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Грабувати храми і бібліотеки –
це дно аморальності. «Усе те,
що ми збирали по крупицях,
те, що безкоштовно слугувало
громаді – вкрадено», –
надійшла звістка із Ворзеля.
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ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»

з квітня!

Вартість передплати

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.
Передплатити наше
видання можна в будь-якому
відділенні «Укрпошти»

Передплатний індекс –

35033

с. 4
Усі ми думаємо про завтрашній день, і для кожного він вимальовується по-різному. Але всі ми –
потенційні пенсіонери, і цим усе сказано. Мусимо так працювати, щоби потім не старцювати. Що в цій
сфері чекає українців, у яке майбутнє ми можемо потрапити?
В ІРПЕНІ ОПРИЛЮДНИЛИ ПРОЕКТ
нового переходу
У соціальній мережі
з’явились фото проекту
нового підземного переходу. Він передбачає
проведення капітального ремонту, заміну освітлення і гідроізоляції, а
також забезпечення користування переходом
людей з обмеженими
можливостями.
Як відомо, підземний
перехід перебуває на
балансі «Укрзалізниці»,
яка тривалий час писала
лише відписки на листи
з мерії про потребу ремонту. Щоб вирішити
це питання міській адміністрації, необхідно
шукати альтернативні
джерела фінансування,
адже закон не передбачає цього за рахунок
місцевого бюджету.

ЧИТАЙ!

theirpin.city

26 березня – перехід на літній час
Україна перейде на літній час о
3-й годині ночі 26 березня. Стрілки
годинників треба буде перевести на
годину вперед.
Нагадаємо, стрілки годинника з метою економії
енергії переводять на літній і зимовий час, починаючи з
1981 р. Минулої осені через невірне трактування постанови Кабміну про переведення часу повідомлялося, що
Україна переходить на зимовий час востаннє. Але в Уряді
спростували цю інформацію, повідомивши, що дана постанова скасовує літній час тільки
до весни 2017 р. Згідно з процедурою, щоразу час переводиться окремою постановою.
Отже, незважаючи на всі наші надії й минулорічні обіцянки, що цю процедуру скасують,
ми все ж таки продовжуватимемо крутити стрілки годинника двічі на рік то вперед, то назад. 26 березня нам доведеться із сумом розпрощатися з однією годиною повноцінного і
бажаного відпочинку…
Довідково: «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений
у Великій Британії в 1908 р. для економії та раціональнішого розподілу електроенергії
впродовж доби (з метою наближення астрономічного часу до адміністративного). Наразі в
понад 110 країнах світу двічі на рік стрілки годинників переводяться то на годину вперед,
то на годину назад...
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Ірпінські вулиці
починають
озеленювати
Понад 40 лип планують висадити
на перетині вулиць Соборної та Пушкінської. «Під час робочого об’їзду міста міський голова
дав доручення якомога швидше провести озеленення
цієї території. Ми завозимо землю, будемо засівати газонну траву, висаджувати кущі і понад 40 лип», – повідомила начальник КП «Ірпіньзеленбуд» Ольга Олійнич.
Як відомо, територія на перехресті вулиць Соборної і
Пушкінської була у робочому стані після будівництва
зливової каналізації на Пушкінській. Тоді довелося видалити зелені насадження, що там росли. Зараз озеленення відновлюють.

Ірпінська команда стала
фіналістом «Ukraine Local
Final of CFA Institute Research
Challenge»
Цього року в умінні писати інвестиційні звіти та
проекти змагалися 39 команд із 33 провідних вишів
України. Студенти проводили інвестиційне дослідження компанії, аналізуючи індустрію, спосіб ведення
бізнесу, фінансову конкурентоспроможність і повну
оцінку ринкової вартості компанії, виявляли ризики
фірми і шляхи їх подолання. Вперше за 5 років участі у
«Ukraine Local Final of CFA Institute Research Challenge»
Ірпінь виходить у фінал. Команда студентів Університету державної фіскальної служби України посіла третє
місце.

Ірпінський педагог і художник
презентує свої роботи у столиці
16 березня у столичному Будинку художника відкрилася виставка Київської обласної організації Національної спілки художників України «Художники
Київщини». Митці з різних міст і сіл Київської області
експонують свої роботи. Заслужений художник України, викладач образотворчого мистецтва Ірпінської
СЗОШ художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка
Костянтин Могилевський надав для виставки диптих
«Тіні забутих предків», присвячений однойменному
фільму Сергія Параджанова, і триптих «Маски Венеції».

ФК «Ірпінь» – у фіналі
«Футбольної ліги учасників АТО»
Здобувши п’ять перемог у шести матчах, команда
Ірпеня посіла перше місце у групі «Б» із результатом –
15 очок. У півфіналі ФК «Ірпінь» впевнено обіграла ФК
«Десна» з рахунком 6:2.
У чемпіонаті з футзалу серед команд учасників АТО
беруть участь 14 команд Києва, Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Фінальний етап змагання відбудеться 26 квітня у м. Вишневе. За кубок
чемпіонів ФК «Ірпінь» побореться із ФК «НУОУ».

Командна першість із шахів
серед шкіл міста Ірпеня
18 березня в місцевому шахово-шашковому клубі
(Ірпінь, вул. Ярославська, 3) пройшов командний турнір зі швидких шахів серед ірпінських школярів, які відвідують заняття в клубі.
Фаворитами змагання були школи №2 та №12, а
школам №3 та №17 відводилася роль аутсайдерів. Але
шахісти школи №3 несподівано втрутилися в боротьбу
за перемогу в турнірі, вигравши у майбутніх переможців з рахунком 5:3.
Вигравши у шкіл №12 та №17 з рахунком 5:3 та
7,5:0,5 відповідно, перемогу в турнірі здобули шахісти
ЗОШ №2, набравши 15,5 очок. Другими стали шахісти
ЗОШ №12, набравши 14 очок. У ЗОШ №3 12,5 очок.
Останньою стала ЗОШ №17, здобувши лише 6 очок.
Найкращими на своїх дошках стали Денис Бевзо
(ЗОШ №2), Яромир Гончарук (ЗОШ №12), Максим Ковальчук (ЗОШ №2) та Климент Візгін (ЗОШ №2).
Тренери з шахів Дмитро ГРІЦЕНКО
та Анатолій НЕЧИТАЙЛО

Реабілітація мистецтвом
Подружжя ірпінських художників зі Словенії реабілітовує Синю Бороду у Львові.
Шанувальники мистецтва пам’ятають виставки
подружжя художників Інокентія і Рути Коршунових в
Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Нині Коршунови живуть і працюють у Словенії. Нещодавно я
зустрів Руту Коршунову в Будинку художника в Києві.
Виявляється, 14 березня мистецьке подружжя влаштувало першу спільну виставку у Львові. Вона називається «Діатонічний сад».
Мистецьке подружжя пожаліло негативних героїв
казок – Мінотавра, Медузу Горгону, Синю Бороду, песиголовців, Голема. Художники вирішили, що казкарі
незаслужено образили своїх героїв. Казковий Синя Борода, який вбивав своїх дружин, мав реального прототипа. Проте є думка, що цього прототипа засудили
за несправедливими звинуваченнями. От художники і
виступили своїм мистецтвом на захист негативних персонажів.
Чи побачать ірпінці незвичайну виставку земляків?
У всякому разі не скоро. Коршунови повернулися у
Словенію.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ОНОВЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНИКИ ІРПЕНЯ ПРАЦЮВАТИМУТЬ
у нових адміністративних будівлях
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На території підприємства «УЖКГ «Ірпінь»
17 березня відкрили нову адміністративну
будівлю. «Для житлово-комунального
господарства Ірпеня сьогоднішній день
насичений подіями. Із відкриттям нової
будівлі усі служби управління працюватимуть
у комфортних умовах», – заявив Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк.
Крім того, покращилися
умови праці і для працівників
КП «Ірпіньводоканал». Цього
ж дня тут урочисто відкрили
приміщення з душовими кабінами, роздягальнею і кімнатою відпочинку для ірпінської каналізаційної дільниці.
Але це – ще не всі обновки. Автопарк водоканалу
поповнився новою технікою
– новим екскаватором вартістю 3,5 млн грн. За словами мера, «Ірпіньводоканал»
– одне з небагатьох підприємств Київщини, що може
похвалитися такою потужною
машиною. Це вже 12-а одиниця техніки, куплена протя-

гом двох років за кошти міста
і комунального підприємства.
«Особливо приємно у
День працівника житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування
населення визнавати, що ірпінські комунальні підприємства не припиняють удосконалюватися, а рівень якості
їхніх послуг зростає з кожним
днем. Хочу подякувати усім
працівникам житлово-комунального господарства за щоденну сумлінну працю задля
рідного міста», – наголосив
міський голова.
«Правда Ірпеня»

ПРОФІЛАКТИКА

В ІРПЕНІ З ПОЧАТКУ РОКУ ЗАФІКСОВАНО
17 випадків раку молочної залози
«Здорова жінка – сильна
Україна» – під таким
девізом у мамологічному
центрі Ірпінської
центральної міської
лікарні проходить
акція, спрямована на
профілактику захворювань
молочних залоз.
Щороку в Ірпені виявляють рак молочних залоз у
30 жінок. Лише у цьому році
вже зафіксовано 17 випадків.
«Втішає, що з кожним
роком ірпінчанок, які приходять на профілактичний
огляд, стає все більше. Цією
акцією ми ставимо ціль – популяризувати профілактичні
огляди і профілактику раку

молочних залоз серед жінок.
Виявлення на ранній стадії
дозволяє провести лікування
і зберегти якість життя жінки»,
– коментує завідуючий мамологічним центром Ірпінської
центральної міської лікарні
Олександр Коваленко.
Ірпінський мамологічний
центр запрошує жінок на
профілактичний огляд. Акція «Здорова жінка – сильна
України» триватиме до кінця
березня. Щодня безкоштовно
приймають усіх охочих проконсультуватися у фахового
мамолога. Навіть з інших міст
і регіонів.
Прийом відбувається у
каб. 208 Ірпінської централь-

ної міської лікарні з 13:00 до Записатися можна за
14:30. При собі мати: особи- телефонами: 61-640, 61сту медичну (амбулаторну) 585 або особисто.
Леся КИСЕЛЬОВА
карту.

СТИМУЛЯЦІЯ

Ірпінські підлітки у квітні
змагатимуться в бізнес-турнірі
Із 3 по 28 квітня
вперше в Ірпені
відбудеться
регіональний
турнір для молоді
Приірпіння «Business
PROFI».
13 березня І регіональний
турнір для молоді Приірпіння
«Business PROFI» був презентований педагогам і активній
громаді Ірпеня. Голова оргкомітету турніру, директор
Компанії
інтелектуальних
технологій «КІНТ» Віталій
Паздрій, представив аудиторії концепцію інтерактивного заходу задля формування
підприємливості й навчання
основам ведення бізнесу.
За ініціативи Ірпінської
агенції розвитку, зокрема її
голови Олени Чернявської,
за підтримки першого заступника голови Ірпінської міськради Дмитра Христюка, начальника управління освіти і
науки Ірпінської міської ради
Ганни Король, І Регіональний
турнір для молоді Приірпіння
«Business PROFI» стартує вже з

квітня і проводитиметься регулярно.
Наразі активно триває
підготовка до турніру: перші
тренінги для майбутніх учасників інтерактивного змагання відбулися 15 березня
в Ірпінських ЗОШ №1, №3 і
№17. Вони були проведені у
форматі цікавої бесіди про
сучасне підприємництво, стереотипи про нього та реальний успіх.
17 березня на підготовчий
тренінг І Регіонального турніру для молоді Приірпіння
«Business PROFI» прийшли
учні 8–11 класів шкіл №2 і
№12. Більшість присутніх дітей виявила щире бажання
пізнати світ бізнесу й економіки зсередини. Того ж дня
відбувся тренінг для педагогів
усього регіону на базі Ірпінської школи №2, під час якого
тривало обговорення інноваційних технологій навчання
економіці й бізнесу.
Одне з основних завдань
турніру «Business PROFI» – допомогти майбутнім підприємцям отримати цінні уміння й
навички з управління компанією на практиці. Організатори турніру прагнуть дати молоді саме ті практичні знання
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з економіки й бізнесу, які
відкриють максимум можливостей у професійному житті.
Середовищем турніру стане бізнес-симуляція «ViAL+»
– потужна комп’ютерна програма, що реалістично відтворює структуру виробничого підприємства та ринкове
середовище. У живій конкурентній боротьбі учасники
зможуть освоїти економічні
закони на практиці, приймати ефективні бізнес-рішення
й налагоджувати ділову комунікацію. Ці вміння й навички
неодмінно знадобляться їм у

майбутньому професійному
житті.
Етапи турніру «Business
PROFI»
Реєстрація учасників – до
2 квітня 2017 р.
Відбірковий етап турніру
(дистанційно) – з 3 по 24 квітня (з пн по пт).
Відбір фіналістів проведе проектна команда «КІНТ»
25 квітня.
Очна фінальна частина –
26–28 квітня.
Нагородження переможців
турніру – 28 квітня 2017 р.
Олена ВІТЕР
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НАШІ РЕАЛІЇ

«УКРПОШТА» вбиває друковану пресу
Національна спілка журналістів України засуджує непартнерські дії державного
підприємства зв’язку «Укрпошта», яка має намір різко підвищити тарифи на приймання
та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою. Відповідний
проект наказу оприлюднений на сайті Міністерства інфраструктури 3 березня.
Окрім цього, «Укрпошта»
заблокувала перерахування
редакціям українських газет
коштів, отриманих від громадян за передплату видань
на 2017 рік. НСЖУ звертається до Президента, Уряду,
Парламенту з вимогою не
допустити ухвалення цього
наказу.
«Нині НСЖУ отримує численні звернення від редакторів газет, у яких висловлюється нарікання на якість
поштових послуг та на грубу
політику керівництва “Укрпошти”. Підтримку діям Спілки
щодо недопущення згортання українського медіа-простору висловили національні
газети – “Голос України”, “Сегодня”, “Факти”, “Урядовий
кур’єр”. Водночас і десятки
місцевих газет, які перебувають на стадії реформування,
наголошують, що неувага
до конфлікту “Укрпошти” із
галуззю підриває довіру до
Уряду. Керівники друкованих
ЗМІ готові до діалогу, розуміють економічні реалії, але
обурюються грубим диктатом поштового монополіста»,
– наголошує перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко.
У свою чергу, редактори
нарікають на низьку якість
доставки преси.
«Якість та своєчасність
доставки, що регламентується наказом “Укрпошти”, не
відповідає дійсності. Є непоодинокі випадки (особливо в

селах та районних центрах)
коли преса доставляється 1-3
рази на тиждень. Механізми
роботи з передплатою застарілі, бази передплатників
не аналізуються та робота з
ними не ведеться. Стан розрахунків з видавцями щороку
погіршується, що приводить
до погіршення фінансового
стану галузі взагалі», – коментує Сергій Охріменко (ПрАТ
«Сегодня Мультимеда»).
На тому, що подібні дії
Укрпошти штовхають періодику до «повільного вмирання», наголошує і головний
редактор
парламентської
газети «Голос України» Анатолій Горлов. На його переконання, нарікання на
збитковість організації передплати, доставки періодики,
що у підсумку нібито тягне
поштову галузь у фінансове
болото, є безпідставними.
Підвищення зробить газету недоступною для більшості
потенційних споживачів, у
цьому переконана редактор

Укрпошта повинна надати
економічне обґрунтування
нових тарифів, щоб журналісти і громадськість могли
зрозуміти, які саме затрати
у них включені. «На сьогодні
такого обґрунтування немає,
пропоновані розцінки виглядають “взятими зі стелі”. І
поки що ми не бачимо готовності “Укрпошти” до цивілізованого діалогу», – каже Сергій
«Вечірньої газети» (Кірово- Томіленко.
градська область) Олена КоНаціональна спілка
журналістів України
лесникович: «Тим більше, що
сьогодні серед читачів газет
Від редакції:
переважна більшість – люди
Редакція «Ірпінського вісз незначними статками, які не
можуть користуватися Інтер- ника» у свою чергу підтримує
заяву НСЖУ, із болем констанетом».
Про несвоєчасну доставку туючи факт, що існуючою нині
газети говорить і редактор га- якістю роботи «Укрпошти»
зети «Новини Фрунзівщини» невдоволені також й ірпінські
(Одещина) Вікторія Майнич: передплатники, що у свою
«Почастішали випадки “лівої” чергу підриває бажання багапередплати, коли листоноші тьох наших постійних читачів
гроші передплатників кла- передплачувати газету і має недуть собі в кишеню, а потім гативний вплив і на економіку
через раз за рахунок інших видання. Зважаючи на масово
передплатників носять га- низький рівень передплат усіх
зету. В одному із сіл (досить видань в Україні, «Укрпошта»
великих) нашого району вже передусім мала б подбати про
третій рік відсутній листоно- створення сприятливих умов
ша, що призвело до втрати для більш тісної співпраці з пеблизько 120 екземплярів га- ріодичними виданнями та істотзети. Що ми не робили – ні- ного покращення якості своїх
чого не допомагає. Ніхто не послуг, що однозначно мало
хоче працювати і місити в се- би позитивний ефект для усіх
лах болото та дражнити собак сторін. Натомість обирається
шлях, який тільки поглибить і
за копійчану зарплату».
Перший секретар НСЖУ без того глибоку кризу в обох
Сергій Томіленко наголошує: галузях.

ВАРВАРИ

ПОГРАБОВАНО ворзельську бібліотеку
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
У ніч з 16 на 17 березня
була пограбована
ворзельська бібліотека
ім. Ю. Бедзика. За
повідомленням її
завідуючої – Світлани
Сич, було викрадено
комп’ютерну техніку та wifi роутер.
«Усе те, що ми збирали
по крупицях, те, що безкоштовно слугувало громаді
– вкрадено. Як боляче усвідомлювати те, що трапилося.
Стільки сил було вкладено
в модернізацію бібліотеки,
стільки надій пов’язано зі
створенням сучасного бібліотечного середовища! Немає
слів, жах…» – у розпачі сповіщає пані Світлана.
Новина викликала обурення серед громади Приірпіння, особливо на тлі того,
що цими днями було скоєно

ще низку подібних злочинів:
перевернуто автобусну зупинку у Ворзелі, викрадено
оновлені смітники у цьому ж
селищі, пограбовано капличку в Ірпені. За неофіційними
даними, постраждав цієї ночі
і стоматологічний кабінет у
ворзельському санаторії «Перемога». «Чесно сказати, я це
навіть крадіжкою не хочу назвати, це просто кощунство:
обікрасти бібліотеку і церкву,
і ще щось на цвинтарі потягнути! Хто так вчинив, вони не
сповна розуму. А гроші можна зібрати і купити нове, на
те ми і громада. Створіть рахунок, фотозвіт, і все буде», –
обурюються місцеві жителі у
соцмережах.
Про крадіжку оргтехніки
в бібліотеці заявлено до поліції. Наразі триває розслідування злочину.

ШКОЛА ЮНКОРІВ
ДІТИ ПРИІРПІННЯ

відзначили Міжнародний
День поезії
творчістю земляків

21 березня в Ірпінській бібліотеці відбувся щорічний
міський конкурс читців поезії серед учнів Приірпіння. Традиційно вже протягом 10 років у День поезії юні декламатори збираються разом, щоб продемонструвати свої
здібності.
Цьогоріч діти декламували вірші поетів Приірпіння. Лунала поезія Леоніда Закордонця, Олександра Борщенка,
Ніли Висоцької, Василя Шаройка, Катерини Матвєєвої та
інших.
«Найбільше діти люблять читати вірші Леоніда Закордонця та Юлії Бережко-Камінської (її вірші сьогодні найбільше декламували). Ми побачили, які у Приірпінні талановиті діти, адже вони під впливом інших створюють
власні вірші», – зазначила Алла Михайлівна Костєва, бібліотекар Ірпінської школи №12.
За першість у декламуванні віршів змагалися учні
1–11 класів з усіх ірпінських шкіл. Конкурсанти самостійно
обирали вірші. А для учасниці читань Софійки твір написала її мама, Катерина Дубініч-Тарапата.
«Вражали сьогодні усі учасники без винятку відчуттям
того, що кожен із них, декламуючи, прожив маленьке життя на сцені, – зауважує член журі, спеціаліст управління
освіти і науки Ірпінської ради Тетяна Василівна Панасюк.
– Власне, цей захід і проводиться задля виявлення і підтримки цих талантів і з метою популяризації слова, книги,
а сьогодні – ще й творчості наших місцевих авторів».
Учасники отримали грамоти лауреатів та переможців.
Серед переможців – Марія Зоря, учениця 9 класу Ірпінської школи №13. «Сьогодні я читала вірш про війну. Бо
вважаю, що ця тема, на жаль, зараз дуже актуальна і завдяки поезії я можу донести до людей ті емоції і переживання,
які були в автора. Мені подобається декламувати поезію
поетів Приірпіння, бо серед них є сучасні, прогресивні
люди, які можуть поділитися своїми думками з усією Україною», – розповідає Марія.
Конкурс не лише розкрив кожного учасника, а й допоміг поринути в цікавий світ творчості письменників рідного краю.
Дарина ХАМІНА, 10 клас, Гостомель

Подаруй бібліотеці
сучасну книгу!
Зауважимо,
що
про
комп’ютеризацію закладу бібліотекарі та відвідувачі цього осередку культури мріяли
давно. «Сьогодні у бібліотеки
щасливий день! Без перебільшення – УНІКАЛЬНИЙ!
Вперше за 25 років бібліотека отримала нову комп’ютерну техніку: wi-fi роутер і
принтер. Зроблено вагомий
внесок у модернізацію біблі-

отеки, а одночасно і крок у
розвитку інформаційно-культурного середовища Ворзеля. Нова, сучасна техніка
слугуватиме нашим читачам
та громаді селища», – писала 20 грудня минулого року
Світлана Сич на своїй сторінці
у Фейсбуці, дякуючи за такий
довгоочікуваний і потрібний
подарунок від Ворзельської
селищної ради.

