 
«Про освіту».
Так, Господарським су-

дом задоволено позов 
прокуратури м. Ірпеня в 
інтересах держави про ви-
знання недійсним договір 
оренди нерухомого май-
на, що належить до кому-

нальної власності, укла-
дений 01.04.2010 р. між 
відділом освіти Ірпінської 
міської ради та ВАТ «Укр-
телеком» та визнання не-
дійсною додаткову угоду 
від 22.05.2013 р. за №3 
до договору оренди від 
01.04.2010 за №945–32, 
укладену між відділом осві-
ти ІМР та ПАТ «Укртеле-
ком».
У позові йшлося про 

частину приміщення Ір-
пінської ЗОШ І–ІІІ ст. №3, 
площею 62,2 м2 та вартістю 
207 тис. грн., яке відділом 
освіти Ірпінської міської 
ради за договором орен-
ди нерухомого майна, що 
належить до комунальної 
власності, було передано в 
користування ПАТ «Укрте-
леком».

Однак з’ясувалося, що 
ця угода є протиправною, 
оскільки суперечила вста-
новленому законом поряд-
ку передачі в оренду майна 
комунальної власності.
Як повідомляє проку-

рор Ірпінського відділу 
Н.КРУЛЬ, тривалий час у цій 
орендованій частині будів-
лі школи, де, відповідно до 
технічного плану навчаль-
ного закладу, мав розміщу-
ватися клас продовженого 
дня, ПАТ «Укртелеком» роз-
міщувало телефонну стан-
цію. Хоча законом перед-
бачено використання такого 
майна із цільовим призна-
ченням, пов’язаним лише з 
навчально-виховним про-
цесом. І це в той час, коли 
середня наповнюваність 
класів у цій школі становить 
понад 33 учня, що є пору-

шенням нормативів гранич-
ної наповнюваності класів, 
груп, гуртків та нормативів 
поділу класів на групи при 
вивченні окремих предме-
тів у середніх закладах осві-
ти, затверджених наказом 
Міністерства освіти України 
№341 від 10.09.1997.
Прокуратура принципо-

во реагувала на виявленні 
порушення та звернулася 
до суду з позовними ви-
могами про визнання не-
дійсним договору оренди 
зазначеного приміщення. 
Господарський суд погодив-
ся з доводами прокуратури, 
внаслідок чого незаконний 
договір було розірвано, а 
ВАТ «Укртелеком» зобов’я-
зано повернути приміщення 
навчальному закладу.

Кор. «ІВ»

Äî óâàãè æèòåë³â ²ðïåíÿ!Äî óâàãè æèòåë³â ²ðïåíÿ!
Дороги на вулицях Грибоєдова 
і Комсомольська БУДУТЬ 
ЧАСТКОВО ПЕРЕКРИТІ
Шановні мешканці вулиць Грибоєдова, Комсомоль-

ська! Повідомляємо, що з 1 лютого до 31 березня 2016 
року заплановано проведення ремонтних робіт – про-
кладання водовідведення на ваших вулицях. Ремонт-
ні роботи будуть проведені у два етапи: прокладання 
ливневих водостоків та асфальтування. У зв'язку з цим 
дорожній рух на зазначених вулицях буде обмежено 
на весь цей період. 
Приносимо вибачення за тимчасові незручності! 
Гаряча лінія: (093)981-87-43

З повагою, адміністрація міста, 
КП Контроль благоустрою міста
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Íà Êè¿âùèí³ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè Íà Êè¿âùèí³ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè 
áóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè ãàçóáóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè ãàçó
За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) ПАТ «Київоблгаз» почав встановлювати будинкові лічильники 

газу. Отже, налагоджується приладовий облік споживання газу в умовах обмеженого бюджету.

Перші будинкові лічиль-
ники встановлено у м. Біла 
Церква одразу за двома 
адресами. Загалом протя-
гом року планується вста-
новити близько 100 таких 
приладів обліку. Це дозво-
лить мешканцям будинку 
платити за фактично спожи-
те паливо, а газовій компа-
нії – мати реальну картину 
використання газу. Домові 
прилади обліку враховува-

тимуть загальну кількість 
спожитого природного газу 
всіма мешканцями бага-
токвартирного будинку. А 
розрахунок витрат газу на 
одного споживача залежа-
тиме від загального обсягу 
використаного палива та 
кількості зареєстрованих у 
помешканні осіб.
За попередніми розра-

хунками, середні витрати 
на 1 абонента при установці 

будинкового лічильника в 3 
рази менші, ніж при монта-
жу квартирних лічильників. 
При цьому витрати часу як 
при встановлені будинко-
вого, так й індивідуального 
лічильника є однаковими – 
близько 2,5 годин. Щоб за-
ощадити час та кошти, у ба-
гатоквартирних будинках 
із невеликими витратами 
газу, при наявності у спо-
живачів лише газових плит, 

встановлення будинкових 
приладів обліку є найбільш 
раціональним.
У випадку, якщо хтось 

зі споживачів із часом за-
бажає мати індивідуальний 
лічильник газу, він також 
зможе встановити його. 
Тобто наявність будинко-
вого лічильника газу не 
позбавляє споживача права 
мати індивідуальний при-
лад обліку.

ÃÎÒÓÉÒÅÑß ÄÎ ÏÅÐÅÂ²ÐÎÊÃÎÒÓÉÒÅÑß ÄÎ ÏÅÐÅÂ²ÐÎÊ
Із січня 2016 року влада обіцяє розпочати перевірку тих, кому держава виплачує допомогу. Про 
це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко.

За словами Павла Ро-
зенка, перевіряти будуть 
отримувачів усіх видів со-
ціальної допомоги. Орієн-
товно процес триватиме 
близько півроку. Відомості 
про доходи будуть запи-
тувати в Міністерстві со-

ціальної політики, Пенсій-
ному фонді та податкових 
органах. Є навіть пропози-
ція зобов'язати банки на-
давати державі інформа-
цію про рахунки громадян, 
незважаючи на таємницю 
вкладів.

Якщо під час перевірок 
виявлять незадекларовані 
доходи вище прожитково-
го мінімуму, який дорівнює 
в середньому 1330 грн., 
позбавлять соціальної до-
помоги. Порушників, як 
очікується, буде багато. 

Тож соціальні допомоги для 
переважної більшості неза-
можних можуть скасувати. 
Нагадаємо, що раніше про 
необхідність таких перевірок 
(верифікації) заявила міністр 
фінансів Наталія Яресько.

Джерело: napensii.ua

► Президент Петро Порошенко вва-
жає найважливішими пріоритетами 
своєї діяльності в 2016 р. забезпе-
чення миру і повернення України на 
Донбас. Про це він сказав на першій в новому році 
прес-конференції. «У 2016 році має бути відновлений 
український суверенітет над окупованими територія-
ми Донбасу», – заявив він і додав: «Боротьба за повер-
нення Криму теж залишається важливим пріоритетом. 
Ми запропонуємо створити міжнародний механізм 
щодо деокупації півострова».
Порошенко також заявив про передачу своєї частки 

в корпорації «Roshen» незалежному трасту: «Перше: 
на весь час моєї президентської каденції ні я, ні будь-
хто інший не може цього договору розірвати. Друге: 
жоден мій підпис, жодна моя вказівка не мають юри-
дичної сили. Управителем трасту призначений інозем-
ний банк першої категорії, який володітиме активами, 
контролюватиме їх і управлятиме».

► Режим «повної тиші», погоджений 
тристоронньою контактною групою в 
Мінську, 14 січня набрав сили на Дон-
басі. 13 січня в Мінську відбулося перше в 2016 р. 
засідання учасників Тристоронньої контактної гру-
пи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за учас-
тю нового постійного представника від Росії Бориса 
Гризлова. Учасники домовилися про нову спробу при-
пинення вогню і про обмін більш як 50 полоненими 
з кожного боку. Однак, не дивлячись на домовлено-
сті, обидві сторони продовжують звинувачувати одна 
одну в порушенні режиму тиші. Україна, до того ж, 
офіційно поінформувала Раду Безпеки ООН про нові 
спроби Росії і контрольованих нею бойовиків заго-
стрити ситуацію на Донбасі. 

► Жорсткі карантинні заходи через 
масовість випадків захворювань на 
грип та ГРВІ проводяться в 16 облас-
тях України. Зупинені заняття в близько 4500 
навчальних закладах, завдяки чому захворюваність 
знижена в середньому в 2,5 рази. Міністр охорони 
здоров’я Олександр Квіташвілі підтвердив, що від гри-
пу в Україні вже померло 57 осіб (на 20 січня – ред.).  
«Хочу запевнити, що немає причин для паніки. Ситу-
ація в Україні – на тому ж рівні, як і в європейських 
країнах. У Європі зараз теж сезон грипу. За процент-
ним співвідношенням ми в тих же рамках, як і вони. 
На жаль, є велика кількість летальних випадків. Вони 
спричинені пізнім зверненням людей до медичних за-
кладів», – заявив міністр.
Міністерство охорони здоров’я домовилося з ви-

робниками лікарських препаратів проти грипу «Тамі-
флю» і «Реленца» щодо термінового їх постачання в 
Україну.

► У населених пунктах, які увійш-
ли до вже створених 159 об'єднаних 
громад, стартували вибори сільських 
старост, посади яких ввели в рамках 
децентралізації. Відповідно до закону, власних 
старост матимуть села з населенням понад 50 жителів. 
Населені пункти – центри об'єднаних громад, старост 
не матимуть. У майбутньому вибори старост відбува-
тимуться одночасно з черговими місцевими вибора-
ми.
За останні два роки в Україні закрили 267 шкіл, 

включаючи вечірні, спеціальні та школи-інтернати, 
повідомили в міністерстві освіти. В містах закрито 
38 шкіл, відкрито лише чотири нові, в селах закрили 
231 школу, відкрили 11. У сільській місцевості най-
більшого скорочення зазнали навчальні заклади в 
Житомирській, Чернігівській та Волинській областях. 
У 2015/2016 навчальному році в Україні працює 17 
тисяч 337 шкіл. 

► Більшість українців виступають за 
збереження Донецької і Луганської 
областей у складі держави. За це висло-
вилися 67% жителів Донбасу, такої ж думки дотриму-
ються 86% громадян решти країни. Такі результати 
опитування соціологічної групи «Рейтинг». 35% жите-
лів Донбасу сказали, що хочуть бути у складі України, 
але мати більше повноважень внаслідок децентралі-
зації влади. 8% опитаних у Донецькій і Луганській 
областях обрали варіант «стати автономією у складі 
України». Ще 7% жителів Донбасу хочуть стати части-
ною Росії. Лише 1% опитаних на Донбасі обрали для 
регіону варіант «стати незалежною державою».

  
► За даними опитування, проведе-

ного групою «Рейтинг» наприкінці 
минулого року, 37% українців вважа-
ють, що матеріальне становище їхніх сімей дещо 
погіршилося і ще 40% – що воно погіршилося суттє-
во. Про певне поліпшення матеріального станови-
ща заявили близько 2%, про істотне – жоден. У 20% 
українців воно не змінилося. Триває зростання част-
ки людей, які ходять у магазини лише за товарами зі 
знижками. У жовтні-грудні 2015 р. таких було 44%. 
Наприкінці року 2/3 споживачів відмовилися від по-
купки дорогих продуктів, кожен четвертий заявив, що 
став менше їсти.

Âîëîäèìèð ÊÀÐÏËÞÊ – ñåðåä ëàóðåàò³â Âîëîäèìèð ÊÀÐÏËÞÊ – ñåðåä ëàóðåàò³â 
ïðåì³¿ «Ëþäèíà ðîêó – 2015»!ïðåì³¿ «Ëþäèíà ðîêó – 2015»!
Днями на офіційному 

сайті інформаційного 
агентства «УНІАН» з’яви-
лося повідомлення від ге-
неральної дирекції загаль-
нонаціональної програми 
«Людина року», що 14 січ-
ня 2016 р. підбиті остаточ-
ні підсумки експертного 
опитування за 2015 рік, у 
результаті яких стали ві-

домі імена кращих україн-
ських професіоналів, які за 
свої досягнення у 2015 році 
визначені лауреатами 20-ї 
(ювілейної) загальнонаціо-
нальної програми «Людина 
року – 2015» у 18 профе-
сійних номінаціях.
У номінації «Міський го-

лова року» відзначено чо-
тирьох претендентів, серед 

яких – міський голова Ірпе-
ня Володимир КАРПЛЮК. 
(У цій же номінації – місь-
кий голова м. Золотоно-
ша Віталій Войцеховський, 
міський голова м. Лади-
жин Валерій Коломєйцев 
та міський голова м. Чугуїв 
Галина Мінаєва).
Урочиста церемонія вру-

чення премії «Людина року 

– 2015» відбудеться 26 бе-
резня 2016 року в НПМ 
«Україна».
Щиро бажаємо Володи-

миру Андрійовичу упев-
нених перемог, нових здо-
бутків на благо громади і 
країни, визнання на загаль-
нонаціональному рівні!

Юлія 
БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ДО СЛОВА

НА ЧАСІ

СЕРЕД КРАЩИХ

Â³äêðèòå çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Â³äêðèòå çâåðíåííÿ äåïóòàò³â 
Êîöþáèíñüêî¿ Êîöþáèíñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ ñåëèùíî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ 
äî ñåëèùíîãî ãîëîâè Îëüãè Ìàòþøèíî¿äî ñåëèùíîãî ãîëîâè Îëüãè Ìàòþøèíî¿

У складних іс-
торичних умовах 
війни та важкої 
соціально -еко -
номічної ситуа-

ції, яку переживає країна і 
кожна українська родина, 
надзвичайно важливою є 
консолідація суспільства та 
громад.
На зовнішню агресію 

та виклики сьогодення ми, 
українці, маємо відповісти 
нашою єдністю і наполег-
ливою працею. Тільки так 
зможемо вистояти й заклас-
ти підвалини для руху впе-
ред.
Наше селище Коцюбин-

ське має надзвичайні мож-
ливості для розвитку, пере-
буваючи у безпосередній 
близькості до Києва. Вод-
ночас ми маємо безліч ко-
мунальних проблем, а наш 
селищний бюджет – дуже 
низький рівень доходів на 
душу населення. Так, в Ір-
пені дохід на кожного меш-
канця складає 3700 грн., у 
Ворзелі, де немає промис-
ловості, майже 2000, а в 
Коцюбинському – всього 
491 гривню!

Джерела надходження 
до бюджету є. Взяти хоча б 
нормативно-грошову оцін-
ку землі, яка в Ірпені, на-
приклад, складає 160 грн. 
за м2, у Ворзелі – 103 грн., 
а в нашому Коцюбинсько-
му – лише 30 грн. Розмір 
цього показника має дуже 
важливе значення, бо зав-
дяки йому формуються 
надходження до місцевого 
бюджету за оренду та роз-
мір земельного податку з 
підприємств і організацій.
Керівнику і депутатам 

селища сьогодні потрібно 
працювати над дохідною 
частиною бюджету, а не 
писати статті в газети чи 
Інтернет. Сотні коцюбинців 
мають конкретні проблеми, 
які можна вирішити у най-
коротші терміни. Краще це 
робити в реальному житті, 
а не займатися розбірками 
в соціальних мережах.
Збільшення дохідної ча-

стини бюджету, будівниц-
тво садочка, влаштування 
паркової зони, ремонт до-
ріг, проблема кладовища 
– усе це нагальні вимоги 
громади й часу, які треба 
здійснювати, не відкладаю-

чи. Для цього є можливості! 
Чому в Ірпені, Ворзелі та 
Гостомелі все це сьогодні 
здійснюють? Чому ці на-
селені пункти розвивають-
ся? У першу чергу, тому, 
що там є конструктивний 
діалог між депутатами й 
обраними головами міста, 
селищ.
У Коцюбинському, на 

жаль, немає подібної співп-
раці між селищним головою 
і депутатським корпусом. 
Замість конкретних дій на 
благо людей, тривають по-
літичні інтриги. Не завжди 
буває так, що погляди се-
лищного голови і депутатів 
збігаються, але демократія 
– це мистецтво компромісу.
Шановна Ольго Воло-

димирівно, ми як депута-
ти Коцюбинського, обрані 
громадою представники, 
закликаємо Вас до співпра-
ці заради людей і селища. 
Настав час усвідомити: ви-
борчі перегони закінчили-
ся – потрібно працювати. 
Люди втомилися від вибо-
рів і постійних політичних 
конфліктів. Вони хочуть ре-
альних змін.

Кожен депутат знає про-
блеми свого округу та се-
лища загалом. Ми готові їх 
вирішувати і просимо Вас 
про підтримку наших ініці-
атив.
Ми повністю солідарні 

з Вами, що сесії селищної 
ради та засідання виконав-
чого комітету мають бути 
публічними та доступними 
для участі громади. А усі рі-
шення у селищі мають при-
йматися прозоро. Ми готові 
до ефективної роботи.

«Кожна держава, поділе-
на супроти себе, запустіє, 
i кожне мiсто, поділене су-
проти себе, не втримаєть-
ся», – каже Біблія. Ольго Во-
лодимирівно, на нас лежить 
велика відповідальність за 
долю селища! Люди обра-
ли нас не для протистоянь і 
скандалів, а для конкретної 
роботи заради вирішення 
їхніх питань.
Тож протягуємо Вам руку 

співпраці, на що очікуємо й 
від Вас.

З надією на 
взаєморозуміння,
депутатський корпус 

Коцюбинської селищної ради

У ПОШУКАХ ДІАЛОГУ
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Про міський бюджет м.Ірпеня на 2016 рік спілкуємося з начальником 
фінансового управління Євгенією Василівною ДАНИЛЮК.

— 25 грудня Ірпінською 
радою був прийнятий 
міський бюджет на 2016 
рік, доходна і видаткова 
частина якого складає 437 
002,2 тис. грн. До Подат-
кового кодексу було вне-
сено чимало змін. Яких 
суттєвих змін зазнали 
податки, що наповнюють 
дохідну частину нашого 
бюджету?

— По загальному фон-
ду міського бюджету (без 
субвенцій) обсяг доходів 
складає 157 453,3 тис. грн. 
Найбільшим податком, який 
формує міський бюджет, є 
податок на доходи фізичних 
осіб, питома вага у загаль-
ній сумі доходів загального 
фонду складає 69,8% (109 
906,2 тис. грн.). Це єдиний 
податок, по якому держава 
здійснює механізм горизон-
тального вирівнювання. 
Із нашого бюджету ви-

лучаються кошти (реверс-
на дотація) до Державного 
бюджету в сумі 12616,2 тис. 
грн. У 2016 р. збільшено 
ставку податку на доходи 
фізичних осіб до з 15% до 
18% з одночасним змен-
шенням розміру сплати єди-
ного соціального внеску до 
22% (для бюджетної сфери 
була 36,3%). Залишено без 
змін розмір соціальної по-
даткової пільги (50% від 
розміру мінімальної заро-
бітної плати) та коло плат-
ників, які мають право її 
застосовувати (для окремих 
категорій осіб із зарплатою 
не вище 1930 грн.). Повні-
стю скасовано відрахування 
3,6% ЄСВ для працівників. 
Таким чином, бюджет міста 
отримає додаткові надхо-
дження з ПДФО та економію 
по сплаті ЄСВ при виплаті 
зарплат працівникам бю-
джетної сфери. Продовжено 
дію на 2016 рік військового 
збору – 1,5%.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Запланований акцизний 

податок (5%) з реалізації 
через роздрібну торговель-
ну мережу пива, алкоголь-
них напоїв, тютюнових 
виробів, тютюну та промис-
лових замінників тютюну, 
нафтопродуктів, біодизелю 
та скрапленого газу є джере-
лом фінансування видатків 
на будівництво, реконструк-
цію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комуналь-
ної власності у населених 
пунктах. Статтею 231 за-
проваджуються електронні 
акцизні накладні при реалі-
зації пального, з 1 березня 
2016 р. діятиме перехідний 
період для такого нововве-
дення, з 1 квітня 2016 р. 
акцизні накладні функціо-
нуватимуть повноцінно. У 
бюджеті на 2016 рік перед-
бачено 8500,0 тис. грн.

ГРУПИ 
ОПОДАТКУВАННЯ
Спрощена система опо-

даткування в новому році 
кардинально не змінилася. 
Тобто перебувати у пер-
шій, другій та третій групах 
єдиного податку можна на 
тих самих умовах, як і ра-
ніше. Тільки от у зв’язку зі 
збільшенням мінімальної 
зарплати з 1 січня зросли 
ставки єдиного податку для 
першої та другої груп, які 
сплачуються щомісячно не 
пізніше 20 числа за поточ-
ний місяць, тобто не пізніше 
20 січня за січень, не пізні-
ше 20 лютого за лютий і так 
далі.
Зокрема, єдинники пер-

шої групи з 1 січня 2016 р. 
сплачують 137,80 грн. що-
місячно – це 10% від міні-
мальної зарплати 1378 грн., 
єдинники другої групи спла-
чують 275,60 грн. щомісяч-
но – це 20% від мінімальної 
зарплати 1378 грн.
Для платників єдиного 

податку третьої групи дещо 
змінилися критерії. З 1 січня 
2016 р. платниками єдино-
го податку можуть бути фі-
зичні особи – підприємці та 
юридичні особи, у яких об-
сяг доходів не перевищує 5 
млн. грн. У 2015 р. ця межа 
складала 20 млн. грн. Також 
на третій групі зросли став-
ки єдиного податку – тепер 
вони складають 5% без ПДВ 
та 3% з ПДВ. Для порівнян-
ня: в 2015 р. було відповід-
но 4 та 2%. 
Терміни подання декла-

рацій з єдиного податку, 
терміни сплати єдиного по-
датку не змінилися. Тобто 
єдинники першої та другої 
груп подають декларації з 
єдиного податку за 2015 
рік до 1 березня 2016 р., а 
єдинники третьої групи – до 
9 лютого. Звертаємо увагу, 
що декларація з єдиного 
податку має нову форму, 
затверджену наказом Мін-
фіну України від 19 червня 
2015 р. №578.
Вилучено з проекту По-

даткового кодексу норми, 
якими передбачалося при-
дбання касових апаратів 
для малого бізнесу за ра-
хунок місцевих бюджетів у 
порядку, визначеному Уря-
дом, що було б додатковим 
тягарем для бюджету. В бю-
джеті на 2016 р. цього по-
датку передбачено 19000,0 
тис. грн.

ОРЕНДНА ПЛАТА             
ЗА ЗЕМЛЮ
Із 1 січня 2016 р., від-

повідно до п. 288.1 ст. 288 
Податкового кодексу запро-
ваджено нарахування та 
сплату орендної плати за зе-
мельну ділянку виключно з 
моменту укладання догово-
ру. За системи, що була, на-
рахування плати за землю 
та сама сплата починалися 
лише з моменту реєстрації 
угоди, що призводило до 
затримки таких надходжень 
до місцевого бюджету в се-
редньому на 3–6 місяців. 
Відповідно до пункту 

289.3 статті 289 Податко-
вого кодексу України за 
інформацією Державної 
служби статистики Украї-
ни, індекс споживчих цін 
за 2015 р. встановлено на 
рівні 143,3%. Враховуючи 
це, коефіцієнт індексації 
нормативної грошової оцін-
ки земель, на який індексу-

ється нормативна грошова 
оцінка земель населених 
пунктів та інших земель 
несільськогосподарського 
призначення, розрахований 
відповідно до пункту 289.2 
статті Податкового кодексу 
України, станом на 1 січня 
2016 р. становить 1,433 (у 
2015 р. коефіцієнт індекса-
ції 1,249), що збільшить зе-
мельні платежі до бюджету. 
Ставки земельного податку 
та орендної плати, прийня-
ті Ірпінською міською ра-
дою, залишаються на рівні 
минулого року. У дохідній 
частині заплановано надхо-
джень плати за землю в сумі 
14650,0 тис. грн.

