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РЕДАКЦІЯ 

Запрошуємо в суботу 22 липня взяти 
участь у велопробігу на честь відкриття 

оновленої кільцевої дороги під 
залізницею. Реєстрація учасників – 

о 9:30 на Єврокільцевій площі
в Ірпені (на розі Підгірної та

Пісочної вулиць).

Старт о 10:00.

ІРПІНЬ ВІДКРИВАЄ 
оновлену об’їзну дорогу

30 липня о 15:00 
Гала-концерт переможців поетично-

бардівського фестивалю 

«ІРПІНСЬКИЙ ПАРНАС»
На вас чекають: виступи переможців, членів 

журі, поетів і музикантів з різних областей України
Організатори: Національна спілка письменників 

України, редакція газети «Ірпінський вісник», відділ 
культури, національностей та релігій

Центральна площа на вулиці Шевченка
поруч з бібліотекою Ірпеня

На фінішну пряму вийшли роботи на найбільшому дорожньому об’єкті Ірпеня. На 
вулиці Підгірній покладено останній шар асфальтного покриття.
«Тепер нам залишиться лише зробити розмітку та встановити дорожні знаки для 
водіїв», – розповідає представник підрядної організації Олександр Пащинський. Вулиця 
Підгірна протяжністю 3 км має для Ірпеня стратегічне значення: вона є альтернативою 
залізничного переїзду та з’єднує дві частини міста. Ремонтні роботи тут стартували 
влітку минулого року. Несподіванкою для робітників стали поклади торфу, що 
помилково не були виявлені раніше – довелося робити повне виторфування.
«Ми мали два рішення питання: або зробити дорогу поверх торфу років на 7–8, або 
провести виторфування, звичайно, затримавшись у вимозі плану, але зробити дорогу 
ідеальною років на 30–40», – пояснює мер Ірпеня Володимир Карплюк.
Тож Підгірна засяє новою красою та повністю зафункціонує вже цієї суботи – 22 липня.
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14 липня на вулиці Натана 
Рибака в Ірпені відбулося 
урочисте вручення ключів 
від квартир учасникам 
бойових дій в Афганістані 
та на території Донецької 
і Луганської областей. Три 
родини воїнів-афганців 
отримали довгоочікуване 
житло.

«Афганська  організація  Ір-
пеня є однією з найсильніших, 
а  її  лідер  Ігор  Панасюк  завж-
ди проявляє себе з найкращої 
сторони. І коли він сприяє от-
риманню  ветеранами  житла 
за  недержавний  кошт,  то  це 
дійсно подія і для всієї області, 
і для України», – зазначив на-
чальник  управління  з  питань 

внутрішньої політики Київської 
обласної  державної  адміні-
страції Олександр Євстратов.
Завдяки  активній  роботі 

Ірпінської  регіональної  спіл-
ки  ветеранів  Афганістану  та 
учасників  АТО  за  рік  вдалося 
забезпечити житлом 12 родин 
воїнів-інтернаціоналістів.  У 
лютому  цього  року  вже  було 
вручено  ордери  на  житло  9 
учасникам та їхнім сім’ям.
За  словами  голови  Ірпін-

ської регіональної спілки вете-
ранів Афганістану та учасників 
АТО  Ігоря Панасюка,  реалізу-
вати цей масштабний соціаль-
ний  проект  вдалося  завдяки 
залученню  альтернативних 
джерел  фінансування:  «Най-
важче  було  почати  і  знайти 

інвестора. Зі 120 людей ми об-
рали  лише  одного.  Він  пішов 
нам назустріч, ми у свою чергу 
теж.  Ми  не  збираємося  зупи-
нятися – плануємо побудувати 
24 квартири».
«Не  вперше  ірпінці  пока-

зують приклад усій державі. Я 
пишаюся  тими  захисниками, 
хто  пройшов  Афганістан,  хто 
зараз  проходить  війну.  Без 

допомоги держави за рік вру-
чили ключі вже від 12 квартир. 
Якщо кожне місто в Україні це 
зробить,  то  у  нас  взагалі  не 
буде  проблем  із  житлом  для 
захисників Вітчизни», – наголо-
сив  присутній  на  урочистому 
врученні  голова  Партії  захис-
ників Вітчизни Юрій Кармазін.

