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ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»
Вартість передплати

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.

Передплатний індекс –

35033

с. 4
Жителі Приірпіння брали активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Людей із Прип’яті переселяли саме до нас. Тоді якраз повністю зупинилися черги жителів
Ірпеня на житло, до новозбудованих будинків заселили евакуйованих із Чорнобильської зони.
Багато людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, отримали велику дозу опромінення і
чимало ліквідаторів уже померло. Одному з героїв – чорнобильському пожежникові Володимиру
Правику – в Ірпені поставили пам’ятник, біля якого щороку в день річниці аварії вшановують
пам’ять усім Героям-рятівникам України.

ЧИТАЙ!
Із 20 квітня

РОЗПОЧАЛАСЯ
ПЕРЕДПЛАТНА
КАМПАНІЯ
на ІІ півріччя

Приймання передплати
здійснюється в усіх відділеннях
поштового зв’язку, а також
безпосередньо листоношею на
доставній дільниці.
Передплату можна оформити
за готівку та за безготівковим
розрахунком.
Передплачуйте та отримуйте
улюблені періодичні друковані
видання через мережу
ПАТ «Укрпошта».

theirpin.city

ÒÎÂ «ÊÎÌÏÀÍ²ß ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-²ÍÂÅÑÒ»

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:
- РОБІТНИКІВ ПО ПОЛИВУ ТА ЗРОШУВАННЮ
- ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА
(ШТАБЕЛЬОРЩИКА)
- ТРАКТОРИСТА
- СЛЮСАРЯ, ЕЛЕКТРИКА
Заробітна плата відрядно-преміальна,
виплата - один раз на два тижні.

Адреса: смт Гостомель,
вул. Остромирська (Радгоспна), 34

Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна
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НОВИНИ ПРИІРПІННЯ
ВШАНУВАННЯ

КОРОТКО ПРО ВСЕ
До кінця цього року Ірпінь матиме
ще дві паркові зони. Парк для ірпінців
планується облаштувати на частині території Будинку творчості письменників.
Наразі там працюють представники комунальних служб: очищають територію,
кронують дерева, видаляють аварійні. Територія надзвичайно запущена. Робітники, прочищаючи майбутній
парк, навіть наштовхуються на кубла гадюк.
Зазнає змін і простір перед «Еко-маркетом». Тут планується облаштувати площу Творчості. Безпосередньо
за крамницею будуть створені локації, пов’язані з героєм Носова – Незнайком.
24 квітня у Центральній бібліотеці Ірпеня дотепний володар гострого пера письменник і журналіст Володимир Коскін представив нещодавно видану книжку
«Ірпінський Парнас» – історичну лірично-гумористичну
оповідь про Будинок творчості письменників.
24 квітня «Укрзалізниця» почала роботи щодо
встановлення бетонного паркану вздовж мiської
смуги. Паркан «розімкнуть» лише з обох бокiв переїзду. Загалом це має убезпечити гостей та мешканців
міста від нещасних випадків та перешкодити шибайголовам ризикувати життям.
24 квітня було ухвалено рішення ретельніше опікуватися дітьми з неблагополучних сімей. За офіційними даними у 2017 р. проведено 34 рейди, відвідано
146 родин, складено 116 актів обстеження умов проживання; під час рейдів 8 дітей було вилучено із сімей
у зв’язку із загрозою їхньому життю та здоров’ю. На
думку мера, потрібно стимулювати класних керівників
краще слідкувати за неблагополучними дітьми, аналізувати ситуацію із першого ж дня своєї роботи з дітьми та подавати ці дані в управління освіти. Крім цього,
варто залучати й сусідів, які можуть стати ймовірними
очевидцями жорстокого поводження з дітьми. «Нам потрібно створити систему», – наголосив мер.
22 квітня на Центральному міському стадіоні
Ірпеня «Чемпіон» відбувся майстер-клас з дзюдо,
який провів майстер спорту міжнародного класу, паралімпійський чемпіон 2012 року, срібний призер Паралімпійських ігор 2016 року, студент Університету державної фіскальної служби України Дмитро Соловей.
21 квітня в Ірпені відбувся ІІ обласний етап
Чемпіонату України серед школярів з волейболу.
Змагання проходили одразу на двох волейбольних
майданчиках: ДЮСШ Ірпінь (хлопці) – дві вікові групи; Ірпінська СЗШ №2 (дівчата) – дві вікові групи. Усі
партії були напружені, а гравці – азартно сконцентровані на грі. Переможцями стали: дівоча і хлопчача команди СЗШ №12 (у групах 2000 р.н. і молодше), дівоча команда СЗШ №2 (у групі 2003 р.н. і молодше) та
хлопчача команда з Немішаєвого (у групі 2003 р.н. і
молодше).

Музиканти планово…
злягли

Ірпінці захвилювались, побачивши на центральній
площі лежачі скульптурні фігури музикантів. У «Муніципальній варті» пояснили, що проводяться планові роботи
з установки бетонних плит замість ковроліну, постеленого там тимчасово. Усі фігури будуть зняті, а потім знову
встановлені разом із фігурами дівчини і хлопця.

Відкрито Алею Пам’яті Захисників України
23 квітня на Ірпінському
міському кладовищі відкрили Алею Пам’яті. Встановлено також пам’ятний знак
– Козацький хрест з іменами
16-ти Героїв, які проживали
у Приірпінні: Максим Ридзанич, Олександр Гуменюк,
Олександр Єрощенко, В’ячеслав Кірічек, Ігор Горбенко,
Владислав Стрюков, Микола
Личак, Володимир Ринкун,
Олександр Старов, Сергій
Шкарівський, Олександр Давидчук, Василь Фіцкалинець,
Олег Цапко, Ільгар Багіров,
Андрій Блонський, Василь
Панасенко. Вони – наш біль і
наша гордість. Слава Героям!

Слова скорботи за загиблими висловив голова
громадської організації «Ірпінська міська спілка воїнів
учасників АТО» Антон Головенко. Він закликав земляків
бути гідними подвигу наших
воїнів, які віддали життя за територіальну цілісність країни
та мир на рідній землі.
«Війна посилає жорстокі
випробування. Ми втрачаємо близьких і рідних, – звернулася до присутніх матір
загиблого Героя Василя Панасенка. – Хай не зів’януть
квіти, покладені до пам’ятного знака Захисників України,
хай живе вічна пам’ять про
справжніх Героїв України».

ЛІДЕРИ

Ірпінські освітяни першими в Україні освоюють
інформаційну систему «Office 365»
Олександра РАДОВА
Управління освіти і
науки Ірпінської міської
ради зініціювало
проведення тренінгів від
«Майкрософт Україна»
для освітніх установ.
Першими слухачами стали
працівники управління
освіти і науки, згодом
перейняли естафету
керівники загальноосвітніх,
позашкільних, дошкільних
навчальних закладів та всі
педагоги міста.
Іван Стромило, консультант «Майкрософт Україна», знайомить педагогів зі

специфікою роботи у «хмарі». «Office 365» – це хмарний сервіс, який забезпечує
спільну роботу співробітників компанії чи організації
та дозволяє працювати з
будь-якого комп’ютера чи
смартфона з виходом в Інтернет. Сьогодні «Office 365»
стає доступним для освітніх
установ міста. Саме Ірпінські
школи стануть першими в
Україні, які будуть працювати у цій системі. Із цим
сервісом користувачі отримують більше інструментів
для спільної роботи в навчальному процесі: створен-

Данута КОСТУРА, фото: Володимир КОСКІН

ня веб-сайту і внутрішнього
порталу закладу, виконання
проектів у групах, складання
загального розкладу занять,
проведення лекцій і семінарів дистанційно тощо. Крім

того навчальні заклади можуть суттєво економити на
ІТ-ресурсах і при цьому бути
впевненими у надійності та
безпеці сервісу, захищеного
від спаму і реклами.

ЗДОРОВ’Я

НОВІТНІ ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
25 квітня хірурги з Києва
та області провели в
Ірпені науково-практичну
конференцію «Інноваційні
технології в хірургії».
«На базі Ірпінської лікарні вже третій рік діє кафедра
післядипломної освіти і кафедра хірургії та судинної
хірургії. Саме тому ми періодично проводимо такі наукові зібрання», – розповіла
заступник головного лікаря
Ірпінської лікарні Інна Комісарова.
На конференції йшлося
про можливості швидкого
відновлення після хірургічного втручання, про техно-

логію електрозварювання
живих біологічних тканин в
хірургії, про можливості лапароскопічної хірургії у лікуванні різнопланових хвороб, про сучасні можливості
в хірургії гострого апендициту, про інновації в хірургічному лікуванні гострого
та хронічного холециститу,
тощо.
Наталія Семко, заступник
голови Ірпеня наголосила:
«Ще раз повторюся, що Ірпінь – місто здоров’я. Ми
підняли цю планку і хочемо
її достойно нести. Навчання
наших лікарів – це для нас
головне. Тому проходить
стільки конференцій зараз

«Irpin BookFest»
збирає друзів

В Ірпені знімали фільм

Ірпінь знову опинився у центрі уваги вітчизняних кіношників. Цього разу тут проводяться зйомки серіалу
«Благі наміри». Про це розповів заступник директора
фільму, який назвався Ігорем: «Це буде двадцятисерійний фільм з робочою назвою “Благі наміри”, який знімає
Українська продакшн студія. Кіно добре, про любов. Нам
потрібна була красива площа. І її ми знайшли в Ірпені.
Вона дійсно красива. У фільмі площа заявлена, як головна. Знімали її і вночі, і вдень». Пан Ігор сказав, що знімали також у парку «Покровський», який теж справив на
нього чудове враження.

Фото: В. Шилов

Перший книжковий фестиваль нашого міста «Irpin
BookFest» продовжує реєстрацію видавництв. «Irpin
BookFest» – це не лише унікальна можливість прорекламувати видавництво й ознайомити з власною продукцією,
це в першу чергу – вагомий крок у сфері книгочитання
й популяризації книг в нашому регіоні. Стань частиною
«Irpin BookFest»! Ми чекаємо саме на тебе!
Для реєстрації відправте нам повідомлення на нашу
сторіночку в Фейсбук (www.facebook.com/irpinbookfest),
або надішліть нам лист на електронну пошту:
IrpinBookFest@ukr.net, або зателефонуйте:
(093) 240-23-16, (050) 867-53-37.

Фото: В. Шилов

в Ірпені. Ми залучаємо медичні академії і Богомольця,
і Шупика. Щоби вони наших
лікарів навчали і давали їм
знання саме з використан-

ням новітніх технологій в
медицині. Адже ми хочемо,
щоби наші пацієнти отримували якісну послугу».
Данута КОСТУРА

Шаховий турнір на честь
Володимира Правика
22 квітня в шаховому
клубі 26 шахістів провели
турнір пам’яті героячорнобильця Володимира
Правика.
Цього року більшість
учасників турніру – вихованці шахового клубу,
які за рік поліпшили свою
майстерність і готові були
це продемонструвати. До
останнього туру точилася
вперта боротьба за перемогу.
Після трьох турів лідерів
було двоє: Іван Ковальов та
Кирило Романенко, але далі
лідирував тільки Ковальов,
виграючи партію за партією. На фото: Іван Ковальов
(фото Володимира
В останньому турі із ним зуГончарука)
стрівся Максим Вєхтєв, який
відставав на очко від лідера.
У разі перемоги Максим ставав переможцем турніру, але
не склалося…
Вигравши всі партії, переможцем турніру став Іван
Ковальов, друге місце дісталося Максиму Вєхтєву, третє
– Роману Книшу.
Дмитро ГРІЦЕНКО, Анатолій НЕЧИТАЙЛО
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НОВИНИ ПРИІРПІННЯ
СПІВПРАЦЯ

Ірпінь шукає інвестора
для переробки сміття

3

Причепурений Ірпінь

Місто продукує понад 24 тис. тонн сміття на рік, яке вивозили на полігон у Бородянський район.
Зараз цей полігон офіційно закритий. Тому сміття тимчасово вивозиться у Вишгородський і
Макарівський райони. Але не виключено, що і ці полігони через екологічні проблеми будуть
закриті. Керівництво Ірпеня наполегливо шукає інвестора, щоб утилізувати своє сміття екологічно
й ефективно. Одна із зустрічей із потенційним австрійським інвестором відбулася на цьому тижні.
Фото: В. Шилов

Данута КОСТУРА, фото: В. ШИЛОВ
«Ми обговорили кілька
можливих варіантів інвестування і будівництва екологічно безпечного сміттєпереробного заводу із
облаштуванням біогазових
установок для виробництва
енергії. Австрійців цікавить
структура наших відходів,
скільки там пластику, біовідходів, металу, щоб вони
зрозуміли, яку технологічну
лінію нам ставити», – розповідає перший заступник
Ірпінського міського голови
Дмитро Христюк.
За структурою близько
40% сміття в Ірпені – це відходи органічного походження. За словами фахівців,

для цих відходів найкраще
– біогазові установки, які їх
переробляють і створюють
енергоресурси, які потім
можна споживати по зеленому тарифу. «Це абсолютно
екологічно безпечні програми. Такі сміттєпереробні
заводи на Заході розміщені
у населених пунктах. Немає
ні запаху, ні забруднення.
Це зараз найкращий спосіб,
який наразі існує у світі»,
– зазначає Дмитро Вікторович і запевняє, що з тими
інвесторами, які пропонують робити полігони, міські
очільники навіть розмову не
ведуть. «Нас цікавить сучасна, екологічно безпечна тех-

нологія. Зараз ми дивимось,
яка земельна ділянка їм потрібна, які комунікації підводити. Розуміємо, що це дуже
серйозні інвестиційні кошти,

це недешеве задоволення і
без приватного інвестора ми
цю проблему не вирішимо»,
– сказав заступник голови Ірпеня.

ПИЛЬНУЙМО!

ПОЖЕЖІ ОХОПИЛИ ПРИІРПІННЯ
Останнім часом на території Приірпіння збільшилася кількість пожеж на відкритих територіях та в
екосистемах. Упродовж квітня пожежні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах уже
28 разів. Через сильний вітер площа загорянь на деяких ділянках сягала 5 гектарів.
Фото: В. Шилов

Олександра РАДОВА
Відбувається це через банальну необережність і необачність жителів передмістя
під час використання відкритого вогню та паління. «Марними є заклики співробітників ДСНС щодо недопущення
виникнення пожеж – люди
не бажають вчитися на чужих помилках», – зауважують
рятівники і закликають бути
обережними під час використання відкритого вогню.
«Пам’ятайте, що від Вашої обачності може залежати збереження матеріальних
цінностей та життя. Адже по-

лум’я дуже швидко поширюється і може перекинутися на
житлові та господарчі будівлі!» – попереджає провідний
інспектор Ірпінського МВ ГУ
ДСНС України у Київській області Юрій Осьмина.
До слова, в Україні триває
акція «Герой – рятівник року».
Її учасником може стати кожен громадянин, який під
час рятування людей, майна,
ліквідації пожежі, аварії, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха виявив мужність і
героїзм.

У «Двомісячнику з благоустрою», що добігає завершення, взяли участь близько 750 ірпінців: це і працівники
комунальних закладів та підприємств міста, ОСББ, служб,
установ, господарюючі, і молодь, і студенти Університету
державної фіскальної служби та Ірпінського економічного
коледжу, і депутати на округах, і громадські організації, і
Національна гвардія.
За цей час провели поточні ремонти доріг – 3851 м2,
що складає 65% усіх доріг, які потребують поточного
ремонту. Упорядкували газони й зелені насадження у
парках ім. В. Правика, «Дубки», «Центральний», «Покровський». Прибрали та привели в належний стан
14 тис. м2 тротуарів, 4 братські могили та 2 меморіальні комплекси, парк «Перемога» та сквер по вул. Миру.
Прибрали понад 150 тис. м2 прибудинкових територій,
проведені роботи по прибиранню, упорядкували 15 автозупинок і 10 спортивних майданчиків. Ліквідували
стихійні сміттєзвалища: між 7-ю та 8-ю Лініями, по вул.
Полтавській, по Личака (зелена зона), по Київській,
уздовж лiсових смуг по вул. Унiверситетській та Лисенка.
Вивезли 1500 м3 сміття.
Як повідомив начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ Андрій Літивнов, довелося й видати близько 50 приписів приватному сектору
щодо прибирання прилеглої територiї.
Інф. «ІВ»

До Ірпеня циркам
з тваринами - зась

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
Затримано нападника на
школярів
Подія сталася три дні
тому. Учні 4-го класу однієї
з Ірпінських шкіл після уроків повертались додому. Два
хлопчика та дівчинка бавились між собою, граючись,
штурхали один одного. Раптом до них підбіг дорослий
незнайомець і зненацька
наніс удар кулаком в живіт
хлопчикам, а дівчинку почав
душити за шию. Вкрай налякана дітвора почала голосно
кричати, кликати на допомогу і нападник втік.
До Ірпінського відділу
поліції звернулись батьки
школярів з відповідними
заявами. За даним фактом
було відкрито кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 125
(умисне легке тілесне ушкодження)
Кримінального
кодексу України і одразу
розпочаті необхідні пошукові
заходи щодо встановлення
особи зловмисника та його
затримання. Працівники поліції відпрацювали камери
відео спостереження, одразу
були орієнтовані поліцейські
наряди і групи реагування
патрульної поліції.
Завдяки
професійним
діям правоохоронців, на-

падника невдовзі затримали. Ним виявився 35-річний
місцевий житель, який вже
19 років знаходиться на обліку у лікаря-психіатра.
Після проведення слідчих
дій та всіх необхідних експертиз, кримінальне провадження у подальшому буде
перекваліфіковано на ч. 1
ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу
України і нападнику буде
оголошено про підозру у скоєнні даного кримінального
правопорушення.

Затримано зухвалого
викрадача автівок
До Бориспільського відділу поліції звернувся житель
столиці з заявою про те, що
на початку квітня невідома
особа незаконно заволоділа
його автомобілем «Chevrolet
Lacetti», який він дав у тимчасове користування іншій
людині.
Встановлено, що 52-річний чоловік використовував
автомобіль заявника як таксі.
3 квітня о 18:30 він приїхав
на виклик у с. Петропавлівське, Бориспільського району. Там невідома особа,
погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа

автомобілем, документами
на нього, після чого зникла у
невідомому напрямку. Одразу водій до поліції не звернувся, оскільки думав, що
впорається самотужки.
На пошуки викраденої
автівки та зловмисника, який
може при собі мати зброю,
були орієнтовані оперативні
підрозділи, всі наряди патрульної служби.
У результаті проведених
низки слідчо-розшукових заходів упродовж доби працівники поліції вийшли на слід
викрадача автівки у сусідньому регіоні – на Полтавщині.
Ним виявився 28-річний житель Бучі. Виявили його полтавські правоохоронці, коли
молодик, керуючи автівкою
«Audi», порушив правила дорожнього руху. Виявляється
«підприємливий» молодчик
встиг підробити документи
на автомобіль, продати його
третій особі та купити собі
інше авто, за кермомякого його і затримали. Наразі
автівки «Chevrolet Lacetti» та
«Audi» знаходяться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне

заволодіння транспортного
засобу) Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає позбавлення волі
від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі вирішується питання
про оголошення особі про
підозру у скоєнні злочину та
обрання йому міри запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції
Київської області

Ірпінь. Ліквідовано
загорання житлового
будинку
21 квітня о 2:40 до оперативно-рятувальної служби
міста Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку по вул. Ніжинській. Порятунок людей
з приміщення ускладнювали
легкозаймисті
матеріали,
що живили ненажерливе полум’я. 11 вогнеборців повністю ліквідували пожежу о
5:20. Вогонь знищив речі та
пошкодив перший поверх будинку. Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина
загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.
Головне управління ДСНС
України у Київській області

27 квітня на 32-й сесії Ірпінської міської ради депутати
ухвалили рішення про заборону діяльності цирків з використанням тварин. «Нині на території України немає
жодного пересувного цирку, який би у своїй діяльності забезпечував тварин належними умовами. Нещодавно ми
самі в цьому переконались, проінспектувавши цирк, який
розташувався в Коцюбинському. Слава Богу, що він так і
поїхав, без виступу», – повідомила начальник КП «Служба
захисту та лікування тварин» Ірина Мурга.
За словами очільниці комунального підприємства побачене жахає. «12 років великий бурий ведмідь живе в
неповних 4 квадратах в цілковито закритому металевому
вагоні, який влітку нагрівається до 40 і більше градусів.
Тобто, все його “артистичне життя” – це 10 хвилин на
манежі. І це показують дітям», – розповіла Мурга. Вона
переконана, що, ухваливши таке рішення, Ірпінь стане
прикладом для всієї України в цьому питанні.
«На сьогодні лише великі міста – такі як Львів і Дніпро
– заборонили розміщення у себе пересувних цирків. Жодне невеличке містечко не піднімало це питання на рівень
голосування депутатів. І зараз своїми діями ми показуємо, що наша відповідальність формує майбутнє нашої
країни», – зауважила Ірина Мурга.
Текст і фото: Володимир КОСКІН
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ТЕМА НОМЕРА
ПАМ’ЯТЬ

ЗАКРИТА ЗОНА, ЯКА ПРОДОВЖУЄ
ЗАГРОЖУВАТИ І… НАДИХАТИ

Олександра РАДОВА
Фото: Микола КУЗЬМЕНКО

В Україні обезлюдніло 75
поселень, а переселенцями стали 90 тис. жителів. У
зоні відчуження залишилися
їхні домівки, могили рідних,
пам’ятки історії та культури. Зараз, коли приїдеш
на зону, перше, що впадає
в око, так це те, наскільки
природа відвоювала собі територію. Як заросли дороги,
пересуватися якими можна
хіба що пішки, бо машиною
вже не проїхати…
У кожного будинку – своя
історія, своя доля. Усі вони в
одну мить осиротіли, а людям, вирваним із корінням
від земель своїх предків, усе
життя гірчитиме це слово –
«Чорнобиль».

