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«Поки діти вмирають – гроші
лежать на закордонних
рахунках. І це – незважаючи
на своєчасно виділені
державою кошти»
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КОМУ ЗАВАЖАЄ КАРПЛЮК?
Міську раду Ірпеня знову оточили
озброєні силовики у балаклавах
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В Ірпені укотре неспокійно. Як і рік тому – обшуки, озброєні силовики в масках, паралізована

робота багатьох відділів міської ради, дезінформація, масована інформаційна війна. Від імені
мера Ірпеня Володимира Карплюка у середу, 7 червня, розіслали повідомлення для журналістів,
що Карплюк пішов у відставку. Проте вже за півгодини Карплюк спростував це і повідомив, що
такої заяви не робив і не зробить, адже попереду ще багато роботи, яку виконає або він, або не
зробить ніхто, як вже й було кілька десятків років поспіль.

Лікар-психотерапевт

ГАЛІНОВСЬКИЙ
Валерій Михайлович

Ліцензія
МОЗ України
АВ№602609 від
31.07.11 р.
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З останніх слів
Любомира Гузара
Кардинал Греко-Католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар,
який помер 31 травня, на 85-му році свого життя, був Українцем з
великої літери. За свої 84 роки він здобув авторитет одного із найшанованіших моральних лідерів України. Недарма він кілька разів
входив до сотні найвпливовіших людей країни. Саме Любомир
Гузар був одним із тих, хто претендував на престол Папи Римського
у Ватикані.
Любомира Гузара безліч людей, які не належали до різних релігійних конфесій, любили за простоту, глибинну мудрість та безмежну
щирість.
Згадаємо кілька висловів пана Любомира, які надихають на зміни
кожного.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПРО СЕБЕ

«Я є звичайна людина, одна з багатьох. Моя мрія – бути Людиною. Я би дуже хотів бачити, щоб багато осіб бажали бути Людиною, собою. Бо бути Людиною, то є великий Божий дар».

ПРО ПОЛІТИКУ І УКРАЇНУ

«Ми, українці, маємо відстоювати свої права, боронити свій народ. Але ми не маємо будувати наше ставлення до Росії на основі
ненависті. Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби».
«Я скажу, чого нам не вистачає. У нас сила-силенна політиків.
Подумати тільки — більше 200 зареєстрованих партій! Політики є,
а ось державних мужів – немає. Не видно де Голлів, де Гаспері, Шуманів, Тетчер... Їх немає. І не тільки у нас. Великих особистостей,
мислителів сьогодні не видно в усьому світі».

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

«Щоб не змарнувати шансу, треба працювати. Перестати красти, брати і давати хабарі, не горнути гроші для себе, а працювати
для суспільства. Хочемо жити в нормальній державі – працюймо
над тим, щоб законослухняність стала нормою поведінки для всіх».
«Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільними – це бути відповідальними».

ПРО МАЙДАН

«Я не бачу необхідності в третьому Майдані. Але я бачу необхідність, щоб був завершений другий Майдан, який досить продемонстрував нашу гідність, нашу повагу до людської особистості і до
бажання створювати нову Україну. Необхідно завершити другий
Майдан, і третього вже ніколи не буде потрібно».

ПРО СВОБОДУ

«Свобода – це можливість робити добро. Ми люди, і ми вільні. А
це значить, що ми маємо право робити добро. Звичайно, ми можемо помилятися, але основний сенс свободи – людина не має права
чинити зло».

ПРО ЛЮБОВ

«Справді, важливо знати, що тебе люблять. Але що є любов?
Любов – то робити добро ближньому, бажати добра ближньому,
любити самим».
«Любити – це дуже гарна річ, але набагато важливіше бути свідомим, що я є любленим».
«Пам’ятайте, що любов – то основа всього у світі. Будуймо оази
любові».

ПРО МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ У ЖИТТІ

«Ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо до чогось величного
і чистого. Ми будемо пропащими, якщо думатимемо лише про задоволення власних потреб».
«Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтеся, якщо гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, жити
творчо. Заради радості, яку можемо так принести Богові і ближньому, варто трудитися, жертвувати свій час і свої зусилля».
«Ми маємо віддавати – давати у світ добро, милосердя, любов.
Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, письменник,
робітник і навіть політик – то служіння іншим. Тільки тоді, коли ми
віддаємо, стаємо багатшими. Треба формувати в людях розуміння
служіння».

У МІСЬКРАДІ ІРПЕНЯ – ЧЕРГОВИЙ ОБШУК

7 червня, поки Ірпінський
міський голова разом
зі своїми заступниками
Дмитром Христюком
і Наталією Семко
налагоджують співпрацю
на рівні міст у США,
до Ірпеня з обшуками
завітали озброєні
працівники слідчого
відділу Нацполіції
Київської області.
Що ж шукали в міській
раді?
Працівники поліції припускають, що Ірпінська влада
ремонтувала дороги в місті та
укладала асфальт із можливою
вигодою для себе. У відповідь
на це мер Ірпеня публічно заявив про свою готовність оприлюднити закупівельні ціни
на ремонт доріг і підготувати
порівняльний аналіз із десятками інших міст України. Також
він заявив: «На основі даного
аналізу ми неодмінно вимагатимемо відставки начальника
Обухівського Відділу поліції
ГУМВС України у Київській області та керівництва Головного
слідчого управління поліції області, підлеглі яких погодилися
виконати дане політичне замовлення».

Як зазначають юристи, під
час обшуків працівниками поліції були допущені грубі порушення: недопуск адвокатів,
проведення обшуку особами,
не зазначеними в ухвалі, ненадання слідчим доручення на
всіх учасників обшуку, участь
«своїх» понятих (приїхали разом зі слідчими), підписання
протоколу не всіма учасниками слідчих дій, вилучення
речей, які не вказані в ухвалі
суду, не задоволення заяв адвокатів про повну відеофіксацію слідчих дій.
У результаті обшуків вилучено сервери бухгалтерії
міськради, що унеможливлює нарахування зарплати, та
комп’ютер відділу квартобліку,
що створить колапс із реєстрацією громадян.

В Ірпені розвиватимуть економіку
за європейськими стандартами
Ірпінь приєднався до нової
ініціативи Європейського
Союзу «Мери за
економічне зростання»
– Mayors for Economic
Growth (M4EG). Про це
повідомив Ірпінський
міський голова Володимир
Карплюк.
Таке рішення ухвалили
депутати Ірпінської міської
ради вчора, на 34-й сесії ІМР.
За словами мера, цей
проект фінансується ЄС і допомагає органам місцевого
самоврядування створювати

До співпраці запрошено
30 Інтернет‑провайдерів

Ірпінь запросив до співпраці три десятки всеукраїнських
компаній-провайдерів. Про це розповів Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк у програмі «Нова
студія» інформаційного агентства ITV.
«Щоб наші містяни змогли
отримати високу якість і низьку ціну у сфері Інтернет-послуг, ми надіслали запрошення тридцяти провайдерам.
Шість із них уже нам телефо-
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робочі місця й активізуватизростання місцевої економіки. Реалізується він у шести
країнах Східного партнерства: Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані.
«Приєднавшись до цього
проекту, Ірпінь тепер може
брати участь у тренінгах, навчальних поїздках, заходах з
обміну досвідом, отримувати
консультаційну та інформаційну підтримку, подавати ня. Для нашого міста, яке за розвитку, така підтримка є
заявки на отримання грантів останні два роки здійснило дуже важливою», – підкресдля економічного зростан- величезний прорив у своєму лив Карплюк.

нували і ми домовилися про
зустріч», – повідомив мер.
За словами Володимира
Карплюка, міське керівництво
пішло на такий крок через ситуацію, що склалася із компа-

ПРОПОЗИЦІЯ
нією «Бест», яка на сьогодні є
в Ірпені монополістом у сфері
Інтернет-послуг.
«Компанія “Бест” тривалий
період була монополістом і
заробляє в Ірпені мільйони.
Вона користується величезною
кількістю комунальної власності і разом із тим наносить їй
чималу шкоду: поламані дахи,
роздовбані стіни, розриті прибудинкові території. Щоб полагодити один дах невеликого
багатоквартирного будинку,
ми витрачаємо понад 300
тис. грн. А “Бест” платить у мі-

ФОТОФАКТ

«Релігія – це не знання про Бога. Релігія – це зустріч із Богом.
Така зустріч може бути лише особиста».

ПРО ДОБРО

+ Любомир»

Іван КОЛОМИЙКО

ПЕРСПЕКТИВИ

ПРО ВІРУ

«Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим
– треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам – чинімо добро!»
Останні слова Любомира Гузара, направлені ним на «Українську правду»
«Нашим прагненням – а не просто мрією – повинно бути те, щоб
усі ми як добре виховані сини й дочки свого народу здійснювали
свої життєві завдання, вкладали свою частку в розбудову загального
блага послідовними зусиллями. У цьому нам, Боже, допоможи!

Хто за цим стоїть?
«У замовному характері
цих обшуків уже давно ніхто
не сумнівається. Та цього разу
слідчі перевершили самі себе.
Разом із ними на обшук завітали “журналісти” місцевого,
створеного майже місяць тому,
телеканалу “Погляд”», – коментує ситуацію Ірпінський
міський голова Володимир
Карплюк на своїй офіційній
сторінці у «Фейсбуці».
Також Володимир Карплюк
у своєму пості у ФБ повідомив, що тиждень тому його
сповістили, що Зіневич, «окрім
підкупу депутатів Ірпінської
міської ради, запропонував
керівництву поліції, яка вела
справу, 100 тис. доларів за
“маски-шоу” в Ірпінській міській раді». Також, за інформаці-

єю ЗМІ, за ціною не постояв і
забудовник зелених зон Ірпеня Віталій Ліневич. Першому,
очевидно, не сподобалося, що
в місто доведеться тепер сплачувати адекватну вартість за
користування комунікаціями, а
другому, що Карплюк виконав
обіцянку, дану громаді міста, і
не допустив забудови Ліневичем зеленої зони колишнього
табору «Дружба».
Черговий фейк
Однак обшуки – не єдині
події цього дня. По обіді на
Інтернет-сайтах стала поширюватися недостовірна і неперевірена інформація, буцімто
Ірпінський міський голова заявив про складання своїх повноважень, на що останній публічно відреагував словами:
«Змушений розчарувати тих
моїх опонентів, які з-під поли
розсилають по Інтернет-сайтах повідомлення про те, що
нібито я, Володимир Карплюк,
пішов із посади Ірпінського
міського голови. Я не складав
повноваження мера Ірпеня. Я
нікуди не переїжджав і не збираюся». Цей медіа-вкид він називає другим етапом боротьби
з ним та його командою.

сто всього 1800 грн на місяць.
І коли ми сказали, що треба
укласти угоди з комунальними підприємствами і відшкодувати збитки, то отримали
опозиціонера, який каже, що
на нього тиснуть», – зазначив
Карплюк.
Зараз в Ірпені діє нове ухвалене положення, відповідно
до якого будь-який провайдер, який хоче прокласти у
місті мережу, має взяти технічні умови і укласти відповідну
угоду.

ФОТОФАКТ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РЕЗОНАНС

Ще одна дорога готова!

Ірпінська молодь міняла
цигарки на цукерки

В Ірпені з’явилося нове асфальтне покриття на вулиці
Пушкінській. Також для зручності пішохідного руху тут триває будівництво тротуарних зон.
Як ми повідомляли, цього року продовжуються масштабні реконструкції доріг в Ірпені, на що передбачено відповідні кошти. Минулого року в місті капітально відремонтовано понад 20 вулиць.

31 травня у Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
сім команд в Ірпені змагалися за найбільшу кількість цигарок, обміняних на солодощі. На центральній площі міста
діти та молодь закликали дорослих кинути палити і берегти
своє здоров’я. У результаті за сорок хвилин вдалося зібрати близько 150 цигарок. Команда-переможець отримала у
подарунок квитки до кінотеатру.
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ІРПІНЬ ПРАЦЮЄ НАД ДОРОЖНЬОЮ КАРТОЮ
розвитку малого та середнього підприємництва для учасників АТО
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Громадська організація «Ірпінська міська спілка
ветеранів та інвалідів антитерористичної операції» стала
переможцем конкурсу Дорожніх карт розвитку малого
та середнього підприємництва (МСП), що проводиться
Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій в рамках Програми USAID «Лідерство
в економічному врядуванні».
Наразі за підтримки Ірпінської агенції розвитку і сприяння Ірпінської міськради готуються заходи, завдяки яким
буде створена Дорожня карта
розвитку МСП для учасників АТО «Акселератор бізнесу
4.5.0.».
Сьогодні
найголовнішим
для демобілізованого учасника
АТО є гідна трудова діяльність,
яка в переважній більшості випадків гарантує успіх соціальної інтеграції. Нове покоління ветеранів слід розглядати
як величезний потенціал, який
потрібно вчасно направити
в правильне русло, надавши
їм можливості кар’єрного розвитку. Тож актуальними є спеціальні програми, що передбачають надання допомоги для
створення підприємств учасникам АТО. Це, у свою чергу, є
одним зі шляхів їх реабілітації,
мотивації, адаптації та інтеграції в суспільство. Такі програми
включатимуть освітні курси,

тренінги і консультації, які б
дозволили започаткувати власну справу.
Проект триватиме з середини травня до жовтня 2017го. Його результатом стане
не тільки розробка Дорожньої
карти розвитку МСП для учасників АТО, а й створення умов
для кращого інформування
учасників АТО про діяльність
і плани міської влади щодо
розвитку
підприємництва
в регіоні, підвищення конкурентоспроможності на ринку учасників АТО і створення
сприятливих умов для відкриття і розвитку ними власної
справи;
Основним партнером проекту є громадська організація
«Агентство соціальних проектів» і студентська команда
«Енактус КНЕУ», члени якої
допомагають у створенні інформаційної платформи та відео-лекцій за участі провідних

В ІРПІНСЬКИХ ШКОЛАХ ОБЛАШТУЮТЬ НОВІ СПОРТИВНІ
МАЙДАНЧИКИ

фахівців у сфері розвитку підприємництва.
Партнером проекту є громадська організація «Координаційна рада Ірпінського регіону», що надає волонтерську
допомогу військовослужбовцям, які беруть чи брали участь
в антитерористичній операції
на Сході України та членам їх
сімей. Забезпечує залучення
учасників проекту до активнішої співпраці в рамках програми розвитку МСП в регіоні.
Іншим партнером проекту
є Ірпінська міська рада, представлена громадською спілкою

«Ірпінська Агенція Розвитку»,
члени якої посприяють організації і проведенню заходів
в рамках проекту та забезпечать впровадження змін та доповнень до Програми розвитку
МСП на 2017-2018 рр.
У середу, 31 травня, в приміщенні Ірпінської центральної міської бібліотеки пройшов перший захід проекту
– фокус-група з АТОвцями.
Рекомендації учасників-фокус
групи будуть враховані у Дорожній карті.
Олена ВІТЕР

БЕЗПЕКА

У Приірпінні побільшало
наркоманів і наркодилерів
Нещодавно особистий
прийом громадян в
Ірпені провів начальник
Управління протидії
наркозлочинності
в Київській області
Кирило Самойленко.
Він розповів, що
зараз безпосередньо
проводиться робота по
Ірпінському району з
метою документування
збуту наркотичних
засобів людьми, які
проживають у Приірпінні.
За його словами, порівняно з іншими роками,
вживання і поширення наркотичних речовин в Ірпінському регіоні збільшилось.
«Можливо, це пов’язане з
тим, що у минулому році
не було в Ірпінському регіоні управління по боротьбі
з наркозлочинцями. Воно
створено саме в цьому
році», – коментує ситуацію
Кирило Самойленко.
Боротьба з наркозлочинністю – це колегіальна робота. Її розпочинає поліція,
потім супроводжують органи прокуратури і завершується все у суді. «Щоб придбати наркотики, потрібно
багато грошей, приблизно
30-40 тис. грн на місяць.
Тому потрібно накрасти

хоча б тисяч 60-70. Нерідко
судова система, прокуратура і правоохоронні органи
не співпрацюють і перекладають на плечі один одного
проблеми. Продавців наркотиків часто відпускають
під домашній арешт без
вагомих на те причин. Приблизно раз на день поліція
висуває підозри продавцям
наркотиків, людям, які зберігають наркотичні речовини, один-два рази на місяць
притягує до відповідальності за розповсюдження
наркотиків», – продовжує
правозахисник і додає, що
зараз триває активна ро-

бота з виявлення осіб, які
ховають наркотики, виявлення дилерів, банківських
карток, на які наркозалежні
надсилають кошти.
Про факти стосовно наркозлочинності
громадян
просять без остраху повідомляти поліції (навіть на
умовах анонімності). Також
можна звернутися до відділу внутрішньої безпеки. Є
відділ «К» у Службі безпеки України на Володимирській, 33. Вони приймуть
інформацію та перевірять.
Вживання наркотиків не
передбачає кримінальної
чи адміністративної відпові-

дальністю у нашій країні на
законодавчому рівні. Щодо
зберігання, то тільки за певний обсяг – кримінальна
відповідальність, інакше –
адміністративна.
У березні 2016 року Ірпінська міська рада підтримала
прийнятий проект програми «Стоп наркотик». Восени
було створено координаційну раду при виконавчому комітеті «Стоп наркотик» і проведено три круглих столи за
участю поліції, представників Управління по боротьбі
з наркоманією та наркозлочинністю у Київській області,
місцевих активістів, представники суду. «Представники прокуратури, на жаль,
жодного разу не з’явилися.
Ми обговорювали три напрямки вирішення проблем
наркоманії у місті: перший –
профілактика з молоддю,
другий – робота із залежними людьми, третій – робота
з продажем наркотичних засобів, “точок” дуже багато»,
– зауважує Євгенія Алєксєєва,
начальник КП «Контроль
благоустрою міста».
Наразі в Ірпені з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Союз
антинаркотичних спільнот»
створюється клуб для залежних людей – щоб підтримувати їх та їхні сім’ї,
надавати їм психологічну,
можливо, і медичну допомогу. Приміщення вже є, на
черзі – ремонт.
Інф. «ІВ»

В Ірпені розпочато процес будівництва сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків і вуличних
тренажерних зон.
За словами першого заступника Ірпінського міського голови Дмитра Христюка, у кожній ірпінській школі за період
літніх канікул планують побудувати спортивні майданчики.
Уже розпочато будівельні роботи в школі №1. Крім цього, заплановано побудувати спортмайданчики в школах №2, 12, 3,
17 та НВО «Освіта».
«В школі №1 проведено оперативну виїзну нараду з організації будівельного процесу, на якій обговорили робочі
питання та графіки виконання необхідних робіт, – зазначив
Дмитро Христюк. – Завдання просте: 1 вересня усі ірпінські
школи повинні мати нові спортивні майданчики та вуличні
тренажерні зони».
Варто зазначити, що вже цього року усі спортивні майданчики поруч з ірпінськими школами мають стати такими, як у
Європі та США – сучасними, яскравими та безпечними. Гроші
на реконструкцію старих та будівництво нових майданчиків у
2017-му було виділено із бюджету розвитку міста.

ПІДПРИЄМЦІ ПРИІРПІННЯ ЗУСТРІЧАЛИСЯ З БІЗНЕСОМБУДСМЕНОМ УКРАЇНИ АЛЬГІРДАСОМ ШЕМЕТОЮ
31 травня при Київській облдержадміністрації задля
інформування ділових кіл області про діяльність Ради
бізнес-омбудсмена та можливості вирішення спірних питань між підприємцями і представниками органів державної влади відбулася зустріч із бізнес-омбудсменом.
Під час зустрічі підприємцям було надано багато важливої інформації щодо допомоги бізнес-омбудсмена
в їхній діяльності. Представники бізнесу Київщини надавали інформацію про ведення власної справи у регіоні
і проблеми, з якими зіштовхуються на місцевому і державному рівнях. Від Ірпінського регіону були представники ГО «Підприємці Приірпіння».
Сайт Ради бізнес-омбудсмена України: www.boi.org.ua.

ХУДОЖНІ ПЕРЕМОГИ МАЛЕНЬКИХ ІРПІНЦІВ

Талановите молоде покоління Ірпеня продовжує радувати своє рідне місто, батьків, рости художньо разом
з «Irpen Art School». Понад 300 учасників XIII Міжнародного конкурсу малюнка і живопису «Кубок України з художньої творчості «World Art Cup» змагалися за перемогу. І саме вихованці «Irpen Art School» стали володарями
золотої та срібної медалей. Перше місце посіла Ангеліна Трачук, друге місце – Єлизавета Кравченко (обидві
– у номінації «Натюрморт»).

АТОВЦІ ІРПЕНЯ ГАНЯЛИ М’ЯЧА З ФРАНЦУЗАМИ

В Ірпені на центральному стадіоні «Чемпіон» відбувся

товариський матч між футбольною командою ветеранів АТО
«Ірпінь» і французьким футбольним клубом «Blenod». Ірпінці
поступилися французам з рахунком 1:5. Про це повідомляє
ITV.
CS «Blenod» – непрофесійний клуб. У 2005-му команда стала переможцем регіональної ліги аматорів – Lorraine Division
Honor. CS «Blenod» проводить матчі у Франції та інших країнах світу. В Україні – вперше.
«Приємно, що спортсмени з Франції самі виявили бажання
приїхати до нашого міста і провести цю товариську гру. Ірпінь
достойно представив їм нашу країну. Ми отримали багато
компліментів про місто та, зокрема, рівень нашого стадіону
“Чемпіон”», – зазначив на своїй сторінці у «Фейсбуці» Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.

ФОТОФАКТ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
ІРПІНЬ. ЗГОРІЛА ГОСПОДАРЧА
БУДІВЛЯ

6 червня о 00:51 до оперативно-диспетчерської служби міста
Ірпінь надійшло повідомлення
про пожежу господарчої будівлі
за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 22. На місце події прибули рятувальники з Бучі
та Ірпеня. Гасіння пожежі ускладнювалося наявністю у приміщенні легкогорючих речовин (речей
домашнього вжитку), що блокували прохід до осередку загорання. Загалом на місці працю-

вало 6 чоловік особового складу
та 2 одиниці техніки і було попереджено розвиток пожежі. Локалізовано пожежу о 1:17, а о 1:50
– повністю ліквідовано. Вогонь
знищив покрівлю і перекриття по
всій площі, пошкодив стіни. Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання і збитки
встановлюються.