З нагоди Всесвітнього дня книги, який відзначається
щороку 23 квітня, з 23 березня відділ культури, національностей та релігій ІМР започатковує флеш-моб «Подаруй
бібліотеці сучасну книгу», який триватиме рівно 1 місяць.
Підсумки будуть підведені 23 квітня.
«Звертаємося до всіх жителів Приірпіння із закликом
подарувати бібліотеці книги актуальної сучасної української літератури, будь-якого жанру, тематики, галузі, в
тому числі книги для дітей і юнацтва. Важливо, щоб подарована Вами книга була цікавою для читачів!» – зауважила
начальник відділу культури Євгенія Антонюк.
Книги можна принести за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а, Центральна міська бібліотека.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
► Ірпінь. Різанина в центрі
міста
19 березня близько 10-ї
ранку в центрі Ірпеня двоє
близнюків 19-річного віку
були поранені холодною
зброєю невідомими особами. За свідченнями очевидців, події розвивалися
наступним чином: біля вокзалу виникла сварка між
шістьома хлопцями з розкладом сил четверо на двох.
Сварка переросла у бійку на
вулиці Шевченка в районі
кафе «Спокуса». Події перемістилися до «ЕКО-маркету»,
поблизу входу в який у хід
пішла холодна зброя.

У результаті швидка госпіталізувала двох близнюків
з колотими ранами. В одного була перев’язана голова,
в іншого – поранення в області живота. Наразі стан потерпілих є стабільним. Провадяться слідчі дії.
Нагадаємо, що останнім
часом почастішали випадки
розв’язання конфліктів за допомогою ножа чи зброї. Поліцейським громадяни пояснюють, що такий «дрібний запас»
вони носять з собою тільки
для самооборони. Як повідомив очільник поліції Київщини
Дмитро Ценов, тільки з початку року в області скоєно понад

20 правопорушень, де під час
спірних ситуацій конфліктні
сторони нанесли одна одній
тілесні ушкодження.
Відділ комунікації поліції
Київської області

► Коцюбинське. Знайдено
сумку з бойовою
гранатою
20 березня небайдужий
житель смт Коцюбинське
зателефонував до поліції та
повідомив про небезпечну
знахідку на автобусній зупинці: хтось залишив сумку
з гранатою. За вказаною
адресою одразу прибули
слідчо-оперативна
група

поліції та працівники вибухо-технічної служби. У
сумці поліцейські виявили
і вилучили дульнозарядну
гранату «ВОГ 25» калібру
40 мм, 7 патронів калібром
7,62 мм. Також з місця події
вилучено сім-карту, мобільний телефон, зарядний пристрій і батарею до телефону.
Шановні громадяни! Якщо
Ви виявили у громадському
місці підозрілий предмет, не
залишайте цей факт без уваги.
Залишені без нагляду пакунки, валізи і предмети, схожі
на зброю та бойові припаси,
можуть становити реальну
загрозу. У разі їх виявлення

одразу повідомляйте до поліції рилась у житлову квартиру,
за телефоном «102».
там було виявлено тіло господаря
без ознак життя. ПоВідділ комунікації поліції
Київської області жежники відразу приступили
► Буча. Загибель у пожежі до гасіння. О 3:53 вогонь локалізували, о 4:06 повністю
19 березня майже о третій ночі на гасіння пожежі у ліквідували. Загалом на місбучанській 9-поверхівці ви- ці пригоди працювали 8 порушили два відділення по- жежників і 2 одиниці техніки.
жежно-рятувальних частин Вогонь знищив речі, пошко(з Бучі і з Ірпеня). У будинку див стіни коридору (20 м2) та
№4 на бул. Богдана Хмель- квартири (9 м2).
ницького на сходовій клітині
Причини загибелі власни2-го поверху спостерігалося ка помешкання та виникненсильне задимлення.
ня пожежі наразі встановлюРятувальники з’ясували, ються.
що пожежа виникла в кориАліна ГОРДІЄНКО
дорі 2-го поверху та поши-
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Лебедина пісня зарплати: ПЕНСІЯ
Що «світить»
працюючим
пенсіонерам

Володимир КОСКІН, фото Володимир ШИЛОВ

(початок — с. 1)

Електронні
пенсійні
посвідчення
Торік Кабмін своїм розпорядженням №672-р схвалив
«Стратегію модернізації та
розвитку Пенсійного фонду України на період до
2020 року».
Поліпшення якості обслуговування громадян, як частини «Стратегії», планується
забезпечити шляхом запровадження модернізованого пенсійного посвідчення
– електронного документу
з широкими функціональними можливостями, зокрема, забезпечення надійної
ідентифікації особи, носія
повноцінної інформації про
пенсійні виплати, дистанційного доступу до електронної
пенсійної справи, інших
сервісів та до персональних
даних в інформаційних ресурсах пенсійної системи,
обліку використання та/або
оплати наданих пенсіонеру
пільг, функції платіжної банківської карти, інструменту
участі пенсіонера в різних
соціальних та адресних програмах тощо.

Електронні трудові
книжки
На базі реєстру застрахованих осіб створять обов’язкову для роботодавців і
працівників
електронну
централізовану систему реєстрації та обліку трудових
відносин. «Отже, відбудеться заміна паперових трудових книжок з урахуванням
вимог законодавства у сфері захисту персональних даних. Таким чином мається
на меті уникнути фальсифікацій, втрат трудових книжок, спрощення отримання
довідок із місця роботи,
кредитів у банківських установах тощо. Також головним
плюсом від введення е-книжок є достовірність і збереження даних про працівника, а також зниження витрат
роботодавця на утримання штату. Так, довідку про
зарплату можна буде от-

ергова пенсійна реформа не принесла
результатів – кількість пенсіонерів у
країні все ще залишається дуже високою.

Ч

римати у мережі. E-книжка
виглядає як пластиковий
паспорт або водійські права
(фото, ПІБ і підпис власника, термін дії) і називається
«Посвідчення застрахованої
особи». Перші ID-картки
замість паперових книжок
заплановано видавати вже
до кінця 2017-го», – розпо-

РОЗПОДІЛ
за розмірами
пенсій по регіону:
► до 800 грн –
163 особи;
► від 801 до 2000 грн –
15 942 особи;
► від 2001 до 3000 грн
– 4505 осіб;
► понад 3000 грн –
1975 осіб.
Найбільший розмір
пенсії по управлінню
становить 36 810 грн,
її отримує колишній
працівник льотновипробувального
складу.
відає начальник Управління
Пенсійного фонду України в
місті Ірпінь Валентина ЗАБОЛОТНА.
На підставі кількості років
сплати страхових внесків розраховується трудовий стаж,
який дає право на пенсію і
який внесуть в електронну
книжку (нагадаємо, сьогодні чоловікові для отримання пенсії потрібно офіційно
відпрацювати 35 років, жінці
– 30 років). Далі вже кадровики будуть зобов’язані вносити і в реєстр, і в е-книжку
всі дані про працівника: коли
він прийнятий на роботу, на
яку посаду, коли переведений на іншу посаду або
звільнений, за якою статтею.
Оскільки реєстр сплати страхових внесків ведеться тільки

Максимальний розмір пенсій, які призначаються в
Україні, становить 10 740 грн. Водночас, майже 9
тис. пенсій, призначених в країні до 1.10.2011 р.,
виплачуються в раніше встановлених розмірах без
обмеження максимальним розміром. Найбільша
пенсія, яка виплачується по Україні, становить
58 764,62 грн. Така пенсія призначена за вислугу
років працівнику льотно-випробувального складу,
Герою України.

з 1.07.2000 р., то повністю
відмовитися від паперових
книжок зможуть лише ті, хто
почав офіційно працювати після цієї дати. Решті при
розрахунку трудового стажу
поки доведеться пред’являти
і паперову книжку.
Ведення справ пенсіонерів в електронному форматі
дозволить істотно скоротити
процес оформлення пенсій.
Згідно з обіцянками уряду,
на це йтиме буквально півгодини, у той час як зараз
на це витрачається не менше 10 днів. Також у Мінфіні заявляють, що електронні
посвідчення унеможливлять
втрату або фальсифікацію
пенсійних справ. Наприклад,
торік, у ході всеукраїнської
перевірки і верифікації одержувачів соцдопомоги було
рекомендовано призупинити виплату майже півмільйона пенсій. За підсумком
59 українцям (не жителям
Приірпіння) пенсії скасували
у зв’язку з виявленими махінаціями в ході оформлення
документів.
Внутрішній аудит проводить і сам Пенсійний фонд.
За результатами досліджен-

Відповідно до частини
першої ст. 47 Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», тимчасово, у період
по 31 грудня 2017 р., встановлено особливий порядок
виплати пенсій працюючим
пенсіонерам, зокрема пенсія виплачується в розмірі
85% від призначеного розміру, але не менше 150%
від прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які
втратили працездатність.
Водночас, згідно з положеннями зазначеної статті,
такий порядок не застосовується до деяких категорій
пенсіонерів. «Ніяких загроз
працюючим пенсіонерам не
буде. Ми не будемо ставити
перед людьми вибір – зарплата чи пенсія», – про це
заявив віце-прем’єр-міністр
Павло Розенко в ефірі телеканалу «News One», повідомляє прес-служба уряду.
За словами віце-прем’єра,
така практика існує в багатьох розвинених європейських країнах, але зараз є
неприйнятною для України.
«Ми чітко розуміємо,
що українці залишаються
працювати на пенсії не від
хорошого життя. Тому держава повинна забезпечити
право людини продовжувати працювати», – зазначив
Розенко, додавши, що зараз
кількість працюючих пенсіонерів в Україні становить
2,5 млн осіб. Для порівняння по Ірпінському регіону
кількість працюючих пенсіонерів складає 7534 особи,
тобто 33% від загальної
кількості пенсіонерів.
Нагадаємо, що в разі
працевлаштування
(реєстрації
підприємницької
діяльності) обов’язково необхідно повідомити про це
органи Пенсійного фонду
України. Це ж стосується й
зміни місця проживання,
звільнення, припинення підприємницької діяльності та
інших обставин, що можуть
вплинути на розмір та своєчасність виплати пенсії. Неповідомлення або невчасне
повідомлення про працевлаштування призводить до
незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають
поверненню органам Пенсійного фонду.

енсія в Україні – це нагорода за вміння
П
вижити в нелюдських умовах. Усі
ми потенційно засуджені до вищої міри
соціального захисту – державної пенсії.
ня, торік виявили 5,9 тис.
фінансових порушень на
загальну суму 19,4 млн грн.
Планується, що впровадження електронних посвідчень
пенсіонерів допоможе істотно скоротити цю кількість.
По Ірпінському регіону
підлягало перевірці 7653
особових рахунки. Було виявлено незначну кількість
пенсійних справ, які містили, зокрема, невідповідність
даних щодо сум заробітку в
пенсійній справі та реєстрі
застрахованих осіб, невідповідність
реєстраційного
номера облікової картки
платника податків. Зазначеною перевіркою підтверджено відсутність масових
і системних порушень при
здійсненні пенсійних виплат
та в результаті верифікації
жодній особі по регіону не
припинено пенсійні виплати.

Осучаснення пенсії
в 2017 році
Крім підвищення мінімальної пенсії (з 1 травня – 1312 грн, з 1 грудня
– 1373 грн) очікуємо осучаснення виплати пенсій.
Віце-прем’єр-міністр Павло
Розенко доручив Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в
найкоротші терміни напрацювати механізм справді
справедливого осучаснення
пенсій та обрахувати конкретний ресурс, який потрібен, щоб провести таке осучаснення пенсій.

Щодо мінімальної
пенсії
Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили

працездатність (не плутати
з іншими групами населення), визначеного Законом
про Державний бюджет За видами
України на поточний рік, за
призначених
наявності:
► у чоловіків – 35 років пенсій чисельність
пенсіонерів по
страхового стажу;
► у жінок – 30 років стра- Ірпінському регіону
хового стажу (ст. 28 Закону на 1.03.2017 р.
України «Про загальнообов’язкове державне пен- розподілилась
наступним чином:
сійне страхування»).
– за віком –
На 2017 р. прожитковий
мінімум для осіб, які втрати- 18 802 особи;
ли працездатність, встанов– за інвалідністю –
лено:
2325
осіб;
►
з
1.01.2017
по
– у разі втрати
30.04.2017 – 1247 грн;
►
з
1.05.2017
по годувальника – 936
30.11.2017 – 1312 грн;
осіб;
►
з
1.12.2017
по
– за вислугу років
31.12.2017 – 1373 грн.
–
302
особи;
У разі, коли щомісячний
– соціальні пенсії –
розмір пенсійних виплат не
досягає прожиткового міні- 134 особи.
муму, встановленого закоСередній розмір
ном для осіб, що втратили пенсії складає
працездатність, таким особам надається щомісячна 1966,09 грн;
державна адресна допомога 92% від загальної
у сумі, якої не вистачає до кількості одержувачів
зазначеної. При наявності мають суми
страхового стажу меншої пенсійних виплат,
тривалості, пенсія за віком
встановлюється в розмірі, що перевищують
пропорційному наявному прожитковий
страховому стажу, виходячи мінімум (1247 грн).
з мінімального розміру пенза новим місцем проживансії за віком.
ня (реєстрації).
Якщо пенсіонер
Під
час
зарахування
переїжджає
пенсіонера на повне державне утримання питання
У разі переїзду пенсіоне- щодо обліку та пересиланра на постійне або тимчасове місце проживання в іншу ня його пенсійної справи
місцевість орган Пенсійного вирішують відповідно до
фонду протягом 5 днів із Порядку зарахування та
дня отримання заяви над- використання коштів, які
силає в орган Пенсійного підлягають перерахуванню
фонду попереднього міс- Пенсійним фондом устаноця проживання пенсіонера вам (закладам), де особи
лист (запит) із проханням перебувають на повному
надіслати пенсійну справу. державному утриманні, запостановою
Упродовж 10 днів із дня твердженого
отримання запиту пенсійну Кабінету Міністрів України
справу пересилають в ор- від 4 березня 2004 року
ган, що призначає пенсію, №269 (269/2004-п).

ДОВІДКА:

Які документи подають
для підвищення пенсій і
встановлення надбавок?
Для призначення до пенсій надбавок,
допомоги, додаткової пенсії, компенсації та підвищень відповідно подають такі
документи:
• про визнання заявника ветераном
війни, особою, на яку поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»,
або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі ст. 12–16 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
• про визнання особи такою, що має особливі заслуги
перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно
до ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні»);
• про визнання заявника реабілітованим або членом
сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з п. «г»
ст. 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);
• про надання статусу особи, що проживає, працює
(навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі ст. 6
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в
Україні»);
• про надання статусу учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС або постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»);
• експертний висновок щодо встановлення причинового зв’язку смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної
виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»);
• про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки
відповідно до Закону України «Про донорство крові та її
компонентів»);
• висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.07.2008 р. №654 (654/2008-п)
«Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»).
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УКРАЇНА І СВІТ
ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ

У ЧОМУ УКРАЇНА
ЗВИНУВАЧУЄ РОСІЮ?
У Гаазі 6–9 березня відбулися судові засідання за позовом України
проти Росії. Як повідомлялося, 16 січня 2017 р. Україна подала позов
до Міжнародного суду ООН у Гаазі (Нідерланди) для притягнення
Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму
і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
Заява України
Представником України в
суді була заступник міністра
закордонних справ з питань
європейської інтеграції Олена
Зеркаль.
Нижче – тези виступу українського дипломата.
«Україна звернулася до
суду за захистом основних
прав народу України, який
зазнав порушення міжнародного права з боку Російської
Федерації (далі – Росія – ред.).
Тисячі невинних українців
уже відчули на собі смертоносні атаки, а мільйони залишаються під невідворотною
загрозою. Їхнє мирне життя
зруйноване, а фундаментальні права нахабно порушуються одним із постійних
членів Ради безпеки ООН
– Росією, яка безперервно
продовжує смертоносну підтримку незаконних збройних формувань, які вчинили
численні терористичні акти в
Україні.
В окупованому Криму Росія повністю зневажає права
людей, впроваджуючи політику культурного знищення
і дискримінації. Такі дії неприпустимі для міжнародної
спільноти, вони засуджені
ООН. Росія здійснює свою
зовнішню політику, незважаючи на людські життя і використовує будь-які засоби для
нав’язування своєї волі.
Сьогодні я прошу захистити основні права українського народу. Ми вимагаємо
справедливості і міжнародно-правової відповідальності,
у той час, як Росія продовжує

демонструвати зневагу до
своїх зобов’язань за міжнародними договорами.
Ситуація дійсно жахлива. В
останні кілька тижнів “ставки”
були підвищені. Підтримувані Росією незаконні збройні
формування збільшили кількість атак і посилили “градус”
залякування мирного населення. В Авдіївці протягом
тижня – з 29 січня до 5 лютого – моніторингова місія
ОБСЄ підтвердила щонайменше вісім смертей мирних
громадян і 30 випадків отримання ними поранень. Місто
зазнало значних руйнувань
житлових будинків і критичної інфраструктури, цивільне населення залишене без
електрики, водопостачання й
опалення під час суворих морозів. Протягом двох місяців
з початку 2017 р. кількість
снарядів, які використовувалися для обстрілів Авдіївки,
оцінюється на рівні 15 тис.

Ця кількість відповідає 14 вагонам, наповненим боєприпасами. У той же час офіційний представник російського
президента публічно висловив надію, що підтримувані
Росією незаконні групи не
залишаться без боєприпасів.
Чи можуть залишатися
будь-які сумніви в тому,
звідки це озброєння
поставляється? Ні! Воно
поставляється з Росії.
У цій справі Україна вимагає компенсації за невпинні порушення Росією
двох міжнародних договорів:
Міжнародної конвенції про
боротьбу з фінансуванням
тероризму і Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації.
З моменту відновлення
незалежності України після
розпаду Радянського Союзу народ України намагався
втілити в життя демократич-

ні цінності, встановити життя
людини та її гідність найвищою соціальною цінністю
держави і суспільства. На
відміну від багатьох інших
посткомуністичних країн, в
Україні ніколи не було напруженості на етнічному грунті.
Конституція і законодавство
України встановлюють всеосяжну систему захисту прав
етнічних груп.
Трансформація України і
зміцнення її зв’язків з Євросоюзом стали причиною особливого роздратування Росії,
яка погрожувала знищити
економіку України, вводячи
каральні односторонні торгові обмеження, намагалася
заморозити українців, припиняючи постачання газу в
холодний зимовий сезон і
піддавала сумніву територіальну цілісність України.
Протягом останнього десятиліття втручання Росії у
справи України постійно поглиблювалося. Воно досягло
небезпечних нових рівнів у
2014 р., коли Росія вирішила
втрутитися в Україну із застосуванням військової сили;
підтримувати незаконні угруповання, які здійснюють акти
тероризму на українській
землі; порушувати права
мільйонів українських громадян, включаючи для багатьох
з них право на життя.
Настав час визнати: уже
достатньо!
Це те, що привело нас
сюди, у Міжнародний суд
ООН. У цей складний час ми
повинні довіритися міжнародно-правовим інститутам
для захисту. Ця справа стане
сигналом того, що міжнародний правовий порядок може
протистояти могутнім державам, які зневажають міжнародне право.
У той же час наше сьогоднішнє прохання дуже скромне. Усе, чого ми шукаємо,
– це стабільності і спокою у
непередбачуваній і небезпечній ситуації. Пане президенте,
судді, у світлі невідворотної
небезпеки, яка нависла над
народом України, я закликаю
вас вжити необхідні заходи».