Природа попереджає
людство, що зможе
існувати і без нього
Нові ліки чи способи лікування спочатку випробовують, і лише потім починають широко застосовувати.
Чи не є Чорнобильська катастрофа
попередженням
усьому світові: настав час
змінювати ставлення людей
до природи і, зокрема, один
до одного?».

Анатолій
ЗБОРОВСЬКИЙ, директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею:
«Наше старше покоління виросло під загрозою
можливої атомної війни.
Нинішнє – під знаком цілком реальної атомної небезпеки – Чорнобильської
катастрофи. Утворилася закрита Чорнобильська зона,
яка продовжує загрожувати
і водночас… надихати творчих людей.
Іноді у пресі трапляються
згадки про могутні цивілізації, які існували задовго до
нашого часу і від яких і сліду не лишилося. Після відвідин Чорнобильської зони
починаєш замислюватися,
що ці гіпотези не безпідставні. Зону не можна назвати
мертвою. Природа живе: і
флора, і фауна. Але гірко
дивитися на безлюдні села.
Ось дерево впало на ворота, перегородивши вхід на
подвір’я. Деревця ростуть
у дворі перед відчиненими дверима будинку. Там
– дах обвалився, і дерево
виросло прямо в хаті. А минуло ж тільки трохи більше
чверті століття після аварії...
Що залишиться в зоні через
сто років? Через тисячу?..
Мабуть, ніщо не нагадуватиме, що колись тут жили й
працювали люди. Природа
зруйнує і розчинить у собі
всі плоди людської діяльності. Можливо, у глибині
тисячоліть зникла не одна
цивілізація. А нині природа
попереджає наше людство,
що зможе жити і без нього.
Одним із способів лікування раку є руйнування
злоякісної пухлини радіоактивним випромінюванням.
Вам це нічого не нагадує?
Чи така вже випадкова Чорнобильська катастрофа?

Уся електроніка
відмовлялася працювати
у високих радіаційних
полях

Олександр
ЕСАУЛОВ,
житель Ірпеня, у 1986 р.
працював заступником керівника Прип’ятського міськвиконкому. Зараз – технічний директор Інституту
підтримки експлуатації АЕС:
Про Чорнобильську трагедію він розповідає як очевидець і фахівець, і пише у
книгах для дітей.
«Відстань від Чорнобильської АЕС до міста Чорнобиль – 15 км, а до Прип’яті – 3 км. Перед аварією
Прип’ять було красивим
сучасним містом, забудованим багатоповерховими
будинками.
Приватного
сектору в Прип’яті не було.
На момент аварії там проживало 50 тис. людей. Цікавий факт: усім добре відома
фотографія колеса огляду, а
воно так і не зробило офіційно жодного оберту, бо
міський парк Культури та
відпочинку мали відкрити 1
травня того сумнозвісного
року.
На ЧАЕС працювало 4
блоки. У машзалі, який простягався вздовж усіх блоків,
працювало 8 турбін, по дві
на кожен блок. Зала не мала
жодної протипожежної перегородки. Після вибуху на
четвертому блоці покрів-

м. Прип’ять. Палац культури «Енергетик»
ля машзалу в районі цьо- здебільшого на серцево-суго блока запалала. Але ж у динні захворювання: гіпермашзалі величезна кількість тонічні хвороби, ішемічну
трансформаторних легко- хворобу серця, а також на
займистих масел! І якби не такі проміжні стани, як вегегерої-пожежники, які вчас- то-судинна дистонія, вегетоно загасили те полум’я на неврози. Усе частіше спостепокрівлі, ніхто не знає, що рігаються запальні процеси
могло б статися. Але це ще легень, нирок, патології педалеко не все. Треба було чінки, підшлункової залози,
зібрати усі високоактив- шлунку, – розповідає лікар,
ні уламки, які після вибу- поет, громадський діяч Леху опинилися на покрівлі. онід ЗАКОРДОНЕЦЬ. – На
забруднення
Електроніка, за допомогою радіаційне
якої керували на відстані особливо реагує щитовидна
машинами і пробували це залоза: значно збільшилася
зробити, у таких потужних кількість пухлин цього оррадіаційних полях працю- гану, спостерігається його
гіперплазія
вати відмовлялася. Тому ці гіпертрофія,
роботи виконували солда- тощо. У чоловіків стражти. У спеціальному одязі, з дає статева сфера. Також
патології
посекундним обліком часу, спостерігаються
усі уламки вони зібрали до великих півкуль головного
купи і залили бетоном. Їхні мозку. Загалом, вражається
радіаційні поля вимірюва- весь організм».
Леонід
Закордонець
лися сотнями й тисячами
звертає увагу на те, що радірентген.
Для порівняння: гранич- оактивні ізотопи продовжуна бойова норма у військо- ють потрапляти до організвослужбовців – 50 рентген, му людини через продукти
аварійна норма у праців- харчування, особливо чеників АЕС – 25 рентген, а рез овочі, м’ясо, молоко та
мирне населення, маючи на рибу.
«Жителі радіаційно затериторії радіаційний фон,
при якому воно отримує бруднених територій скарбільше, ніж 5 рентген за рік, жаться на підвищену втому,
постійні головні болі, втрату
– підлягає евакуації».
апетиту, очевидне зменшення витримки організму. Від
Від випромінювання
неможлиможна вберегтися, тільки випромінювання
во вберегтися, тільки хіба
хіба що… виїхати
що… виїхати з екологічно
забрудненої зони у місце,
значно віддалене від АЕС.
Але чи можливо зараз знайти абсолютно чистий куточок природи?», – зауважує
досвідчений лікар.
Людям, які проживають у Чорнобильській зоні,
для підтримання здоров’я
потрібно він рекомендує
їсти фрукти та овочі, білки,
морську рибу, яка містить
фосфор та інші мінеральні
речовини, бути фізично активними.
Аварія на Чорнобильській АЕС мала, має і, на Те природне, що ми
жаль, ще довго матиме маємо, – сильніше
значний вплив на стан навколишнього середовища в багатьох речей
У Чорнобильську зону неУкраїні та здоров’я і тривалість життя людей. Як убе- рідко навідуються люди: хто
з цікавості, хто – зі служборегтися в цій ситуації?
«Сьогодні
практично вими дорученнями. Не раз
всюди люди страждають виїздили туди і наші земляки:
історики, науковці-дослідни-

ки, письменники, журналісти,
режисери, фотографи…
Коли 1986 р. сталася аварія на ЧАЕС, Юрій КОСІН,
український фотограф, викладач, куратор фотовиставок та мандрівник (нині – житель Ірпеня) не роздумуючи,
поїхав туди. Саме в Чорнобилі почав поглиблено займатися фотографією. У ті ж роки
оселився в Ірпені, оскільки
київські чиновники поквапилися викреслити молодого
спеціаліста з черги на столичне житло за час його роботи
на ЧАЕС.
Понад 25 років Юрій Косін займається кураторською
діяльністю з організації виставок фотохудожників України.
Основний акцент у працях
майстра спрямований саме
на художню сторону фотографії. Документальний аспект, звісно, не виключається,
але він повністю перетворюється в область суб’єктивних
переживань часу як власної
категорії.
Юрієм Косіним було проведено десятки персональних
виставок в Україні та за кордоном. Одні з перших – «Земля, яку ми втратили» і «Перша
мить чуми» викликали широкий резонанс у багатьох країнах. Це стало першим кроком
до створення колекції «Трансгресія», яка народилася як
пост-чорнобильське явище,

Місто, в якому немає дітей
Фото: Микола КУЗЬМЕНКО

31 рік минув відтоді, як увесь світ дізнався про Чорнобиль. Утім, живучи у Приірпінні,
згадувати про цю подію доводиться не лише під час її роковин. Чорнобильська трагедія
змінила життя тисячам людей. Що про цю подію розповідають наші земляки – дослідники
та очевидці?

відображаючи настрій, переживання народу.
«Кожен народ сприймає
цю колекцію по-різному. Наприклад, німці приймають
дуже добре, кажуть – так їм
легше уявити, як ми живемо.
Вони відчувають цей стиль,
тому що пережили як нація
свою трагедію. Коли в мене
була виставка в Англії, професор Ланкастерського університету, котра купувала
для цього вузу мої фотографії, сказала: “Ці фотографії
не для нашої країни, у нас
королева колекціонує фото
собачок”», – розповідає Юрій
Олександрович.
Ще одна із виставок Юрія
Косіна, присвячена Чорнобилю, – «Когда неясен грех».
Митець представляє болючі
картини наслідків страшної
техногенної катастрофи за
чверть століття по тому, пропущені через світосприйняття
митця. Конфлікт людини і
природи, культури та цивілізації лейтмотивом проходить
через усі представлені роботи Юрія Косіна. На одній із
фото – голова ляльки із густо
заліпленими мохом очима,
що лежить на засипаній осіннім листям траві. «Природа
своєю силою закрила навіть
ляльці очі на оцю страшну
подію, – наголошує фотохудожник. – Я б хотів, аби мої
роботи сприймалися саме з
тієї точки зору, що те природне, що ми маємо – сильніше
багатьох речей і культура теж
має бути сильною».
На жаль, роботи відомого в багатьох країнах світу
майстра фотографії в Ірпені можна побачити хіба що
близькому колу друзів Юрія
Олександровича в нього вдома. Поки що в місті – жодного
спеціалізованого виставкового залу…

м. Прип’ять. Оглядове колесо
Про Чорнобиль наші земляки пишуть книжки і знімають кінофільми. Напівреальний світ Чорнобильської зони
для письменника-фантаста з Ірпеня Миколи КУЗЬМЕНКА був тією відправною точкою, з якої брали початок його
фантастичні твори.
У 2010 р. під час організованої поїздки до Чорнобильської зони Микола Кузьменко познайомився у Прип’яті з
молодим журналістом, земляком із Ірпеня Денисом Тимошенком. Знайомство стало початком творчого співробітництва, внаслідок якого з’явився короткометражний філософсько-фантастичний фільм «По той бік». Це варіація
твору братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та його екранізації – фільму «Сталкер» Тарковського. Микола та Денис
виступили режисерами-постановниками, сценаристами та
зіграли ролі Сталкера і Філософа. Інших ролей у картині
немає. Презентація кінострічки «По той бік» відбулася в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї.
До збірки прози Миколи Кузьменка «Дно» ввійшли дві
гостросюжетні повісті – «Дно» і «День, що починається не
сьогодні». Дії обох творів відбуваються в аномальних зонах, хоча й різних.
Чорнобильську зону Микола відвідував кілька разів на
рік. Фотографував, допомагав самоселам, збирав матеріали для майбутніх книг. Після аварії не всі люди, евакуйовані за територію зони, прижилися на нових місцях. Запропоновані умови виявилися непридатними, тому старші люди
стали повертатися назад до радіаційної зони: на новій землі їх ніщо не тримало. І це нагадувало партизанський рух,
бо багато хто повертався в обхід контрольно-пропускних
пунктів, а вивезти їх звідти повторно можливості не було.
Влада поставилася з розумінням до незаконних переселенців. Їхні помешкання не від’єднали від електропостачання, організували доставку продуктів раз на тиждень,
надавши змогу купувати найнеобхідніше.
«Зона відчуження повинна стати заповідником, хоча
зараз вона має невизначене майбутнє, невідомо, що робитимемо з нею далі», – не раз наголошував Микола Кузьменко.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

МІЛЬЯРД НА РАХУНКУ.

Куди Україна витратить гроші від МВФ та ЄС?
На початку квітня Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від
Євросоюзу на 600 млн євро та четвертий транш від МВФ за програмою розширеного
фінансування EFF у розмірі 1 млрд доларів. Для чого потрібні ці кошти і на що їх витратять –
ми розбиралися разом з експертами та політиками.
Що потрібно знати
про транші МВФ?
На сьогодні Міжнародний
валютний фонд є головним
партнером України. Його
вимоги викликають багато
критики і суспільного невдоволення, оскільки співпраця
з МВФ спонукає владу до
непопулярних методів боротьби з кризою в економіці
та державному управлінні:
скорочення соціальних виплат, проведення реформ,
збільшення податків, продажу землі, приватизації державних підприємств тощо.
Втім логіка таких рекомендацій проста: скрутні
часи вимагають радикальних
заходів. Позики від МВФ – це
тривожна «валізка», до якої
вдаються у разі проблем, а
його вимоги – це інструмент
убезпечення від проблем у
подальшому, щоб не виникало потреби знову лізти у
«валізку». Фонд може коригувати вимоги, якщо країна-позичальник запропонує
кращий варіант. Так, як це
сталося з проектом пенсійної
реформи: МВФ пішов на поступки і наразі погодився не
наполягати на подальшому
збільшенні пенсійного віку.
Було заплановано зменшувати дефіцит Пенсійного
фонду за рахунок інших
компенсаційних механізмів.
Якщо прослідкувати за
повідомленнями в ЗМІ, виникає хибне враження, що
Україна лише бере позики,
віддавати які доведеться нашим онукам та правнукам.

Втім, насправді держава
виконує свої зобов’язання
перед іноземними кредиторами навіть за скрутних часів. У травні 2014 р.
Україна розрахувалася за
великим кредитом «Стендбай», який одержала ще у
2008–2009 рр. А наступного
року розпочне погашення
траншів, виділених у 2014–
2015 рр.
МВФ – не єдина міжнародна організація, у якій
може кредитуватися Україна.
Але, за словами аналітиків, в
інших інстанціях відсоткова
ставка буде набагато вищою.
«Гроші МВФ найдешевші. Це близько 3% річних у

валюті, – пояснив в одному
з інтерв’ю Андрій Новак,
голова Комітету економістів України. – Україна нині є
державою, на території якої
відбуваються військові дії.
Для фінансового світу це
підвищені ризики». А співпраця з МВФ робить Україну в
очах міжнародних партнерів
стабільним гравцем, а також
сприяє покращенню її інвестиційного клімату та зміцненню платоспроможності.

Куди йдуть ці
гроші?
Останні фінансові вливання від МВФ будуть на-

правлені на збільшення
золотовалютних
запасів
держави. А це, на думку економістів, зміцнить позиції
гривні і дозволить підтримувати її стабільний курс. За
міжнародними стандартами
резерви мають бути не меншими за тримісячний обсяг
імпорту. За даними НБУ після отримання коштів МВФ
та ЄС наші резерви лише за
місяць зросли з 15,1 млрд
до 16,7 млрд доларів. Такий
показник покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і
є достатнім для виконання
зобов’язань України на між(продовження — с. 7)

НАРІЖНИЙ КАМІНЬ

Костянтин БОНДАРЄВ:

«Допустивши узаконення продажу земель,
ми перетворимось на найманців-гастарбайтерів
на власній території»
19 квітня на зборах громадян, ініційованих «Батьківщиною», понад 2000
учасників проголосували за те, щоб винести на Всеукраїнський референдум таке
питання: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель
сільськогосподарського призначення безстроково?» Голова Київського обласного
партосередку Костянтин Бондарєв на прес-конференції 21 квітня розповів про
створення ініціативної групи зі збору необхідних підписів для проведення «земельного»
референдуму та закликав громаду не допустити розкрадання українських земель.
Ярослав КОВАЛЬЧУК,
голова Ірпінської міської організації політичної партії ВО «Батьківщина»
«Згідно з соціологічними
дослідженнями, проведеними “Батьківщиною”, переважна більшість українців
виступає категорично проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Це відомо й президенту,
тому він і діє кружним шляхом. Замість того, аби запитати думку народу на референдумі, замість того, аби
проголосувати це питання
у Парламенті, Порошенко
майже одноосібно вирішує,
як розпорядитися основним
національним багатством, –
обурений Бондарєв. – Президент фактично здає національні інтереси».
19 квітня на зборах громадян було оголошено початок процедури проведення

Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
з питання заборони продажу
сільськогосподарської землі. Партія «Батьківщина»,
ВО «Свобода» та Асоціація
фермерів та приватних землевласників України замість
президента запитають думку народу щодо розпродажу
українських земель.
За словами очільника
«Батьківщини»
Київщини,
учасники зборів громадян
затвердили склад ініціативної групи чисельністю понад 10 тис. осіб. Саме вони
збиратимуть необхідні для
оголошення референдуму
3 000 000 підписів громадян
України.
Уповноваженим
представником ініціативної
групи було обрано голову

Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана
Томича.
«На членів ініціативної
групи покладено надважливе
завдання: не просто зібрати
визначену законом кількість
підписів, а дотриматись всіх
законодавчих вимог і не
допустити жодної помилки
у підписних листах. Куплені аграрною мафією члени
ЦВК чіплятимуться до кожної
коми, аби заблокувати процес проведення референдуму», – переконаний політик.
Наостанок Бондарєв закликав українців долучитися
до участі у референдумі та
захистити українську землю,
а разом з нею і українське
майбутнє.