ІРПІНЬ. У СУПЕРМАРКЕТІ
ЗАТРИМАНО КРАДІЙКУ

Близько 17:00 на пульт централізованого
спостереження

Управління поліції охорони в Київській області надійшов сигнал
«Тривога» із одного з ірпінських
супермаркетів. Жінка, не розрахувавшись, пройшла повз касову
зону та стрімко попрямувала до
виходу, намагаючись викрасти
візок із різними товарами на загальну суму 2379 грн – універсальний ніж, жіноче взуття, набір
столових виделок, сонцезахисні
окуляри. Працівник поліції охорони затримав крадійку. Нею
виявилась 35-річна жителька
Луб’янки, що на Київщині.
З офіційних джерел

КОРОЛІ ПАРКУВАННЯ. Ірпінь, вул. Грибоєдова.
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ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ НОВА
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА?

НА ЧАСІ

Яким буде пенсійний вік, стаж і на скільки
зростуть пенсії?
Кабінет міністрів 17 травня ухвалив проект
довгоочікуваної пенсійної реформи.
Документ підтримали усі члени Уряду.

«П

озиції щодо пенсійної
реформи
є різними, так
само є різними
підходи до її впровадження, але
якщо цю реформу не робити,
нам… – яма», – заявив журналістам Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман після засідання Уряду,
на якому був проголосований законопроект.
Як зміниться життя українців
після чергової пенсійної реформи?

РІВНІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Пенсійна система, згідно
із нині чинним законодавством,
повинна складатися з трьох рівнів. Наразі повноцінно працює
тільки перший – солідарний,
так званий «договір поколінь»:
працюючі сплачують єдиний
соціальний внесок (ЄСВ), гроші
потрапляють у Пенсійний фонд
і перерозподіляються між пенсіонерами.
Другий
рівень
системи
(обов’язковий
накопичувальний) безуспішно намагаються
запустити вже багато років. Останній раз «масштабну реформу», яка передбачала запуск
другого рівня, проводив у 2011му на той час віце-прем’єр Сергій Тігіпко. Однак із того моменту
ситуація з пенсійною системою
тільки погіршилася: другий рівень так і не запрацював, а дефіцит солідарної системи досяг
рекордних 140 млрд грн.
Обов’язкова накопичувальна
система передбачає, що частину
своєї зарплати українці перераховуватимуть на індивідуальні рахунки. Зібрані кошти можна буде
витрачати тільки після досягнення
пенсійного віку.
Третій рівень – приватні пенсійні фонди – ще тільки започатковуються. Із 16 млн офіційно
працюючих українців, які могли б віддавати частину зарплати
у приватні фонди, це роблять
менше мільйона осіб.
Віце-прем’єр Павло Розенко
порівнює діючу систему з недобудованим будинком – без даху,
вікон і дверей: «Законодавство
виписане так, що пенсія повинна складатися з трьох частин:
до 60% – солідарний рівень,
30% – накопичувальний, 10% – 
приватні фонди. І коли ми говоримо: давайте обмежимося
солідарною системою, тоді ми
повинні визнавати, що наш ресурс – 60% від можливого».

ЯК І ЧОМУ ЗМІНЯТЬ
СОЛІДАРНИЙ РІВЕНЬ
Солідарна система переживає кризу не лише в Україні. Головна проблема – демографічна ситуація. Медицина не стоїть
на місці, умови праці поліпшуються, люди живуть довше. Жінки в розвинених країнах не поспішають народжувати дітей,
займаються кар’єрою. Кількість
дітей скорочується, а старих
людей не стає менше. В Україні
зараз 10 працюючих утримують
11 пенсіонерів. За підрахунками
Інституту демографії, до 2050 р.
це співвідношення стане критичним: 10 на 15.

Скоротити кількість українців
на «заслуженому відпочинку»
і збільшити кількість працюючих
можна за рахунок збільшення
пенсійного віку. Цим шляхом
пішли більшість країн Європи.
Так, у ЄС середній вік виходу на пенсію досяг 65 років.
Більше того, Єврокомісія рекомендує підвищувати пенсійний
вік до 70. У деяких країнах він
становить: в Німеччині, Данії,
Великобританії – 65 і 67; Ісландії – 67; Грузії – 60 і 67; Фінляндії – 62 і 68; Канаді, Нідерландах, Естонії, Японії – 65 років.
Якщо в Україні збільшити
пенсійний вік до 65 років – 
кількість пенсіонерів зменшиться на один мільйон. Якщо
до 62 років – на 500 тисяч. Але
питання перегляду пенсійного
віку викликає спротив суспільства: проти цього виступає понад 85% опитаних українців.
За словами Павла Розенка, підвищувати пенсійний вік
поки що не можна через коротку тривалість життя українців:
«Зараз я не бачу можливостей
для коригування віку без збільшення тривалості життя. Адже
у чоловіків вона в середньому
становить 65 років».
Міністр соцполітики Андрій
Рева пояснює: підвищувати пенсійний вік немає необхідності,
так як в Уряду є інші способи
вплинути на співвідношення
працюючих і пенсіонерів. Зараз
із 16 мільйонів працюючих ЄСВ
платять лише 10 мільйонів, решта мають право не платити і цим
правом користуються. У числі
«пільговиків», наприклад, кілька
мільйонів аграріїв. Наразі розглядається можливість зобов’язати платити ЄСВ всіх.

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ РІВЕНЬ:
«ЗА» І «ПРОТИ»
Нещодавно концепцію запровадження накопичувального
рівня пенсійної системи презентував нардеп Юрій Соловей. «Ми вважаємо, що новою
пенсійною політикою має стати
впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи», – пояснює він.
Є кілька важливих «за» накопичувальний рівень: в українців
з’явиться стимул легалізувати
свої доходи для того, щоб відкладати кошти на індивідуальних
рахунках, а накопичені кошти
будуть працювати на економіку
країни. Згідно з підрахунками,
через відсутність накопичувального рівня пенсійної системи
країна втрачає близько 7 млрд
доларів щороку.
«Прибутковість накопичень
не може бути нижчою рівня інфляції. Люди повинні розуміти, що гроші не знецінюються.
Кожен працюючий матиме свій
персональний накопичувальний
рахунок. Щомісяця він отримуватиме СМС з інформацією про
те, скільки накопичено грошей.
Якщо людина захворіла, вона
може використовувати ці гроші на лікування. Якщо раптово помре, гроші не пропадуть,
а передаватимуться спадкоємцям», – розповів Соловей. Коли
накопичувальний рівень запрацює, українці при виході на пенсію отримуватимуть дві пенсії.

Уряд послаблює
тиск контролюючих
органів та відкриває
містобудівну
документацію
загалу
Кабінет Міністрів
продовжує
дерегуляційну
реформу. 24 травня
Уряд схвалив черговий
пакет нормативних
актів, які зменшують
надмірний тиск на бізнес
з боку держави,
встановлюють прозорі
і зрозумілі стосунки
між перевіряючими
і підприємцями.

КОНТРОЛЮВАТИ
КОНТРОЛЕРІВ ЗМОЖЕ КОЖЕН

За словами віце-прем’єра Розенка, накопичувальний рівень
можна запустити вже в 2018 році.
До речі, минулого року він анонсував запуск «накопичувальної
системи на початку 2017 р.». Але
не вдалося…
Після введення накопичувального рівня від 2 до 7% зарплати
(щороку ставка зростатиме) доведеться віддавати під другий
рівень пенсійної системи.
Великий мінус накопичувальної системи – існує небезпека, що
поки українці вийдуть на пенсії,
зібрані гроші «з’їсть» інфляція,
пояснює міністр соцполітики
Андрій Рева і нагадує: в 2015 р.
рівень інфляції був вище 40%.
А «в ідеалі» гроші в накопичувальному фонді повинні не просто компенсувати інфляцію, але
й примножувати капітал. «Ви можете назвати структури в Україні, які здатні впродовж 20 років
давати приріст хоча б 2% над
рівнем інфляції? Навіть якщо
гроші ми гіпотетично знайшли,
їх у країні нікуди вкладати», – говорить Рева.

ЩО ПРОПОНУЄ УРЯД?
Розповідаючи про основні
зміни, які наразі пропонує Кабмін, Володимир Гройсман акцентує увагу на несправедливості
нарахування пенсій за існуючої
системи: «Працював, не працював – все одно отримуєш мінімалку. Є в тебе стаж, немає стажу,
робив ти внески чи не робив – так
само. Система взагалі непрогнозована, ніхто з нас не може порахувати, в кого яка буде пенсія.
Все дуже складно: мінімальні
надбавки, коефіцієнти, індексації, те, інше – ”ловкость рук и никакого мошенничества”… Нічого
не зрозуміло!»
За його словами, запропонована Урядом реформа залишає
складні алгоритми в минулому
і кожен громадянин зможе сам
прорахувати, яку він пенсію отримуватиме залежно від стажу,
заробітку та розміру внесків.
Наразі текст законопроекту ще не оприлюднили. Втім,
на сайті Уряду можна ознайомитися з його презентацією, в якій
перелічені основні зміни.

пенсійного віку
1 Пнеідвищення
буде

Із самого початку Міжнародний валютний фонд наполягав
на підвищенні пенсійного віку.
Пропонувалося встановити межу
на рівні 63+.
Наразі пенсійний вік для чоловіків становить 60 років. Для
жінок – 57 років і 6 місяців, якщо
немає інших пільг за віком. Наприклад, 55-річні жінки з 30 роками трудового стажу мають право на дострокову пенсію.

Хоча пенсійний вік в Україні
є одним із найнижчих у Європі,
Уряд на підвищення пенсійного
віку не йде. Аргументи – вище
в матеріалі.

страховий
2 Підвищується
стаж

Що таке страховий стаж?
Це той період, за який ви, або
хтось замість вас, наприклад, ваш
роботодавець, сплачував страхові внески до Пенсійного фонду.
Сплатили – є стаж, не сплатили – 
стажу немає. З 1 січня 2004 р.
для нарахування пенсії важливий лише страховий стаж. Тобто,
з цього часу трудова книжка не є
підтвердженням саме страхового
стажу. Роботодавець, скажімо,
може піти на хитрість і не сплачувати страхові внески. Тобто запис
в трудовій книжці є, а страховий
стаж не фіксується, і цей період
вже не буде враховуватись при
нарахуванні пенсії.
Відповідно до запропонованої Урядом реформи, пенсійний вік залишається на рівні
60 років для людей, які матимуть страховий стаж 25 років
(наразі – 15 років). При цьому
запроваджується можливість
компенсації відсутнього страхового стажу: громадяни, яким
його не вистачає, матимуть
можливість сплатити внески
за відсутні роки (але не більше,
ніж за 5 років). Тобто, відсутній страховий стаж можна буде
«купити» за 704 грн за місяць.
Наприклад, за п’ять років – 
42240 грн.
Фактично перед Урядом
стоїть завдання – обмежити
кількість людей, які виходять
на пенсію. Це можна робити або
за рахунок підвищення пенсійного віку, або через «приховане
підвищення віку». Норма щодо
підвищення страхового стажу якраз виконує таку роль.

Осучаснення пенсій: 50%
3 пенсіонерам
їх підвищать

Уряд запроваджує єдині правила визначення розмірів пенсійних виплат. Що це означає?
Справа у тім, що багато пенсіонерів, які, скажімо, вийшли
на пенсію 10 років тому, отримують меншу пенсію, ніж їхні колеги, котрі почали її отримувати
недавно. Чому так відбувається?
Пенсія українців залежить
від трьох показників: зарплати
працівника, страхового стажу
і показника середньої заробітної плати по країні, який
застосовується при обчисленні пенсії. Середня зарплата
зростає з кожним роком, тому
пенсії українців повинні осучаснюватись. Однак останній
раз таке осучаснення відбулося
в 2012 р., але із застосуванням
показника середньої заробітної

плати по Україні за 2007 рік
(1198 грн). За цей час середня
зарплата, що застосовується
при обчисленні пенсії, зросла
до 3764 грн (більше ніж утричі). Результат: 2/3 пенсій навіть
не досягають розміру прожиткового мінімуму.
Уряд має намір запровадити нову формулу нарахування
пенсій з єдиним підходом для
«старих» і «нових» пенсіонерів
із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764 грн. Тобто, показник,
за яким розраховуються пенсії,
буде підвищено майже утричі.
За словами прем’єра Гройсмана,
у результаті осучаснення більше
5 млн пенсіонерів уже з 1 жовтня
отримають підвищення пенсій від
200 до 1 тис. грн щомісячно.
касування особливих
4 Сумов
виходу на пенсію
Призначення
пенсій

за вислугу років буде здійснювати лише для військових. З 1 січня 2018 р. скасовуватиметься
право на призначення пенсій
за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту та інших
категорій. Це також дозволить
зменшити кількість пенсіонерів.

енсії щорічно
5 Пперераховуватимуться

Передбачається автоматична щорічна індексація (перерахунок) пенсій для захисту від
інфляції. Перерахунок відбуватиметься з урахуванням фінансових можливостей солідарної
пенсійної системи – тобто, якщо
буде зростання економіки і бюджет наповнюватиметься. Якщо
Уряд вирішить, що можливостей
немає, то індексація не здійснюватиметься.
При цьому в Кабміні зауважують, що індексація буде прив’язана до показника зростання
середньомісячних зарплат за три
роки – не менше ніж на 50% такого зростання. І не менше ніж
на 50% індексу споживчих цін.
Прописана в законопроекті норма не дозволить «заморозити»
індексацію, як це відбувалося
до сьогодні, – Кабмін буде просто
зобов’язаний її робити.

касовується 15%
6 С«урізання»
пенсій
працюючим пенсіонерам

Із жовтня 2017 р. пропонується скасувати 15-відсоткове
зниження пенсій працюючим
пенсіонерам, щоб ті, хто працює, отримували заробітну платню і пенсію в повному обсязі.
Із 2,3 млн працюючих пенсіонерів зараз пенсії знижуються
у 494 тисяч.
За матеріалами «Української
правди», з офіційних джерел

Уряд планує створити
публічну автоматизовану
та інтегровану базу перевірок. Завдяки їй кожен
зможе промоніторити
перевірочну діяльність
контролюючих органів,
дізнатися про їхні плани
щодо проведення ревізій.
Не пізніше 15 жовтня
всім органам державного нагляду (контролю)
необхідно внести відомості щодо запланованих
перевірок наступного року
в нову базу даних. І вже
17 жовтня система автоматично оприлюднюватиме
проект плану комплексних заходів державного
нагляду. А органи влади,
підприємці, представники
громадськості і ЗМІ отримуватимуть таку інформацію безкоштовно. Запуск
нової бази даних перевірок підвищить прозорість
роботи контролюючих
органів і суттєво зменшить корупційні ризики
при спілкування держави
і суб’єктів підприємницької діяльності.

ПЕРЕВІРОК ПОМЕНШАЄ
Уряд зробив ще один крок
для впорядкування перевірочної діяльності. По-перше, контролюючі органи
відтепер перевірятимуть
бізнес не один за одним,
а одночасно (так звані
«комплексні перевірки»).
По-друге, Уряд сформулював єдиний підхід
до визначення допустимої
частоти перевірок бізнесу
кожним контролюючим
органом. Частота планових перевірок залежатиме
від ступеню ризику провадження господарської
діяльності. Також будуть
уніфіковані форми актів
перевірок. Ці заходи дозволять зменшити кількість
перевірок підприємців
на 15-30%.

Е-ЛІЦЕНЗУВАННЯ СТАЄ
ПРОСТІШИМ
Уряд уніфікував
процедуру подання
документів в електронній
формі до органу
ліцензування.
Із набранням чинності
відповідної урядової
постанови електронні
документи (або сканкопії у форматі PDF)
зможуть подаватися
до органу ліцензування
через Єдиний державний
портал адміністративних
послуг, у тому числі
через інтегровані з ним
інформаційні системи
органів ліцензування.
Надані в електронній
формі документи більше
не потрібно дублювати
на паперових носіях.
З офіційних джерел
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УКРАЇНСЬКА «ОБОРОНКА»:
що змінилося за три роки?
Три роки тому
українська армія
опинилася перед
неочікуваним
викликом – військовою
загрозою з боку
Росії. Анексія Криму
і перші бої на Донбасі
стали шоком для
українських збройних
сил і «оборонки»
загалом. Не було
ні сучасних гармат,
ні дієздатних танків,
ні елементарного
захисту для
бійців. Волонтери
збирали гроші
на обмундирування
бійців, а громадяни
купували державні
облігації, щоб
забезпечити армію
зброєю…

У

2014 р. понад половина заводів оборонної
промисловості
були на межі банкрутства, а решта забезпечували
своєю продукцію російський
військово-промисловий
комплекс. Російська агресія
змусила Україну терміново припинити співпрацю
з агресором і зосередитися
на захисті держави.
У якому стані перебуває
українська «оборонка» через
три роки після початку війни
на Донбасі? Як працює військово-промислова галузь
і чи вдається їй задовольняти
потреби нашої армії?

ІННОВАЦІЇ ЗАМІСТЬ
РОСІЙСЬКИХ ДЕТАЛЕЙ
Радянська система управління, застарілі технології
та дефіцит кваліфікованих
робітників були першими
перешкодами, які довелося
долати українському військово-промисловому комплексу
у 2014 р. Але вже у 2015 р.
Україна почала активно виробляти танки, бронемашини, бронетранспортери,
навігаційні комплекси та різного виду гармати. За даними
«Укроборонпрому», виробництво 30-мм автоматичних
гармат зросло у 2,5 рази,
а виробництво бойових літаків (Су‑25/27, Л‑39) модернізовано до стандартів НАТО.

Наступним випробуванням
української «оборонки» стала
відмова від співпраці з російськими заводами. Українські
виробники були змушені шукати нових партнерів та відкривати інші ринки збуту.
Цей етап досі триває, але вже
є перші відчутні результати.
Наприклад, у 2016 р. ДП «Антонов» представив транспортний літак АН‑132D, повністю
виготовлений без російських
деталей. У березні ц.р. літак
пройшов успішне випробування в повітрі.
Загалом минулого року,
відповідно до звіту «Укроборонпрому», було розроблено
близько 40 інноваційних проектів, більшість із яких створені у відповідь на прямі потреби наших бійців на фронті.
Це – безпілотник «Спектейтор
М», системи динамічного захисту танків «Ніж Л» і «Ракетка», а також системи активного захисту від протитанкових
гранат «Заслін» і «Шершень».
Також серед досягнень експерти називають безпілотний
бронетранспортер «Фантом»,
бойові модулі «Тайпан», «Дуплет» і «Кастет», цифрову
систему управління вогнем
«Мисливець», міномети і багато іншого озброєння.

ІЗ ЗАВОДІВ – НА ПЕРЕДОВУ
Цьогоріч у держбюджеті
закладено на військову сферу
134,5 млрд грн, з яких частка
оборонного держзамовлення становить трохи більше
9 млрд грн. Це значна сума

і найбільші витрати на оборону за всю історію незалежної України. Але ця цифра
все одно в десятки разів менша, ніж у Росії та навіть у сусідньої Польщі, яка ні з ким
не воює.
Потреби
військових
значно більші за кількість
зброї, що її виробляють українські заводи. Причина банальна – Україна виготовляє
стільки військової техніки,
скільки можуть дозволити
можливості
держбюджету.
Потенціал оборонних заводів значно перевищує обсяги
державного оборонного замовлення.
Зрештою, одним із найпростіших шляхів зняти тягар
оборонного
виробництва
із власного бюджету фахівці
називають збільшення експорту військової продукції.
Адже потенційно українська
оборонка має всі шанси перетворитися на одну з найбільших важливих дохідних
статей державного бюджету,
стверджують експерти.
У 2016 р. про кількість переданої армії техніки офіційно відзвітував тільки «Укроборонпром»,
частка
якого
в державному оборонному
замовленні складає близько
35-40%. За їхніми даними,
Збройним силам України
було передано 6986 одиниць
військової техніки та озброєння, з яких 2139 – це повністю нові або модернізовані
зразки і 1389 – відремонтована військова техніка.