Офіційний сайт ІМР

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДОБРІ НОВИНИ

СПІЛЬНА СПРАВА

Літо, яке 
залишилося… 

Мабуть,  кожна  дитина  прагне  бути  дорослою.  І  щоб 
пошвидше. Але є те, що залишається у дитинстві назавж-
ди, і перетягнути це у доросле життя практично неможли-
во. Для мене це – літо. Оця майже повна свобода, яку не 
здатні були затьмарити будь-які літні домашні обов’язки 
– піском видраїти усі каструлі і відчухрати від пригару дві 
чавунні чорні сковорідки, перебрати усі дрібнички у дитя-
чій кімнаті, наново скласти начиння у всіх шафках кухні, 
протерти пилюку з усіх книжок у бібліотеці, перетрусити 
усі килими і постіль, побороти бур’яни на городі...
Між тим літо було якоюсь шпариною у міжчассі, потра-

плянням у заповітний світ, який весь рік був закритий під 
важкою лядою і забитий дощатою шкільною підлогою, на-
тертою до блиску соняшниковою олією.
Літо виявляло в нас архітекторів затійних халабудок і 

градоначальників усього подвір’я на кілька соток батьків-
ської садиби, видатних письменників, які писали безкінеч-
ні романи і вірші, музикантів, котрі творили увертюри на 
ложках, каструлях, цибулевих стеблинках і на всьому, що 
може видавати бодай якийсь  звук. Виявляло креативних 
модельєрів для усіх – навіть одноногих і лисих ляльок; тер-
плячих дресирувальників домашніх собак, котів, кроликів, 
курей та індиків; фантастичних кухарів, які могли приго-
тувати ніжний бісквіт із білого піску і празький торт із чор-
нозему, прикрасивши його листочками м’яти для апетиту.
Ми палили вечорами багаття, смажачи в ньому на вуг-

лини картоплю, забиралися в хащі малинника, де слухали 
коників, поселялися на горищах, вимощуючи собі м’які ліг-
вища, де з таким захопленням ковтали нові пригоди Жуля 
Верна, особливо коли у цей час лупив дощ по даху. І після 
кожного дощу гасали босоніж по теплих калюжах.
Але найбільше щастя дитинства – море. 10 днів на ма-

лолюдному узбережжі поглинали собою все літо. Є море 
– є літо. Нас ніщо не лякало – ні повна відсутність комфор-
ту проживання у дерев’яному будиночку, розпеченому за 
день на сонці, ні туалет, до якого можна й не добігти – так 
далеко його розмістили, а добіжиш – однаково мало радо-
сті – таких загажених вбиралень я навіть серед безплатних 
на вокзалах не бачила. Не лякали дощ і шторм – ми одна-
ково були частиною цієї несказанної благодаті, яка уосо-
блювала собою літо, щастя і безмежну закоханість у життя.
Знаходячи радість у багатьох миттєвостях своїх дорос-

лих буднів, я з прикрістю розумію: у них майже не залиши-
лося місця для моря, для горищ-читалень, багать і печеної 
у них картоплі. Але й це не головне. Разом із дитинством, 
його літом і його морем пішло відчуття безмежності часу, 
ба, – вічності, яка була вплетена у кожен день існування. А 
також того, що світ влаштований як одне нескінчене «до-
росле» літо – живи, радій, насолоджуйся, твори – ти віль-
ний!
Літо,  як  і  усе  інше,  ніби  стиснулося,  стало  коротким 

фрагментом короткого життя – отією 10-денною відпуст-
кою на морі.
Та й море очужіло, віддалилося, ніби відхлинуло, ого-

ливши дно моєї туги за його таким розмаїтим і таким до-
рогим мені кримським узбережжям.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Ірпінь змалюють відомі 
художники з усієї України
З 12 по 24 серпня в Ірпені проходитиме мистецька акція 

«Намальований Ірпінь», про що на своїй сторінці у Facebook 
заявив міський  голова Володимир Карплюк. У рамках  за-
ходу понад 20 митців з усієї України і така ж кількість ху-
дожників Приірпіння писатимуть  Ірпінь. Побачити роботи 
митців можна буде 24 серпня на святкуванні Дня незалеж-
ності  України.  Фестиваль  «Irpin  Art  Fest»,  у  рамках  якого 
відбувається акція, буде проведений одразу після відкриття 
пам’ятника Тарасу Шевченку на центральній площі міста. 