ПОДАТОК                                     
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Хочу звернути увагу на 

особливості нарахування 
та сплати податку на неру-
хоме майно та транспорт-
ного податку у зв’язку з на-
бранням чинності з 1 січня 
Закону України від 24 грудня 
2015 р. №909-VIII «Про вне-
сення змін до Податкового 
кодексу України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалан-
сованості бюджетних надхо-
джень у 2016 році». В бюдже-
ті м. Ірпінь на 2016 р. цих 
податків передбачено в сумі 
2712,0 тис. грн. Так, податок 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, як і 
раніше сплачують фізичні та 
юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власника-
ми об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості.
Як і минулого року, не 

підлягають оподаткуванню 
об'єкти нежитлової нерухо-
мості, які використовуються 
суб'єктами господарювання 
малого та середнього біз-
несу, що провадять свою ді-
яльність в малих архітектур-
них формах та на ринках 
(пп. е) п. 266.2.2. статті 266 
Податкового кодексу Украї-
ни); будівлі промисловості, 
зокрема виробничі корпуси, 
цехи, складські приміщення 
промислових підприємств 
(пп. є) п. 266.2.2. статті 
266 Податкового кодексу 
України); будівлі, споруди 
сільськогосподарських то-
варовиробників, призначені 
для використання безпосе-
редньо у сільськогосподар-
ській діяльності (пп. ж) п. 
266.2.2. статті 266 Податко-
вого кодексу України). Ок-
рім того, з 1 січня 2016 р. 
не оподатковуються об'єкти 
нерухомості, що перебува-
ють у власності релігійних 
організацій, статути (поло-
ження) яких зареєстровано у 
встановленому законом по-
рядку та використовуються 
виключно для забезпечення 
їхньої статутної діяльності, 
включаючи ті, в яких здій-
снюють діяльність засно-
вані такими релігійними 
організаціями добродійні 
заклади (притулки, інтер-
нати, лікарні тощо), крім 
об'єктів нерухомості, в яких 
здійснюється виробнича та/
або господарська діяльність 
(пп. и) п. 266.2.2. статті 266 
Податкового кодексу Укра-
їни); будівлі дошкільних та 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів незалежно від 
форми власності та джерел 
фінансування, що вико-
ристовуються для надан-
ня освітніх послуг (пп. ї) п. 
266.2.2. статті 266 Податко-
вого кодексу України).

База оподаткування не 
змінилась: загальна площа 
об’єкта житлової та нежит-
лової нерухомості, в тому 
числі його часток.
Рішенням Ірпінської місь-

кої ради ставка оподатку-
вання встановлена у розмірі 
1% розміру мінімальної за-
робітної плати (1378 грн.), 
встановленої законом на 
1 січня за 1 м2 (13,78 грн.) 
бази оподаткування. Окрім 
того, відтепер юридичні та 
фізичні особи – власники 
житлової нерухомості, за-
гальна площа якої переви-
щує 300 м2 (для квартири) 
та/або 500 м2 (для будинку), 
сплачуватимуть додатково 
25 000 грн. на рік за кожен 
із вказаних об'єктів житлової 
нерухомості (його частку).

НЕРУХОМІСТЬ: 
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ
Пільги зі сплати податку 

на нерухомість: база опо-
даткування зменшується:
а) для квартири/квартир, 

незалежно від їх кількості – 
на 60 м2;
б) для житлового будин-

ку/будинків, незалежно від 
їх кількості – на 120 м2;
в) для різних типів об’єк-

тів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у 
власності платника податку 
квартири/квартир та жит-
лового будинку/будинків, у 
тому числі їх часток), – на 
180 м2.
Таке зменшення надаєть-

ся один раз за кожний по-
датковий (звітний) рік.
Пільги з податку (що 

сплачується на відповідній 
території) з об'єктів житло-
вої та/або нежитлової не-
рухомості, що перебувають 
у власності фізичних або 
юридичних осіб, громад-
ських об'єднань, благодій-
них організацій, релігійних 
організацій України, вста-
новлюють сільські, селищні, 
міські ради та ради об'єдна-
них територіальних громад. 
При цьому пільги з податку 
на об'єкти житлової неру-
хомості для фізичних осіб 
визначаються, виходячи з 
їх майнового стану та рівня 
доходів.

ПІЛЬГИ                                      
НЕ НАДАЮТЬСЯ
Водночас пільги не нада-

ються на об’єкти житлової 
нерухомості для фізичних 
осіб на:

– об’єкт/об’єкти оподат-
кування, якщо площа та-
кого/таких об’єкта/об’єктів 
перевищує п’ятикратний 
розмір неоподатковуваної 
площі, затвердженої рішен-
ням органів місцевого само-
врядування;

– об’єкти оподаткуван-
ня, що використовуються їх 
власниками з метою одер-
жання доходів (здаються в 

оренду, лізинг, позичку, ви-
користовуються у підприєм-
ницькій діяльності).
Пільги з податку, що 

сплачується на відповідній 
території з об’єктів нежит-
лової нерухомості, встанов-
люються залежно від майна, 
яке є об’єктом оподаткуван-
ня.

ПОДАТОК                              
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ВІДМІННЕ ВІД 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Сплата податку на неру-

хоме майно, відмінне від 
земельної ділянки у 2016 р. 
Цього року платники по-
датку – юридичні особи 
сплачуватимуть податок за 
житлову та нежитлову не-
рухомість за 2016 р. Вони 
самостійно обчислюють 
суму податку станом на 1 
січня і до 20 лютого 2016 р. 
подають до державних по-
даткових інспекцій за міс-
цезнаходженням об’єкта/
об’єктів оподаткування 
декларацію з розбивкою 
річної суми рівними част-
ками поквартально. Пода-
ток сплачується авансовими 
внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом. Щодо 
новоствореного (нововве-
деного) об’єкта житлової та/
або нежитлової нерухомості 
декларація юридичною осо-
бою – платником подається 
протягом 30 календарних 
днів із дня виникнення пра-
ва власності на такий об’єкт, 
а податок сплачується, по-
чинаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на 
такий об’єкт.
Платники – фізичні осо-

би у 2016 р. сплачувати-
муть податок за житлову та 
нежитлову нерухомість за 
2015 р., за ставками та з ви-
користанням пільг, які засто-
совувались при розрахунку 
податку минулого року. До 
1 липня 2016 р. за місцем їх 
податкової адреси (місцем 
реєстрації) буде направ-
лено (вручено) податкове/
податкові повідомлення-рі-
шення про сплату суми/сум 
податку з зазначенням від-
повідних платіжних рекві-
зитів. Термін сплати подат-
ку – протягом 60 днів з дня 
вручення податкового пові-
домлення-рішення.

ТРАНСПОРТНИЙ 
ПОДАТОК
Суттєвих змін зазнав 

порядок справляння тран-
спортного податку. Тепер 
об’єктом оподаткування 
транспортним податком є 
легкові автомобілі, з року 
випуску яких минуло не біль-
ше 5 років (включно) та се-
редньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмі-
рів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом 
на 1 січня (1,03 млн. грн.) – у 
2015 р. транспортний пода-
ток сплачували власники з 
автомобілів, які використо-
вувалися до 5 років та мали 
об’єм циліндрів двигуна по-
над 3 тис. см3.
Середньоринкова вар-

тість визначається Міністер-
ством економічного роз-
витку і торгівлі України, за 
методикою, затвердженою 
Кабінетом Міністрів України, 
виходячи з марки, моделі, 
року випуску, типу двигуна, 
об'єму циліндрів двигуна, 
типу коробки переключення 
передач, пробігу легкового 
автомобіля, та розміщуєть-
ся на офіційному веб-сайті 
Міністерства. Платниками 
транспортного податку як і 
торік є фізичні та юридичні 
особи, в тому числі нерези-
денти. Ставка не змінилася 
– 25000 грн. на рік за кожен 
автомобіль.
Обчислення і сплата по-

датку у 2016 році. Платни-
ки податку – юридичні осо-
би самостійно обчислюють 
суму податку станом на 1 
січня і до 20 лютого 2016 р. 
подають до державних по-
даткових інспекцій за місцем 
реєстрації об’єкта оподатку-
вання декларацію з розби-
вкою річної суми рівними 
частками поквартально. 
Щодо об’єктів оподатку-
вання, придбаних протягом 
року, декларація юридич-
ною особою-платником по-
дається протягом місяця з 
дня виникнення права влас-
ності на такий об’єкт, а пода-
ток сплачується починаючи з 
місяця, в якому виникло пра-
во власності на такий об’єкт.
Обчислення суми податку 

з об’єкта/об’єктів оподатку-
вання фізичних осіб здійс-
нюється державною подат-
ковою інспекцією за місцем 
реєстрації платника податку. 
Податкове повідомлення-рі-
шення про сплату суми/сум 
податку та відповідні пла-
тіжні реквізити надсилається 
(вручається) платнику до 1 
липня.

ІНШІ ПОДАТКИ
Інших податків, в тому 

числі: держане мито, плата 
за надання адміністратив-
них послуг, рентна плата, 
збір за місця для паркування 
транспортних засобів, турис-
тичний збір заплановано на 
2016 рік в сумі 5397,1 тис. 
грн.
Рішення місцевих рад про 

запровадження місцевих по-
датків і зборів у 2016 р. не 
підпадатимуть під дію регу-
ляторного законодавства. 
Без цього такі рішення мож-
на було запровадити лише з 
01.01.2017 р.

(Далі буде)
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Цьому інтерв’ю маємо завдячувати одному небайдужому ірпінцю, 
який прийшов у редакцію зі своїми пропозиціями. Серед них – чітко 
перерахувати у газеті все, що збирається зробити впродовж цього року 
ірпінська міська адміністрація.

І от я – у кабінеті го-
лови Ірпеня Володимира 
Карплюка. Без будь-яких 
«ввідних» слів він підводить 
мене до фліпчарту з пла-
нами-схемами. Він якраз 
перед моїм приходом, як 
потім з’ясувалося, мудрував 
над вулицями, які потрібно 
заасфальтувати. Інші об’єк-
ти старанно виписані різ-
нокольоровими фломасте-
рами. Їх багато. Починаю 
розпитувати про плани на 
цей рік. Ось що розповів Во-
лодимир Андрійович.

КЖЕП «ІРПІНЬ»
Ми продовжуємо масш-

табне реформування кому-
нальної галузі. У цьому році 
запланували, що відкриємо 
нове адміністративне при-
міщення КЖЕПу. Його зараз 
добудовують. Будівля зна-
ходиться на території ко-
мунгоспу. 
Приміщення старого 

ЖЕКу буде перебудоване на 
дитячий садочок.
Передбачили купівлю 

техніки для комунального 
господарства. У минулому 
році ми вже придбали кіль-
ка одиниць такої техніки: 
сміттєву машину, кілька 
тракторів для прибирання 
снігу, машину для посипан-
ня вулиць піском. У цьому 
році теж хочемо закупити 
низку європейської техніки.  

ГУРТОЖИТКИ
Плануємо на території 

комунгоспу реконструкцію 
однієї з будівель. Хочемо 
зробити гуртожиток для 
працівників комунальних 
служб. Щоб працівники, які 
працюватимуть у комунгос-
пі і для яких гостро стоїть 
квартирне питання, мали, 
де жити. У Романівці у цьо-
му році хочемо здати дру-
гий поверх гуртожитку для 
медпрацівників. Там буде 
близько 20 кімнат. 

ВОДОКАНАЛ
Було дуже багато нарі-

кань на якість води та на її 
недозабір у літній період. 
Ми плануємо будівництво 
близько 7–8 свердловин, 
3 масштабних закільцю-
вання, зокрема по вул. Че-
хова, по Гостомельському 
Шосе. Можливо, закільцю-
вань буде більше, оскільки 
вода, яка рухатиметься по 
закільцьованій мережі, не 
застоюватиметься. А це зна-
чить, що вона не набира-
тиме в себе різні домішки, 
зокрема з труб. 
У цьому році передба-

чено будівництво потужної 
(3000 кубів) станції підйому 
у Стоянці. 
Запланована диспет-

черизація свердловин. Це 
дасть можливість дистан-
ційно керувати об’єктами, 
бачити, в якому стані знахо-
дяться свердловини, вчасно 
помічати поломки на відста-
ні. І, відповідно, швидше ре-
агувати. А інколи – працю-
вати на випередження. 
Питання водовідведення 

буде також пріоритетним. 
Зараз це питання на стадії 
проектування. Ми бачи-
мо, що твориться в Ірпені, 
Гостомелі, Ворзелі чи Коцю-
бинському, коли йде дощ чи 

тане сніг – вулиці по коліна 
у воді. 

ПАРКИ
Плануємо будівництво 

ще трьох паркових зон. 
Перша – на вул. Суворова 
(територія близько 6 га); 
друга – парк «Перемога» (8 
га), хочемо, щоб цей парк 
набув достойного вигляду; 
третя – парк «Покровський». 
За збереження цієї території 
люди боролися впродовж 
років.

ДИТЯЧІ САДОЧКИ
У цьому році передбачи-

ли будівництво 2-х дитячих 
садочків: перший на вул. 
Курортній (приміщення ста-
рого ЖЕКу), другий у районі 
Машторфу. Якщо встигне-
мо, то збудуємо у Стоянці й 
третій садочок. 
Розпочнемо проектуван-

ня з реконструкції садочку 
по вул. Київській. Це гарна 
територія, але сам садочок 
у жахливому стані. Хочемо 
побудувати там новий, не 
порушуючи цей. 

АМБУЛАТОРІЇ
Передбачаємо будівниц-

тво 2-х амбулаторій. На вул. 
Северинівській планується 
потужна, велика амбулато-
рія. Це по другий бік заліз-
ниці. Нарешті й  ця частина 
Ірпеня матиме свій медич-
ний об’єкт. Плануємо здати 
до квітня. Також хочемо у 
травні відкрити по вул. Лесі 
Українки Центр сімейної 
медицини. 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
Це надзвичайно потуж-

ний об’єкт. Плануємо здати 
у цьому році першу чергу 
центру. У цій будівлі розміс-
тяться: дитяча лікарня, пе-
діатричне, гінекологічне та 
пологове відділення, реані-
мація, відділення патології.

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 
ТВОРЧОСТІ
Чотириповерхову будів-

лю Центру дитячої творчості 
плануємо збудувати по вул. 
Комсомольській, 1. Там за-
раз знаходиться КП «Ірпінь-
зеленбуд». А раніше це була 
дитяча лікарня. Багато хто 
думав, що цю ділянку за-
будують. Але ми ухвалили 
стратегічне рішення – збу-
дувати Центр дитячої твор-
чості. 

АСФАЛЬТУВАННЯ 
ВУЛИЦЬ
Цього року плануємо 

заасфальтувати близько 15 
вулиць і зробити 12-15 тро-
туарних зон. Пріоритет буде 
наданий тим вулицям, яки-
ми рухається громадський 
транспорт. Почнемо з вул. 
Надсонова – велика кіль-
кість місцевих маршрутів 
проходить саме по ній. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ЦЕНТРУ МІСТА
Це дуже масштабний 

проект. Планується всю ву-
лицю Шевченка (від вул. 
Центральної до Соборної) 
повністю реконструювати. 
Ірпінь упродовж десятиліть 

забудовувався хаотично. Те 
ж відбувалося й із централь-
ною частиною міста. Плану-
ємо почати роботи з весни, 
а восени закінчити. 

АВТОСТАНЦІЯ
Цього року запланували 

привести до ладу автостан-
цію з боку вул. Центральної. 
Наступного візьмемося і за 
станцію по інший бік заліз-
ниці.

СТАДІОН 
Чи не найкращий стадіон 

на всю Київську область ми 
відкриваємо у травні. 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Буде закінчена друга чер-

га системи відеоспостере-
ження. Поставлено 64 каме-
ри. У цьому році планується 
встановити їх стільки ж, зо-
крема, і в дитячих садочках 
та школах. 

Потім дійшла черга              
до моїх запитань. 

— За який кошт реалі-
зовуватимуться такі по-
тужні проекти? 

— Секрет простий – при-
пинили корупцію і пішов 
діалог з бізнесом. Раніше 
пайова участь забудовни-
ків стягувалася невідповід-
но до обсягів будівництва 
й освоювалися ці кошти не 
так, як слід. Сьогодні біз-
нес розуміє, що місто треба 
розвивати, і робить це. Тих, 
хто цього не хоче розуміти, 
порушує закон і не виконує 
умов договору, розміщують 
на сайті Ірпінської ради. 
Збільшена серйозно до-

хідна частина бюджету. Пе-
реглянуто оренду земель-
них ділянок, додала грошей 
і податкова реформа, в 
рамках якої частина коштів 
залишається на місці. 
Деякі проекти Ірпінь не 

потягне самотужки, скажімо, 
такий об’єкт, як лікарня. Бу-
демо залучати обласні кош-
ти, шукати інші джерела. 

— Об’єднання знову 
стало на порядку денно-
му у Ворзелі. Чому Ірпінь 
відсторонився від Вор-
зеля? Ходить думка, що 
Карплюк «здав» Ворзель 
Федоруку, настільки па-
сивною була його агітація. 

— «Карплюк здав Вор-
зель»? Формат, коли треба 
когось перекричати, – не 
сприймаю. Найбільша по-
милка людей, якщо вони 
думають, що Карплюк і Фе-
дорук домовилися.
Я кілька разів приїжджав 

у Ворзель. Але зранку до ве-
чора сватати Ворзель… До 
мене приходили з Ворзеля, 
ми спілкувалися, як зараз із 
вами. Я всім казав, що якщо 
хтось організує зустріч у 
Ворзелі, я обов’язково при-
їду. От організовували зу-
стріч на Учгоспі – ми поспіл-
кувалися з ворзелянами. 
Територіальна громада 

Ірпеня є сьогодні настільки 
сильною та потужною, що 
всі навколо мають бути за-
цікавлені розвиватися з Ір-
пенем. Наведу три причини:

1. Інфраструктурно ще 
з радянських часів Ірпінь – 
потужне місто. Ми маємо 
багато об’єктів, таких як 
«Ірпіньводоканал», подат-
кова, суд, міліція, лікарня, 

поліклініки доросла й дитя-
ча, казначейство, пенсійний 
фонд, Центр соціального 
захисту… Будь-яка громада 
повинна розуміти, що це – 
сотні мільйонів коштів, а, 
може, й мільярди для того, 
щоб таку інфраструктуру 
створити. 

2. Ірпінь – одне з чоти-
рьох міст області, яке не 
є дотаційним, а, навпаки, 
здійснює реверсну дотацію, 
тобто заробляє для себе та 
ще й допомагає державі. А 
це говорить про нормаль-
ний економічний стан у мі-
сті.

3. Наразі Ірпінь – єдине 
місто, яке має надзвичайно 
масштабне, вигідне тран-
спортне сполучення з Киє-
вом – ми маємо 4 дороги: 
через Стоянку (трасу, яку 
ми відкрили в кінці року), 
Романівку, Дмитрівку. І за-
лізничне сполучення. Будь-
хто вам скаже, наскільки це 
важливо – мати таке сполу-
чення з мегаполісом, із його 
можливостями, які має Київ.
Про Ірпінь говорять циф-

ри. Сьогодні в місті є ресурс 
для розвитку як його, так і 
селищ, і нам потрібна лише 
політична воля та бажання 
рухатися далі разом. Ми ро-
бимо все, щоб і гостомель-
ці, і ворзельці бачили, що в 
Ірпені з’явилося нове керів-
ництво, яке робить реальні 
справи, яке за рік зробило 
те, що не робилося десятки 
років. Повірте мені, це все 
можна робити і в селищах! 
Тільки потрібна політична 

воля і бажання співпрацю-
вати. 
У цій ситуації, навпаки, 

громади, керівники цих 
громад, які хочуть кращого 
для своїх населених пунктів, 
повинні шукати шлях до Ір-
пеня, щоб Ірпінь хотів і мав 
змогу об’єднуватися з таки-
ми громадами і, найголов-
ніше, брати зобов’язання 
з розвитку цих громад. Бо 
об’єднання – це перш за все 
відповідальність за їх розви-
ток. Якщо ми об’єднуємося з 
Рубежівкою, то це означає, 
що через рік у мене повин-
на боліти голова, як вона 
розвивається, які садочки, 
дороги повинні там буду-
ватися. Ми, об’єднуючись 
із Коцюбинським і Рубежів-
кою, підписували такі пунк-

ти, як акт про наміри. Ірпінь 
обіцяв: об’єднавшись, ми 
зробимо це, і це, і це. 
Кожен населений пункт 

повинен підписувати акт 
про наміри. Можна пообі-
цяти багато, а зробити не 
дуже. 
Наразі, оскільки зміни до 

Конституції у другому чи-
танні ще не проголосовані, 
і невідомо коли будуть, то 
та територіальна реформа, 
про яку йшла мова, трохи 
уповільниться. І дуже ве-
лика ймовірність, що наші 
громади ще довгий період 
будуть жити так, як живуть 
зараз. Ворзель же по факту 
на сьогодні є з Ірпенем. 