БІЛЬШЕ ЕКСПОРТУЄМО – 
БІЛЬШЕ ВИРОБЛЯЄМО
«Наша стратегічна мета – 
увійти у першу п’ятірку експортерів зброї», – прокоментував Президент Петро
Порошенко каталог продукції
«Укроборонпрому» на 20162017 рр. І така стратегія,
на думку експертів, виграшна
для України з кількох причин.
По-перше, що більше замовлень на танки і БТР-и
отримають наші заводи,
то більший прибуток матимуть. Відповідно до інформації «Укроборонпрому», оборонні підприємства 2016 р.
продали за кордон озброєння
на суму 769,5 млн доларів
(на 25% більше ніж 2015 р.).
Як зазначає директор Центру
досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин
Бадрак, гроші від експорту
заводи можуть реінвестувати у розвиток виробництва,
зокрема у нові технології,
а також створити кращі умови
праці, підвищити зарплатню
працівникам тощо. Більше
того, у разі збільшення російської загрози, заводи вже матимуть запас і легко зможуть
виготовити більше одиниць
техніки.
По-друге, нарощуючи військовий експорт, Україна поступово витіснятиме з цього
ринку росіян, а це – ще один
«фронт» протидії агресору.
До слова, Україна успішно
продає танки «Оплот» Таїланду, вийшла на міжнародні
ринки з БТР‑4 і має контракти
на АН‑178 та АН‑132.
Незважаючи на те, що
український військово-промисловий комплекс усе ще
бореться з радянською спадщиною, браком кваліфікованих кадрів і ресурсів, експерти
одностайні: сьогодні Україна
технічно здатна не лише захистити свої кордони, а й конкурувати на світовому ринку озброєнь. За рейтингом
Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, у 2016 р. Україна
увійшла в десятку найбільших
постачальників військових товарів у світі. «Україна володіє
інтелектуальним, науковим
та інженерним потенціалом
цілком достатнім для того,
аби стати провідним розробником зброї у світі», – вважає
президент Фонду Потомак
(США) доктор Філіп Карбер.
Центр громадського
моніторингу та контролю
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий
банк висловили підтримку
урядовому проекту реформування пенсійної системи,
– йдеться в повідомленні Кабміну. «Крапку в переговорному процесі поставив прем’єр
Володимир Гройсман, який вів
перемовини із головою місії МВФ Роном Ван Роденом. Результатом стало затвердження комплексного документа, що базується на кращому світовому досвіді і дає відповіді на ті виклики й
проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою і суспільством», – зазначено в повідомленні.
► Після того, як з 1 січня
2017 р. мінімальна зарплата була підвищена, до Пенсійного фонду надійшло
додаткових 11 млрд грн,
заявив Міністр соцполітики
Андрій Рева. За його словами,
маючи в розпорядженні цей
ресурс, можна говорити про майбутнє осучаснення пенсій. Міністр розповів, що термін виплати пенсії та її розмір будуть залежати від страхового стажу: «Якщо ви платите внески 35 років, то
є повним учасником цієї програми. Якщо я плачу 15 років, я також є учасником програми, але погодьтеся, що між нами повинна бути різниця. За розрахунками, після досягнення 60-річного
віку наші люди в середньому живуть 18 років. Це значить, що 18
років фонд повинен платити їм пенсію. Якщо ми говоримо про
справедливість, то мають бути різні умови виходу на пенсію для
людей, які різну кількість років брали участь у пенсійній програмі. Люди, котрі працюють і платять більше, мають бути в кращому стані, ніж ті, хто працює менше. Це елемент справедливості.
У нас є багато людей, які не мають навіть 15 років страхового
стажу. І за нашим законодавством вони не мають права на пенсію, але їм виплачується спеціальна допомога, як особам, котрі
не мають права на пенсію – з 63 років. Інша справа, що сьогодні
й пенсія є у такому ж розмірі, бо в нас маса людей мають різний
страховий стаж, але всім платять однаково... А коли ми чітко поставимо в залежність від страхового стажу термін виплати пенсії і
її розмір, ситуація зміниться. У нас збільшиться кількість платників, люди будуть зацікавлені працювати довше і платити більше
задля гідної пенсії».
► Необхідно ввести візовий
режим з Росією, заявив секретар Ради національної безпеки
і оборони Олександр Турчинов:
«Це питання не просто назріло, а
перезріло. Його необхідно реалізувати якнайшвидше – тим буде
краще для країни». Він нагадав,
що в України буде відкритий в’їзд у Європу, тому на сході необхідно вибудовувати кордон, «…який захистить цивілізацію від
агресії Росії, від проникнення її гібридних провокаційних технологій на Захід. І саме Україна стала на шляху Росії – напевно, це
наша історична місія». Керівник СБУ Василь Грицак також вважає
за доцільне ввести режим обмеженого в’їзду для громадян Росії:
«У нас є можливість з 11 червня відвідувати Європу без віз за
біометричними паспортами. Чому не зробити так, щоб громадяни Росії могли в’їжджати до нас за аналогічними документами?»
Він зазначив, що в цьому немає провини громадян Росії, винні політичні керівники, які посварили український і російський
народи: «Зараз дуже складно буде від цього відійти, бо вже в
історії відносин є кров, смерть, багато того, що не об’єднує, а
роз’єднує». Голова МЗС Росії Сергій Лавров відреагував обіцянкою відразу ввести візовий режим з Україною, якщо Київ прийме
таке рішення.
► В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун виступила
з жорсткою критикою ситуації в
охороні здоров’я і висловила сподівання, що реформа медицини
буде проголосована у Верховній
Раді на початку червня. «В Україні
є велика проблема – ми брешемо. Ми говоримо, що медицина
безкоштовна, а вона не така. Ми всі платимо за все, від самого
початку, коли заходимо в лікарню. Замість того, аби брехати,
що ми маємо безоплатну медицину, говорімо правду. Кошти,
які виділяються з державного бюджету, використовуються неефективно. Ми ж пропонуємо систему, де кожен із нас матиме
гарантовану безкоштовну первинну, екстрену і паліативну допомогу. Послуги вторинної і третинної ланки оплачуватимуться
частково державою, частково – громадянами. Для тих, хто не
зможе оплачувати, будуть субсидії, соціальні програми. Ми
мусимо створити систему, за якої люди відчують, що держава
про них дбає», – заявила Супрун. Під головуванням Президента
Петра Порошенка 2 червня відбулося засідання Національної
ради реформ, яка розглянула реформування медичної галузі.
«Запуск реформи бажано провести через голосування в парламенті до завершення цієї сесії», – закликав Порошенко. Рада реформ підтримала медреформу та рекомендувала ВР визначити
законопроекти як невідкладні.
► Із початку минулого року,
за даними Нацбанку, фінустанови закрили 26% своїх філій-відділень. Причини різні:
одні банки закривають відділення
через неплатоспроможність, інші скорочують старі точки, щоб
відкривати пункти нового типу або інвестують у розвиток дистанційних каналів обслуговування. Лідерами зі скорочення відділень стали держбанки. «Ощадбанк» за останній рік скоротив
16% своїх відділень (зараз у банку найбільше «точок» – 3528 по
всій Україні). «Як правило, ми закриваємо маленькі відділення –
з одним робочим місцем. Такі точки вже не можуть задовольнити сучасних потреб клієнтів у якісному обслуговуванні», – заявив
заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн. На другому місці за кількістю закритих відділень – «ПриватБанк», який
за рік скоротив 13%, або 341 відділення. Масштабне закриття
відділень провів і «Райффайзен-Банк Аваль». Різко скоротилася
також кількість відділень російських банків.
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КОМУНАЛЬНИЙ ТРАВЕНЬ
ДІЛЬНИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
Проведено реконструкцію освітлення під’їздів (заміна звичайних ламп на led-освітлення) по вул. Соборній, 107, 109. Замінено
136 ламп вуличного освітлення та 200 ламп у під’їздах.
Відновлено 150 м мережі вуличного освітлення.

ДІЛЬНИЦЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛІФТІВ
Виконано капітальний ремонт противаги в
ліфтах буд. №69 по вул. Садовій. Проведено повний технічний огляд ліфтів буд. №162
по вул. Северинівській, буд. №14 по вул.
Ярославській. Проведено роботи з представниками «Котлонагляду» за наступними адресами: буд. №5, 10 по вул. Ярославській, буд. №6-а по вул. Авіаконструктора Антонова, буд. №2
по вул. Квітковій.

САНТЕХНІЧНА ДІЛЬНИЦЯ
Замінено вводи холодного водопостачання
на будинках по вул. Северинівській, 128, та
Полтавській, 66. Замінено каналізаційний
стояк кв. 40 буд. №47 по вул. Садовій; замінено 4 м/п стояка опалення буд. №15 по
вул. Покровській, замінено стояк холодного
водопостачання кв. 4 буд. №4-в по вул. Миру, замінено лежаки холодного водопостачання буд. №6 по вул. Миру.

ДІЛЬНИЦЯ САНІТАРНОЇ
ОЧИСТКИ
Прибрано 384 м3 будівельного сміття та
негабаритів з прибудинкових територій
(контейнерних майданчиків). Утилізовано
4165 м3 сміття, яке щоденно вивозилося
з житлових будинків та контейнерних майданчиків юр. осіб
та приватного сектору. Вивезено 458,57 м3 рідких стоків від
приватного сектору та юр. осіб.
Контролери уклали 39 угод, рознесли 312 квитанцій і 140
актів, пройшли 74 вулиці

ДІЛЬНИЦЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРИБИРАННЯ
Прибрано 307,885 тис. м2 прибудинкової
території. Здійснено поточне миття сходових клітин, покіс трави на прибудинкових
територіях, дезінфекцію та дератизацію,
ремонт дитячих майданчиків (включно із
фарбуванням).

РОЗРАХУНКОВИЙ ВІДДІЛ
Укладено 26 угод; 47 квартир оплатили
борг; загальна сума оплаченого боргу
55909,71 грн.

КП «УЖКГ «Ірпінь» КП «Ірпіньводоканал»
ДІЛЬНИЦЯ БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА
Здійснювалося сухе прибирання
вулиць міста, майданчиків, зупинок
і обслуговування 101 урни (у парку
«Перемога», на партерній площі та
вул. Шевченка). Регулярно очищувано 38 автозупинок.
Прибрано сміттєзвалища по вул. Садовій, за ПАТ
«Київобленерго», біля шлюзу на 6-й Лінії. Демонтовано
автобусну зупинку по вул. Личака. Пофарбовано 261
електроопору, обернуто сіткою – 179.

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА
ДІЛЬНИЦЯ
√	Закінчено ремонт сходових клітин пожежного виходу буд. №5 по вул. Шевченка.
√	Здійснено ремонт під’їзду буд. №36 по
вул. Гагаріна.
√	Розпочато ремонт під’їзду буд. №1/2 по
вул. Соборній.
√	Виготовлено 4 решітки для закриття підвальних приміщень, та встановлено 1 на вхід у підвал буд. №1-а
по вул. Миру.
√	Виконано поточний ремонт покрівель за адресами:
Гагаріна, 15; Соборна, 107, 109; Шевченка, 3-а.
√	Виконуються ремонти відмосток.

КПП «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ»
Ведуться роботи із:
– заміни аварійної теплової мережі
по вул. Слов’янській,
– заміни котлів КСВ-А‑2,5 на КОЛВІ в котельні по вул. Миру, 2,
– монтажу та здачі в експлуатацію вузла обліку газу
по вул. 9-а Лінія,
– проектування та монтажу вузла обліку газу по вул. Курортній, 37 (Ворзель),
– заміни аварійної теплової мережі по вул. Котляревського, Гостомельське Шосе та у Ворзелі – по вул. Яблунівській,
– проектування та реконструкції котелень по вул. Садовій,
65, Тургенівській, 28, Тищенка, 10.
Щодо всіх об’єктів проводяться роботи з технічного огляду
та в разі необхідності – ремонт котлів і теплових мереж.

ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ДІЛЬНИЦЯ
Нанесено 5862,8 м2 дорожньої розмітки,
5,82 км осьової розмітки (на 4 вул.
міста). Пофарбовано борти по вул.
Варшавській, Лисенка, Котляревського,
Ярославській, Садовій, Гостомельське Шосе,
Северинівській. Проводився моніторинг та очистка зливової
каналізації.

«Муніципальна варта» зупинила 5 масових
бійок і тричі надавала медичну допомогу
Протягом травня за телефонами гарячої лінії відділу оперативного
моніторингу КП «Муніципальна варта» надійшло 98 звернень, які
переважно стосувалися питань:
• дотримання чистоти у місті,
• порушень громадського
порядку,
• проблеми якості питної
води,
• паління побутового сміття,
• відсутності електропостачання в житлових будинках.
Інспектори КП «Муніципальна варта» тричі надавали першу медичну допомогу
відпочивальникам паркових
зон міста, зупинили 5 ма-

сових бійок у громадських
місцях.
У відповідь на численні
скарги громадян щодо некоректної поведінки водіїв
маршруту №420 директору
надіслано лист із проханням
провести службове розслідування за обґрунтованими
фактами. За результатами
проведення відповідних заходів встановлено суть порушень і застосовано дисциплінарні стягнення.
Працівники «Муніціпальної варти» постійно здій-

снюють рейди щодо дотримання Правил благоустрою
міста, збереження спокою
в громадських місцях та на
об’єктах охорони підприємств, взаємодіють з Ірпінським відділом поліції для
аналізу та оцінки криміногенної ситуації в місті; спільного виявлення причин та
умов вчинення правопорушень та заходів профілактики. Також вони неухильно
підвищують свою кваліфікацію в галузі правових знань,
охорони праці, надання
першої медичної допомоги, протипожежної безпеки,
прийомів рукопашного бою.

Здійснювалося косіння трави
у всіх санітарних зонах, свердловинах,
КНС, в Ірпені, Бучі, Ворзелі, Гостомелі.
Ірпінь. Реконструкція водопроводу
d 110 по вул. 8-го Березня від
вул. Грибоєдова до вул. Попова.
Ремонт двох електродвигунів по 250 кВт
на КНС – 8, вул. Соборна, 1-а. Завершено
роботи з реконструкції водопроводу
d 110 по вул. Достоєвського. Придбано водопідємні
труби НТК d 73, 430 п. м., замінено на свердловинах:
по вул. Університетській – 2 шт.; вул. Виговського – 1
шт.; вул. Пушкінській – 1 шт. Отримано експертний звіт
на будівництво станції водопідготовки і знезалізування
продуктивністю 3000 м3 на добу по вул. Полтавській, 62.
Замінено глибинні насосні агрегати на свердловинах №11-а
по вул. Полтавській і № 9 по вул. Чехова.
БУЧА. Закінчено роботи по проколу під залізницею Київ
– Тетерів під водопровід d 250 по вул. Яснополянська.
Передано на експертизу проектно‑кошторисну документацію
на станцію водопідготовки і знезалізування 6000 м3
на добу по вул. Пушкінській. Замінено глибинні насосні
агрегати на свердловинах №9 по вул. Пушкінській та №4-а
по вул. Чехова.
ГОСТОМЕЛЬ. Будівництво резервуара чистої води 1000 м3
по вул. Бучанське шосе, смт Гостомель.

КП «Ірпіньзеленбуд»
√	Здійснено догляд та обслуговування
зелених зон міста (парки ім. Правика,
«Дубки», Центральний, Покровський,
сквери ім. Сидорука, ім. Алієвої, Алея
Героїв АТО, стадіон «Чемпіон», сквер
ім. Пушкіна, сквер «Миру», Центральна площа).
√	Видалено поросль, кроновано дерева,
видалено аварійні сухостійні дерева на
території Будинку письменників.
√	Висаджено кущі та облаштовано газон у сквері ім.
Сидорука. Висаджено липи та облаштовано газон по
вул. Соборній.
√	Видалено аварійні сухостійні дерева на території
Ірпеня за заявами громадян.
√	Висаджено квіти у парках ім. Правика, ім. Алієвої,
«Дубки», «Героїв», Покровському, на території
стадіону «Чемпіон», на Центральній площі, по вул.
Натана Рибака, на клумбах по вул. Соборній, Садовій.
√	Висаджено сакури у парку «Дубки» та у сквері ім.
Сидорука, магнолії у парку ім. Правика, каштани у
парку «Дубки», граби – у сквері ім. Сидорука, липи
– по вул. Личака.

Увага!
Згідно з рішенням сесії Ірпінської міської
ради Київської області №2257-33-VII від 18
травня 2017 року внесено зміни до Правил благоустрою м. Ірпінь, затверджених
рішенням сесії Ірпінської міської ради від
18.02.2016 №575-8-VII.
Ознайомитись із повним текстом нової редакції Правил благоустрою можна на офіційному сайті Ірпінської міської ради Київської області за посиланням:

imr.gov.ua/kp-kontrol-blagoustroyu-mista.
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БУДІВНИЦТВО В ІРПЕНІ
З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

Ірпінська міська рада оприлюднює список забудовників, які ведуть будівництво з порушенням
норм і дозвільної документації, а значить – незаконно. Звертаємо вашу увагу на те, що список
не повний. Інформація в таблиці оновлюватиметься, залежно від опрацювання недоліків,
допущених забудовниками під час будівництва.
Щиро віримо, що звернувши вашу увагу на несумлінних забудовників, ми зможемо убезпечити
вас від подальших проблем з експлуатацією будівель, а можливо, і набуттям права власності.
ТОВ «Житло-Буд»,
м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 4.
Порушено
особливі умови
містобудівних умов.
Отримали декларацію
про готовність об’єкта
до експлуатації без
сплати пайового внеску.
Договір пайової участі не
укладено. Технічні умови
з підключення до води та
каналізації не виконані.
Табалюк Дмитро
Валерійович,
м. Ірпінь,
вул. Чехова, 14-д.
Порушено
особливі умови
містобудівних
умов. Декларація
про готовність
отримана. Договір
пайової участі не кладено.
Нехаєнко
Іван
Олександрович,
м. Ірпінь,
вул. 10-а Лінія,
4-а/1,
вул. Лісова, 4-д,
вул. Матросова, 21-а/1,
вул. Суворова, 1-р, 1-о
Договори пайової
участі укладені, але
НЕ ВИКОНАНІ.
Технічні умови з
підключення до води та
каналізації – виконано не
в повному обсязі.

Сінчук
Ярослав
Олександрович,
м. Ірпінь,
вул. Полтавська, 27а, 27-в, 29- є,
вул. Рильського,7-ж, 7-є,
вул. Котляревського, 12‑в.
Будівництво ведеться
без містобудівних
умов і обмежень,
за відсутності
декларацій про початок
будівельних робіт,
будинки експлуатуються
без наявності декларації
про готовність об’єкта до
експлуатації.
Технічні умови на
водопостачання
та водовідведення
замовником будівництва
по всіх об’єктах не
отримувалися і не
виконувалися:
по вул. Полтавській, 27‑а,
27-в – каналізаційна
насосна станція
збудована без проекту
і без погодження з КП
«Ірпіньводоканал»по вул.
Рильського, 7-ж, 7-є – не
підведено централізоване
водопостачання, на
110 квартир пробурена
свердловина-«врємянка»
без погодження з КП
«Ірпіньводоканал»; по
вул. Полтавській, 27-а,
Котляревського, 12-в ТУ на
підключення до мереж КП
«Ірпіньводоканал» Замовник
будівництва не отримував.

Ліневич
Валентин
Вікторович,
м. Ірпінь,
вул. Українська, 83б, будинок №№6, 7,
8, 9 (вул. Тургенівська, 50).
Договір
укладено, але
НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ.
Відсутня дозвільна
документація: містобудівні
умови та обмеження
забудови земельної
ділянки, технічні умови.

Карпенко
Богдан
Валерійович,
м. Ірпінь,
вул. НовоОскольська, 1-г,
вул. 10-а Лінія,
вул. Київська, 51.
Порушено
особливі умови
містобудівних
умов.
Не укладено договори
пайової участі, кошти,
відповідно, не сплачено.

м. Ірпінь, вул. Суворова, 1-ю.
Кирильчук
Дмитро
Михайлович,

Договір пайової участі
укладено, але НЕ ВИКОНАНО.

ДОПОМОГА ГРОМАДІ

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОСББ
Крок 1
Створити ініціативну групу щонайменше з трьох власників приміщень. Така група не обирається
і не затверджується, а є самопризначеною. Ініціатором створення
об’єднання можуть виступати власники приватизованих квартир або
нежитлових приміщень. До складу
ініціативної групи не можуть входити мешканці, які не є власниками –
орендарі, наймачі тощо). В одному
багатоквартирному будинку може
бути створено тільки одне об’єднання.

Крок 2
З’ясувати технічний стан будинку
Ініціативна група має з’ясувати
технічний стан будинку та підрахувати його економічні показники
(реальний технічний стан будинку,
його інженерного обладнання, тепло- і водопровідних мереж, стан
допоміжних приміщень (підвали,
горища тощо), реальний економічний стан будинку).

Крок 3
Підготовка необхідних документів
Ініціативна група:
– складає список власників (співвласників) квартир і нежитлових
приміщень згідно з їх правовстановлюючими документами на ці
приміщення;
– розробляє статут ОСББ на основі Типового статуту;
– на підставі отриманих знань і
напрацьованих документів, проводить роз’яснювальну роботу серед
власників приміщень, надає можливість ознайомитись з проектом
статуту, за  необхідності проводить
попередні інформаційні збори;
– призначає дату, місце проведення установчих зборів і повідомляє
про це власників приміщень щонайменше за 14 днів;

– повідомляє власників про проведення установчих зборів (під розпис
або надіславши рекомендованого
листа).

Крок 4
Проведення установчих зборів
Для проведення зборів не завадить заздалегідь підготувати «Порядок ведення зборів», тобто все
те, що має говорити голова зборів
на основі протоколу. На зборах
необхідно обговорити: статут, пропозиції щодо обрання правління
і ревізійної комісії, кандидатуру
уповноваженого для надання установчих документів на державну
реєстрацію, назву ОСББ та питання
балансоутримувача.
Кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки
загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та
нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових
приміщень, загальна площа яких
становить більше 50% загальної
площі всіх квартир та нежитлових
приміщень багатоквартирного будинку, то кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир
або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх
співвласників. Проведення зборів
супроводжується веденням протоколу.
Якщо для прийняття рішення не
набрано кількості голосів «за» або
«проти», встановленої ч. 9 ст. 6
Закону України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку», проводиться письмове
опитування співвласників, які не
голосували на установчих зборах,
протягом 15 календарних днів з

дати проведення установчих зборів.
Якщо протягом зазначеного строку
необхідну кількість голосів «за» не
набрано, рішення вважається неприйнятим.

Крок 5
Державна реєстрація ОСББ
Для державної реєстрації ОСББ до
Центру надання адміністративних
послуг необхідно подати комплект
документів, куди входить:
1) реєстраційна картка, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання;
2) протокол установчих зборів, на
яких було прийнято рішення про
створення об’єднання та затвердження його статуту;
3) два примірники оригіналу і
п’ять копій статуту об’єднання,
оформлені згідно з вимогами законодавства;
4) список членів об’єднання.
Після отримання свідоцтва про
держреєстрацію керівництво ОСББ
має виготовити печатку, відкрити
рахунок у банку, стати на облік у
податковій інспекції, пенсійному та
інших фондах соцстрахування.