«Допустивши узаконення
продажу земель, ми перетворимось на найманців-гастарбайтерів на власній
території! Ганебна політика
можновладців уже призвела до скасування пільгового
оподаткування та доступних кредитів для аграріїв.
На сьогодні не реалізовано
жодної програми підтримки села, а тепер влада хоче
розбазарити останнє багатство народу. Тому я закликаю українців не дозволити
розшматувати країну! Долю
українських земель повинен
вирішувати виключно народ.
Захистимо українську землю
разом!» – підсумував Костянтин Бондарєв.
R

► Міжнародний суд ООН зобов’язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення Мінських домовленостей. Також суд погодився на введення тимчасових заходів проти Росії для захисту меншин у Криму,
зобов’язав Росію забезпечити роботу Меджлісу кримськотатарського народу і надати доступ до навчання
українською мовою в окупованому Криму.
Міністерство закордонних справ позитивно оцінило
ухвалене Міжнародним судом ООН рішення, про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль: «Для нас це рішення є дуже позитивним, особливо з
огляду на те, що росіяни просили взагалі відхилити наші
вимоги і не приймати ніякого рішення. Тому для нас це
дійсно перемога». Вона позитивно оцінила той факт, що
суд визнав свою юрисдикцію у цій справі, а також наявність порушень.
Президент Петро Порошенко назвав рішення Гаазького суду «дуже багатообіцяючим»: «Ми впевнені, що
сьогодні ми на правильному шляху. Суд визнав Росію не
посередником, а стороною Мінського процесу. Визнання
цього є не політичною, а вперше – юридичною оцінкою».
Президент зауважив, що унікальність ситуації також і в
тому, що рішення Міжнародного суду в Гаазі «не потребує ніякого додаткового голосування – ані Генеральної
Асамблеї, ані Ради безпеки ООН. Це рішення прямої
дії, воно має виконуватись державою-членом ООН, і за
його невиконання передбачені санкції, які дуже боляче
вдарять по державі, яка наважиться ігнорувати рішення
суду».
► Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але й
іншим державам Європи, а також остаточною втратою
незалежності країн, що нині перебувають на кремлівській
«орбіті», заявив Секретар Ради національної безпеки й
оборони Олександр Турчинов. За його словами, указом
Путіна з 1 липня ц.р. чисельність російських збройних сил
буде збільшена і складатиме майже 2 млн осіб. Уздовж
держкордону України розгорнуто наземне угруповання
ЗС Росії, яке включає до 50 тис. військовослужбовців, не
рахуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на
окупованій території. У постійній готовності перебувають
і підрозділи, розгорнуті на півночі окупованого Криму,
які періодично приводяться до вищого ступеня бойової
готовності. На півострові розміщене наступальне озброєння, у тому числі ракети, як можуть нести ядерні боєголовки. Турчинов нагадав, що триває збільшення чисельності 1-го і 2-го армійських корпусів «ЛНР/ДНР» з 35 до
50 тис. осіб. Російські підрозділи, дислоковані поблизу
держкордону, спроможні протягом 2-3 годин прибути
на територію нашої держави. «Готується до війни і військово-промисловий комплекс Росії, – сказав Турчинов.
– Ряд підприємств переведені на посилений режим роботи, почали працювати у три зміни. Світ усвідомлює,
що попри санкції і економічні негаразди Росія ще довго
залишатиметься джерелом агресії, загроз, генератором
нестабільності у світі. У цій ситуації і нам необхідно чітко
визначити пріоритети. Жорстку силу може зупинити лише
сила. Допомагають тільки сильним, тим, хто захищається. Ми сподіваємося на підтримку партнерів, але маємо
покладатися насамперед на власні сили. Україна має всі
підстави не тільки вижити, а й перетворитися на регіонального лідера, здатного захистити і себе, і своїх союзників. Тільки сильна, незалежна, національна держава
здатна змусити рахуватися зі своїми інтересами, змінити
ставлення до себе».
► Президент Петро Порошенко в інтерв’ю британському телеканалу «Sky News» зазначив, що на
Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт.
«Дехто намагається називати це замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. Це – “гаряча”
російська агресія проти України», – підкреслив Глава
держави і повідомив, що з початку року Україна втратила 69 військових і ще понад 420 – поранені. «Хіба це
заморожений конфлікт? Це – справжня гаряча війна. Це
реальна агресія, – наголосив він і підкреслив важливість
світової солідарності з Україною: – Санкції – це механізм,
щоб тримати Путіна за столом переговорів». Він подякував США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України. Президент також підкреслив,
що Росія веде «гібридну війну» й проти інших країн, яка
включає елементи кібератак, фінансування популістів та
антиурядові рухи для дестабілізації внутрішньої обстановки: «Росія не хоче мати сильну і об’єднану Європу.
Вона прагне роз’єднання, послаблення, провокування
конфліктів».
► Зроблено ще один важливий крок до «безвізу»:
26 квітня посли країн ЄС затвердили безвізовий режим для громадян України. 11 травня це рішення мають
підтвердити міністри Євросоюзу. Тож, ймовірно, влітку
українці вже зможуть здійснювати безвізові поїздки до
країн Шенгенської зони.
► Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з Президентом Петром Порошенком запевнив,
що США підтримують територіальну цілісність України
і не скасують санкції проти Росії до повного виконання
нею Мінських угод, а також повернення під контроль
України Криму.
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ФАКТІВ ПРО НОВИЙ
ІРПІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

Ірпінь очікує відкриття унікального для України навчального закладу
– Ірпінського ліцею інноваційних технологій «ІЛІТ». Рекламна кампанія
тільки почалася, проте у батьків та старшокласників уже багато запитань.
За відповідями на найбільш поширеними запитання ми звернулися
Пропонуємо відповіді від депутата Ірпінської міської ради, радника
міського голови з освітніх питань – Анастасії ПОПСУЙ.
Це приватний заклад?
«ІЛІТ» – це комунальний
заклад, не приватний, він належить територіальній громаді Ірпеня.
У чому особливість
навчання в «ІЛІТ»?
Навчання в «ІЛІТ» відбуватиметься за Оксфордською
методикою
британських
професорів, а також із використанням найновітніших
технологій у процесі навчання. Заклад буде повністю обладнано, інформатизовано,
автоматизовано. Наприклад,
усі класи матимуть комп’ютери, інтерактивні дошки,
американські
лабораторні
комплекси. У ліцеї викладатимуться біотехнології, хімія, фізика, програмування,
робототехніка, астрономія.
Також деякі предмети будуть
вестися англійською мовою,
учні створюватимуть власні
проекти,
опановуватимуть
акторську майстерність, вчи-

тимуться працювати в команді, працювати на результат, вести переговори і бути
творчими у своїй діяльності.
Важливо зазначити також, що
навчання буде відбуватися за
принципом: 80% практики і
20% теорії.
Скільки коштує навчання в
«ІЛІТ»?
Для всіх по-різному. Розмежування буде за територіальною ознакою (місцеві та
приїжджі) і за рівнем знань і
вмінь (найбільш обдаровані
отримуватимуть стипендії).
Загалом ринкова вартість
навчання, враховуючи рівень
викладачів та рівень технічного забезпечення у ліцеї, була
розрахована незалежними
експертами. Вона становитиме не менше 8000 грн на
місяць. І це – у рази дешевше,
ніж у приватних закладах такого ж рівня в Києві та інших
містах. А якщо врахувати витрати на будівництво, дороге
обладнання та лабораторії –

то по факту вийде до 20 000
грн на місяць. Проте оскільки
заклад комунальний, місто
сплачуватиме більшу частину
вартості навчання. Для дітей
Приірпіння вартість складатиме всього 4000 грн, для
немісцевих – 8000 грн. 100%
вартості навчання місто сплачує за найбільш обдарованих
дітей. Для нас важливо зібрати інтелектуальну еліту й надати можливість найкращим
навчатися безкоштовно.
Хто матиме стипендію?
Так, існуватиме система
стипендій. Ми знаємо, нема
безкоштовного
навчання,
існує варіативність того, хто
платить – батьки чи місто.
По-перше, мешканці регіону
Приірпіння одразу отримують знижку 50% на вартість
навчання тільки завдяки територіальній приналежності.
Оскільки заклад комунальний і належить місту, то місто
оплачуватиме 50% за навчання своїх дітей автоматич-

На фото Анастасія ПОПСУЙ
но. Діти інших регіонів платитимуть повну вартість. Також
за результатами тестування
усіх кандидатів на вступ буде
складено відкритий загальний рейтинг кандидатів. ТОП
10% цього списку – ті, хто
наберуть найбільшу кількість
балів, – будуть навчатися
безкоштовно. Єдина підстава
для отримання стипендії – інтелект. Інші пільги будуть неможливі. Це світова система
стипендіювання.
За яким принципом
відбиратимуть дітей на
навчання?
До «ІЛІТ» потрібно подати документи і пройти тестування до 30 липня 2017 р.
Тестування буде комплексне,
воно включає: результати
оцінювання в школі, проходження комплексного інтелектуального тесту за світовими

методиками, а також співбесіду. Співбесіда буде в ігровій
формі. Тобто учень «ІЛІТ»
повинен не тільки чудово
володіти предметними знаннями, але й демонструвати
сильні компетентісні навички
– творчість, ситуативність,
презентацію, командну роботу тощо.
Чи дійсно в ліцеї
викладатимуть найкращі
вчителі?
Команда управління ліцею
майже закінчила підбір не
тільки прекрасних зарубіжних викладачів міжнародного
рівня, але й чудовий колектив
українських найбільш прогресивних, творчих учителів.
Хоч і в рамках середньої
освіти в ліцеї будуть викладатися усі предмети стандартної програми, але особлива
увага приділятиметься саме

ОСВІТА
точним дисциплінам (хімія,
фізика, біологія, математика,
програмування, робототехніка) та англійській мові.
Яка буде кількість дітей у
класі? І скільки загалом
навчатиметься?
Приміщення розраховані
на 12–20 учнів у класі. Загалом в «ІЛІТ» буде навчатися
до 180 учнів.
Діти якого віку/класу
запрошується до ліцею?
Щоб отримати статус
випускника ліцею, потрібно провчитися мінімум два
роки. У 2017 р. в ліцеї будуть
8, 9 та 10 класи. Тому ми запрошуємо учнів, які сьогодні
навчаються у 7, 8 та 9 класах.
Де більше та детальніше
можна дізнатися про
«ІЛІТ»?
15 травня, у понеділок,
відбудеться День відкритих
дверей «ІЛІТ» в Ірпінській
центральній бібліотеці (вул.
Шевченка, 3). Можна буде
ознайомитися з демонстрацією найновітнішого світового
навчального обладнання, яке
буде застосовано в ліцеї, а
також поспілкуватися з викладачами – вітчизняними і зарубіжними. Слідкуйте за оголошеннями. Також додаткову
інформацію можна дізнатися
за телефоном (096) 560-4799 або на веб-сайті www.ilit.
com.ua.
Коли відкриття «ІЛІТ»?
1 вересня 2017 р. Запрошуємо!
Інф. «ІВ»

Телефонний довідник Приірпіння
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ та УСТАНОВИ
Управління Пенсійного
Заболотна
61-750,
фонду України у м. Ірпені Начальник Валентина
55-154
Київської області
Вікторівна

КП «Теплоенергопостач»
м. Ірпінь, вул. ЯрославНачальник
ська, 11

62-167
(приймальня), 62-101
(абонентський
відділ)
Краснополь- 60-860
(секретар),
ський Юрій
Миколайович 63-314
(диспетчер)

КП «Теплокомунсервіс»
м. Буча, вул. Пушкінська,
59-б, офіс 127

Начальник

Пирч Сергій
Віталійович

40-315

КП «Ірпіньзеленбуд»
м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1

Начальник

Олійнич Ольга Романівна

62-058

Начальник

Алєксєєва
Євгенія Володимирівна

63-418

61-026, 57-006

КП «Контроль благоустрою міста» м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5

Військовий Кайдан Сергій 57-597
комісар
Петрович

КП «Ірпінське земельне
кадастрове бюро» м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а

Начальник

Юнгер
Мирослава
Ігорівна

62-255

Буренко Юрій 92-501,
Іванович
95-140

КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а

Директор

Дворніков
Ігор Євгенович

55-185

КП «Ірпінське бюро
технічної інвентаризації» Директор
м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 15

Костиліна
Олег Ярославович

(096) 71914-08

КП КОР «Північне БТІ»
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, Директор
9-а

Осипенко
93-090,
Олександр
(098) 012Миколайович 28-02

Територіальний центр
соціального обслуговування м. Ірпінь,
вул. Курортна, 9

Начальник

Ничипоренко Олена
Іванівна

Лісництво м. Ірпінь,
вул Соборна

Директор

Явон Микола 56-392
Миколайович

КП «Служба захисту та
лікування тварин»

Начальник

Мурга Ірина
Василівна

КП «Муніципальна
варта»

Начальник

Вовк Валерій 60-400,
070Анатолійович (073)
05-57

КЗ «Центральний міський стадіон»

Начальник

Макєєва
Анжела Георгіївна

(068) 08681-81

Ірпінська дитяча юнацька спортивна школа

Директор

Тарасов
Володимир
Зіновійович

55-361

Редакція газети «Ірпінський вісник»

Головний
редактор

Бережко-Камінська Юлія
Миколаївна

54-367,
60-416

Відділ реєстрації актів
цивільного стану ІрпінськогоМУЮ

Начальник

Управління Держказначейства у м. Ірпені

Начальник

Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області
Ірпінський відділ поліції
Національної поліції в
Київській області
Ірпінський МВ УДМС
України в Київській
області
Ірпінський міський військовий комісаріат
Ірпінський міський
відділ ГУ ДСНС України у
Київській області

Начальник
Начальник

Начальник

Ірпінський міський центр Директор
зайнятості населення
Ірпінська міська виконавча дирекція КОВФСС Голова
комісії
з ТВП
Станційно-лінійна
дільниця №2 КОФ ПАТ
Начальник
«Укртелеком»
Центр поштового зв’язку №12

Директор

Самойленко
Ліана Олександрівна
Остринський
Петро Петрович
Шаповалов
Дмитро Олександрович
Падюк Ігор
Георгійович

Карандюк
Тетяна Олександрівна
Якименко
Оксана Олександрівна
Грушевський
Борис Олександрович
Ковальська
Ольга Миколаївна

67-395
61-042
60-026,
55-455
63-324

60-530
(044) 36478-58
60-518
60-144,
53-558

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА І МІСЬКІ СЛУЖБИ ІРПЕНЯ
КЗ «Ірпінська централь- Головний
на міська лікарня» м. Ір- лікар
пінь, вул. Садова, 38
КП «Управління житлово-комунального
господарства «Ірпінь» м. Начальник
Ірпінь, вул. Троїцька, 21
КП «Ірпіньводоканал»
м. Ірпінь, вул. Соборна,
1-а

Начальник

ВАТ «АЕС «Київобленерго» РЕМ м. Ірпінь, 2-й
Начальник
Північний тупік, 2

Тумасов
Андрій Петрович

61-640,
61-568

Скрипник
Сергій Федорович

61-564

Маркушин
Олександр
Григорович

62-946
(секретар),
62-828
(диспетчер)

Герасименко
Сергій Петрович

63-235, 61248 (секретар), 63-209
(черговий)

Ірпінська дільниця
Києво-Святошинської
ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»
м. Ірпінь, вул. 8 Березня,
37

Начальник

Казмірук
Станіслав Ростиславович

Голова Ради
ветеранів
Заст. голови
Ради ветеранів

Ганжа Михайло Іванович
Чмихов
Рада ветеранів війни,
Михайло
праці та Збройних сил
60-231
Васильович
України
АнатоГолова Ради Харциз
лій Пилипоінвалідів
вич
Координаційна рада АТО
Бондар Діана (067) 369Олександрів- 72-56
м. Ірпінь, вул. Центральна, 55
на
Громадський центр для
внутрішньо переміФілімонова
(095) 281щених осіб м. Ірпінь,
Надія
21-21
вул. Дзержинського, 2
За інформацією з відкритих джерел www.imr.gov.ua та www.
data.gov.ua/users/1300

54-639,
61-406

(096) 94466-44

ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно з постановою НКРЕ КП «Про внесення змін
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16.06.2016 р. за №1141 та
постанови за №2868 від 26.11.2015 р.» комунальному
підприємству «Ірпіньводоканал» встановлені тарифи на
водопостачання та водовідведення, а саме:
Послуга

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

Прогнозний тариф
(грн. за м3) з ПДВ

Групи споживачів

Централізоване
водопостачання

5,496

6,852

Централізоване
водовідведення

8,796

11,028

Споживачі
приватного
сектору, бюджетні
установи та інші
підприємства

РАЗОМ:

14,292

17,88

Централізов
ане постачання
холодної води (з
використанням
внутрішньобудинкових систем)

5,80

7,344

Водовідведення

9,29

11,82

РАЗОМ:

15,09

19,164

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

Ця Постанова набере чинності у травні, після опублікування
в газеті «Урядовий кур’єр». Інформацію щодо дати введення
тарифу буде розміщено на офіційних сайтах КП «Ірпіньводоканал» та Ірпінської міської ради.
Начальник КП «Ірпіньводоканал» О.Г. Маркушин
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ПРАВОПОРЯДОК

Валерій ВОВК:

«У НАС ВОРОГІВ НЕМАЄ, КРІМ
ЗЛОЧИНЦІВ І НЕГІДНИКІВ»

«Муніципальна варта»
поза політикою

Валерій Вовк зізнається,
що як кадровий військовий,
бойовий офіцер ніколи не
був ні в політиці, ні близько
до політики, його світогляд –
захищати державу, а не політиків.
«Я здавна всотав постулат:
Безпечність і спокій у нашій розбурханій війною країні стали надто дорогим «товаром», який за
армія поза політикою, – загроші не дуже-то й купиш. Поліція не справляється з навалою правопорушень і злочинності. Тому
уважує пан Валерій. – Є, звісно, люди, причому з різних
в Ірпені й створено (з 1 січня цього року) нове комунальне підприємство – «Муніципальна варта»,
партій, фракцій, ГО, які мені
яке донедавна було підрозділом КП «Контроль благоустрою». Очолив цю структуру досвідчений
просто симпатичні як фахівці,
Валерій Вовк, підполковник Збройних Сил України у відставці. Воював у батальйоні територіальної як патріоти. Але сказати, що
я – прихильник якоїсь поліоборони Київської області. Командував 11-м мотопіхотним батальйоном.
тичної сили, не можна. У нас
Фото: В. Шилов – комунальне підприємство,
ми не займаємося жодною
Володимир КОСКІН
політичною діяльністю».

У допомогу поліції

Валерій
Анатолійович
зауважує: «Створення самостійного КП – це доцільне
рішення, громада цінуватиме цю структуру і висловлюватимуть їй довіру. На жаль,
“процес” відбувається не так
швидко, як хотілося б, дають
знати і фінанси, і деякі закони, які обмежують як правоохоронні
профілактичні
заходи, так і адекватне реагування на правопорушення».
Проте з «Муніципальною
вартою» спокійніше, вважають ірпінці, без цього чинника навряд чи вдалося б стримати криміногенне «кипіння»,
яке подекуди переливається
через край...

Ірпінь розростається, багато проходить свят, конкурсів, концертів, знімають
фільми... «МВ» разом із поліцією забезпечує безпеку
цих заходів. Є плани щодо
спільного
патрулювання
території міста. Але знову
ж таки – все впирається в
можливості бюджету. «МВ»
і поліція один одного доповнюють і підстраховують. Є сподівання на тісну
співпрацю з Національною
гвардією, з громадськими
організаціями, в яких у статутних обов’язках прописана допомога правоохоронним органам у підтриманні
громадського порядку.

Що маємо натепер
А маємо тісну взаємодію
«МВ» із правоохоронними
органами, з підрозділами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з медиками.
Поглиблюється співпраця, зокрема, щодо попередження
«дрібної хуліганки». Співробітники «МВ», які працюють
на об’єктах, дають ефект, що
підкреслила і поліція. «Найголовніше – попередити прояв
хуліганства, а не спіймати на
гарячому і покарати», – підкреслює Валерій Вовк.
Триває співпраця з населенням за викликами, це говорить, що «МВ» довіряють,
номер телефону (04597)
60-400 стає більш відомий.
Люди часто звертаються і
повідомляють про випадки
порушення закону або про
можливі
правопорушення.
Всі звернення фільтруються,
відбувається дієва реакція,
повідомлення доправляються
в установи, від яких залежить
життєдіяльність міста, в тому
числі і в Національну поліцію,
задля протидії розпиванню
спиртних напоїв, наркоманії

На фото Валерій Вовк і юрист Олеся Олійник: підсумок дня
та іншим правопорушенням,
включаючи важкі злочини.
«Не все можливо попередити,
проконтролювати,
місто розростається, багато приїжджих, – зауважує
керманич “МВ”. – Є просто
кричущі випадки, я маю на
увазі, зокрема, різанину в
центрі Ірпеня біля магазину
“Каштан”, загиблу жінку біля
“Приватбанку”, напад на бійця Національної гвардії... Це,
звичайно, проблема загальна, але ми не знімаємо з себе
відповідальність, хоча, якщо
реально розібратися, це не
наша функція, ми прив’язані
до муніципальних об’єктів і
працюємо тільки в їх зоні. У
нас, на жаль, немає повноважень державного правоохоронного органу. Ми б охоче
перейняли як добропорядні
громадяни нашого регіону
частину повноважень і працювали б ефективніше. Але
поки що це заборонено законом. Однак це не означає, що

у разі отримання інформації
або якщо будемо свідками
злочину, ми залишимося байдужими. Намагаємося ефективно працювати, можливо,
створимо групу швидкого реагування, яка працюватиме
за визначеними маршрутами
та за викликом з тих об’єктів,
які перебуватимуть у нас під
охороною. Це, перш за все,
слабозахищені
комунальні
об’єкти, скажімо, школи».