Спілкувалася 
Данута КОСТУРА 

►НОВИНИ З ВИКОНКОМУ
15 січня відбулося засідання виконкому Ірпінської міської ради. Було розглянуто 

низку питань. Новий директор КП «Ірпіньжитлобуд» Ігор Дворніков поінформу-
вав, що в результаті експертного висновку щодо кошторису будівництва дитсадка 
«Бджілка», який збудований, але не профінансований, місто має віддати забудовнику 
не 22 млн. грн., як це планувалося раніше, а на 4 млн. грн. менше.
У поточному році планується з′єднати трубою два ставки в районі Машторфу. Тож 

будуть захищені від підтоплення будинки, які потерпають під час весняних повеней. 
Згідно з кошторисом, це обійдеться бюджету в 167 тис. грн.
Заступник директора КП «Ірпіньводоканал» Маркушин повідомив, що на 

станціях другого підйому зараз проводиться наладка системи диспетчеризації сверд-
ловин. Ірпінь – одне з перших міст в області (попереду тільки Біла Церква), де здійс-
нюється подібний проект.
Володимир Карплюк закликав присутніх на виконкомі голів селищних рад Госто-

меля і Коцюбинського проявляти ініціативу. «У вас є структури, які повинні напра-
цьовувати подібні проекти чи з водовідведення, чи з енергозберігання. А ми можемо 
допомогти вам. Давайте проекти, проявляйте ініціативу!».
Було порушене питання щодо нещодавно збудованого на місці знесеної садиби 

Максима Рильського магазину «АТБ». В.Карплюк звернувся до представника «АТБ» 
і нагадав про нормальний в’їзд до магазину, обов’язковий туалет, своєчасний вивіз 
сміття, прибирання дороги біля магазину.
Євгенія Антонюк, начальник відділу культури, національностей та релігії за-

пропонувала на місці садиби М. Рильського встановити меморіальну дошку. Також 
було затверджено розмір плати за навчання в «Ірпінській школі мистецтв». Тепер за 
місячне навчання у підготовчій групі естетичного розвитку та групі загального роз-
витку потрібно платити 400 грн. за місяць.
Представник МНС звернувся до голови щодо державного акту введення в експлу-

атацію будинків, де МНС має долю. Володимир Карплюк відповів, що біля будинків 
немає жодної лавочки, дитячого майданчика, не виконані умови електропостачан-
ня, є проблеми з постійним тиском води, оскільки забудовник не виконав технічних 
умов. «Потім власники квартир будуть виставляти претензії до Ірпінської адміністра-
ції щодо різних недоробок», – сказав В. Карплюк. 
Міськвиконком схвалив та подав на затвердження міській раді інформацію на-

чальника фінансового управління Євгенії Данилюк про виконання бюджету по 
доходах за 2015 рік у сумі 430 748,0 тис. грн., із них по загальному фонду міського 
бюджету в сумі 400 114,9 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 30 633,1 тис. 
грн.; по видатках у сумі 425 471,5 тис. грн., із них по загальному фонду міського 
бюджету в сумі 329 105,3 тис. та по спеціальному фонду в сумі 96 366,2 тис. грн.
По власних надходженнях у бюджет при уточненому плані 148 987,6 тис. грн. 

фактично надійшло 160 437,8 тис. грн. Це – 107,7%.
Начальник управління освіти Я.О.Маляренко доповів про встановлення витрат 

на харчування дітей у навчальних закладах. Раніше обіди оплачувалися як із загаль-
нодержавної скарбниці, так і з місцевого бюджету. Зараз харчування дітей повністю 
покладене на місцевий бюджет.
Володимир Карплюк додав, що родини, які не мають змоги платити, стовідсо-

тково фінансуватимуться з бюджету. Якщо в сім’ї двоє чи більше дітей-школярів, 
батьки теж платитимуть менше. Батьки, які мають змогу платити за обіди своїх дітей, 
платитимуть повну вартість. 

«Треба малозабезпеченим категоріям надавати адресну допомогу. Тим шляхом 
пішла Європа. Я цілком можу припустити, що ми зіткнемося наступного року з опла-
тою медичних послуг. Рано чи пізно ми змушені будемо зробити послуги платними. 
Тому списки людей, які отримуватимуть пільги чи у навчанні, чи харчуванні, чи у 
лікуванні, повинні бути точними», – сказав голова Ірпеня.
Торкнувся Ярослав Маляренко і ситуації з грипом. Станом на 14 січня у школі 

були відсутніми 7,6% школярів. Поріг захворюваності – 20%, але, можливо, що і 
при 15% потрібно буде скасувати навчання у школах. Санепідемслужба відслідковує 
ситуацію.
Про зайнятість населення Приірпіння говорив начальник УПСЗН П.В. Зброжек. 

Станом на 01.01.2016 р. на обліку в Ірпінському міському центрі зайнятості перебу-
ває 1427 осіб, серед них 795, яким надано статус безробітного, з них 641 особа отри-
мує допомогу по безробіттю. За 11 місяців 2015 р. створено 1112 робочих місць, що 
становить 92,6% від річного завдання. За видами економічної діяльності найбільше 
створено робочих місць у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Данута КОСТУРА
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На сході України триває війна з російським найманцями. Країна в 
неймовірному напруженні. Для того, щоб путінці не опинилися в 
серці держави, всім нам потрібна потужна професійна армія. Замість 
нормальних пенсій і комунальних тарифів, замість пристойного 
харчування і дитячих садків. Отака сумна реальність.
Хоч там як, Україні по-

трібні потужні Збройні 
сили! І чимало чоловіків (і 
навіть жінок) готові влитися 
у військові лави на контрак-
тній основі.
Ось які з цього приводу 

дає роз’яснення військовий 
комісар Ірпінсько-Бучан-
ського об’єднаного місько-
го військового комісаріату 
підполковник Сергій Кай-
дан: 

– На військову службу за 
контрактом запрошуються 
громадяни України (чоло-
віки та жінки), які мають 
вищу, професійно-техніч-
ну, повну або базову за-
гальну середню освіту, ві-
ком від 18 до 40 років.

– Кому надається пере-
вага? 

– Військовозобов’язаним 
– учасникам АТО, а також 
громадянам, які відповіда-
ють критеріям відбору та не 
мають обмежень за станом 
здоров’я, мають високий 
рівень фізичної підготов-
леності та цивільну освіту, 

споріднену з військовими 
спеціальностями.
Контрактникам пропо-

нується широкий спектр 
військових спеціальностей: 
від стрільця до команди-
ра відділення, від водія до 
механіка-водія, від сапера 
до розвідника, від радіо-
телефоніста до оператора 

радіолокаційної станції, від 
снайпера до навідника. 

– Служба у Збройних 
силах України має певні 
відмінності та переваги 
у порівнянні з цивільним 
життям країни. Які саме?

– Мінімальне грошове 
забезпечення військовос-

лужбовця в кілька разів 
перевищує мінімальну за-
робітну плату в країні, яка 
у 2016 р. має становити 
1378–1550 грн. Розмір 
грошового забезпечення 
військовослужбовця за кон-
трактом із 01.01.2016 року 
– від 7 000 грн.
Серед перспектив 

кар’єрного росту та пере-
ваг:

- можливість вибору міс-
ця проходження військової 
служби та посади;

- можливість участі у 
миротворчих операціях та 
інших заходах міжнародно-
го військового співробітни-
цтва;

- можливість отримання 
первинного офіцерського 
звання військовослужбов-
цями сержантського (стар-
шинського) складу, які ма-
ють вищу освіту; 

- право на безкоштовне 
навчання (у тому числі на 
отримання післядиплом-
ної освіти) у військових 
навчальних закладах, від-
повідних підрозділах під-
готовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації.

– Соціальні перспекти-
ви?

– Контрактник матиме 
тривалі щорічні відпустки 
з поступовим збільшенням 
від 30  до 45 календарних 
днів, залежно від вислуги 
років; безоплатну медичну 
допомогу як для себе, так і 
для членів сімей. Санатор-
но-курортне лікування та 
відпочинок у санаторіях, 

будинках відпочинку, пан-
сіонатах і на туристських 
базах Міністерства оборо-
ни України за пільговими 
цінами.
Держава забезпечує вій-

ськовослужбовців житлом 
або за їх бажанням – гро-
шовою компенсацією.
Військовослужбовцям та 

членам сімей, які перебува-
ють на їх утриманні, нада-
ється 50% знижки плати за 
користування житлом усіх 
форм власності та за ко-
мунальні послуги (водопо-
стачання, газ, електрична і 
теплова енергія)..

Врешті, це – право на 
пенсію після 25 років ви-
слуги.
А тим, хто звільняється зі 

служби за станом здоров'я, 
виплачується одноразова 
грошова допомога в розмі-
рі 50% місячного грошово-
го забезпечення за кожний 
повний календарний рік 
служби.
Отже, служба за контрак-

том – майбутнє Збройних 
сил України.

Спілкувався 
Володимир КОСКІН

Фото: Володимир ШИЛОВ

ПРОПОЗИЦІЇ

УКРАЇНА РУХАЄТЬСЯ 
ДО КОНТРАКТНОЇ АРМІЇ
З 1 січня 2016 року значно підвищені грошові окла-

ди військовослужбовцям Збройних Сил України. Роз-
мір грошових виплат буде залежати від категорії осо-
бового складу, а саме:

- стрілець, навідник, водій, механік, номер обслуги, 
гранатометник і т.д. (вислуга років 1 рік) – 7098 грн.,

- механік-водій, снайпер, назви посад зі словом ста-
ріший і т.д. – 7600 грн.,

- командир відділення – 8500 грн.,
- командир взводу – 9083 грн.,
- командир роти – 10002 грн.,
- начальник служби – 10353 грн.,
- командир батальйону – 12084 грн.,
- командир бригади – 14101 грн.
Варто зазначити, для військовослужбовців, які бе-

руть безпосередню участь в АТО, діє 100% надбавка.
Бажаючих вступити до лав Збройних Сил України 

звертатися до Ірпінсько-Бучанського військового комі-
саріату за адресою: м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26.
Телефони для довідок:
черговий військкомату – (04597) 573-56, моб.: – 

(063) 608-63-73
Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського ОМВК, 

підполковник Кайдан С.П.

Ó ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍ² ÐÎÇÏÎ×ÀËÀÑß Ó ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍ² ÐÎÇÏÎ×ÀËÀÑß 
Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ 7-¯ ÕÂÈË² ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ 7-¯ ÕÂÈË² ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯
Із цього приводу в сесійній залі Ірпінської міськради відбулася нарада. Зібралися очільники 
Приірпіння, в тому числі селищні голови Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського, а також керівники 
підприємств, установ і організацій.

Ключову проблему 
визначив начальник від-
ділення військового об-
ліку Ірпінсько-Бучансько-
го об’єднаного міського 
військового комісаріату 
підполковник Сергій Ні-
кульшин: «На сьогодні, як 
показали наші перевірки 
на підприємствах і аналіз 
стану справ, військовий 
облік, на жаль, загублений. 
Основним критерієм співп-
раці підприємств, установ 
чи організацій з військовим 
комісаріатом є надання 
звітності та подача відпо-
відних списків військовозо-
бов’язаних». 
За 2015 рік натепер 

звітність надали лише 12 
підприємств і організацій 
(причому половина з них 
– медичні установи): ту-
беркульозна лікарня, АТП 
13250, санаторій «Лісний», 
Київський обласний дитя-
чій санаторій, Центр по-
штового зв’язку №12, ТОВ 
«Планета Пластик», відділ 
культури, національностей 
та релігій Ірпінської міської 
ради, санаторій «Україна», 
Укрдержскарбниця в Ірпе-
ні, Ірпінська міська лікар-
ня, «Теплоенергопостач» і 
Київський фінансово-еко-
номічний коледж.
Це – крапля в морі. «По-

над двісті великих діючих 
установ, підприємств, ор-
ганізацій цю справу, грубо 
кажучи саботують», – заува-
жив підполковник С.Нікуль-
шин.
Далі пояснив: «Для того, 

щоб визначитися з мобілі-
заційним ресурсом, ми ви-
кликаємо працівників під-
приємств у віці від 20 до 50 
років для того, щоб уточни-
ти їхні військово-облікові 

дані, зокрема виявляємо, 
хто підпадає під відстроч-
ку від мобілізації. Серед 
причин: релігійність; троє 
і більше дітей до 16 років 
на утриманні; виховання 
дитини-інваліда тощо. Тож 
необхідно з’ясувати ці об-
ставини для того, щоб коли 
оголосять мобілізацію, цих 
людей не чіпали, не нерву-
вали, не відправляли їм по-
вістки, не створювали соці-
альної напруженості, яка й 
без того існує».
Отже, необхідно здійс-

нити, як в інтересах вій-
ськового комісаріату, так 
і самих підприємств, щоб 
працівники пройшли ме-
дичний огляд (не медичну 
комісію), на якому визна-
чають їхню придатність до 

військової служби. Якщо 
вони заявляють скарги, то 
їх відправляють на обсте-
ження в Київську обласну 
лікарню, яка виносить оста-
точний «вердикт» працівни-
ку: придатний до військової 
служби чи ні. І потім із того 
списку підприємства фор-
мується категорія людей, 
яких військовий комісаріат 
може призвати і виконати 
державне завдання з мобі-
лізації.
Який же стан справ на 

сьогодні? Працівники яких 
підприємств пройшли ме-
догляд? На першому місці 
– «Ірпіньводоканал»: із 14 
запрошених 12 прибуло 
до військового комісаріату. 
ЖКХ «Ірпінь» – два з вось-
ми, Державний податковий 

університет – два з восьми, 
ТОВ «Тефія» (Гостомель) 
– один із двадцяти двох, 
ВАТ «Вітропак» – із 173 вій-
ськовозобов’язаних прибув 
лише 21 чоловік, ЖКХ «Бі-
личі» – один із двадцяти 
восьми. Державне підпри-
ємство «Антонов» взагалі «в 
тумані». 

«Є чималий список по-
тужних підприємств, які 
ігнорують співпрацю з 
військовим комісаріатом, 
їхні керівники і на нара-
ду не прийшли, певно, до 
державної влади міста Ір-
пеня  ставляться без пова-
ги – зауважив Нікульшин. 
– Це, по-перше, щодо ПАТ 
«Київобленерго», ми вже 
тричі направляли їм листи 
про співпрацю, від них не-

має ніякого відгуку. Глухи-
ми є ТОВ «Екософт» і ТОВ 
«Стерх», ДП «Кюне + На-
гель», ТОВ «Продсервіс», 
деревообробні підприєм-
ства в Коцюбинському». 

«Жодне з цих підпри-
ємств із військовим комі-
саріатом не співпрацює. 
На листи не відповідають, 
на повістки реакції ніякої. 
Можемо спрогнозувати, що 
буде, коли оголосять мобі-
лізацію. Отже, є певний пе-
релік підприємств нашого 
регіону, які взагалі саботу-
ють питання мобілізації». 
Підполковник Нікуль-

шин акцентував на тому, 
що існує 114 стаття Кримі-
нального кодексу України, 
яка дозволяє посадовим 
особам військового комі-
саріату порушувати кримі-
нальні провадження проти 
керівників підприємств, які 
перешкоджають законній 
діяльності Збройних сил 
України. До речі, цим пра-
вом комісаріат ще жодного 
разу не скористався. 
Загалом оцінка пролу-

нала така: «Стан співпраці 

підприємств із військовим 
комісаріатом щодо мобілі-
зації перебуває на незадо-
вільному рівні».
Перший заступник місь-

кого голови Ірпеня Дмитро 
Христюк підбив підсумок: 
«Міська рада візьме під 
жорсткий контроль питання 
підготовки до сьомої хвилі 
мобілізації. Ми напишемо 
офіційні звернення до се-
лищних голів. Якщо посадо-
ві особи, керівники підпри-
ємств (тим паче державних 
і комунальних) будуть іг-
норувати або саботувати 
сьому хвилю мобілізації, 
ми будемо жорстко діяти в 
межах чинного законодав-
ства, щоб вплинути на цих 
керівників. Неприпустимо, 
коли одне підприємство 
«віддає» хлопців для захисту 
Батьківщину, а інше «тікає». 
Незалежність держави – це 
відповідальність всіх, неза-
лежно від форми власності, 
це – питання існування на-
шої країни». 

Володимир КОСКІН

ЄДИНИМ ФРОНТОМ
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ТЕЛЕПРОГРАМА 25 – 31 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 25 – 31 СІЧНЯ

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
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.
9.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7 км. 
Чоловiки.
11.05 Д/ф "Повернення 
видiв. Бiлий лелека".
12.10 "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.
14.15 М/ф.
14.50 Погода.
15.20 Д/ф "Кенгiр. Сорок 
днiв волi".
17.00 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 Т/с "Злочин iз 
багатьма невiдомими".
3.00 Телеверсiя 
аудiокниги "Аеропорт".
3.40 Д/ф "Кенгiр. Сорок 
днiв волi".
5.10 Новини.
5.35 Новини. Спорт.
5.45 Вiчне.

Канал "1+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.
10.10 Мистецькi iсторiї.
10.30 Погода.
10.40 Спогади.
11.10 Твiй дiм.
11.50 Д/ф "Сiчневий 
бiй. Литовське радiо i 
телебачення 13 сiчня 
1991 року".
13.00 Х/ф "Дитячий 
секрет".
14.40 Фольк-music.
16.05 Погода.
16.20 Д/ф "Повернення 
видiв. Рожевий 
фламiнго".
17.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
18.25 Гандбол. ЧЄ. 
Фiнал.
20.15 Погода.
20.20 Театральнi 
сезони.
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 Гандбол. ЧЄ. Фiнал.
4.10 Вiра. Надiя. Любов.
5.00 Д/ф "Гармонiя 
протирiч Тетяни 
Яблонської".
5.30 Новини.

Інтер

5.35 Факти.
6.15 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
6.55 Х/ф "Немов 
громом уражений".
8.45 Зiрка YouTube.
10.25 Дивитись усiм!
11.35 Без гальм.
12.10 М i Ж.
12.45 Факти. День.
13.00 Труба мiстера 
Сосиски.
14.10 Х/ф "Годзила".
16.45 Х/ф "Повiтряний 
маршал". (2 категорiя).
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.20 10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром 
України.
20.30 Х/ф "Квант 
милосердя". (2 
категорiя).
22.40 Х/ф "Червона 
спека". (2 категорiя).
0.35 Х/ф "Вогонь iз 
пекла". (2 категорiя).
2.20 Х/ф "Каратель. 
Територiя вiйни". (2 
категорiя).

Канал "Україна"

6.30 М/ф.
6.45 "Подробицi" - 
"Час".
7.20 Х/ф "Кохана жiнка 
механiка Гаврилова".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Ювiлейний сезон".
12.00 Т/с "Все 
повернеться", 1-4 с. (2 
категорiя).
16.00 Х/ф "Таблетка вiд 
слiз". (2 категорiя).
17.50 Т/с "Рiдкiсна група 
кровi". (2 категорiя).
20.00 "Подробицi 
тижня".
21.30 "10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром".
21.40 Т/с "Рiдкiсна група 
кровi". (2 категорiя).
23.45 Х/ф "Ти будеш 
моєю".
1.40 Х/ф "Це все вона".

СТБ

3.30 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с "Пригоди 
Джиммi Нейтрона".
7.50 Kids̀  Time.
7.55 Х/ф "Елвiн i 
бурундуки".
9.45 Т/с "Пригода 
Мерлiна".
14.15 Х/ф "Велика гра". 
(2 категорiя).
16.00 Х/ф "Святий". (2 
категорiя).
18.20 Х/ф "Найманi 
вбивцi". (2 категорiя).
21.00 Х/ф "Фахiвець". (2 
категорiя).
23.05 Х/ф "Прибрати 
Картера". (2 категорiя).
1.10 Х/ф "Гiсть". (2 
категорiя).

Новий канал

7.00 Подiї.

ПОНЕДІЛОК, 25 січня ВІВТОРОК, 26 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.
9.20 Про головне.
9.50 Д/с "Клуб пригод".
10.50 Чоловiчий клуб.
12.15 Перша студiя.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Погода.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 Хочу бути.
14.20 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.00 Д/ф "Сiмдесятники. 
Юрiй Iллєнко".
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Спецпроект 
"Децентралiзацiя".
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Т/с "Злочин iз 
багатьма невiдомими".
3.05 Д/ф "Сiмдесятники. 
Юрiй Iллєнко".
3.30 Телевистава "Мина 
Мазайло", 1 с.
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".
11.00 "Мiняю жiнку 5".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 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".
23.00 Х/ф "Шерлок". (2 
категорiя).
0.50 Комедiя "Ти i я". (3 
категорiя).
2.30 "Лiга смiху".
4.40 "Служба Розшуку 
Дiтей".
4.45 "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 "Поверни мою 
любов". (2 категорiя).
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Поверни мою 
любов".
12.45 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".
19.00 "Стосується 
кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Поверни мою 
любов". (2 категорiя).
0.10 Т/с "Мисливцi за 
дiамантами".
2.15 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.15 Д/с "Легенди 
бандитської Одеси".
3.40 Т/с "Мисливцi 
за дiамантами". (2 
категорiя).
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.
10.00 "Говорить 
Україна".
11.15 Реальна мiстика.
13.10 Т/с "Сходи в 
небеса", 1 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Сходи в 
небеса", 2 с.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 
12 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Сходи в 
небеса", 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7", 4 i 5 с. 
(2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.15 Х/ф "Хеллбой 
2: Золота армiя". (2 
категорiя).
4.10 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не зарiкайся", 
12 с. (2 категорiя).
5.15 Подiї.

СТБ

6.55 "Все буде добре!"
8.55 "Моя правда. Якiв 
Шнеєрсон. Зраджений 
син".
9.50 "Зiркове життя".
11.40 "Битва 
екстрасенсiв. Третя 
свiтова".
13.55 Х/ф "Красуня 
та чудовисько". (2 
категорiя).
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Україна має 
талант! 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Україна має 
талант! 6".
23.10 Т/с "Коли ми 
вдома".
0.35 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Абзац!
3.55 Зона ночi.

7.50 Реальна мiстика.
9.45 Т/с "Дочки-матерi".
13.20 Т/с "Сила вiри". (2 
категорiя).
17.20 Т/с "Якби я була 
цариця", 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 "Якби я була 
цариця". (2 категорiя).
22.15 Х/ф "Рiдна 
кровиночка". (2 
категорiя).
0.10 Т/с "Не зарiкайся", 
11-15 с.
4.00 Зоряний шлях.
5.50 10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром 
України.
6.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.

ICTV

5.00 Служба розшуку 
дiтей.
5.05 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
5.50 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
8.35 10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром 
України.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
10.05 Зiрка YouTube.
11.05 Без гальм!
11.40 М i Ж.
12.20 Дивитися усiм!
12.45 Факти. День.
13.15 Дивитися усiм!
13.40 Х/ф "Вiчно 
молодий".
15.30 Х/ф "Казино 
"Роял". (2 категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф "Казино 
"Роял". (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Дiстало!
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова з А. 
Куликовим.
0.10 Х/ф "Каратель". (2 
категорiя).
2.20 Х/ф "П я̀нкий 
свiтанок". (2 категорiя).
4.05 Стоп-10.
5.15 Т/с "Неправдива 
гра 2".

Канал "2+2"

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: 
Камбоджа".
12.05 "Свiт навиворiт 2: 
Iндiя".
13.10 "Свiт навиворiт 2: 
Iндiя".
14.10 "Свiт навиворiт 2: 
Iндiя".
15.15 "Свiт навиворiт 2: 
Iндiя".
16.15 "Свiт навиворiт 2: 
Iндiя".
17.25 "Мультибарбара".
19.20 "10 хвилин з 
Прем є̀р-мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Драма "Ладога". 
(2 категорiя).
1.15 Драма "Старша 
дружина". (2 категорiя).
2.50 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.15 Kids̀  Time.

7.20 Т/с "Друзi".

11.10 Т/с "Щасливi 

разом".

16.55 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Половинки.

20.20 Х/ф "Деннi - 

ланцюговий пес". (2 

категорiя).

22.20 Т/с "Гра 

престолiв". (3 

категорiя).

0.30 Х/ф "Дракула 2". (3 

категорiя).

2.10 Україна чудес.

ICTV

6.00 Факти.

6.30 Ранок у великому 

мiстi.

8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

10.00 Секретний фронт.

12.45 Факти. День.

13.20 Т/с "Диверсант. 

Кiнець вiйни". (2 

категорiя).

14.20 Х/ф "Бiла iмла". (2 

категорiя).

15.45 Факти. День.

16.15 Х/ф "Бiла iмла". (2 

категорiя).