Крок 6
Прийняття житлового будинку на
баланс
Порядок передачі житлового
комплексу або його частини з балансу на баланс визначений постановою Кабінету Міністрів України
від 11.10.2002 р. №1521.
Для здійснення процедури передачі ОСББ на загальні зборах необхідно вирішити питання про:
– прийняття житлового комплексу
на баланс об’єднання;
– залишення житлового комплексу
або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за
умови укладення з ним відповідного
договору);
– передачу житлового комплексу
або його частини на баланс іншої

юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження
такої діяльності, та укладення з цією
юридичною особою відповідного
договору.
Передача будинку проводиться
разом із планом земельної ділянки,
технічним паспортом, іншою технічною документацією.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа,
яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний
строк із дня державної реєстрації
об’єднання забезпечує передачу
йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством
документації на будинок, а також
документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в
експлуатацію, технічного паспорта
і планів інженерних мереж.
У разі відсутності документації на
багатоквартирний будинок колишній
балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним
будинком до створення об’єднання,
протягом півроку із дня державної
реєстрації об’єднання відновлює її за
власний рахунок.
Для здійснення процедури передачі голові ОСББ необхідно листом звернутись до переднього
балансоутримувача. Для приймання-передачі з балансу на баланс
утворюється комісія і складається
відповідний акт за підписами уповноважених представників сторін.
Кожній зі сторін, що бере участь
у прийманні-передачі, надається
примірник акту приймання-передачі, підписаний членами комісії та
затверджений керівництвом кожної
сторони (підписи скріплюються печаткою).
Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на
баланс є дата підписання акту приймання-передачі.
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УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

Монетизація залишків
невикористаної субсидії
Уряд ухвалив рішення про початок монетизації
субсидій та обіцяє повністю забезпечити
фінансування програми монетизації зекономленої
частини субсидій на житлово-комунальні послуги.
Усі підприємства – постачальники послуг мають
до 1 червня 2017 р. подати до структурних підрозділів
з питань соціального захисту населення списки енергоощадних субсидіантів із зазначенням суми невикористаної
державної допомоги.
До 1 липня 2017 р. органи соціального захисту населення в різний спосіб (необов’язково письмовий) мають повідомити громадян, у яких є відповідна економія,
про їхнє право на отримання відповідної монетизованої
виплати. Для одержання такої виплати субсидіантам, які
мають право на неї, треба буде з 1 липня до 1 вересня
подати заяву до місцевого управління соціального захисту населення, в якій зазначити реквізити банку для перерахування коштів на номер рахунку.
Монетизація передбачає грошову виплату, яка дорівнює вартості 150 кВт електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 м3 газу.
Це рішення стосуватиметься 1,5 млн родин, які зможуть одержати близько 700 грн одноразової виплати.

Шановні багатодітні родини!

Нагадуємо, що відповідно до Постанови КМУ
№389 від 04.06.2015 для поновлення чи подовження пільги «Багатодітна сім’я» Вам потрібно надати до
управління праці:
– декларацію про доходи сім’ї пільговика за попередні
6 місяців;
– довідки про доходи пільговика та членів сім’ї (крім
довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за
6 місяців, що передують місяцю звернення;
– або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (довідку про доходи з податкової
за попередні 6 місяців, або довідку з центра зайнятості,
копію трудової книжки – першу і останню сторінки про
звільнення).
Період, на який визначається право осіб на отримання пільги для «багатодітної сім’ї» – 12 місяців. З 1 січня
2017 р. розмір соціальної податкової пільги складає
2240 грн на особу.
Нагадуємо, у разі подовження посвідчення «Багатодітна сім’я» (діти, які навчаються за денною формою
навчання до досягнення 23 років) потрібно надати подовжене посвідчення до управління праці та організацій
надавачів послуг.
Для інформації звертатися за телефоном: 56-460
або до управління праці в каб. №14 за адресою: м. Ірпінь, вул. Попова, 26-б. Відділ персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення управління праці м. Ірпінь

КОНКУРС НА ВАКАНСІЮ
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади:
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УПРАВЛІННЯ
ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ,
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЖИТЛОВО‑КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та за фаховим спрямуванням.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспити на
знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень відповідного
структурного підрозділу міськвиконкому.
Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, особова картка (форма затверджена Нацагентством України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року
№156) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за 2016 рік подається у
порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді), копія військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). Документи приймаються за адресою м. Ірпінь, вул.
Т. Шевченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.
Повну інформацію про порядок проведення конкурсу, розмір та умови оплати праці буде надано за
тел.: 63-393.
Керуючий справами Д.М. Негреша

8

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

№ 23. 9 червня 2017 року

ТЕЛЕПРОГРАМА 12–19 ЧЕРВНЯ
ПОНЕДIЛОК, 12 ЧЕРВНЯ

Канал "1+1"

8.50 Х/ф «Cемейка вампiрiв». (16+).
10.50 Х/ф «Мармадюк».
12.40 Х/ф «Морський пiхотинець». (16+).
14.30 Х/ф «По дорозi». (16+).
16.10 Х/ф «Вавiлон нашої
ери». (16+).
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
0.30 Х/ф «Спуск». (18+).
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.30 Зона ночi.

СЕРЕДА, 14 ЧЕРВНЯ

ВIВТОРОК, 13 ЧЕРВНЯ

Канал "1+1"

5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
11.50 Серця трьох.
15.10 Серця трьох. Постшоу.
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.40 Х/ф «Кохання з повiдомленням».
23.40 Х/ф «Спуск 2». (18+).
1.40 Зона ночi.

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок
6.45 Снiданок з «1+1».
6.45 Снiданок з «1+1».
з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.00 «ТСН».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.00 «ТСН».
8.00 «ТСН».
9.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
9.00 «ТСН».
9.00 «ТСН».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.10 Снiданок з «1+1».
12.00 «ТСН».
9.30 «Чотири весiлля».
9.30 «Чотири весiлля».
12.20 Т/с «Матусi 2». (12+).
10.45 «Мiняю жiнку 4».
10.45 «Мiняю жiнку 4».
14.30 Т/с «Величне столiття.
12.00 «ТСН».
12.00 «ТСН».
Роксолана».
12.20 Т/с «Матусi 2». (12+).
12.20 Т/с «Матусi 2». (12+).
16.45 «ТСН».
13.00 Т/с «Свати 4».
13.00 Т/с «Свати 4».
17.10 Т/с «Величне столiття.
16.00, 17.10 Т/с «Величне
Роксолана».
14.00 Т/с «Свати 4».
столiття. Роксолана».
19.30 «ТСН».
15.00 Т/с «Свати 4».
16.45, 19.30 «ТСН».
ICTV
ICTV
20.15 «Свати 4».
16.00 Т/с «Величне столiття.
20.15
Т/с
«Свати
4».
5.00 Служба розшуку дiтей. 23.20 Х/ф «Убити Бiлла 2».
23.20, 2.00 Х/ф «Убити БiРоксолана».
4.30
Факти.
5.05
Дивитись
усiм!
лла». (18+).
16.45 «ТСН».
(16+).
4.50 Дивитись усiм!
5.50 Надзвичайнi новини з
1.35 «ТСН».
Т/с «Величне столiття.
Iнтер
К. Стогнiєм.
5.35 Громадянська оборона. 17.10
Роксолана».
Інтер
6.35 Факти тижня. 100 хви- 6.00 М/ф.
6.30 Ранок у великому мiстi. 19.30 «ТСН».
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
5.30 «Подробицi» - «Час».
6.20, 13.20 «Слiдство
20.15 Т/с «Свати 5».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 21.15 Т/с «Свати 5».
6.00 М/ф.
вели...» з Л. Каневським».
К. Стогнiєм.
6.2, 13.20 «Слiдство вели...» 9.10 Спорт.
7.00 Новини.
22.20 Т/с «Свати 5».
9.15 Надзвичайнi новини.
з Л. Каневським».
9.50 Бiльше нiж правда.
7.10 «Ранок з Iнтером».
23.20 Комедiя «Чотири кiмПiдсумки з К. Стогнiєм.
7.00 Новини.
8.00 Новини.
10.50 Х/ф «У смертельнiй
нати». (18+).
10.10
Антизомбi.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.10 «Ранок з Iнтером».
небезпецi». (16+).
1.25 «ТСН».
11.10 Секретний фронт.
8.00 Новини.
9.00 Новини.
12.45 Факти. День.
1.50 Комедiя «Чотири кiмна12.45
Факти.
День.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.20 «Давай одружимося». 13.20 Т/с «Володимирська, ти». (18+).
13.20 Секретний фронт.
9.00 Новини.
11.05 Т/с «1942». (16+).
15». (16+).
9.20 Т/с «Крапля свiтла», 1 i 14.10 Х/ф «У смертельнiй
12.00 Новини.
15.45 Факти. День.
небезпецi». (16+).
Iнтер
2 с. (16+).
12.25 Т/с «1942». (16+).
16.10 Т/с «Володимирська,
15.45
Факти.
День.
12.00 Новини.
15.50, 16.45 «Речдок».
6.00 М/ф.
15». (16+).
12.30 Т/с «Крапля свiтла», 3 i 16.10 Х/ф «У смертельнiй
17.40 Новини.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
17.40
Т/с
«Пес».
(16+).
небезпецi».
(16+).
4 с. (16+).
18.00, 19.00 «Стосується
Каневським».
18.45 Факти. Вечiр.
16.35 Х/ф «Повiтряний мар- кожного».
15.15 «Чекай на мене».
7.00 Новини.
19.20
Надзвичайнi
новини
з
шал».
(16+).
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
7.10 «Ранок з Iнтером».
К. Стогнiєм.
18.45 Факти. Вечiр.
18.00, 19.00 «Стосується
20.40 Т/с «1942». (16+).
8.00 Новини.
19.20 Надзвичайнi новини з 22.30 Т/с «Мессiнг: Той, що 20.20 Громадянська обокожного».
8.10 «Ранок з Iнтером».
К. Стогнiєм.
рона.
20.00 «Подробицi».
бачив крiзь час».
9.00 Новини.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
20.40 Т/с «1942». (16+).
2.10 «Подробицi» - «Час».
9.20 «Давай одружимося».
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Т/с «Мессiнг: Той, що
2.50 «Великi українцi».
11.05 Т/с «1942». (16+).
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.20 Х/ф «Наперекiр
бачив крiзь час».
3.15 «Вдалий проект».
12.00 Новини.
22.35 Свобода слова.
2.10 «Подробицi» - «Час».
смертi». (16+).
3.55 «Готуємо разом».
12.25 Т/с «1942». (16+).
0.35 Х/ф «Людина-вовк».
2.50 «Великi українцi».
4.35 «Стосується кожного». 0.25 Т/с «Лас-Вегас». (16+). 13.20 «Слiдство вели...» з Л.
(18+).
3.15 «Вдалий проект».
5.20 «Подробицi» - «Час».
1.50 Провокатор.
Каневським».
2.25 Провокатор.
3.55 «Готуємо разом».
15.50 «Речдок».
Канал "Україна"
Канал
«2+2»
4.35 «Стосується кожного».
Канал "2+2"
16.45 «Речдок».
6.10 Агенти справедливостi. 6.00 М/ф.
5.20 «Подробицi» - «Час».
17.40 Новини.
6.00 М/ф.
(16+).
8.00 «Спецкор».
18.00 «Стосується кожного».
Канал "Україна"
8.00 «Спецкор».
7.00 Сьогоднi.
8.30 «ДжеДАI».
19.00 «Стосується кожного».
8.30
«ДжеДАI».
6.50 Ранок з Україною.
7.15 Ранок з Україною.
9.00
Д/ф
«Помста
природи».
20.00 «Подробицi».
7.00, 8.00, 9.00. 15.00, 19.00, 9.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 8.00 Сьогоднi.
11.00
«Вiн,
Вона
i
телевiзор».
20.40 Т/с «1942». (16+).
15.05
Х/ф
«100
градусiв
23.00, 2.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
22.30 Т/с «Мессiнг: Той, що
12.00
«Облом.UA».
7.15, 8.15 Ранок з Україною. нижче нуля». (16+).
9.00 Сьогоднi.
бачив крiзь час».
14.40
Х/ф
«Термiнова
до16.50
Т/с
«Теорiя
брехнi
2».
9.15 Зоряний шлях.
9.15 Зоряний шлях.
2.10 «Подробицi» - «Час».
ставка». (16+).
(16+).
10.50 Реальна мiстика.
10.50 Реальна мiстика.
2.50 «Великi українцi».
16.50
Т/с
«Теорiя
брехнi
2».
18.30
«Спецкор».
12.50 Х/ф «Вальс-Бостон».
12.50 Агенти справедливо3.15 «Вдалий проект».
19.00 «ДжеДАI».
(16+).
14.45 Т/с «Дiм iз сюрпристi. (16+).
3.55 «Готуємо разом».
19.20
Т/с
«Зустрiчна
смуга».
18.30
«Спецкор».
зом», 1 i 2 с.
14.45 Т/с «Жiночий лiкар».
4.35 «Стосується кожного».
(16+).
19.00
«ДжеДАI».
15.30 Т/с «Дiм iз сюрпри(16+).
20.20
Т/с
«Зустрiчна
смуга».
19.20 Т/с «Зустрiчна смуга». 5.20 «Подробицi» - «Час».
зом».
15.00 Подiї.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
(16+).
Канал «Україна»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
21.00 Т/с «Ключi вiд щастя», 21.15 Х/ф «Гра смертi».
(16+).
20.20 Т/с «Зустрiчна смуга». 6.10, 12.50 Агенти справедли(16+).
1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
(16+).
востi. (16+).
23.30 Х/ф «Спис долi». (16+). 23.10 «Вiн, Вона i телевiзор». 19.45 «Говорить Україна».
21.15 Х/ф «Веселi канiкули». 7.00, 8.00, 9.00 Сьогоднi.
0.10 Х/ф «Великий вибух».
2.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Ключi вiд щастя». (16+).
7.15, 8.15 Ранок з Україною.
(16+).
3.50 Зоряний шлях.
(16+).
23.10 «Вiн, Вона i телевiзор». 9.15 Зоряний шлях.
2.05
Х/ф
«Лiсова
пiсня».
4.30 Реальна мiстика.
23.00 Сьогоднi.
0.10 Т/с «Теорiя брехнi 2».
10.50 Реальна мiстика.
5.20 Агенти справедливостi. 3.35 «Облом.UA».
23.30 Т/с «Закон i порядок: (16+).
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
(16+).
злочинний намiр». (16+).
НТН
1.50 Х/ф «Камiнна душа».
лiкар». (16+).
2.00 Х/ф «Спис долi». (16+). 3.25 «Облом.UA».
СТБ
15.00 Подiї.
5.00 Т/с «Бухта страху».
4.00 Сьогоднi.
19.00 Сьогоднi.
(16+).
6.45 «Все буде добре!»
НТН
4.45 Зоряний шлях.
19.45 «Говорить Україна».
8.10 Т/с «Кулагiн та парт8.40 «Планета Земля 2».
СТБ
5.15 Х/ф «Iнтердiвчинка».
21.00 Т/с «Ключi вiд щастя.
9.40 Х/ф «Мандрiвка у зако- нери».
(16+).
Продовження», 1 i 2 с. (16+).
10.20 Т/с «Детективи».
ханiсть».
7.10 «Все буде добре!»
23.00 Сьогоднi.
7.55 Т/с «Кулагiн та парт(16+).
11.45 «Україна має талант!
9.10 Х/ф «Будьте моїм чо23.30 Т/с «Закон i порядок:
11.50 Т/с «Суто англiйськi
нери».
6».
ловiком...»
злочинний намiр». (16+).
вбивства».
13.50 «Битва екстрасенсiв
10.55 «Україна має талант! 8.30 Ранковий «Свiдок».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 6».
9.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та
13».
СТБ
(16+).
16.00 «Все буде добре!»
партнери».
13.50 «Битва екстрасенсiв
5.45 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
18.00 «Вiкна-Новини».
10.25 Т/с «Детективи».
13».
7.40 Х/ф «Службовий роман».
18.30 «Кохана, ми вбиваємо 15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13». 16.00 «Все буде добре!»
(16+).
10.45 «Україна має талант! 5».
(16+).
дiтей».
18.00 «Вiкна-Новини».
11.55 Т/с «Суто англiйськi
13.50 «Битва екстрасенсiв
15.40 «Легенди карного
22.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Кохана, ми вбиваємо вбивства».
13».
розшуку».
22.50 «Слiдство ведуть ексдiтей».
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 16.00 «Все буде добре!»
17.25 Т/с «Детективи». (16+). 22.00 «Вiкна-Новини».
трасенси».
14.45, 19.00, 23.15 «Свiдок».
19.00 «Свiдок».
22.45 «Кохана, ми вбиваємо 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». 18.00 «Вiкна-Новини».
Новий канал
18.30 «Кохана, ми вбиваємо
19.30 Т/с «Кулагiн та партдiтей».
(16+).
дiтей».
нери».
3.00 Зона ночi.
22.55 «Слiдство ведуть екс- 15.40 «Легенди карного
22.00 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). трасенси».
4.30 Т/с «Татусевi дочки».
розшуку».
22.45 «Кохана, ми вбиваємо
23.15 «Свiдок».
(16+).
Новий канал
17.25 Т/с «Детективи». (16+). дiтей».
23.45 Т/с «Код 100». (18+).
5.40 Абзац.
23.45 Т/с «Код 100». (18+).
23.00 «Слiдство ведуть екс0.40 Т/с «Суто англiйськi
6.35 Kids` Time.
3.00 Зона ночi.
0.40 Т/с «Суто англiйськi
трасенси».
вбивства».
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
4.00 Т/с «Татусевi дочки».
вбивства».
2.30 Т/с «Королi втечi».
7.00 М/с «Пригоди Кота у
(16+).
Новий канал
чоботях».
(16+).
2.20 Т/с «Королi втечi».
4.50 Абзац.
3.00 Зона ночi.
8.45 Kids` Time.
3.50 «РечДОК».
(16+).
5.35 Kids` Time.

ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ

3.10 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4.50 Абзац.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
16.00 Вiд пацанки до панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.45 Х/ф «Мiж небом i землею». (16+).
23.40 Х/ф «Пастир». (18+).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Зона ночi.
ICTV

4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.00 Х/ф «Наперекiр смертi».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Наперекiр смертi».
(16+).
13.30 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
15.45 Факти. День.
16.05 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
17.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.25 Х/ф «Вогонь iз пекла».
(16+).
0.30 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.00 Провокатор.
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00, 21.30 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
15.00 Х/ф «Справжнє правосуддя 2: Сховище». (16+).
16.50, 0.00 Т/с «Теорiя брехнi
2». (16+).
19.00 «ДжеДАI».
19.20, Т/с «Зустрiчна смуга».
(16+).
21.15 Х/ф «Без надiї на спокуту». (16+).
23.00 «Вiн, Вона i телевiзор».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Матусi 2». (12+).
13.00 Т/с «Свати 5».
14.00 Т/с «Свати 5».
15.00 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.05 Т/с «Свати 5».
21.05 Т/с «Свати 5».
22.10 «Право на владу».
23.40 Драма «Хiчкок». (16+).
1.40 «ТСН».
2.05 Драма «Хiчкок». (16+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.05 Т/с «1942». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «1942». (16+).
13.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «1942». (16+).
22.30 Т/с «Мессiнг: Той, що
бачив крiзь час».
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.50 «Великi українцi».
3.15 «Вдалий проект».
3.55 «Готуємо разом».
Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi.
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика.
12.50 Агенти справедливостi.
(16+).
НТН
14.45 Т/с «Жiночий лiкар».
5.10 Х/ф «Вiнчання зi смер(16+).
тю».
15.00 Подiї.
6.30 Х/ф «Катала». (16+).
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
8.30 «Ранковий «Свiдок».
19.00 Сьогоднi.
9.00 Т/с «Кулагiн та партне19.45 «Говорить Україна».
ри».
21.00 Т/с «Ключi вiд щастя.
10.30 Т/с «Детективи». (16+). Продовження», 3 i 4 с. (16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi
23.00 Сьогоднi.
вбивства».
23.30 Т/с «Закон i порядок:
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
злочинний намiр». (16+).
14.45 «Свiдок».
2.40 Сьогоднi.
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 3.30 Зоряний шлях.
15.40 «Легенди карного
4.30 Реальна мiстика.
розшуку».
СТБ
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
7.00 «Все буде добре!»
19.30 Т/с «Кулагiн та парт8.55 «Все буде смачно!»
нери».
10.45 «Україна має талант! 5».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 13.55 «Битва екстрасенсiв
23.15 «Свiдок».
13».
23.45 Т/с «Код 100». (18+).
16.00 «Все буде добре!»
0.40 Т/с «Суто англiйськi
18.00 «Вiкна-Новини».
вбивства».
18.30 «Кохана, ми вбиваємо
2.25 «Свiдок».
дiтей».
2.55 «РечДОК».
22.00 «Вiкна-Новини».
4.05 «Правда життя. Про22.50 «Слiдство ведуть ексфесiї».
трасенси».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ

Новий канал

3.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4.50 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
16.10 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.40 Х/ф «Покоївка з Манхеттена».
23.40 Х/ф «Випускний iспит».
(18+).
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.
ICTV

4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Громадянська оборона.
6.35 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Вогонь iз пекла».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Вогонь iз пекла».
(16+).
13.25, 16.05 Т/с «Володимирська, 15». (16+).
15.45 Факти. День.
17.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.25 Х/ф «Небезпечна людина». (16+).
0.30 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
1.55 Провокатор.

СУБОТА, 17 ЧЕРВНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 16 ЧЕРВНЯ

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Матусi 2». (12+).
13.00 Т/с «Матусi». (12+).
14.00 Т/с «Свати 5».
15.00 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2».
0.30 «Вечiрнiй Київ».
Iнтер

7.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
10.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.20 Х/ф «Серцеїдки».
0.00 Х/ф «Чотири Рiздво».
(16+).
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.
ICTV

4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.05 Iнсайдер.
11.05 Х/ф «Небезпечна людина». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Небезпечна людина». (16+).
13.30 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
17.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
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Канал «1+1»

ICTV

6.00 «ТСН».
6.50 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Таємний код вiри».
11.00 «Сказочная Русь».
11.45 «Свiтське життя».
12.45 Мелодрама «Я тебе
нiкому не вiддам». (16+).
16.35 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Знай наших».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Лiга смiху 2».
2.20 «Лiга смiху 2».

4.15 Факти.
4.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.10 Дивитись усiм!
7.00 Без гальм.
8.00 Я зняв!
9.00 «На трьох».
12.00 Х/ф «Мерехтливий».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Мерехтливий».
(16+).
14.00 Х/ф «Годзила». (16+).
16.40 Х/ф «Упiймай шахрайку, якщо зможеш».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Останнiй рубiж».
(16+).
22.00 Х/ф «Ефект колiбрi».
(16+).
23.50 Х/ф «Мiй хлопець кiлер». (18+).
1.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.55 Стоп-10.