Кого і що захищає
«Муніципальна варта»
Є три чітких напрямки, за
якими працює «МВ». Перший – збереження комунального, державного і особистого майна, яке здано під
охорону «МВ». Другий – попередження правопорушень
усіх видів у зоні несення
служби (йдеться про названі
об’єкти і прилеглі території).
Третій – дотримання правил
благоустрою в зоні відповідальності «МВ».

В «Муніципальній варті» не так багато особового
складу, бюджет – невеликий,
підприємство зовсім нещодавно створено, не все виконується задовільно. «Я поки
що критично оцінюю свою
роботу, але це не означає,
що ми працюємо погано. У
нас великі амбіції», – зазначає В. Вовк.
У колективі нині 48 співробітників, це, в основному, охоронці-інспектори, які
охороняють парки, лікарні і
стадіон. Є ще група моніторингу, яка приймає будь-які
види звернень у письмовому, електронному, телефонному вигляді, реєструє
їх, доводить до виконавців,
контролює виконання, має
зворотний зв’язок із заявниками і знімає після цього
з обліку. Спектр широкий –
починаючи від бродячих собак і закінчуючи кричущими
злочинами. Для «МВ» немає
питань, які не важливі.

ЕКОНОМІКА

МІЛЬЯРД НА РАХУНКУ.

За що критикують
«Муніціпальну варту»
На жаль, добрі справи
далеко не завжди отримують належну оцінку. Чуємо
нарікання: десь щось «МВ»
не припинила, у чомусь не
взяла участь, не перешкодила, наприклад, ситуації, коли
підрізали нацгвардійця. В Інтернеті здійнявся вал критики, мовляв, «Муніципальну
варту» створили – а в місті
таке свавілля.
Керівник «МВ» реагує так:
«Це абсурдне звинувачення на адресу неозброєної і
стриноженої законом установи, хоча цей злочин хвилює
нас не менше, ніж інших. І
ми готові, підкреслюю, розширювати свою компетенцію на законодавчій основі.
На муніципальних об’єктах
ми встигли зробити дуже багато позитивного, у цьому
році попередили чотири пожежі, з них три – в приватному секторі і одна в Будинку
культури (БКЗ). Був пізній
час, люди спали, а наші патрульні виявили осередки

загоряння, викликали пожежників, усе загасили. А скільком крадіжкам запобігли,
скільки заспокоїли громадян
у нетверезому стані, які вживали в громадських місцях
спиртні напої, хуліганили.
Ми приборкуємо, впливаємо
і виховуємо».
У поліції, по-перше, немає
можливості на все реагувати,
це проблема суспільства: пияцтво, хуліганство, крадіжка
тощо «культивувалися» роками, і за два місяці або за два
роки проблем не вирішити,
людей треба виховувати з
дитинства. Оскільки у нас
суспільство толерантне, не
ефективне, відсутнє адекватне покарання, то одні вмовляння не допомагають, «МВ»
поставлена в такі рамки, що
не може різко, конкретно й
ефективно зреагувати. Проте докладає усіх зусиль. Наприклад, «МВ» припинила
викрадення машини, сприяє
вирішенню побутових питань, проблем благоустрою,
електро- і водопостачання.

Потрібні свіжі сили
«Політику, яку нам пришивають, хочу раз і назавжди відкинути, закиди ці абсурдні, зрозуміло, у кожного
своя точка зору, виховання
або якась своя інформованість, тому хто якими нитками шиє – це його проблема,
головне те, що у нас у голові
і в серці, – наполягає керівник “МВ”. – Сьогодні я обіймаю посаду, керую кимось,
а завтра, постарілий, стоятиму в черзі в Пенсійному фонді або в аптеці за пігулками, повернуся в суспільство,
у те саме, яке я міг якось змінити або підтримати. Я зараз не соромлюся дивитися
людям в очі. Вдячний тим,
хто критично нас оцінює.
Ми знаємо, де яка проблема загострилася і, звичайно,
байдужими не залишаємося,
будь-яка інформація, навіть
негативна, нам корисна».
Начальник Муніципальної варти закликає людей
до співпраці, запрошує вливатися в лави «МВ», бачити
все зсередини, щоб нічого
не вигадувати. Є вакансії,
тому що кількість об’єктів
зростає. «Ми будемо раді
співпрацювати з представниками громадських організацій. Якщо немає меркантильних інтересів у людей,
які виливають критичну інформацію, ми відчуваємо
себе їхніми союзниками. А
взагалі-то у нас ворогів немає, крім злочинців і негідників».

Шановні мешканці міста, власники
підприємств, установ, організацій!

Куди Україна витратить гроші від МВФ та ЄС?
(початок — с. 5)
народній арені та поточних
операцій уряду і Національного банку. Крім того, це
максимальна сума золотовалютних запасів, починаючи з
середини 2014 р.
Така підтримка Заходу
стала можливою завдяки
глобальним змінам, на шлях
яких стала Україна – стверджують експерти і чиновники.
«Це чергове визнання українських реформ!» – прокоментував подію Президент України Петро Порошенко.
За словами високопосадовців, виділення чергового
траншу означає, що обидві
сторони дотримуються своїх
зобов’язань і Фонд позитивно
оцінює результати, яких уже
досягла наша держава.
Позики також необхідні
Україні для зміцнення економічної ситуації. «Якщо не бра-

ти кредити – економіка буде
розвиватися набагато повільніше або взагалі буде у стані
стагнації. Для розвитку треба
інвестиційний або кредитний
ресурс», – розповів Андрій
Новак.
І хоча транші МВФ не призводять до безпосереднього
росту ВВП, втім, як один із
макроекономічних факторів
стабільного функціонування
економіки, серйозно впливають на його динаміку. З огляду на це експерти Світового
банку передбачають економічне зростання в Україні
на рівні 2% ВВП у 2017 р. В
організації також зазначають,
що ці показники можуть бути
і вищими.

в рамках третьої програми
макрофінансової допомоги,
яка була підписана у травні
2015 р. Її загальний обсяг –
1,8 млрд євро. Основне їхнє
призначення: покриття дефіциту держбюджету. Другий
транш за цією програмою
у розмірі 600 млн євро був
переказаний на рахунки НБУ
4 квітня цього року.
«Це понад 18 млрд грн
для бюджету. Ці кошти допоможуть побудувати сильну економіку», – резюмував
Володимир Гройсман, голова
уряду.
Умови ЄС щодо кредитування також викликають
багато дискусій у суспільстві.
Зокрема, жвава полеміка виникла навколо вимоги Євросоюзу скасувати мораторій
А як щодо грошей
на продаж лісу-кругляка як
ЄС?
такий, що суперечить принНаразі
Європейський ципам вільної торгівлі. Втім
Союз виділяє Україні кошти незаконна лісозаготівля і кон-

трабанда деревини за кордон
відбувається попри заборону.
А співпраця з ЄС може сприяти посиленню контролю у
цій сфері.
Не слід також забувати, що
завдяки валютним вливанням
ЄС зміцніли макроекономічні
показники України та з’явилася тенденція до зменшення
дефіциту держбюджету. Так,
за оцінками Світового банку,
цей показник може знизитися
з 3,1% ВПП до 2,4% ВВП за
2017–2019 рр.
За словами Валдіса Домбровскіса, віце-президента Європейської комісії, виплатою
цього траншу ЄС підтверджує
давню прихильність до підтримки України в її зусиллях
щодо збереження стабільності та забезпечення економічного відновлення у державі.
Центр моніторингу
та контролю

Згідно з «Правилами благоустрою міста Ірпеня» в м.
Ірпінь власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм,
підприємств, установ, організацій зобов’язані утримувати в належному стані зелені насадження!
КОСИТИ ТРАВУ в лiтнiй перiод потрiбно кожнi 2-3 тижнi!
Власники приватних садиб та посадові особи підприємств, установ, організацій, несуть відповідальність за
невиконання чи бездіяльність відповідно до закону.
З повагою, КП «Контроль благоустрою»

УЖКГ «IРПIНЬ» може надати послуги покосу
трави. Звертатись за тел.: (067) 234-45-64.
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ТЕЛЕПРОГРАМА 1 – 7 ТРАВНЯ
Канал "1+1"
7.05 Х/ф «Кирило i Мефодiй». (16+).
8.45 Комедiя «Iнструкцiї не
додаються». (16+).
11.00 Мелодрама «Попелюшка з райського острова».
12.35 Мелодрама «Кохання
неждане надiйде». (16+).
16.20 Х/ф «Екiпаж».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Люди Iкс.
Початок. Росомаха». (16+).
22.15 Бойовик «Вiйна богiв».
(16+).
0.15 Комедiя «Закони привабливостi».
3.10 Х/ф «Кирило i Мефодiй».
4.50 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
Інтер
7.05 «ТСН».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.45 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
12.35 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Концерт «Бенефiс Руслана Квiнти. Небо - це я».
22.55 Х/ф «Повстання планети мавп». (16+).
0.55 «Аргумент Кiно».
1.55 «Свiтське життя».
2.45 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».
Канал "Україна"
5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
6.50 Зоряний шлях.
8.50 Х/ф «Стережися автомобiля».
10.45 Х/ф «Волошки для
Василiси».
12.40 Т/с «Поки живу, люблю», 1-3 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Поки живу, люблю». (16+).
16.45 Т/с «Тест на любов»,
1-3 с.
19.00 Сьогоднi.
19.50 Т/с «Тест на любов».
21.00 Т/с «Я дарую тобi щастя», 11-13 с. (12+).
23.45 Х/ф «Зелена миля».
(16+).
3.00 Сьогоднi.
3.40 Х/ф «Стережися автомобiля».
5.10 Реальна мiстика.
6.00 Зоряний шлях.
СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.45 «За живе!»
10.05 Х/ф «Термiново, шукаю чоловiка».
12.05 Х/ф «Два береги».
13.40 «Битва екстрасенсiв
13».
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».
23.35 «Давай поговоримо
про секс 3».
1.30 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Сiмейка Крудс».
6.45 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.35 Kids` Time.

СЕРЕДА, 3 травня

ВІВТОРОК, 2 травня

ПОНЕДІЛОК, 1 травня

7.40 М/ф «Переполох в Гiмалаях». (16+).
9.10 М/ф «Гладiатори Риму».
11.00 Х/ф «Мабуть боги
з`їхали з глузуду».
13.15 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць».
15.15 Х/ф «Лара Крофт: Колиска життя». (16+).
17.30 М/ф «Три богатирi
i Шамаханська цариця».
(16+).
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.20 Таємний агент. Постшоу.
0.00 Суперiнтуїцiя.
1.40 Небачене Євробачення.
2.00 Суперiнтуїцiя.
ICTV
4.35 Служба розшуку дiтей.
4.40 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
5.25 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
7.10 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
8.05 Х/ф «Флот МакХейла».
10.05 Х/ф «Агент Джоннi
Iнглiш».
11.45 Х/ф «Агент Джоннi Iнглiш 2. Перезавантаження».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Агент Джоннi Iнглiш 2. Перезавантаження».
14.00 Х/ф «Смертельнi перегони». (16+).
15.55 Х/ф «Трансформери 2.
Помста полеглих». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Трансформери
3». (16+).
22.55 Х/ф «Смертельнi перегони 2». (18+).
0.50 Х/ф «Покарання».
(18+).
2.25 Небачене Євробачення.
2.40 Стоп-10.
Канал "2+2"
5.30 Факти.
6.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
6.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.20 Х/ф «Вiдчайдушний».
(16+).
12.15 Х/ф «Перший лицар».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Перший лицар».
15.05 Х/ф «Битва титанiв».
(16+).
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «300 спартанцiв
2. Вiдродження iмперiї».
(16+).
21.00 Х/ф «300 спартанцiв».
(16+).
23.20 Х/ф «Останнi лицарi».
(16+).
1.20 Х/ф «Список Шиндлера». (16+).
4.30 Т/с «Слiдчi». (16+).
НТН
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
9.40 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.40 Х/ф «Бандитки».
15.15 Х/ф «Шанхайський
полудень».
17.20 Х/ф «Смертельний
удар». (16+).
19.20 28 тур ЧУ з футболу:
«Динамо» - «Олександрiя».
21.25 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.30 «Територiя обману».
2.30 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу».

Канал "1+1"

11.40 Х/ф «Великий татко».
13.30 Х/ф «Черговий тато».
15.20 Х/ф «Черговий тато:
Лiтнiй табiр».
17.00 Серця трьох.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Назад на Землю».
23.45 Х/ф «Ласкаво просимо
в Зомбiленд». (18+).
1.20 Х/ф «Хто б говорив».

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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Бойовик «Люди Iкс».
(16+).
14.10 Бойовик «Люди Iкс:
ICTV
Перший клас». (16+).
4.20 Факти.
16.45 «ТСН».
4.50 Дивитись усiм!
17.10 Т/с «Величне столiт5.35 Громадянська оборона. тя. Роксолана».
6.30 Ранок у великому мiстi. 19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Люди Iкс
8.45 Факти. Ранок.
(16+).
9.15 Надзвичайнi новини з 2».
22.40 Х/ф «Едвард руК. Стогнiєм.
ки-ножицi».
10.00 Х/ф «Флот МакХейла». 0.55 Х/ф «Екiпаж».
12.00 Х/ф «Агент Джоннi
Iнтер
Iнглiш».
6.00 М/ф.
12.45 Факти. День.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
13.15 Х/ф «Агент Джоннi
Каневським».
Iнглiш».
7.50 «Подробицi» - «Час».
14.00 Х/ф «Агент Джоннi Iн- 8.20 «Готуємо разом».
глiш 2. Перезавантаження». 9.10 «Орел i решка» Краще.
15.50 Х/ф «Трансформери
10.10 «Давай одружимо3». (16+).
ся».
18.45 Факти. Вечiр.
12.00 Т/с «Спокуса». (12+).
19.20 Надзвичайнi новини з 13.50 «Слiдство вели...» з
К. Стогнiєм.
Л. Каневським».
20.05 Х/ф «Трансформери 4. 16.15 «Речдок».
17.10 «Речдок».
Час вимирання». (16+).
23.20 Х/ф «Смертельнi пе- 18.00 «Стосується кожного».
регони 3». (16+).
20.00 «Подробицi».
1.15 Х/ф «Смертельнi пере- 20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
гони 2». (18+).
22.30 Т/с «Одного разу в
2.50 Стоп-10.
Ростовi». (16+).

ЧЕТВЕР, 4 травня

10.40 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Вiд пацанки до панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Чоловiк за викликом 2». (18+).
23.50 Х/ф «Назад на Землю».
1.35 Х/ф «Хто б говорив 2».

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 3».
10.50 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Х/ф «Едвард руки-ноICTV
жицi».
4.15 Служба розшуку дiтей. 14.10 Бойовик «Люди Iкс
4.20 Студiя Вашингтон.
2». (16+).
4.25 Факти.
16.45 «ТСН».
4.55 Дивитись усiм!
17.10 Т/с «Величне столiття.
5.35 Громадянська обоРоксолана».
рона.
19.30 «ТСН».
6.30 Ранок у великому
20.15 Бойовик «Люди Iкс 3:
мiстi.
Останнiй контакт». (16+).
8.45 Факти. Ранок.
22.15 Бойовик «Петля
9.15 Надзвичайнi новини з часу». (16+).
0.30 Х/ф «Утiкач». (18+).
К. Стогнiєм.
3.25 Х/ф «Утiкач». (18+).
10.10 Громадянська оборона.
Iнтер
11.05 Антизомбi.
Iнтер
6.00 М/ф.
12.00 Секретний фронт.
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
12.45
Факти.
День.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.20
Х/ф
«Смертельнi
пеКаневським».
7.50 «Подробицi» - «Час».
регони
3».
(16+).
7.50 «Подробицi» - «Час».
8.20 «Готуємо разом».
15.05
Х/ф
«Трансформери
4.
8.20 «Готуємо разом».
9.10 «Орел i решка» Краще.
Час вимирання». (16+).
9.10 «Орел i решка» Краще.
10.10 «Давай одружимося».
15.45
Факти.
День.
10.10 «Давай одружимося».
16.10 Х/ф «Трансформери 4. 12.00 Т/с «Спокуса». (12+).
12.00 Т/с «Спокуса». (12+).
13.50 «Слiдство вели...» з Л.
Час вимирання». (16+).
13.50 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
18.45 Факти. Вечiр.
Каневським».
«Речдок».
19.20 Надзвичайнi новини 16.15
16.15 «Речдок».
17.10
«Речдок».
з К. Стогнiєм.
17.10 «Речдок».
18.00 «Стосується кожно20.20 Секретний фронт.
18.00 «Стосується кожного».
го».
21.05 Факти. Вечiр.
20.00 «Подробицi».
20.00 «Подробицi».
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
20.30 Т/с «Спокуса». (12+).
22.25 Х/ф «Скажений
22.30 Т/с «Одного разу в
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi». (16+).
Макс». (16+).
Ростовi». (16+).
0.15 Т/с «Головний калiбр».
0.25 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
Канал "Україна"
(16+).
1.55 Стоп-10.
Канал "Україна"
Канал "2+2"
3.00 «Подробицi» - «Час».
6.10
Агенти справедлиКанал "2+2"
6.10 Агенти справедли6.00 М/ф.
3.30 «Вдалий проект».
востi.
востi.
4.00 «Стосується кожного». 8.00 «Нове Шалене вiдео
6.00 М/ф.
7.00 Сьогоднi.
7.00 Сьогоднi.
5.30 «Подробицi» - «Час».
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
7.15 Ранок з Україною.
7.15 Ранок з Україною.
по-українськи».
8.00 Сьогоднi.
8.55 Х/ф «Агент Кодi Бенкс». 8.00 Сьогоднi.
Канал "Україна"
9.00
Т/с
«Одинак».
(16+).
8.15 Ранок з Україною.
10.50 Х/ф «Агент Кодi Бенкс 8.15 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
13.20 «Нове Шалене вiдео 9.00 Сьогоднi.
2.
Пункт
призначення
9.00 Сьогоднi.
7.50 Зоряний шлях.
по-українськи».
9.15 Зоряний шлях.
9.15 Зоряний шлях.
9.15 Х/ф «Небесний тихохiд». Лондон».
15.30
Т/с
«Загублений
свiт».
11.30 Реальна мiстика.
11.00 Х/ф «Жила собi любов». 12.35 Х/ф «Помста безоднi». 11.30 Реальна мiстика.
17.05
Т/с
«Перевiзник
2».
13.30 Агенти справедливо13.30 Агенти справедливо- (16+).
12.50 Т/с «Тест на любов»,
14.15 Х/ф «Абсолютний
стi. (16+).
стi. (16+).
1-3 с.
18.00 «Цiлком таємно».
нуль». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.00 Сьогоднi.
15.00 Сьогоднi.
18.30
«Спецкор».
15.30 Агенти справедливо16.00
Т/с
«Одинак».
(16+).
15.30 Агенти справедливо15.20 Т/с «Тест на любов».
стi. (16+).
19.00 «ДжеДАI».
23.00 «Вiн, Вона i телевiстi. (16+).
16.45 Т/с «Свiй чужий син».
16.10 Iсторiя одного злочи19.20
Т/с
«Схватка».
(16+).
16.10 Iсторiя одного злочизор».
19.00 Сьогоднi.
ну. (16+).
20.15
Т/с
«Схватка».
(16+).
ну.
(16+).
19.50 Т/с «Свiй чужий син».
0.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
21.00
Х/ф
«Справжнє
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща1.00 Т/с «Iнспектор Алекс 4». 18.00 Т/с «Райське мiсце», правосуддя 2: Вiдплата».
80 с. (16+).
79
с.
(16+).
стя», 14-16 с. (12+).
1.50 Х/ф «Чорна долина».
19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.00 Сьогоднi.
23.45 Т/с «Закон i порядок:
19.45 «Говорить Україна».
22.45 «Вiн, Вона i телевi19.45 «Говорить Україна».
злочинний намiр». (16+).
НТН
21.00 Т/с «Я дарую тобi щазор».
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща1.15 Х/ф «Зелена миля».
5.35 Х/ф «Iнкогнiто з Петер- стя», 17 i 18 с. (12+).
стя». (12+).
23.45 «Вiн, Вона i телевi(16+).
23.00 Сьогоднi.
бурга».
зор».
23.00 Сьогоднi.
4.20 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
7.10 Х/ф «Кухарка».
23.30 Т/с «Закон i порядок: 0.45 Т/с «Iнспектор Алекс
5.00 Зоряний шлях.
злочинний намiр». (16+).
злочинний намiр». (16+).
4».
8.30 Т/с «Кулагiн та партСТБ
СТБ
нери».
СТБ
НТН
6.25 «Все буде добре!»
11.05
Т/с
«Детективи».
(16+).
6.50
«Все
буде
добре!»
5.45 Т/с «Коли ми вдома». 4.40 Х/ф «Трест, який лоп8.25 «За живе!»
12.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 8.50 «За живе!»
8.50
«Все
буде
смачно!»
9.55 «Все буде смачно!»
нув».
11.05 «За живе!»
(16+).
9.40 Х/ф «Дiамантова
11.50 «МастерШеф 4».
8.15 Т/с «Кулагiн та парт12.35 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
14.25 Т/с «Елементарно 2». рука».
нери».
16.00 «Все буде добре!»
11.40 «МастерШеф 4».
18.00 «Вiкна-Новини».
10.55 Т/с «Детективи».
(16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
16.00
«Все
буде
добре!»
18.30 «За живе!»
(16+).
16.00 Т/с «Батькiвщина 2».
18.00 «Вiкна-Новини».
20.00 «МастерШеф Дiти 2». (16+).
12.25 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 18.30 «За живе!»
20.00 «Я соромлюсь свого
18.30 «За живе!»
22.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
22.45 «МастерШеф Дiти 2». 17.50 Т/с «Детективи». (16+). 20.00 «МастерШеф Дiти 2». 14.05 Т/с «Елементарно 2». тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.00 «Вiкна-Новини».
23.10 Т/с «Коли ми вдома». 19.15 Т/с «Кулагiн та парт(16+).
22.45 «МастерШеф Дiти 2». 15.50 Т/с «Батькiвщина 2». 22.45 «Я соромлюсь свого
0.40 «Слiдство ведуть екс- нери».
тiла 4».
трасенси».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 23.20 Т/с «Коли ми вдома». (16+).
0.50 «Слiдство ведуть екс- 17.25 Т/с «Детективи».
1.45 Т/с «Коли ми вдома». (16+).
Новий канал
трасенси».
Новий канал
23.50 Т/с «Королi втечi».
(16+).
3.00 Служба розшуку
Новий канал
19.00 «Свiдок».
дiтей.
3.15 Служба розшуку дiтей. (16+).
19.30 Т/с «Кулагiн та парт0.45
Т/с
«Елементарно
2».
3.05 Зона ночi.
3.00
Зона
ночi.
3.20 Зона ночi.
нери».
4.30 Т/с «Друзi».
4.25 Т/с «Друзi».
5.00 Абзац.
(16+).
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 5.40 Абзац.
5.55 Kids` Time.
2.30 «Випадковий свiдок». 5.40 Абзац.
(16+).
6.35 Kids` Time.
6.35 Kids` Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
2.45 «РечДОК».
23.15 «Свiдок».
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.40
М/с
«Сiмейка
Крудс».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i
3.10 «Легенди бандитської 7.00 М/с «Iсторiї Тома i
23.45 Т/с «Королi втечi».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
Одеси».
(16+).
Джерi».
Джерi».
8.05 Kids` Time.
3.35 «Правда життя. Про0.45 Т/с «Елементарно 2».
7.55 Kids` Time.
7.50 Kids` Time.
8.10 Х/ф «Хто б говорив».
8.00 Т/с «Друзi».
7.55 Т/с «Друзi».
10.00 Х/ф «Хто б говорив 2». фесiї».
(16+).
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 2».
10.55 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 Комедiя «1+1». (16+).
14.40 Бойовик «Люди Iкс.
Початок. Росомаха». (16+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Люди Iкс:
Перший клас». (16+).
22.40 Бойовик «Люди Iкс».
(16+).
0.50 Бойовик «Вiйна богiв».
(16+).
3.40 Комедiя «Закони привабливостi».