16.30 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44". (2 

категорiя).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Громадянська 

оборона.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Життя i 

пригоди Мишка 

Япончика". (2 

категорiя).

23.20 Х/ф "Повернення 

героя". (2 категорiя).

1.10 Т/с "Послiдовники". 

(2 категорiя).

2.45 Стоп-10.

4.25 Т/с "Неправдива 

гра 2".

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 "Таємницi 

Чорного моря".

10.05 Д/ф "Зброя 

майбутнього".

11.00 Х/ф "CAT. 8".

13.00 Т/с "Ласко - кулак 

Бога".

14.00 Т/с "Iнспектор 

Алекс".

15.50 "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 "Мiчений".

23.30 "Спецкор".

0.00 "ДжеДАЇ".

0.25 Х/ф "CAT. 8".

2.10 Х/ф "Лiсова пiсня".

3.40 Х/ф "Чотири листи 

фанери".

► Вважати недійсним втрачений договір купівлі-про-
дажу квартири: Жиглова Людмила Миколаївна, Жиглов 
Віктор Вікторович, який діє за себе і свого неповноліт-
нього сина Жиглова Костянтина Вікторовича, на підставі 
рішення №245\4 виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 03.10.03 р. (надалі Продавці), та з другої сторо-
ни Лотенкова Тамара Іванівна та Охримович Андрій Ле-
онідович (надалі Покупці), уклали договір про наступне: 
ПРОДАВЦІ продали, а ПОКУПЦІ купили в рівних частинах 
кожний належну  ПРОДАВЦЯМ квартиру за №5, що зна-
ходиться в місті Ірпінь Київської області по вулиці Полтав-
ській №72. Відчужувана квартира належить ПРОДАВЦЯМ 
на підставі свідоцтва про право власності на житло №1, 
виданого виконкомом Ірпінської міської ради 08 січня 
2002 року згідно з розпорядженням №196 від 18 грудня 
2001 року. Право власності на вказану квартиру зареє-
строване в Ірпінському бюро техінвентаризації 13 лютого 
2002 року, реєстраційний номер 3141088, номер запису 
505 в книзі 41-93. Зареєстровано в реєстрі за № 3153.
► Вважати недійсним втрачений студентський квиток 

виданий на ім'я Кравцов Олександр Юрійович, серія КХ 
№10301734 виданий 01.092014 року Національним уні-
верситетом  Державної Податкової Служби України.
► Вважати недійсним втрачений студентський квиток 

виданий на ім'я Ганущак Андрій Михайлович, серія КХ 
№10764102 виданий 01.092015 року Національним уні-
верситетом  Державної Податкової Служби України.
► Вважати недійсним втрачений диплом на ім'я Грен-

дач Сергій Миколайович, серія Кх №45586133 виданий 
Національним університетом  Державної Податкової 
Служби України 26 червня 2013 року.

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

РЕКЛАМА

Англійський клуб запрошує всіх бажа-
ючих на заняття з англійської мови для 
дітей, школярів та дорослих, початківців 
та тих, хто вдосконалює мову, випускни-
ків, які готуються до складання  екза-
менів (ЗНО, дПА та ін.). Довідки за тел. 
(066)095-48-20, (097) 961-08-24

Прагнеш кинути пити? Спробуй з нами! 
Наша допомога безкоштовна! Анонімні 
Алкоголіки (м. Ірпінь). Тел.: (093)468-
15-73, (067) 974-36-94

Шукаємо свідків ДТП, яке відбулося 4 
січня за адресою: м. Ірпінь, вул. Госто-
мельське шосе, 3 в, біля магазину "Ліза". 
Прохання свідків зателефонувати  за но-
мером (096)346-7-346, (066)383-22-06

Подяка! Шановна 
Ольго Романівно 
Олійнич!

Від щирого серця вітаю Вас зі святом 
Нового року, Різдва Христового та Водо-
хреща! 
Дякую Вам за підтримку, за небайду-

жість, за Ваше добре серце!
Ви – Людина с великої літери! 
Нехай Ваше добро завжди поверта-

ється до Вас сторицею!
Від інваліда ІІ групи 

Миколи Васильовича ПРАВОСУДЬКО
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6.05 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.10 Kids̀  Time.

7.15 Т/с "Друзi".

11.05 Т/с "Щасливi 

разом".

16.55 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Половинки.

20.20 Х/ф "Iгри 

патрiотiв". (2 кат.).

22.55 Т/с "Гра 

престолiв". (3 

категорiя).

1.00 Служба розшуку 

дiтей.

1.05 Х/ф "У джазi тiльки 

дiвчата".

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.

10.00 Секретний фронт.

11.40 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 кат.).

12.45 Факти. День.

13.05 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 кат.).

14.00 Х/ф "Стирач". (2 

кат.).

15.45 Факти. День.

16.15 Х/ф "Стирач". (2 

кат.).

16.35 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44". (2 

кат.).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Iнсайдер.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 кат.).

23.20 Х/ф "Червона 

спека". (2 кат.).

1.15 Т/с "Послiдовники". 

(2 кат.).

2.50 Стоп-10.

4.25 Т/с "Неправдива 

гра 2".

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 "Вижити у 

катастрофi".

10.05 Д/ф "Зброя 

майбутнього".

11.00 Х/ф "Кращi з 

кращих 3".

13.00 Т/с "Ласко - кулак 

Бога".

14.00 Т/с "Iнспектор 

Алекс".

15.50 "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: 
Розплавлення".
23.30 "Спецкор".
0.00 "ДжеДАЇ".
0.25 Х/ф 
"Наввипередки зi 
смертю".
2.10 Х/ф "Легенда про 
княгиню Ольгу".

ТЕЛЕПРОГРАМА 25 – 31 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 25 – 31 СІЧНЯ
СЕРЕДА, 27 січня ЧЕТВЕР, 28 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.
9.20 Спецпроект 
"Децентралiзацiя".
11.35 Ре:форма.
12.00 Засiдання 
Кабiнету Мiнiстрiв 
України.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Погода.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 Хто в домi хазяїн?
14.20 М/ф.
15.05 На гостину 
до Iвана Поповича. 
Пам̀ ятi Вiктора 
Шпортька.
15.50 Гра долi.
16.45 Погода.
16.55 Д/ф 
"Подорожуймо 
Литвою".
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Т/с "Мафiоза".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 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 Т/с "Злочин iз 
багатьма невiдомими".
3.00 Д/ф 
"Подорожуймо 
Литвою".
3.30 Телевистава "Мина 
Мазайло", 2 с.
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 6".
11.05 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 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".
23.00 Х/ф "Шерлок". (2 
категорiя).
0.50 Х/ф "Жахливий 
доктор Файбс". (2 
категорiя).
2.30 "Лiга смiху".
4.35 "Служба Розшуку 
Дiтей".

4.40 "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 "Поверни мою 
любов". (2 категорiя).
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Поверни мою 
любов".
12.45 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 "Поверни мою 
любов". (2 категорiя).
0.05 Т/с "Мисливцi 
за дiамантами". (2 
категорiя).
2.15 Т/с "Збиток 5". (2 
категорiя).
3.15 Д/с "Легенди 
бандитської Одеси".
3.40 Т/с "Мисливцi 
за дiамантами". (2 
категорiя).
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.
10.00 "Говорить Україна".
11.15 Реальна мiстика.
13.10 Т/с "Сходи в небеса", 
3 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Сходи в 
небеса", 4 с.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 
13 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Сходи в 
небеса", 5 i 6 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7", 6 i 7 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", 13 
с. (2 категорiя).
5.15 Подiї.

СТБ

7.00 "Все буде добре!"
9.00 "Моя правда. 
В я̀чеслав Узелков. Бiй за 
сiм̀ ю".
9.55 "Зiркове життя".
11.40 "Битва 
екстрасенсiв. Третя 
свiтова".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми 
вдома".
20.00 "Україна має 
талант! 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Україна має 
талант! 6".
23.00 Т/с "Коли ми 
вдома".

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.
9.20 Про головне.
9.50 Д/с "Клуб пригод".
10.50 Вiкно до 
Америки.
11.30 Вiйна i мир.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Погода.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 М/ф.
14.30 Спогади.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.10 Свiтло.
16.55 Д/ф 
"Сiмдесятники. 
Володимир 
Денисенко".
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 "Днi, якi 
змiнили Європу: 
Угорщина, серпень 
1989 року".
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 Т/с "Злочин iз 
багатьма невiдомими".
3.05 Свiтло.
3.40 Телевистава 
"Чорна Пантера та 
Бiлий ведмiдь".
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 6".
11.05 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 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".
23.00 Х/ф "Шерлок". (2 
кат.).
0.50 Драма "Жанна 
Пуассон. Маркiза де 
Помпадур". (2 кат.).
4.10 "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 "Поверни мою 
любов". (2 кат.).
12.00 Новини.
12.25 Т/с "Поверни мою 
любов".
12.45 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 "Поверни мою 
любов". (2 кат.).
0.05 Т/с "Мисливцi за 
дiамантами". (2 кат.).
2.10 Т/с "Збиток 5". (2 
кат.).
3.15 Д/с "Легенди 
бандитської Одеси".
3.40 Т/с "Мисливцi за 
дiамантами". (2 кат.).
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.
10.00 "Говорить 
Україна".
11.15 Реальна мiстика.
13.10 Т/с "Сходи в 
небеса", 5 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с "Сходи в 
небеса", 6 с.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Не зарiкайся", 
14 с. (2 кат.).
19.00 Подiї.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Сходи в 
небеса", 7 i 8 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi 7", 8 i 9 с. 
(2 кат.).
1.20 Подiї.
2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 кат.).
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Т/с "Не зарiкайся", 
14 с. (2 кат.).
5.15 Подiї.

СТБ

7.05 "Все буде добре!"
9.05 "Моя правда Тетяна 
Литвинова".
10.00 "Зiркове життя".
11.55 "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! 6".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Україна має 
талант! 6".
0.45 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

3.10 Служба розшуку 
дiтей.
3.15 Абзац!
4.10 Зона ночi.
6.00 Kids̀  Time.

0.45 "Слiдство ведуть 

екстрасенси".

Новий канал

3.05 Абзац!

4.00 Зона ночi.

5.50 Kids̀  Time.

5.55 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.10 Kids̀  Time.

7.15 Т/с "Друзi".

12.10 Т/с "Татусевi дочки".

16.55 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.25 Х/ф "Гiсть". (2 

категорiя).

22.30 Т/с "Гра престолiв". 

(3 категорiя).

0.35 Х/ф "Дракула 3". (3 

категорiя).

2.30 Україна чудес.

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 "Життя i пригоди 

Мишка Япончика". (2 

категорiя).

12.45 Факти. День.

13.15 Т/с "Життя i пригоди 

Мишка Япончика". (2 

категорiя).

14.15 Х/ф "Повернення 

героя". (2 категорiя).

15.45 Факти. День.

16.15 Х/ф "Повернення 

героя". (2 категорiя).

16.35 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44". (2 

категорiя).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Секретний фронт.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Життя i 

пригоди Мишка 

Япончика". (2 категорiя).

23.20 Х/ф "Стирач". (2 

категорiя).

1.35 Т/с "Послiдовники". 

(2 категорiя).

2.55 Стоп-10.

4.30 Т/с "Неправдива 

гра 2".

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 "Шамани 

Амазонки".

10.05 Д/ф "Зброя 

майбутнього".

11.00 Х/ф "CAT. 8".

13.00 Т/с "Ласко - кулак 

Бога".

14.00 Т/с "Iнспектор 

Алекс".

15.50 "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 3".

23.30 "Спецкор".

0.00 "ДжеДАЇ".

0.25 Х/ф "Найманий 

вбивця".

2.10 Х/ф "Чорна Рада".

Вакансія головного 
спеціаліста відділу 
бюджетних надходжень
Управління Державної казначейської 

служби України у м. Ірпені Київської облас-
ті відповідно до ст.15 Закону України «Про 
державну службу» оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади державного службов-
ця  − головного спеціаліста відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуговування роз-
порядників коштів та інших клієнтів. 
У конкурсі можуть брати участь громадяни 

України, які мають повну вищу освіту відпо-
відного професійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста, стаж роботи за фахом у державній службі 
на посаді провідного спеціаліста не менше 1 
року або стаж роботи за фахом в інших сфе-
рах управління не менше 3 років, обов′язково 
володіють державною мовою, вміло користу-
ються комп′ютерною технікою та програмни-
ми засобами.
Заяви приймаються протягом 30 календар-

них днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація щодо функціональ-

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

Шевченка, 5.

Начальник П.П. Остринський

ПРОСИМО ДОПОМОГИ!
Необхідно зібрати кошти 
на лікування!
Ігор Григорович Рябоконь (1985 р.н., м. Ір-

пінь) – молодий чоловік, який у березні цього 
року має стати батьком, раптово став почувати-
ся зле. Обстеження показали страшну хворобу 
– лімфому, яка вразила лімфовузли, печінку та 
інші органи. 
Родина Ігоря щоденно бореться за його життя! 

Коштів катастрофічно не вистачає, адже кожен 
сеанс хіміотерапії коштує 20 000 грн.! 
Без підтримки небайдужих людей цю суму не 

зібрати, що може призвести до страшних наслід-
ків, тому благаємо про будь-яку фінансову до-
помогу!
Сподіваємося, що добрі люди почують нас! 

Допоможіть Ігорю одужати!

Картка Приват Банку 5168 7423 2477 2452 
Лубська Ірина Григорівна (сестра).
Номер рахунку Приват Банку 29244825509100.
Телефон сестри (Ірина) 068-047-53-34.

► Інформація про 
отримання дозволу для 
ознайомлення з нею 
громадськості
ВО «Укрдержліспроект» (автотранспорт-

ний цех) повідомляє про намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.
Підприємство розташоване за адресою: 

08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Собор-
на, 1.
Підприємство належить до 3 групи об’єк-

тів, для яких розробляються документи з об-
ґрунтування обсягів викидів.
Об’єднання проводить лісовпорядкуван-

ня на всій території України за єдиною систе-
мою в порядку, встановленому Державним 
агентством лісових ресурсів України.
Згідно зі Звітом з інвентаризації вики-

дів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря (2016р.), підприємство має: 1 
джерело викидів – димова труба топкової; 
від нього в атмосферу надходить 4 най-
менування забруднюючих речовин (азоту 
диоксид, вуглецю оксид, завислі речовини, 
вуглецю диоксид) у кількості 0,055343 г/с 
та 0,489102 т/рік, крім того, парникові гази 
при роботі котла.
На період проведення робіт з обґрунту-

вання обсягів викидів для отримання До-
зволу, згідно з результатами розрахунків 
розсіювання забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі, встановлено, що кон-
центрації забруднюючих речовин від стаці-
онарних джерел викидів не перевищують 
ГДК.
Зауваження та пропозиції надсилайте в 

місячний термін після публікації до Ірпін-
ської міської ради Київської обл. за адре-
сою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Шевченка, 2-а. Тел. (04597) 61-407, 62-461.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ 
ДРОВА, БРУС, 

ДОШКА, АЛЬТАНКИ 
зняття аварійних дерев

Тел.: 067-755-53-11,   093-416-22-32 
(Л. Буча)
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2.00 Подiї.
2.40 Т/с "C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi". (2 
категорiя).
4.00 Реальна мiстика.

СТБ

6.20 Т/с "Коли ми вдома".
6.35 "ВусоЛапоХвiст".
8.05 "Караоке на Майданi".
9.00 "Все буде смачно!"
9.50 "ВусоЛапоХвiст".
11.55 Т/с "Коли ми вдома".
14.35 "Перевтiлення".
16.55 Х/ф "Мандрiвка у 
закоханiсть".
19.00 Х/ф "Кров не вода". 
(2 категорiя).
22.40 Х/ф "Привiт, Кiндер!"
0.45 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

3.35 Шафа.
4.25 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
8.35 Kids̀  Time.
8.40 Дешево i сердито.
10.40 Ревiзор.
12.45 Пристрастi за 
ревiзором.
14.30 Суперiнтуїцiя.
17.20 Х/ф "Елвiн i 
бурундуки".
19.10 Х/ф "Велика гра". (2 
категорiя).
21.00 Х/ф "Коммандо".
22.50 Х/ф "Поцiлунок 
дракона". (3 категорiя).
0.50 Х/ф "Пряма i явна 
загроза". (2 категорiя).

ICTV

5.55 Факти.
6.15 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
7.05 Стоп-10.
8.00 Х/ф "Немов громом 
уражений".
9.45 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.40 Дiстало!
12.35 Громадянська 
оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Громадянська 
оборона.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Х/ф "Вiдшкодування 
збиткiв". (2 категорiя).
16.45 Х/ф "Термiнатор 3. 
Повстання машин". (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф "Повiтряний 
маршал". (2 категорiя).
22.05 Х/ф "Змiї на борту 
лiтака". (2 категорiя).
0.00 Х/ф "Каратель. 
Територiя вiйни". (2 
категорiя).
1.50 Т/с "Послiдовники". (2 
категорiя).
3.15 Т/с "Неправдива гра 
2".

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".
15.45 Х/ф "Пазуристий: 
Легенда про снiгову 
людину".
17.15 Х/ф "Дракони i 
пiдземелля".
19.00 Х/ф "Дракони i 
пiдземелля 3".
20.40 Х/ф "Незнайомець".
22.15 Х/ф "Доберман".
0.15 Легенди кiкбоксингу.
1.15 Х/ф "Дорога на Сiч".
2.35 Х/ф "Москаль-
чарiвник".

П'ЯТНИЦЯ, 29 січня СУБОТА, 30 січня НЕДІЛЯ, 31 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.
9.20 Про головне.
9.50 Д/с "Клуб пригод".
10.50 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
12.00 Вересень.
12.30 "Схеми" з Н. 
Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.40 Погода.
13.45 Казки Лiрника 
Сашка.
14.00 М/ф.
14.30 Театральнi 
сезони.
15.20 Вiра. Надiя. 
Любов.
16.15 Погода.
16.30 Д/ф "Герої 
України Крути. Перша 
Незалежнiсть".
17.40 Суспiльний 
унiверситет.
18.05 Погода.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.35 Intermarium.
20.30 "План на завтра" 
з Анастасiєю Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 
Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Музичне турне.
3.05 Д/ф 
"Сiмдесятники. 
Володимир Денисенко".
3.40 Надвечiр̀ я. Долi.
4.30 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 6".
11.05 "Мiняю жiнку 6".
12.00 "ТСН".
12.20 "Мiняю жiнку 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 Драма "Врятувати 
мiстера Бенкса". (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 "Поверни мою 

любов". (2 категорiя).

12.00 Новини.

12.25 Т/с "Поверни мою 

любов".

12.40 Д/с "Слiдство 

вели..." з Л. 

Каневським".

13.45 "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 "Таблетка вiд 

слiз". (2 категорiя).

22.55 Х/ф "Це все вона". 

(2 категорiя).

0.50 Т/с "Збиток 5". (2 

категорiя).

2.00 "Подробицi" - 

"Час".

3.00 Д/ф "Жертви 

краси".

3.45 Х/ф "Чекаючи 

вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди".

Канал "Україна"

6.00 Реальна мiстика.

7.00 Подiї.

7.15 Ранок з Україною.

8.00 Подiї.

8.15 Ранок з Україною.

9.00 Подiї.

9.15 Зоряний шлях.

10.00 "Говорить 

Україна".

11.15 Реальна мiстика.

13.10 Т/с "Сходи в 

небеса", 7 с.

15.00 Подiї.

15.30 Т/с "Сходи в 

небеса", 8 с.

16.00 Глядач як свiдок.

18.00 Т/с "Не зарiкайся", 

15 с. (2 категорiя).

19.00 Подiї.

19.45 "Говорить 

Україна".

21.00 Х/ф "Рiдна 

кровиночка".

23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi 7", 10 i 

11 с. (2 категорiя).

1.20 Подiї.

2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце 

злочину Маямi". (2 

категорiя).

3.30 "Говорить Україна".

4.30 Зоряний шлях.

6.10 Т/с "Не зарiкайся", 

15 с. (2 категорiя).

СТБ

6.00 Т/с "Коли ми 

вдома".

7.50 "Зiркове життя".

9.45 Х/ф "Привiт, 

Кiндер!"

11.45 Х/ф "Жити далi". 

(2 категорiя).

18.00 "Вiкна-Новини".

18.30 Т/с "Коли ми 

вдома".

20.00 "Україна має 

талант! 6".

22.00 "Вiкна-Новини".

22.45 "Україна має 

талант! 6".

23.40 Т/с "Коли ми 

вдома".

0.55 "Слiдство ведуть 

екстрасенси".

Новий канал

3.10 Абзац!

4.05 Зона ночi.

5.55 Служба розшуку 

дiтей.

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 М/ф.
9.30 Школа Мерi Поппiнс.
9.45 Хочу бути.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 "Свято дитячих мрiй". 
Концертна програма.
11.55 Погода.
12.00 5 баксiв.net.
13.00 Полiцiя 1.0.
13.50 Х/ф "Його мати та я".
15.55 Чоловiчий клуб.
16.20 Український корт.
16.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Хiмiк" - БК 
"Волиньбаскет".
18.50 Х/ф "Втручання 
мами".
20.25 На пам`ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.40 Мегалот.
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 Д/ф "Iван Терещенко. 
Колекцiонер справ 
благодiйних".
2.50 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК "Хiмiк" - БК 
"Волиньбаскет".
4.30 Д/ф "Герої 
України Крути. Перша 
Незалежнiсть".
5.30 Новини.

Канал "1+1"

6.00 "Шiсть кадрiв".
9.30 "ТСН".
10.30 "Свiтське життя".
11.30 "Вечiрнiй Київ".
13.45 "Вечiрнiй квартал".
17.30 "Розсмiши комiка".
18.30 "Розсмiши комiка".
19.30 "ТСН".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Вечiрнiй квартал".
1.55 Драма "Старша 
дружина". (2 категорiя).
3.25 "Шiсть кадрiв".

Iнтер

5.45 "Подробицi" - "Час".
6.45 "Чекай на мене".
9.00 Х/ф "Альошкине 
кохання".
10.45 Х/ф "Кохана жiнка 
механiка Гаврилова".
12.10 Т/с "Генеральська 
невiстка", 1-4 с.
16.00 Х/ф "Ти будеш моєю".
17.50 Т/с "Рiдкiсна група 
кровi". (2 категорiя).
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Рiдкiсна група 
кровi". (2 категорiя).
22.35 Т/с "Все повернеться", 
1-4 с. (2 категорiя).
2.20 Д/ф "Потойбiчний свiт. 
Сни".
3.25 Х/ф "Альошкине 
кохання".
4.45 Х/ф "Тiнi забутих 
предкiв".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.00 Т/с "Русалка". (2 
категорiя).
13.00 Т/с "Дочки-матерi", 
1 i 2 с.
15.00 Подiї.
15.20 Т/с "Дочки-матерi".
17.15 Т/с "Сила вiри". (2 
категорiя).
19.00 Подiї.
19.40 Т/с "Сила вiри". (2 
категорiя).
22.10 Т/с "Русалка". (2 
категорiя).