Iнтер

5.35 Х/ф «Звичайне диво».
8.10 Х/ф «Сiм няньок».
9.30 Х/ф «Стережися автомобiля».
11.30 Х/ф «Суєта суєт».
13.15 Х/ф «Покровськi
ворота».
16.00 Т/с «Шлюб за заповiтом».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Шлюб за заповiтом».
22.15 Т/с «Одружити Казанову».
1.50 «Подробицi» - «Час».
2.20 «Костянтин Меладзе.
Сiрий кардинал».
3.10 Х/ф «Покровськi ворота».
5.15 «Подробицi» - «Час».

Канал «1+1»

6.15 «ТСН».
7.15 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.55 «Розсмiши комiка».
10.55 «Свiт навиворiт 6».
12.10 «Свiт навиворiт 6».
14.00 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
15.10 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя».
16.15 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя».
17.20 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя».
18.30 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Танець
метелика». (12+).
0.55 «Аргумент Кiно».
1.50 «Свiтське життя».
4.35 «Таємний код вiри».
5.15 «ТСН-Тиждень».

2.05 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
8.45 Kids` Time.
8.50 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
10.40 Х/ф «Покоївка з Манхеттена».
12.40 Х/ф «Серцеїдки».
15.00 Х/ф «Час». (16+).
17.10 Х/ф «Джампер». (16+).
19.00 Х/ф «Червона шапочка».
21.00 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток». (16+).
23.40 Х/ф «Смак ночi». (18+).
1.25 Х/ф «Замордований».
(18+).
ICTV

4.45 Факти.
5.15 Т/с «Слiдчi». (16+).
6.00 М/ф.
6.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
Iнтер
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
10.05 Х/ф «Годзила». (16+).
Каневським».
5.45 М/ф.
12.45 Факти. День.
7.00 Новини.
6.10 Х/ф «Стережися авто13.00 Х/ф «Упiймай шахрай7.10 «Ранок з Iнтером».
мобiля».
ку, якщо зможеш». (16+).
8.00 Новини.
Канал «2+2»
8.00 «Вдалий проект».
15.00 Х/ф «Останнiй рубiж».
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 «Готуємо разом».
(16+).
6.00
М/ф.
9.00 Новини.
10.00 «Орел i решка. Рай i
16.55 Х/ф «Ефект колiбрi».
8.00 «Нове Шалене вiдео
9.20 «Давай одружимося».
пекло».
(16+).
по-українськи».
11.05 Т/с «1942». (16+).
11.00 «Орел i решка. Переза- 18.45 Факти тижня. 100 хви12.00 Новини.
9.00 Д/ф «Помста прировантаження».
лин з О. Соколовою.
12.25 Т/с «1942». (16+).
ди».
12.00 Х/ф «Любов iз перешко- 20.30 Х/ф «Дiм Великої Ма13.20 «Слiдство вели...» з Л.
13.30 «Цiлком таємно».
дами».
тусi». (16+).
Каневським».
14.10 Х/ф «Суєта суєт».
14.00
«Вiн,
Вона
i
телевi22.35 Х/ф «Дiм Великої Ма15.50 «Речдок».
16.00 Т/с «Шлюб за запозор».
тусi 2». (16+).
Канал
«2+2»
16.45 «Речдок».
Канал «Україна»
0.25 Х/ф «Мiй хлопець 17.00 Х/ф «Запеклi шахраї». вiтом».
17.40 Новини.
6.00 М/ф.
20.00
«Подробицi».
кiлер». (18+).
7.00
Сьогоднi.
(16+).
18.00 «Стосується кожного». 8.00 «Спецкор».
20.30 Т/с «Шлюб за запо2.00 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
7.15
Зоряний
шлях.
20.00 «Подробицi тижня».
19.00
Х/ф
«Крадiжка
в
му8.30 «ДжеДАI».
вiтом».
3.20 Т/с «Слiдчi». (16+).
9.10
Т/с
«Ключi
вiд
щастя».
22.00 Х/ф «Право на Надiю». 9.00 «Територiя обману».
зеї». (16+).
22.15 Т/с «Одружити Каза(16+).
23.55 Х/ф «Романс про зако- 10.00 «Роби бiзнес».
Канал «2+2»
20.45 Х/ф «Самоволка-72». нову».
13.00
Т/с
«Бабине
лiто»,
1
ханих».
10.40 «Вiн, Вона i телевiзор». i 2 с.
1.50 «Подробицi» - «Час».
(16+).
6.00 М/ф.
Канал "2+2"
11.40 «Нове Шалене вiдео
Канал «Україна»
2.20 «Мерiлiн Монро. Непри- 8.00 «Нове Шалене вiдео
22.10 Х/ф «Шлях вiйни».
15.00
Сьогоднi.
6.00 М/ф.
каяна».
по-українськи».
(18+).
Т/с «Бабине лiто».
6.10 Агенти справедливостi. по-українськи».
14.45 Х/ф «Запеклi шахраї». 15.20
8.00, 18.30 «Спецкор».
8.30 «Роби бiзнес».
17.00 Т/с «Не йди», 1 i 2 с.
(16+).
0.00 «Територiя обману».
Канал «Україна»
(16+).
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
(16+).
7.00 Сьогоднi.
1.00 «Цiлком таємно».
16.45 Х/ф «Код доступу
6.50
Сьогоднi.
9.00 «Територiя обману».
15.10 Х/ф «За лiнiєю вогню».
7.15 Ранок з Україною.
19.00 Сьогоднi.
1.30 «Люстратор 7,62. Про- 7.40 Зоряний шлях.
«Софiя». (16+).
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 8.00 Сьогоднi.
(16+).
19.40
Т/с
«Не
йди».
(16+).
кляття системи».
18.30 «Спецкор».
9.50
Т/с
«Ключi
вiд
щастя.
16.55 Х/ф «Сiм хвилин».
12.00 «Вiдеобiмба».
8.15 Ранок з Україною.
21.20 Х/ф «Бiла сукня».
19.00 «ДжеДАI».
1.55 Х/ф «Страченi свiтан- Продоженiє», 1-6 с. (16+).
(16+).
15.00 Х/ф «Справжнє право- 9.00 Сьогоднi.
23.20
Реальна
мiстика.
19.20 Х/ф «Сiм хвилин».
15.00
Х/ф
«Бiла
сукня».
18.20 Х/ф «Петля часу». (16+).
ки».
суддя 2: Один пострiл - одне 9.15 Зоряний шлях.
2.10 Сьогоднi.
(16+).
17.00 Т/с «Багаття на снiгу».
20.40 Х/ф «Солдат Джейн».
життя». (16+).
3.25 «Облом.UA».
10.50 Реальна мiстика.
2.50
Т/с
«Закон
i
порядок:
21.00 Х/ф «Петля часу». (16+).
(16+).
(16+).
16.50 Т/с «Теорiя брехнi 2».
12.50 Агенти справедливостi. 23.10 «Змiшанi єдиноборзлочинний намiр». (16+).
НТН
19.00 Подiї тижня з Олегом
23.00 «Змiшанi єдинобор(16+).
(16+).
5.30
Зоряний
шлях.
ства. UFC».
Панютою.
ства. UFC».
19.00 «ДжеДАI».
6.05 Х/ф «Звинувачується
14.45 Т/с «Жiночий лiкар».
1.30 «Територiя обману».
СТБ
20.00 Т/с «Багаття на снiгу».
1.20 «Територiя обману».
19.20, 20.20 Т/с «Зустрiчна
(16+).
весiлля».
2.30
«Нишпорки».
(16+).
2.20 Х/ф «Двiйник».
6.05 «Все буде добре!»
смуга». (16+).
15.00 Подiї.
7.35 Х/ф «Тiнi зникають
2.55 Х/ф «Москаль-чарiв21.40 Т/с «Не йди». (16+).
3.30 «Облом.UA».
8.05
«Караоке
на
Майданi».
21.15 Х/ф «Код доступу
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
опiвднi».
ник».
1.10 Реальна мiстика.
9.00
«Все
буде
смачно!»
«Софiя». (16+).
(16+).
НТН
4.10 «Облом.UA».
2.45 Таємний код зламано.
11.35 «Кохана, ми вбиває- 11.30 «РечДОК».
23.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 19.00 Сьогоднi.
5.20 Х/ф «Iнспектор карного
Смерть.
14.15 «Склад злочину».
НТН
мо дiтей».
19.45 «Говорить Україна».
0.00 «Територiя обману».
розшуку».
3.30
Таємний
код
зламано.
15.55
Т/с
«Детективи».
15.00
Х/ф
«Мрiяти
не
шкiд21.00 Т/с «Ключi вiд щастя.
2.00 Х/ф «Все перемагає
4.35 Х/ф «Сiмнадцятий тран6.55 Х/ф «Буднi карного
Любов.
ливо».
(16+).
Продовження», 5 i 6 с. (16+). сатлантичний».
любов».
розшуку».
16.50
Х/ф
«Справжнє
коСТБ
23.00 Сьогоднi.
19.00 «Свiдок».
3.10 «Облом.UA».
6.00 Х/ф «Бризки шампан8.25 Т/с «Право на захист».
хання».
23.20 «Слiдами Грантоєдiв», ського».
19.30 Х/ф «Друге кохання». 7.05 «Все буде добре!»
(16+).
НТН
19.00
Х/ф
«Любов
не
ч. 2.
(16+).
9.00 «Все буде смачно!»
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». дiлиться на два».
11.45 Х/ф «Друге кохання».
0.00 Т/с «Закон i порядок:
4.35 Х/ф «Нiагара».
9.55 «Караоке на Майданi».
21.15
Х/ф
«В
iм`я
короля».
(16+).
8.30
Ранковий
«Свiдок».
22.45
Х/ф
«Операцiя
«И»
та
злочинний намiр». (16+).
6.05 Х/ф «Сашка».
10.50
«Планета
Земля
2».
13.30 Х/ф «Висота».
9.00
Т/с
«Кулагiн
та
партне23.35
Х/ф
«Пила:
гра
на
iншi пригоди Шурика».
7.50 Т/с «Кулагiн та партнери». 3.10 Сьогоднi.
11.50
Х/ф
«Любов
не
дiлиться
15.15 «Легенди карного
ри».
виживання».
(18+).
0.35 «Слiдство ведуть екс4.00 Реальна мiстика.
8.30 «Ранковий «Свiдок».
на
два».
розшуку».
10.25
Т/с
«Детективи».
(16+).
1.30 Х/ф «Укриття». (16+).
трасенси».
5.30 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Кулагiн та партне15.20 «Кохана, ми вбиваємо 17.30 «Склад злочину».
12.00
Т/с
«Суто
англiйськi
3.10 «Свiдок».
ри».
Новий канал
СТБ
дiтей».
19.00 Т/с «Лiнiя захисту».
вбивства».
3.40 «Випадковий свiдок». 19.00 «Слiдство ведуть екс10.25 Т/с «Детективи». (16+).
(16+).
13.50
Т/с
«Гаваї
5.0
6».
(16+).
3.00
Зона
ночi.
8.10
Х/ф
«Неiдеальна
жiнка».
12.00 Т/с «Суто англiйськi
3.50 «РечДОК».
трасенси».
22.40 Т/с «Головний калiбр».
4.40
Т/с
«Татусевi
дочки».
14.45
«Свiдок».
10.05
Х/ф
«Щоденник
лiкаря
вбивства».
4.50
«Правда
життя.
Про22.50
«Я
соромлюсь
свого
(16+).
(16+).
Зайцевої».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
1.45 Х/ф «В iм`я короля».
тiла 3».
фесiї».
5.25 Kids` Time.
18.00
«Вiкна-Новини».
15.45
«Легенди
карного
14.45 «Свiдок».
5.30
М/с
«Пригоди
Кота
у
18.30 Х/ф «Мрiяти не шкiдрозшуку».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
ливо».
17.25 Т/с «Детективи». (16+). чоботях».
15.40 «Легенди карного
ОГОЛОШЕННЯ
6.45 Kids` Time.
20.20 Х/ф «Справжнє кохан- 19.00 «Свiдок».
розшуку».
6.50
Абзац.
ня».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт► Загублене посвідчення учасника
► Загублений військовий квиток се17.25 Т/с «Детективи». (16+). 22.00 «Вiкна-Новини».
9.45 Ревiзор.
рія УН №0230888, виданий Ірпінським бойових дій серія МВ №000420, винери».
19.00 «Свiдок».
22.45 Х/ф «Справжнє кохан- 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 12.50 Пристрастi за ревiМВК Київської обл. на ім’я – Загоруль- дане ГУ МВС України в Київській обл.
19.30 Т/с «Кулагiн та партко Віталій Миколайович, вважати не- 30.04.2015 р. на ім’я – Рейда Віктор
зором.
ня».
23.15 «Свiдок».
нери».
дійсним.
Сергійович, вважати недійсним.
15.10 Х/ф «Елвiн i бурунду23.15 «Слiдство ведуть екс23.45 Т/с «Код 100». (18+).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
ки».
трасенси».
0.45 Т/с «Суто англiйськi
23.15 «Свiдок».
17.00 Х/ф «Мiж небом i земАНЕКДОТИ
Новий канал
вбивства».
23.45 Т/с «Код 100». (18+).
лею». (16+).
2.30 «Свiдок».
***
Головний лікар хапається за сер3.00 Т/с «Татусевi дочки».
0.40 Т/с «Суто англiйськi
18.50 Х/ф «Час». (16+).
Пожежа
у
лікарні.
Приїхали
вогнеце:
3.00
«Випадковий
свiдок».
(16+).
вбивства».
21.00 Х/ф «Джампер». (16+). борці, швидко гасять пожежу, коман– Хлопці, ви ж морг гасили!!!
3.15 «РечДОК».
4.45 Абзац.
2.25 «Свiдок».
22.45 Х/ф «Замордований». дир доповідає головному лікарю:
***
4.15
«Легенди
бандитської
5.35 Kids` Time.
2.55 «Випадковий свiдок».
(16+).
– Горів один корпус, загасили, все– О-о-о! Ти так гарно пахнеш! Що
Одеси».
5.40 М/с «Пригоди Кота у
3.10 «РечДОК».
0.40 Х/ф «Випускний iспит». редині знайшли дев’ятьох осіб. Сімох за парфуми?
5.05 «Правда життя. Прочоботях».
вдалося привести до тями, двоє, на
– Новий каталог «Оріфлейм», аро(18+).
4.10 «Правда життя. Прожаль, загинули.
матизована сторінка 45.
фесiї».
6.55 Kids` Time.
2.40 Зона ночi.
фесiї».
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ПРИІРПІННЯ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
у спогадах Сергія Мстиславського
А на утро пришла из Рубежовки “бабуся”, носившая
молоко нашим, и рассказала,
что добровольцы ушли наконец
из Рубежовки, что перебито их
не счесть: на всем поле, что между
Рубежовкой и Ворзелем – трупы,
трупы. И на просеке ниже: здесь
большевики поймали под перекрестный огонь наступавшую
колонну противника и скосил ее
почти всю. По лесу, по дорожкам
ворзельским, по полотну стреляные гильзы валяются целыми
кучами. Ну, и дрались же!

Олена ПЛАКСІНА
Одним із найскладніших та найдраматичніших
періодів історії Ірпеня був період
громадянської війни, який отримав ще одну
назву – Українсько-більшовицька війна.
Незважаючи на те, що історія Києва широко
висвітлює цю тему, повної інформації про події,
які відбувалися в цей час на теренах Ірпеня,
у нас немає. Навіть і місць поховань загиблих
військових встановити поки не вдалося.

Із

часів громадянської війни в Ірпені відома лише
одна братська могила комсомольців, які загинули
в 1918 р. Сіра невелика стела, що
на ірпінському кладовищі, є беззаперечним артефактом цих далеких подій.
Приірпіння було ареною військових дій більшовиків, білогвардійців та військ УНР. «Если бы
в списке всевозможных мировых
рекордов, фиксируемых в разнообразных областях человеческой
деятельности, присутствовала категория “скорость смен власти”,
Киев мог бы смело претендовать
на первенство. За 39 месяцев,
с марта 1917 по июнь 1920 г.,
власть менялась 14 раз – быстрее,
чем раз в три месяца…» – так
писав Стефан Машкевич у своїй
книзі «Два дня из жизни Киева.
30-31 августа 1919». Можна тільки уявити, в яких складних умовах
опинилися люди, які не емігрували, а залишилися в своїх домівках.
У Ворзелі жив із 1918 року
відомий письменник того часу,
автор багатьох романів з історії
революційного руху, офіційний
біограф В’ячеслава Молотова – 
Сергій Мстиславський.
Цікавим штрихом із біографії
Мстиславського є і той факт, що
він приймав безпосередню
участь в арешті російського царя
Миколи II та його родини. Так,
у книзі З. Марковича «Пять дней.
Начало и конец февральской
революции» (Москва, 1922 р.)
писалося: «Как известно, исполком, узнав, что Временное Правительство намерено под видом
ареста эвакуировать царскую
фамилию в Англию, постановил
арестовать Николая ІІ и всю его
семью. Для выполнения этой
миссии был уполномочен Мстиславский. Приехав с отрядом
в Царское и проделав длинную
канитель переговоров со стражей, ссылавшйся все время
на генерала Корнилова и не желавшей никого допускать во дворец, Мстиславский, однако,
проявил достаточную твердость
и, объявив ошеломленным офицерам охраны об аресте царя
Исполнительным
комитетом,
потребовал “предъявления” ему
Николая, дабы он лично убедился в его пребывании во дворе.
Добиться этого было очень трудно…»
Але незабаром, після арешту Миколи ІІ, Сергій Дмитрович
Мстиславський відмовляється від
посади комісара з утримання під
вартою членів імператорської родини і самого Миколи ІІ.
Мстиславський був членом радянської делегації в Брест-Литовську, при підписанні Брестського
миру. Після вбивства Мирбаха
вийшов із партії лівих есерів і став
членом ЦК українських боротьбистів.
У 1920-х рр. Сергієм Мстиславським була написана книга
«Деникинцы на Украине», у якій є
розділ «Занятие Киева большевиками». Цей матеріал був присвячений подіям громадянської війні,
які розгорнулися на наших землях
у 1919 р. Спогади Мстиславського є безцінним матеріалом. Вони
дають змогу більше знати про цій
період в історії міста.

ВРЕМЕННЫЙ АРЕСТ

ПРИІРПІННЯ У СПОГАДАХ
СЕРГІЯ МСТИСЛАВСЬКОГО

«Еще 28 ноября, пользуясь
продвижением
добровольцев
к Бородянке, я решил съездить
в Ворзель на несколько часов,
где жила семья, и ознакомиться, поскольку будет возможно,
с расположением добровольцев
на Ирпенском участке. По наведенным на вокзале справкам
– поезда назначались до Ворзеля,
иные даже до Немешаева, по бюллетеням наступление добровольцев к Бородянке развивалось
успешно: словом, нужно было
рассчитывать свободно обернуться в один день.
28-го поезда, однако, не ходили: не было топлива. Только
29-го, на рассвете, удалось погрузиться в ремонтный поезд, который должен был, по утверждению начальника станции, дойти
по меньшей мере до Немешаева.
Шли относительно быстро.
На перегоне к Беличам (последняя станция перед Ирпенским мостом) прошел по вагонам
глухой слух, что в Беличах поезд
остановится. Пассажиры “дальнего следования” (на Ирпень, Бучу,
Ворзель) заволновались. Слух
оказался правильным: В Беличах
нас высадили…
Погорячились, посудачили,
поругали, как водится, и железнодорожное, и всякое иное начальство, двинулись к Ирпеню от
Беличей пешком: версты на две,
не меньше, растянулся караван,
как верблюды нагруженных людей: ведь весь Заирпенский участок был долго отрезан от Киева:
железнодорожники и иные спешили использовать возобновление связи, подвезти оставшимся
на линии и в заирпенских дачных поселках семьям провиант
из Киева, за время большевистской оккупации. По слухам,
на Ковельской линии было с продовольствием очень туго.
День, как на грех, солнечный, люди изнывают под кладью,
но стараются не отступать от тех,
кто идет, как я, налегке. Не доходя Ирпенского моста, попадается
офицер – доброволец. Попросил закурить. Спрашиваю: “Как
дела?” – “Все хорошо. Был маленький прорыв на Бучу, но его
уже ликвидировали”. Наши подходят к Бородянке, к обеду, надо
думать, займут. Если так – успею
и пешком.
По дороге кое-где – слабые
добровольческие посты. На самом мирном положении: без
оружия, лущат семечки, просят
газеты и папиросы. Через мост
пропускают свободно. Правее
моста, на самой реке, глухо и напряженно, словно огромным молотом по закутанной наковальне,
бьют редкие размеренные удары.
Дежурный
железнодорожник
разъясняет: “Инженеры рвут лед
на Ирпене”.
На том берегу – охрана
в полной безопасности: ружья
составлены, солдаты бродят
кое-где, впрочем, трудно както и называть “солдатами” этих
мальчуганов: старше 17 лет, кажется, среди них нет ни одного.
На спуске под откосом кучка
казаков гребут сено из огромно-

Ірпінь, вулиця Грибоєдова (школа №12), пожежна частина. 1920-і роки
го развороченного стога. У стога,
на тропе, разметав руки, лежат
ничком двое, в одном белье и без
сапог.
Идущая передо мною баба
крестится украдкою: “Хоть бы
в сторону куда убрали”.
Волокущие сено казаки переступают через лежащих. Тут
только я замечаю, что нога одного из них повернута пяткой под
прямым углом к голени, и сквозь прорванное белье желтеет
острым изломом кость.
“Почитай третью неделю лежат, – вздыхает баба. – С последнего красноармейского приступа”.
Подходили к станции Ирпень.
Из-за поворота, кутаясь в дым,
серо-зеленый добровольческий
броневик, стопорит, не доходя
платформы, на которой почему-то не видно ни души. Присматриваешься: у самой станции
на ровном настиле шпал крутым
резким отгибом поднимаются над
полотном зазубрившиеся концы
взорванных рельсов. Причина
остановки в Беличах сразу становится понятной.
Но ведь прорыв ликвидирован. И выстрелов не слышно,
и броневик так мирно попыхивает своей тяжелыми щитами огоро-

Идем через лес, дальним обходом, минуя Бучу, ладясь в отрез
между Рубежовкой. Стала слышна
артиллерийская стрельба. Опять
попались навстречу бегущие
люди из Ворзеля – он уже занят
красными. Мы утешили их сообщением, что путь отступления им
отрезан. Растерянные на смерть,
они поворачивают, уже врассыпную, пробираясь через перелески,
обратно, к ворзельской околице.
С ними сворачиваю и я, забирая
круто вправо, наскоро, к железнодорожному полотну, с которого
частой дробью стучат выстрелы.
Они смолкли раньше, чем я добрался сквозь лес до шлагбаума.
На пути – никого. Я направляюсь
к станции, осторожно пробираюсь вдоль закрытого кустами
и деревьями на этом участке полотна, мимо полуразрушенных
заборов, брошенных наглухо заколоченных дач.
Не прошел и десятка шагов
– из-за кустика показались два
всадника. Винтовки поперек седла, на поясе – ручные гранаты.
Никаких сомнений “наши”.
Подъезжают
неторопливо.
“Откуда?” – “Из Киева”. – “Белые
в Буче есть?” – “Не знаю, шел через Яблоновку. В Яблоновке нет”.
Тронули лошадей.