ПЕРШИЙ КРОК – ПОЗОВ У ГААЗІ – ЗРОБЛЕНИЙ
і притягти Росію до відпові- здобуто 100 тисяч речових му». За словами міністра,
Президент Петро
дальності, – зазначив він і доказів, у тому числі зразки репресивна політика окуПорошенко заявив, додав: – У Міжнародному зброї та військової техніки паційної влади позначаєть-

що позовом у Міжнародному суді ООН зроблено
перший крок до притягнення Росії до відповідальності
за злочини, які були скоєні
проти українських громадян
в анексованому Криму та на
Донбасі. «На жаль, ця справа
не швидка, і займе навіть не
місяці, а роки. Але ми очікуємо, що будуть ужиті відповідні заходи, які дозволять
принаймні усунути нові постачання зброї, терористів»,
– заявив Президент. Порошенко нагадав, що Україна
вимагає зобов’язати Росію
закрити
неконтрольовану
ділянку кордону і припинити
всі постачання зброї, техніки
і грошей сепаратистам, а також підготовку на території
Росії найманців.
«Я – реаліст і не маю
жодних ілюзій щодо позиції
Росії та її можливих кроків.
Але ми повинні виходити з
того, що на нас покладена
відповідальність за об’єднання зусиль усього світу,
щоб переконливо довести

Суді ООН ми боремося за виробництва Росії, захоплені
справедливе покарання тих, під час боїв».
хто винен у смерті тисяч
людей у результаті теро- «Із них недобрим
ристичних атак на Донбасі; сміхом сміється
хто поставляв танки, найсу- весь світ»
часнішу артилерію, системи
залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси,
ракети, якими обстрілювали
Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у
Волновасі, збивали МН-17.
Україна наполягає на припиненні окупантами утисків
українців та кримських татар
Міністр
закордонних
у Криму».
справ Павло Клімкін: «Ми
почали слухання в МіжГенеральний
народному суді ООН, і ми
прокурор Юрій
доведемо, що Росія фунЛуценко:
даментально порушує Конвенції, які встановлюють
правила
цивілізованого
світу. І коли російські представники в Гаазі офіційно кажуть про те, що всі
ці сотні сучасних танків,
броньованих машин і артилерії, “Градів” бойовики
просто знайшли у шахтах,
то з цього сміється, але не«У справі “Україна проти добрим сміхом, увесь світ.
Росії” зібрано понад 800 то- Те, що відбувається в Гаазі
мів матеріалів, з них 300 то- – це наша спільна мета. Ми
мів під грифом “таємно” хочемо довести, що Росія
і “цілком таємно”. Під час є спонсором тероризму на
підготовки судового позову державному рівні і що вона
опитано 1400 потерпілих, на державному рівні нама2000 свідків, проведено гається свідомо просувати
1800 судових експертиз і расову дискримінацію на
території окупованого Кри-

ся на не тільки кримських
татарах чи українцях, переслідування стосуються всіх,
хто не згоден із нинішнім
станом справ у Криму.

«Україна має більш
ніж достатньо
доказів
порушень Росією конвенції
про заборону фінансування
тероризму. Її аргументи
абсурдні», – заявив міністр
юстиції Павло Петренко.
При цьому глава Мін’юсту
назвав «театром абсурду»
представлення російською
стороною своїх аргументів.
«Я переконаний: копітка
робота останніх трьох
років сотень фахівців, експертів, юристів дасть свій
результат – відновлення
справедливості, підтвердження того, що за будь-які
порушення і злочини, які
вчиняють із боку тих чи інших осіб, які б посади вони
не мали в Москві, буде
відповідальність», – підсумував він.
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Президент Петро Порошенко під час виступу на
засіданні Ради регіонального розвитку озвучив своє
бачення ситуації в країні.
Щодо блокади Донбасу: «Обмежений обмін товарами
може відновитися, як тільки Росія і її маріонетки повернуть
українським власникам украдені заводи. Внаслідок блокади ми втратили останню сферу впливу на ці території. Для
тих, хто хоче відштовхнути і подарувати ці землі Путіну, –
це абсолютно прийнятна стратегія. Для тих, хто хоче, щоб
ці підприємства були “якорем”, який тримає окуповані
території надією повернутися в Україну, це питання життя і смерті». Президент назвав блокаду «спецоперацією з
витіснення Донбасу до складу Росії»: «Усе чіткіша загроза
анархії й отаманщини. Яскравий доказ – реальні потенційні наслідки так званої блокади. Її організатори показали
себе майстрами політичного піару. Вони грамотно вирахували “больову точку”, “спіймали хвилю” суспільних очікувань, виявили “оголений нерв”. Але організатори блокади
обманювали суспільство, тому що насправді то була не
блокада. Яка блокада, коли там “дірка” в кордоні з Росією
в сотні кілометрів?»
Щодо інфляції: «Тягар високих цін – те, що людей зараз
хвилює найбільше. Цього року інфляція буде вимірюватися, сподіваюся, вже однозначною цифрою – менше 10%.
До 2019 р. наше спільне завдання – вийти на показник
інфляції близько 5% річних». Президент нагадав, що позаминулого року інфляція склала 43% річних.
Щодо дострокових виборів. Порошенко не бачить сенсу у проведенні дострокових парламентських виборів:
«Ніякої перспективи, щоб у результаті був обраний парламент із більшим реформаторським потенціалом, ніж
той, який зараз працює». За його словами, передвиборча
кампанія поставила б «на паузу» всі реформи мінімум на
рік, «…а далі новий склад Ради виявився б настільки строкатим, що годі й сподіватися на нову коаліцію».
«Україна може втратити державність, якщо її громадяни не усвідомлять, що монополію на застосування сили має тільки держава», – заявив Президент Петро
Порошенко у виступі з нагоди святкування 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 рр. «Попереджаю тих,
хто виходить за межі закону і здорового глузду, що я буду
протидіяти всім, хто буде намагатися на догоду Росії насаджувати в Україні безлад і анархію. Буду протидіяти і
переконанням, і силою правоохоронних органів», – сказав Порошенко. За його словами, «у сьогоднішній Україні
багато хто плутає демократію з махновщиною». «Усі акції
протесту повинні носити виключно мирний характер, пристрасть до зброї потрібно демонструвати тільки на фронті,
а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не
в тилу власних військ», – сказав він і закликав усі політичні сили зважати у своїй внутрішньополітичній боротьбі на
складні зовнішні обставини. «Хочете боротися проти президента – дуже прошу, на те ви й опозиція. Але Україну
не розхитуйте і не підпалюйте!» – резюмував Порошенко.
Партії «Свобода», «Правий сектор», «Національний
корпус», низка інших партій та організацій підписали
«Національний маніфест», задекларувавши об’єднання
зусиль для побудови національної Української держави.
«Ми, українські націоналісти, усвідомлюючи катастрофічний стан країни, маючи на меті здобуття й розбудову
великої національної держави, здатної забезпечити добробут і майбутнє українців, єднаємо свої зусилля на основі
фундаментальних, непорушних для нас принципів і цілей
і пропонуємо чіткий план першочергових кроків для досягнення цієї мети», – йдеться в документі. Вони виступають
за розрив дипломатичних відносин із Росією, повернення
країні ядерного статусу, право на вільне володіння зброєю, введення процедури імпічменту президента, створення єдиної помісної церкви. А також – за створення високотехнологічної професійної контрактної армії і резервної
армії. Підписанти пропонують очистити від ворожої пропаганди український інформаційний простір, забезпечити
українській мові статус єдиної державної, провести реальну люстрацію, посилити кримінальну відповідальність за
корупцію, прийняти закон про відкликання депутатів усіх
рівнів, суддів і чиновників.
Офіційний представник МЗС Росії Захарова заявила, що Янукович таки звертався із проханням ввести
війська на територію України. Мова йде про документ,
який свого часу зачитував представник Росії в ООН Чуркін
і який є в архівах ООН, про який відкрито говорив російський президент Путін. Між тим, нещодавно прес-секретар
президента Росії Пєсков повідомив, що Кремль не отримував офіційного листа від Януковича із проханням ввести
війська в Україну у березні 2014 р. «Жодного подібного
документа в Адміністрації Президента не реєструвалося»,
– повідомив він.
«Росія досі не виконала жодного пункту Мінських
домовленостей. Політична воля Москви їх виконувати
абсолютно відсутня, – сказано в заяві Міністерства закордонних справ. – Ситуація на Донбасі залишається вкрай
напруженою. Збільшується кількість збройних провокацій
з боку незаконних збройних формувань за підтримки Росії. Щоденно фіксуються десятки обстрілів, активно використовується артилерія, міномети, броньовані автомобілі,
реактивні системи “Град”. Події останнього місяця стали
демонстрацію наміру продовжувати курс Росії на ескалацію збройного конфлікту та небажання дотримуватися
взятих на себе зобов’язань».
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САМОВРЯДУВАННЯ
ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ

Де в Ірпені можна ОРЕНДУВАТИ
КОМУНАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ
Інформація про вільні нежитлові приміщення комунальної
власності територіальної громади м. Ірпеня, які можуть бути
передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності у 2017 році
Територіальна
громада
Ірпеня володіє майном комунальних
обслуговуючих
закладів і підприємств міста.
Одним із основних завдань
працівників управління інфраструктурного
розвитку,
інвестицій та ЖКГ є забезпечення ефективного використання цього майна. Діяльність комунальних закладів
та підприємств є специфічною в залежності від функціональної спрямованості, що
призводить до різного використання площі нерухомості,
яка їм належить. Тому аналіз
ефективності використання
даних об’єктів нерухомості
дозволяє зробити висновок:
деякі частини комунального майна можна надавати

в оренду для забезпечення
доходу в бюджет міста від
орендної плати.
Згідно з рішенням Ірпінської міської ради №342447-ІІ від 13.09.2013 вільні
нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади м. Ірпеня надаються в оренду суб’єктам
підприємницької діяльності.
Наш обов’язок – забезпечити

Відділ культури, національностей та
релігій Ірпінської міської ради:
- Міський будинок культури (загальна площа: 678,6 кв. м):
1) актова зала площею 251,9 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 33,6 кв. м (погодинно);
3) нежитлове приміщення площею 13,5 кв. м (погодинно);
- Клуб мікрорайону Романівка (загальна площа: 279,5 кв.
м):
1) нежитлове приміщення площею 102,0 кв. м (погодинно);
- Клуб с. Гостомель (загальна площа: 534,3 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 198,0 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 79,2 кв. м (погодинно);
- Культурно-оздоровчий комплекс смт Гостомель:
1) нежитлове приміщення площею 134,5 кв. м (погодинно);
- Центральний будинок культури:
1) нежитлове приміщення площею 41,2 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 228 кв. м (погодинно);
3) нежитлове приміщення площею 291 кв. м (погодинно).
- Центральна міська бібліотека:
1) нежитлове приміщення площею 19,1 кв. м (погодинно).
- ЦК «Уварівський дім»:
1) нежитлове приміщення площею 11 кв. м (погодинно).

Комунальний заклад «Ірпінська
центральна міська лікарня» Ірпінської
міської ради:

- Гостомельська амбулаторія ЗПСМ (загальна площа:
1400 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 62,1 кв. м;
2) нежитлове приміщення площею 55,5 кв. м;
3) нежитлове приміщення площею 19,9 кв. м;
4) нежитлове приміщення площею 17,8 кв. м;
5) нежитлове приміщення площею 13,0 кв. м.

Перший заступник міського голови
Д.В. Христюк

Начальник відділу
комунального майна Управління
ІРІт ЖКГ С.О. Канюра

Адреса об’єкту і контактні
дані, (ПІБ, телефон, e-mail)
для отримання
додаткової інформації

Тип об’єкта нерухомого майна
(стисла характеристика)

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету Ірпінської
міської ради про результати
конкурсного відбору експертів щодо
проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності
Протокол №5/2017
Об’єкт оцінки:
- м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (15 м кв.).
- м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 64-А (25 м кв.,
Дитяча юнацька спортивна школа Центр
«Спорт для всіх»);
- смт Ворзель, вул. Березова (Кірова), 5
(21,95 м кв.).
Переможець конкурсу:
ТОВ «Експерт Ін».

максимальну ефективність і
результати даної співпраці.
До Вашої уваги – інформація про вільні нежитлові приміщення комунальної власності
територіальної громади м. Ірпеня, які можуть бути передані
в оренду суб’єктам підприємницької діяльності у 2017 р.

Антонюк Є.П. (начальник):
(04597) 555-93,
Охріменко О.І. (бухгалтер):
(04597) 555-29
м. Ірпінь, вул.74 Стрілецької
дивізії, 1
м. Ірпінь, вул. Поповича, 7,
мікрорайон Романівка
смт Гостомель, вул. Остромирська, 37
смт Гостомель, вул. Святопокровська, 117
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183

м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а
смт Ворзель, вул. Курортна, 74
Лук’яненко Н.П. (бухгалтер):
(04597) 617-13
смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73. (04597) 31-202

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Виконавчий комітет Ірпінської
міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади:
- спеціаліста першої категорії
служби у справах дітей та сім’ї на
час відпустки по догляду за дитиною
до трьох років.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста у напрямку
підготовки психологія, соціальні робота, педагогіка, правознавство.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад, конкурсанти складають у письмовій формі
іспити на знання Конституції Украї-

РОБОТА
КП «Управління житловокомунального господарства «Ірпінь»
запрошує на постійну роботу:
– тракториста;
– робітника з благоустрою (прибирання вулиць);
– робітника дорожньо-експлуатаційної дільниці;
– вантажника дільниці санітарної очистки.
Офіційне працевлаштування
Адреса: м. Ірпінь, вул. Троїцька, 21; тел. приймальні:
(04597) 61-564; тел. відділу кадрів: (097) 763-86-50,
(067)234-45-64.

Управління освіти і науки Ірпінської
міської ради:
- Дитячо-юнацька спортивна школа (загальна площа:
1768,5 кв.м):
1) спортивний зал площею 118,6 кв. м (погодинно);
2 ) спортивний зал площею 160,6 кв. м (погодинно);
- Міжшкільний навчально-виробничий комбінат
(загальна площа: 2182,8 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 145 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 128,5 кв. м (погодинно);
- Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III
ступенів №12 з вивченням іноземних мов (загальна
площа: 11348 кв. м):
1) спортивний зал площею 763,3 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 18,6 кв. м (погодинно);
- Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх»
(загальна площа: 650 кв. м):
1) спортивний зал площею 146,2 кв.м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2
(загальна площа: 5990,02 кв. м):
1) актовий зал площею 137,9 кв. м (погодинно);
2) спортивний зал площею 530 кв. м (погодинно);
3) спортивний зал площею 87,7 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3
(загальна площа: 291,2 кв.м):
1) спортивний зал площею 3 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 66,7 кв. м (погодинно);
3) спортивний зал площею 548,6 кв. м (погодинно);
4) нежитлове приміщення площею 184,8 кв. м (погодинно);
5) нежитлове приміщення площею 73,8 кв. м (погодинно);
6) нежитлове приміщення площею 103,2 кв. м (погодинно);
7) нежитлове приміщення площею 182,9 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №5
(загальна площа – 3275,2 кв. м):
1) спортивний зал площею 166,7 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня №11
(загальна площа – 265 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 21,95 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17
(загальна площа – 6199,09 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 70 кв. м (погодинно);
2) нежитлове приміщення площею 259,4 кв. м (погодинно);
- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18
(загальна площа – 7295 кв. м):
1) нежитлове приміщення площею 72 кв. м (погодинно);
2) спортивний зал площею 180 кв. м (погодинно);
3) нежитлове приміщення площею 69,3 кв. м (погодинно);
4) спортивний зал площею 288 кв. м (погодинно);
5) нежитлове приміщення площею 52,8 кв. м (погодинно);
6) нежитлове приміщення площею 200 кв. м (погодинно);
7) нежитлове приміщення площею 170 кв. м (погодинно);
8) нежитлове приміщення площею 35,6 кв. м (погодинно);
9) нежитлове приміщення площею 70,6 кв. м (погодинно);
10) нежитлове приміщення площею 49,6 кв. м (погодинно).
Комунальне підприємство «УЖКГ «Ірпінь»:
1) підвальне приміщення житлового будинку площею 251,0 кв. м
(загальна площа: 3962,7 кв. м);
2) нежитлове приміщення площею 4 кв. м (загальна площа:
7269,3 кв. м);
3) підвальне приміщення житлового будинку площею 633 кв. м
(загальна площа: 633 кв. м);
4) І поверх житлового будинку площею 56,2 кв. м (загальна площа: 3962,7 кв. м)
Комунальний заклад «Центральний міський стадіон»
Ірпінської міської ради:
1) футбольне поле з синтетичним покриттям (7004 кв. м);
2) майданчик з синтетичним покриттям для гри у великий теніс
(660 кв. м);
3) майданчик з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол (648
кв. м);
4) зал для занять з єдиноборств №1 (80 кв. м);
5) зал для функціональних тренувань №2 (100 кв. м).

ни, Законів України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»,
а також законодавства України з
соціального захисту та допомоги,
основи державної сімейної політики
та захисту дітей, завдання та принципи соціальної роботи.
Потрібні документи: заява про
участь у конкурсі, особова картка
(форма затверджена Нацагентством України з питань державної
служби
від 05 серпня 2016 року №156) з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, паспорта, довідки
про присвоєння ідентифікаційного
номера, декларація особи уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік подається у порядку,
визначеному Законом України «Про
запобігання корупції» (в електронному вигляді), копія військового
квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних). Документи приймаються за адресою м.
Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 2-А, кім.
33 упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.
Повну інформацію про порядок
проведення конкурсу, розмір та
умови оплати праці буде надано по
тел.: 63-393.
Керуючий справами
Д.М. Негреша

Глієва І.В. (спеціаліст
відділу освіти): (04597)
60-541
м. Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 40
м. Буча, вул. Кірова, 129

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64
м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 28

м. Ірпінь, вул. Северинівська
(Жовтнева) 129-а

смт. Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), 37
смт. Ворзель, вул. Березова (Кірова), 5
м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10

смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4

Симонова В.І. (економіст):
(093) 400-15-93
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4
м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 15
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10
Бондаренко А.В. (гол.
бухгалтер): (093) 522-2334
м. Ірпінь, вул. Соборна, 183

Повідомлення
про демонтаж
гаражів в Ірпені
КП
«Контроль
благоустрою міста» Ірпінської
міської ради Київської області повідомляє, що в м. Ірпінь
по вул. Северинівській, 2,
біля садиби встановлено два
гаражі без належно оформленої дозвільної документації.
КП «Контроль благоустрою
міста» Ірпінської міської ради
просить добровільно демонтувати встановлені без належно оформленої дозвільної
документації два гаражі біля
садиби за адресою: м. Ірпінь,
вул. Северинівська, 2, до
27.03.2017 р.
У разі відмови здійснити демонтаж добровільно,
КП «Контроль благоустрою
міста» Ірпінської міської ради
та КП «УЖКГ «Ірпінь» змушені будуть здійснити демонтаж
двох гаражів, встановлених
без належно оформленої
дозвільної документації, примусово за адресою: м. Ірпінь,
вул. Северинівська, 2, а витрати з демонтажу і зберігання будуть покладенні на власника гаражів.
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 БЕРЕЗНЯ – 2 КВІТНЯ
ПОНЕДІЛОК, 27 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Х/ф «Повне
беззаконня».
10.55 Х/ф «Безсмертнi».
12.25 Суспiльний
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
14.00 Д/ф «Таємницi
Вiльнюса».
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Твiй дiм 2.
16.45 Д/с «Нацiональнi
парки Америки».
17.45 Вiкно до Америки.
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».

7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
22.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
23.00 «Грошi».
0.15 «ТСН».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Х/ф «Усе можливо».
11.15 Х/ф «Дочка
баянiста». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Дочка
баянiста». (12+).
13.30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».

19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Мата Харi».
(16+).
23.50 Т/с «Територiя
краси».
1.35 «Подробицi» - «Час».
2.20 Х/ф «Усе можливо».
3.45 «Готуємо разом».
4.25 «Стосується
кожного».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф «Руда».
13.50 Т/с «Сонячне
затемнення», 1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Сонячне
затемнення».
18.00 Т/с «Райське
мiсце», 55 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Два життя», 1 i
2 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Залiзний
кулак». (16+).
1.20 Сьогоднi.
2.10 «Говорить Україна».
3.10 Зоряний шлях.
5.20 Т/с «Адвокат».
(16+).

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.00 «За живе!»
11.30 Х/ф «Екiпаж».

14.00 «Битва
екстрасенсiв 16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23.40 «Давай
поговоримо про секс 3».
1.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
3.25 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.50 Абзац.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Хай живе
король Джулiан».
6.45 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.40 Kids` Time.
7.45 Х/ф «Макс Стiл».
(12+).
9.35 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1».
(16+).
11.45 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2».
(16+).
13.50 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана».
(16+).
16.00 Ревiзор Спешл.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент.
Пост-шоу.
0.10 Х/ф «Великий
солдат». (16+).
2.10 Небачене
Євробачення.
2.25 Служба розшуку
дiтей.
2.30 Зона ночi.