Ірина СІТНІКОВА

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО:
як змінити військову 
форму на діловий костюм
Нещодавно в Ірпені відбувся 
перший тренінг у рамках 
конкурсу серед учасників 
АТО «STARTUP IRPIN». 
Цей конкурс проводиться 
вперше і лише в нашому 
місті, проте має велике 
значення для всієї країни. 

Проблема соціалізації учас-
ників  бойових  дій  є  дуже  го-
строю,  про  що  стверджують 
і  самі  бійці:  «Важко  влитися  в 
цивільне життя,  взяти  ініціати-
ву на себе, бо коли повертаєш-
ся,  опускаються  руки  –  зовсім 
інші реалії: коли ти там і коли 
ти  тут».  Із  2015  р.  психологи 
по  всій  країні  почали бити на 
сполох – людям, що пережили 
військову муштру та бойові дії, 
важко  заново  влитись  у  роз-
мірене цивільне життя. Проте, 
як показує світовий досвід, ар-
мія – це не хрест на житті люди-
ни, а відправний пункт, можли-
вість, яку слід використати, аби 
досягти життєвих висот.
Ірпінська міська рада  ініці-

ювала перший в Україні проект 
із допомоги колишнім учасни-
кам  АТО  у  відкритті  власного 
бізнесу.  Це  дозволить  бійцям 
не тільки відчути себе в безпе-
ці після повернення додому, а 
допоможе  в  розвитку  малого 
та середнього бізнесу в Ірпені. 
Учасники бойових дій з 1 черв-
ня мали  змогу  протягом міся-
ця зареєструватись у конкурсі. 

Проект  «STARTUP  IRPIN»  пе-
редбачає  конкурсну  програму 
з  подальшою  допомогою  та 
консультацією.  Безкоштовно 
проводяться  тренінги  з  основ 
підприємницької діяльності си-
лами спеціалістів у  галузі  еко-
номіки. 
Разом  із  консультантами 

АТОвці  вивчатимуть  джерела 
ідей для ведення бізнесу, скла-
датимуть  власні  бізнес-плани, 
шукатимуть інвесторів та вигід-
но презентуватимуть свої про-
екти.  Тобто,  для  конкурсантів 
проведуть  експрес-навчання 
як  для  студентів  економічних 
університетів.  Зокрема,  про-
фесор  Київського  національ-
ного економічного університе-
ту ім. В. Гетьмана проводитиме 
майстер-класи  та  розказувати-
ме усі тонкощі ведення бізнесу.
Надихнути  своїм  прикла-

дом  і поділитись досвідом ви-
явили бажання і гості з-за кор-
дону, а саме – американський 
дослідник  бізнесу,  стипендіат 
програми  Фулбрайта  Військо-
вої академії США Майкл Оттен. 
Батько Майкла – колишній офі-
цер МВС, а тепер – власник од-
нієї з найуспішніших будівель-
них  компаній  у  США.  Разом 
вони приїхали до  Ірпеня, щоб 
розповісти, як використати на-
вички військової справи у ство-
ренні  успішного  бізнесу.  «Все 
почалось із маленького офісу у 

поганому районі,  а  виросло в 
одну із найуспішніших та най-
більш  шанованих  компаній  у 
місті. Досвід мого батька може 
послужити прикладом того, що 
військова  служба  –  це  добре 
місце для розвитку якостей, не-
обхідних для досягнення успіху 
в бізнесі. Батько прослужив на 
військовій базі 22 роки і каже, 
що нізащо не досяг би успіху в 
бізнесі, якби не військова служ-
ба».
Загалом  у  проекті  зареє-

струвались 63 учасники АТО, в 
основному  хлопці  з  Приірпін-
ня, проте є кілька осіб з інших 
регіонів. Протягом двох місяців 
усі  вони  проходитимуть  нав-
чання і консультації й у вересні 
презентують свої бізнес-проек-
ти. Переможців конкурсу буде 
оголошено  22  вересня.  Три 
найкращих проекти отримають 
фінансування  від  спонсорів  – 
від 50 до 100 тис. грн, а також 
безкоштовну  консультацію  з 
будь-яких  питань  з  ведення 
бізнесу – фінансових, юридич-
них, маркетингових – від спон-

сорів конкурсу – «Proinvestment 
Capital»,  будівельної  компанії 
«Синергія»,  КНЕУ  ім.  В.  Геть-
мана та інших. Для тих, хто не 
потрапив у число переможців, 
буде  призначено  додаткове 
фінансування,  якщо  проект 
зацікавить  інвесторів.  До  того 
ж цей проект дає базу для са-
морозвитку і знайомить з інши-
ми економічними  грантами,  у 
яких можуть взяти участь бійці 
АТО.
Міський  голова  Ірпеня  Во-