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.
10.10 Мистецькi iсторiї.
10.30 Погода.
10.40 Спогади.
11.10 Твiй дiм.
11.50 Д/ф "Сiчневий бiй. 
Литовське радiо i телебачення 
13 сiчня 1991 року".
13.00 Х/ф "Дитячий секрет".
14.40 Фольк-music.
16.05 Погода.
16.20 Д/ф "Повернення видiв. 
Рожевий фламiнго".
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.25 Гандбол. ЧЄ. Фiнал.
20.15 Погода.
20.20 Театральнi сезони.
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 Гандбол. ЧЄ. Фiнал.
4.10 Вiра. Надiя. Любов.
5.00 Д/ф "Гармонiя протирiч 
Тетяни Яблонської".
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: 
Камбоджа".
12.05 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
13.10 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
14.10 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
15.15 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
16.15 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
17.25 "Мультибарбара".
19.20 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
19.30 "ТСН-Тиждень".
21.00 Драма "Ладога". (2 
категорiя).
1.15 Драма "Старша дружина". 
(2 категорiя).
2.50 "Шiсть кадрiв".
5.15 "ТСН-Тиждень".

Iнтер

6.30 М/ф.
6.45 "Подробицi" - "Час".
7.20 Х/ф "Кохана жiнка 
механiка Гаврилова".
9.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. 
Ювiлейний сезон".
12.00 Т/с "Все повернеться", 
1-4 с. (2 категорiя).
16.00 Х/ф "Таблетка вiд слiз". (2 
категорiя).
17.50 Т/с "Рiдкiсна група кровi". 
(2 категорiя).
20.00 "Подробицi тижня".
21.30 "10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром".
21.40 Т/с "Рiдкiсна група кровi". 
(2 категорiя).
23.45 Х/ф "Ти будеш моєю".
1.40 Х/ф "Це все вона".

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.50 Реальна мiстика.
9.45 Т/с "Дочки-матерi".
13.20 Т/с "Сила вiри". (2 
категорiя).
17.20 Т/с "Якби я була цариця", 
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 "Якби я була цариця". 
(2 категорiя).

22.15 Х/ф "Рiдна 
кровиночка". (2 категорiя).
0.10 Т/с "Не зарiкайся", 11-
15 с.
4.00 Зоряний шлях.
5.50 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
6.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

6.15 "ВусоЛапоХвiст".
7.10 "Все буде добре!"
9.00 "Все буде смачно!"
12.05 "Караоке на Майданi".
12.55 "Подорож тiтки Алли 
Iталiєю".
15.15 Х/ф "Кров не вода". (2 
категорiя).
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.50 Х/ф "Довгоочiкуване 
кохання".
22.45 Х/ф "Мандрiвка у 
закоханiсть".
0.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".

Новий канал

3.30 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с "Пригоди Джиммi 
Нейтрона".
7.50 Kids̀  Time.
7.55 Х/ф "Елвiн i бурундуки".
9.45 Т/с "Пригода Мерлiна".
14.15 Х/ф "Велика гра". (2 
категорiя).
16.00 Х/ф "Святий". (2 
категорiя).
18.20 Х/ф "Найманi вбивцi". 
(2 категорiя).
21.00 Х/ф "Фахiвець". (2 
категорiя).
23.05 Х/ф "Прибрати 
Картера". (2 категорiя).
1.10 Х/ф "Гiсть". (2 
категорiя).

ICTV

5.35 Факти.
6.15 М/с "Молода Лiга 
Справедливостi".
6.55 Х/ф "Немов громом 
уражений".
8.45 Зiрка YouTube.
10.25 Дивитись усiм!
11.35 Без гальм.
12.10 М i Ж.
12.45 Факти. День.
13.00 Труба мiстера Сосиски.
14.10 Х/ф "Годзила".
16.45 Х/ф "Повiтряний 
маршал". (2 категорiя).
18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.
20.20 10 хвилин з Прем є̀р-
мiнiстром України.
20.30 Х/ф "Квант 
милосердя". (2 категорiя).
22.40 Х/ф "Червона спека". 
(2 категорiя).
0.35 Х/ф "Вогонь iз пекла". 
(2 категорiя).
2.20 Х/ф "Каратель. 
Територiя вiйни". (2 
категорiя).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.40 "Маски-шоу".
7.50 "Нове Шалене вiдео по-
українськи".
8.25 "Облом.UA".
9.00 Бушидо.
10.00 "Легенди кiкбоксингу".
11.00 "Люстратор 7.62".
12.00 "Цiлком таємно".
13.00 "Секретнi матерiали".
14.00 "Облом.UA".
15.05 Х/ф "Дракони i 
пiдземелля".
17.00 Х/ф "Безстрашний".
19.00 Х/ф "Незнайомець".
20.45 Х/ф "Посилка".
22.35 Х/ф "Дракони i 
пiдземелля 3".
0.05 Х/ф "Доберман".
1.45 Х/ф "Богдан-Зиновiй 
Хмельницький".

6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с "Губка Боб 

Квадратнi Штани".

7.15 Kids̀  Time.

7.20 Т/с "Друзi".

11.50 Половинки.

14.50 Дешево i сердито.

18.00 Абзац!

19.00 Суперiнтуїцiя.

20.15 Х/ф "Пряма i явна 

загроза". (2 категорiя).

23.10 Т/с "Гра 

престолiв". (3 

категорiя).

1.20 Х/ф "Iгри 

патрiотiв". (2 

категорiя).

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.

10.00 Секретний фронт.

11.45 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 

категорiя).

12.45 Факти. День.

13.05 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 

категорiя).

14.05 Х/ф 

"Вiдшкодування 

збиткiв". (2 категорiя).

15.45 Факти. День.

16.15 Х/ф 

"Вiдшкодування 

збиткiв". (2 категорiя).

16.35 Патруль. 

Самооборона.

16.55 Т/с "Прокурори".

17.50 Т/с "Вiддiл 44". (2 

категорiя).

18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.

20.20 Антизомбi.

21.05 Факти. Вечiр.

21.25 Т/с "Життя 

i пригоди Мишка 

Япончика". (2 

категорiя).

23.20 Х/ф "Термiнатор 

3. Повстання машин". 

(2 категорiя).

1.20 Т/с "Послiдовники".

2.55 Стоп-10.

4.30 Т/с "Неправдива 

гра 2".

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 "Руйнiвник: 
сталевий корабель".
10.05 Д/ф "Зброя 
майбутнього".
11.00 Х/ф "Робокоп: 
Розплавлення".
13.00 Т/с "Ласко - 
кулак Бога".
14.00 Т/с "Iнспектор 
Алекс".
15.50 "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 
"Безстрашний".
21.20 Х/ф 
"Пазуристий: Легенда 
про снiгову людину".
23.05 Х/ф 
"Наввипередки зi 
смертю".
0.55 Х/ф "Ярослав 
Мудрий".
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ЗАМОВИТИ ВИТЯГ ІЗ КАДАСТРУ 
МОЖНА ЧЕРЕЗ САЙТ
На офіційному веб-сайті Держгеокадастру Украї-

ни http://land.gov.ua/ (у розділі «Публічна кадастрова 
карта») працює електронний сервіс замовлення витя-
гу з державного земельного кадастру про земельну 
ділянку. Сервіс дозволяє здійснити оплату послуги за 
допомогою електронного платіжного засобу та замо-
вити одержання витягу в будь-якому зручному для вас 
центрі надання адміністративних послуг.
Відеоінструкцію процедури замовлення докумен-

та он-лайн можна переглянути за посиланням: www.
youtube.com/watch.

ÇÌ²ÍÈ Â ÏÅÍÑ²ÉÍÎÌÓ ÇÌ²ÍÈ Â ÏÅÍÑ²ÉÍÎÌÓ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² Ç 2016 ÐÎÊÓÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² Ç 2016 ÐÎÊÓ

ВАРТО ЗНАТИ

Із 1 січня 2016 р. набрали чинності Закони України «Про державний бюджет України на 2016 рік» (від 
25.12.2015 №928), «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (від 24.12.2015 
№909), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 №911), якими 
врегульовано питання пенсійного забезпечення у поточному році.
Законодавчі новації стосу-

ються як окремих категорій 
пенсіонерів, так і платників 
єдиного соціального внеску.
І. Пенсійні зміни:
► Щодо збільшення міні-

мального розміру пенсії за 
віком
У 2016-му мінімальні пен-

сійні виплати зростатимуть із 
1074 грн. (станом на січень) 
у два етапи: з 1 травня – до 
1130 грн. та з 1 грудня – до 
1208 грн.
Отже, протягом поточного 

року мінімальні пенсії будуть 
збільшені на 134 грн. або на 
12,5%.
► Щодо максимального 

розміру пенсійних виплат
Максимальний розмір 

пенсії цього року зафіксо-
вано сумою 10740 грн. Це 
стосується тих пенсій, які 
призначаються, починаючи з 
1 січня 2016 р.
► Щодо порядку виплати 

пенсій працюючим пенсіоне-
рам
Збережено виплати пен-

сій працюючим пенсіонерам 
аналогічні тим, які були у 
2015 р. Тобто працюючим 
особам виплата пенсії буде 
проводитись у розмірі 85%, 
але не менше 1,5 прожитко-
вих мінімумів для осіб, які 
втратили працездатність.
Пенсіонерам, які працю-

ють на так званих «спецпоса-
дах» пенсії виплачуватимуть-
ся лише після звільнення. В 
період роботи виплата здійс-
нюватиметься у розмірі 85% 
прожиткового мінімуму.
Інваліди І та ІІ гр., інваліди 

війни ІІІ гр., учасники бойо-
вих дій, члени сімей загиблих 
військовослужбовців одержу-
ватимуть 100% пенсії неза-
лежно від факту роботи.
► Щодо порядку виплати 

пенсій військовослужбовцям
Також залишено незмін-

ним у 2016 р. особливий 

порядок виплати пенсій та 
щомісячного довічного гро-
шового утримання для осіб, 
які беруть участь в АТО або 
проходять військову службу 
в силових міністерствах й 
відомствах. А саме: виплата 
пенсій припиняється у випад-
ках, якщо особи працюють 
на посадах держслужбовців, 
прокурорів і суддів (за винят-
ком інвалідів І та ІІ гр., інва-
лідів війни ІІІ гр., учасників 
бойових дій, членів сімей за-
гиблих військовослужбовців).
Пенсії ветеранам військо-

вої служби, призначені від-
повідно до законів України 
«Про державну службу» та 
«Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової 
служби та деяких інших осіб», 
відтепер виплачуються в пов-
ному обсязі. Для поновлення 
пенсійної виплати слід звер-
нутися до органу Пенсійного 
фонду за місцем проживан-
ня.
Належність до ветеранів 

військової служби підтвер-
джується відповідним посвід-
ченням.
► Щодо оподаткування 

пенсійних виплат
Із 1 січня 2016 р. межу для 

оподаткування пенсій або 
щомісячного довічного гро-
шового утримання змінено. 
У минулому році оподатку-
ванню в 15% підлягали пен-
сії, розмір яких перевищував 
три розміри мінімальної за-
робітної плати (3654 грн.) у 
частині, що не досягала 10-ти 
мінімальних заробітних плат. 
База оподаткування у 20% 
застосовувалась, якщо сума 
перевищення складала більш 
ніж 10-кратний розмір мі-
німальної зарплатні (12180 
грн.).
Цьогоріч зафіксовано 

єдину ставку оподаткування 
пенсій на рівні 15% для суми 
пенсійної виплати, що пере-

вищує 4134 грн. (3 мінімаль-
ні заробітні плати станом на 
01.01.2016).
Не підлягають оподат-

куванню пенсії, призначені 
учасникам бойових дій у пе-
ріод Другої світової війни, 
інвалідам війни та членам 
сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни.
► Щодо пенсійного забез-

печення по спецзаконах
Із червня 2015 р. пенсії 

по спецзаконах не признача-
ються і не перераховуються. 
Із січня 2016 р. цій категорії 
громадян пенсії признача-
ються на загальних підставах.
ІІ. Зміни, що стосуються 

платників єдиного соціаль-
ного внеску:
► Щодо зменшення спла-

ти єдиного внеску.
Скасовано ставки єдиного 

соціального внеску залежно 
від класу професійного ризи-
ку виробництва.
Ставку єдиного соціально-

го внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне 
страхування, яку сплачує 
роботодавець знижено до 
22%. Середній розмір ЄСВ у 
2015 р. складав 38,79%.
Окрім того, скасовано 

утримання єдиного внеску із 
заробітної плати працівників.

Зменшення ставки ЄСВ 
із 2016 р. жодним чином не 
впливає на механізм обчис-
лення та розмір пенсії. Кошти 
із врахуванням понижуючої 
ставки єдиного внеску на ви-
плату пенсій закладено у дер-
жбюджеті на поточний рік.
► Щодо максимальної ве-

личини доходу застрахова-
них осіб
Збільшено максимальну 

величину бази нарахування 
єдиного внеску з 17-ти до 
25-ти розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних 
осіб (ст. 7 Закону №928).
Відповідно це становить:
– з 01.01.2016 – 34 450 

грн. (середній розмір заро-
бітної плати 1378 грн. по-
множено на 25 розмірів про-
житкового мінімуму);

– з 01.05. 2016 – 36 250 
грн. (середній розмір заро-
бітної плати 1450 грн. по-
множено на 25 розмірів про-
житкового мінімуму);

– з 01.12.2016 – 38 750 
грн. (середній розмір заро-
бітної плати 1550 грн. по-
множено на 25 розмірів про-
житкового мінімуму).

ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍßÓÌÎÂÈ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
 ÏÅÍÑ²¯ ÇÀ ÂÈÑËÓÃÎÞ ÐÎÊ²Â  ÏÅÍÑ²¯ ÇÀ ÂÈÑËÓÃÎÞ ÐÎÊ²Â 

Із 1 січня 2016 р. Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» внесено 
зміни до пункту «ж» ст. 55 Закону  України «Про пен-
сійне забезпечення».
Відтепер пенсії працівникам льотного та льотно-ви-

пробного складу, освіти, охорони здоров’я й соціаль-
ного забезпечення, артистам призначатимуться не 
лише за наявності визначеної законом вислуги років 
на цих посадах, а й після досягнення певного віку.
Отже, запроваджується поетапне встановлення пен-

сійного віку залежно від дати народження: з 45 до 50 
років (для льотного та льотно-випробного складу) та 
від 50 до 55 років (для освітян, медиків, артистів) – 
частина 3 Закону 911.
Зокрема,
Працівники освіти, охорони здоров’я та соціаль-

ного забезпечення, артисти театрально-концерт-
них та інших видовищних закладів, підприємств і 
колективів, 1971 року народження і старші, мають 
право виходу на пенсію у:

• 50 років – які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 
червня 1966 р.;

• 50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 
1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

• 51 рік – які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 
червня 1967 р.;

• 51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 р. 
по 31 грудня 1967 р.;

• 52 роки – які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 
червня 1968 р.;

• 52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 
1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

• 53 роки – які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 
червня 1969 р.;

• 53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 
1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

• 54 роки – які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 
червня 1970 р.;

• 54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 
1969 р. по 31 грудня 1970 р.;

• 55 років – які народилися з 1 січня 1971 р.
Пенсія за вислугу років призначається за умови 

звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії.
Перелік посад: для льотного складу – Постанова 

КМУ від 21.07.1995 №418, педагогічних, медичних 
та соцпрацівників – Постанова КМУ від 04.11.1993 р. 
№909, артистів – Постанова КМУ від 12.10.1992 
№583.

ßÊ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ ßÊ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ 
ÄÅÐÆÀÂÀ Ä²ÒßÌÄÅÐÆÀÂÀ Ä²ÒßÌ
Країна у стані війни, економіка тріщить, уряд затягує паски: скасовує 
пільги та підвищує тарифи. Нові закони, укази, інструкції викликають 
певну паніку серед людей. От, мовляв, уже й виплати на утримання дітей 
вельми порізані. Із цього приводу ми звернулися за роз’ясненнями в 
Управління праці та соціального захисту населення м. Ірпеня.

– Одразу зауважу, що 
змін, які дуже б’ють про 
кишені, не буде, – пояс-
нює начальник відділу ви-
плат Світлана Корольова. 
– У державному бюджеті 
на 2016 рік зазначені всі 
прожиткові мінімуми з роз-
рахунку на особу. З січня 
поточного року по травень 
усі розміри допомоги зали-
шаються такими, як вони 
були в грудні 2015 року. А з 
травня 2016 р. вони будуть 
збільшені, ми про це буде-
мо додатково повідомляти. 
Статтею 7 Закону Украї-

ни «Про Державний бюджет 
на 2016 рік» установлено, 
що у 2016 році прожитко-
вий мінімум на одну особу 
з розрахунку на місяць ма-
тиме розмір з 1 січня – 1330 
грн., із 1 травня – 1399 грн., 
із 1 грудня – 1496 грн.
Окрім цього, прожит-

ковий мінімум – 2016 

збираються підвищити і 
для всіх основних демогра-
фічних та соціальних груп 
населення, зокрема:

– на дітей віком до 6 ро-
ків: з січня – 1167 грн., з 
травня – 1228 грн., із груд-
ня – 1313 грн.;

– на дітей віком від 6 
до 18 років: з січня – 1455 
грн., із травня – 1531 грн., 
із грудня – 1637;

– на працездатних осіб: з 
січня – 1378 грн., із травня 
– 1450 грн., з грудня – 1550 
грн.;

– на осіб, які втратили 
працездатність – з січня – 
1074 грн., з травня – 1130 
грн., з грудня – 1208 грн.;
Нагадаємо, що розмір 

прожиткового мінімуму в 
Україні востаннє зміню-
вався в кінці 2013 р., коли 
законодавчо ця сума була 
закріплена на позначці в 
1176 грн.

Варто зазначити, що про-
житковий мінімум є дуже 
важливим показником, 
оскільки він застосовуєть-
ся, наприклад, для оцінки 
рівня життя населення, для 
розрахунку розмірів міні-
мальної зарплати та пенсії, 
для формування Держбю-
джету України тощо.
Тож державна допо-

мога – 2016 при народ-
женні дитини матиме та-
кий розмір: незалежно від 
того, якою за рахунком 
народиться дитина (пер-
шою, другою або третьою), 
розмір виплати при на-
родженні дитини в 2016 р. 
становитиме 41 тис. 280 
грн., при цьому одноразо-
ва допомога відразу після 
народження складе 10320 
грн., а далі протягом 3-х 
років буде виплачувати-
ся сума, що залишилася, в 
розмірі 860 грн. на місяць.

Допомога на дітей оди-
ноким матерям
Надаватиметься у роз-

мірі, що дорівнює різниці 
між 100% прожиткового 
мінімуму для дитини відпо-
відного віку та середньомі-
сячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні 6 міся-
ців, тобто максимальний 
розмір допомоги: 

– на дітей до 6 років з 1 
січня 2016 р. становитиме 
1 167 грн., із 1 травня – 1 
228 грн., з 1 грудня – 1 313 
грн.; 

– від 6 до 18 років з 1 
січня – 1 455 грн., з 1 трав-
ня – 1 531 грн., з 1 грудня 
– 1 637 грн.;

– від 18 до 23 років від-
повідно 1378 грн., 1450 
грн., 1550 грн.
Тимчасова державна 

допомога дітям, бать-
ки яких ухиляються від 
сплати аліментів, нада-
ватиметься з урахуванням 
матеріального стану сім’ї, в 
якій виховується дитина, та 
виплачуватиметься у розмі-
рі, що дорівнює різниці між 
50% прожиткового мініму-
му для дитини відповідного 
віку та середньомісячним 
сукупним доходом сім’ї в 
розрахунку на одну особу 
за попередні 6 місяців, тоб-
то максимальний розмір 
допомоги 

– на дітей до 6 років з 
1 січня 2016 р. становити-

ме 583,50 грн., із 1 трав-
ня – 614 грн., з 1 грудня – 
656,50 грн.; 

– на дітей віком від 6 до 
18 років з 1 січня – 727,50 
грн., з 1 травня – 765,50 
грн., з 1 грудня – 818,50 
грн.
Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку 
чи піклування:

– до 6 років з 1 січня 
– 2334 грн., із 1 травня 
– 2456 грн., з 1 грудня – 
2456 грн.

– від 6 до 18 відповідно 
2910 грн., 3062 грн., 3274 
грн.

Щомісячна грошова 
допомога особі, яка про-
живає разом з інвалідом 
І чи ІІ групи внаслідок пси-
хічного розладу:

– мінімальна плата: 
1378 грн., 1450 грн., 1550 
грн. 

Протягом січня 2016 р. 
планується ввести в дію по-
станови Кабінету Міністрів 
України, які регулювати-
муть нові механізми при-
значення зазначених видів 
державної допомоги та по-
силять адресність надання 
такої підтримки в кожно-
му конкретному випадку. 
Після набрання чинності 
цими нормативними ак-
тами, одержувачі повинні 
звернутися до органів соці-
ального захисту населення 
для призначення допомоги 
згідно з вищезазначеними 
нововведеннями протягом 
січня – березня 2016 р. При 
цьому зазначені види допо-
моги будуть призначатися з 
1 січня 2016 р. незалежно 
від дати звернення, але не 
пізніше 1 квітня 2016 року.

Володимир КОСКІН

Щоб отримати соціальну допомогу від держави 
на дитину в 2016 р., слід протягом 12 календарних 
днів після народження дитини одному з батьків (опіку-
нів) звернутися до відділу соцзахисту населення за міс-
цем реєстрації. І при цьому – заздалегідь підготувати 
такі документи: 

• заяву в довільній формі; 
• оригінал і копію свідоцтва про народження дити-

ни; 
• ідентифікаційний номер та паспорт; 
• банківські реквізити, на які будуть перераховува-

тися дитячі гроші. 
У рідкісних випадках у вас можуть попросити деякі 

додаткові документи для уточнення певних даних.

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
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лютого, коли в аудиторії та 
на робочі місця повернуть-
ся ще й студенти та дорослі. 
Проте це ще й залежить від 
погоди: у сиру погоду з до-
щами та мрякою циркуляція 
вірусу посилюється, у моро-
зи – зменшується.

СИТУАЦІЯ                                 
У ПРИІРПІННІ
У Приірпінні фахівці 

Ірпінського міжрайонно-
го управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Київській області 
здійснюєть оперативний 
аналіз епідемічної ситуації 
щодо захворюваності на 
грип та гострі респіраторні 
вірусні інфекції. Ситуація 
в регіоні характеризується 
незначним зростанням рівня 
захворюваності та перебу-
ває на неепідемічному рівні.
За минулий тиждень 

(з 06.01.2016 року до 
14.01.2016 року) по Ірпін-
ському регіону на гострі рес-
піраторні вірусні інфекції 
захворіло 1218 осіб, із них 
676 дітей віком до 17 років 
(55,5%). 
Показник захворювано-

сті на 10 тисяч населення 
складає 95,4, що нижче від 
епідемічного порогу. Серед 
захворілих найбільшу пи-
тому вагу становлять діти 
вікової групи від 0 до 4 ро-
ків – 26,8 % (327), від 5 до 9 
років – 26,4% (322). Госпіта-
лізовано за тиждень 2 особи, 
з них 1 дитина до 4-х років. 
Летальних випадків не заре-
єстровано. 