ICTV

17.25 «Зброя».
17.55 «Люстратор.
4.55 Служба розшуку
Прокляття системи».
дiтей.
18.30 «Спецкор».
5.00 Дивитись усiм!
5.50 Надзвичайнi новини 19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда».
з К. Стогнiєм.
(16+).
6.40 Факти тижня. 100
20.15 Т/с «Команда».
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
(16+).
9.10 Спорт.
21.15 Х/ф «Волл-стрiт».
9.15 Надзвичайнi
23.45 Х/ф «Зубастий
новини. Пiдсумки з К.
торнадо 3». (16+).
Стогнiєм.
1.15 Х/ф «Розмова».
9.50 Антизомбi.
(16+).
10.45 Секретний фронт.
2.35 Х/ф «Вишневi ночi».
Дайджест.
НТН
11.40 Х/ф «Еон Флакс».
(16+).
4.45 Т/с «Одного разу в
12.45 Факти. День.
Ростовi». (16+).
13.05 Х/ф «Еон Флакс».
8.05 Т/с «Кулагiн та
(16+).
партнери».
13.35 Х/ф «Джек Раян.
10.25 Т/с «Детективи».
Теорiя хаосу». (16+).
(16+).
15.45 Факти. День.
11.55 Т/с «Суто англiйськi
16.10 Х/ф «Джек Рiчер».
вбивства».
(16+).
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
18.45 Факти. Вечiр.
6». (16+).
19.20 Надзвичайнi
14.45 «Свiдок».
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда. 15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк
6». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя». 15.40 Т/с «Морський
(16+).
патруль». (16+).
22.20 Свобода слова.
17.25 Т/с «Детективи».
0.30 Х/ф «Операцiя
(16+).
«Вiдплата». (18+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
Канал "2+2"
партнери».
6.00 М/ф.
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8.00 «Вiдеобiмба».
6». (16+).
9.10 «Угон по-нашому».
23.15 «Свiдок».
10.25 «Стрингер».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила
12.10 Т/с «Загублений
2». (18+).
свiт».
0.50 Т/с «Морський
14.45 Т/с «Мисливцi за
патруль». (16+).
релiквiями».
2.25 «Свiдок».
16.30 Д/ф «Iлюзiя
2.55 «Випадковий
безпеки. Прокляття
фараонiв».
свiдок».

ВІВТОРОК, 28 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Т/с «Площа Берклi».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.20 Д/ф «Я за все
вдячний долi. Народний
артист України О.
Богданович».
12.10 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
12.20 Суспiльний
унiверситет.
12.45 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв`язку з
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Спогади.
16.15 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Гон».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перший на селi.
19.50 З перших вуст.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.

21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
22.00 «На ножах».
23.35 Драма «В ритмi
беззаконня». (16+).
1.20 «ТСН».

Iнтер
6.00 М/ф.

6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Мата Харi».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Мата Харi».
(16+).
14.15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Мата Харi».
(16+).
23.50 Т/с «Територiя
краси».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного
злочину. (16+).

18.00 Т/с «Райське мiсце»,
56 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Два життя», 3 i 4
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).

ICTV

16.35 Д/ф «Iлюзiя безпеки.
Загибель планети».
4.25 Факти.
17.30 «Зброя».
4.45 Дивитись усiм!
18.00 «Нишпорки».
5.35 Громадянська
18.30 «Спецкор».
оборона.
19.00 «ДжеДАI».
6.30 Ранок у великому
19.20 Т/с «Команда». (16+).
мiстi.
20.15 Т/с «Команда». (16+).
8.45 Факти. Ранок.
21.15 Х/ф «Ведмежатник».
9.15 Надзвичайнi новини з (16+).
СТБ
К. Стогнiєм.
23.45 Х/ф «Литовське
10.10 Бiльше нiж правда. весiлля». (18+).
6.40 «Все буде добре!»
11.55 Т/с «Спецзагiн
8.40 «Все буде смачно!»
НТН
«Шторм». (16+).
10.20 «За живе!»
11.50 Х/ф «За двома
12.45 Факти. День.
4.50 Х/ф «Добре сидимо!»
зайцями».
13.20 Х/ф «Костолом».
6.05 Х/ф «Небезпечно для
13.15 «МастерШеф 3».
(16+).
життя!»
16.00 «Все буде добре!»
15.10 Т/с «Майор i магiя».
7.50 Т/с «Кулагiн та
18.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
партнери».
18.30 «За живе!»
15.45 Факти. День.
8.30 Ранковий «Свiдок».
20.00 «МастерШеф Дiти
16.10 Т/с «Майор i магiя».
9.00 Т/с «Кулагiн та
2».
(16+).
партнери».
22.00 «Вiкна-Новини».
17.50 Т/с «Спецзагiн
10.30 Т/с «Детективи».
22.45 «МастерШеф Дiти 2». «Шторм». (16+).
(16+).
23.25 Т/с «Коли ми вдома». 18.45 Факти. Вечiр.
12.00 Т/с «Суто англiйськi
0.55 «Слiдство ведуть
19.20 Надзвичайнi новини вбивства».
екстрасенси».
з К. Стогнiєм.
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
Новий канал
20.20 Громадянська
6». (16+).
оборона.
14.45 «Свiдок».
3.00 Зона ночi.
21.05 Факти. Вечiр.
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк
4.40 Т/с «Друзi».
21.25 Т/с «Майор i магiя». 6». (16+).
6.00 Абзац.
15.40 Т/с «Морський
(16+).
6.55 Kids` Time.
патруль». (16+).
23.15 Х/ф «Пiдривник».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
Джерi».
(16+).
8.05 Kids` Time.
Канал "2+2"
19.00 «Свiдок».
8.10 Т/с «Друзi».
19.30 Т/с «Кулагiн та
11.00 Т/с «Щасливi разом». 6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
партнери».
16.00 Серця трьох.
8.30 «ДжеДАI».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
18.00 Абзац.
9.00 Д/ф «Помста
6». (16+).
19.00 Серця трьох.
23.15 «Свiдок».
21.00 Х/ф «Кiлери». (16+). природи».
11.00 «Шоумухослон».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила
22.50 Х/ф «Твої, мої i
11.30 «Облом.UA».
2». (18+).
нашi».
14.50 Т/с «Мисливцi за
0.55 Т/с «Морський
0.25 Х/ф «Випадковий
шпигун». (16+).
патруль». (16+).
релiквiями».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.
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ОГОЛОШЕННЯ про
зміну тарифу на
електропостачання
Шановні жителі
гуртожитку, що знаходиться
за адресою: смт Коцюбинське,
вул. Залізнична, 5. З 1 квітня
2017 року вводиться
в дію новий тариф на
електропостачання, який буде
становити 0,90 грн за 1 кВт
із ПДВ.
Тариф затверджений
НАЦІОНАЛЬНОЮ
КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Постановою №220 від
26.02.2015 року.
Адміністрація установи

Оголошення
Про процедуру проведення громадських слухань щодо
розгляду та врахування пропозицій громадськості у розробці
проекту детального плану території.
З 24 березня 2017 року
триватимуть слухання щодо
розгляду та врахування пропозицій громадськості у розробці
детального плану території, яка
планується бути використана
під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в селищі Гостомель по
вул. Свято-Покровській, 220-а.
Інформація про мету, склад
та зміст містобудівної документації:
Детальний план території з
розміщенням багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в селищі Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220-а,
розробляється на замовлення
Гостомельської селищної ради
відповідно до рішення №37020-VII від 16 березня 2017 року.
Замовник: Гостомельська селищна рада.
Розробник: ПП «Ладопроект»
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Єрмолаєв В.А. – начальник відділу
містобудування та архітектури
Гостомельської селищної ради.
Пропозиції, що містять обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних
норм, державних стандартів та
правил, у письмовому вигляді
із зазначенням прізвища, ім’я та
по-батькові, місця проживання,
особистим підписом подаються
для реєстрації за адресою: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125.
Експонування проекту відбудеться 24 квітня 2017 року
у приміщенні Центру творчості
дітей та юнацтва (актова зала)
о 10:00.

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений паспорт серія НК
№131816, виданий 19.09.1996 р. Коропським РВУ МВС України в Чернігівській області на ім’я – Письмак Юрій Васильович,
вважати недійсним.
► Загублений паспорт серія СТ
№464418, виданий 10.07.2015 р. Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області на ім’я – Радецька Яна Миколаївна,
вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток серія
УН №0501154, виданий на ім’я – Дзюблюк
Валентин Андрійович, вважати недійсним.
► Вважати недійсним загублене свідоцтво (дублікат) на право власності на
нерухоме майно серія САВ №035274,
видане 22.02.2007 р. на підставі рішення
виконавчого комітету Ворзельської селищної ради №13 від 08.01.2007 р. на ім’я
– Петро-Павлівська парафія Української
Православної Церкви. Нерухоме майно
розташоване за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Великого Жовтня (Курортна), 21.
► Вважати недійсним втрачений договір купівлі-продажу ½ частини житлового будинку за адресою: сел. Гостомель,
вул. Пролетарська, 27, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського
національного округу Прилипко Валентиною Василівною 14 грудня 1999 р. за №
НВО 981912 на право власності Лози Ніни
Вікторівни.
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№ 12. 24 березня 2017 року

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 БЕРЕЗНЯ – 2 КВІТНЯ

ПРОДАЄТЬСЯ
► Елітна ділянка, Ірпінь,
752 500 грн. Тел.: (067) 40272-76.
► Ділянка, Стоянка 2.
Тел.: (098) 068-53-82.
► Велосипед Ardis manik
24’, 4400 грн. Тел.: (067)
451-52-00.
► Велосипед дитячий
Ardis taurus, 2600 грн. Тел.:
(067) 451-52-00.
► 2 велосипеди у відмінному стані, 7500 грн. Тел.:
(063) 616-71-29.
► Велосипед на 4-6 років,
750 грн. Тел.: (067) 449-2880.
► Машинка шліфувальна
вібро під наждачний папір,
299 грн. Тел.: (067) 466-6916.
► 2-кімнатна квартира
від забудовника. Недорого.
Ірпінь. Тел.: (067) 707-3181.
► Готова з документами
квартира-студія 11 200$.
Ірпінь. Тел.: (097) 779-3823.
► Дивани б/у для кафе,
закладів харчування. Ірпінь. Тел.: (096) 874-90-80.
► Крісла б/у для кафе,
ресторанів. Ірпінь. Тел.:
(096) 874-90-80.

РЕМОНТ
► Ремонт і установка
пральних машин. Ірпінь.
Тел.: (097) 773-98-05, (096)
463-68-78.
► Ремонт пральних машин вдома. Ірпінь. Тел.:
(096) 299-49-54, (073) 07039-89. Ремонт пральних машин. Ірпінь, Буча, Ворзель.
Тел.: (097) 712-10-10.
► Ремонт пральних машин. Ірпінь, Буча, Ворзель,
Гостомель. Тел.: (095) 91516-27.
► Ремонт пральних машин і холодильників. Ірпінь,
Гостомель. Тел.: (044) 33128-12, (067) 50-00-103.
► Ремонт і чищення бойлерів. Ірпінь. Тел.: (097) 7288-280, (093) 895-64-24.
► Ремонт холодильників.
Ірпінь. Тел.: (098) 212-1070.
► Ремонт холодильників.
Ірпінь. Тел.: (098) 691-6935.
► Ремонт ноутбуків. Ірпінь. Тел.: (067) 401-58-44.
► Ремонт ноутбуків і техніки «Apple». Ірпінь. Тел.:
(096) 910-59-03.
► Ремонт ноутбуків. Ірпінь. Тел.: (096) 120-81-13.
► Ремонт ноутбуків. Ірпінь, Буча. Тел.: (096) 99757-79.
► Ремонт і обслуговування кондиціонерів. Ірпінь.
Тел.: (067) 290-90-52.
► Ремонт кондиціонерів.
Ірпінь. Тел.: (067) 709-7555.
► Ремонт мобільних телефонів. Тел.: (098) 73673-87.
► Ремонт швацьких машин. Ірпінь, Буча, Ворзель.
Тел.: (063) 065-09-01.
► Ремонт (професійний)
пилососів і пральних машин. Буча. Тел.: (067) 35811-81, (050) 473-48-84.
► Сервіс «Apple». Ремонт
MacBook, iMac, iPhone, iPad,
iPod. Ірпінь. Тел.: (093) 81783-37.
► Ремонт квартир під
ключ за доступними цінами,
безкоштовна консультація і
завмір. Тел.: (050) 468-4153.
► Ремонт квартир, котеджів, офісів, приміщень під
ключ. Тел.: (073) 071-7145.
► Ремонт від косметичного до «під ключ», ціни
2016 р. – від 700 грн/м2! Ірпінь. Тел.: (050) 468-41-53.
► Класичний недорогий
ремонт квартир, офісів, виробничих площ. Тел.: (067)
769-95-91.

СЕРЕДА, 29 березня

УТ-1

Канал "1+1"

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Т/с «Площа Берклi».
10.30 Д/ф «Iван
Пiддубний».
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Свiтло.
16.05 На пам`ять.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Хочу бути.
17.45 М/с «Гон».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски».
Фiльм 1.
19.50 З перших вуст.
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.40 Мегалот.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
22.00 «Одруження наослiп
3».
23.35 Драма «Iмператор».
(12+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Мата Харi».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Мата Харi».
(16+).
14.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Мата Харi».
(16+).
23.50 Т/с «Територiя краси».

Канал "Україна"
6.10 Агенти
справедливостi.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти
справедливостi. (16+).
16.10 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
57 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Два життя», 5 i 6
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).

СТБ
7.15 «Все буде добре!»
9.15 «Все буде смачно!»
11.10 «За живе!»
12.40 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.30 Т/с «Коли ми вдома».
1.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
6.00 Абзац.
6.45 Kids` Time.
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Друзi».
11.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
16.00 Вiд пацанки до
панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до
панянки.
21.00 Х/ф «Йолопирозбiйники». (16+).
22.50 Х/ф «Конвоїри».
(16+).
0.50 Х/ф «Дочка мого
боса». (16+).

ICTV
4.15 Служба розшуку дiтей.

ПАМЯТНИКИ
из гранита. Доставка и установка
Ч.П. Белов

ОБРАЗЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА
(067) 238 93 30
(093) 340 08 21

4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська
оборона.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
13.35 Х/ф «Пiдривник».
(16+).
15.20 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17.45 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
23.20 Х/ф «Ордер на
смерть». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Секретнi матерiали».
10.00 «Люстратор.
Прокляття системи».
10.35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
11.00 «Шоумухослон».
11.30 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».

14.50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.35 Д/ф «Iлюзiя безпеки.
Життя на тому свiтi».
17.30 «Зброя».
18.00 «Цiлком таємно».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Тактична сила».
(16+).
23.05 Х/ф «Бойовi пси».
(18+).

НТН
4.50 Х/ф «Сiмнадцятий
трансатлантичний».
6.25 Х/ф «Балада про
солдата».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.25 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк
6». (16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль».
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
(18+).
0.50 Т/с «Морський
патруль». (16+).
2.30 «Свiдок».

ЧЕТВЕР, 30 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.25 Лайфхак.
9.35 Д/ф «Гнат Юра. На
перехрестях часу».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.20 Д/ф «Винниченко без
брому».
12.10 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
12.20 Суспiльний
унiверситет.
12.45 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Д/ф «Арабески
Гоголя».
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр`я. Долi.
16.15 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Погода.
17.30 Казки Лiрника Сашка.
17.50 Школа Мерi Поппiнс.
18.05 Voxcheck.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски».
Фiльм 2.
19.50 З перших вуст.

19.55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.50 «Мольфар».
13.50 «Мольфар».
14.45 «Сiмейнi
мелодрами».
15.45 «Сiмейнi
мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».

0.30 «ТСН».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Мата Харi». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Мата Харi».
(16+).
14.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Мата Харi». (16+).
23.50 Т/с «Територiя краси».
1.30 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Агенти
справедливостi.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти
справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти
справедливостi. (16+).

16.10 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
58 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Два життя», 7 i 8
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).

СТБ
7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
11.05 «За живе!»
12.35 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.30 Т/с «Друзi».
5.45 Абзац.
6.35 Kids` Time.
6.40 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.55 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.50 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Команда «А».
(16+).
23.10 Х/ф «Кур`єр». (16+).
1.10 Х/ф «Великий солдат».
(16+).

ICTV
5.35 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 Бiльше нiж правда.
12.10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
13.35 Х/ф «Ордер на
смерть». (16+).
15.20 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17.50 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
23.15 Х/ф «Раптова
смерть». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Люстратор».
10.00 «Нишпорки».
10.30 «Цiлком таємно».
11.00 «Шоумухослон».
11.30 «Вiдеобiмба».

14.50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.35 Д/ф «Iлюзiя безпеки.
Iнопланетнi мутанти».
17.30 «Зброя».
18.00 Д/ф «Помста
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.15 Х/ф «Сiрi». (16+).
23.25 Х/ф «Снiгова
людина». (18+).

НТН
5.05 Х/ф «Де ви, лицарi?»
6.10 Х/ф «Двi стрiли».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.25 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 6».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 6».
(16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 6».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила
2». (18+).

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

№ 12. 24 березня 2017 року

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 БЕРЕЗНЯ – 2 КВІТНЯ

ПРОПОНУЮ
РОБОТУ

П'ЯТНИЦЯ, 31 березня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «SOS бонiто».
9.35 Д/ф «Свiт Максима».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.20 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски».
12.15 Погода.
12.20 Суспiльний
унiверситет.
12.45 Новини. Спорт.
12.55 Voxcheck.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
13.40 Погода.
14.00 Д/ф «Пошук
Мазепи».
15.00 Новини.
15.20 Вiра. Надiя. Любов.
16.15 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi».
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Погода.
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Гон».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.25 Ринг.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Богатирськi iгри.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

18.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне
дзеркало».
23.00 Х/ф «Людина з
Рiо».
1.25 «Подробицi» «Час».
2.10 Х/ф «Це я».
3.30 «Чекай на мене».
5.15 Х/ф «Вiрнi друзi».

8.05 Х/ф
«Довгоочiкуване
6.00 «ТСН».
кохання».
6.45 Снiданок з «1+1».
10.00 Х/ф «У рiчки два
7.00 «ТСН».
береги».
7.10 Снiданок з «1+1».
14.00 Х/ф «У рiчки два
8.00 «ТСН».
береги 2».
8.10 Снiданок з «1+1».
18.00 «Вiкна-Новини».
9.00 «ТСН».
18.30 Т/с «Коли ми
9.10 Снiданок з «1+1».
вдома».
9.30 «Чотири весiлля
20.00 «Холостяк 7».
6».
22.00 «Вiкна-Новини».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
22.30 «Небачене
12.00 «ТСН».
Канал "Україна" Євробачення».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
22.55 «Холостяк 7».
6.10 Агенти
12.50 «Мольфар».
1.00 Т/с «Коли ми
справедливостi.
13.50 «Мольфар».
вдома».
7.00
Сьогоднi.
14.45 «Сiмейнi
7.15
Ранок
з
Україною.
Новий канал
мелодрами».
8.00 Сьогоднi.
15.45 «Сiмейнi
3.00
Служба розшуку
8.15 Ранок з Україною.
мелодрами».
дiтей.
9.00 Сьогоднi.
16.45 «ТСН».
3.05 Зона ночi.
9.15 Зоряний шлях.
17.15 Т/с «Кохання
11.30 Реальна мiстика. 4.45 Т/с «Друзi».
проти долi».
5.40 Абзац.
13.30 Агенти
19.30 «ТСН».
справедливостi. (16+). 6.30 Kids` Time.
20.15 «Розсмiши
6.35 М/с «Iсторiї Тома i
15.00 Сьогоднi.
комiка. Дiти 2».
Джерi».
15.30 Агенти
22.00 «Лiга смiху 3».
7.55 Kids` Time.
справедливостi. (16+). 8.00 Т/с «Друзi».
0.00 «Вечiрнiй Київ».
16.10 Iсторiя одного
14.10 Серця трьох.
Iнтер
злочину. (16+).
16.05 Х/ф «Кiлери».
18.00 Т/с «Райське
6.00 М/ф.
(16+).
6.20 «Слiдство вели...» мiсце», 59 с. (16+).
18.00 Абзац.
19.00 Сьогоднi.
з Л. Каневським».
19.00 Суперiнтуїцiя.
19.45 «Говорить
7.00 Новини.
20.50 Х/ф «Обладунки
7.10 «Ранок з Iнтером». Україна».
Бога 3: Мiсiя Зодiак».
8.00 Новини.
21.00 Т/с «Два життя», 23.10 Х/ф «Випадковий
8.10 «Ранок з Iнтером». 9 i 10 с. (12+).
шпигун». (16+).
9.00 Новини.
23.00 Сьогоднi.
0.55 Х/ф «Твої, мої i
9.20 «Давай
23.30 Т/с «Два життя». нашi».
одружимося».
(12+).
2.35 Служба розшуку
11.00 Т/с «Мата Харi».
1.10 Т/с «Закон i
дiтей.
(16+).
порядок: злочинний
ICTV
12.00 Новини.
намiр». (16+).
12.25 Т/с «Мата Харi».
4.20 Служба розшуку
2.40 Сьогоднi.
(16+).
дiтей.
3.30 Реальна мiстика.
14.15 «Слiдство вели...» 5.45 Зоряний шлях.
4.25 Студiя Вашингтон.
з Л. Каневським».
4.30 Факти.
СТБ
15.50 «Речдок».
4.50 Дивитись усiм!
5.50 Т/с «Коли ми
16.45 «Речдок».
5.35 Громадянська
17.40 Новини.
оборона.
вдома».