лодимир  Карплюк,  що  скеро-
вував тренінг, зазначив: «Одні-
єю з наших мрій було створити 
на базі Ірпеня своєрідну Мекку, 
яка б генерувала цікаві ідеї, що 
втілювалися  б  у  бізнес-проек-
ти. І те, що ця ініціатива пішла 
саме від учасників АТО – дуже 
класно. Я думаю, на наступний 
конкурс ми збільшимо бюджет. 
Я не проти, щоб це був Всеу-
країнський  конкурс,  але  хочу, 
щоб  ці  стартапи  реалізовува-
лись саме у нас».

Ірина СІТНІКОВА

Секрети і деталі успіху 
дізнаєтесь на тренінгу, що 
проходитиме 4 серпня у 
приміщенні актової зали 
міської ради м. Ірпінь 
з 16:00 до 18:30. Про 
методологію «Scrum» та 
особливості використання 
її в роботі розповість Леся 
Харітоненко.

Що таке «Scrum»?

• Методологія  управління 
проектами,  яка  побудована 
на  принципах  тайм-менедж-
менту.
• Основною її особливістю 

є  залучення  до  процесу  всіх 
учасників, причому у кожного 
з них є своя певна роль.

• «Scrum» ефективно засто-
совується  в  розробці  плану, 
проекту як серед молоді,  так 
і  серед  провідних  успішних 
компаній. 
•  Спосіб  управління  про-

ектом,  який  за  менший  час 
може дати більший результат 
кращої якості, без витрат ве-
ликих коштів.
• Підвищення згуртовано-

сті команди.
Для кого тренінг?
– Для голів учнівського са-

моврядування шкіл.
– Для керівників навчаль-

них  установ  і  громадських 
об’єднань.
–  Для  представників  апа-

рату  міської  ради  та  управ-
ління освіти та науки.
– Для всіх небайдужих, хто 

бажає  створити  свою  творчу 
команду з креативним проек-
том.

Реєстрація: osvita.rada@
gmail.com.

Участь на безоплатній ос-
нові.

ЯК ДОСЯГТИ БІЛЬШОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
команди і мати успіх вашого проекту?

СЕМІНАР

В ІРПЕНІ ВЕТЕРАНАМ 
АФГАНІСТАНУ
вручили ключі від квартир

Шановні читачі!
На превеликий жаль, у 

зв’язку з реорганізацією 
«Укрпошти» кілька тижнів 
поспіль спостерігаються 
збої в доставці газети.
Просимо вас не за-

лишати без уваги жоден 
номер «ІВ», який до вас 
не потрапив чи дійшов із 
суттєвим запізненням. Га-
зету ви маєте отримувати 
щосуботи – у крайньому 
випадку щопонеділка. 
В іншому випадку 

просимо вас інформувати 
редакцію про подібну 
прикрість за номером: 
60-416 або ж телефону-
вати у відділ доставки: 
(044) 550-50-39.
Сподіваємося, що наша 

спільна тверда позиція в 
намірі отримувати якісну 
послугу дасть свої пози-
тивні результати.
Щиро сподіваємося на 

ваше розуміння і підтрим-
ку!

З повагою, редакція «ІВ»

Фото: Ю. Бережко-Камінська



№  29.  21  липня 2017 року 3 

ШАХРАЇ ВЛАШТОВУЮТЬ
В ІРПЕНІ ВИСТАВИ
Відібрати в людини 
майно чи гроші можна 
двома способами: 
зухвало пограбувати або 
«елегантно» видурити. 
Ця історія сталася в 
центрі Ірпеня з поважною 
жінкою, науковцем-
інженером.
Пенсіонерка  йшла  по 

вул. Шевченка, була задоволе-
на, що вдалося без особливої 
черги заплатити за комунальні 
послуги. Щоправда, не встигла 
отримати пенсію через обідню 
перерву. Вирішила чекати. На 
початку  зони  відпочинку  біля 
машини стояли двоє – чоловік 
(віком за сорок) і жінка (моло-
да), обоє на вигляд інтелігент-
ні, дещо схвильовані. 
Раптом  чоловік  звернув-

ся  (з  іноземним акцентом) до 
Антоніни Павлівни: «Ви могли 
б нам помогти? Нам потрібно 
дістатися до лікарні. Я приїхав 
зі Швейцарії  і  привіз медика-
менти для АТОвців, мені треба 
терміново їх завезти, покажіть, 
як  проїхати».  Пані  Антоніна 
пояснила. Чоловік відреагував: 
«А в лікарню? Краще покажіть. 