Подходили к станции Ирпень. Из-за поворота,
кутаясь в дым, серо-зеленый добровольческий
броневик, стопорит, не доходя платформы,
на которой почему-то не видно ни души.
Присматриваешься: у самой станции на
ровном настиле шпал крутым резким отгибом
поднимаются над полотном зазубрившиеся
концы взорванных рельсов. Причина остановки
в Беличах сразу становится понятной.
женной трубой. После минутного
колебания “караван” трогается
дальше, отгибаясь влево, в сторону от полотна, через Яблоновку,
для сокращения пути.
В Яблоновке нас встречает неведомо как обогнавшая нас весть:
через мост перестали пропускать
– красные наступают на Ворзель,
Ирпень и Бучу.
Мы оказываемся меж двух
огней. Останавливаемся – обсудить положение. От моста, запыхавшись, бегут какие-то люди:
оказывается, – беженцы из Бучи:
пытались спастись в Киеве,
но пропуска действительно нет,
спешат теперь обратно, чтобы,
спаси бог, не застали на дороге
большевики. Уж если так случилось, – надо сделать вид, что они
не собирались уходить, к таким
советские власти снисходительны.
Попасть в данный момент
в расположение наших, оказаться
отрезанным от Киева в самый час
его падения – меня меньше всего
устраивает. Но поскольку назад
уже нельзя – приходиться идти
вперед, в Ворзель.

Но тот час же им в угон рассыпалась по кустам, по заборам
торопливым почеркиванием пуль
задорожная пулеметная дробь.
Разъезд соскочил с лошадей, ища
прикрытия. Я прижался к впадине
выломанных ворот, выжидая, когда пронесется этот неведомо откуда набежавший шквал свинца…
К счастью, пулемет умолкает.
Переждав еще немного, парни
мои садятся в седла, и мы расстаемся друзьями: они идут вперед,
в направлении на Бучу, я продолжаю путь к станции. Через
несколько шагов, однако, снова
тот же слух, беспощадный треск,
и опять лежат срезанные ветки,
и я припадаю за выступ ближайшей стены…

ВСТРЕЧА С СЕМЬЕЙ
Семью застал целой и невредимой – но зато сад, и сама
дача… От нее к железнодорожному полотну, близ которого
она расположена, добровольцы
вырыли во время боев за Ворзель
пулеметные окопы, по окопам
этим били три красных броне-

поезда. В итоге массивная на каменной кладке ограда нашего
сада разбита вдребезги: деревья
в саду перекалечены или вовсе
повалены снарядами: шрапнельные стаканы валяются по земле.
В самую дачу попал только один
снаряд, пробив крышу и стену одной из комнат. Он ушел под пол,
не разорвавшись: семья была
в этот момент в соседней комнате
рядом, так что никто не пострадал.
Минут через десять после моего прихода за садом – у полотна,
взметнув дерн, лег снаряд, очевидно, со стороны Рубежовки.
А вслед за тем по окрестному лесу
застучали ружейные выстрелы.
Добровольцы перешли в контратаку.

ТРЕХДНЕВНЫЙ ДЕЛЕЖ
ВОРЗЕЛЯ
Три дня переходил Ворзель
из рук в руки. Каждое утро красные занимали его, и каждый
вечер отходили снова. Каждое
утро, чуть начинал брезжить свет,
по нашему саду надвигались с той
стороны полотна, из леса словно тени, чуть переступая, ружья
наизготовку, крались передовые
цепи. Час спустя, медленно, нащупывая перед собой каждый
шаг, проползали мимо наших
окон красные броневики.
В первый день их было три,
на второй, в самом начале боя
белые подожгли снарядом один
из них – самый слабый по бронировке. Он промчался мимо нас,
к Немешаевке полным ходом, волоча объятые огнем платформы.
Позиция броневиков, состязавшихся с добровольческой
артиллерией, стоявшей в Рубежевке, тянулась как раз от нашего
дома до станции: на этом участке
обычно перекатывались – взад
и вперед – броневики, стреляя
через наши головы перекидным
огнем. Не раз при стрельбе их
орудия брали слишком низкий
прицел, и снаряды «резали»
сосны у нас в саду: по счастию для
нас, снаряды часто не рвались.
Были моменты, когда схватки
перемещались непосредственно на наш участок, и солдаты,
то добрармейские, то красной
армии стреляли из-за углов нашего дома, из-за колодца во дворе
избитого пулями. А к вечеру три
дня подряд – под самыми окнами
нашими, снова оттягиваясь назад,
за полотно, в лес, красноармейцы
оттаскивали на шинелях раненых.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – КРАСНЫЙ
На четвертый день прошедшая по утру цепь не вернулась.
За соседним парком, на просеке,
целый день, до заката, неумолчно стучали пулеметы. В ночи мы
узнали: Ворзель окончательно
укреплен за советскими.

До самых сумерек стрельбы
не было: пошел к коменданту
станции, справиться о Киеве:
соседи говорили, что он уже взят.
У платформы стоял какой-то
состав. Часовой, дежуривший
у заднего вагона, подозрительно покосился на меня, офицерского покроя тулуп: он хранился
на даче, и я поспешил сменить
на него свое штатское “подпаленное” пальто). Коменданта
не оказалось – я вновь подошел к составу, узнать, не прошел ли комендант в какой-либо
вагон. Часовой окликнул меня.
Чувствуя себя уже “прежним”,
“надпольным”, восстановленным в моих советских званиях,
я, не отвечая ему на вопрос,
спросил, что это за поезд. Часовой потребовал предъявление
документов: я в ответ предложил провести меня к комиссару
поезда.
Он ввел меня в один из ближайших вагонов, наполненный
красноармейцами, и я оказался
под арестом.
Выяснилось, что минут 15
до моего прихода на станцию
прибегала какая-то девочка,
сообщившая, что в Ворзеле
только что видали двух офицеров. В связи с этим мой весьма
офицерский вид возбудил подозрение. На беду комиссара
не оказалось: выехал на позиции. До его возвращения выход
из вагона был мне запрещен.
Советских документов или
чего-либо вообще, удостоверяющего мою личность, при мне
не было…
И в первый раз за эти дни
шевельнулась мысль – о возможности крупных осложнений “если
меня обыщут раньше времени”:
ведь мы на линии боя, только
что заняли Ворзель, возбуждение не слегло еще, а при таких
условиях – легка быстрая, горячая расправа.
Комиссара пришлось дожидаться часа три: время прошло
в беседе с красноармейцами: поезд, в который я попал, оказался
базой бронепоездов. Армейцы
охотно рассказывали о прошлых
боях – и меня поражала та спокойная уверенность в конечной
победе, которая сказывалась
в каждом слове, в каждом жесте
их. После “Деникинской паники” – нахорохоренности “адъютантов” и бредовских стонов,
так оживляюще действовала эта
бодрая ясность полуголодных
и полуодетых “своих”.
На станцию пришла жена,
догадавшись, что я попал в переделку: она принесла с собой свои
советские документы, запрятанные на даче. Поэтому ее, задержав было, отпустили. Но зачесть
документы эти удостоверением
моей личности отказались наотрез…
Комиссар наконец приехал.
Меня провели, уже под конвоем,
в его вагон…»
Мстиславського незабаром
звільнили, він повернувся до Києва. У нього було ще довге життя. Помер у 1943 р. в евакуації
в Іркутську. Встановити, де була
дача Мстиславського у Ворзелі,
поки що не вдалося.

ПОСТАТЬ
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СОФІЯ ДЗЮБЛЮК:

І з парашутом політати,
і на флейті зіграти,
і кафе розписати…
Олеся ВАСИЛЕЦЬ
Софія Дзюблюк – гіперактивна українська
художниця з Ірпеня, студентка магістратури
Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури (НАОМА). Людинаоркестр Софія малює у різних техніках: графіка,
літографія, офорт, акварель, грає на кількох
музичних інструментах, зокрема на флейті
і фортепіано, займається екстремальними видами
спорту – стрибає з парашутом, захоплюється
туризмом і навіть має диплом професійного
масажиста. І все це у 22 роки! Ексклюзивно
для редакції газети «Ірпінський вісник» Софія
відкрила секрет свого шаленого денного
розкладу та ефективного розподілу часу на всі
справи. Пропонуємо вам історію дівчини, яка втілює
бездоганний приклад молодої успішної українки.
ла музичну школу в Ірпені – клас
фортепіано і клас флейти. Флейту у неї викладав легендарний
Леонід Антонович Мальчевський,
який дуже вплинув на її становлення як особистості. На момент,
коли Софія познайомилася з ним,
йому було вже за 80 років! Софія часто навідується до нього
у Гостомель, аби поспілкуватися, пограти та згадати минуле.
А якось написала про свого
вчителя лист телеканалу «СТБ»,
журналісти якого зацікавилися
її цим педагогом і зробили про
нього сюжет. Відтоді як передача
вийшла в ефір, багато хто з його
учнів, яким на сьогодні вже за 60,
і які живуть в різних куточках
України та за кордоном, почали
телефонувати йому і відновили спілкування. «Зараз у нього
не так багато учнів, як раніше,
ДОРОГИ, ЩО ВЕДУТЬ
бо світ змінився, уподобання дітей стали трохи іншими, проте
ДО ТВОРЧОСТІ
Софія з першої спроби всту- я згадую ті часи, як одні з найщаспила до Національної акаде- ливіших у моєму житті», – зізнамії образотворчого мистецтва ється дівчина.
та архітектури в місті Києві, хоча
за статистикою більшість сту- РЕЦЕПТ УСПІХУ
дентів вступають туди роками!
На сьогодні студентка співпЦе дуже солідний і вельми зна- рацює з багатьма дизайнерськиний навчальний заклад в Україні. ми фірмами. Як правило, вони
Наразі юна художниця у пошуках тяжіють до замовлення на розпис
свого унікального художнього локальних площ, на кшталт невенапрямку і тієї техніки, яка б ро- личких кав’ярень чи приватних
била усі її роботи впізнаваними. дитячих садочків. Теми робіт ух«Здебільшого зараз я працюю валює замовник, але Софія дуже
у жанрі графіки. Також трохи часто дає професійні поради,
ознайомлювала людей з літогра- бо бачить свою майбутню рофією і гравюрою під час числен- боту як митець, ставиться до неї
них виставок та майстер-класів як до фахової творчості, а не як
по Україні. Паралельно працюю до банального способу заробинад дипломною роботою і займа- ти. Попри це майстриня впевнеюся розписом стін», – ділиться на, що тема її головного розпису
майстриня.

Софія Дзюблюк під час художнього розпису у клубі активного
відпочинку «Подольський»
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УСЕ ПОЧАЛОСЯ З БАТЬКІВ

Ще у 9-річному віці батьки
Софії Дзюблюк віддали її до Державної середньої художньої
школи у Києві, яку дівчина відвідувала аж до вступу до академії
і де вивчила усі початкові техніки
малювання. Саме ця школа надала майбутній художниці необхідні навички для успішного вступу.
«Коли прийшов час вступати,
ні в кого з моєї родини, ні в мене
не виникло жодного сумніву
про те, що моє життя може бути
пов’язане не з творчістю. І коли
я вступала до академії образотворчого мистецтва, не уявляла
іншого варіанту для себе, тому
більше в жоден заклад не подала
документи. І, звичайно, вступила
з першого разу», – згадує Софія.

рку
Київ, у па

ще попе- реду, адже вона і досі
шукає щось надзвичайне, що дозволить їй із часом вписати своє
ім’я поряд з іменами видатних
художників. А поки що Софія
просто знаходить цікаві підходи
для своїх замовлень, аби проявити свій художній талант. «Зараз
я ще тільки вчуся майстерності,
намагаючись охопити якомога
більший спектр складних технік, аби досконало оволодіти
ними», – запевняє дівчина.
Найбільшим своїм досягненням Софія вважає бакалаврську
роботу, в основі якої лежить вагомий проект, над яким майстриня
старанно працювала майже рік.
Це – об’ємний музейний експонат, що імітує археологічні розкопки міфічних істот. Композиційно
в ньому зображені розкопки скелетів кентавра, мавки та ангела. Робота велика за розміром
– понад 2 на 3,5 м – та прикрашена декоративними камінцями
і мушлями. «Дуже люблю цю
роботу і пишаюся нею! Сьогодні
розумію, що у мене тоді був і час,
і наснага робити такі проекти», – 
згадує художниця.

ТВОРЧІ ЗМІНИ

З часів створення бакалаврського проекту дівчина усе більше захоплюється графікою, тяжіє до мінімалізму у творчості.
«Моя магістерська робота якраз

МИСТЕЦТВО, ЗА ЯКЕ ПЛАТЯТЬ

Розписом на замовлення Софія почала займатися, аби підвищити свою фаховість і підзаробити грошей. І одразу, як тільки
зарекомендувала себе, почала
отримувати численні замовлення
з різних престижних закладів столиці. На її рахунку – розпис стін
арт-кафе, дитячих кімнат у ресторанах та велика робота з розпису на стіні військового шпиталю
у Пущі-Водиці Київської області.
«Мене ваблять глобальні завдання, розпис великих обсягів площі,
щось на кшталт муралів. Із часом,
я впевнена, зможу з легкістю братися і за такі проекти – вся справа
у практиці та насназі!» – запевняє
Софія.

УЛЮБЛЕНИЙ УЧИТЕЛЬ

Окрім художньої школи ще
в дитинстві Софія двічі закінчи-

вченка
ім. Т. Ше

Софія в Ірпінському історикокраєзнавчому музеї поруч зі своїм
поліптихом «Гуси у бабусі»

із цієї серії графічних витворів
мистецтва. Це буде календар, де
окремі 12 фрагментів створюють
разом велике панно 2,4 на 1,8 м,
Але, як і раніше, я схильна
до того, аби в кожному завданні
бачити можливість творчої реалізації, викладання на максимум,
бо для художника важлива ця реалізація, для нього кожен проект
– це життя. До того ж, кожна робота має мій авторський підпис,
і я не хочу, щоб мені колись стало
соромно хоча б за одну з моїх робіт», – розповідає майстриня.

ХТО ЗРОЗУМІЄ?

На своєму поки що нетривалому творчому й життєвому шляху майстрині вже довелося зіткнутися з нерозумінням людей щодо
графіки. «Люди у нас недостатньо обізнані в цьому виді мистецтва, вважають, що справжнє
мистецтво – це “масляні картини
з мазочками”, як мені пояснила
одна жіночка. Тому, звісно, мій
глядач – це сучасна особистість,
яка відкрита до всього нового
і готова сприймати нові віяння
і зміни в мистецтві», – підкреслює
Софія.

Розписуючи шпалери

Софія та її сестра Вероніка

вічне мистецтво, тому що воно
надзвичайно естетичне і дуже
професійно виконане. Адже такі
постаті як Леонардо да Вінчі, Караваджо, Мікеланджело не просто заробляли мистецтвом – вони
ним жили, вони все віддавали
мистецтву – і такий фанатизм
не міг пройти повз історію. Звісно, їхні імена лишилися, і сьогодні ми можемо по-різному
ставитися до цих митців, але ми
все одно знаємо, як їх звуть і що
вони створили». А от на запитання про те, чи хотіла б Софія
мати таку славу, вона зізналася:
«Я вважаю, що поки не заслуговую на це, бо тільки вчуся, набуваю фаховості. Сподіваюся, що
зможу прожити життя гідно, щоб
на задоволення всіх моїх амбіцій
мені вистачало і сил, і коштів. Через це мені б хотілося мати таку
справу – свій невеличкий бізнес,
який приносив би мені пасивний
дохід, а я б могла усе своє життя
присвятити мистецтву».

творчістю. Оце дійсно рівень, до якого усі ми прагнемо і до якого власне я сама
хотіла б колись дорости!»
– із захопленням коментує
художниця.

ДАЛЕКОГЛЯДНІ ПЛАНИ

У майбутньому дівчина
мріє малювати те, що їй захочеться, а потім продавати це.
У цьому в Софії навіть є ідейний натхненник – сучасний
український митець Павло
Маков. «Він надихає тим, що
А КЛАСИКА ВІЧНА!
Своє ставлення до мистецтва використовує техніки, які ми
часів Середньовіччя, Бароко, зараз вивчаємо в академії,
Відродження та інших славетних але до кінця не розуміємо,
епох Софія коментує так: «Це навіщо потрібно привчатися робити це вручну, якщо є
фотошоп та інші комп’ютерні програми, які дозволяють
робити те ж саме, але значно
швидше і більш стандартизовано. Проте Павло розповідає, що ручна робота такого типу свідчить про високу
майстерність автора і його
затребуваність на сучасному ринку. Павло дійшов уже
до того рівня майстерності,
коли до нього звертаються
клієнти з проханням створити щось на замовлення
– і не таким, яким бачить
витвір клієнт, а таким, яким
бачить сам Павло. Він розповідав, що якось до нього
прийшла жінка і замовила
намалювати сад, запевнивши майстра, що вона не буде
давати йому вказівок щодо
роботи, а просто хоче бачити цей сад таким, яким його
бачить Павло, оскільки вона
Софія із мамою і сестрою щиро захоплюється його

ОСЕРЕДОК МИСТЕЦТВА

Софія та її мама мріють про
відкриття у Стоянці центру мистецтва, де б молоді художники,
письменники, режисери та інші
творчі особистості могли б презентувати свої роботи, влаштовувати цікаві мистецькі заходи.
«Наш Ірпінський музей перебуває у скрутному становищі, молодим людям ніде показати свої
роботи, нікуди, по суті, сходити
насолодитися мистецтвом, так
от, я сподіваюся, нам дозволять
взяти у користування цю землю
у Стоянці та збудувати там мистецький центр. А поки що ми
у пошуку меценатів, які могли б
допомогти із цим».

ЗАХОПЛЕННЯ
ТА ВПОДОБАННЯ

Багатоманітне життя Софії
постійно штовхає художницю
до різних пригод. Маючи величезний енергетичний потенціал,
дівчина постійно подорожує
Україною, неодноразово була
за кордоном, зокрема у США,
де живе її двоюрідна сестра,
і скрізь доносить до людей своє
мистецтво – робить виставки,
бере участь у різних світських
заходах.
Родина Софії активно займається волонтерством. Дівчина
неодноразово бувала у військовому шпиталі, малювала портрети бійців АТО та робила їм
тимчасові татуювання.
«Аби бути успішним художником, неможливо бути тільки
митцем, сидіти десь у підвалі,
малювати й віддавати комусь
свої роботи на продаж. Треба бути цікавою особистістю,
“світською левицею” у світі
мистецтва, аби людям хотілося
дізнаватися більше, аби вони
почали помічати мене», – запевняє Софія. Та на все своє
життя майстриня дивиться крізь
призму творчості, вважаючи, що все має бути збалансовано, адже істина, на її думку,
пізнається у порівнянні, і тільки
порівнюючи, можна адекватно
усвідомлювати своє теперішнє
становище.
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ШКОЛА ЮНКОРІВ

УРА, КАНІКУЛИ!

або Чому діти не люблять
ходити до школи?
Дарина ХАМІНА, 10 клас, Гостомель
Нарешті закінчився навчальний рік. Зітхнули
і учні, і, переконана, вчителі. Чути про небажання
ходити до школи у колі однолітків доводиться
нерідко. Та й спостерігати теж. Як тільки випадає
можливість пропустити уроки, гайнути зі школи
раніше, мало хто встоїть перед такою спокусою.
ЩОБ НАВЧАННЯ БУЛО,
ЯК У ФІНЛЯНДІЇ

Що ж так відбиває бажання
перебувати у стінах своєї альма-матер? За поясненнями
я звернулася до учнів середніх і старших класів, а заодно
і до освітян своєї рідної школи – №13, що в Гостомелі.
Поспілкувавшись із багатьма
школярами, з’ясувалося, що
більшість дітей не любить
ходити до школи через перенавантаження, нецікаві для
них уроки, велику кількість
домашніх завдань, конфлікт
з учителем, страх отримати
погану оцінку. Чим старші
діти, тим більше зростає протест проти школи.
Варто зауважити, що підлітки розуміють складність ситуації, але все одно йдуть проти
правил. За словами багатьох
моїх співрозмовників, причина нелюбові до школи криється у формі подачі знань, яка
не відповідає сучасному світу,
де панують новітні технології,
у відсутності тепла, розуміння і нормальної комунікації
між педагогами та учнівством
і навіть примусі роками носити шкільну форму.
Андрій, 11 років: «Не
люблю ходити до школи,
бо потрібно вдягати шкільну
форму, в якій ходимо, як роботи. Якби дозволялося носити лише піджак, то тоді б, можливо, моя думка змінилася».

Христина, 13 років: «Я
не люблю ходити до школи,
бо потрібно рано прокидатися, щодня одягати шкільну
форму, і в нас багато уроків
і домашніх завдань».
Вова, 12 років: «Мені інколи не подобається відвідувати
заняття в школі, бо ми вивчаємо предмети, які для мене
не цікаві. Хочеться вивчати
те, що подобається. Я б хотів, щоб наше навчання було
таке, як у школах Фінляндії,
бо там не задають багато домашніх завдань».
Лєра, 15 років: «Мені подобається ходити до школи,
але нам задають дуже багато
домашніх завдань з усіх предметів. Це перевантажує учнів.
Але я розумію, що це потрібно для мене».