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Бiльше нiж
правда.
12.00 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Раптова
смерть». (16+).
15.20 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
17.45 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.55 Х/ф «Кiборг».
(18+).
1.30 Т/с «Лас-Вегас 4».
(16+).
2.55 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Бушидо.
11.00 «Шоумухослон».
11.30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».
14.25 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
16.10 Х/ф «Сiрi». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Тактичний
напад». (16+).
21.10 Х/ф «Пiд
захистом». (16+).
23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».

1.20 Т/с «Iнспектор
Алекс 4».
2.10 «Роби бiзнес».
2.40 «Секретнi
матерiали».

НТН
4.55 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку».
6.20 Х/ф «Буднi
карного розшуку».
8.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий
«Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи».
(16+).
12.00 Т/с «Суто
англiйськi вбивства».
13.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: НьюЙорк 6». (16+).
15.40 Т/с «Морський
патруль». (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi
вiтрила 2». (18+).
0.50 Т/с «Морський
патруль». (16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.50 «Легенди
бандитської Одеси».
4.45 «Правда життя.
Професiї».

СУБОТА, 1 квітня

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра.
Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар
країни.
8.05 Смакота.
8.30 Золотий гусак.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга
джунглiв».
10.15 Хто в домi
хазяїн?
10.35 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.10 Погода.
12.35 Т/с «Площа
Берклi».
14.30 Погода.
14.55 Книга.ua.
15.30 Ринг.
17.10 Богатирськi iгри.
18.10 Церемонiя
вручення премiї
загальнонацiональної
програми «Людина
року-2016», ч. 1.
20.25 Д/ф «Штепсель i
Тарапунька. Слава - на
виснаження».
21.00 Новини.
21.30 Музична весна
на Першому.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
0.00 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.

1.20 Музичне турне.
2.30 Надвечiр`я. Долi.
3.25 Телевистава
«Мартин Боруля».
5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «Таємний код
вiри».
11.00 «Свiтське
життя».
12.00 «Одруження
наослiп 3».
13.50 «Голос країни 7».
16.30 «Вечiрнiй
квартал».
18.30 «Розсмiши
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй
квартал».
23.10 «Свiтське
життя».
0.10 «Лiга смiху 3».
2.00 «ТСН».
2.45 «Вечiрнiй Київ».
5.30 «Українськi
сенсацiї».

11.20 Х/ф «Королева
бензоколонки».
13.00 Х/ф «Дiамантова
рука».
15.00 Концерт
«Максим Галкiн. Ми
знову разом».
16.30 Т/с «Мата Харi»,
1-4 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Мата Харi»,
6 i 7 с. (16+).
23.00 Х/ф «Список
контактiв». (16+).
1.00 «Подробицi» «Час».
1.35 Х/ф «Людина з
Рiо».
3.20 Х/ф «Вiрнi друзi».
4.55 Х/ф «Королева
бензоколонки».

СТБ
5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на
Майданi».
9.00 «Все буде
смачно!»
9.55 «Холостяк 7».
13.25 «МастерШеф
Дiти 2».
19.00 «Україна має
талант! Дiти 2».
22.05 Т/с «Коли ми
вдома».
23.40 «Давай
поговоримо про секс
3».
1.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
5.50 «ВусоЛапоХвiст».

Канал "Україна" 8.00 «Караоке на

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.20 Х/ф «Формула
щастя». (16+).
11.15 Т/с «Два життя»,
1-4 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Два життя»,
5 i 6 с. (12+).
17.00 Т/с «Процес», 1
i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Процес».
Iнтер
21.45 Х/ф «Любов для
7.00 М/с «Ну,
бiдних». (16+).
постривай!»
23.40 Реальна мiстика.
7.25 Х/ф «Пiдкидьок». 1.40 Сьогоднi.
9.00 «Україна вражає». 2.20 Iсторiя одного
10.00 Х/ф «За двома
злочину. (16+).
5.20 Зоряний шлях.
зайцями».

Майданi».
9.00 «Все буде
смачно!»
10.45 «Холостяк 7».
13.20 «МастерШеф
Дiти 2».
19.05 «Україна має
талант! Дiти 2».
22.10 Т/с «Коли ми
вдома».
23.45 «Давай
поговоримо про секс
3».
1.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

7.50 М i Ж.
8.50 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу.
Дайджест.
10.55 Особливостi
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох».
(16+).
13.40 Х/ф «Куля в лоб».
(16+).
15.20 Х/ф «Прокляття
фараона Тута». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Мумiя».
(16+).
22.30 Х/ф «Мумiя
повертається». (16+).
0.50 Х/ф «Кiборг».
(18+).
2.15 Т/с «Прокурори».
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».
10.30 «Угон понашому».
11.35 «Стрингер».
12.30 Д/ф «Iлюзiя
безпеки. Прокляття
фараонiв».
ICTV
13.05 Д/ф «Iлюзiя
безпеки. Життя на
4.30 Факти.
4.50 Х/ф «I цiлого свiту тому свiтi».
15.05 Х/ф «Тактичний
замало».
7.00 Дивитись усiм!
напад». (16+).
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16.50 23 тур
ЧУ з футболу:
«Чорноморець».
19.00 Х/ф
«Прибулець». (16+).
20.55 Х/ф «Напролом».
(16+).
22.40 Х/ф «Деяка
справедливiсть».
(18+).
0.30 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють». (16+).
2.00 «Секретнi
матерiали».
2.50 Х/ф «Камiнна
душа».

НТН
5.25 Х/ф «Без строку
давнини».
7.00 Х/ф «Два
капiтани».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад
злочину».
15.20 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Висота».
21.15 Х/ф «Клин
клином». (16+).
23.00 Т/с «Чорнi
вiтрила». (18+).
3.30 «Свiдок».
5.00 «Легенди
бандитської Одеси».
5.20 «Правда життя.
Професiї».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

► Кухар-універсал, «Тріумф Маркет»,
7000 грн, Ірпінь. Тел.: (093) 233-39-98,
(067) 505-95-48.
► Бармен, «La Cassa Company», 4000
грн, Ірпінь. Тел.: (063) 168-00-57.
► Викладач Lego-конструювання,«Абетка», Ірпінь. Тел.: (097) 005-90-90.
► Торговий представник, «Автоден»,
8500 грн, Ірпінь. Тел.: (067) 630-54-42.
► Приймальник у хімчистку, «Черес
В.С.», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (067) 630-5442.
► Невропатолог, «Медогляд+», Ірпінь.
Тел.: (067) 503-51-44.
► Архітектор, «Дім Проект», 10 000 грн,
Ірпінь. Тел.: (067) 949-17-29.
► Дизайнер-конструктор меблів, «ТОВ
Гаммаграфік», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (067)
235-32-89.
► Офіціант, «Алаверди», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (098) 312-64-64.
► Торгівельний представник з автомобілем, «Естель Україна», 13 000 грн, Ірпінь.
Тел.: (067) 324-56-88.
► Менеджер з туризму, «Смирнова С.В.»,
Ірпінь. Тел.: (098) 684-66-22.
► Менеджер з продажів, «Автоден»,
12 000 грн, Ірпінь. Тел.: (067) 630-54-42.
► Вчитель початкових класів, «Абетка»,
Ірпінь. Тел.: (097) 005-90-90.
► Продавець у продуктовий магазин,
«Бутар Ю.А.», 4000 грн, Ірпінь. Тел.: (063)
705-24-46.
► Продавець продовольчих товарів.
Буча, Ірпінь. Тел.: (067) 434-51-89.
► Обвалювальник м’яса, Буча, Ірпінь.
Тел.: (067) 434-51-89.

ЗДАЮ В ОРЕНДУ
► 1-кімнатну квартиру. Нова. Ірпінь.
Тел.: (096) 511-71-95.
► Подобово 1-, 2-, 3-кімнатні квартири.
Ірпінь, Буча, Ворзель. 550 грн. Тел.: (063)
119-95-15.
► Подобово. Поряд з парком Покровским на Котляревського. Новий ремонт.
Ірпінь. 450 грн. Тел.: (063) 119-95-15.
► 2-кімнатну квартиру по вул. Григорія
Сковороди. Ірпінь. Новий будинок, хороший ремонт. 5500 грн. Тел.: (099) 015-4653.
Управління праці та соціального захисту
населення Ірпінської міської ради Київської
області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади посадової особи
місцевого самоврядування
– головного спеціаліста – юрисконсульта
управління.
Вимоги: вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох років, знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-Б.
Довідки за телефоном: 57-502, 55-550
Начальник управління П.В. Зброжек

Управління праці та соціального захисту
населення Ірпінської міської ради Київської
області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади посадової особи
місцевого самоврядування:
– головного спеціаліста відділу прийому
громадян.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж
роботи за фахом не менше трьох років,
знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-Б.
Довідки за телефоном: 62-076, 57-502
Начальник управління П.В. Зброжек

Нові автомобілі

KIA, OPEL, ZAZ, Chevrolet, Chery
від автосалону
виплата частинами

БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ
(093) 513-43-74, (097) 363-85-54
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№ 12. 24 березня 2017 року

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 БЕРЕЗНЯ – 2 КВІТНЯ
НЕДІЛЯ, 2 квітня

УТ-1
6.00 Свiт православ`я.
6.30,7.00,8.05 Погода.
6.35 Смакота.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.10 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Поза часом.
Телевистава «Украдене
щастя».
11.20 Погода.
11.30 Спогади.
11.55 Театральнi сезони.
12.35 Мистецькi iсторiї.
12.50 Фольк-music.
13.55 Твiй дiм 2.
14.20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор».
18.10 Церемонiя
вручення премiї
загальнонацiональної
програми «Людина року2016», ч. 2.
20.25 Погода.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
21.50 Що там з
Євробаченням?

22.25 Д/ф «Український
пересмiшник. Андрiй
Сова».
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
Канал "1+1"
6.25 «На ножах».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i
ведмiдь».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
12.00 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
13.00 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
14.00 Т/с «Хороший
хлопець». (12+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.30 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв». (16+).
1.55 «Аргумент Кiно».
3.35 «Свiтське життя».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
6.10 М/с «Ну, постривай!»
6.30 Х/ф «За двома
зайцями».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11.00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12.00 «Орел i решка.
Ювiлейний сезон».
13.00 Концерт «Максим
Галкiн. Ми знову разом».
14.30 Т/с «Мата Харi», 7-12
с. (16+).
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Х/ф «Передбачення».
23.20 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчаток».
1.45 Х/ф «Список
контактiв». (16+).
Канал "Україна"
6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.20 Х/ф «Любов для
бiдних». (16+).
11.15 Т/с «Два життя».
(12+).
16.45 Т/с «Осiння мелодiя
любовi», 1 i 2 с. (16+).

ВІТАЄМО

З 50-РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМ
Юрія Вікторовича

ЗУБКА

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини,
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей й тепло родини.
Твій ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту і щирої любові!

Прогнозний тариф
(грн. за м3) з ПДВ

Діючий тариф з
02.08.2016 р. (грн.
за м3) з ПДВ

5,496

6,852

централізоване
водовідведення

8,796

11,016

РАЗОМ:

14,292

17,868

послуга з централізов ного
постачання
холодної води
(з використанням внутрішньо-будинкових
систем)

5,80

7,344

послуга на водовідведення

9,29

11,808

РАЗОМ:

15,09

19,152

Групи споживачів

Споживачі
приватного сектору, бюджетні
установи та інші
підприємства
Всі групи
споживачів, які
знаходяться у
багатоповерхівках, у тому
числі: населення
комунального
сектору, бюджетні установи
та інші підприємства

Начальник КП «Ірпіньводоканал» О.Г. Маркушин

13.00 Х/ф «Прокляття
фараона Тута». (16+).
13.55 Х/ф «Мумiя». (16+).
16.10 Х/ф «Мумiя
повертається». (16+).
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Цар скорпiонiв».
(16+).
22.15 Х/ф «Цар скорпiонiв
2. Сходження воїна». (16+).
0.30 Х/ф «Ударна сила».
(16+).
2.05 Т/с «Прокурори».
(16+).
Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
12.05 Х/ф «Мiсiя на Марс».
14.10 Х/ф «Прибулець».
(16+).
16.00 Х/ф «Пiд захистом».
(16+).
17.45 Х/ф «Воїн ушу». (16+).
19.20 23 тур ЧУ з футболу:
«Зоря» - «Шахтар».
21.25 ПроФутбол.

23.15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
1.25 Х/ф «Деяка
справедливiсть». (18+).
3.05 Х/ф «Чорна долина».
НТН
5.25 Х/ф «Повернення
«Святого Луки».
7.05 Х/ф «Чорний принц».
8.55 Т/с «Черговий янгол».
(16+).
12.10 Х/ф «За двома
зайцями».
13.30 Х/ф «Ти - менi, я тобi».
15.10 «Легенди карного
розшуку».
17.25 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Одного разу в
Ростовi». (16+).
22.50 Х/ф «Грiнго». (18+).
0.50 Х/ф «Розшукується
герой». (16+).
2.30 «Таємницi
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.35 «Легенди бандитської
Одеси».

ВЧЕНІ ПОЯСНИЛИ ЗАЛЕЖНІСТЬ

між наявністю дітей і довголіттям
ра. А до 80 років, за даними
вчених, у чоловіків з дітьми в
середньому були в запасі ще 7
років і 8 місяців. Для жінок ці
показники були 9 років і 6 місяців.
Вчені не стверджують, що
саме діти є причиною довголіття, проте припускають, що
різниця може пояснюватися
фінансовою та іншою допомогою, яку діти надають батькам,
а також тим, що бездітні люди
часто ведуть менш здоровий
спосіб життя, ніж ті, у кого є
хоча б одна дитина.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Родина

Згідно оприлюднених 22.03.2017 р. НКРЕ КП
проектів Постанов «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 16.06.2016 року за №1141 та постанови
за №2868 від 26.11.2015 р.» орієнтовно у квітнітравні 2017 року комунальному підприємству
«Ірпіньводоканал» будуть встановлені тарифи на
водопостачання та водовідведення , а саме:

централізоване
водопостачання

5.50 М/с «Хай живе король
Джулiан».
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.05 Kids` Time.
8.10 М/ф «Бременськi
розбiйники. Вiдчайдушна
гастроль».
9.30 Х/ф «Заборонене
королiвство».
11.30 Х/ф «Команда «А».
(16+).
14.00 Х/ф «Кур`єр». (16+).
16.00 Х/ф «Таксi». (16+).
17.40 Х/ф «Таксi 2». (16+).
19.30 Х/ф «Таксi 3».
21.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт». (16+).
23.15 Х/ф «Гонщик».
1.30 Х/ф «Йолопирозбiйники». (16+).
ICTV
4.05 Факти.
4.35 Х/ф «Помри, але не
зараз».
6.40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
9.20 Ньюзмейкер.
10.15 Х/ф «Прокляття
фараона Тута». (16+).
12.45 Факти. День.

КОХАЙМОСЯ!

Люди, у яких є діти, живуть
довше. До такого висновку
прийшли шведські дослідники, що спостерігали за 1,5 млн
дорослих, передає агентство
Бі-Бі-Сі.
Вчені вивчили дані про тривалість життя чоловіків і жінок,
що народилися в проміжок між
1911 і 1925 роками і досягли
60-річного віку. Виявлено, що
люди, які мали хоча б одну дитину, жили довше за бездітних.
Дослідження показало, що
в 60 років різниця в тривалості
життя для чоловіків становила
два роки, для жінок – півто-

ПОВІДОМЛЕННЯ

Тариф на
послуги

19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Т/с «Осiння мелодiя
любовi». (16+).
21.15 Т/с «Процес».
1.10 Реальна мiстика.
2.00 Т/с «Райське мiсце»,
55-59 с. (16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
СТБ
5.50 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майданi».
10.55 «Україна має талант!
Дiти 2».
14.05 Х/ф «Спортлото-82».
16.00 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
20.55 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23.10 «Я соромлюсь свого
тiла 4».
Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.45 Kids` Time.

Чим замінити шкідливу
побутову хімію
Про те, що побутова хімія
становить небезпеку для
нашого здоров’я і здоров’я
наших дітей, знає кожен.
Цей факт був підтверджений американськими вченими
експериментально. Їхні висновки виявилися шокуючими:
всередині наших будинків повітря набагато небезпечніше,
ніж на вулиці біля траси. Не
рятує ситуацію і віддаленість
від міста: забрудненість хімічними сполуками всередині будинку, як і раніше, перевищує
норму.
Спробуйте замінити побутову хімію на безпечніші засоби.
Засоби для миття посуду
Такі засоби потрапляють не
тільки на шкіру, але й до організму разом із їжею. Майже всі
миючі засоби містять такі небезпечні для здоров’я речовини як діетаноламін і хлор. При
систематичному
попаданні
всередину, вони підвищують
ризик виникнення онкологічних захворювань. Такі речовини не змиваються легко з
посуду.
Чим замінити:
• сода не тільки добре відпирає, а і відмиває посуд;

• господарське мило або
мильний розчин з харчовою
содою;
• глина – сіра, біла, блакитна;
• суха гірчиця; можна змішати гірчицю з содою в співвідношенні 1:1;
• лимонний сік відмінно
розчиняє жир і ароматизує.
Замінники іншої побутової
хімії
• Для чищення скла і дзеркал використовуйте лимонний
сік або спирт.
• Розчин для прибирання
квартири: натріть на тертці 1
шматок натурального гліцеринового мила, залийте стружку
1 л окропу і ретельно розмішайте. У воду, що охолонула,

можна додати кілька крапель
ефірних масел.
• Паста, яка підійде як для
прання, так і для прибирання та миття посуду: натріть
на тертці 100 г натурального
мила, залийте його 1 л окропу
і додайте 2 ч. л. кальцинованої соди (3–4 ст. л. – для машинного прання).
• Для чищення туалету
можна використовувати лимонну кислоту.
• Засоби для чищення килимів рекомендують замінити
кукурудзяним крохмалем.
Якщо запропоновані безпечні засоби побутової хімії і
не зможуть повністю замінити
синтетичні, то хоча б частково
зменшать її негативний вплив.

ВОЛОСЬКІ
ГОРІХИ
необхідні для
ідеальної роботи
серця

Американські дієтологи
визначили, що саме волоські горіхи впливають на
те, щоб підвищувався рівень так званого хорошого
холестерину, а рівень «поганого» знижувався.
Для того щоб ідеально
працювало серце, активно функціонував мозок, а
також нормалізувався рівень тиску, медики радять
включити в щоденний раціон горіхи.
Цікаво, що до складу
продукту входять антиоксиданти, що дозволяє
боротися з віковими змінами організму і ушкодженнями клітин, знижувати ризик виникнення онкології і
покращувати пам’ять.
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
ЗНАЙ НАШИХ!

Таких літературних презентацій
Ірпінь ще не бачив!
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Феєричне свято
фортепіанного ансамблю

Фото: В. Шилов

17 березня читальна зала Центральної
міської бібліотеки в Ірпені перетворилася на
справжній театр! І хоча у ньому працював
лише один актор – увага публіки весь час
була повністю прикута до імпровізованої
сцени.
Людмила ЛЯШЕНКО
Був і сміх, і гріх, і комедія,
і сатира, роздуми над вічним
і саркастичне відтворення
звичного. Так в Ірпені пройшла презентація нової книги
молодого письменника, му-

зиканта, актора, журналіста
Василя Чернявського – або
Васі Че – «Пляжный смотритель».
«Мені дуже приємно сьогодні тут бачити заповнену залу. Я дуже хвилююся і
спробую вас не розчарувати.
Пропоную після кожної мініатюри обмінюватися думками,
ставити запитання або кидати
в мене помідорами», – звернувся до публіки автор.
Вперше літературна презентація в Ірпені пройшла
практично без слів про саму
книгу. Василь Чернявський
відтворив на сцені кілька мініатюр із «Пляжного смотрителя»,
розважив
публіку
екстравагантним джазом у
власному виконанні, а навзаєм отримав багато оплесків і
нових прихильників.

РОЗШУКАЙТЕ
рідних,
близьких!