Сідайте в машину. Ми вас на-
зад привеземо». Взагалі-то не в 
правилах пані Антоніни сідати 
в машину з незнайомцями, але 
ж, з одного боку, йшлося про 
медикаменти для бійців АТО, з 
другого – пенсіонерка не зро-
зуміла,  яка  потрібна  лікарня: 
в Бучі чи військовий госпіталь. 
Вона сіла в машину,  і чоловік 
тут же рвонув з місця. 
Пролунало  запитання:  «А 

ви  заміжня?».  –  «Заміжня».  – 
«Чудову  маєте  зовнішність». 
Напарниця відмовчувалася. «І 
у вас є нерухомість?» – «Є». Чо-
ловікові раптом телефонують, 
він реагує:  «Шевченко слухає. 
Я  зайнятий,  мені  потрібно 
встигнути  відвезти  медика-
менти...» Пані Антоніна ні про 
який підступ не здогадується, у 
голові дзвенить кодова фраза: 
«Медикаменти для АТОвців». 
Знову дзвінок,  водій диву-

ється: «Як упав?.. Зламав руки 
і  ноги,  і  голову  пошкодив? 
Хірург  потрібен...  операція... 
Скільки  грошей?»  За  спиною 
у Антоніни Павлівни жінка по-
чинає плакати. «Що ж робити?! 
– розпачливо вигукує чоловік. 
– Ви не знаєте, скільки беруть 
хірурги  за  операцію?»  Пані 
Антоніна  відповідає:  «Багато 
беруть, і в доларах, і гривнях». 
«Мені треба підвезти туди гро-

ші, – обертається. – У вас є 7 
тисяч?»  –  «Ні.  Звідки  у  мене 
такі гроші?» У чоловіка в руках 
з’являється солідна пачка євро, 
перетягнена  гумкою:  «У  мене 
є євро, але я не можу їх обмі-
няти, в банках не беруть. Крім 
того мені потрібна довідка про 
те,  що  я  їх  обміняв».  Дістає 
якусь  банківську  картку,  по-
казує,  англійською  написано 
назву  банку,  якого  в  Україні, 
напевно, немає... 
Знову  звучить:  «У  вас  є  7 

тисяч?» – «Звідки, якщо я пен-
сію отримую 1600». –  «Але ж 
чоловік працює?» – «Працює. У 
нього майже така пенсія». 
Антоніна Павлівна й далі ві-

рить, що незнайомці привезли 
медикаменти.  Машина  стоїть 
майже на перехресті. «Ну чому 
ви не їдете? Я вам покажу, де 
лікарня,  їдьте  слідом  за  авто-
бусом, що їде в Бучу». Обста-
новка  нагнітається  зойканням 
жінки позаду: «Ой, він помре... 
поки ми доїдемо...» У чоловіка 
і його помічниці страшне, без-
вихідне становище і тільки Ан-
тоніна Павлівна –  та людина, 
яка може їм допомогти. 
Нарешті  чоловік  просить: 

«Ви мені дайте кільце і що там 
у вас є в гаманці, а я вам дам у 
заставу три тисячі євро. І при-
значте  зустріч.  Я  вам  усе  по-

верну».  У  Антоніни  Павлівни 
в гаманці – одна стодоларова 
банкнота,  яку  вона  носить 
про всяк випадок... Купюра й 
обручка  опиняються  в  руках 
чоловіка,  натомість  він  кладе 
три пачки євро в портфельчик 
і простягає Антоніні Павлівні. 
Несподівано  водій  каже: 

«А могли б ми у вас залишити 
вантаж?  Потім  заберемо.  До 
речі,  у  вас  вдома  золото  ще 
є?» – «Ні, ніякого золота немає. 
Ми  малозабезпечені  люди. 
Живемо в будинку зі старими 
меблями, який нам дістався від 
батьків». 
Водій  відвозить  Антоніну 

Павлівну  «туди,  де  взяв».  О 
14:00 пані Антоніна прийшла 
в хол готелю «Ірпінь». Проче-
кала до глибокого вечора. На-
решті  вона  вирішила  глянути 
на  «єврозаставу»  в  портфелі. 
Нею  виявилися  три  рожевих 
пакуночки серветок. 
Тож за золоту обручку і сто 

доларів пенсіонерка придбала 
портфельчик із серветками і... 
сумний досвід. Слава Богу, що 
не привела аферистів додому, 
як це сталося з ірпінцем з вули-
ці Ватутіна місяць тому. 