«БО НУДНО, ЛЯЧНО,
НЕКОМФОРТНО…»

Також вважає, що головним
є бажання вчителя разом
із батьками та дітьми зробити навчання цікавим. І додає:
«Насправді я шалено любила
школу, бо подобалося ходити
туди, як до місця, де знайшла
себе… Стосовно уроків, то,
звичайно, не всі були до душі.
Але не треба сприймати конкретно якийсь один урок, треба сприймати це як середовище, як школу життя».

«ВАЖЛИВО ЗНАТИ, ЩО
В ШКОЛІ НА ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ»

Катерина Філобоченко, педагог-організатор цієї ж школи, вважає, що всім дітям потрібно приділяти багато уваги
і в школі, і вдома, а особливо
серед однолітків. Лише той
школяр буде щасливий, який
знайде сприятливу атмосферу для себе: «Коли ти йдеш
до школи, знаючи, що тебе там
чекають друзі, зустріне теплий
погляд вчителя, який поважає
і цінує учнів, розповідає щоразу щось нове, тоді намагаєшся
бути максимально активним,
щоб підняти авторитет серед
однокласників. А ще приємно, коли за те, що тобі цікаво, отримуєш гарні оцінки».
Ділячись спогадами зі свого
шкільного життя, розповідає:
«Шкільні роки для мене промайнули дуже швидко. Але
я пам’ятаю, як бігла до школи,
аби зустрітися зі своїми друзями, звичайно ж, навчатися,
отримувати хороші оцінки.
Напевно, мені більше подобалося, аніж не подобалося
відвідувати заняття».

За словами Катерини Павленко, заступника директора
з виховної роботи Ірпінської
школи №13, діти не хочуть
ходити до школи, бо «нудно,
лячно, некомфортно, ну або,
знову ж таки, нецікаво. Це виправити можна загальними
зусиллями». Вона пропонує
кілька шляхів вирішення проблеми, серед яких: допомогти дітям знайти мотивацію, «СВІТ ЗМІНИВСЯ. ТРЕБА
аби ті зрозуміли, для чого
потрібні уроки, та працювати ЗМІНЮВАТИСЯ І ВЧИТЕЛЯМ»
над тим, щоб учні навчилиВолодимир
Захлюпаний,
ся висловлювати свої думки. директор Ірпінської школи

№13 запевняє, що майже все
залежить від самого себе. «Є
діти, які із задоволенням відвідують навчальний заклад.
Для них цікаве навчання, цікаве спілкування з друзями,
гурткова робота. Але дійсно,
багато школярів не хочуть ходити до школи. І в першу чергу
через те, що школа так само,
як і багато років тому, своїми
навчальними програмами діє
як осередок, який лише надає
інформацію. Проте світ змінився, зараз, напевно, це все
учень зможе знайти завдяки
засобам комунікації. Тому
треба перебудуватися вчителям у першу чергу. У тому
плані, що треба знаходити
спільні, цікаві справи, які будуть практичними для життя
дитини. От тоді учням буде
цікаво у школі. Ще одна причина – це те, що в нас перенавантаження кількістю предметів, домашнього завдання,
інформацією, яку діти мають запам’ятати. Виправити
це може реформа освіти, починаючи зі змін навчальної
програми, навчальних планів.
Потрібно надавати більшу
автономію навчальним закладам, щоб вони самі могли
обирати, які предмети мають
вивчати, в якій кількості. Ну й
потрібні творчі, молоді вчителі, які по-новому дивляться
на освіту, на статус учителя
і його обов’язки. Ще треба,
аби матеріальна база шкіл
була кращою, щоб діти мали
і спортивне обладнання, і доступ до новітніх технологій, які
могли б використовувати для
свого ж розвитку».

ЗМІНИ В ОСВІТІ НЕМИНУЧІ!

Фахівці управління освіти
і науки Ірпінської міської ради
зазначають, що зміни в освіті
неминучі. «Вони витребувані
часом, потребами учнів, батьків та педагогів. Ми повністю
розділяємо позицію учнів, що
шкільне життя повинно буди
цікавим і багатогранним», – 
відповідають в управлінні.
Тож у планах – провести докорінні зміни в організації навчально-виховного процесу.
Наразі реалізовується міська
програма «Успішний вчитель», розроблена програма
стимулювання роботи вчителя. Другий рік поспіль міська
влада з партнерами підтримує
обдаровану молодь – відмінників у навчанні, талановитих
учнів, успішних спортсменів,
які віднедавна отримують щомісячну стипендію.
Активно триває підготовка
до наступного навчального
року:
- 1 вересня 2017 року заплановано відкриття нового
комунального закладу – Ірпінського ліцею інноваційних
технологій з професійними
лабораторіями (робототехніка, хімія, фізика, математика,
комп’ютерні науки, астрономія, біологія і т.д.), з інноваційною командою викладачів,
які проходять закордонні стажування та унікальною методикою викладання STEM-дисциплін
від
професора
Оксфордського університету;
- у всіх навчальних закладах міста заплановано
реконструкцію і будівництво

надсучасних спортивних майданчиків;
- заплановано розширення мережі класів природничо-математичного профілю;
- планується проведення
спарених уроків у старшій
школі, що зменшить кількість
уроків вдень та обсяг домашніх завдань;
- для
більш
тісного
та ефективного зв’язку батьків
зі школою вивчається питання
введення проекту «Електронний журнал»;
- з нового навчального
року буде запроваджена заочна і дистанційна форми навчання для учнів.
Також уже в цьому навчальному році був запущений І Регіональний турнір для молоді
Приірпіння «Business Profi»,
який тривав з 3 по 27 квітня
2017 р., з метою популяризацію і формування компетенції
підприємливості,
профорієнтації і спонукання молоді
до чіткого вибору професії.
На літніх канікулах діятиме літній табір «BusinessPROFICamp»
– унікальний тренінговий проект для активних, талановитих
підлітків від 13 років.
Ще одна цьогорічна інновація – проект «Запитай PROFI»
– профорієнтаційний івент
для учнів (уже проведено чотири зустрічі з 12 спікерами,
активні учасники пройшли
стажування).
«Планів багато, – зазначає
начальник відділу освіти і науки Ганна Король. – Маємо надію, що за підтримки міської
влади все задумане буде реалізовано і наші учні завжди
хотітимуть ходити до школи».

БАТЬКИ І ДІТИ

ВИХОВАННЯ БЕЗ ТРАВМ:

як дисциплінувати дітей різного віку
Поведінка дітей, особливо
коли вона недосконала –
основна причина наших
звернень до всіляких
посібників із виховання.
Якщо ви перепробували
все або часу на незліченні
поради у вас немає,
то автор бестселера
«Дисципліна без травм:
Як виховувати дітей без
надриву», психолог Ванесса
Лапуант синтезувала
найефективніші методики в
кількох тезах. Користуйтеся
і насолоджуйтеся плодами
ваших зусиль.

ДІТИ МАЮТЬ ПОТРЕБИ

Лапуант приділяє в книзі
багато уваги тому, що діти – це
не маленькі дорослі, які можуть повністю контролювати
свої дії та емоції. У них є їхні
специфічні потреби. Тому автор радить не стільки концентруватися на поведінці дитини,
скільки на вашій власній. Ви
відповідаєте на емоційні потреби дитини? Ви користуєтеся
уявою, терпінням, співчуттям,
щоб встановити між вами довірчі стосунки і бути тим дорослим, який потрібен дитині?

ЩО РОБИТИ
Ви повинні використовувати емоційний зв’язок з дитиною, щоб зрозуміти причину
проблемної поведінки і працювати з нею. Майте на увазі,
що ви повинні піклуватися не
стільки про «тишу і порядок»,
скільки про те, щоб надати дитині простір для вільного вираження емоцій.
Подбайте про себе: знайдіть способи, як розслаблятися
і не нервувати посеред хаосу,

який є елементом дитячого
віку.
Не думайте про стандарти,
прийняті в суспільстві, а про
те, що потрібно вашій дитині:
ви самі, ваше співчуття, ваша
присутність, ваше розуміння,
щоб відчувати і захищати її.

ЦЕ ТАКИЙ ПЕРІОД

Якщо ви строгі батьки, які
потребують дисциплінованої
поведінки, то, насправді, ви
постійно боретеся з природними стадіями психологічного
і емоційного розвитку дитини.

І виходить багато наказів і, як
правило, мало порядку. Ваші
вимоги можуть просто бути
«не за віком» дитині.
2-3 роки. Імпульсивність
дитиною не контролюється,
істерики і крики – абсолютно
нормальне явище, відбувається відкриття незалежності: ви
чуєте «ні» дуже часто.
3-4 роки. Вони вже краще
контролюють фрустрацію і
гнів, але їм все ще необхідна
допомога дорослих, щоб із
ними справлятися. Тепер вони
зондують ваші межі, висловлюють частіше свої бажання та
уподобання. Вони можуть бути
агресивними, але розвиток
мови має збалансовувати це.
5-7 років. Діти стають
більш незалежними, вони вже
бачать себе не як «похідну»
батьків. Вони вже краще справляються зі своїми кризами, але
істерики все ще трапляються.
У голові в них можуть спокійно
уживатися дві і більше абсолютно суперечливих думки. Це
допомагає їм вирішувати проблеми: «Я хочу цей м’ячик, але
мені доведеться відібрати його
у Васі, а він поскаржиться, то я
не буду цього робити, тому що
мене насварять».
8-10 років. У них своє почуття стилю, свої захоплення,
інтереси. Вони переходять
межі, тому їм потрібен догляд
і керівництво. Вони здатні кон-

тролювати себе, але іноді можуть зриватися.
11-12 років. У них свої
тверді переконання, межі викликають бажання зруйнувати
їх. Вони люблять «обговорювати» правила. Часто їх бунт
здається навмисним, але це від
того, що вони тільки вчаться
виражати себе.
13-17 років. Вони схожі
на дітей з попередньої вікової
категорії, але зміни настрою
у них різкіші. Вони вважають
себе дорослими і навіть ними
здаються, але вони все ще діти
і все ще потребують батьків.
Що робити? Приведіть ваші
очікування у відповідність зі
стадією розвитку вашої дитини. Це не «неправильні» методи – просто їх час не настав.

ІЩЕ КОНКРЕТНІШЕ

Якщо все це для вас занадто
розмито, то можна скористатися порадами психолога Лаури
Маркхем, яка теж «за» виховання без травм.
1. Завжди залишайтеся в
емоційному контакті з дітьми.
Не концентруйтеся на поведінці дитини, концентруйтеся на тому, що вона відчуває.
Ключова фраза: «Іди до мене,
я допоможу тобі».
2. Тільки спокій.
Чим більше роздратована
дитина, тим спокійнішим по-

винен бути дорослий, але не
холодним, а впевненим.
3. Не читайте нотації в
момент кризи.
Ваша мета – заспокоїти
дитину, розмовляти будете
в більш відповідний момент.
Обмежтеся тим, що дійсно має
знати і зробити дитина в цей
момент: «Перестань це робити», «Використовуй добрі слова» тощо.
4. Зберігайте твердість,
проявляючи доброту.
Тут підходить метод «ні/я
знаю». Наприклад: «Ні, кішку
стригти не можна, я розумію,
що ти цим розчарований» .
5. Не вдавайтеся до пояснень.
Принаймні тоді, коли дитина істерить. Утримуйте межі,
пояснювати будете, коли дитина заспокоїться.
6. Зміцніть позиції.
Коли дитина заспокоїлася і
прийняла ті межі, які ви встановили й утримали в умовах
вашого спокою, навіть якщо
після епізоду минув тиждень –
нагадайте їй про те, що сталося і як все мирно в результаті
вирішилося. Завірте дитину,
що ви будете продовжувати її
захищати і любити. Утримайтеся від сентенції «А правила є
правила!»
За матеріалами Інтернет

НА ДОЗВІЛЛІ

ОКРОШКА НА КЕФІРІ
«ЛІТНЯ РАДІСТЬ»

ПРИГОТУВАННЯ

ІНГРЕДІЄНТИ:
– кефір – 0,3 л;
– вода кип’ячена – 0,15 л;
– яйця (варені) – 2 шт.;

– картопля (відварена в мундирі) – 2 шт.;
– ковбаса (варена) – 100 г;
– огірок – 1 шт.;
– редис – 6 шт.;
– зелена цибуля і кріп за смаком;
– сіль за смаком.

– кукурудза консервована – 1 банка;
– морква – 1 шт.;
– цибуля – 1 шт.;
– оливкова олія – 3-4 ст.
л.;
– сушений базилік та сіль
за смаком.

Цибулю і кріп помийте і
дрібно поріжте, посоліть і
ретельно розітріть для отримання неповторного аромату. Кефір розбавте водою,
перемішайте.
Невеликими кубиками поріжте очищену картоплю, ПРИГОТУВАННЯ
яйця, ковбасу, огірок і редисРис промити і зварити до
ку, додайте до зелені.
Підготовані овочі змішайте з напівготовності в підсоленій воді.
кефірною основою.
Цибулю почистити, дрібно нарізати і підсмажити
до прозорості на оливковій олії. Моркву по-

РИС «ВЕСЕЛКА»

Рівень складності: легко
Цінова категорія: доступно

№ 23. 9 червня 2017 року

Рівень складності: легко
Цінова категорія:
доступно
Кількість порцій: 4
Час приготування: 40 хв.

ІНГРЕДІЄНТИ:
– рис – 300 г;
– зелений горошок консервований – 1 банка;
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СМАЧНО І ПРОСТО

чистити, потерти на тертці
й додати до пасерованої
цибулі. З горошку та кукурудзи відцідити рідину й
додати їх до цибулі з морквою. Тушкувати все разом
5 хв на невеликому вогні.
Додати до овочів рис і тушкувати на невеликому вогні
під кришкою до готовності.
Насамкінець дати сушений
базилік, за потреби – досолити і витримати ще кілька
хвилин на невеликому вогні. Подавати гарячим як
гарнір до м’ясних, рибних
страв і страв із птиці.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 12-18 червня 2017 року
ОВЕН (21.03–20.04)
Для досягнення успiхiв на
службi долайте перешкоди, упевнено йдучи до
мети. Наполеглива праця
винагородиться. У
особистому життi проблем не буде.
Не сварiться з родичами.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Якщо не вiдволiкатиметеся
на стороннє, то тиждень
буде вдалим у бiзнесi.
Порадує чоловiк або
партнер. Заробити при
старанностi й успiху можна досить
добре. Не зашкодить пiдучитися.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Вашi активнiсть i
заповзятливiсть дозволять
отримати професiйнi
перемоги. Не виключенi
неприємнi контакти з керiвництвом.
На великi доходи не сподiвайтеся.
Скандали в сiм’ї трохи попсують
життя.
РАК (22.06–23.07)
Попрацювати доведеться
наполегливо, не
виключенi невдачi. Якщо
немає вагомих причин
зупинитися, продовжуйте
здiйснювати задумане. Кому не до
цього, займiться домівкою.
Захочеться нових вiдчуттiв.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Можливе досягнення
успiхiв у роботі за
допомогою нестандартних пiдходiв i оригiнальних рiшень. Доходи
можна збiльшити точними дiями.
Поставтесь до проблем у сiм’ї
спокiйно, i вони вирiшаться швидко.
ДIВА (24.08–23.09)
Старанно i рацiонально
працюючи, досягнете
добрих результатiв i
премiй. Отримаєте
достатньо коштів. Повернуть вам i забутi борги. Вiрогiднi
ситуацiї нерозумiння i зневаги на
вашу адресу.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Будьте стараннi на службi.
Належить вирiшувати
складнi завдання, для чого
мобiлiзуйте свiй iнтелект.
Пiдвищиться оборотнiсть
фiнансiв, тому утримати в руках
грошi буде складно. Порадуйте
подарунками близьких!
СКОРПIОН (24.10–22.11)
Виконання нудної роботи
зажадає терпiння i
ентузiазму. Фiнансове
становище стiйке, але не
вплутуйтеся в сумнiвнi операцiї.
Успiхи в домашнiй працi легко
досяжнi.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Сплески творчої енергiї
принесуть плоди. Шлях
до трудових перемог
буде важкий. Фiнанси
порадують неледачих. Якщо грошей
не вистачає – шукайте нове мiсце
роботи. Новi знайомства нестимуть
таємницi i недомовленостi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
На роботi можливi
проблеми. Розуму,
досвiду i терпiння їх
вирiшити у вас вистачить.
Високi шанси пристойно
заробити. Якщо вас вимотало особисте життя, передихнiть. Займiться
сiм’єю, господарством, хобi.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
У професiйних справах
все повинно складатися
успiшно. Але доведеться займатися рутиною.
Рiвень доходiв – трохи
вищий за звичайний.
Може потягнути на творче самовираження.
РИБИ (20.02–20.03)
Позитивний емоцiйний
настрiй, трохи
оновлений iмiдж плюс
ваш природний
магнетизм – i ви на висотi. Успiх у
справах повинен вас супроводжувати. Порiвнюйте витрати з доходами.
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

№ 23. 9 червня 2017 року

Вітаємо з днем
народження

Вітаємо з 90-річчям
Василя Павловича
НЕДАШКІВСЬКОГО!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Й живіть до ста щасливих літ!

Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Народний календар
9–15 червня
ІМЕНИНИ

9 червня – Іван, Іона, Ніл, Федір. За словами
наших предків цього дня не можна було прибирати у домівках, щоб не наврочити лиха.
10 червня – Євтихій, Гнат, Микита. Святий
Микита в народі вважається захисником гусей,
через це і називають його гусятником.
11 червня – Іван, Феодосій. У цей час починає колоситися хліб. Цей день у народі вважався одним із найбільш
нещасливих у році. Про нього говорять, що він один вартує
всіх понеділків.
12 червня – Ісаак. У народі цей день вважається зміїним. Змії надзвичайно активні і повзають зграями. Квітку
вероніки селяни завжди клали в черевики, коли йшли в ліс,
щоб змії не вкусили. А якщо змія вжалила, то розтирали
рану і прикладали до неї корінь любистку.
13 червня – Іван, Петро, Єремія. У народному календарі – день Єремії Розпрягальника.
14 червня – Денис, Харитон, Устин, Валеріан, Кузьма, Дем’ян. У цей день святкують так звані літні Кузьминки. Також цього дня наші предки використовували відомий
багатьом вислів: «Хто рано встає, тому Бог дає».
15 червня – Олександр, Іван, Никифор, Уляна. У цей
святковий день люди у давні часи починали здирати дубову
кору. Із радістю водили пісенні хороводи.

Мирославу
Іванівну
ЧЕРНЮК!

Шановна
Мирославо Іванівно!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Вашого ювілею! Дякуємо Вам за людяність,
чуйність, доброту та щирість! За високий
професіоналізм і любов до рідної мови!
Зичимо Вам міцного здоров’я, добробуту,
миттєвостей для натхнення і слухняних
учнів!
З повагою, Ваші колеги ЗШ №13

26 травня у
Коцюбинському у
приміщенні Будинку
культури (по
вул. Доківській) відкрито
пункт обслуговування
громадян Ірпінського
об’єднаного управління
Пенсійного фонду.
Пенсіонери та мешканці
селища Коцюбинське за потребою можуть звертатися до
спеціаліста управління щочетверга з 8:30 до 12:00.
Перелік послуг:
1. Надання довідкової інформації (номери телефонів,
адреси органів Пенсійного
фонду, режим роботи, поря-

КРАСА ВОЛОССЯ

СПРАВИ

9 червня – найкращий час для активних дій на
роботі. Є великі шанси почати вигідний проект і
отримати хороший прибуток.
10 червня – день, коли потрібно давати
раду справам без сторонньої допомоги. Повністю покладіться на себе, бо вплив інших людей може зіграти злий жарт.
11, 12 червня – присвятіть відпочинку та сімейному
дозвіллю.
13, 14 червня – будь-які дії починайте виконувати, заздалегідь зваживши всі за і проти. Астрологи радять у ці дні
бути уважнішими і більш розсудливими, ніж зазвичай.
15 червня – час, який потрібно присвятити реалізації
давніх планів і задумів.

САД І ГОРОД

Сприятливі дні для активних дій у саду й на
городі: 9, 11.
Несприятливі дні: 14, 15, 16.
Доброго врожаю!

Магнітні бурі

Метеорологи радять звернути увагу на такі дати: 10, 11, 14 і 15 червня. У ці дні є ймовірність магнітних бур, тому що магнітосфера в цих
числах за прогнозами метеорологів буде збуджена.
Сильніший магнітний сплеск очікується 16 червня 2017 року. Але
за розшифровкою метеорологів цей сплеск котирується, як «слабка
магнітна буря»

АНЕКДОТИ
Чоловік купив новий телевізор.
Дружина:
– Ой, а чому це на коробці келих намальовано?
– Це означає, що покупку треба
обмити...
***
– Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму погребі?
– Та вас шукаю!

– А навіщо сало з’їли?
– Та щоб під ногами не валялося!
***
Повертається чоловік з відрядження, зазирає в шафу, витягує
звідти коханця і кричить:
– Ну скільки тобі разів говорити, ну немає її тут, не живе вона
тут, розлучився я, роз-лу-чив-ся!!!

Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми вам життям бажаєм твердо йти,
І дням грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

док звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо).
2. Попередній запис на
прийом до керівництва управління.
3. Надання консультацій,
роз’яснень щодо застосування
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, права та обв’язки
платників ЄСВ і застрахованих
осіб.
4. Прийом замовлень на
видачу довідок:
– про розмір пенсії;
– про перебування на обліку;
– про заробітну плату за
формою ОК-5 (ОК-7, ОК-2).

5. Видача виготовлених довідок.
6. Допомога в заповненні
та прийом анкети на виготовлення пенсійного посвідчення.
7. Видача пенсійного посвідчення.
8. Надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання.
9. Прийом документів для
проведення попередньої оцінки права особи на призначення пенсії, її перерахунок.
10. Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні
документів, для підтвердження
страхового стажу, заробітної

плати для призначення (перерахунку) пенсій.
11. Прийом заяв та документів щодо:
– переведення пенсії за новим місцем проживання;
– виплати пенсії за довіреністю;
– зміни способу виплати
пенсії;
– поновлення виплати пенсії;
– перерахунку призначених
пенсій;
– встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною;
– виплати недоотриманої
пенсії.
12. Забезпечення доступу до
електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання допомоги в користуванні ними.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Бо жінка вчиться літати

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

Сприятливі дні для стрижки волосся: 10, 14,
16.
Дні, коли слід утриматися від стрижки волосся: 9, 13, 15.