ЧЕТВЕР, 4 травня

10.40 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Тварина».
23.40 Х/ф «Мабуть боги
з`їхали з глузуду».
1.50 Х/ф «Черговий тато:
Лiтнiй табiр».
ICTV

4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 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 Секретний фронт.
11.15 Х/ф «Скажений
Макс». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Скажений
Макс». (16+).
13.35 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
17.40 Т/с «Пес 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.25 Х/ф «Скажений
Макс 2. Воїн дороги».
(16+).

СУБОТА, 6 травня

П'ЯТНИЦЯ, 5 травня

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 3».
10.55 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
14.45 Бойовик «Люди Iкс 3:
Останнiй контакт». (16+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
22.00 «Вечiрнiй квартал».
0.00 «Вечiрнiй Київ».

8.00 Т/с «Друзi».
9.45 Київ вдень та вночi.
14.15 Серця трьох.
16.10 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.45 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Великий Стен».
(16+).
0.00 Х/ф «Король вечiрок
2». (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 Iнсайдер.
11.10 Х/ф «Скажений Макс
2. Воїн дороги». (16+).
Iнтер
12.45 Факти. День.
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 13.20 Х/ф «Скажений Макс
2. Воїн дороги». (16+).
Каневським».
7.50 «Подробицi» - «Час». 13.35 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
8.20 «Готуємо разом».
15.45 Факти. День.
9.10 «Орел i решка» Кра16.10 Т/с «Нiконов i Ко».
ще.
10.10 «Давай одружимо- (16+).
ся».
17.40 Т/с «Пес 2». (16+).
12.00 Т/с «Спокуса». (12+). 18.45 Факти. Вечiр.
13.50 «Слiдство вели...» з 19.20 Надзвичайнi новини
Л. Каневським».
з К. Стогнiєм.
16.15 «Речдок».
20.20 Антизомбi.
17.10 «Речдок».
21.05 Факти. Вечiр.
18.00 «Стосується кож21.25 Дизель-шоу.
ного».
23.45 Х/ф «Скажений Макс
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Iшов четвертий 3. Пiд куполом грому».
(16+).
рiк вiйни».
Канал "2+2"
22.15 Х/ф «Бiлоруський
Канал "2+2"
вокзал».
6.00 М/ф.
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
Канал "Україна"
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману». 6.10 Агенти справедливостi.
10.00 «Цiлком таємно».
9.00 «Секретнi матерiали».
10.30 «Вiн, Вона i телевi- 7.00 Сьогоднi.
10.25 «Роби бiзнес».
7.15 Ранок з Україною.
зор».
11.00 «Вiн, Вона i телевi8.00 Сьогоднi.
11.30 «Вiдеобiмба».
зор».
8.15 Ранок з Україною.
15.30 Т/с «Загублений
12.00 «Нове Шалене вiдео
9.00 Сьогоднi.
свiт».
по-українськи».
17.05 Т/с «Перевiзник 2». 9.15 Зоряний шлях.
15.10 Т/с «Загублений
11.30
Реальна
мiстика.
(16+).
свiт».
13.30
Агенти
справедли18.00 «Секретнi матерiа16.50 Х/ф «Мiсце аварiї:
востi. (16+).
ли».
15.00 Сьогоднi.
Сiм`я в небезпецi».
18.30 «Спецкор».
15.30 Агенти справедли18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+). востi. (16+).
19.00 «ДжеДАI».
20.05 Т/с «Схватка». (16+). 16.10 Iсторiя одного зло19.20 Х/ф «Смертельний
20.55 Х/ф «Справжнє пра- чину. (16+).
удар». (16+).
восуддя: Чорний янгол». 18.00 Т/с «Райське мiсце», 21.10 Х/ф «24 години».
81 с. (16+).
(16+).
(16+).
22.40 «Вiн, Вона i телевi- 19.00 Сьогоднi.
23.00 «Змiшанi єдинобор19.45
«Говорить
Україна».
зор».
23.40 «Вiн, Вона i телевi- 21.00 Х/ф «Райський куто- ства. UFC».
чок». (16+).
зор».
НТН
23.00
Сьогоднi.
НТН
23.20 Спецiальний репор- 5.45 Х/ф «Тупик». (16+).
7.15 Х/ф «Загадка Ендха5.50 Х/ф «Вантаж без
таж.
уза».
маркування».
СТБ
7.25 Х/ф «Пострiл у спи9.10 Т/с «Кулагiн та парт6.20 Х/ф «Молода дружи- нери».
ну».
на».
9.10 Т/с «Кулагiн та парт11.00 Т/с «Детективи».
нери».
8.20 Х/ф «Рiдна кров».
(16+).
10.55 Т/с «Детективи».
10.10 Х/ф «Закоханi жiн12.25 Т/с «CSI: Нью-Йорк
(16+).
ки».
8». (16+).
12.20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
18.00 «Вiкна-Новини».
8». (16+).
18.30 Т/с «Коли ми вдома». 14.05 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
14.00 Т/с «Елементарно
20.00 «Холостяк 7».
15.35 Т/с «Батькiвщина 2».
2». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
15.35 Т/с «Батькiвщина
22.30 «Небачене Євроба- (16+).
17.25 Т/с «Детективи».
2». (16+).
чення».
17.25 Т/с «Детективи».
(16+).
22.55 «Холостяк 7».
(16+).
19.00 «Свiдок».
Новий канал
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт19.30 Т/с «Кулагiн та парт- 3.25 Служба розшуку
нери».
дiтей.
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
3.30 Зона ночi.
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
9». (16+).
5.40 Абзац.
8». (16+).
23.15 «Свiдок».
6.30 Kids` Time.
23.15 «Свiдок».
6.35 М/с «Сiмейка Крудс». 23.45 Т/с «Королi втечi».
23.45 Т/с «Королi втечi».
(16+).
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
(16+).
0.45 Т/с «Елементарно 2».
0.45 Т/с «Елементарно 2». Джерi».
(16+).
7.55 Kids` Time.
(16+).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.55 «Свiтське життя. Рiк
голосу».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 Мелодрама «Велика
рiзниця».
12.45 Мелодрама «Трава
пiд снiгом».
16.40 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
Iнтер

6.00 М/ф «Мауглi».
7.40 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
9.30 «Україна вражає».
10.00 «Володимир Етуш.
«Усе, що нажито непосильною працею».
11.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
12.50 Х/ф «Сусiди по розлученню».
14.45 «Концерт Олега Винника».
17.00 Т/с «Я повернуся», 1-3
с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Я повернуся», 4-6
с. (16+).
23.45 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка».
Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.00 Т/с «Я дарую тобi щастя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Я дарую тобi щастя». (16+).
17.30 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся». (12+).
22.00 Х/ф «Жила собi любов».
23.50 Т/с «Вiйна i мир», 1-4
с. (16+).
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6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.45 Kids` Time.
7.50 Ревiзор. Магазини.
10.00 Таємний агент.
11.15 Таємний агент. Постшоу.
13.00 Вiд пацанки до панянки.
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Мегамозок».
18.50 Х/ф «Iлюзiя обману».
(16+).
21.00 Х/ф «Iлюзiя обману
2».
23.25 Х/ф «Азартнi iгри».
(16+).
ICTV

4.55 Факти.
5.15 Х/ф «Дежа вю».
7.05 Дивитись усiм!
8.00 М i Ж.
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу. Дайджест.
10.55 Вiдпустка за обмiном.
11.50 Вiдпустка за обмiном.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». (16+).
14.10 Х/ф «Скажений Макс
3. Пiд куполом грому».
(16+).
16.10 Х/ф «Перший лицар».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Битва титанiв».
(16+).
21.55 Х/ф «Гнiв титанiв».
(16+).
23.45 Х/ф «Останнi лицарi».
(16+).

Канал "1+1"

7.05 «ТСН».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.45 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
12.35 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо - це
я».
22.55 Х/ф «Повстання
планети мавп». (16+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.10 Х/ф «Iван Васильович змiнює професiю».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай
i пекло».
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Любов без
пересадок». (16+).
13.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка».
15.45 Т/с «Я повернуся»,
7-10 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Я повернуся»,
11 i 12 с. (16+).
22.15 Х/ф «Дот».
0.10 Х/ф «Iшов четвертий
рiк вiйни».
Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Вiрю. Люблю.
6.00 М/ф.
Сподiваюся». (12+).
8.00 «Нове Шалене вiдео
13.50 Т/с «Свiй чужий
по-українськи».
син».
9.00 «Бушидо».
17.20 Т/с «Моє нове жит10.50 «Зброя».
13.00 «Люстратор 7,62. Про- тя», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олекляття системи».
гом Панютою.
13.30 «Цiлком таємно».
20.00 Т/с «Моє нове
14.00 «Українськi сенсацiї». життя».
17.10 Х/ф «24 години».
22.00 Х/ф «Подруги».
(16+).
(16+).
19.00 Х/ф «Бандитки».
23.50 Т/с «Вiйна i мир».
СТБ
20.45 Х/ф «Шанхайський
(16+).
5.50 «ВусоЛапоХвiст».
полудень».
СТБ
8.00 «Караоке на Майданi». 22.50 «Угон по-нашому».
9.00 «Все буде смачно!»
5.50 «Все буде добре!»
0.15 Х/ф «Абсолютний
9.55 Т/с «Коли ми вдома».
7.45 «Холостяк 7».
страх». (18+).
11.10 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
НТН
9.55 «Караоке на Майданi».
13.50 «МастерШеф Дiти 2».
19.00 «Україна має талант! 6.10 Х/ф «Зворотного шляху 10.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.20 «Україна має талант!
немає».
Дiти 2».
10.00 Х/ф «Мерседес» тiкає Дiти 2».
21.50 «Небачене Євроба16.00 «Я соромлюсь свого
вiд погонi».
чення. O. Torvald».
тiла 4».
11.30
«РечДОК».
22.50 «Україна має талант!
18.00 «Слiдство ведуть
13.50 «Склад злочину».
Дiти 2». Пiдсумки голосуекстрасенси».
15.20 Т/с «Детективи».
вання.
21.00 «Один за всiх».
(16+).
23.20 «Давай поговоримо
22.10 «Слiдство ведуть
19.00 «Свiдок».
про секс 3».
19.30 Х/ф «Невловимi мес- екстрасенси».
23.15 «Я соромлюсь свого
Новий канал
ники».
тiла 4».
3.00 Зона ночi.
21.00 Х/ф «В iм`я короля».
Новий канал
5.05 Т/с «Друзi».
23.20 Х/ф «Подорож капiтана Фракасса».
5.55 Kids` Time.
3.15 Зона ночi.
Канал "2+2"

5.50 Kids` Time.
5.55 М/с «Сiмейка Крудс».
7.10 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.35 Kids` Time.
8.40 М/ф «Астерiкс: Земля
богiв».
10.15 М/ф «Мегамозок».
12.00 Х/ф «Черговий тато».
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману».
(16+).
16.00 Х/ф «Iлюзiя обману
2».
18.50 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена».
21.00 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена».
23.20 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена».
ICTV

5.30 Факти.
6.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
6.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.20 Х/ф «Вiдчайдушний».
(16+).
12.15 Х/ф «Перший лицар».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Перший лицар».
15.05 Х/ф «Битва титанiв».
(16+).
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «300 спартанцiв
2. Вiдродження iмперiї».
(16+).
21.00 Х/ф «300 спартанцiв». (16+).
23.20 Х/ф «Останнi лицарi».
(16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
9.40 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.40 Х/ф «Бандитки».
15.15 Х/ф «Шанхайський
полудень».
17.20 Х/ф «Смертельний
удар». (16+).
19.20 28 тур ЧУ з футболу:
«Динамо» - «Олександрiя».
21.25 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
НТН

6.05 Х/ф «Слухати у вiдсiках».
8.40 Т/с «Черговий янгол
2». (16+).
12.10 Х/ф «Невловимi
месники».
13.30 Х/ф «Дачна подорож
сержанта Цибулi».
15.00 «Легенди карного
розшуку».
17.25 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Я - охоронець».
(16+).
22.15 Х/ф «Найманець».
(18+).
0.00 Х/ф «В iм`я короля».
2.20 «Таємницi кримiнального свiту».

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений паспорт серія СТ
№371243, виданий Ірпінським МВ
Управлінням ДМС України в Київській обл. 17.12.2013 на ім’я – Малинка Галина Вікторівна, вважати
недійсним.
► Загублений студентський квиток серія КХ №11462534, виданий
Університетом державної фіскальної
служби України на ім’я – Городнича Катерина Віталіївна, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток
офіцера запасу серія ГГ №229040,
виданий 29.10.2007 на ім’я – Дрожжа Олександр Миколайович, вважати
недійсним.
► Загублене пенсійне посвідчення
дитини-інваліда серія ААБ №135712,
видане 01.03.2010 на ім’я – Лівіцька Тетяна Михайлівна, вважати недійсним.

► Загублене пенсійне посвідчення
дитини-інваліда серія ААГ №177990,
видане 29.08.2016 на ім’я – Свірський Анатолій Миколайович, вважати недійсним.
► Загублену печатку ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Києвінвестбуд», ідентифікаційний код
33153941, вважати недійсною.
► Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на земельну ділянку серія та номер 15334831,
видане Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції Київської обл. 24.12.2013 на
ім’я – Єрмейчук Антоніна Ігорівна.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 253888632109. Земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Ново-Оскольська, 24-б. Кадастровий
номер: 3210900000:01:089:0198.

► Вважати недійсним втрачене
свідоцтво про право власності на
нерухоме майно (будинок) серія та
номер 20054759, видане Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції Київської
обл. 05.04.2014 на ім’я – Медвідь
Яна Ференцівна. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
331859132109. Майно розташоване
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Ломоносова, 26-д.
► Загублений військовий квиток,
виданий на ім’я – Порохня Сергій Миколайович, вважати недійсним.
► Загублене посвідчення дитини
військовослужбовця, який загинув чи
пропав безвісти під час проходження
військової служби серія БК №000481,
видане Ірпінсько-Бучанським ОМВК
22.10.2015 на ім’я – Старов Артем
Олександрович, вважати недійсним.
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ПРИРОДА І МИ
ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

ПТАШИНІ
ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
Я сидів у столярні Юрія Фоміна і розглядав його нехитрий
виробничий скарб, розвішаний на стіні поряд зі стареньким
дореволюційним дерев’яним верстатом. Просто не вірилось, що за
допомогою повздовжніх і поперечних пилок, стамесок і рейсмусів,
долот і дерев’яних молотків, шерхебелів і рубанків він виготовляє з
фанери і соснових брусків чудові річкові човни. На одному з них він
примудрився виконати норматив майстра спорту СРСР.
Іван ЖУК
Юрій Миколайович разом
зі своїми друзями на цих, здавалося б примітивних плавзасобах, сходив водними шляхами і Білорусію, і Росію, і,
звичайно, Україну. І скрізь на
своєму шляху був непримиренним борцем з браконьєрами. Як позаштатний рибінспектор він відібрав у тих, хто
любить задарма поживитись,
сотні сіток і неводів та інших
знарядь для незаконного
лову риби.
А що вже мисливець, то
рівних йому не було. Ніколи
не повертався з полювання
без жаданого трофею. Проте
його здобиччю ставали лише
вовки і лисиці, а щодо іншої
дичини – був їх переконаним захисником. Одне слово,
Юрій Миколайович – людина
неординарна і серйозна. Ну
хто ще зможе зірвати полювання нуворишам від влади?
А він це робив без оглядки
на те, як би чого не сталось.
«Нацьковували» на нього
правоохоронні органи, та ті
так і не наважились притягнути цю людину до відповідальності.