Починаючи з 16 січня, 
здійснюється щоденний мо-
ніторинг захворюваності у 
розрізі населених пунктів. 
Спостерігається зростання, 
але показники за тиждень 
нижчі від порогового рівня 
на 8,8%. Госпіталізовано до 
інфекційного відділення КЗ 
«Ірпінська центральна місь-
ка лікарня» ІМР за період з 
12.01.2016 року 33 особи, в 
тому числі дітей до 17 років 
– 14. Серед госпіталізова-
них зафіксовано 3 випадки 
ускладнень пневмоніями.
За даними санстанції, лі-

кувальні заклади Ірпеня го-
тові до сезонного підйому 
захворюваності населен-
ня на грип та ГРВІ: мають 
запас лікарських засобів, 
противірусних препаратів; 
антисептичних та засобів ін-
дивідуального захисту; де-
зінфекційних, спеціальної 
медичної апаратури. 
Управління освіти і нау-

ки Ірпінської міської ради 
здійснює щоденний моніто-
ринг відвідувань дошкіль-
них закладів, загальноос-
вітніх шкіл та моніторинг 
температурного режиму. 
Оперативні дані направ-
ляються до Ірпінського 
міжрайонного управління 
Головного управління Дер-
жсанепідслужби у Київській 
області. У разі збільшення 
показника відсутніх дітей 
через хворобу більше 30% 
або зниження температур-
ного режиму в закладах 
освіти, буде інформовано 
місцеві органи влади для ух-
валення рішення про запро-
вадження протиепідемічних 
та обмежувальних заходів.

ТИЖДЕНЬ КАРАНТИНУ
Захворюваність на ГРВІ 

та грип по Ірпеню і сели-
щах за третій тиждень січня 
становить 151,6%. Це вже 
показник епідемічного поро-
гу. Торік показник становив 
113,4%, тобто епідпоріг по 
захворюваності з 15 по 22 
січня перевищений цьогоріч 
на 25,5%.
У цілому за останній тиж-

день захворюваність в по-
рівнянні з минулим тижнем 
збільшилась на 34%, захво-
ріли 1392 особи, з них 54% 
діти.
Маємо також зростання 

показників відсутності дітей 
у школах через грип, ГРВІ та 
інші захворювання.
Найбільший відсоток від-

сутніх дітей у школі №18 в 
смт. Коцюбинське, з почат-
ку тижня на сьогодні маємо 
зростання від 28% до 37%. 
Але якщо порівняємо з по-
казниками звернення дітей 
у лікарні, ті значно менші. 
Тобто батьки залишають 
удома дітей, але не завжди 
звертаються за медичною 
допомогою, чого не варто 
робити!
Факт зростання захворю-

ваності на гострі респіратор-
но-вірусні інфекції та грип 
спонукає медиків рекомен-
дувати тимчасове припи-
нення навчального процесу 
в усіх навчальних закладах 
Ірпінського регіону на тиж-
день. 
Відбувається щоденний 

моніторинг звернень грома-
дян у лікувально-профілак-
тичні заклади регіону, і якщо 
рівень захворюваності не 
спадатиме, є вірогідність, що 

карантин бути продовжений 
ще на тиждень. Оперативну 
інформацію читайте на сайті 
Ірпінської міської ради. Не 
проводитимуться з понеділка 
й культурно-масові заходи. 
Всі інші заклади, зокрема 
промислові, торговельні, й 
далі працюють. 
Лікувально-профілактичні 

заклади вводять режим під-
вищеного використання де-
зінфікуючих та інших засобів 
профілактики грипу, пере-
дусім рекомендовано вико-
ристовувати бахіли та маски 
при відвідуванні хворими і 
здоровими людьми лікарень 
і поліклінік, де їх зустрічати-
муть медичні працівники в 
масках. Хворі повинні усві-
домлювати, що, використо-
вуючи маски, вони зменшу-
ють на деякий час виділення 
вірусу в оточуюче середови-
ще. Отже, хворий  становить 
небезпеку, а він повинен не 
тільки себе оберігати, а й за-
хищати здорових від вірогід-
ного зараження. 
Відслідковується запас 

лікувальних засобів в ме-
режі. Ще будуть додатково 
придбані швидкі тести для 
діагностики грипу H1N1 та 
вірусу А безпосередньо біля 
ліжка хворого. 
Згідно з листом Київсько-

го обласного лабораторного 
центру, проводиться лабо-
раторна діагностика важких 
хворих, тобто тих, що пере-
бувають у реанімаційному 
відділенні, а також вагітних 

ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО 

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ЯК ВІДРІЗНИТИ ГРИП ВІД ГРВІ ТА ЗАСТУДИ?
ЗАСТУДА ГРВІ ГРИП

Погіршення самочуття Поступове Швидке Раптове

Температура тіла 
37.5 С 38 С 39-40 С зберігається протягом 

3-4 днів

Інтоксикація 
Не виражена Виражається підвищеною 

стомлюваністю
Сильний озноб, головний біль, 
світлобоязнь при русі очей, 
ломота в тілі 

Нежить і закладеність 
носа 

Проявляється в перші 
години

З’являється в перші дні Можуть з'явитися як ускладнен-
ня не раніше, ніж на 2-3 добу 
виникнення хвороби

Чхання
З’являється  після виник-
нення нежиті

Завжди супроводжує Найчастіше відсутнє

Біль у горлі і його почер-
воніння

Дискомфорт виникає на 
2 добу після переохоло-
дження 

Виникає разом із кашлем і 
має виражений характер 

Проявляється на 2-гу добу за-
хворювання, крім того виникає 
кашель, викликаний болем за 
грудиною

Дискомфорт в очах
Відсутній Рідко: якщо приєдналася 

бактеріальна інфекція
Часто виникає почервоніння 

Головний біль 
Відсутній Може бути, якщо виника-

ють ускладнення (гайморит, 
тонзиліт, бронхіт)

Є та зберігається протягом 2-3 
тижнів після хвороби

Підвищена стомлюва-
ність 

Відсутня Може виникати через 
високу температуру 

Є та тримається протягом 2-3 
тижнів 

Безсоння  
Відсутнє Може виникати через 

високу температуру 
Є та тримається протягом 2-3 
тижнів 
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ÙÎÁ ¯ÆÀ ÁÓËÀ Ë²ÊÀÌÈ, ÙÎÁ ¯ÆÀ ÁÓËÀ Ë²ÊÀÌÈ, 
À ÍÅ Ë²ÊÈ – ¯ÆÅÞÀ ÍÅ Ë²ÊÈ – ¯ÆÅÞ
Лікарі стверджують, що набагато краще запобігти хворобі, ніж потім 
довго лікуватися. Особливо це твердження актуальне зараз, коли Україну 
накрила епідемія грипу, а в аптеках з’явилися довжелезні черги за ліками, 
що підвищують імунітет. Ми пропонуємо прості і доступні засоби, які є 
набагато дешевшими і не менш ефективними, ніж аптечні.

1. Волоські горіхи. У 
100 г волоського горіха – 
від 1300 до 1700 мілігра-
мів вітаміну С, що активізує 
клітини, які стимулюють 
імунну систему. Фахівці ре-
комендують вживати 5–6 
горіхів на добу. Перший 
приплив сил та зміцнення 
імунного статусу відбудеть-
ся через два тижні вживан-
ня. 

2. Мед. Чудовий іму-
ностимулятор, який дуже 
динамічно відновлює імун-
ну систему і дітей, і дорос-
лих. Мед за своїм складом 

та кількісним співвідношен-
ням мікро- і макроелемен-
тів дорівнює складу крові. 
Має здатність віддавати ці 
елементи, кров насичується 
всім тим, чого не вистачає в 
її складі. Діє як абсорбент, 
висмоктує з організму шла-
ки, непотрібні солі та виво-
дить їх.

3. Натуральні молочні 
продукти, особливо тверді 
сири. Вони містять велику 
кількість кальцію, «гормону 
щастя» серотоніну, а також 
є чудовими стимуляторами 
обміну імуноглобулінів. 

Денною нормою для до-
рослої людини є 150–200 г 
твердого сиру на добу, для 
дитини 100–120 г. Цю дозу 
не бажано з'їдати за один 
раз, оскільки сири містять 
велику кількість жиру, тож 
у дітей через недостат-
ньо розвинуту функцію 
підшлункової залози мо-
жуть виникнути проблеми 
з його перетравлюванням, 
а дорослим це загрожує 
збільшенням ваги. 

4. Сік чорної редьки. 
Чорна редька насичена біл-
ком, вуглеводами, а також 

МІЖ ІНШИМ

мінеральними речовинами. 
У ній міститься багато глі-
козидів, клітковини, а також 
вітаміну групи В, магнію, 
натрію, калію, фосфору, 
амінокислот. Її лікувальні 
властивості допомагають у 
боротьбі, спрямованої на 
подолання вірусної атаки 
на організм у період епі-
демій і поширення про-
студних хвороб. Редька 
вбиває велику кількість хво-
роботворних мікробів. 

5. Чай із плодів шип-
шини. За концентрацією 
корисних мікроелементів 
шипшина у багато разів пе-
ревершує всі ягоди, плоди 
і трави. Лідирує за вмістом 
аскорбінової кислоти або 
ж вітаміну С. До складу 
шипшини входять вітамі-
ни групи А, В, К, Е, Р, РР. 
А за вмістом каротину пло-
ди шипшини випереджають 
обліпиху, моркву й абри-
кос. Окрім того, дика тро-
янда містить кальцій, калій, 
марганець, мідь, залізо, 
фосфор, яблучну, лимонну 

й інші кислоти, пектин, ан-
тиоксиданти та інші корис-
ні елементи. Таким чином, 
шипшина є прекрасним 
засобом для підняття іму-
нітету, а також швидкого 
лікування при простудних 
захворюваннях.

6. Часник і цибуля. 
Дуже корисні продукти, 
але імунітету вони не під-

вищують. Зате мають бак-
терицидну дію, тобто здат-
ні зупинити розмноження 
бактерій. Тож коли людина 
впевнена, що у неї бактері-
альний тип запалення, час-
ник і цибулю треба вживати 
як природний антибіотик, 
які до того ж чудово впли-
вають на судини. 

Альона КЛЮСКО
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жінок, дітей методом полі-
мерно-ланцюгової реакції. 
Як повідомляє Галина 

Савчук, 21 січня проведено 
нараду з керівниками до-
шкільно-навчальних закла-
дів. Акцентовано увагу на 
тому, що заклади починають 
працювати в епідемічний пе-
ріод. Це означає, що батьки 
мають використовувати ба-
хіли, слідкувати за тим, щоб 
у садочках було менше бру-
ду зі снігом, пилу. Батьки 
мають слідкували за тим, чи 
здорову дитину вони при-
водять у дитсадок, тож слід 
вчасно лікувати своїх дітей, 
щоб зменшити ризик захво-
рювання інших..

СИМПТОМИ ГРИПУ – 
2016
Симптоми свинячого гри-

пу на перших стадіях хво-
роби фактично не відрізня-
ються від симптомів ГРВІ і 
звичайного грипу. Це — ви-
сока температура, головний 
біль, ломота в тілі, слаб-
кість. Також може бути діа-
рея, нудота та болі в животі. 
Трохи пізніше з'являються 
кашель і нежить. Також мо-
жуть бути не характерні для 
інших типів грипу блювання 
і запалення очей. Інкубацій-
ний період вірусу — від 2 до 
4 днів.

ЛІКУВАННЯ
«Противірусні препарати 

найбільш ефективні у пер-
ші 48 годин після захворю-
вання. Усі трагічні випадки 

сталися через суттєві зволі-
кання – хворі зверталися до 
лікарів через тиждень-два 
після того, як занедужали», 
– заявив міністр охорони 
здоров’я України Олександр 
Квіташвілі.
Грип ні в якому разі не 

можна переносити на ногах. 
Температуру слід збивати 
парацетамолом та ібупро-
феном. При свинячому 
грипі не варто зловживати 
жарознижуючими препара-
тами, лише у випадках, коли 
ви важко переносите високу 
температуру, адже при тем-
пературі понад 38 градусів 
вірус гине. 
Аспірин лікарі радять не 

вживати. Також рекомен-
дується вживати відхар-
кувальні засоби, оскільки 
грип вражає органи дихан-
ня. Приміщення необхідно 
провітрювати, зволожувати. 
Бажано, щоб температура 
у квартирі була не вище 20 
градусів.
Якщо через 4 дні від по-

чатку лікування полегшення 
не спостерігається – необ-
хідно повторно звернутися 
за медичною допомогою.
Людина, яка хворіє на 

свинячий грип, є носієм ін-
фекції, тому при перших 
симптомах хвороби потріб-
но залишатися вдома і почи-
нати лікування. Невиконан-
ня цього правила загрожує 
ускладненнями самому хво-
рому, до того ж він заразить 
усе своє оточення.

Підготовила 
Данута КОСТУРА
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Îòåöü Ðîìàí: Îòåöü Ðîìàí: 
«ÊÎËÈ ÍÅÌÀª ËÞÁÎÂ²»«ÊÎËÈ ÍÅÌÀª ËÞÁÎÂ²»
«На вулиці сіється нудна мжичка. На Сході України йде війна. В кишенях 
і гаманці майже порожньо. В хаті холодно. Туга безпросвітна». Це – один 
погляд на життя. Інший погляд: «Я закохався (закохалась). Завдяки 
несамовитим зусиллям маю творчий прорив (чи нову успішну роботу). 
Із друзями пішли на природу і потім влаштували чаювання. Насміялись. 
Життя – цікаве».

А якщо попри все ситуа-
ція, настрій, стан – «ні риба, 
ні м'ясо»?
Практично у кожної лю-

дини є підстави для звер-
нення за психологічною 
допомогою. Одні люди 
йдуть до психолога (або до 
батьків, друга, священика), 
сподіваючись впоратися з 
важкою життєвою ситуаці-
єю й ухвалити зважене рі-
шення. Інші звертаються, 
щоб позбутися душевного 
страждання, депресії, три-
воги, страху, панічних атак. 
Не може бути такого, щоб 
не знайшлася людина, яка 
здатна допомогти розібра-
тися в собі, ситуації, обрати 
рішення. 
Психологічної допомо-

ги потребують люди, які 
хочуть взяти певну відпо-
відальність за своє життя. 
Якщо в людини життя повто-
рюється безрадісним бігом 
по колу, з «одними й тими ж 
граблями», – психолог допо-
може розірвати це порочне 
коло. 
Розмова по душах – це 

перший крок для того, щоб 
підвищити якість власно-
го життя. Звертаючись за 
допомогою до психолога, 
більшість сподівається, що 
відразу ж отримає полег-
шення. Вийде за поріг – і 
життя стане радісним, усі 
поводитимуться так, як 
йому потрібно. Ось на цій 
наївності і ловлять налашто-
ваних на чарівництво лохів 
чаклуни й ворожки. Як часто 
людина сподівається, що за 
неї все вирішать, і забуває, 
що все досягається власною 
працею. Тому психологи, на 
відміну від магів, цілителів, 
не обіцяють швидкої зміни 
нашого стану і життєвих об-
ставин. На це потрібен не 
просто час, а копітка робота 
над собою під керівництвом 
психолога, який поважає 
особистість. 
Наш співрозмовник – 

священик Ірпінської парафії 
Покрова Пресвятої Бого-
родиці, сімейний психолог, 
отець Роман МЕЛЬНИЧЕН-
КО. 
Має три освіти: технічну, 

богословську, психологічну. 
Є батьком трьох дітей. 
Отже, в його особі три-

єдино зійшлися ґрунтовна 
освіта, життєвий і сімейний 
досвід.

Силу відчуває той, хто діє
— Отче Романе, зверта-

юся до Вас як до священи-
ка, психолога і громадя-
нина. Які нині є, з Вашої 

точки зору, рятувальні 
орієнтири в нашій розбу-
рханій українській дійсно-
сті, коли на Сході держави 
йде війна, а решта країни 
збентежена і спантеличе-
на? 

— Є такий вислів: «Як по-
трібно ненавидіти себе, щоб 
ненавидіти когось іншого». 
Кожна людина має поста-
вити собі таке запитання. 
Чому я ненавиджу себе, не-
навидячи іншого?
Як священик я постійно 

розповідаю про гріх, про те, 
як він впливає. І сучасна на-
ука психосоматика так само 
тлумачить. Вона доводить, 
що всі негативні емоції та 
вчинки, які людина творить, 
впливають на її психічне і 
фізичне здоров’я.
Прикладемо до сього-

дення. Путіну від моєї нена-
висті все одно, він навіть не 
знає про моє існування, що 
я існую такий. А я його не-
навиджу. Йому все одно, а 
я себе отруюю. Тобто якщо 
його мета – нашкодити, то 
от він і шкодить. Шкодить 
через мене самого.
Перше. Ми передусім 

маємо запитати себе: «Я 
хочу бути здоровим душев-
но і фізично?». Якщо я цього 
хочу, я не маю права нена-
видіти. Звичайно, не кожен 
зможе любити ворогів. Та 
є християнська максима: 
«Треба любити ворогів сво-
їх». Принаймні якщо ми їх 
не любимо, то не повин-
ні ненавидіти їх. Потрібно 
зрозуміти, що наша нена-
висть спрямовується проти 
нас самих. А далі це впли-
ває на мої стосунки з Богом, 
дружиною, дітьми тощо.
Друге. У більшості людей 

розвивається апатія, роз-
пач і сум тому, що вони не 
знають, як їм діяти. І тому 
вони відчувають безсилля, 
і ніби хочуть щось зробити, 
але не можуть. А що вони 
можуть? Зрозуміло, не всі 
здатні воювати, виходити 
на протести, наприклад. І я 
людям кажу: ви повинні ді-
яти. Як діяти? Що конкретно 
робити? А потрібно робити 
те, що ви робили до цього. 
Ви повинні виховувати своїх 
дітей з любов’ю до Бога, до 
своєї країни, совісно. Якщо 
працюєте на своєму робо-
чому місці, ви маєте пра-
цювати віддано. Ви мусите 
платити податки, ви не по-
винні давати хабарі. Чинячи 
так, ви приносите користь 
своїй державі, цим самим 
зміцнюєте військо, знищує-
те корупцію.

Щоб відчути в собі силу, 
потрібно зрозуміти: те міс-
це, на якому я перебуваю 
зараз, це є те місце, де я 
можу принести найбільше 
користі. Інша річ, коли я 
можу зробити більше, а бо-
юся, можу зробити більше, а 
не хочу. Наприклад, я можу 
прибрати у своєму під’їзді, 
а не хочу – я живу у смітті 
та бедламі, жду, поки хтось 
інший зробить. 
Коли ти дбаєш про міс-

це проживання, щоб воно 
було чисте, щоб збереглися 
ліс і водойми, тим ти збері-
гаєш свою державу, вносиш 
лепту в майбутнє. На тому 
місці, де ми перебуваємо, 
потрібно робити максимум 
того, що можемо. І тоді бу-
демо відчувати не безсил-
ля, а силу. Я перебуваю на 
своєму місці, може, воно 
й не таке солідне, важли-
ве, престижне, але саме 
від таких маленьких місць і 
маленьких справ залежить 
цілісність суспільства. Ціле 
більше, ніж його частини. 
Тому я починаю відчува-
ти, що я – частина цілого, 
частина чогось більшого. І, 
виконуючи свою функцію, 
я роблю так, щоб цей орга-
нізм діяв, щоб він не помер.
Ми здолаємо перешко-

ди лише тоді, коли кожний 
виконуватиме свою роботу 
щиро, на «відмінно».

— Як протидіяти теро-
ру, впливам з боку політи-
куму, соціуму, ЗМІ, котрі 
навіть розбивають, роз-
діляють сім’ї? Зрозуміло, 
що побожну християнську 
родину, яка не формаль-
но відвідує храм, над-
складно роз’єднати. А як 
бути не воцерковленим 
сім’ям?

— І воцерковлені, бува, 
роз’єднуються. Роз’єдну-
ються там, де нема любові. 
Любов об’єднує, ненависть 
роз’єднує. Ніхто не може 
мене примусити ненавидіти 
мою дружину, якщо я сам не 
хочу цього. 
Інформація, яка надхо-

дить з соціуму, ЗМІ, звіду-
сіль, це завжди обопільна 
гра. Є правила цієї гри. Як 
у футболі, якщо одна ко-
манда не вийшла – інша 
не може грати. Тому, коли 
якісь структури ведуть свою 
гру, люди підігрують. Я 
можу звертати на це увагу, 
а можу не звертати, можу 
щось дивитися по ТБ, можу 
не дивитися, можу щось 
прочитати та не приймати 
своїм серцем. Вибір завжди 
за мною. 
Коли у сім’ях вибухає 

якийсь розкол, то в біль-
шості випадків цей розкол 
трапився раніше, це як 
хронічна хвороба: вона не 
помітна, а прийшла весна 
– і загострилася. Сім’я вже 
хворіла, і загострення спо-
нукало до розколу. Звичай-
но, членам такої сім’ї, котрі 
хочуть, щоб усе було добре, 
потрібно звернутися до пси-
холога або до священика, 
які допоможуть зцілитися, 
щоб можна було жити у ща-
сті.

Корені самогубства –                
в сімейних негараздах

— Поширюються суї-
цидні настрої. Багато лю-
дей (навіть діти) зі своєї 

волі йдуть з життя. Як від 
цього рятуватися і рятува-
ти людей? 

— Якщо в людини така 
думка вже визріла, то сама 
вона не справиться. І їй не 
допоможе друг чи родич. 
Тут потрібна глибока до-
помога фахівця. Тому що 
в душі відбулися руйнівні 
переміни і зрушення, в лю-
дині все кардинально пе-
ревернулося, найсильніший 
інстинкт до виживання зла-
мано. Щоб його відновити, 
потрібна дуже серйозна ро-
бота. 
Щодо суїцидних настроїв 

у нашому суспільстві. Ми 
пожинаємо нині те, що сія-
ли раніше. В Україні за рік 
трапляється до 40 тис. са-
могубств, тобто населення 
такого міста, як Ірпінь, поз-
бавляє себе життя. У деяких 
країнах світу цей показник 
ще вищий, скажімо, в Росії. 
Аналізуючи самогубства, 

особливо дитячі, не можна 
стверджувати: так виріши-
ла дитина. Це сімейна про-
блема. Якраз сімейна пси-
хологія допомагає знайти 
причину. Одна дитина через 
стосунки в сім’ї хворіє, дру-
га невпевнена в собі, третя 
стає наркоманом, а якась 
дитина може піти на са-
могубство. У різних сім’ях 
по-різному проявляється. 
Потрібна вдумлива терапія. 

— Чи стикалися ви з 
людьми, які «зіскакували» 
з наркоманії, алкоголіз-
му, з репутації скандаліс-
тів завдяки вірі, Вашим 
проповідям, завдяки від-
відуванню церкви?

— Такі чудеса відбу-
ваються щодня. У різних 
церквах. Люди приходять 
і міняються. Якби цього не 
відбувалося, світу, напевно, 
уже не було б, зло перева-
жило б добро. І донині до-
брих людей набагато біль-
ше, ніж злих. 

— Розкажіть про кон-
кретний випадок.