Артура Олеговича ЗАГОДІРЕНКА,
заступника керівника КП
«Теплоенергопостач»
Оксану Петрівну САДОШУК, начальника
трудового архіву
Дмитра Михайловича НЕГРЕШУ,
керуючого справами
Олену Вікторівну ОЛАДЬКО, начальника
адміністраторів ЦНАП

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ОБСЛУГОВУВАТИМЕ І В КОЦЮБИНСЬКОМУ

11 червня –	День працівника легкої промисловості
12 червня –	День працівника фондового ринку

Календар сприятливих днів

Вітаємо з днем народження!

***
Зайшлося серце вразливе,
Вона – думками вагітна.
Це – жінка.
Жінка примхлива.
Та однозначно – не відьма.
Мітлу трима серед двору,
Оцінює небо знизу.
Так душу тягне угору,
Аж холод пальці пронизав.
Коханий вийшов із хати,
Пісок у годиннику зміряв.
Навмисне буде мовчати –
Ніхто Ікару не вірив.
Дме вітер в зібгане дишло,
Застигло сонце на скаті –
Усе довкола принишкло,
Бо жінка вчиться літати.
***
Дай їй, Боже, у руки силу,
Щоби ними підняти небо.
Але дай їй більше, ніж
треба,
Щоб ніколи вже не просила.
Дай їй, Боже, у ноги
швидкість,

Щоб летіла, як реактивна,
Бо й хоробра, і вільна, й
активна,
Та шукатиме цілу вічність.
Дай їй, Боже, смутку в очі,
Бо без нього жити не буде,
Бо без нього люди забудуть,
Як вона над горем регоче.
Дай їй м’якості у все тіло,
Щоби добра була і ніжна,
Зачарована і безгрішна…
…Або й грішна – щоб
говорили.
Ще краси попросить у тебе,
Чистоти, і віри, й талану…
Та якщо даси їй кохання,
То нічого більше не треба.
***
Роззявлене черево
електрички
Тебе забирає, і крити нічим,
Ти маєш там їхати цілу
вічність,
Що краще, ніж гарно іти.
Розбовтана кава – так
кожен ранок –
Ти звички вже відточив
філігранно,
І сняться тобі береги
океану,

Де не ступав іще ти.
І мариться небо, як ціла
вічність,
І спокій монаха, що дуже
личить…
І поки ти їдеш у електричці,
Десь там чекає все це.
А завтра – ти просто «біла»
людина,
Прокинешся зранку – 10
година,
Закинеш в рюкзак усю цю
рутину,
І знову в майбутнє несеш.
А там – електричка, кава,
робота,
Якісь перспективи, якісь
турботи,
Чекаєш чи п’ятниці, чи
суботи,
Де кухня, тєлік, диван,
І поки тобі ще усе це
сниться,
Ти їдеш в розпеченій
електричці…
В стаканчику з чаєм у
провідниці
Колишеться океан.
***
Намоталися зорі на роги
волів,

Пахне сіллю, і сіном, і
потом.
Ідучи у поля поміж жовтих
голів,
Я залишу це завтра на
потім.
А сьогодні над світом
світила кишать,
Як мурахи в сандалях у
Бога –
Я усе це прожив ще 100
років назад,
Я вже й не пам’ятаю нічого.
Зараз модно – машини і
стелі без дна,
Зараз час – за життя і за
гроші,
І душа, і країна, й земля в нас
одна,
Тільки люди чомусь, мов
порожні.
І вагітніє небо червоним
вогнем –
З літаків шлють вітання і
подив.
Я б хотів ще пожити
сьогоднішнім днем
Я б залишив це завтра. На
потім.
Кот ЄЛЬПІТІФОР, смт Ворзель

Афіша культурних заходів Приірпіння 9 – 18 червня 2017
ІРПІНЬ
10 червня (сб) 16:00
– Міжнародний фестиваль
укр аїнс ько-ла т війс ького
мистецтва «Єднання культур». Парк ім. Правика.
11 червня (нд) 17:00
– Концерт учнів музичної
школи «Червень музичний».
Площа біля музичної школи
17 червня (сб) 18:00 –
Концерт Циганського театру
«Романс». Центральний будинок культури.
17 червня (сб) 18:00 –
Музичний проект в рамках
«Червень музичний» викладачів М.А. Талалаєва та В.Г.
Жирнова. Площа перед Ірпінською дитячою музичною
школою.

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
9 червня (пт) 18:00 – До
міжнародного дня дружби.
Святковий захід для молоді
та підлітків селища. «Дружба
– це взаєморозуміння і безкорисність». Культурно-оздоровчий комплекс.
9 червня і 16 червня
(пт) 17:00 – «Молодіжний
клуб».
Культурно-оздоровчий комплекс.

10 червня і 17 червня
(сб) 10:00 – Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.
10 червня і 17 червня
(сб) 12:00 – Дитячий клуб.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
10 червня (сб) 15:00 –
Відкриття літньої зони відпочинку. Культурно-оздоровчий комплекс.
11 червня і 18 червня
(нд) 15:00 – Кінофільм
для дорослих. Будинок
культури.
11 червня і 18 червня
(нд) 15:00 – «Зустрічі старшого покоління» Культурно-оздоровчий комплекс.
13 червня (вт) 16:00
– Перегляд фільмів і муль-

тфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.
14 червня (ср) 15:00 –
Мультфильм для дітей. Будинок культури.
15 червня (чт) 15:00 –
Декупаж та вироби «Змайструй сам». Культурно-оздоровчий комплекс.

КОЦЮБИНСЬКЕ
11 червня (нд) 11:00 –
Конкурс на знання народної пісні. Будинок куль
тури.

РОМАНІВКА
10 червня (сб) 15:00 –
«Театральний лікбез». Клуб.

АКТУАЛЬНО

ЗАКУПІВЛЯ СМЕРТІ
Через неспроможність Міністерства охорони здоров’я належним чином
організувати проведення централізованих державних закупівель
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного
призначення, «цинічно порушуються конституційні і людські права
громадян на життя і здоров’я!», – із такою заявою на «Українській правді»
нещодавно виступила Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

Підготувала Олександра РАДОВА

«П

оки діти вмирають
– гроші лежать на закордонних рахунках.
І це, незважаючи на своєчасно
виділені державою кошти. Чому
так сталося і які комерційні таємниці приховує український МОЗ
в таємних договорах з міжнародними організаціями?» – б’є
на сполах відома лікарка і нардеп. З її слів – Міністерству охорони здоров’я для здійснення
державних закупівель із залученням спеціалізованих міжнародних організацій виділено з державного бюджету майже 4 млрд
грн. Ці кошти упродовж листопада-грудня 2016 р. перераховано
на рахунки міжнародних організацій Сrown Аgents, ПРООН,
ЮНІСЕФ.
Однак станом на травень
2017 р. «міжнародними організаціями поставлено медикаментів на склади Міністерства лише
17% (!) від виділених 4 млрд грн
на закупівлю ліків у 2016 році…
Парламент проголосував закон
про міжнародні закупівлі і дав
МОЗу повний «карт-бланш».
І як скористалися довірою парламентарів чиновники Міністерства? Підписали договори, в яких
не встановлені терміни поставок
і терміни придатності ліків.
Парламентський
комітет
з питань охорони здоров’я визнав результати проведення
міжнародних закупівель 20152016 рр. МОЗом незадовільними. Міністерство офіційно своїм
листом відмовилося надати профільному парламентському комітету договори про міжнародні
закупівлі для аналізу невідповідностей, які дозволяють міжнародним організаціям поставляти
препарати з обмеженим терміном придатності.
Хворі помирають або купують ліки за власний рахунок.
МОЗ робить гучні заяви про
реформи, проводить прес-конференції, але мовчить про повну
безпорадність у найкритичніших
питаннях захисту здоров’я українських громадян».
Ольга Богомолець навела
численні приклади поставки життєво важливих препаратів простроченими або такими, термін
придатності яких мав закінчитися через кілька місяців, а то й
навіть днів. «У 2016 р. за 2 млрд
грн, виділених у 2015 р., були
закуплені медикаменти, термін
придатності яких не дозволяє їх
використати!!! Життєво важливий
онкологічний препарат “Вінкристин” було поставлено з терміном придатності лише 4 місяці.
Онкологічний препарат “Метотаб” (метотрексат) – з терміном

придатності менше 6 місяців. Реагенти, що закуповувалися за напрямом “централізована закупівля тест-систем для діагностики
віл-інфекції…” було поставлено
в Україну за 26 днів, а в регіони
– за 7 днів до закінчення терміну

Законопроектом пропонується встановити, що мінімальний
термін придатності лікарських
засобів, що закуповуються із залученням спеціалізованих міжнародних організацій і ввозяться на територію України, має

ЗДОРОВ’Я

Мусій звинуватив МОЗ у корупції та зв’язках з міжнародною
фарммафією. «Угоди з трьома
міжнародними організаціями,
які потрапили до моїх рук і які
підписані Супрун, доводять наявність у МОЗ корупції, яка вже
вийшла на міжнародний рівень.
За цими угодами міжнародні організації не несуть за поставки
жодної відповідальності, можуть
поставити в Україну ліки з будьяким терміном придатності, порушити терміни поставок. Що
фактично і відбувається зараз
– мільярди виведені з країни,
в лікарнях або немає ліків, або
вони протерміновані чи стануть
непридатними через місяць», – 

ДО ВІДОМА

Розпочинається голосування
за проекти до Громадського
бюджету
З 10 по 18 червня 2017 року в Ірпені триватиме
голосування за подані проекти до Громадського
бюджету. Участь у голосуванні може взяти громадянин
України, житель Ірпеня віком від 16 років, який
зареєстрований або проживає (перебуває) на території
Ірпеня, що підтверджується офіційними документами.
Перелік проектів, які допускаються до голосування,
формується з проектів, що
отримали попередню позитивну оцінку виконавчого органу
Ірпінської міської ради, до повноважень якого відноситься
реалізація проекту, затверджені робочою групою та допущені до голосування.
Проголосувати можна за
один проект з І категорії – обсягом коштів до 50 тис. грн – та
за один проект з ІІ категорії –
обсягом коштів від 50 до 150
тис. грн.
У паперовому вигляді
Потрібно прийти в Ірпінську міську раду (ЦНАП, І поверх, вул. Шевченка, 2-а) 10–
18 червня з 9:00 до 17:00 (із
собою мати паспорт; у разі відсутності реєстрації в м. Ірпінь,

придатності.
Поставлено 880 флаконів
препарату “Орунгал”, термін
придатності якого сплив у квітні
2017 року. У Вінницьку область
“приїхав” річний запас препарату для лікування дитячої онкології – 1900 таблеток “Метотаб”,
з яких 1000 – непридатні до використання.
2355 флаконів препарату
“Вінкристин-Тева”, так само життєво важливого препарату для
лікування дитячої онкології, поставлено у Житомирську, Закарпатську, Полтавську, Херсонську
області у грудні 2016 р. – термін
придатності сплив у квітні 17-го
року.
Крім цього Україна сплатила
міжнародним організаціям 5%
від 6 млрд грн за 2015-16 рр. – 
це 300 млн грн. У 300 млн грн
нам обійшлася неспроможність МОЗ створити власну закупівельну агенцію і купувати
медикаменти через систему
Prozorro», – пише О. Богомолець.

становити не менше 2/3 терміну, визначеного виробником,
за умови, якщо виробник визначив термін менше одного року;
і не менш як один рік, за умови,
якщо виробник визначив термін
більше одного року.
«Визначені терміни придатності лікарських засобів, мають
бути обов’язковою істотною
умовою угоди між МОЗ та міжнародною організацією, що
здійснює закупівлю ліків для
України. Це обумовлено тим, що
поставки ліків держава може
здійснювати лише раз на рік.
Тому терміну придатності ліків
має вистачати для можливості їх
використання до наступного бюджетного року», – додає політик.
Окрім прийняття означених
змін до закону Богомолець пропонує створити власну закупівельну агенцію, яка буде чесно,
своєчасно і ефективно працювати через систему Prozorro.

ВРЕГУЛЮВАТИ НА РІВНІ
ЗАКОНУ

Олегу Мусію, заступнику
голови профільного комітету,
за його словами, вдалося роздобути «секретні матеріали» – копії
договорів МОЗ з міжнародними організаціями (ті самі, які
в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун відмовилася демонструвати на одному з засідань комітету, пояснивши, що
закупівлі проходять відповідно
до внутрішніх правил і процедур
міжнародних організацій, тому
вони мають право не показувати
договори – це їхня комерційна
таємниця).

Для вирішення проблеми,
яка, за її словами, була штучно
створена, вона підготувала і внесла на розгляд Верховної Ради
законопроект про внесення змін
до Закону «Про лікарські засоби» щодо термінів придатності
ліків, закуплених із залученням
спеціалізованих організацій. Цей
законопроект підтриманий Комітетом та рекомендований для
включення у порядок денний
парламенту.

Університет державної фіскальної служби, факультет
«Підготовки, перепідготовки та підвищення працівників
податкової міліції»

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ?

МОЗ: «ЕФЕКТИВНО
Й ЕКОНОМНО»
У МОЗ же, навпаки, закупівлі
медикаментів за бюджетні гроші
з залученням міжнародних організацій вважають ефективними,
вказуючи також на значну економію. «Економія бюджетних коштів на закупівлі ліків за кошти
державного бюджету 2016 року
за 12 програмами, що координує Crown Agents, може перевищити 86 млн грн», – повідомило
днями МОЗ.
Поки МОЗ і профільному
комітету ВР не вдалося знайти
спільну мову. Їхні стосунки скоріше схожі на подружні перед
розлученням. Не варто забувати, що закупівля ліків – це командна робота, до якої як прямо,
так і опосередковано залучені
і міжнародні компанії, і МОЗ,
і профільний комітет Верховної
Ради, пацієнтські організації, лікарі… Та й оперативно вибудувати кардинально нову прозору
систему закупівель у країні, що
перебуває на одному з останніх
місць у світі за індексом сприйняття корупції, знайти баланс
між ціною та якістю ліків за режиму жорсткої економії бюджетних
коштів – завдання надскладне.
Невміння української сторони
оперативно вирішувати нагальні
питання, дивитися хоча б на крок
уперед, а також особливості ведення бізнесу «по-українськи»
не могли не внести свою лепту
у непростий процес закупівель
по-новому.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ
ДО ВСТУПУ У 2017 Р.

ТЕЛ.: (063) 428-92-81

Детальна інформація на сайті nusta.edu.ua

Інформація за номером: (063) 428-92-81

мати довідку про місце роботи, навчання, службу чи інші
документи, які підтверджують
факт проживання в місті).
В електронному вигляді
На сайті Ірпінської міської
ради www.imr.gov.ua знайти
у розділі «Громадський бюджет» і проголосувати з 00:00
10 червня до 24:00 18 червня
2017 р.
На дому
Для осіб, які не здатні самостійно пересуватись та які
мають документи про визнання певної групи інвалідності, треба надіслати заявку
до 16.06.2017 р. на адресу:
08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. У заяві необхідно
зазначити адресу проживання
та номер телефону. Проголосувати можна буде з 9:00 до
17:00.

стверджує нардеп.

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Наші переваги: якісна освіта, безкоштовне навчання,
проживання, конкурентні переваги при працевлаштуванні.

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР
на факультет податкової міліції в Університет
Державної Фіскальної Служби України.
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ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР

В УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
НА ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.

Контактний телефон: (063) 428-92-81.

КОНКУРС

Учасники АТО в Ірпені можуть
отримати підтримку власної
справи
В Ірпені з 7 червня 2017 року вперше в Україні оголошено
конкурс підприємницьких проектів для учасників АТО
«STARTUP IRPIN».
Головною метою конкурсу є поліпшення життя ветеранів-учасників АТО шляхом
підтримки їх підприємницької діяльності та відкриття ними власного бізнесу; забезпечення ефективної
соціально-економічної
адаптації та формування сприятливих умов для розкриття ними
підприємницького потенціалу і
відкриття свого бізнесу з метою
підвищення добробуту їх сімей
та територіальної громади міст
й країни в цілому, а також створення робочих місць майбутніми підприємцями для учасників
АТО.
Під час проведення конкурсу
кожен учасник отримає професійну консалтингову допомогу: в
побудові бізнес-моделі, юридичних аспектах, бухгалтерському
супроводі, основах оподаткування, маркетингу, виведення
компанії на міжнародний рівень,
створення торгової марки тощо.
Безповоротна грантова підтримка переможцям конкурсу
надається на започаткування
підприємницької діяльності та
малого бізнесу. Подані на конкурс бізнес-плани мають демонструвати високий потенціал, довгострокові перспективи
отримання прибутку та мати
реалістичні ринкові показники,
передбачати створення умов для
зайнятості.
Загальний розмір призового
фонду конкурсу, що проводиться для підприємців-учасників
АТО на реалізацію бізнес-проектів, становитиме 200 тис. грн та
буде розподілений між трьома

проектами-переможцями. Бюджет одного проекту має складати від 50 до 100 тис. грн.
Участь може бути індивідуальною й командною.
Умови участі в конкурсі читайте на сайті: theirpin.city.
Документи надаються учасникам після реєстрації за посиланням: docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeYBjCkrP6nIp9IJZ0J
OEVQ6LfIHhRH0VtfEKrbEDGqKLq
YRg/viewform.
Періоди проведення конкурсу:
7.06 – 31.06 – реєстрація
учасників конкурсу, перший відбірковий етап;
1.07 – 31.08 – написання
бізнес проектів, проведення консультацій з експертами та тренінги бізнес спрямування;
11.09 о 16:00 – дедлайн по
здачі проекту, його реєстрація;
12.09 – 19.09 – розгляд експертною конкурсною комісією
всіх проектів, визначення переможців;
22 вересня 2017 року – офіційне оголошення результатів,
урочисте нагородження переможців конкурсу.
Організатори: ГО «Ірпінська міська спілка воїнів-інвалідів АТО» у співпраці із ГС
«Ірпінська Агенція Розвитку»,
партнерами конкурсу стали
інвестиційна компанія «Pro
Capital Investment», Перший
діловий канал, Київський
національний
економічний
університет ім. В. Гетьмана».
Спонсор конкурсу – ТОВ «Будфірма Синергія».
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ВИНАХОДИ УКРАЇНЦІВ
АВТОМОБІЛЬ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ПОВІТРІ

48-річний харків’янин Олег Збарський створив автомобіль,
що працює на стисненому повітрі. Хоча така екомашина рухається зі швидкістю всього 40 км/год, однак не виробляє
шкідливих викидів і дозволяє їздити абсолютно безкоштовно.
Олег Збарський ще у 2009 р. переобладнав свої старенькі
«Жигулі», тож тепер авто живиться винятково стиснутим повітрям. Відповідно, замість вуглекислого газу вивільняється кисень. Недоліками є великі громіздкі балони з повітрям, котрі
доводиться возити із собою. Повітря в них вистачає, аби подолати всього 10 км. Однак винахідник обіцяє не зупинятися
на досягнутому і вдосконалювати свій винахід.

ДРОВА ЗАМІСТЬ БЕНЗИНУ

А донеччанин Сергій Лагунов кинув виклик нафтовій промисловості та фактично поставив на потік виробництво автомобілів, що працюють на дровах. Справедливості заради
варто зазначити, що автомобіль не створюється з нуля, а кардинально переробляється.
За словами винахідника, на паливо годяться будь-які дрова
– не тільки покупні, а й ті, що можна назбирати в лісі. «Два кілограми дров – еквівалент літра бензину, – розповідає Сергій
Лагунов. – А якщо заправляти машину деревним вугіллям, то
кілограм вугілля відповідає літру бензину».
Переобладнання машини обходиться в $1000. Але, найголовніше, після модернізації авто водій не відчуває, що їздить
на дровах, а не на бензині: жодної різниці! «Навіть звичайні “Жигулі” розганяються до нормальних трасових швидкостей!» – запевняє винахідник.

ЕКОНОМНА ЛАМПОЧКА
43-річний підприємець із Луцька Сергій Іванов винайшов
світлодіодну лампу, яка вдвічі економніша від імпортних
аналогів. За словами автора винаходу, ні для кого не секрет,
що світлодіоди замінюють звичайні лампи розжарювання,
споживаючи енергії в 10 разів менше і в 50 разів довше
працюючи. При цьому вони не вимагають утилізації, як економні ртутні лампи, оскільки не містять шкідливих речовин.
Розробка Іванова, на яку пішов не один рік, унікальна й
тим, що їй не потрібне класичне живлення та охолодження,
при цьому вона не виділяє конденсат. Сергій упевнений, що
якби всі українці перейшли на такі лампи, заощаджену електрику можна було б перевести на системи опалення і не витрачатися на дорогий газ. Новинку винахідник запатентував
і готовий віддати в масове виробництво.
Підготувала Олександра РАДОВА

В магазин одягу Конфісклад (по вул, Авіаконструктора Антонова, 8-а)
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
Графік роботи 5/2 з 9.00 до 19.00
Звертатися за тел. (098) 682-93-20

ПРОДАМ ГАРАЖ
Шлакоблок, 24 м. кв.,
підвал на весь гараж.
Район кооперативу «Схід».
Ціна 3000 у.о. Торг.

(067) 976-20-44
В продовольственный
мини-маркет в городе Киеве
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ И ОХРАННИК.
Жильё предоставляется
бесплатно. Детали по тел.:
(095) 361-75-82, Марина.

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

КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.gruzproffi.com

(067) 401–40–43; (050) 357–26–00

БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
В М. ІРПІНЬ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ЕКСКАВАТОРЩИКА
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ.
(068) 372-57-93.

Обміняю або
продам
3-КІМНАТНУ
КВАРТИРУ
на вул.
Михайлівській,
м. Ірпінь, на
1-кімнатну
в м. Ірпінь,
з доплатою.
(067) 976-20-44
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