Його ще називали сільським філософом. Земляки
розповідали, що він вірить у
життя душі після смерті навіть
у братів наших менших. Тож
під час цієї зустрічі саме про
це я і хотів поспілкуватися з
Юрієм Фоміним.
– Час від часу ми вимушено приходимо на сумний
клаптик землі, який називаємо цвинтарем, – розпочинаю
висловлювати свою нехитру
думку здалеку. – На жаль, ще
ніхто не прожив без втрат і
скорбот. Але далеко не всі віримо в те, що життя людських
душ не закінчуються тут...
– Знаєш, друже, легко
тому, хто вірить в Бога, бо він
спроможний все просто пояснити. Легко й атеїстам, бо хоч
їм і непросто, але вони також
пояснять. Важко тому, хто
бачить таке, чого не можна
пояснити, бо не вкладається в
теорії віруючого й атеїста.
І Юрій Миколайович розповів про свої спостереження
за життям сільської ластівки.
Якось навесні під дахом незаскленого ганку, на стіні входу
до кухні, ці провісники приходу в наші краї тепла почали

ліпити гніздо. І хоча Юрій їх
дуже любить, проте вирішив
зруйнувати їхню недобудовану оселю, бо вони, мовляв,
потім будуть загаджувати
підлогу ганку. Та його Дарина була проти такого вчинку.
Вона переконувала чоловіка:
«Нехай живуть. Будуть пташенята – підлогу застелятимемо
газетами. Та й гніздо вже майже готове».
Життя тривало. Ластівки
добудували своє гніздо. Приблизно через місяць у ньому з’явилося на світ четверо
жовторотих пташенят. Через
кожні 5-10 хвилин батьки
прилітали з кормом у дзьобі
і завзято годували малят, а
потім сідали край гнізда і заводили зворушливі пісні вперемішку зі стрекотом.
– Бувало, виходжу на
ганок, – продовжував мій
співрозмовник, – малята ховаються у гнізді, а мати чи
батько виглядають звідти,
ретельно спостерігаючи за
мною. Із часом пташине сімейство звикло до нас і на
ходіння повз них не звертало ніякої уваги. Зате міняти
и на підлозі під гніздом
гніз
газети

доводилося по кілька разів на
день.
Пташенята росли на очах.
Юрій з Дариною раділи, як
діти. Бувало, присядуть на
лавці під грушею й ніби ненароком спостерігають. «Ти
лише подивися, яке чисте у
них гніздо», – справедливо
захищала їх дружина.
– Одного разу вранці, –
продовжив із сумом господар, – тільки ступив на підлогу ганку, відразу помічаю
на ній мертве ще неоперене
пташеня. Піднімаю голову
вгору: самка і самець відкрито сидять у гнізді і жалібно дивляться на мене. В очах – безмір страждання… Я вийшов
на вулицю, сів під грушею на
лавку й уважно спостерігаю
за бідними птахами. Прикро,
але в цей час батьки своїх малюків не годували.
Коли з-за обрію з’явилися перші промені сонця, до
гнізда один за одним почали
злітатися інші ластівки, на
секунду зависали біля нього,
тріпочучи крильцями, ніби
висловлюючи цим співчуття
згорьованим батькам. При
цьому вони не подавали жод-

ного звуку і зовсім не звертали увагу на мою присутність.
Ця траурна церемонія тривала не більше 20 хвилин. А
коли співчуваючі розлетілись,
батьки відразу подалися шукати їжу для малят.
Юрій Миколайович мертве пташеня поховав. І після
цієї сумної події його щоранку зустрічало веселе сонце і…
гробове мовчання пташенят
у гнізді. Не чути було їх ні
вдень, ані вночі. Батьки мовчки прилітали, мовчки годували малят і мовчки відлітали за
черговою порцією комах.
На дев’ятий день після
смерті пташеняти, ізрання,
зграя ластівок знову влаштувала траурний захід. Як і в
день загибелі маляти, ластівки, тріпочучи крильми, почергово підлітали до гнізда,
на кілька секунд зависали
біля нього й відлітали, не
подавши при цьому жодного
звуку.
У гнізді тривало німе життя
аж до сорокового дня після
загибелі ластовеняти! Вранці
знову повторилась траурний
обряд. І лише після цього «за-

ІРПІНСЬКІ КОТИ

Володимир КОСКІН
Жадібність

Вусатий
нянь
У пияка Вована жив кіт
Макар. Не раз голодували
разом. Потім Вован примітив, що кіт проситься в
під’їзд і пропадає десь цілими днями. А приходить
із «вгодованими» боками!
Вован подумав: «Мабуть,
від голоду прокинулися
мисливські інстинкти. Ловить котяра горобчиків і
мишок».
Якось Вован (до цього
часу він несповідимим
чином перестав пити і навіть влаштувався вантажником у магазин) проходив повз квартири на першому поверсі. Там мешкала жінка з
маленькою дитиною. Вона мила підлогу коло порогу і відчинила двері. І Вован побачив
свого кота Макара, той у гостях няньчився з дитиною!
Жінка пояснила, що дівчинка у неї примхлива і «ручна». І нічого в домі зробити не
встигала. Раніше. А тепер є професійний вусатий «нянь», який за зміну отримує ситний
прожиток. У кота в тій квартирі навіть своя миска була!

Рекордсмен
Якось два сусіди міркували: чий кіт сонливіший
і ледачіший. У цей час кіт
Леопольд від щирого серця веселився з м’ячиком
– ганяв його по квартирі,
як хокеїст шайбу. У якийсь
момент він відштовхнув
його від себе на півметра і
зробив стійку на задніх лапах, типу «зара як кинуся,
наче пантера!».
Минуло секунд двадцять-тридцять... Не змінюючи вертикального положення, Льопа завалився
набік і… засинає!

говорили» пташенята у гнізді і
дорослі ластівки.
– Події, які трапилися з
нашими ластівками, – мовила Дарина, яка до цього тихо
сиділа мовчки, – повністю
змінили наш світогляд. Важко
повірити, що птахи можуть
безпомилково
вгадувати
дев’ятий і сороковий день по
смерті. Вражають слухняністю пташенята: за сорок днів
вони не подали жодного звуку! А як птахи підтримували
одне одного! Виходить, що
ми живемо за одними законами в природі.
– За твердженням релігійних догматиків і парапсихологів, – зауважив Юрій, – у
ці дні душа залишає людину
і місце її проживання. Атеїсти
можуть сказати, що людина
придумала цей ритуал. А як
бути з птахами – вони також
придумали?
Важко повірити у розповідь сільського філософа.
Адже нині мало хто дотримується ритуалів поховань, і
даремно. Про таких народна
мудрість каже: «Хто померлого не шанує, тому Бог віку не
дарує...»

У Петрових жили кіт Кузя
і собака Булька. Кожен намагався схопити кращий шматок.
Якось господиня напекла пиріжків з лівером. Пригостила
хвостатих. Песик поїв і відійшов. А Кузя далі трапезував.
Лідія Федорівна запропонувала ще – не відмовився, з’їв
другий пиріжок. Поклала третій, мовляв, «на потім», бо ж
тваринки ситі.
Але Кузя, мабуть, мислив
так: «Як можна “на потім”?
А раптом хтось з’їсть?» І він
починає поглинати третій пиріжок. А вже не лізе. Відпочине, погризе, знову відпочине,
не випускаючи пиріжок з лап.
Зрештою, жадібний котяра так
і заснув, обнявши пиріжок...

На вихідні – на дачу
Живе на п’ятому поверсі пенсіонер. Одинокий,
померли у нього всі. З близьких істот залишився
у нього тільки один кіт Федя, енергійний вусань.
Двір будинку примикає до приватному сектору. Ось ходить дядько Юра по двору і кричить:
– Федю! Федю! Киць-киць-киць!
– Що? Знову втік? – питаю.
– Ну так. На дачу треба їхати, а його немає.
Заходжу до однокласника, він за рогом у
приватному будинку живе. Дивлюся – страшенно знайомий котяра на ганку дрімає, перед ним
порожня миска для їжі. І він поїв та пригрівся на
сонечку.
– О! Це ж Федя!
– Який Федя? Це Бультік. Він у мене вже третій
рік живе. Нормальний кіт, всіх мишей переловив.
Тільки гуляка, на вихідні, як за графіком, кудись
зникає.
На вихідні Федя-Бультік їздив з дядьком Юрою
на дачу...
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НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ
ДОВІДКА:
Петро Васильович ВОЛЬВАЧ – відомий український ученийсадівник, агроеколог, історик аграрної науки, академік
Української академії екологічних наук (з 1999 р.), доктор
філософії в галузі біології (1998 р.), дійсний член НТШ,
член НСПУ, симиренкознавець, лауреат премії Кримського
відділення НАН України (1993 р.), премій ім. Дмитра
Нитченка та ім. Л.П. Симиренка НАН України (2012 р.),
голова Всекримського товариства вчених, заслужений
діяч науки і техніки АРК. Голова Кримського осередку
НТШ, стипендіат Президента України. Після окупації Криму
Росією П.В. Вольвач перебрався до Ірпеня.

ЛЕВ СИМИРЕНКО:

праця, вкарбована у вічність
Упродовж ХІХ-ХХ століть славетна та чисельна родина Симиренків
зробила величезний внесок у розбудову економіки, торгівлі,
машинобудування, цукрової промисловості, розвиток науки і
культури та національне відродження України. Можна сказати, що
своєю багатолітньою подвижницькою діяльністю вона підготувала
не лише матеріальний, але й духовний ґрунт для відродження
української нації, сприяла появі, вихованню та консолідації
національно-патріотичних сил в Україні.
Петро ВОЛЬВАЧ
Філософи зазначають, що
час завжди є найбільш об’єктивним і неупередженим
суддею справ людських.
Відійшли у небуття штучно
витворені офіційною владою «класики радянської
агробіології», ім’ям яких ще
за життя називали не лише
вулиці і наукові установи,
а й селища і міста. Забуті
й помпезно видані багатотомні праці «світочів» науки, на честь яких у кожному
селі і школі влаштовувались
агролабораторії і споруджувалися безликі, примітивні
пам’ятники.
Проте сплив час, у суспільстві переміг здоровий
глузд, завершилися руйнівні

«...В руках не только
крымского, но и вообще
южного плодоводства это
издание послужит и руководством, и справочной
книгой, и, наконец, источником наслаждения, доставляемого изяществом слога,
образностью изложения и
художественным исполнением всего, что иллюстрирует книгу. В каждой библиотеке труд Льва Платоновича
Симиренко станет богатым
приобретением; он будет
драгоценным подарком и
премией для труженика в
плодовом саду, лишенного
средств на приобретение
этого издания.
Счастлива страна, в кото-

Брати Микола та Левко в родинному колі
процеси політизації вітчизняної науки і від колишньої
міфічної величі «корифеїв
радянської агробіології» у
науці та людській пам’яті
не лишилося жодного сліду.
Але маємо і зовсім протилежне: колись заборонені
більшовицьким
режимом
наукові праці, які вилучали
з книгозбірень і спалювали
на інквізиційних вогнищах,
сьогодні повертаються до
життя. Вони перетворюються на своєрідні підручники
для теперішніх поколінь. Те,
що таких творів та авторів
сьогодні багато в історичній
та гуманітарній науках, не
дивно. Адже за радянської
доби вони були найбільш
заполітизованими і сфальшованими.
Проте ось що читаємо
з відгуку секретаря Російського Імператорського Товариства садівництва, генерала Василя Гомілевського
(1912 р.) на працю «Кримське промислове плодівництво»:

рой живут и работают такие
труженики, каким является
Л. П. Симиренко…»
Та доля цієї безсмертної
праці виявилася такою ж
трагічною, як і доля самого геніального ученого. Він
став однією з перших жертв
кривавого більшовицького
терору проти української
інтелігенції, розпочатого за
прямою вказівкою Леніна,
Троцького і Дзержинського.

Вилучити і
знищити!
Після арешту у Києві в
1933 р. сина Левка Платоновича, наукового керівника Всесоюзного інституту
південних плодових і ягідних культур, професора
Володимира Симиренка, з
наукових бібліотек по всій
країні вилучили і знищили
всі їхні наукові праці, в тому
числі і «Кримське промислове плодівництво». До середини 60-х років, коли славетну династію українських
учених-садівників реабілі-

тували, їхні наукові праці
перебували під забороною,
а імена були викреслені з
вітчизняної науки.

Актуально і через
100 років
Сьогодні
титанічними
зусиллями ентузіастів Симиренки та їхня велична
творча спадщина знову стали надбанням українського
народу.
Фундаментальна
наукова праця Лева Симиренка «Кримське промислове плодівництво» і через
століття після виходу у світ
залишається вельми актуальною і затребуваною сучасною садівничою наукою.
Вона і сьогодні, як і 105 років тому, є вельми цінною
не лише для науковців, але
й для широкого читацького
загалу. Книгу читають і цінують фахівці різних спеціальностей: садівники, історики,
краєзнавці, етнографи, діячі
культури. Праця приваблює
сучасного читача ще й тим,
що в ній узагальнена багатюща поліетнічна садівнича
історія Криму і Північного
Причорномор’я. Перелік цитованої автором вітчизняної
і зарубіжної літератури дуже
багатий і різноплановий.
Головний предмет свого дослідження, кримське
садівництво, автор знав
глибоко і досконало. Адже
в процесі своїх щорічних
багатомісячних експедицій
по Криму дослідник упродовж 25 років побував у
кожному кримському саду.
Він добре знав садівництво
не лише Південного берега,
але й сади всього кримського Передгір’я. Місцеві садівники і Таврійська земська
управа постійно запрошували авторитетного знавця
кримського
садівництва,
експерта найбагатшого відділу плодівництва на майже щорічні губернські сільськогосподарські виставки.
Досить частим гостем Левко
Платонович був у багатьох
кримських садівників та у
Нікітському
ботанічному
саду. Учений доклав чимало зусиль для організації
у 1913 р. в Сімферополі
першої у Російській імперії
Салгирської
помолого-садівничої дослідної станції
садівництва. На жаль, напередодні свого славетного столітнього ювілею цю
установу ліквідували новітні
«реформатори та оптимізатори науки».

Успіх та визнання
Результати
своїх
досліджень Лев Симиренко
щорічно публікував у провідних вітчизняних та зарубіжних часописах. Упродовж
1891-1892 рр. учений видав
такі узагальнюючі праці з
вивчення садівництва Криму, як «Опыт исследования
крымского промышленного
плодоводства» і «Материалы
к вопросу о крымском промышленном плодоводстве».
Вони отримали високу оцінку світової наукової спільноти. Окрилений успіхом та
підтримкою громадськості,
Левко Платонович береться за підготовку капітальної
праці, присвяченої садівництву Криму. Наприкінці
1907 р. вона була завершена. Рукопис загальним обсягом понад 2000 сторінок машинопису вчений подає на
конкурс, оголошений з нагоди 50-ліття створення Російського Імператорського Товариства садівництва. Праця
видатного українського дослідника здобуває Велику
золоту медаль і цінні нагороди імператорської родини.
Вона стає предметом обговорення на одному із засідань
Сімферопольського відділу
Російського Імператорського Товариства садівництва.
Захоплені кримські садівники, вислухавши інформацію
ученого секретаря, відомого
лікаря і садівника В.В. Таюрського, вирішили одностайно опублікувати цю працю.
Видавничий комітет регулярно збирався у приміщенні Таврійської губернської
земської управи (нині приміщення Президії кримських
адвокатів, вул. К. Маркса,
17). Там же розташовувалася
і відома кримознавча бібліотека «Таврика». Її фондами
користувався і Л. П. Симиренко, працюючи над своєю
книгою. Тож це приміщення
є справжньою колискою славетної симиренківської праці

Родина Симиренків

Брати Симиренки:
Левко, Олексій, Микола (зліва направо)
«Кримське промислове пло- дівництво» 1912 року видівництво».
дання.
Вихід першого тому цієї
Враховуючи
виняткове
праці став найбільш знако- значення безсмертної правою подією у світовій садів- ці видатного ученого Лева
ничій науці тієї пори. Упро- Симиренка для розвитку судовж кількох років як у нашій часного садівництва і вшакраїні, так і у зарубіжжі про- новуючи 150-ліття від дня
відні садівничі видання пу- його народження, нами за
блікували захоплюючі відгу- активної підтримки громадки. Помологічні та садівничі ськості в 2001 р. здійснено
товариства Італії, Німеччини, репринтне видання першого
Франції, Бельгії та інших тому «Кримського промислокраїн виступили з пропози- вого плодівництва». За оцінцією здійснити перевидання кою фахівців, реанімація цієї
симиренківської праці.
видатної праці стала однією
з найбільш знакових подій в
Відродження
історії вітчизняної садівничої
науки останніх десятиліть.
знищеного і
Другий том праці, на жаль,
забутого
автор так і не міг видати за
Проте
розпалена
у життя. Як уже зазначалося,
1914 р. Перша світова вій- рукопис її загубився у вина перекреслила ці плани давничих нетрях Москви.
автора. У мюнхенському У результаті багатолітніх
видавництві Брукмана без- копітких пошуків в архівах
слідно зник третій том «Ат- та фондах Музею родини
лас плодів», а в московській Симиренків на Черкащині,
типографії М.І. Кушнарьова нам вдалося розшукати розв роки війни загубився ру- різнені фрагменти цієї праці.
копис другого тому. Сумна Знадобилося майже 10 років
доля спіткала і виданий у від знаходження скромних
1912 р. перший том науко- залишків праці до реконвої праці геніального вче- струкції і видання у 2008 р.
ного: в інквізиційних багат- за державною програмою
тях енкаведистів упродовж «Українська книга» другого
30-х рр. знищили майже тому «Кримського промисловесь наклад першого тому вого плодівництва».
«Кримське промислове пло-

Довідка
Левко Платонович Симиренко (18 лютого 1855 р.,
с. Мліїв, нині Городищенський район, Черкаська область
– 6 січня 1920 р.) – український вчений-садівник і плодовод.
У 1879 р. закінчив природничий факультет Новоросійського університету і у 1879–1887 рр. за участь у русі
народників перебував на засланні у Східному Сибіру, де
працював садівником (серед іншого виплекав низькорослі повзучі овочеві дерева, що можуть витримати низькі
температури).
Після повернення до Млієва Симиренко створив у ньому маточний колекційний сад і помологічний розсадник,
який став найкращим у Російській імперії й однією з найбагатших в Європі помологічних колекцій.
Перші результати вивчення помологічної колекції
свого розсадника виклав у «Генеральному каталозі». У
1912 р. видав капітальну працю «Кримське промислове плодівництво».
За радянської влади маєток Симиренка націоналізовано і на його терені засновано
Мліївську дослідну станцію садівництва, яку згодом названо іменем Л. Симиренка. Першим директором станції був його син Володимир.
6 січня 1920 р. Левко Симиренко трагічно загинув від рук чекістів.
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ДУХОВНІСТЬ
ВІРА І НАУКА

Довідка

ДИВО ЗАКОНАМ ПРИРОДИ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ
Саме на нашій землі прозвучало слово, яке має стосунок до таємниці Туринської плащаниці, й дуже важливо, щоб
його не спіткала доля багатьох інших відкриттів українських учених.

Туринська плащаниця – це лляне полотно
прямокутної форми
розміром 4,41 х 1,13 м.
На полотні зберігається
відбиток (зображення)
чоловіка, що помер внаслідок тортур, які закінчилися його розп’яттям.
За переданням Плащаниця є тим полотном, про
яке йдеться в Євангелії,
що воно послужило для
того, щоб огорнути зняте
з хреста тіло Ісуса і покласти у труну. Плащаниця представляє історію
спасіння людства, яку Бог
здійснив через хресну
смерть та воскресіння
свого Сина. Святе Полотно
допомагає пізнати краще
драматичний момент
смерті Христа. Папа Іван
Павло ІІ назвав Плащаницю «дзеркалом Євангелія».
Перші точні письмові
згадки про Туринську плащаницю датуються XIV ст.
Плащаницю святково
виставляють для вшанування віруючими. Такі
виставлення розпочалися у 1578 р, коли вона
вперше була вийнята з
футляру для її вшанування Архиєпископом Мілану
Карлом Борромео.