Якщо Ви втратили зв’язок із Вашими рідними,
звертайтеся за допомогою
у їх розшуку.
Служба розшуку Товариства Червоного Хреста
України допомагає відновити контакти між членами родин, розлучених
внаслідок війн, збройних
конфліктів, стихійних лих,
природних і техногенних
катастроф або міграції.
Служба розшуку Товариства Червоного Хреста
України, Міжнародний
Комітет Червоного Хреста та служби розшуку
національних товариств
Червоного Хреста або
Червоного Півмісяця складають Всесвітню мережу
з відновлення родинних
зв’язків, яка працює із
дотриманням принципів
нейтральності та неупередженості у 190 країнах
світу, допомагає людям
реалізувати своє непорушне право відновлювати зв’язок із рідними,
право знати про долю
близьких людей.
Служба розшуку
Товариства Червоного
Хреста України гарантує
дотримання принципів
конфіденційності та
нерозголошення особистої
інформації.
Допомога надається
безкоштовно. Детальна
інформація на сайті
www.redcross.org.ua або
за телефоном:
(098) 477-33-54.

Василь Чернявський живе в
Ірпені. Він журналіст місцевого телебачення «Ірпінь ТБ» та
актор мікросцени київського
театру «Сузір’я». Сам Василь
називає себе психом-аматором-психіатром, гімназистом-сюрреалістом, поетом
з привітом, піаністом-екзистенціалістом, інтриганом
і пройдисвітом ігор, серцеїдом-гурманом і заслуженим
мрійником України.
Шукайте книги молодого
талановитого митця на полицях книгарень або просто
звертайтеся до Васі Че у соцмережі.

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЛЯЛЬКАРЯ

ПРОЯВЛЕНЕ
Коли мене запитують, що
для мене цікавіше в роботі – порцелянова лялька чи
текстильна (м’яка), жартую,
мовляв, відчуваю себе птахом, у якого два крила – яке
з них важливіше?
Так от, після інтенсивної
роботи з порцеляною («Доба
Відродження»),
вирішила
«побавитись» із виключно
текстилем. Виготовила кілька голів, руки, ноги… В уяві
виник образ: чи то «Тещі»,
чи хвацької «Молодиці»,
до чого спонукало «обличчя» майбутньої ляльки. Зізнаюсь, мій творчий процес,
як це не дивно, йде за принципом «навпаки»: спочатку
працюють руки (непроявлене), а затим очі бачать якусь
парсуну.
Аж тут – весняні канікули!
І наша найменшенька, третьокласниця, вже в Ірпені походжає садочком, милується
власною яблунькою, квітами і, звісно, стоїть (сидить)
біля мого робочого стола. А
я саме закінчую «тіло» ляльки, до якої, бачу, щось дуже
пильно приглядається моя
дівчинка. Оскільки вдачі

вона досить сором’язливої,
делікатної (ніколи зайвого
не скаже, не попросить) запитую:
– Подобається?
Очі спалахують радістю,
всміхається й вигукує:
– Дуже!
– Хочеш погратися, поки я
підберу тканину для вбрання? – запитую малу.
– Так, – швиденько підхопивши і притиснувши до
себе м’якеньке «тільце» ляльки, побігла до свого дитячого
куточка.
– І тобі подобається оцей
кирпатий, заширокий ніс?! –
провокую навздогін.
Повертається до майстерні і з притиском промовляє:
– Вона дуже гарна. Подивись, які в неї очі! А носи й
такі в людей бувають.
– Може, тобі її подарувати? – запитую.
Очі радісні. Всміхається.
Мовчки ствердно киває головою. Образ «Тещі», звісно,
миттєво зникає з моєї уяви.
Ну і довелося ж попрацювати, погоджуючи кожну
деталь з моєю маленькою
замовницею! Я дуже пере-

10 березня у залі Ірпінської музичної школи відбувся
ще один концерт із циклу вечорів фортепіанної музики,
який став справжнім святом фортепіанного ансамблю.
Слухачі знову мали нагоду почути улюблені твори у виконанні місцевих піаністів. Уже стали звичними блискучі
виступи у складі фортепіанного дуету викладачів Ірпінської музичної школи – лауреатів міжнародних конкурсів
Анастасії Лук’яненко та Андрія Степанова. Надзвичайно
приємно відзначити, що в циклі фортепіанних вечорів
поруч із досвідченими піаністами повністю сформованим
музикантом-професіоналом показала себе Надія Скрипчак. Приємно також бачити, що до концертних виступів
долучаються нові музиканти, цього разу в особі молодого
викладача Дани Буграк.
На вечорі звучала найпопулярніша різножанрова музика, перекладена для фортепіанного ансамблю. Слухачі
стали свідками ансамблевого музикування на фортепіано
у чотири, шість та навіть вісім рук.
Ведуча вечорів фортепіанної музики, кандидат педагогічних наук, Людмила Степанова розповіла, що фортепіанний ансамбль має свою цікаву історію: найбільш ранні з відомих нам ансамблів були створені ще на початку
XVII ст., в епоху Ренесансу.
Програму вечора склали популярні твори Й. С. Баха,
С. Рахманінова, Дж. Гершвіна, А. П’яццолли, М. Глінки, які
продемонстрували багаті можливості фортепіанного ансамблю та феєричну виконавську майстерність ірпінських
піаністів.
Вечір став справжнім святом фортепіанного відділу
(зав. відділом Т. Скатова). Свідченням захоплення слухачів, які довго не відпускали музикантів, були нескінченні
оплески і квіти. Від імені присутніх слова вдячності висловила завуч ІДМШ Наталя Маніва, яка відзначила своєчасність і доцільність циклу вечорів фортепіанної музики, що
проводяться за ініціативи викладача Андрія Степанова,
який разом із Людмилою Степановою є розробником цього вдалого проекту, що дарує людям радість живого спілкування з мистецтвом.
Людмила СИТНИЧЕНКО

НАМ ПИШУТЬ

Спричинені тілесні
ушкодження співробітнику
ПАТ «Київобленерго»

ймалася, що не встигну до
кінця канікул…
Все-таки встигла! Тепер
«Надя» (так назвала ляльку
замовниця-власниця) мешкає в Києві. Ось так НЕПРОЯВЛЕНЕ, завдяки дитині, стало ПРОЯВЛЕНИМ.
Отака історія. Нині за вікном – 2017 р. «Надя» не
прижилася в Києві, повернулась до мене. І стала моєю
улюбленою етномоделькою.
Тетяна ФЕДОРОВА

В Ірпені руйнується історична будівля
Нещодавно заступник голови Ради Київської обласної організації Українського
товариства охорони пам’яток історії та
культури Олег Сєров, працівник відділу
культури національностей та релігій Ірпінської міськради Лариса Пілявська і автор
цих рядків відвідали Будинок творчості
письменників «Ірпінь».
Нас вразив стан корпусу №1. Це колишня дача Чоколова, збудована в 1915 р. Мабуть, єдина архітектурна пам’ятка в Ірпені.
Була навіть листівка «Красуня-дача» з фото
цього будинку. Крім того, тут творили класики української літератури. Тут Олесь Гончар написав роман «Собор», Павло Загребельний створював історичні романи. Можна назвати ще низку відомих імен. Але балкон, де
за деякими даними писав Юрій Яновський, перебуває в аварійному стані. Обвалюється
штукатурка. Хтозна, чи переживе балкон ще зиму і не повалиться?
Узагалі, Будинок творчості, завдяки якому наше місто має славу «українського Парнасу», потребує ремонту і дбайливого ставлення.
Будинок творчості композиторів у Ворзелі – наочний приклад, що може статися з історико-культурним осередком, залишеним без догляду.
І цю ситуацію треба негайно виправляти!
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

На початку березня під час виконання своїх функціональних обов’язків інспектор Ірпінського районного підрозділу ПАТ «Київобленерго» отримав тілесні ушкодження.
Згідно з чинним законодавством, маючи усі відповідні
документи та наряд-завдання, працівник компанії виконував відключення споживача УЖКГ за заборгованість. При
цьому сума боргу за спожиту електроенергію складала понад 1,5 млн грн.
У випадку наявності заборгованості за спожиту електричну енергію у енергопостачальної компанії виникає
обов’язок (не право) припинити електроспоживання з ціллю недопущення зростання заборгованості як споживачів,
так і в енергетичній системі України в цілому.
Звичайно, на практиці відключення є крайнім методом
дій енергетиків, компанія намагається знаходити компромісні рішення, приймаючи гарантійні листи на оплату боргів, пропонує укладати договори на реструктуризацію заборгованості за використану електричну енергію, однак не
всі споживачі мають бажання шукати такого компромісу.
Отже, під час виконання інспектором своїх обов’язків
до енергетика підійшла особа, що представилась представником житлово-комунального господарства та розпочала заважати виконувати йому свою роботу, провокуючи
конфлікт.
У результаті конфліктної ситуації зі штовханиною енергетику було завдано тілесні ушкодження.
Співробітником ПАТ «Київобленерго» та енергопостачальною компанією були подані відповідні заяви, за якими, у свою чергу, порушено кримінальне провадження за
статтею нанесення тілесних ушкоджень та проводиться
досудове розслідування.
ПАТ «Київобленерго» у своїй діяльності вважає найвищим пріоритетом гарантування безпечних умов праці
власному персоналу та безаварійного постачання електричної енергії споживачам.
При цьому Товариство звертається із проханням до
споживачів дотримуватись толерантності по відношенню
до представників Товариства, які виконують свої виробничі завдання. У випадку, якщо Вам стали відомі факти неналежної поведінки працівників «Київобленерго», – просимо
Вас направити вказану інформацію на адресу лінії довіри:
bezpeka@koe.vsei.ua.
Разом з тим, кожен випадок незаконного реагування
споживачів на адресу енергетиків компанія ретельно розглядає, звертається до правоохоронних органів та здійснює всі заходи захисту прав та інтересів працівників, що
передбачені вимогами чинного законодавства України.
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ПОСТАТЬ
ДОЛІ

18 років ПЕКЛА ЙОСИПА СЛІПОГО
Постаті мужні, цільні, інтелектуальні є набутком людства. Тому кожен народ виокремлює їх
у свій «золотий фонд». В українців такою постаттю є, зокрема, Патріарх УГКЦ Йосиф Сліпий,
який пройшов тюрми, етапи, заслання тривалістю у 18 років. Його звільненню посприяли Папа
Іоанн XXIII та президент США Дж. Кеннеді. 17 лютого минуло 125 років із дня народження цієї
могутньої постаті, яка ще досі недостатньо знана в Україні. Поповнити знання про цю унікальну
людину українці матимуть змогу на різноманітних заходах, які планується проводити впродовж
цього року.

Данута КОСТУРА
сах у європейських країнах. У
1936 р. організовує конгрес у
Народився
Патріарх Львові.
Йосиф Сліпий 17 лютого
1892 р. у селі Заздрість, що Війна
на Тернопільщині, у заможУ 1939 р. радянські війсьній селянській родині Івана
ка
окупували Західну УкраїКоберницького-Сліпого
та
Анастасії Дичковської. «Слі- ну.
Митрополит Андрей Шеппий» – це прізвисько діда
Йосифа, яке і стало згодом тицький, розуміючи, до чого
офіційним прізвищем внука. йде, вирішив призначити своДобротна українська хри- го наступника. Блаженніший
стиянська сім’я, активна ді- Любомир Гузар зазначає:
яльність батька на світській «Я пригадую, як Йосиф Слірелігійній ниві, глибоко ві- пий нам оповідав, що коли у
руюча мати Йосифа – усе це 1939 р. большевики зайняли
позначилося на характері й Західну Україну, митропозацікавленнях майбутнього лит покликав Сліпого і скапатріарха. А ще – родинність. зав: “Отче ректор, я хочу вас
У сім’ї було восьмеро дітей. представити апостольській
І багато двоюрідних братів і столиці як свого наступника,
сестер. Усіх їх Блаженніший як єпископа”. Сліпий сказав,
ретельно перерахує у спога- що він не чується в силах на
дах. Як і своїх однокласників таку відповідальність: “Я не
дам собі раду, я не готовий”.
у сільській школі і гімназії.
Перерахує детально і всі А митрополит спокійно каже:
рослини, які росли на його “Отче, інколи сказати «ні» є
малій батьківщині, птахів і більша відповідальність, ніж
комах, які там водилися. Лю- сказати «так»”. І тоді Сліпий
бов до створення гербаріїв прийняв це призначення».
прикрасила згодом його важ- Таємна хіротонія відбулася
23 грудня 1939 р.
ке життя на засланні.
1 листопада 1944 р. відійПочаткову освіту здобув
у рідному селі, продовжив у шов у вічність митрополит
Тернопільській гімназії. Це Андрей Шептицький. Архієбув час підняття національно- пископ Йосиф Сліпий встуго духу українців. Не залиши- пає в права митрополита. А
лися осторонь і учні гімназії. невдовзі НКВС вимагає від
Створювалися гуртки, інколи нього публічно засудити повтаємні, де юнаки піднімали станський рух. Він пише своє
питання, які їх найбільше перше послання, але там нехвилювали. Йосиф теж відві- має осуду ОУН чи УПА.
дував їх. Але найбільше хотів
Арешт, каторга
займатися наукою.
У 1911 р. отримав атестат
Митрополита
Йосифа
зрілості і вступив до Львів- Сліпого заарештували вночі
ської семінарії. Митрополит 11 квітня 1945 р. як німецькоШептицький, бачачи схиль- го шпигуна та агента Ватиканість Йосифа Сліпого до нау- ну. Через місяць переправики, відправив його на навчан- ли до Києва. У своїх спогадах
ня в Інсбрук, де у 1916 р. він він пише: «Голодування, беззахистив докторську працю.
сонниця і допити можуть допровадити до безумія. І тоді
Священик,
я переконався, що не можна
викладач, ректор
дивуватися нікому, якщо він
У 1917 р. митрополит Ан- підписує всякі ложні зізнання
дрей Шептицький, повернув- та наклепи або пристає до
шись з російського полону, шпіонажу і тому подібне. То
висвятив Йосифа Сліпого у була велика ласка Божа, що я
священики. Після висвячення видержав ті всі муки».
З червня 1946 р. Йосиотець Йосиф продовжив навчання в Інсбруці, де захистив фа Сліпого судить воєнний
другу докторську, та вивчав трибунал. Вирок – 8 років
богослов’я в Римі, у папських виправно-трудових таборів.
Московська Луб’янка, етап.
університетах.
У 1922 р. він почав викла- По дорозі застудився, до
дати у Львівській семінарії, а запалення легень додалась
через три роки став її ректо- дизентерія. На наступному
ром. Проявив себе там і як етапі бандити штовхнули –
добрий господар. Зокрема, зламав руку. Лікар втішив:
у кількох селах організував «Іншим ламають ребра, а вам
господарства, які повністю тільки руку».
У 1947 р. – черговий етап
забезпечували понад 300 семінаристів харчами. Конкурс у табір на Печорі. Йшов боу семінарію був величезний, лотами, які сягали колін, з
оскільки з приходом поль- іншими вязнями, з’єднаними
ської влади закривалися наручниками по троє. Через
українські освітні заклади. У рік – Інта.
«Кожний етап – це страшсемінарії навів особливу чиний хрест Божий, і саме опистоту і порядок.
У 1929 р. сприяв створен- сування його – то величезна
ню Львівської Богословської мука. Серед бандитів, голоду
Академії та очолив її. Він і холоду, без можливості позгуртовує науковців, очолює лагодити свої навіть найковидання наукових збірників, нечніші потреби, знущання
бере участь у виданні газет, конвоя, грабежі і тому подібстає членом Кураторії Наці- не», – пише він у «Споминах».
онального музею, дійсним «Мене тоді кинули на найчленом Наукового товари- страшніший етап, 12 жахливих пересилок до Мордовії, з
ства ім. Т.Г. Шевченка.
Володіючи
німецькою, найгіршими бандитами, в гофранцузькою, італійською, лоді і холоді, зокрема вночі.
англійською, грецькою і Десь над Волгою в одній калатинською мовами, бере мері було нас 60 осіб, повно
участь в екуменічних конгре- диму, смороду, сварки, бійки

Дитинство і юність

кражі. Я сів коло “параші” і
гадав, що вже там згину, але
підійшли якісь незнайомі і
взяли мене ближче до вікна»,
– ще один спогад про етапи.
«...Митрополит
сидів
втомлений на своєму наплечнику... несподівано до кімнати вірвалися два парубійки,
очима розглянулись по присутніх. В одну мить прискочили до митрополита і знову
щезли. Разом із ними щез і
багаж Владики. Князь Церкви
лежав на підлозі, з його уст і
носа сочилася кров», – згадував австрієць професор Гросбауер.
У 1953 р. збіг термін ув’язнення о. Йосифа. Помирає
Сталін. Йде боротьба за владу. Берія намагається змінити
зовнішню політику і вирішує
використати
митрополита
Йосифа Сліпого як посередника між Кремлем і Ватиканом. Йому купують одяг (свій
табірний він акуратно спаковує, опікуни – офіцери – дивуються: для чого? Митрополит відповідає, що коли йому
доведеться повертатись назад, то без цього одягу загине
– бандити гарний заберуть і
він залишиться роздягнений).
До Москви їде в купейному
вагоні.
У Москві митрополит перебуває три місяці. Йому
пропонують написати історію
Греко-Католицької Церкви,
даючи можливість користуватися найбільшою бібліотекою. Він занурюється в роботу, уникаючи контактів із
земляками. Якось прийшов
офіцер і дав газету. «Берія
арештований – було напечатано. Я відразу бачив, що
справа свободи нашої Церкви програна», – згадує митрополит.
Його переконували, щоб
виступив проти Папи. Він
відповів рішучою відмовою.
«Тому я не хотів викидати
бушлатів і тюремної одежі», – сказав він офіцеру,
коли його відправляли назад
у с. Маклаково, коло Єнісейська, у дім інвалідів: «Ста-

рих “кільканадцять” бараків,
в кожному жило по 8–20 осіб.
Проводив Службу Божу, але
заборонили
богослужіння.
Бандити мало що не вбили.
Було сто раз безпечніше в
тюрмі, як в тому, так званому, домі інвалідів… І завжди,
лягаючи і встаючи, не був я
певний свого життя. При тому
всьому я працював над історією» (зі спогадів).
Навесні 1957 р. прийшли
з ломами і лопатами і перевернули цілу підлогу. Забрали все на вантажівку. Після
кількох місяців слідства в
Красноярську генеральний
прокурор дав наказ перевести Сліпого до Києва.
У Києві просидів майже
рік. Отримав 7 років.

неприйняття Системи. Гідність митрополита у найважчі
хвилини, готовність прийти
на допомогу викликали повагу у в’язнів, бажання підставити йому плече. «У Маріїнську мене призначили до
найбільш бандитського бараку, але там був фельдшером
якийсь білорусин-учитель і
фельдшер-литовець, які мене
берегли, як могли перед бандитами і давали найконечніші лікарства… Ще один цікавий співв’язень був жид, який
працював, як кравець. Він давав мені добрі поради, куди
звертатися, щоби забезпечитися перед всякими напастями. Не знаю, чим я йому подобався, але він був для мене
дуже прихильний і завжди,
бувало, говорив: “Ви говоріть
з головою, а не з хвостом”, –
тобто з вищими начальниками, а не з нижчими, і торував
мені до них дорогу, так, що я
міг багатьом помогти», – згадує Йосиф Сліпий.
Потім перевели у закриту
тюрму – «шили» нову справу.
І знову – Київ. Чиста камера з ліжком, килимами. І
пропозиція сказати щось проти Папи і проти націоналістів
за кордоном. «Ви знущаєтесь
наді мною і над моєю Церквою, нищите, руйнуєте все,
що є, і ще хочете, щоб я виступав проти тих, які співчувають зі мною і бороняться»,
– відповів Блаженніший.
27 вересня 1962 р. Сліпого заочно визнають особливо
небезпечним рецидивістом,
що має відбувати покарання
в табірному пункті особливого режиму. Умови утримання
фактично прирікали в’язнів
на повільну смерть від виснаження та голоду.
Ірина Ясінська-Грейвз, яка
згодом часто контактувала з
Блаженнішим у Римі, згадує,
як одного разу їй довелось
побачити синьо-чорні від обмороження ноги Патріарха
Йосифа Сліпого. Був надзвичайно спекотний день, і на
Блаженнішому була тільки
сутана. Сідаючи в авто, він
оголив ноги. Вражена побаченим, вона поділилася з
близьким до Патріарха священиком. Він їй розповів, як
одного разу повіз Блаженнішого покупатися на море. І
коли патріарх заходив у воду,
то священик побачив його
спину – всю в рубцях від ран.