— Випадків різних дуже 
багато. Все це – класика 
жанру, і таких історій кожен 
знає з десяток. Це й чолові-
ки, які кидають пити, і роди-
ни, які на межі розлучення 
повертають любов. До речі, 
у нас при храмі діє органі-
зація Анонімних Алкоголіків 
(АА), яка на сьогодні є найе-

фективнішою і при тому – 
безкоштовною програмою 
підтримки та реабілітації 
алкозалежних. Збираються 
вони щосуботи, мають мож-
ливість молитись до Бога, 
просити допомогу і відразу 
її отримувати від професіо-
налів. Адже в більшості ви-
падків Бог діє через людей.

Найголовніша проблема 
– відсутність любові

— Священик і кохан-

ня… Делікатна сфера. 
Дехто, можливо, не нава-
жується зі своїми пробле-
мами кохання підійти до 
священика.

— Якщо людина не може 
з таким питанням підійти до 
священика, то, напевно, цей 
священик якийсь дивний. А 
до кого йти з такими питан-
нями? Найголовнішу запо-
відь християнства висловив 
Христос: «Люби ближнього, 
як самого себе». «І по тому 
пізнають, що ви – мої учні, 
коли будете любити одне 
одного». Християнство – це 
релігія любові. Хто відступає 
від цього, втрачає найголов-
нішу заповідь християнства. 
Хто тільки говорить про зло-
бу, ненависть, помсту, вже 
є ворогом Христа. Тому до 
кого йти, в кого вчитися лю-
бові, як не в самого Христа?

— З якими найболючі-
шими питаннями у сфері 
кохання звертаються до 
Вас люди? 

— Передусім скажу таке. 
Любов – це універсальна 
сила. В людині любов є або 
її нема. Якщо вона в мені є, 
я дивлюся на свою дитину з 
любов’ю. З любов’ю в серці 
переводжу погляд на свою 

дружину, на матір, батька – 
я люблю їх. Так само я ди-
влюся на людей, природу. 
Якщо в мене є любов, я див-
люся на все з любов’ю.
От із цього й потрібно 

розпочати. Якщо людина не 
вміє любити, то в неї не буде 
любові ні до своїх батьків, 
ні до своїх дітей, ні до свого 
чоловіка чи дружини, ні до 
сусідів. 
Найперше, треба вчитися 

любити. Зерно любові дано 

кожному з нас від Бога, як 
дар, а розвивати його – це 
вже наша справа.
З якими проблемами 

звертаються? Проблема 
одна – відсутність любові. 
Приходить чоловік і каже: 
«Моя жінка мене не пова-
жає», іншими слова мовить: 
«Вона мене не любить». А 
дружина приходить і жалі-
ється: «Мій чоловік мене 
не слухає, не приділяє мені 
час», іншими словами каже: 
«Він мене не любить». Або 
приходить мамочка і каже: 
«Моя дитина мене не слу-
хає». А що за цим? «Я не 
можу любити таку дитину, 
зробіть з нею щось». Або: 
«Коли дитина слухається, я її 
люблю, коли не слухається, 
я не можу любити». 
Отже, люди переважно 

приходять з проблемами 
любові, точніше, нелюбові. 
Вони хочуть любові, шука-
ють її, але не знаходять. У 
цьому – основна проблема. 
Над цим і доводиться пра-
цювати.

Спілкувався 
Володимир КОСКІН

(далі буде)

«Я хочу бути здоровим душевно і 
фізично?». Якщо я цього хочу, я не маю 

права ненавидіти. Звичайно, не кожен зможе 
любити ворогів. Та є християнська максима: 
«Треба любити ворогів своїх». Принаймні 
якщо ми їх не любимо, то не повинні 
ненавидіти їх. Потрібно зрозуміти, що наша 
ненависть спрямовується проти нас самих. 
А далі це впливає на мої стосунки з Богом, 
дружиною, дітьми тощо.»

ТІЛЬКИ ЛЮБОВ
Тільки любов по собі 

залишить найдовшу пам'ять, – 
Царства підуть і кануть – у пил і камінь,
Вигорять війни, замовкнуть вуста лукаві,
Втомиться вітер, і сонце не вийде навіть…

Тільки любов допоможе тебе впізнати,
Де б ти не був і чого б на шляху не пізнав ти,
Скільки віків не тривала б розлука наша. 
Тільки любов за усе на цім світі старша.

Думка в любові – кожна благословенна.
Рідний! Радій – зі мною, або без мене,
Тільки неси світами неопалиму…
Я буду поруч. Зримо або незримо.

Знає душа: у любові – планети зрушить.
Сонце палке над нами, а в нас – ще дужче.
Ранок прекрасний у пісні всього живого…
Пам'ять про тебе мої збережуть дороги.

ЮЛІЯ БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
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Памяті колеги, товариша, друга
Цього тижня минає 40 

днів, як пішов у вічність відо-
мий патріот міста й держави, 
полковник у відставці, люди-
на з великої літери, депутат 
двох скликань (1998–2002 та 
2002–2006 років) округу №5 
БЦЗ – Слатвінський Володи-
мир Адамович.
Володимир Адамович на-

родився 24 червня 1935 року 
в м. Овруч Житомирської 
області в сім`ї залізничників. 
Після закінчення середньої 
школи та військових закладів, 
своє життя Володимир Ада-
мович присвятив служінню та 
захисту Батьківщини. Шлях 
військового розпочав у Німеччині з по-
сади командира автомобільного взво-
ду. Після повернення в СРСР був призначений на посаду 
військового представника автозаводу в м. Ульяновську, 
потім заступником начальника кафедри Уссурійського 
вищого військового автомобільного училища, де й за-
кінчив військову службу в 1985 році. Має нагороди: ка-
валер ордена «За службу Батьківщині» та багато інших 
державних нагород. Після демобілізації переїхав у місто 
Ірпінь. 
Із перших днів Володимир Адамович приєднався до 

роботи Комітету сприяння Ірпінському міському військ-
комату. Згодом був обраний заступником голови комі-
тету. У 1986 році у складі делегації ветеранів військової 
служби їде до Москви «вибивати» квартири, де зміг отри-
мати 33 квартири для сімей військових.
В Ірпені, крім усього, Володимир Адамович очолював 

туристичне бюро, викладав на курсах водіїв, був голо-
вою правління автокооперативу «Схід», начальником 
гаражу, механіком автотранспорту на комбінаті «Пере-
мога», викладачем НУДПСУ. Але найкраще його пам′я-
тають виборці округу №5 – БЦЗ, які двічі обирали його 
в 1998 та в 2002 роках. Це був депутат із невичерпною 
енергією, борець за справедливість, патріот, який до-
магався позитивного вирішення порушених громадою 
питань. Постійно спілкувався з виборцями. Із гордістю 
носив звання депутата і був справжнім «слугою народу». 
Гідно представляв інтереси виборців у міській раді, був 
опорою для людей, ніколи не відмовляв у допомозі. 
Висловлюємо наше співчуття дружині Лідії Єрмілівні, 

сину В′ячеславу Володимировичу, доньці Олені Володи-
мирівні, всім родичам та друзям Володимира Адамо-
вича Слатвінського у зв`язку з передчасною трагічною 
смертю 12 грудня 2015 року.
Пухом йому земля і Царство Небесне!
Колеги-депутати: Берегеля П.А., Володарська В.М., 
Маршицький В.Г., Король П. Ю., Бригінський М. І. , 
Білоус В. М., Мартинюк В.І., Соколова Г.М., друг-
товариш Володимира Адамовича – Ноженко М.О.

«ÊÎÇÀ××ÈÍÀ» ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÑÈÄÎÐÓÊÀ «ÊÎÇÀ××ÈÍÀ» ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÑÈÄÎÐÓÊÀ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ Ó ÑÒÎËÈÖ²ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ Ó ÑÒÎËÈÖ²
3 січня на могилу заслуженого художника України Володимира Сидорука, що на ірпінському 
кладовищі, лягли квіти (цього дня нашому знаменитому земляку виповнився б 91 рік). А в Музеї 
гетьманства в Києві відкрилася виставка графіки «Козаччина» Володимира Сидорука.
Окрім графічних творів, 

тут представлено репродук-
цію незавершеної картини 
«Тарас Бульба вбиває Андрія» 
(оригінал нині експонується 
в Ірпінському історико-кра-
єзнавчому музеї). Виставку 
влаштувала онука митця, фо-
тохудожник Олена Сидорук. 
Володимир Сидорук відо-

бразив героїзм і трагедію ко-
зацтва. Він створив графічні 
портрети гетьманів Богдана 
Хмельницького, Івана Мазе-
пи, Байди-Вишневецького, 
Петра Сагайдачного, Севе-
рина Наливайка, останнього 
кошового отамана Запорізь-
кої Січі Петра Калнишевсько-
го. Але у боротьбі за волю 
України загинули тисячі ко-
заків, які так і залишилися 
безіменними. Вони постають 
перед нами в образах героїв 
«Оборони Буші», «Битви під 
Берестечком» та інших творів 
Сидорука. 

Серія підготовчих малюн-
ків до ілюстрації повісті Ми-
коли Гоголя «Тарас Бульба» 
дозволяє зазирнути до твор-
чої лабораторії художника. 
Ми бачимо пошук автором 
образів і роботу над компо-
зицією кульмінаційної сцени 

«Тараса Бульби». Цей розділ 
експозиції буде особливо ці-
кавий художникам.
Також представлено ран-

ню графіку Володимира Си-
дорука.
Високо оцінили творчість 

Володимира Федоровича 

мистецтвознавець Людми-
ла Кандаскалова, архітектор 
Валерій Гуменюк та інші. 
Презентація виставки «Козач-
чина» зібрала чималий гурт 
шанувальників мистецтва із 
Києва, Ірпеня, Бучі та Ворзе-
ля.
Громадськість сподіваєть-

ся, що в Ірпені відкриється 
Музей заслуженого худож-
ника України Володимира 
Сидорука. Нащадки худож-
ника – невістка Валентина 
Опанасівна й онуки Олена 
Ігорівна та Ольга Ігорівна го-
тові надати живопис і графіку 
цього видатного худоника 
для експонування. 
 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 

директор Ірпінського 
історико-краєзнавчого 

музею

Фото: Фрагмент картини 
«Тарас Бульба вбиває 

Андрія"

ËÞÄÈ ²Ç ÊË²ÏÎÂÈÌ ÌÈÑËÅÍÍßÌ ËÞÄÈ ²Ç ÊË²ÏÎÂÈÌ ÌÈÑËÅÍÍßÌ 
ÅË²ÒÎÞ ÍÅ ÑÒÀÍÓÒÜÅË²ÒÎÞ ÍÅ ÑÒÀÍÓÒÜ
Сучасне покоління дітей і молоді сильно відрізняється від попередніх. І пов’язано воно з тим, що 
молоді люди дуже швидко та в іншому обсязі сприймають інформацію. Більшість із них не бачать 
потреби у читанні книг. Вони вимушені пристосовуватися до типу сприйняття і темпу життя. 
Вважається, що швидкість змін навколо людини за останнє століття збільшилася у 50 разів. 
Виникають інші способи переробки інформації – за допомогою телевізора, комп’ютера, Інтернету.
Діти, які виросли в епоху 

високих технологій, по-іншо-
му дивляться на світ. Вони 
бачать картину в цілому і 
сприймають інформацію за 
принципом кліпу. Для біль-
шості сучасної молоді до 35 
років властиве кліпове мис-
лення. 
Але є й певна кількість 

дітей із послідовним типом 
мислення. Їм потрібен по-
слідовний процес засвоєн-
ня інформації, щоб дійти 
якогось висновку. Людей 
старого типу психологи на-
зивають людьми книги, а но-
вого – людьми екрану. Люди 
екрану можуть одночасно 
читати, посилати смс, комусь 
телефонувати. Ситуація у сві-
ті така, що таких людей по-
трібно чимраз більше. 

Але люди з кліповим мис-
ленням не можуть робити 
глибокий логічний аналіз і не 
можуть вирішувати складні 
задачі. 
Нині невеликий відсо-

ток заможних і професійно 
просунутих людей навча-

ють своїх дітей переважно 
без комп’ютера, вимагають, 
щоб вони займалися кла-
сичною музикою і спортом. 
Тобто вони дають їм освіту 
за старим принципом, який 
допомагає формувати послі-
довне, а не кліпове мислен-

ня. Батьки також стараються 
розширити коло живого спіл-
кування своїх дітей. 
Щодо книг, то вік масо-

вої книги закінчується. Люди 
краще посидять у соціальних 
мережах, ніж читатимуть кни-
ги. Це їм цікавіше. 
Кліпове мислення – це вже 

напрям цивілізації. Проте по-
трібно розуміти, до чого це 
веде. Ті, хто пішов шляхом 
кліпового мислення, елітою 
вже ніколи не стане. Йде гли-
боке розшарування суспіль-
ства. Ті батьки, які дозволя-
ють дітям годинами сидіти за 
комп’ютером, готують їм не 
найкраще майбутнє.

Підготувала 
Данута КОСТУРА

Я ТАК ДУМАЮ

ПРОБЛЕМА

ÆÈÂËÞÙÀ «ÊÐÈÍÈ×ÊÀ» ÆÈÂËÞÙÀ «ÊÐÈÍÈ×ÊÀ» 
ÏÎÒÐÅÁÓª ÇÀÕÈÑÒÓÏÎÒÐÅÁÓª ÇÀÕÈÑÒÓ
Джерело «Криничка» для багатьох людей – справжня візитна картка 
Ірпеня. Цей гідрологічний заказник міститься між вулицями Глінки та 
Ново-Оскольською на землях запасу Ірпінської міської ради. Святий ключ 
б’є понад сто років.
Священослужитель Воло-

димир Молнар розповідає: 
«Я чув, і певно, так було, що 
на цьому місці явилася Божа 
Матір. Із того часу з землі 
пробилося джерело. Накопи-
чилося багато легенд, я почав 
шукати достовірні свідчення. 
Вірянка Анастасія (нині по-
кійна) розповідала про свою 
літню знайому, що була слі-
пою. Якось вона йшла сте-
жинкою із донькою. Натра-
пили на джерело, що просто 
било з землі. Вони попили 
цієї води, умили обличчя, і 
коли вже підходили додому, 
донька зрозуміла, що її мати 
прозріла».

Джерело «Криничка» ра-
зом із лісовим масивом має 
велике природоохоронне, 
рекреаційне, естетичне і ре-
лігійне значення. Кілька ана-
лізів показали чудові якості 
води: вона не має сторон-
ніх присмаків і запахів, не 
містить пестицидів і важких 
металів, рівень нітратів і 
хлоридів значно нижче допу-
стимої норми. Загалом вода 
«Кринички» перевищує всі 
вимоги норм діючих стан-
дартів за органолептичними, 
санітарно-хімічними та мі-
кробіологічними показника-
ми. Отже, приємна на смак, 

не дає осаду, може довго сто-
яти вдома – зо два тижні. 
Стік джерела утворює не-

велику водойму, яка в по-
сушливу пору року забезпе-
чує водою невелику ділянку 
лісу, а також є місцем водо-
пою багатьох видів птахів 
і місцем існування деяких 
цінних для науки видів вод-
них тварин та рослин. Ліс 
утворюють такі цінні породи 
дерев, як граб, вільха, бук із 
домішками дуба та сосни. 
Не всі знають історію за-

казника та його цінність, але 
багато людей упевнені в ці-
лющих властивостях води 
«Кринички». У будь-яку по-

году, вдень і навіть уночі по 
воду стоїть черга.
Володимир Молнар за-

значає: «До порожнього дже-
рела люди по воду не йдуть. 
Тут завжди повно народу. Це 
перша ознака цілющості та 
святості цієї місцевості. Ціка-
во, що «Криничка» не має ве-
ликої глибини, вона складає 

лише метр-півтора. Кожного 
дня люди вичерпують воду, 
та вона знову і знову віднов-
люється. «Криничка» ніколи 
не висихає, тому це, дійсно, 
Божа милість».
На превеликий жаль, ра-

йон, де міститься «Кринич-
ка», активно забудовується. 
Лісок пекельно стискається, 

є пересторога, що живлюща 
вода може вичерпатися. Тож 
ірпінські урядники мають 
вчасно зробити певний ана-
ліз ситуації довкола «Кринич-
ки» і конкретним комплексом 
заходів захистити цю природ-
ну перлину.

Володимир КОСКІН

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

СЛУХАЄМО УКРАЇНСЬКЕ!
Міністр культури назвав квоту 
українських пісень для радіостанцій
Міністр культури, віце-прем'єр з гуманітарних пи-

тань В'ячеслав Кириленко повідомив про квоту укра-
їнських пісень, яку планується ввести для радіостанцій. 
«У рамках квоти 50% для вітчизняних виконавців на 
радіо має бути квота на мінімум 75% пісень україн-
ською мовою. Готуємо відповідний законопроект», 
– зазначив Кириленко. Нагадаємо, в березні 2015 р. 
Кириленко заявляв про те, що квоту українського про-
дукту в радіоефірі слід збільшити до 75% від усього 
обсягу мовлення. Зараз ця квота становить 50%. 

Ф
от
о:

 В
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ил
ов
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ÍÎÂÈÍÈ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÎ¯ ÄÞÑØÍÎÂÈÍÈ ²ÐÏ²ÍÑÜÊÎ¯ ÄÞÑØ
ФУТБОЛ

16–17 січня відбулися 
новорічні відкриті турніри 
з футболу (хл. 2006–2007 
рр.н.) та регбі (2002–2006 
рр.н.). 
У змаганнях з футболу, які 

проводилися у спортивній 
залі Ірпінської спеціалізова-
ної ЗОШ №2, узяли участь 
команди з Фастова, «Колос» 
з Ковалівки Бородянського 
р-ну, Ірпінської Біблійної 
Церкви та дві команди Ір-
пінської ДЮСШ (тренери 
Лисов В.П., Кармаліта Є.О.). 
За підсумками цікавих та 
безкомпромісних ігор, у фі-
налі перше місце посіли ви-
хованці Ірпінської ДЮСШ, 
друге – «Колос» із Ковалів-
ки і третіми стали хлопчики 
Фастівської ДЮСШ.
Переможці відзначені 

грамотами та медалями, а 
чемпіони – кубками.
Це були перші старти 

у новому сезоні, адже не-
вдовзі розпочнуться ігри на 
першість Київської області 
з футзалу, де від Ірпінської 
ДЮСШ заявлено сім команд.

РЕГБІ
Традиційно багато зма-

гань проводиться на базі 

Ірпінської ЗОШ №3. 16 січ-
ня тут відбувся традиційний 
рідзвяний турнір з регбі.
Учні ірпінської ДЮСШ за-

вершили річний тренуваль-
ний цикл. Регбісти гідно зі-
грали та отримали впевнену 
перемогу в трьох вікових ка-
тегоріях: юнаки 2002–2006 
рр.н. показали гарну фізич-
ну та ігрову підготовку.
У турнірі також брали 

участь гості з Києва: регбійні 
клуби «Пегас» та «Політех-

нік», підлітковий клуб «Фа-
кел».
Ірпінці були «негостин-

ними»: перемоги регбістів 
ДЮСШ не втішили гостей та 
по закінченні турніру засму-
чених киян пригостили смач-
ними тістечками. Що ж, ми 
й надалі не будемо спиняти 
нашу ходу. Тренуємося на-
тхненно, з добрим настроєм, 
бо віримо, що навесні наш 
клас ще підвищиться. Впев-
нені, що Ірпінська ДЮСШ 
стане грозою суперників. 

Чемпіони України з регбі не 
спиняють ходу!

ФУТЗАЛ
Новорічні свята для фут-

залісток 1999–2000 рр.н. 
дуже швидко змінилися на 
робочі будні, і це не дивно, 
адже вже 14 січня на них 
очікував старт у Чемпіонаті 
України з футзалу серед ді-
вчат старшої вікової катего-
рії.Для багатьох учасників 
цей турнір має стати випус-

СПОРТ

кним у дитячих змаганнях, 
отже, кожен хотів продемон-
струвати найкращі якості, 
здобуті за роки навчання у 
місцевих клубах та ДЮСШ. 
Приємно, що, незважа-

ючи на важкі часи, участь у 
Чемпіонаті взяли 12 колек-
тивів з усієї України. У групі 
А, матчі яких відбувалися у 
Кобеляках Полтавської об-
ласті, зібралися представни-
ки з Шевченкового, Полтави, 
Кобеляк, Кременчуцького 
р-ну та смт. Білики. А ось до 
Гребінки з’їхалися колективи 
з Красного Лиману, Володи-
мира-Волинського, Ірпеня, 
Гребінки, Тального, Коното-
пу та Прилуцького р-ну.
Перший етап змагань по-

дарував усім глядачам дово-
лі запеклі баталії, які іноді 
завершувалися доволі сенса-
ційно. У відбірковому етапі 
групи Б, а саме тут виступа-
ють наші футзалістки Ірпін-
ської ДЮСШ, з перших же 
матчів лідерство захопили 
колективи з Володимира-Во-
линського, Конотопа й Ірпе-
ня. Саме ці клуби зайняли 
перші три сходинки турнір-
ної таблиці, і ймовірно, вони 
продовжать боротьбу між со-
бою за підсумковий розподіл 
місць у чемпіонаті.
Окремо відзначимо 

участь футзалісток з Ірпін-
ської ДЮСШ, які також по-
ступово йдуть до своєї мети. 

У першому колі змагань 
наші спортсменки провели 
5 поєдинків, в яких здобули 
9 очок. У доробку наших ді-
вчат – 14 забитих та 11 про-
пущених м'ячів. Найбільший 
внесок у перемоги ДЮСШ 
зробили одразу два гравці 
– Малишко Анастасія та Яки-
менко Ангеліна (по 5 голів). 

1. ДЮСШ Ірпінь – «Надія» 
Гребінка – 5:1

2. «Ладомир» Володи-
мир-Волинський – ДЮСШ 
Ірпінь – 3:2

3. ДЮСШ Ірпінь – ДФК 
Тальне – 5:2

4. «Вікторія» Конотоп – 
ДЮСШ Ірпінь – 5:1

5. ДЮСШ Ірпінь – «Багі-
ра» Красний Лиман – 1:0
Турнірна таблиця
1. «Ладомир» Володимир 

Волинський – 15
2. «Вікторія» Конотоп – 9
3. ДЮСШ Ірпінь – 9
4. «Надія» Гребінка – 7
5. ДФК Тальне – 6
6. «Багіра» Красний Ли-

ман – 4
7. Прилуцький р-н – 3
Тож наші футзалістки з 

третього місця в групі по-
трапили у фінальний етап 
змагань, де продовжать свої 
перегони за призові нагоро-
ди разом із представниками 
іншої групи А. 