Парафія Покрова
Божої Матері у
м. Ірпінь УПЦ КП

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖІНЬ
НА ТРАВЕНЬ

Храм знаходиться по
вул. Котляревського у
Покровському парку,
напроти Алеї Слави

3, ср, 9:00 – Молебень
з Акафістом до Покрови
Пресвятої Богородиці.
6, сб, 9:00 – Молебень
з Акафістом до вмч. Юрія
Переможця.
6, сб, 17:00 – Вечірнє
богослужіння.
7, нд, 8:45 – Літургія.
Неділя про розслабленого.
9, вт, 9:00 – Панахида
на Алеї Слави за воїнами,
які віддали життя за Україну у всі часи.
13, сб, 17:00 – Вечірнє
богослужіння.
14, нд, 8:45 – Літургія.
Неділя про самарянку.
17, ср, 9:00 – Молебень з Акафістом до Покрови Пресвятої Богородиці.
20, сб, 17:00 – Вечірнє
богослужіння.
21, нд, 8:45 – Літургія.
Неділя про сліпого.
24, ср, 17:00 – Вечірнє
богослужіння.
25, чт, 8:45 – Літургія.
Вознесіння Господнє.
27, сб, 17:00 – Вечірнє
богослужіння.
28, нд, 8:45 – Літургія.
Неділя свв. отців І Вселенського собору.
31, ср, 9:00 – Молебень з Акафістом до Покрови Пресвятої Богородиці.
Щосуботи з 11:00 до
12:30 у храмі проводяться заняття недільної школи для дітей та підлітків.
Запрошуємо всіх бажаючих!

Наталя ОКОЛІТЕНКО, письменниця, доктор біологічних наук, гранд-доктор філософії
У 2010 р. уперше в історії в італійському місті Турині було відкрито доступ
усім бажаючим до покрова,
у який, згідно з легендою,
було загорнуте тіло Ісуса
Христа. Раніше церква не
дуже популяризувала цю
святиню: одне – що берегла
її, а друге – не була впевнена в достовірності.
За часів раннього християнства з відбитка, який
нібито залишив воскреслий
Спаситель, малювали його
образ. Потім покров кудись
зник, а років з 430 тому його
приніс у собор Іоанна Хрестителя чоловік, який відмовився назватися. Під час
великої пожежі розплавився
від жару срібний ларець, у
якому зберігали реліквію,
однак сама плащаниця не
дуже постраждала.

Полотно як
фотоплівка
У 1898 р. італієць Секондо Піа сфотографував
покров з контурами людського тіла. І яким же був
його подив, коли він побачив на знімку... позитив, бо
полотно чомусь спрацювало як плівка. Який художник
міг додуматися до такого? І
чи існувала в давні часи технологія, за допомогою якої
можна було б утілити в життя задум фальсифікатора?
Отак народилася наука про
погребальні покрови – синтологія, в активі якої нині
стоси книжок і безліч публікацій у пресі.

Перші подробиці
У 1978 р. після тривалих
переговорів Ватикан дозволив експертам з Італії,
Франції та Сполучених Штатів дослідити плащаницю.
Кілька днів п’ятдесят фахівців просвічували полотно
рентгенівськими променями, фотографували його
в ультрафіолетовому та
інфрачервоному промінні,
сповна використовуючи всі
можливості сучасної науки.
Біологи дійшли висновку,
що на плащаниці справді
відбилися контури тіла
розіп’ятої після катувань
людини: чітко проступали
сліди від уколів тернового вінця, який мав форму
скуфії (саме такі корони
носили два тисячоліття
тому ізраїльські царі),
свинцевих наконечників
бича, цвяхів, убитих не в
долоню, як це зображували на пізніших іконах, а в
кістку передпліччя. Виявляється, на очах покійного
були монети з написом «імператор Тиберій» (так звана
«лепта Пілата»), вигравірувані... з орфографічною
помилкою. Останнє змусило
нумізматів переглянути свої
колекції, і в них було виявлено п’ять таких самих монет, що справило враження
і на затятих скептиків.
Та постало питання, як
же утворилося на плащаниці зображення в такий
жахливий спосіб знищеної
людини? Тканина явно зазнала трансмутації – зміни
на молекулярному рівні під
впливом якогось невідомого науці випромінювання.
Експерти США Дж. Джексон і Е. Джампер звернули
увагу на різну інтенсивність
відбитка й висловили думку

про те, що тіло покійника...
пройшло крізь покров, перетворившись на плазму.
Скептики не дуже й сперечалися, оскільки протиставити
якийсь варіант, переконливо обґрунтований з позиції
матеріалістичного світогляду, виявилися неспроможні.
Вони взяли реванш, коли
експерти приступили до
визначення віку Туринської
плащаниці, який за логікою
речей мав відповідати двом
тисячоліттям.

Довгоочікувані
дослідження
У 1988 р., після десятьох
літ умовлянь, Ватикан дав
згоду відрізати від святині
вузеньку смужку завдовжки
сім сантиметрів для проведення радіовуглецевого
аналізу, який на сьогодні мають за найточніший.
Суть цього методу полягає
в тому, що вимірюють кількість радіоактивних ізотопів
вуглецю й зіставляють з
якоюсь наперед відомою
початковою величиною: що
річ старіша, то в ній менше цих ізотопів. Прийнято
вважати, що радіоактивний
вуглець розпадається рівномірно й незалежно від обставин та всіляких чинників
– як і будь-який інший радіонуклід. Отож смужку було
розрізано на три частини
й кожну покладено в спеціальну посудину, яку власноручно запечатав хранитель реліквії – архієпископ
Анастасій
Беллестреро...
Разом із тим підготували ще
дев’ять точнісінько таких
самих посудин зі зразками
тканин ХIV століття, раннього Середньовіччя та часів Римської імперії. Усе це
було надіслано в три найавторитетніші лабораторії
світу – при університетах
Оксфордському,
Аризонському
і
Цюріхському.
Скрізь результати показали, що плащаницю справді
було виготовлено в районі
Мертвого моря, де відбувалися описані в Святому
Письмі події: збереглися
пилок і спори характерних
для місцевої флори рослин, але...десь поміж 1260
і 1300 роками після Різдва
Христового. Отже, покров –
не підробка: на березі Мертвого моря справді було
тортуровано й розіп’ято
людину, контури тіла якої
відбилися на полотні незрозумілим для науки чином.
Однак це – не Ісус Христос.

«Фантастичні»
припущення
Приблизно в той самий
час київський фантаст кандидат технічних наук Володимир Савченко, нині вже, на
жаль, покійний, готуючись
писати роман, сюжет якого мав ґрунтуватися на ідеї
про нерівномірність радіоактивного розпаду, обклався
довідниками різних років і...
невдовзі зрозумів, що його
припущення відповідає дійсності. Період напіврозпаду
урану 235, наприклад, 1939
року був 707, 1940 – 801 і
852, а 1978-го – 704 мільйони літ. Часом розбіжності
в цифрах сягали сорока відсотків, й то аж ніяк не могли
бути «випадкові похибки»,
спричинені неточною ка-

лібровкою вимірювальних
приладів.
Робота над романом
втратила сенс, бо фантастична гіпотеза виявилась реальністю. Зате Савченко засів за
статтю, яку потім марно пропонував науковим журналам
і скрізь наштовхувався на
традиційне «такого не може
бути, бо такого не може бути
ніколи». Надто багато чого
було пов’язано з постулатом
про константність радіоактивного розпаду – від розрахунку віку Землі до обґрунтування надійності атомних
станцій. Зі своєю «науковою
крамолою» Савченку вдалося прорватися тільки в газету «Вечірній Київ» та маргінесний московський журнал
«Книжное обозрение», який,
здавалося б, ніхто з учених
не читає. Та обурено-критичні відгуки, які з’явилися
в пресі, засвідчили, – читають. Особливо відзначився
доктор хімічних наук Ю. Шуляков – назва його статті,
надрукованої в шостому
числі журналу «Природа»
за 1989 р. «Про прискорення радіоактивного розпаду,
або Анатомія дилетантства»,
промовляла сама за себе.
Зате Савченка підтримали
вчені з Інституту біофізики
АН СРСР (у Пущино), котрі
у 1987 р. спостерігали прискорення
альфа-розпаду
плутонію-239, спровоковане
спалахом наднової зірки.
Невдовзі
Радянський
Союз розпався, світом прокотилася низка природних
і соціальних катаклізмів, і
коли все більш-менш стабілізувалося, то виявилося,
що й система наукових поглядів – парадигма – багато
в чому змінилася. Ніхто вже
не заперечував нерівномірність розпаду радіоактивних
елементів, а в закордонній,
зокрема австрійській, пресі
з’явилися повідомлення про
загадкове прискорення розпаду стронцію в тридцятикілометровій чорнобильській
«зоні відчуження». А ще вчора суворі оборонці догм тепер ладні були терпіти шарлатанів, котрі пасами рук з
літака бралися нейтралізувати шкідливе випромінювання... Приводом для таких
спекуляцій стали сенсаційні
досліди французького вченого Ромі Шовена, який зумів переконати світ у тому,
що людське біополе справді
впливає на радіоактивний
розпад. Впливає чи не впливає – це питання лишається
дискусійним, але буде надто
несправедливо, якщо серед
новітніх сенсацій загубиться
ім’я Володимира Савченка,
котрому належить перше
слово в цьому питанні, якщо
Україна втратить пріоритет
щодо дуже важливого відкриття, як це вже не раз траплялося.

справила велике враження.
Вчений припустив, що причиною різкого збільшення
ізотопу вуглецю, відтак і
омолодження покрову, стала
пожежа 1532 року. Полум’я
нуртувало тоді близько шести годин, монахи обливали
срібний ларець з реліквією
водою, однак краплини металу все одно пропалили
складену в кілька шарів тканину, й дірки довелося церувати. Невдовзі Кузнєцов
вирішив відтворити умови
тієї пожежі. Для цього він
залучив працівників московської Вищої інженерної
пожежно-технічної школи та
представників аналогічного
закладу в Ліоні (Франція). У
результаті добре продуманих експериментів вміст ізотопів вуглецю в різних тканинах різко зріс. А це в світлі
радіовуглецевого
аналізу
означало їх «омолодження»
років на тисячу... Отак теоретичний здогад київського
фантаста Володимира Савченка дістав підтвердження.
«У моїх дослідженнях немає
релігійної основи, – заявив
Кузнєцов на Міжнародному конгресі з археологічної
хімії, що відбувся в ЛосАнджелесі. – Мною рухає
суто науковий інтерес».
А чому б не зробити й
наступний крок і не припустити, що велика кількість
вуглецю
радіоактивного
утворилася під впливом
того самого невідомого науці випромінювання, яке
залишило на полотні негатив розіп’ятої людини? Адже
збереглися записи розповіПерегляд
дей очевидців таємничого
сяйва, яке поширювалося
гіпотези
навколо плащаниці аж до
А що ж плащаниця Ісуса кінця XIV ст.
Христа? Віра в константність
радіоактивного
розпаду Вердикт учених
похитнулася. Відтак учені
Отже, нині є багато підпочали шукати підходи до
нетрадиційних пояснень та- став стверджувати, що Туємниці святині. У 1996 р. на ринська плащаниця – не
європейській конференції підробка. На ній справді
з радіоактивного датуван- відбився образ Спасителя.
ня виступив московський Експерти військово-повітряпрофесор Д. Кузнєцов з них сил США Дж. Джексон і
доповіддю про датування Е. Джампер обробили конТуринської плащаниці, що тур тіла небіжчика, відбитий

Туринська плащаниця
на плащаниці, комп’ютерним аналізатором. Результат приголомшив самих експериментаторів: об’ємний
портрет засвідчив, що тіло
загиблого пройшло крізь
полотно, змінивши структуру кожної волосинки,
якої торкнулося.
Яким же був той, хто називав себе Сином Людським,
хто, спираючись на групку
людей, зробив переворот у
людській свідомості? Теоретичні підводки до відповіді
на це питання дає закон розподілу генів по планеті, який
відкрив Микола Вавілов.
Суть його полягає в тому,
що в центрі антропотворення живуть темно пігментовані люди, а по краях ареалу,
особливо коли вони відмежовані природними перешкодами (горами, річками,
озерами), – світлоокі блондини. При нагоді звертаємо
увагу на те, як крізь Україну,
що є географічним центром
Європи, проходить процес
освітлення населення: від
смаглявості херсонців до білявості поліщуків.
Євреї упосліджували галілеян, вважаючи, що в них
немає і краплі юдейської
крові. Оскільки за біблійських часів Галілея була відмежована від інших територій річками та озерами, то її
населення й справді відрізнялося зовнішнім виглядом
від інших семітів, в більшості своїй будучи світловолосими та ясноокими.
Людину з рудуватими кучерями та напрочуд теплим
глибоким поглядом блакитних очей ми й бачимо на
реконструкції відбитка розіп’ятого, що утворився на
Туринській плащаниці.
На завершення наведемо
слова одного з отців Церкви
– великого філософа Аврелія Августина (Блаженного
Августина): «Диво не суперечить законам природи –
воно суперечить нашим про
них уявленням».
А уявлення в процесі наукового поступу змінюються.

НА ДОЗВІЛЛІ
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СМАЧНО І ПРОСТО

САЛАТ ХОЛОСТЯЦЬКИЙ
Цей салат добрий тим, що готується дуже швидко і
просто. А гості його
їдять, до речі, так,
ніби на столі нічого
смачнішого немає.
За такий салат у
будь-якій компанії
не соромно.
Інгредієнти:
– квасоля біла – 1
банка;
– квасоля червона – 1,5 банки;
– сухарики житні «з димком» або «часникові» – 2
пакетики;
– майонез – 500 г;
– твердий сир – 200 г;
– петрушка.
На дно салатниці викладіть шар білої квасолі, на
нього потріть твердий сир, далі – шар червоної квасолі. Полийте майонезом і притрусіть сухариками
та посіченою петрушкою.

ЗАПІКАНКА З ЗЕЛЕННЮ
Рівень складності: легко
Кількість порцій: 4
Час приготування: 45 хв

Інгредієнти:
– щавель – 500 г;
– зелень петрушки –
1 пучок;
– рис – 1/2 скл.;
– морква – 1 шт.;
– молоко – 2 скл.;
– сухарі панірувальні –
2 ст. л.;
– яйця – 4 шт.

Приготування
Вимити і нарізати щавель.
Додати крупно нарізану зелень петрушки, потерту моркву, посолити, пасерувати
на середньому вогні 5-6 хв.
Потім відкинути на друшляк,
віджати і дрібно порізати.
Зварити рис з молоком,
охолодити і змішати з пюре

із зелені. Додати сухарі і
Масу покласти у змащежовтки. Масу добре розмі- ну маслом і посипану сухашати. В кінці ввести збиті рями форму. Випікати 25білки і обережно переміша- 30 хв. Подавати гарячою.
ти ще раз.
Смачного!

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 1–7 травня 2017 року
ОВЕН (21.03–20.04)
Дiлова подорож на
цьому тижнi може
вiдкрити перед вами
новi перспективи. Є шанс, що
удача посмiхнеться вам. Також
можливий i абсолютно закономiрний злiт в кар’єрi.
ТIЛЕЦЬ (21.04–
21.05)
Цей тиждень пройде
в спокiйному темпi:
якщо, звичайно, ви
за власною iнiцiативою не
створюватимете собi зайвi
проблеми.
БЛИЗНЮКИ (22.05–
21.06)
Тиждень складний i
непередбачуваний.
Вам доведеться набратися мудростi i терпiння, щоб долати
складнощi, що виникають на
шляху.
РАК (22.06–23.07)
Доля може пiдкидати вам загадки, для
вирiшення яких вiд вас
будуть потрiбнi iнтуїцiя i здiбностi до аналiзу. У понедiлок
будьте обережнiшi – в гонитвi
за вигодою можна прогледіти
перспективний довгостроковий контракт.
ЛЕВ (24.07–23.08)
На роботi вас може
чекати успiх. У
багатьох справах ви
будете просто незамiнною людиною. Вам важливо правильно спланувати справи на цей
тиждень, щоб не перевитрачати свої сили.
ДIВА (24.08–23.09)
Тиждень буде сповнений рiзноманiтними
подiями, нудьгувати не
доведеться. У професiйнiй сферi буде забезпечена
стабiльнiсть i благополуччя,
якщо ви не лiнуватиметеся.
ТЕРЕЗИ (24.09–
23.10)
Згадайте про старих
друзiв: запросiть їх в
гостi або хоча б зателефонуйте. Понедiлок може
пройти в станi ейфорiї, але
вже у вiвторок вам доведеться
спускатися з небес на землю.
СКОРПIОН (24.10–
22.11)
На службi у вас
починаються важливi
i сприятливi для вас подiї: ви
маєте всi шанси вiдзначитися, отримати пiдвищення або
знайти нову престижну роботу.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–
21.12)
Цього тижня ви
зможете достатньо
легко впоратися зi справами
– незалежно вiд їх характеру.
З’явиться можливiсть переглянути свiй статус i ще раз обговорити це iз зацiкавленими
людьми – втiм, тут знадобляться зусилля.
КОЗЕРIГ (22.12–
20.01)
Доведеться багато
часу придiлити вирiшенню особистих проблем.
Партнери по бiзнесу можуть
завдати вам хвилювань. Прислухайтеся до порад друзiв
– можливо, це ще один стимул
до успiху.
ВОДОЛIЙ (21.01–
19.02)
Цього тижня ретельнiше стежте за тим,
що i кому ви говорите. Не виключено, що iнакше
ви можете стати жертвою
обману.
РИБИ (20.02–20.03)
У понедiлок
пiдбийте пiдсумки
i проаналiзуйте подiї. Середа
– вдалий день для розкриття
своїх здiбностей.
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Вітаємо
з днем народження

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Вітаємо з днем
народження

Раїсу Максимівну Старик
Олександру Федорівну Безрутченко

Ігоря Анатолійовича Вишнякова!

Прийде лелека по росі до Вашої криниці,
Постелить лагідно до ніг і сонця, і травиці.
І того неба, що в воді, і того – над водою,
Аби були ясними дні, а доля – молодою!

Життя хай буде наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
І щастя, й радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!

Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Народний календар
Народні прикмети
29 квітня – 5 травня
Травень мав багато народних назв, серед яких: громовик, май, травник.
Як у травні випадуть три добрих дощі, то вродить хліба на три роки.
Якщо травень хмарний – рік буде врожайний на сіно й
солому, а бідний на хліб.
У травні багато павутиння – літо буде спекотним.
Іменини
1 травня – Кузьми. Сіяли моркву, буряки.
2 травня – Івана Старопечерника. Жінки виносили полотно для відбілювання.
5 травня – Луки. Садили цибулю.
mamajeva-sloboda.ua

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

НАША ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ
древнее городище Клепачи
18 апреля во всем мире традиционно отмечают праздник – Международный день
памятников и исторических мест. Праздник был установлен в 1983 г. Ассамблеей
Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест,
действующей при ЮНЕСКО.
У нас нет другой истории, она такая, какая она
есть. Ее нам в наследство
оставили наши близкие и
дальние предки. Возможность «прикоснуться» к ней и
проникнуться духом разных
исторических эпох, которым
эти памятники принадлежат,
сохранилась благодаря деятельности многих людей,
работающих в этой сфере, а
также волонтеров и сподвижников движения хранителей
наследия истории и культуры.
В нашем государстве охрана
культурного наследия является одной из приоритетных
задач. Научиться бережному
отношению к достопримечательностям является обязанностью каждого человека,
который причисляет себя к
современному культурному
обществу.
Музеи, заповедники, кинотеатры, выставочные залы,
познавательно-культурные
мероприятия,
образовательные и воспитательные
лекции, беседы и другие

всевозможные мероприятия
помогают
современному
человеку полнокровно ощутить себя частью большого
человеческого мира, дают
возможность стать его полноправным участником и творцом истории.
В Украине в рамках Международного дня памятников
и исторических мест отмечают День памятников истории
и культуры, который установлен в поддержку инициативы ученых, архитекторов,
реставраторов, работников
государственных
органов
охраны памятников истории
и культуры. Украинское историко-культурное
наследие
огромно, и формировалось
оно в течение многих веков
благодаря разным народам.
На территории Украины сохранились следы нескольких культурно-исторических
эпох.
В Приирпенье совершенно
чудесным образом сохранились шесть археологических
древних поселений наших

Афіша культурних заходів Приірпіння
28 квітня – 7 травня 2017
Ірпінь
29, 30 квітня (сб, нд)
9:00 – VIII Всеукраїнський
фольклорно-етнографічний фестиваль «Золоті
ключі» ім. В. Верховинця. Центральний будинок
культури, парк ім. В. Правика.
3 травня (ср) 17:00 –
Конкурс «Юний віртуоз»
на краще виконання п’єси віртуозного характеру.
Ірпінська дитяча музична
школа.
5-10 травня – Тематична виставка «Завжди і в
усьому бути українцем» до
95-річчя з дня народження
А. Дімарова (1922–2014).
Центральна бібліотека.
6 травня 11:00 – Фестиваль «Трипілля: цивілізація творців». Вул. Шевченка.
Експозиція про історію
і сьогодення Ірпінського
краю та виставка «Герої
нашого часу» (про наших
земляків, які загинули в
зоні АТО). Ірпінський історико-краєзнавчий музей.
Гостомель
28 квітня і 5 травня
(пт) 17:00 – «Молодіжний
клуб». Культурно-оздоровчий комплекс.
29 квітня і 6 травня
(сб) 12:00 – Дитячий клуб.