На волі. Рим
Одного дня Сліпому наказали збиратися. У Саранську
прочитали рішення Президії
Верховної Ради від 12 січ-

ене тоді кинули на найстрашніший етап,
12 жахливих пересилок до Мордовії,
«М
з найгіршими бандитами, в голоді і холоді,
зокрема вночі. Десь над Волгою в одній камері
було нас 60 осіб, повно диму, смороду, сварки,
бійки кражі. Я сів коло “параші” і гадав, що вже
там згину, але підійшли якісь незнайомі і взяли
мене ближче до вікна».
Після того – Камчатка.
Етап тривав три місяці. Кінечним пунктом був «лягпункт
верующих», де перебувало
20 греко-католицьких священиків і католики, православні, протестанти, єговісти,
п’ятидесятники, мусульмани
«і кількадесять шпіонів… У
тому лягрі не лаялися, не
кляли, не крали, а це вже
було дуже багато. Якось я там
простудився і заслаб на запалення легенів. Лікар положив
мене до стаціонаря, але по
двох днях “опер” мене викинув з 39 градусами горячки.
Я лежав у бараку. Від литовського отця отримав антибіотики і почав виздоровлювати», – згадує митрополит.
Йосиф Сліпий за ці довгі
18 років каторги зустрів багато хороших людей різних
національностей. Їх єднало

ня 1963 р. про звільнення.
4 лютого митрополит разом
із представниками Ватикану і
КДБ виїхав поїздом з Москви
до Риму через Брест. Львів
був під забороною.
10 лютого митрополит
зустрівся зі своїм визволителем Папою Іоаном XXIII.
Папа, обіймаючи його, плакав. Згодом, перебуваючи у
США, Йосиф Сліпий на могилі президента Джона Кеннеді
відслужить панахиду і зустрінеться з Норманом Казенсом, представником Кеннеді
на переговорах у Москві,
щоб подякувати йому за допомогу у своєму звільненні.
Нерозтрачена
енергія
Йосифа Сліпого на благо
розвитку Церкви била ключем: конференції, виступи. А
ще він об’єднує український
єпископат у Синод Україн-

ської Церкви, створює в Римі
Український духовний центр,
Український католицький університет, семінарії, монастир
Студитів, у власність Церкви
переходить храм Жировицької Божої Матері. Він будує
у давньоукраїнському стилі
собор Святої Софії. Засновуються філії Українського
католицького університету у
Вашингтоні, Лондоні, Чикаго,
Філадельфії, Буенос-Айресі,
Торонто.

Патріархат
Створення
патріархату
– найважливіша мета Йосифа Сліпого. Про цю потребу
Української Греко-Католицької Церкви Йосиф Сліпий
заявляє на Другому Ватиканському Соборі у присутності
2,5 тис. делегатів з усього
світу.
Він вважає, що це – єдино
можливий засіб, щоб зберегти єдність і виживання УГКЦ.
У 60-і роки йде активний процес асимілізації, який не обходить стороною українців.
У храмах починають служити
англійською, святкувати за
григоріанським календарем.
Щоб пожвавити релігійне
життя, зупинити асиміляцію
українців, він відвідує впродовж 1968–1973 рр. 18 країн. І всюди говорить про патріархат. У світі створюється
мирянський патріархальний
рух. Але багато єпископів,
священиків не підтримують
цю ідею.
Не підтримує і Ватикан.
Основна причина – Україна
не є самостійною державою.
У 1973 р. на Святій Літургії в Римі в соборі св. Петра
о. Гриньох вперше поминає
Йосифа Сліпого як Патріарха. З того часу всі церкви виголошують такий титул.

Така самостійність
не вітається Курією
Папа Римський Павло VI
частково задовольнив прохання Патріарха Йосифа,
визнаючи його Верховним
Архієпископом. Це звання
давало йому повноваження,
які відповідають вимогам Патріарха. Але УГКЦ не стає при
тому самостійною, скажімо,
єпископи повинні були висвячуватися тільки з дозволу
Ватикану. Патріарх Йосиф
скликає чотири Синоди українських єпископів. Римська
Курія не визнає рішення Синодів правосильними.
Непросто було як Йосифу
Сліпому, так і Ватикану ладити один з одним. Із 17 греко-католицьких
єпископів
тільки троє підтримували свого Патріарха.
Ватикан правив своє: надати статус Патріархату УГКЦ
– викликати обурення СРСР
(на жаль, мало, що змінилося у цій дипломатії і нині).
Коли звільняли Йосифа Сліпого, ніхто не міг подумати,
що ця знищена радянськими
таборами стара людина ще
так довго проживе. Проживе на повну силу. Душевна
енергія, яка акумулювалася
у ньому впродовж цих страшних 18 років, дивним чином
вилилася на волі у розвиток
Церкви на новому рівні.
Патріарх Йосиф Сліпий
мріяв про Церкву Володимира Великого і Ярослава Мудрого.
«Нам всім треба станути
на київській прадідній традиції, а не підлягати російській
синодальщині й тим подібним впливам...
Яка могутня була наша
держава за часів Володимира
Великого і Ярослава Мудрого! Бо була в нас тоді одна
віра і одна Церква, яка лучила духовно весь нарід, скріплювала усе державне життя
і створювала свою культуру!»
– написав Патріарх Йосиф
Сліпий у своєму «Заповіті».
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ОЛІЇ – ЧИМ КОЖНА ДОПОМОЖЕ
Про користь олій відомо всім. Але
далеко не всі знають про унікальні
властивості кожної з них.
КУНЖУТНА ОЛІЯ
Легка за консистенцією і
солодкувата на смак кунжутна олія багата на вітаміни,
цинк і особливо – кальцій.
Тому її успішно використовують для профілактики остеопорозу і серцево-судинних
захворювань. Кунжутна олія,
відома ще як «сезамова»,
була дуже популярною ще в
сивій давнині і завжди цінувалася за свої цілющі, гастрономічні і косметичні властивості. У канонах лікарської
науки Авіценна наводить
близько сотні рецептів, заснованих на кунжутній олії. Також широко вона використовувалася і використовується
досі давньоіндійським вченням «Аюрведа», у якій так чи
інакше застосовують методи
і рецептуру цього древнього
вчення. Нарешті всім відомо
про широке застосування цієї
олії в народній медицині.

Кунжутна олія – це
цінний харчовий і
чудовий лікувальний
продукт:
– дієва при різних легеневих захворюваннях, задусі, астмі, сухому кашлі;
– рекомендується хворим
на цукровий діабет;
– підвищує число тромбоцитів і покращує згортання крові;
– при ожирінні сприяє
схудненню і зміцнює тіло;
– корисна при лікуванні
підвищеної кислотності
шлункового соку;
– перешкоджає утворенню тромбів, відкриває
закупорки;
– допомагає при шлунково-кишкових кольках,
нефриті і пієлонефриті,
сечокам’яній хворобі;
– використовується при
недокрів’ї, внутрішніх
кровотечах, гіперфункції
щитовидної залози;
– застосовується як глистогінний засіб.

ЛЛЯНА ОЛІЯ
Ця олія вважається жіночою, оскільки допомагає
виробленню власного естрогену. Вона є також сильним
антиоксидантом. Лляна олія
була відома своїми корисними властивостями ще в
здавна. Її вживали всередину
і використовували також як
зовнішній засіб для догляду
за шкірою і волоссям.
Вона обов’язково повинна бути присутньою у раціоні вагітних жінок: лляна олія
містить найбільшу кількість
ненасичених жирних кислот
Омега-3 (більше, ніж у риб’ячому жирі), необхідних для
правильного розвитку головного мозку дитини. Достовірно відомо також, що вживання лляної олії в їжу знижує
ризик інсульту на 40%.
Лляна олія містить також
велику кількість вітаміну Е,
який є вітаміном молодості і
довголіття, а також вітамін F,
який попереджає відкладення «поганого» холестерину
в артеріях, відповідає за хороший стан волосся і шкіри.
Вітамін F сприяє зниженню
ваги за рахунок спалювання
насичених жирів. Вітамін F у
лляній олії легко взаємодіє в
співдружності з вітаміном Е.
Лляна олія містить і такі
необхідні нашому організму
вітаміни, як вітамін А, який

омолоджує клітини нашої
шкіри, роблячи її більш рівною, гладенькою і оксамитовою, і сприяє росту волосся,
а також вітаміни групи В, які
позитивно впливають на ріст
нігтів, здоров’я шкіри і рівновагу нервової системи.
Якщо приймати вранці
натщесерце столову ложку
лляної олії, то ваше волосся
стане пишнішим і блискучішим, а колір шкіри буде вирівняється.
Можна робити також і маски для волосся з лляної олії.
Для цього зігріту на водяній
бані олію нанести на сухе волосся, закрити плівкою і підігрітим рушником, залишити
години на три, потім змити у
звичайний спосіб. Така маска
робить пересушені волосся
менш ламким, сприяє росту і
блиску волосся.
При вживанні в їжу лляної
олії треба враховувати, що
цей продукт треба споживати без теплової обробки, бо
під дією високих температур
вона псується: з’являється неприємний запах і темний колір. Тому найкраще заправляти лляною олією салати або
вживати її в чистому вигляді.

ГАРБУЗОВА ОЛІЯ

ше. У ньому багато вітаміну
А, що сприяє росту організму
і підвищує імунітет, вітамінів
К і Р, які покращують міцність
і еластичність капілярів, загальнозміцнюючої речовини
каротину. Крім того, в гірчичному маслі міститься вітамін
В6, який грає найважливішу
роль в азотистому обміні та
процесах синтезу і розпаду
амінокислот в організмі.
Багато дієтологів-натуропатів вважають «імператорський делікатес» готовими
ліками. Завдяки антисептичним і бактерицидним властивостям ця олія прекрасно

кщо приймати вранці натщесерце
Я
столову ложку лляної олії, то ваше
волосся стане пишнішим і блискучішим, а
колір шкіри буде вирівняється.
куванні «жіночих» і нервових
хвороб.
Ненасичені жирні кислоти,
що містяться в кукурудзяній
олії, підвищують опірність
організму до інфекційних захворювань і сприяють виведенню з організму надлишку
холестерину. Нерафінована
кукурудзяна олія здавна застосовувалося а народній медицині для лікування мігрені,
нежитю і астми.

ОЛИВКОВА ОЛІЯ

ливкова олія вважається
найкориснішою з усіх олій. Вона
нормалізує тиск, покращує роботу
серця і органів травлення. Є дані, що
при регулярному вживанні оливкової
олії в кілька разів знижується ризик
виникнення раку молочної залози.
При зовнішньому застосуванні вона
має дезінфікуючі та омолоджуючі
властивості.

О

Купуючи лляну олію, не
забувайте, що зберігати її
потрібно в холодильнику, у
темній пляшці, і термін її зберігання обмежений.

шкіри; при цьому характерною особливістю обліпихової
олії є висока якість загоєння –
відсутність на місці ураження
будь-яких рубців і шрамів;
– для відновлення шкірного покриву після сонячних
і радіаційних опіків, прискорення формування тканин;
– проти зморшок, при
ластовинні й пігментних плямах, при вугровій висипці,
дерматитах і тріщинах шкіри;
– запобігає утворенню
тромбів.

підходить для лікування
шлунково-кишкових, серцево-судинних і застудних захворювань. Деякі медики рекомендують своїм пацієнтам
як профілактичний засіб виГІРЧИЧНА ОЛІЯ
пивати щоранку натщесерце
Гірчичну олію кілька сто- столову ложку гірчичної олії.
літь тому можна було скуштувати тільки при царському КУКУРУДЗЯНА ОЛІЯ
дворі, у ті часи вона називаОсновними факторами,
лася «імператорським делі- що визначають дієтичні влакатесом». У гірчичній олії є
стивості кукурудзяної олії,
абсолютно всі жиророзчинні
вітаміни, вона має специфіч- слід вважати високий вміст у
ний аромат і пікантний смак, ній ненасичених жирних киспрекрасно підходить для за- лот (вітаміну F) і вітаміну E.
Велика кількість вітаміну
правки салатів, підкреслює
смак овочів. До того ж сала- E в кукурудзяній олії сприяє
ти з такою заправкою довше зміцненню імунної системи
зберігають свіжість. Будь-яка людини. Цей вітамін називавипічка, у складі якої присут- ють ще «вітаміном молодоній цей продукт, виходить пи- сті», оскільки він є антиоксидантом і уповільнює процеси
шною і довго не черствіє.
За своїми дієтичними і старіння в організмі, впливає
гастрономічним властивос- на обмінні процеси, на рітям вона значно перевершує вень холестерину в крові,
функціонування
популярну в нас соняшнико- покращує
ву: тільки одного вітаміну D печінки, кишківника, жовчно«імператорський делікатес» го міхура. Вітамін E в кукурумістить в півтора рази біль- дзяній олії незамінний при лі-

Великий Гомер називав
оливкову олію «рідким золотом».
Використовували
цю олію ще з часів Давнього
Єгипту. Олива була символом
миру і чистоти, завжди цінувалася за численні корисні
властивості для здоров’я.
Оливкова олія вважається
найкориснішою з усіх олій.
Вона нормалізує тиск, покращує роботу серця і органів
травлення. Є дані, що при регулярному вживанні оливкової олії в кілька разів знижується ризик виникнення раку
молочної залози. При зовнішньому застосуванні вона
має дезінфікуючі та омолоджуючі властивості.
Найкращою може вважатися оливкова олія екстра-класу (на її етикетці зазначене італ. – «Olio d’oliva
l’extravergine» або англ. –
«Extra virgin olive oil»). У такій
оливковій олії кислотність
зазвичай не перевищує 1%,
а вважається, що чим нижча
кислотність олії, тим вища
її якість. Ще більш цінною
вважається оливкова олія
«холодного віджиму» (англ.
– «First cold press»), хоча це
поняття досить умовне – олія
тією чи іншою мірою нагрівається і при «холодному пресуванні».
Смакові якості оливкової
олії погіршуються з часом,
тому рекомендується вживати весь запас продукту протягом року.
Оливкову олію рекомендують зберігати в сухому,
прохолодному (але не холодному), темному місці, далеко від різних запахів кухні,
оскільки вона їх легко вбирає.

ОЛІЯ ВОЛОСЬКОГО
ГОРІХА
Олія волоського горіха –
це високопоживний продукт
із цінними смаковими якостями:
– це чудовий поживний
продукт у період відновлення
після перенесених хвороб і
операцій;
– сприяє загоєнню ран,
тріщин, виразок, які довго не
загоюються;

– ефективна при лікуванні
псоріазу, екземи, фурункульозу, варикозного розширення вен;
– чудовий засіб для схуднення і омолодження організму;
– знижує вироблення холестерину, зміцнює стінки
судин;
– знижує ризик кардіологічних захворювань;
– сприяє виведенню радіонуклідів з організму;
– рекордний вміст вітаміну
Е – сильно тонізує і підвищує
захист організму;
– прекрасний засіб для
схуднення.

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ
Є унікальною цілющою
олією, відомою здавна.
Олія обліпихи знайшла
свою славу завдяки незвичайній цілющості. Унікальні властивості цієї олії широко використовуються, як у народній,
так і в традиційній медицині
для лікування і профілактики
цілої низки захворювань.
Ця олія має натуральний
смак і аромат. Для профілактики її рекомендується додавати в салати у поєднанні з
іншими будь-якими рослинними оліями. Також масло
обліпихи можна використовувати для приготування будьяких страв, надаючи їм незвичайного смаку і збільшуючи
їх харчову цінність.
Олія обліпихи – це продукт
із високим вмістом каротиноїдів, вітамінів E, F, A, K, D і
біологічно активних речовин.
Використовується як джерело
бета-каротину.
Олія обліпихи чудово показала себе при лікуванні:
– запалень слизових травного тракту (застосовується в
комплексній терапії виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки);
– гінекологічних захворювань: ерозії шийки матки,
кольпітів, вагінітів, ендоцервіцитів;
– опіків, променевих і
виразкових уражень шкіри,
пролежнів, виразки шлунку,
променевого раку стравоходу;
– хронічних захворювань
верхніх дихальних шляхів:
фарингітів, ларингітів, гайморитів;
– виразок рогівки ока;
– патологічних процесів
прямої кишки;
– запальних захворюваннях ясен і пародонтозу;
– атеросклерозу;
– лускатого і висівкоподібного лишаю і нейродермітів;
– для швидкого загоєння
ран, саден й інших уражень

Олія містить велику кількість біологічно активних речовин: фосфоліпіди, вітаміни В1, В2, С, Р, флавоноїди,
ненасичені і поліненасичені
жирні кислоти – ліноленову,
олеїнову, лінолеву, пальметінову, стеаринову. Має просто
приголомшливий запах, консистенція трохи щільніша, ніж
зазвичай.
За цілющі властивості
гарбузову олію в народі називають «аптекою в мініатюрі». Вона використовується
найчастіше як заправка для
салатів. Нагрівати її не рекомендується, бо втрачає значну частину своїх корисних
властивостей. Зберігати гарбузову олію слід у щільно закупореній пляшці в темному
прохолодному місці.

Фармакологічні і
клінічні дослідження
вчених виявили такий
вплив гарбузової олії:
– нормалізує діяльність
передміхурової залози
і попереджає розвиток
аденоми;
– підвищує потенцію;
– корисна при атеросклерозі та ішемічній хворобі
серця;
– запобігає утворенню каменів у жовчному міхурі;
– захищає печінку і покращує роботу шлунково-кишкового тракту;
– знижує рівень холестерину в крові;
– має протизапальну,
противиразкову і антисептичну дію;
– захищає від сонячних
опіків, прискорює регенерацію тканин;
– стимулює імунітет організму;
– має протигрибкову і
протипаразитарну дію;
– поліпшує стан шкіри;
– сприяє відновленню
та прискоренню росту
волосся і нігтів.

КОНОПЛЯНА ОЛІЯ
Здавна конопляне насіння
використовувалося в якості
поживної та корисної їжі (у
слов’янській традиції – конопляні коржі). Також стародавні слов’янські народи
виготовляли і вживали в їжу
смачну і дуже популярну в ті
часи конопляну олію, яка має
безліч майже забутих сьогодні дуже корисних властивостей. Ця олія є чудовою
альтернативою оливковій, горіховій і вершковому маслу.
Вживається вона як високоякісна олія для заправки
салатів та інших холодних
овочевих страв, з успіхом використовується при обсмажуванні на грилі, при смаженні
на сковороді, у маринадах і
соусах. За хімічним складом
конопляна олія найближча до
лляної олії, але на відміну від
останньої, ця смачна олія має
тонкий горіховий пікантний
присмак. Конопляна олія, так
само як і лляна, і зелені листові овочі, і риб’ячий жир, є
одним із небагатьох продуктів харчування, що містять
необхідну нашому організму
неактивну форму поліненасиченої жирної кислоти –
ОМЕГА-3.
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ДРУЗІ НАШІ МЕНШІ
ТВАРИНИ В МІСТІ
Крик душі

Закатовані

Березневий кіт-парад

ЗАЖИВО або Чому кішки не птахи

В Ірпені знайдено
місце, де нещодавно
жорстоко закатовані
й убиті тварини!
Це відбувалося в одному з
районів міста, на занехаяній
ділянці лісу. Поліція, криміналісти і я чотири години
перебували в тому пеклі.
За цей час я зрозуміла – це
не проблема нашого міста,
це ПРОБЛЕМА КРАЇНИ! Це
наслідки відсутності нормального закону, відсутності відповідальності. Але
передусім – людяності і
доброти… Скільки такого
відбувається і залишається
невідомим, непоміченим!
Прошу розголосу, бо навряд маніяк-садист зупиниться: відпускаючи своїх тварин
на вулицю, пам’ятайте, вони
можуть не повернутися!
Я прошу бути всіх максимально уважними, будь-яку
інформацію про цей чи інші
подібні випадки треба оприлюднювати. І викликайте
поліцію!
PS. Страшно дивитися
на фото? Страшно і боляче
було цим тваринам. І це
було так близько від будинків, повірте мені, це місце
бачила не одна людина.
Телефон поліції є тільки у
мене?! Але багато хто, як
мавпочки: не бачу, не чую,
не кажу. То тепер бачать усі.
Ірина МУРГА,
керівник КП «Служба захисту та
лікування творин»

Володимир КОСКІН
Весна через тумани і смог
набирає сили та яскравості.
Звісно, ознакою весни є коти,
що своїми співами проголошують вічне кохання. Ми ж
принагідно виходимо з ініціативою до місцевих очільників
щодо надання котам особливого статусу: «Вуличні коти є
частиною екосистеми міста
Ірпеня, вони мають вільно
жити в підвалах, горищах та
інших місцях постійного перебування і знищувати гризунів».
А поки що муркотики
освоюють паркани і дерева,
де вигріваються, і не тільки...
Навіть звичайне споглядання
вусанів є корисно-приємним і
благотворним.
Науковці стверджують, що
«кет-терапія» позбавляє від
серйозних проблем зі здоров’ям.
За допомогою котячого
муркотіння і рефлексу «топтати» лапками подразнюються рефлексогенні зони.
Котячі кігті працюють приблизно так само, як і голки
під час процедури голкотерапії. Більше того, чотириногі
обожнюють спати в ногах у
господаря, де є проекція всіх
внутрішніх органів.
Фахівці вважають, що кішки також можуть допомогти
позбавитися від безсоння.
Для цього необхідно притиснути вихованця до чола. Курс
«кет-терапії» має тривати
7–20 днів.
Експерти також радять
грати з кішкою не менше

Котячий колоквіум
в Ірпені
на вул. Шевченка, 3-а
15 хв на добу, щоб повернути життєвий ентузіазм. Коли
у людини болить голова,
то варто прикладати до неї
кішку на 2–3 хв тричі на день.
Тепло тварини має зігрівальну і розслаблюючу дію, тому
що шерсть несе в собі електричний заряд.
Коли ж у вас немає вдома
кішки, то не проминайте їх

на вулицях, осяйте добрим
поглядом, а якщо підгодуєте,
то вони віддячать вам усіма
дев’ятьма своїми життями.
Отож дуже сподіваємося,
що цю замітку прочитають
ірпінські владоможці і підтримають ініціативу «визнати вуличних котів частиною
екосистеми міста Ірпеня»
офіційно.