Володимир ТАРАСОВ, 
директор ДЮСШ 

НЕЙМОВІРНО
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Невже випадково третину свого життя людина перебуває в тому світі, 
куди не можна забрати свої грошові заощадження, ні будь-які речі 
чи  володіння? З медичної точки зору цей час потрібен для того, щоб 
поновити сили для подальшої діяльності життєво важливих органів. А 
з духовної сторони? Невже ці вісім годин – даремно викинуті за борт 
свідомого життя? А, може, сон має дуже важливе значення в розвитку 
нашого духу?
Сон приховує в собі ве-

личезні можливості. На 
якийсь час ми відриваємо-
ся від свого фізичного тіла 
і  мандруємо в тих сферах, 
де зазвичай перебувають 
наші думки. Якщо вони 
піднесені та витончені, то 
линуть у світлі, тонкі про-
шарки землі, насичуючись 
радістю (ви пам’ятаєте свій 
стан, наприклад, після ніч-
них польотів?). Думки гру-
бі та важкі, зосереджені на 
проблемах, суєтних спра-
вах і нікчемних помислах 
залишаються подібними до 
собаки, прив’язаної ціпком 
до своєї будки. 
Із собою у сновидін-

ня ми не можемо забра-
ти нічого, окрім досвіду, 
знань, мрій, так само 
лише досвід і знання мож-
на пронести зі снів через 
невмолиму митницю між 
двома світами. Згадайте 
класичний приклад із та-
блицею Мендєлєєва, яку 
він відкрив у тому малови-
вченому світі сновидінь. А 
скільки, буває, завдань, що 
ставить життя, звичайна лю-
дина вирішує саме уві сні з 
тим, щоб, прокинувшись, 
реалізувати їх у житті?
Дуже цікаві історії мож-

на прочитати у спогадах 
різних видатних людей. 
Поет, на прізвище Кольрідж 
заснув, читаючи, а проки-
нувшись, відчув, що в ньо-
го склалося надзвичайно 
багато віршів, які лишилося 
лише записати. П’ятдесят 
чотири вірша він записав 
абсолютно вільно і так 
швидко, що ледве встигала 
за ним рука. Але потім до 
нього увійшов знайомий і 
більше години лишався там 
у якійсь справі, після вирі-
шення якої Кольрідж зро-
зумів, що про сон у нього 
залишилося лише туманний 

спогад і майже усі вірші на-
завжди втрачено.
За прикладами снів, які 

відіграють у житті людини 
неабияке значення, ходити 
далеко не треба. Напри-
клад, киянка Лебедєва О.Г. 
розповідає про страшний 
сон, який здійснився на-
ступного ж дня. Події від-
бувалися у роки Великої 
вітчизняної війни. Її мати 
була командиром пар-
тизанського загону. І от 
сниться, що мама з сім`єю 
перебираються через зем-
ляний окоп. Діти вибрали-
ся, а жінка не встигла – її 
засипало землею. Зранку 
цей партизанський загін за-
хопили німці і його коман-
дира – маму Лебедєвої О.Г. 
живцем закопали в землю.
Подібні сни між людь-

ми, пов’язаними духовни-
ми зв’язками – не рідкість. 
І особливо – між матір`ю і 
дитиною, чоловіком та жін-

кою, близькими друзями. 
Відомі випадки, коли хтось 
із рідних, живучи далеко, 
приходить уві сні за пора-
дою, допомогою. Напевне, 
в житті кожного з нас бува-
ли випадки, коли про якесь 
нещастя чи про радісну по-
дію в житті близької люди-
ни стає відомо саме зі сну. 
Сни-попередження, сни-по-
відомлення...
Саме сон підтримує 

зв’язок між живими та 
мертвими. Коли про по-
мерлого забувають, він, 
страждаючи, приходить уві 
сні, щоб нагадати про себе. 
В таких випадках необхід-
но, не відкладаючи це на 
потім, побувати у церкві, 
поставити свічку, замови-
ти панахиду і обов’язко-
во (!) послати йому свою 
думку підтримки. «Спасибі 
за те, що не забуваєш про 
мене. Твої молитви мені 
дуже допомагають. Вибач, 

що при житті я була така 
несправедлива до тебе» – 
звернулася якось уві сні із 
вдячністю до своєї невістки 
свекруха.
Неймовірною може вида-

тися історія колись відомого 
члена бувшого ташкентсько-
го міського самоврядуван-
ня, пана К., якому через рік 
після смерті батька присни-
лося, що він (син) скаче на 
коні пустельним степом. До-
рогою зустрів свою покійну 
сестру, які гнівно запитала 
його, чому він не молить-
ся за свого батька, підвела 
до глибокої чорної ями і 
штовхнула його туди. «Тут 
ти пробудеш сорок днів». 
Невдовзі після цього сну К. 
був арештований і відведе-
ний до в’язниці. На допиті 
жандармський офіцер пока-
зав йому два листи з «його» 
підписом, в яких був заклик 
до повстання проти влади 
росіян з планом дій. К. ви-
знав підпис, хоча листа цьо-
го ніколи не писав. Довести 
свою невинність він не міг, 
і розумів, що на нього че-
кає шибениця. У відчаї він 
почав гаряче молитися Богу 
про порятунок, а, згадавши 
про сон, став молитися і про 
упокій батькової душі. Так 
минуло близько місяця. І от 
одного разу під час молитви 
К. заснув і уві сні почув го-
лос: «Зроби три свої підписи 
на окремих листках паперу, 
склади їх і подивися на світ-
ло». Прокинувшись, К. ви-
конав це і побачив, що під-
писи не співпадають однин 
з одним, і, повторивши це 
багато разів переконався, 
що повного збігу підписів 
не буває. Він став вимагати 
нової експертизи, і вияви-
лось, що підписи на листах 
підроблені. На сороковий 
день постраждалий був ви-
правданим і звільненим.
Сни часом стають кра-

щою перевіркою стану 
свідомості і рівнем сво-
боди від своїх негативних 
породжень. Утримання від 
недобрих думок наяву тягне 
за собою таку ж стриманість 
уві сні. Деякі емоції, що ви-
никають у сплячої людини, 
плинуть самостійно, без 
участі в них волі і навіть їй 
всупереч. Цього стану тре-
ба уникати і досягти того, 
щоб й уві сні переживання 

та емоції контролювались 
волею.
Твердо встановлений 

моральний елемент по-
ведінки у нашому повсяк-
денному житті значною 
мірою визначає і харак-
тер сновидінь. Чи не по-
мічали ви, що інколи уві 
сні здатні на такі вчинки, 
які, здавалось би, зовсім не 
притаманні вашій натурі? 
Наприклад, ви проявили 
жорстокість, скривдили ко-
гось чи щось украли, чого 
б (в чому ви упевнені!) не 
зробили би поза снами. 
Це красномовно свідчить 
про те, що ці недоліки все 
ще притаманні вам, тільки 
знаходяться вони в не про-
явленому, прихованому від 
вас стані. Значить, у майбут-
ньому вам все ще належить 
і познайомитися з ними і 
докласти зусиль для пере-
родження їх у кращі якості.
По снах можна судити, 

наскільки багате і краси-
ве ваше внутрішнє життя. 
Далеко не кожен сон вза-
галі має якесь значення. 
Частіше за все це бувають 
уривки подій, слів та обра-
зів, що свідчить про незрі-
лість духу.
Дуже корисний досвіт 

фіксування снів. Через 
якийсь час це допоможе 
вам зробити багато від-
криттів і власної натури, і 
якостей. Проте поспішати 
щоранку зазирати у тлумач-
ник снів – погана звичка. 
По-перше, хоча б тому, що 
кожен «тлумачник» тлума-
чить по-своєму, і значення 
часто бувають діаметраль-
но протилежними. По-дру-
ге, ніякий сонник не може 
охопити всі нюанси снови-
дінь, як можуть бути навіть 
дуже значними для вас. 
Все це призводить лише до 
оманливих очікувань і до 
непотрібної розшифров-
ки хаотичних видінь. Го-
ловний і найважливіший 
тлумачник будь-якого сну 
– ваше серце. І чим більше 
воно розвинуте, чим тонше 
і чистіше, тим більше шансів 
правильного розуміння сну. 
Нечесність, применшення 
чи перебільшення, спро-
ба розтлумачити неясне в 
бажаному вам світлі, заро-
зумілість – усі ці слабкості 
знецінюють взагалі будь-яке 
значення сну. Але там, де на 

висоті етика, там і значення 
снів дуже важливе.
Здавалося б – парадокс, 

але дуже часто уві сні лю-
дина може займатися ко-
рисною  для неї роботою, 
наприклад, вивчати якийсь 
музичний твір, вірш, танок, 
і, прокинувшись зранку, 
повторити вивчене. Тільки 
прокидатися в такому ви-
падку потрібно повільно, 
не робити різкого підйому, 
щоб якомога довше зберег-
лося прекрасне враження 
пережитого. 
Якось в одному науко-

во-популярному виданні я 
прочитала статтю про сно-
видіння одного чоловіка, 
який кожної ночі протягом 
місяця-двох відвідував на-
укові лекції. Серед всієї 
аудиторії тільки одну люди-
ну він упізнав – свого дав-
нього знайомого, що жив в 
іншому місті. Через якийсь 
час товариші зустрілися, і, 
як з`ясувалося в розмові – 
йому також щоночі снилися 
ці лекції! І що найбільше 
вражає – він також бачив 
цього свого знайомого!
Здоровий сон – основа 

міцного здоров`я; світле 
сновидіння – основа хо-
рошого настрою і пози-
тивних емоцій. Так само, 
як перед відходом до сну 
потрібно провітрювати кім-
нату, – стан наших думок 
також потребує притоку 
свіжого «повітря». Не пере-
вантажуйте ввечері  свою 
голову тяжкими думками, 
як не заповнюєте шлунок 
висококалорійною їжею. Не 
впускайте у свій внутрішній 
світ криваві образи телеві-
зійних бойовиків. Подумай-
те, що доброго та корисно-
го приніс вам приніс день. 
Чим сьогодні ви обдарува-
ли людей, що встигли зро-
бити, яке життєве завдання 
розв’язати. Пошліть світлі 
думки своїм близьким і рід-
ним, подумайте тепло про 
тих, хто вже покинув цей 
світ. Попросіть пробачення 
за свої вчинки та проба-
чте іншим. Мудра книжка, 
спокійна музика, сердечна 
молитва допоможуть відір-
ватися від темних низин 
землі і хоча б трошечки 
торкнутися сяючої радості 
Піднебесся.

Юлія 
БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
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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.

ВИХОВНА ПАСТКА
Сусіди з приватного будин-

ку влітку поїхали у відпустку. 
Попросили мене годувати 
кішку й за хатою наглядати. 
Ключ дали. Якось заходжу, 
а через відчинену кватирку 
один за одним шість котів ви-
стрибують. Кавалери, бачте... 
Наступного дня я, перед 

тим, як зайти в будинок, зачи-
нив зовнішню кватирку. Коли 
зайшов до приміщення, між 
рамами вікна метушилися 
чотири коти. Вони за звичкою 
стрибали в зачинену квати-
рку і... падали. Між рамами 
виникла справжня боротьба 
за існування! Чотири напів-
диких коти на мізерній площі. 
Зовнішню кватирку я по-

тім відчиняв шваброю із по-
боюванням. Більше ці коти 
там не з'являтися – їм стачило 
кількох кошмарних хвилин.

ПЛУТАНИНА
П'ять років добропоряд-

ні домашні тварини – кішка 
і собака – прожили мирно в 
одній будці. І ось розсвари-
лися, влаштувавши великий 
переполох. Пальма вирішила 
привласнити народжених ко-
тенят і не без скандалу виста-
вила Мурку з будки. Господа-
рів теж не підпускала. 
І тут Пальма ощенилася. 

Вона розгубилася: як прого-
дувати таку компанію. Вихід 
швидко був знайдений: по-
миритися з Муркою. Її знову 
пустили в конуру. Та годува-
ла своїх кошенят і не відштов-
хувала цуценят. Смішно було 
дивитися, як малюки плута-
ють матерів, а ті – дітей.

УМІЙ ЗА СЕБЕ 
ПОСТОЯТИ
Стихійний ринок.
Пливе літня мадам із соба-

кою. Судячи з виразу облич-
чя, характер у неї собачий, а 
пес – незрозумілої породи, 
але доволі великий й добро-
душно-дурний. Мадам гордо 
розсікає потужними грудьми 
натовп. Пес плентається по-

руч, не дуже радіючи прогу-
лянці в надто спекотний день.
Раптом собацюра помі-

чає за кілька метрів від себе 
кота. Кіт – бродячий, чор-
но-біло-брудний, здоровез-
ний. Із поважною мордою 
у старих шрамах, із порва-
ними вухами й нахабним 
поглядом запеклого бійця, 
що знає собі ціну. Він, во-
чевидь, заслуговував пова-
ги, оскільки пережив кілька 
морозних зим, не був за-
гризений собаками і порва-
ний родичами у сміттєвих 
контейнерах, зміг уникнути 
дитячих анатомічних експе-
риментів типу «аскількизмо-
жекітпровисітиякщойогопід-
віситизашию». 
Кіт сидів біля торговки 

свіжою рибою. Сидів гор-
до, не канючив. Знав, що 
все одно йому перепаде, 
з огляду на температуру 
повітря й швидкопсувний 
товар. Конкурентів у ньо-
го не було. Місце добуте в 

нелегких боях за виживання 
по кубковій системі: той, хто 
програв, вибуває назавжди. 
І от пес, чи то через при-

родну тупість, чи то через 
спеку, рушає у бік пана 
Коцького. Звичайні коти в 
подібній ситуації тікають. 
Але цей, не втрачаючи гід-
ності, майже беззлобно, 
проте відчутно б'є собаку 
по морді. Мовляв, ти що, не 
бачиш, це моя територія, тут 
давно все схоплено. 
Псина з вереском відска-

кує убік, а мадам вирішує 
покарати кривдника. Напев-
но, звикла так само чинити 
зі своїм безхребетним чоло-
віком, якщо той ще живий. 
Вона штовхнула пана Коць-
кого ногою. У котів чудова 
реакція, але в цього! Коли 
нога була в п'яти сантиме-
трах від бійцівського тіла, 
котусь підстрибнув угору й 
опустився саме тоді, коли 
нога була під ним. Іклами 
та пазурами передніх лап 

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

ÃÎËÓÁÖ² Ç ÒÅÐÒÎ¯ ÊÀÐÒÎÏË²ÃÎËÓÁÖ² Ç ÒÅÐÒÎ¯ ÊÀÐÒÎÏË²

Картоплю натираємо на дрібній терці. Додаємо 
стільки ж приблизно по об’єму дрібно нарізаної сві-
жої капусти, бажано без твердої частини. Солимо (при 
бажанні – перчимо), вимішуємо і загортаємо масу так, 
як інші начинки. Бажано не відціджувати картопляний 
сік – чим рідша начинка, тим ніжнішими будуть голу-
бці. Хоча це потребуватиме певної вправності. На те, 
що може витікати сік, не звертайте уваги. Заливаємо 
голубці підсоленим кип’ятком, доводимо до кипіння і 
варимо на малому вогні години зо дві. 
Подаємо голубці зі сметаною, з підливкою чи під-

смаженою до золотистого кольору цибулею.
Готувала Данута КОСТУРА

учепився в ногу, а задніми 
почав швидко рвати тіло. Че-
рез дві-три секунди, не роз-
тискаючи іклів, проробив ту 
ж саму операцію передніми 
лапами й відскочив на кілька 
метрів. 
Мадам заверещала. Нога 

була посмугована на аме-
риканський прапор. Собака 
носився колами і скиглив, а 
кіт спокійно сидів неподалік 
і вилизував живіт. Мовляв, я 
не я, і хата не моя. 
Торговки почали пропо-

нувати викликати «швидку», 
мляво співчувати, але ніхто 
не поспішав телефонувати. 
А деякі чоловіки, очевид-

но, уявивши себе на місці 
чоловіка матрони, забурмо-
тіли: «І на біса було котика 
чіпати!».

ПІДСТУПНІСТЬ
Ця історія сталася якось в 

Ірпінському будинку твор-
чості. Стоїмо в холі, розмов-
ляємо. Кішці критика Михай-
ла Наєнка віддали мишку з 
мишоловки (ще живу). Рап-
том вигулькнув кіт бухгал-
терки БТП. Він без зволікання 
почав кішку спокушати. Тоб-
то крутитися так і сяк, мурко-
тіти, навіть на спину лягати 
вгору лапами. Кішка диви-
лася на нього, дивилася, аж 
рота роззявила, мишка вива-
лилася з пащі – і побігла! Кіт 
швиденько схопив сіро-хвос-
тату та подався геть. 

– От і вір після цього ко-
там! – отетеріла поетеса Ан-
тоніна Цвід.

НЕГРАМОТНИЙ КІТ
У під’їзді пофарбували 

секції опалення. Почепи-
ли делікатні попередження 
«пофарбовано». У ніс шибає 
міцний дух фарби. Швидко 
крізь тишу проскакую зі сміт-
тєвим відром. За п’ять хви-
лин повертаюсь. Доноситься 
дивний звук: щось середнє 
між воланням, бурчанням і 
сердитим гиргиканням. 
Із батареї зістрибує роз-

кішний перський кіт сусідів, 
але майже повисає, тобто 
впирається передніми лапа-
ми в підлогу, а далі – ніяк. 
Швидко метикую: лапи з лип-
кої фарби він примудрився 
видерти, а от хвіст розлогий 
прилип намертво. Сусіди 
– ні мур-мур, лише музика 
гримить. Довелося котуся 
вистригати з пастки. Тож ба-
тарея залишилася частково 
волохатою.

(Далі буде) 
Текст і фото:

Володимир КОСКІН

ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß Â ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎ-ÏÐÈ²ÐÏ²ÍÍß Â ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎ-
ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÎÌÓ ÄÎÂ²ÄÍÈÊÓÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÎÌÓ ÄÎÂ²ÄÍÈÊÓ
Нещодавно в Києві вийшов друком економіко-географічний довідник 
«Міста, селища та села Київщини» Анатолія Доценка. У книзі подано 
стислу характеристику економічного, соціального, географічного та 
демографічного стану всіх міст і селищ міського типу, а також частини 
сіл Київської області. Виявлені тенденції динаміки демографічного та 
соціально-економічного розвитку досліджуваних поселень Київщини на 
основі аналізу статистичної інформації.

Анатолій Доценко так 
характеризує демографічну 
динаміку Ірпеня: «За остан-
ні роки рівень народжува-
ності у місті підвищився до 
11,9%, а смертності – зни-
зився до 10,4%, що зумо-
вило природний приріст чи-
сельності населення (1,5%). 
Це пояснюється близькістю 
Ірпеня до Києва та високою 
питомою вагою населення 
працездатного віку. Приріст 
населення також відбуваєть-
ся за рахунок позитивного 
сальдо міграції. У 2012 р. 

коефіцієнт міграції по при-
буттю становив 83,5%, а 
вибуттю – менше 52,8%, 
тобто механічний приріст 
населення досяг 30,7%. За 
структурою населення Ір-
пінь відрізняється  високою 
питомою вагою осіб працез-
датного віку (76,3% проти 
73% в середньому у міських 
поселеннях області)».
Цікаві й порівняння еко-

номічних показників Ірпеня 
з середньостатистичними 
в області: «У 2012 р. у мі-
сті було 813 малих підпри-

ємств у розрахунку на 10 
тис. населення проти 555 в 
середньому в області. Обсяг 
реалізованої ними продукції 
становив 1489 млн. грн., що 
становить 23% у загальному 
обсягу реалізованої містом 
продукції (в середньому у 
Київщині – 13,7%). На малих 
підприємствах міста було за-
йнято 3,6 тис. осіб, що ста-
новить 7% від кількості на-
селення працездатного віку.
Із соціальних послуг го-

ловною є потреба в житлі: 
«Житловий фонд міста ста-

новить 1792 тис. м2 загаль-
ної площі, що становить 22,7 
м2 у розрахунку на душу на-
селення. Це на 15% менше 
середньообласного показ-
ника (26,5 м2), що зумовле-
но міграційним притоком 
населення та низькими тем-
пами житлового будівниц-
тва. Доказом цього є велика 
кількість мешканців міста, 
які перебувають на квартир-
ній черзі. За цим показником 
(4,9 тис. сімей) Ірпінь стоїть 
на третьому місці в Київщині 
(після Броварів та Білої Цер-
кви)».
Проте характеристика 

Ірпеня має певні хиби. Так, 
подано лише одну гіпотезу 
походження назви «Ірпінь», 
а їх багато. Пам’ятник спо-
руджено Заріфі Алієвій, а не 
Зафірі, як написано в довід-
нику.
Про населення Ворзеля 

А.І.Доценко пише: «У дина-
міці людності селища спосте-
рігається дві протилежні тен-
денції. Якщо у 60–80-х роках 
людність селища збільшува-
лася, що зумовлене будівни-
цтвом санаторіїв, пансіона-

тів та будинків відпочинку, 
то протягом 1990–2013 рр. 
населення селища змен-
шилося на 8% у зв’язку зі 
зменшенням робочих місць 
і зростанням безробіття. Це 
вплинуло на відтворення та 
структуру населення. Рівень 
смертності населення пере-
вищив рівень народжува-
ності, а міграційне вибуття 
було більше, ніж прибуття».
У Гостомелі протягом 

1990–2013 рр. населення 
збільшилося на 15,5%. Про-
цес відтворення населення в 
селищі відбувається завдяки 
природному приросту.
Але нинішнє приміщення 

Покровської церкви збудо-
ване не у ХVІІІ столітті, як 
написано в довіднику, а на-
прикінці ХІХ-го.
У селищі Коцюбинському 

кількість населення зростає: 
«Так, у 1990 р. людність се-

лища порівняно з 1959 р. 
збільшилась у 2,7 рази. У 
незалежній Україні темпи 
збільшення людності дещо 
змінилися. Оскільки голов-
ним джерелом приросту на-
селення селища є позитивне 
сальдо міграції, у структурі 
населення спостерігається 
відносно висока питома вага 
населення працездатного 
віку. Близькість Києва зумо-
вила те, що більшість пра-
цездатних їздять працювати 
і навчатись у столицю.
Довідник Анатолія До-

ценка «Міста, селища та 
села Київщини» адресова-
ний науковцям, викладачам, 
аспірантам, туристичним 
менеджерам, фахівцям із 
регіонального управління та 
місцевого самоврядування і 
всім, хто цікавиться розвит-
ком нашої області. 
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 

ЩО ПРО НАС ПИШУТЬ
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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

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

Вітаємо із днем народження!Вітаємо із днем народження! 
Беца Григорія Андрійовича,  
Ященка Івана Гавриловича, 
Жерепу Володимира Федосійовича, 
Книш Ніну Емануїлівну

Хай ладиться скрізь: на роботі, у родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Рада інвалідів війни, збройних сил 
та учасників бойових дій

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ
23 січня п'ята річниця світлої і 
доброї пам'яті
Поганій Надії Василівни
(12.07.1970 р. - 23.01.2011 р.)
Пам'ятаємо, любимо, сумуємо.
Дякуємо за все!

Мама, брат, племінниця.

Хто пам'ятає Надію Василівну, 
згадайте про неї у цей день!

ФОТОЗЙОМКА
РЕТУШ 
ОБРОБКА
54-367

Вітаємо із днем народження!Вітаємо із днем народження! 
Заболотну Валентину Вікторівну
Світельську Тамару Іванівну
Коваленко Катерину Іванівну
Луб'яніченко Вікторію Стеапанівну
Демура Сергія Васильовича

Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.

В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння.

Іріпньська міська рада, виконавчий комітет

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

Тел.: 044-451-56-43, 
068-100-86-10