Куль турно-оздоров чий
комплекс.
29 квітня і 6 травня
(сб) 10:00 – Перегляд
фільмів і мультфільмів.
Куль турно-оздоров чий
комплекс.
30 квітня і 7 травня
(нд) 15:00 – Кінофільм
для дорослих. Будинок
культури.
1 травня (пн) 15:00 –
«Зустрічі старшого покоління» Культурно-оздоровчий комплекс.
2 травня (вт) 16:00 –
Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.
3 травня (ср) 15:00 –
Мультфильм для дітей. Будинок культури.
4 травня (чт) 15:00 –
Декупаж та вироби «Змайструй сам». Культурно-оздоровчий комплекс.
29 квітня (сб) 21:00 –
Вечір відпочинку молоді.
Будинок культури.
Коцюбинське
29 квітня (сб) 17:00
– Майстер-клас бального
танцю до Міжнародного
дня танцю. Будинок культури.
Романівка
29 квітня (сб) 15:00
– «Театральний лікбез».
Лекторій-бесіда «Як театр
впливає на життя». Клуб.

предков. Самое древнее из
них датируется еще І–ІІ тысячелетием до н.э.! Прообразом нашего города является
раннеславянское древнее поселение эпохи бронзы, расположенное на правом берегу
реки Ирпень, в урочище Клепачи. Нам с вами, ныне живущим в Ирпене, мироздание
дает возможность открыть
совершенно неизведанные
ранее страницы жизни наших предков. Какими они
были, каков был их жизненный уклад, как строили свои
отношения, чем занимались,
какие знания нам оставили?
Это все нам предстоит открыть, но только при одном
условии – нам нужно защитить это городище от застройки современными частными
коттеджами. Наша задача –
сохранить древнее городище
Клепачи, обустроить музей
под открытым небом, а в совокупности с Домом творчества писателей, территория
которого выходит на пойму
реки Ирпень, обустроить

архитектурно-ландшафтный
комплекс под открытым небом, в котором можно было
бы оборудовать экспозиции
жизни и быта народа, а также
достижения в культуре и науке, начиная с периода древних времен до дней сегодняшних. Данная идея, на наш
взгляд, буквально прописана
в пространстве, и надеемся,
будет поддержана широкими
массами нашего города и руководства.
Поздравляем всех коллег
отдела культуры, национальностей и религий, сотрудников общественных музеев
Ирпеня,
общественность
Ирпеня, всех волонтеров и
сподвижников движения за
сохранение культурного наследия с Международным
днем охраны памятников
и исторических мест, Днем
памятников и исторических
мест!
Благодаря вашему профессионализму, целеустремленности,
кропотливому
труду, истинному патриотиз-

Ірпінцям розкаже
казки САШКО ЛІРНИК
Сашко
Лірник
(Олександр Власюк)
– унікальний чоловік. Йому вдалося
зробити неймовірне
– відродити в Україні зниклий уже жанр
розмовної оповіді.
Сам він називає його
«українська химерна
казка».
В Україні, мабуть, немає дитини
чи дорослого, які б
не чули казок Сашка
Лірника. І його власних, і переказів уже
відомих творів, і легенд. Оповідка в його
виконанні – це завжди імпровізація й неочікуваний поворот сюжету. У щоденній добірці казкаря та його Котика
багато цікавих і веселих оповідей.
Творча зустріч організована в рамках БЛАГОДІЙНОЇ
АКЦІЇ «ПОДАРУЙ СВОЮ ЛЮБОВ ДІТЯМ».

29 квітня, початок о 13:00
м. Ірпінь, вул Центральна, 6-б, кафе «Газон»
тел.: (096) 204-86-86
ВХІД ВІЛЬНИЙ

му и горячему желанию показать людям всю красоту,
многообразие,
неповторимость, уникальность наших
достопримечательных мест,
познакомить с традициями и
произведениями искусства,
мы имеем возможность лицезреть это достояние и прикасаться к нему. Благодаря
вам бесценное культурное
наследие Украины продол-

жает жить, оставаясь в веках,
и радовать, восхищать, удивлять не только украинцев, но
и людей всего мира. Сохраняя культурное достояние, вы
сохраняете духовность, нравственность, нашу страну.
Председатель Ирпенской
городской организации
Украинского общества
охраны памятников истории и
культуры, Лариса ПИЛЯВСКАЯ

Магнітні бурі 1–7 травня
Початок місяця обіцяє відносний спокій по части сонячної активності та її наслідків.
Магнітні коливання можливі 5 і 6 травня.
Серйозна магнітна буря очікується 1 травня.
Кожна людина має різну реакцію організму на магнітні
бурі. Вчені й досі не знайшли точної відповіді на питання,
чому сонячна активність здатна сильно впливати на наш
організм. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров’я на цей момент.
Здорові ми чи хворі, у якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії чи інших психічних розладів – усі
ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову
магнітну бурю.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО НОМЕРА
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ІРПІНЬ МИСТЕЦЬКИЙ

Сенс і стиль у світі мистецтва

Художня школа академічного
рисунку і живопису
«Irpen Art School»

Для чого твориться мистецтво? Одна з явних причин – непереборне бажання
кожного з нас прикрасити себе і зробити більш привабливим навколишній світ. І
те, й інше пов’язане з іще більш загальним прагненням, здавна властивим людині:
наблизитися самому і наблизити своє безпосереднє оточення до ідеального вигляду,
довести його до досконалості.

Євгенія ХАРГРІ,
директор Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»

Головне, що відрізняє
мистецтво від ремесла, – це
оригінальність і новаторство. Саме новаторство служить мірилом значущості й
цінності мистецтва.
Однак зовнішня, декоративна сторона – це далеко не
все. Мистецтво має набагато

глибший зміст, навіть якщо
він не завжди очевидний і
потребує тлумачення.
Мистецтво,
наприклад,
рисунку і живопису дозволяє
нам передати іншим людям
наше розуміння життя – передати особливим, специфічним способом, підвладним лише людині творчій.
Недарма кажуть: одна картина варта тисячі слів. Це стосується в рівній мірі й сюжету
картини, і її символічного навантаження.
У мистецтві людина невпинно віднаходить символи,
здатні
передати
найскладніші думки нешаблонно. Якщо порівнювати
з мовою, мистецтво ближче
до поезії, ніж до прози: саме

поезія вільно поводиться зі
звичними для нас словами...
Крім того мистецтво говорить з глядачем часто не
безпосередньо, а натяком:
багато про що можна тільки здогадуватися з виразу
обличчя і пози, персонажа,
зображеного на полотні.
Мистецтво любить вдаватися до різного роду алегорій.
Словом, як і в поезії, в образотворчому мистецтві однаково важливо і те, що говориться, і те, як це говориться.
Який же власне зміст мистецтва, його сенс? Що воно
хоче висловити? Художник
рідко вдається до пояснень,
він представляє нам картину
і вважає, що цим все сказано.
І він правий: будь-який твір
мистецтва промовляє до нас.

Автор роботи:
Валерія Зіневська (14 років)
Натюрморт з натури
Матеріали: папір формату
А4, рапідограф
Техніка: книжкова графіка
Навіть якщо ми не цілком
розуміємо задум художника,
ми сприймаємо картину на
рівні інтуїції.
Сенс мистецтва невіддільний від його формального
втілення, від стилю. Слово
стиль походить від назви
знаряддя письма, яке було в
ходу у древніх римлян. Спочатку стиль означав характер письма цілком, від написання букв до вибору слів.

Розпочато набір у навчальні групи на
робочий день – НЕДІЛЮ. Вікова категорія
учнів – від 8-ми років.
Також пропонуємо усім охочим до
малювання відвідати перше пробне заняття, протягом якого
відбувається:
► малювання етюду, натюрморту з натури олівцем на форматі А3;
► знайомство потенційного учня з видами навчальних програм і творчою атмосферою школи;
► складання художньо-педагогічного плану подальшої
роботи з учнем, формування графіку відвідування, визначення навчальної групи на основі результатів короткострокового
завдання і побажань учня;
Вартість: 100 грн. Тривалість – 1 година. Матеріали входять
у вартість заняття.
Контакти:
(050)147-32-52, (068)166-37-34. Або зробіть заявку на сайті:
artschool.hurgri.com. Адреса: м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 14.
Зростаємо творчо разом!
Вивчення різних стилів
стояло і стоїть у центрі уваги істориків мистецтва. Воно
дає можливість не тільки
встановити, де, коли або
ким була створена та чи
інша річ, але й допомагає
виявити задум художника ,
бо ж він неминуче позначається на стилі його роботи.

Задум, у свою чергу, залежить і від особистості художника, і від часу та місця творення, і загалом – від епохи.
А тому для якнайповнішого
розуміння творів мистецтва
варто шукати комплексу
знань: і загальні біографічні
дані та історичне тло, і конкретні подробиці.

ЗДОРОВ’Я І КРАСА

ЧИСТА ПЕРЕМОГА, АБО
Як правильно вибрати мило за
потребами вашої шкіри?

Здавалося б, таке просте питання: якому милу надати перевагу при
покупці в магазині? Тому, яке широко розрекламовано, або тому, що
підходить за ціною? Краще зверніть увагу на натуральність складу і
дійсно ефективні результати після його застосування.
Ольга ЧЕПУРНА
Судячи з останніх досліджень, покупці все частіше
надають перевагу натуральному складу косметичних засобів. Тому що вони м’якіше
діють на шкіру, сприяють її
відновленню та в цілому не
шкодять нашому організму.
А отже, навіть у виборі такого звичайного засобу, як
косметичне мило, варто придивитися до лінійки від марки «Домашній доктор». Воно
створено для поліпшення
стану шкіри обличчя і тіла,
підходить для всієї родини,
а також на 99% складається
з натуральних інгредієнтів.

У його складі, окрім спеціальних компонентів для оздоровлення шкіри з різними
потребами і проблемами, є
цілюща оливкова олія, яка
має омолоджувальний ефект
завдяки вмісту великої кількості вітаміну Е, а також чудово зволожує шкіру і покращує її еластичність завдяки
вітаміну А.

Яке саме спеціальне мило
для обличчя і тіла необхідно
вашій шкірі з лінійки «Домашній доктор»? Занадто
чутливу шкіру, схильну
до подразнення і почервоніння, краще очищувати, а заразом подарувати
їй профілактичний догляд
із протизапальною дією за
допомогою мила «Потрійна

Муніципальна варта м. Ірпінь

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ІНСПЕКТОРІВ
ВИМОГІ ДО КАНДИДАТІВ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКІ:

- відсутність судимості, інших
проблем із законом, алкогольної та
наркотичної залежності;
- добра фізична форма;
- дисциплінованість,
відповідальність, комунікабельність,
готовність навчатися та працювати в
команді, стресостійкість.

- охорона громадського порядку,
прав, свобод та інтересів громадян;
- охорона матеріальних цінностей.

БАЖАНО:
- вища, або середньо-спеціальна
освіта;
- служба у збройних силах;
- досвід роботи у правоохоронних
органах, або охоронних структурах;
- вік від 20 до 45 років;

МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування;
- своєчасну достойну і стабільну
заробітною платню (400 грн за добу),
премії;
- кар’єрне зростання;
- безкоштовну спецформу.

Звертатися за телефоном:
(098) 302-06-12.
Контактна особа – Олег Павлович.

сила». Воно ефективно і благотворно впливає на вашу
ніжну шкіру завдяки трьом
природним компонентам –
цілющим екстрактам меліси, розмарину і шавлії, які
захищають від подразнень і
почервоніння, а також піклуються про пружність шкіри,
підтримують її здоровий вигляд.
Пошкоджену шкіру з
мікротравмами, ранками,
подряпинами,
синцями,
запаленнями і більш серйозними дерматологічними проблемами (псоріаз,
акне, екзема) краще очищувати і загоювати за допомогою «Сірчаного мила». При
регулярному
застосуванні
воно здатне усунути запалення, захищаючи від бактерій (а це значить, що воно
позбавить від прищів і попередить їх появу в майбутньому), а також здатне прискорити відновлення шкіри,
стимулюючи
регенерацію
клітин (зовнішній вигляд шкіри покращиться навіть при
псоріазі або екземі!). Мило
також підходить для ніжного
очищення чутливої шкіри.
А якщо вам потрібне
універсальне мило для застосування всією сім’єю,
яке посилить природні за-

хисні властивості шкіри
будь-якого типу і віку, допоможе їй залишатися здоровою, м’якою і еластичною, а
також підживить шкіру цінними природними мінералами,
краще, ніж «Бішофіт», вам
просто не знайти! Природний мінеральний комплекс
бішофіт, що містить магній,
калій, кальцій, бром, йод
та інші 70 цінних для шкіри
макроелементів,
здатний
стимулювати
регенерацію
клітин, місцевий імунітет і
обмін речовин, а також покращує тургор шкіри, елас-

тичність нігтів і навіть знімає
набряки.
До речі, мило досить недороге за ціною – всього 7,5
грн. Його можна придбати
в мережах аптек «Старт»,
«Хелп енд Хелсі Фармасі»,
а також у магазинах мереж
«Шик та блиск», «Мегамаркет» та «Аврора».
І тільки зараз діє акція, за
якою ви можете отримати
-40% знижки, якщо надасте
спеціальний купон у фірмових магазинах «Ельфа».
Вдалих покупок і здоров’я
вашій родині!
R

Інформація про отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для
ознайомлення з нею громадськості
Опис промислового об’єкту: ТОВ «Прологістік-Сервіс», розташоване: 08290, Київська
обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-с. Керівник – Адаов Герман
Магамедович. Телефон (044) 222-73-39.
Спеціалізація підприємства: надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Підприємство налічує: 2 джерела викидів, забруднюючих атмосферне повітря (два водогрійних газових котли, потужністю 314 кВт – кожний, дизельна електростанція, потужністю 200
кВт/годин електроенергії).
Підприємством викидається в атмосферне повітря 9 забруднюючих речовин: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,37502 г/с, 0,216 т/рік; оксид
вуглецю – 0,2326 г/с, 0,112 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,00685 г/с, 0,001 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом – 0,01835 г/с, 0,005 т/рік; вуглеводні С10-С29 – 0,01409
г/с, 0,003 т/рік; вуглецю діоксид – 203,213 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,0006 т/рік; метан
– 0,0043 т/рік; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,4*10-6 т/рік. Загальна кількість забруднюючих атмосферу речовин складає: 0,64691 г/с; 0,3419 т/рік (без врахування
вуглецю діоксиду). Підприємство відноситься до ІІІ групи інструкції про загальні вимоги
до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів. Концетрація забруднюючих атмосферу речовин не перевищує нормативних вимог. Згідно проведеного розрахунку розсіювання по ряду речовин, доведено, що рівні забруднення приземного шару
атмосфери на межі нормативної санітарно-захисної зони – 50 м та житлової забудови не
перевищують граничнодопустимих концентрацій.
Висновок: згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу доведено, що на даний час діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого населення і на різні
складові довкілля.
З приводу зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Ірпінської міської ради за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Шевченка, буд. 2-а, або за телефоном: 62-461.
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РЕКЛАМА
АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
– інженера-механіка /вища технічна освіта та знання
англійської мови/;
– фахівця з енергетичного менеджменту /вища технічна
освіта та знання англійської мови/;
– майстра залізничної логістики з досвідом роботи на
колійному господарстві;
– завідувача медпунктом з вищою медичною освітою.
Заробітна плата згідно зі штатним розкладом.
Соціальний пакет:
– оплачувана відпустка;
– оплата лікарняних;
– здешевлення харчування;
– здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися
за довідками по телефону:
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34 або за адресою: Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

В связи с расширением штата продовольственного магазина

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кассира•Продавца•Грузчика
г. Буча,
ул. Стеклозаводская,
10 Б; ул. Кирова, 203 Б
Тел.: (067)944-58-97,
(099) 935-56-20

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
запрошує на постійну роботу:
– слюсар – ремонтник 3-6 розрядів;
– машиніст пакувальної машини /навчання на підприємстві/;
– фрезерувальник;
– оператор верстатів з програмним керуванням.
Вимоги до кандидатів:
– профільна освіта;
– досвід роботи за фахом;
– з/п від 7000 грн.
Соціальний пакет:
– оплачувана відпустка;
– оплата лікарняних;
– медична страховка;
– здешевлення харчування;
– здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися
за довідками по телефону:
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34, або за адресою: Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

Ремонт квартир
Всі види ремонтних
робіт, ванні кімнати,
облицювання кахлем,
пластиком, штукатурка,
шпаклівка, клеєння
шпалер, ламінат, плінтуси.

(067) 264-26-24,
(066) 845-10-67

В компанию пгт Немешаево

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Нові автомобілі

KIA, OPEL, ZAZ, Chevrolet,
Chery від автосалону,
виплата частинами
БЕЗ ДОВІДКИ ПРО
ДОХОДИ
(093) 513-43-74,
(097) 363-85-54

ВАКАНСИИ:
г. Ирпень

Дворник, уборщица,
мастер-разнорабочий!
Требует мужчина/женщина
на постоянную работу.

Заработная плата:
от 4000 грн.
Обращаться по тел.:
(063) 962-17-64

помощник руководителя по
установке детских площадок
Киев и область.
Водительские права
категории «В» обязательно!
З/П: договорная!
(067) 860-36-65,
(050) 462-00-49

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,

(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

UDVET

КП «Контроль благоустрою»

Запрошує на РОБОТУ паркувальника платного

ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА!

Ми шукаємо тих, хто:
– комунікабельний;
– не має шкідливих звичок;
– ввічливо і тактовно ставиться до відвідувачів;
– готовий до саморозвитку;
– дотримується стандартів паркування;
– бажано має аналогічний досвід роботи.
Ми пропонуємо:
– офіційне працевлаштування;
– зручний графік роботи.
Запис на співбесіду за телефоном: (063) 56901-70.

ДОШКА, АЛЬТАНКИ,
зняття аварійних дерев

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

Уборка территорий, вывоз
мусора, земельные работы,
любая тяжелая работа

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЗМЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ЗАПЧАСТИН
(до автобусів та вантажних авто)
ОБОВ’ЯЗКИ:
консультація та обробка
замовлень клієнтів.
ВИМОГИ:
знання програми 1С: 8.2.
МИ ГАРАНТУЄМО:
офіційне працевлаштування; стабільну ЗП +%
від реалізації.
ГРАФІК РОБОТИ: з 9:00 до 19:00 (пн – пт);
м. Київ (м. Академмістечко)
(098) 066-46-99 (Ірина)

Компанія ЮТЕМ проводить набір на безкоштовне навчання
зварників з подальшим працевлаштуванням

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Навчання проводиться за методами
Кількість місць обмежена.
зварювання:
- ручне аргоно-дугове зварювання (TIG 141); Для участі в навчанні потрібно мати:
- паспорт, ідентифікаційний код;
- механізоване зварювання (напівавтоматом
- медичну довідку про стан здоров’я;
MIG/MAG, 131/135).
Набір бажаючих проводиться до 10.04.2017 р.
- документ про середню освіту.

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

Запис на співбесіду за телефоном (067) 218-72-98

Компанії МДЛ «ЕКМІ КОЛОР»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНИЙ

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК
З АВТОМОБІЛЕМ.

Регіон роботи: Ірпінь, Буча, Макаров.
З/п від 5500 до 10 000 грн + ПММ

Наклад: 4 600.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: № 1711217
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

Ольга (067) 242-74-07,
(066) 980-20-70

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник»
Ірпінської міської ради. Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України.
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805.
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації —
рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів
публікацій. Статті з позначкою R розміщені на комерційних
засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034
м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а. Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори
повідомлень.
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