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

А ВИ ЇЛИ КОТЛЕТИ
ІЗ РЯБЧИКІВ?
Це був черговий вихідний день, котрий нічим не відрізнявся від інших
сірих зимових днів. Я їхав з Бучі у Київ до сина маршруткою №421. З
обох боків широкої асфальтної дороги у вікнах нашого транспорту
тільки мерехтів укритий снігом ліс – просто зимова казка. Сонце таке
яскраве, що здається його промені поковзом стікають з верхівок дерев.

Іван ЖУК
Відразу за Гостомелем
бачу – якийсь чоловік, настирливо махаючи рукою,
просить водія зупинити
маршрутку. Вона зупинилася якраз навпроти прохача, і до салону увійшов уже
немолодий, гарно одягнутий чоловік. Ним виявився
мій шкільний друг, з яким
ми уже не бачились більше 50 років. Навчаючись
у школі, останні 5 років
навіть сиділи з ним за однією партою. Тож несподівана зустріч була теплою і
щирою, ми по-чоловічому
міцно обнялися. Спонтанна
зустріч старих друзів перетворилась на справжнє свято.
Мій сусід по сидінню в
маршрутці без нашого прохання, і навіть без натяку,
відразу поступився своїм
місцем моєму давньому і
хорошому другові. І потекла щиросерда розмова.
Як виявилось, нині Микола
Новак живе і працює в Києві. Він відомий бізнесмен.
Приїжджав у Гостомель до
дочки, привіз онукам лижі.
На виїзді з селища несподівано здав двигун «Лексуса».
Місцева автомайстерня забрала його на ремонт. Викликати робочу машину не

став, пожалів водія і його
вихідний день.
За розмовами й не помітили, коли під’їхали до
станції метро. Микола, не
питаючи, чи маю я можливість, відразу викликав таксі й запропонував на честь
зустрічі пообідати у ресторані. Там нас зустрів елегантний метрдотель. Було
видно, що Микола з ним
уже давно на ти. І хоча вільних місць тут не виявилось,
та для мого друга знайшли

столик у кабінеті власника
цього дорогого елітного закладу. До нас відразу підійшов усміхнений офіціант і
кожному вручив чималий
фоліант – меню.
– А можна, – звернувся
Микола до мене, – сьогодні
я замовлю обід?
І не давши мені навіть
вставити слова, швидко назвав два французькі салати,
стільки ж мисливських супів
і котлет із рябчика, 300 г

вірменського коньяку і дві
кави.
У мене чомусь відразу
виникла думка: це ж скількі
потрібно рябчиків, щоб виготовити котлети для двох
чоловіків?
Журналістська
допитливість взяла гору, і я,
не церемонячись, запитав
про це в офіціанта.
– Усе залежить від величини рябчика, – щиро
мовив він, а подумавши
додав: – Якщо він завбільшки з домашню курку, то іде
один на дві порції.
Ми з півслова все зрозуміли,
тож
замовили
котлети з індички. Поки
кухонні професіонали готували обід, ми продовжували щиро спілкуватись і згадувати цікаві історії зі свого
шкільного життя.
– А пригадуєш, – звертаюсь до Миколи, – яких гарних рябчиків носив по селу
і продавав наш знаменитий
земляк-мисливець Василь
Ярошик?
– Звичайно, я навіть
кілька разів тримав їх у руках. Такі гарненькі, рябі,
завбільшки з лісового голуба-припутня. А ти знаєш,
що нині в лісах Костопільщини уже не знайдеш рябчиків, як кажуть, навіть зі
свічкою в руках?
– А де ж ресторан їх
бере?
– На Київщині кілька
фермерів вирощують рябчиків у неволі. Достовірно
підтвердити це я не можу,
але так кажуть.
Дружній обід пройшов
весело і змістовно. Ми відновили стосунки і домовились більше їх ніколи не
втрачати.
Після відмови від котлет
із рябчика мене не переставало мучити питання, а
чи є взагалі ці птахи в лісах
на Київщині. Тож повернувшись у Бучу, відразу звер-

нувся за роз’ясненням до
свого доброго приятеля,
молодого мисливця, авторитетного знавця місцевої
флори і фауни Дмитра Гапченка.
– Не повірите, але є, –
випалив Дмитро Олександрович, – проте, на жаль,
їх дуже і дуже мало. У нас
рябчика чомусь називають
боровою птицею. Насправді це не так. Вони живуть не
в соснових борах, а в мішаних лісах або в чорноліссі
поблизу мохових боліт чи
біля струмків. Найбільше їх
ваблять листяні дерева, зокрема береза, вільха, осика
і дуб, але радіють, коли поряд ростуть і лахматі сосни,
а ще попід ними – кущі ліщини і крушини, черемухи
й горобини, стеляться ягідники брусниці, суниці, чорниці і малини.
Розповів він і про забарвлення цього птаха, яке
повністю відповідає його
назві. Оперення у самця і
самки мало чим відрізняється і складається із суміші димчастого і рудого кольорів із чорними і білими
штрихами, плямами і крапками, одне слово, рябе.
Воно настільки пасує до
сірого тла гілок і стовбурів
багатьох дерев, що рябчик,
який притиснувся до них,
стає абсолютно непомітним. Трапляються серед
них і виродки, котрі майже
білі або в яскраво виражених білих плямах по всьому
тілу.
Дмитро Олександрович
пообіцяв мені весною показати токовища рябчиків
у блиставицькому лісі. Я,
як дитина, не міг дочекатися тої пори. І ось настала
довгоочікувана весна. Озброївшись біноклем, їдемо
у сирий змішаний ліс. Зупинились на галявині, далеко
від місця токування рябчи-

ків. До зазначеного місця
йдемо пішки, щоб, бува, не
наполохати тутешніх пернатих жителів.
Раптом чуємо голос токуючого самця – це характерний протяжний тонкий
свист. Дмитро Олександрович нарешті помітив цього
залицяльника і передав бінокль мені. Я бачу птаха,
який розпустив хвіст віялом
і з піднятим чубчиком на
голові, надувшись, бігає по
землі, волочучи крила і роблячи різкі повороти. А ось
біжить до нього самочка,
видаючи своє бажання зустрітися з коханим гучним
уривистим свистом. Раптом
з’явився ще один залицяльник. Між чубатими холостяками зчинилася бійка. Один
із них не витримав напору
іншого і той залопотів своїми короткими крилами і
подався на березу, яка стояла якраз поруч із цим токовищем. А коли почалося
справжнє кохання, ми уже
за ними не спостерігали.
– На території України,
– каже Дмитро Гапченко,
– полювання на рябчика
повністю заборонене. Цього птаха внесено до Червоної книги України та до
Книги Бернської конвенції.
Потрібно ретельно регулювати чисельність ворогів
цих птахів, налагоджувати
їхнє штучне розведення з
обов’язковим випуском молодняка в природне середовище.
Вперта і виснажлива боротьба з браконьєрами також має дати плоди. Відтак
кількість рябчиків у наших
лісах може побільшати. Не
виключено, що в майбутньому полювання на цього
королівського птаха буде
дозволено. Отоді в наших
ресторанах і з’являться
справжні котлети із рябчика.
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

ЩОБ ВИЖИТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ…

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 27 березня - 2 квiтня 2017 року

Мене часто запитують, що потрібно вміти (якими навичками
володіти) щоб пристосуватися до швидкоплинного світу?
Після багатьох консультацій і роздумів з цього приводу я вивів
7 основних навичок, необхідних кожній людині для «виживання» в
сучасному світі.
Дмитро ГАЙДАР, експерт з особистої ефективності, засновник
проекту «Інструментарій особистої ефективності»
Це як у давнину обов’язковими були вміння їздити
на коні, стріляти з лука та
битися на мечах! Звичайно,
без цих навичок можна жити,
але втрата часу і проблеми
з соціальною адаптацією не
дозволять стати успішним.
Обирати вам.

відповідь на питання, використовуючи пошукові системи в Інтернеті. Якщо вас
немає в соціальних мережах
– про вас ніхто не знає. Ви не
зможете вести бізнес і продавати без знань пошукових
систем і «розкрутки» в соціальних мережах.

Отже, 7 навичок:

3. Уміння водити
автомобіль.

1. Уміння поводитися
з комп’ютерами,
смартфонами,
планшетами та
гаджетами.

Більшої економії часу, ніж
із цим умінням, ви не знайдете! Сьогодні автомобіль
– це не просто засіб пересування, це стиль життя. І без
цього вміння (неважливо,
є у вас зараз автомобіль чи
ні) вам надалі буде все важче. Раджу відразу навчаться
на автомобілях з коробкою
автоматом – немає сенсу
витрачати час і зусилля на
застарілі технології. Звичайно, ви можете сказати, що
скоро з’явиться автопілот, і я
з вами погоджуся, ось тільки
не певен, що на наших дорогах вони з’являться найближчим часом.

Цей навик не перший за
значимістю, проте досить
важливий для сучасного світу
інформаційних технологій.
Ви просто зобов’язані вміти
працювати на комп’ютері,
не боятися мишки і клавіатури! Якщо ви користуєтеся
кнопковим телефоном, а не
смартфоном, ви втрачаєте
велику частину сучасного
життя – вас не можуть знайти, вам не можуть відправити повідомлення на Viber або 4. Знання англійської
зателефонувати на Skype, ви
просто не можете отримати мови.
Я довго думав і з багатьінформацію швидко. Це ж
спосується планшетів і різ- ма говорив з приводу цієї наних гаджетів (розумні годин- вички – з одного боку вона
найскладніша з усіх, а з інники, мультиварки тощо).
шого – технології просунулися щонайдалі в її автоматиза2. Уміння користуватися
ції і все ж… Сучасні гаджети
Інтернетом та
поки що не можуть замінити
соціальними мережами. людину, яка знає мову. РаУ сучасному світі мало джу вам звернути увагу на
просто мати комп’ютер, новітні технології у вивченні
смартфон або планшет. Ви англійської мови – вони доповинні вміти швидко знайти сить прості й ефективні, щоб

ви набагато швидше вивчили базову англійську мову
за кілька місяців. Вам доведеться знати мову, якщо ви
хочете дізнаватися останні
тенденції сучасного світу з
телебачення, журналів або
сайтів.

5. Уміння продавати.
Вам потрібен навик продажу, навіть якщо ви не
продавець. Сучасний світ
базується на продажах! Ви
йдете влаштовуватися на роботу – ви продаєте себе, ви
плануєте представити новий
проект шефу – ви продаєте
ідею і таке інше. Продажі необхідні для всіх, і хто думає
інакше, сильно помиляється.
Ви можете частково обійти
безпосередньо
особистий
продаж – продавати через
Інтернет-магазини, але тоді
вам знадобляться навички
копірайтингу, дизайну, маркетингу і технічні навички
для створення сайту. Так чи
інакше, продавати в будьякій формі вам буде необхідно! Втішу вас, зараз це
настільки стандартизований
процес, що ви освоїте його
однозначно. Нехай ви не
станете СУПЕР продавцем
відразу, але продавати зможете.

6. Уміння поводитися з
грошима.
Мало заробити гроші –
ними потрібно вміти керувати. Багатство людини не
залежить від того, скільки
вона заробляє, а від того, як
витрачає. Сучасна наука про

СМАЧНО І КОРИСНО

ПІСНИЙ ШОКОЛАДНИЙ ПИРІГ
Коли хочеться порадувати свою родину чимось незвичайним і
смачним, але нема ні часу, ні сил для кулінарних шедеврів – пісний
шоколадний пиріг – це саме те, що треба. Ніжний, духмяний,
швидкий у приготуванні.
Інгредієнти:
1,5 ч. л. соди;
1 г ваніліну;
дрібка солі;
100 мл олії;
1,5 ст. л. оцту;
350 мл холодної води;
30 г какао;
340 г борошна;
200 г цукру.
У глибокій мисці ретельно
змішайте какао, цукор, ванілін, соду і сіль.
Додайте борошно, олію та
оцет.
Поступово
помішуючи,
влийте маленькими порціям
300 мл холодної води.
Тісто вилийте на деко,
змащене олією, і розподіліть

силіконовою лопаткою рівномірно по всій формі.
Випікайте при +180°С
хвилин 30–40. Готовність
пирога перевіряйте зубочисткою.
Перед подачею можна
притрусити цукровою пу-

Відповіді на кросворд попереднього номера
По горизонталi: 1. Кабул 4. сироп 7. ему 8. локон 9. шапка 10. ара 12. меса 15. шкот 17. пекло
18. таро 20. квас 23. лящ 25. майка 26. окрiп
27. мак 28. тонна 29. ангар
По вертикалi: 1. килим 2. бекас 3. Лена
4. суша 5. рiпак 6. пласт 11. ракiя 13. ефа 14.
Апо 15. шок 16. ода 18 томат 19. район 21. ворог
22. сапер 23. лама 24. щока

дрою, полити розтопленим
шоколадом, прикрасити горіхами або крихтою з печива. Також можна розрізати
на два коржі і просочити їх,
наприклад, розчиненим у теплій воді медом.
Смачного!

гроші чітко дає зрозуміти, що робити, щоб досягти успіху у фінансовому плані, незалежно від
розміру доходу. У цьому
світі не можна прожити
без грошей – це кров світу і нерозумно це заперечувати, ви не зможете
стати успішним і процвітаючим, якщо не будете
багатим. Поняття пасивного доходу, грошового
потоку, фінансових установок, повинно глибоко
увійти у вашу свідомість,
і чим раніше, тим краще.

7. Уміння навчатися.
Головний навик – постійно навчатися й отримувати нові знання з різних джерел. Добре, що в

нашому інформаційному
світі їх досить. Наш світ
змінюється з шаленою
швидкістю, і цілком можливо, цей перелік зміниться – якийсь навик
відпаде за непотрібністю!
Вам необхідно тримати
руку на пульсі постійно і
для цього необхідний навик навчання. Це не просто дивитися й цікавитися
– це фундаментальний
підхід до отримання нової інформації. Існує багато технік і методик навчання. Наприклад, зараз
не має сенсу в 3-річному
навчанні для отримання
нової професії, досить
пройти тренінги або курси, щоб отримати певні
навички та розвиватися
далі.

КРОСВОРД
По горизонталi:

По вертикалi:

1 Манна крупа
4 Протилежний кiнець
магнiту
7 Мiсто-мрiя О.
Бендера
8 Мiнерал з вмiстом
оксиду свинцю
9 Країна в Азiї
10 Мухаммед :
12 Коштовний камiнь
15 Кельтський поетспiвець
17 Компот з
сухофруктiв
18 Бажання,
прагнення
20 Жiноче iм`я
23 Незасiяне поле
25 Частина кiнської
упряжi
26 Настроєнiсть на
сприйняття
27 Мiсто в Францiї
28 Хiмiчний елемент
29 Стадо овець

1 Косметичний засiб
2 Видiльний орган
3 Дугоподiбна споруда
4 Карликовий кiнь
5 Вклад в спiльну
справу
6 Будiвля (мiсце) для
зберiгання
11 Крамниця
13 Бог-сокiл
14 Хвойне дерево
15 Свiтильник
16 Вал, цилiндр
18 Цяточка на обличчi
19 Державна мова
Iзраїлю
21 Тропiчна рослина
22 Наступ вiйськ
23 Мiжнародний
договiр
24 Овеча шкура з
вовною

ОВЕН (21.03–20.04)
На початку тижня очікується нудна, вимотуюча
робота. Самопочуття в
нормi. Не втрачайте активностi в
професiйнiй сферi. Романтики у
почуттях не чекайте.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Дiловi контакти у
серединi тижня будуть
загалом успiшними.
Фiнанси – у ваших руках. Рiзких
спадiв здоров’я не передбачається. Проявiть увагу i нiжнiсть до
коханої людини.
БЛИЗНЮКИ (22.05–
21.06)
Спокiй i врiвноваженiсть
на початку тижня – умови ефективної роботи протягом всього
тижня. Будьте готовi до виникнення конфлiктiв у сiм’ї. Здоров’я в
нормi.
РАК (22.06–23.07)
У бiзнесi дiйте самостiйно, не слухаючи чужих
порад i пiдказок. Проведiть тиждень у спокiйнiй i доброзичливiй
атмосферi. Не нервуйте, iнакше
можливi зриви i великi невдачi.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Не прагнiть стрибнути
вище голови. Ситуацiя на
роботi в цiлому нейтральна, але деякi неприємностi
не виключенi. Удома не мутiть
воду i не робiть дурощiв. Вiдпочиньте гарненько в кiнцi тижня.
ДIВА (24.08–23.09)
Не варто висловлювати
свої докори i вимоги
колегам i начальству в
рiзкiй формi. Фiнансова
ситуацiя примусить поклопотатися, але в серединi тижня все
налагодиться. Придiлiть бiльше
уваги вашим близьким.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
На початку тижня не
варто кидатися за двома
зайцями. Можливi непорозуміння з колегами на
роботi. Намагайтеся розсудливо
скористатися своєю чарiвнiстю
i досвiдом для залагоджування
вiдносин у сiм’ї.
СКОРПIОН (24.10–
22.11)
Успiх у роботi буде
стабiльним. Але не пiддайтеся на
провокацiї колег. Несподiванок у
сiм’ї не буде, але можуть розладнатися перспективнi плани.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–
21.12)
Витримка i розсудливiсть
на роботi вам просто необхiднi.
Проте ситуацiя не безнадiйна. Не
давайте волю своїй недовiрливостi, будьте впевненi в словах
i вчинках. Сiм’я пiдтримає вас,
якщо буде важко.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
На везiння покладайтесь,
але й самі розуму тримайтесь! Робота може бути цiлком
успiшною i принести добрi результати. У взаєминах із близькими
можуть вiдчуватися нервознiсть i
роздратування.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Дiловi зустрiчi та поїздки пройдуть вдало,
якщо ви будете уважнi
й не вчинити легковажно. У сiм’ї можливi
несподiванi сварки, взаємнi претензiї. Не будьте марнотратнi.
РИБИ (20.02–20.03)
Обережнiсть
у стосунках із
малознайомими
людьми просто необхiдна.
Намагайтеся не загострювати
взаємини з близькими людьми i
колегами по роботi. У сiм’ї будьте
бiльш стриманими, терплячими.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

решеток, ворот, заборов

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Требуется сварщик
Тел. (063) 124-66-50
(068) 894-42-17
KOVKA-KIEV.IN.UA

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,

РЕКЛАМА

Вишиванки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий,
вывоз мусора,
земельные работы,
любая тяжелая
работа

від Журби
Війна війною,
а весна за розкладом

-50% вишиті літні кофтинки
тинки
вул. Соборна, 106
Режим роботи:
вт., пт. 9:00 – 18:00,
сб., нд. 9:00 – 14:00
пн. – вихідний

Ходіть красиві!

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
www.gruzproffi.com
(067) 401–40–43;
(050) 357–26–00

ДОШКА, АЛЬТАНКИ,
зняття аварійних дерев
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
замена пружин, механизмов трансформации,
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого
и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. Ремонт производится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента!
Огромный выбор тканей, кожзамов и
кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

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

В компанию
пгт Немешаево

Быстро и качественно!
Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77,
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

ÑÐÎ×ÍÎ

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

(068) 702-42-35,
(066) 502-79-36,
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1
(099) 032-72-32,
(068) 320-64-32,
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

ОПЛАТА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

(068) 861-26-04,

UDVET

Узаконення будинків

(066) 074-45-46

БТІ

(044) 23-22-333
(067) 35-32-777
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрутка. Электричество. Интернет.

(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;
www.yasna.com.ua

РЕМОНТ
Ремонт холодильників
на дому, закупка
несправних
холодильників, продаж б/у.
(066) 021-22-18, (073) 156-36-99
Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»

Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, оставшимся без жилья, без средств к
существованию, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в зависимость от
наркотиков и алкоголя и др. упрощенный прием
и бессрочное пребывание в восстановительных
центрах Украины.

БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!
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