Володимир КОСКІН

Завершено капітальний ремонт дороги по вулиці Ки-
ївській від Університетської до Виговського в Ірпені. 

Як і всюди – замінено усі підземні комунікації, вимощено 
тротуари. Днями буде нанесено розмітку. Рух на оновле-
ній вулиці відновлено. 
Нагадаємо, що в минулому році була зроблена ділян-

ка цієї вулиці від Виговського до Лєрмонтова, а також від 
Української до Соборної.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

СЕРЕД КРАЩИХ

ІРПІНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ ХОР 
підкорив Румунію
Нещодавно церковний 
хор ірпінського храму 
Св. Миколая посів 
перше місце у П’ятому 
інтернаціональному 
конкурсі-фестивалі хорової 
музики ім. Гавриїла 
Музическу в м. Ясси. У 
фестивалі також взяли 
участь хорові колективи 
з Іспанії, Китаю, Сербії, 
Італії, Греції, Румунії.

Метою цього масштабно-
го  заходу  є  популяризація 
хорового  виконавства  серед 
дітей,  молоді  і  широкого 
кола  слухачів.  Саме  тому  у 
конкурсі брали участь дитячі, 
аматорські,  церковні  хори, 
студентські  хори  середніх 
навчальних  закладів,  вищих 
навчальних закладів без му-
зичного  профілю  освіти,  та, 
звичайно, студентські хори з 
музичним  напрямком  осві-
ти. Приємним фактом стало 
те, що в більшості  з цих  ка-
тегорій призові місця посіли 

українські  хори  з  Тернопо-
ля,  Чернівців,  Кривого  Рогу 
тощо.
Ірпінський  хор  виступив 

у  конкурсному  прослухову-
ванні  та  у  святковому  кон-
церті  на  площі  біля  Палацу 
культури  міста  з  творами 
Г.  Музическу,  К.  Стеценка,  а 
також  творами  доби  бароко, 
обробками  українських  на-

родних пісень  і  сучасною хо-
ровою музикою.
Колектив повернувся пере-

повненим  незабутніх  емоцій 
і  гордістю.  Велику  вдячність 
учасники хору висловили при-
хожанам храму Св. Миколая, 
адже цього разу подорож була 
здійснена саме за їх фінансо-
вої підтримки.

Ірина СІТНІКОВА

РЕКОНСТРУКЦІЮ МІКРОРАЙОНУ «БКЗ» ЗАВЕРШАТЬ 
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ
Після кардинальних змін у центрі Ірпеня, перевтілюва-

тися почали і старі частини міста. Капітальна реконструк-
ція стартувала у мікрорайоні «БКЗ». Для цього з міського 
року виділили 5 млн грн.
«Цей район роками, десятиліттями не реконструю-

вався. Тепер він буде мати абсолютно новий вигляд. 
З’являться тротуари і новий асфальт. Це – найбільше 
капіталовкладення на один район за увесь час», – розпові-
дає депутат Ірпінської міської ради Олександр Маркушин. 
Зміняться вулиці на БКЗ не лише зовні. Саме зараз замі-
нюють стару теплотрасу, а водоканал готується замінити 
частину каналізаційного колектора.
У передчутті позитивних змін – і батьки найменших 

мешканців міста. Уже незабаром тут відкриють новий 
дитячий садочок, а також встановлять розважальний 
комплекс. Закінчити реконструкцію мікрорайону плану-
ють до кінця осені. Далі будівельні роботи перенесуться і 
в інші частини міста.

ОНОВЛЕННЯ В КОЦЮБИНСЬКІЙ ШКОЛІ
Минула майже половина літніх канікул. Поки в Ірпені 

добудовують школи й облаштовують спортивні майдан-
чики, у Коцюбинському також кипить робота.
У рамках виділених коштів з Ірпінського міського 

бюджету за зверненням депутата Богдана Слюсаренка 
розпочато ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №18.
«На цьому етапі частину даху вже повністю перекри-

ли, деякі проблемні ділянки так само відремонтували. 
До 1 вересня всі роботи по ремонту даху будуть заверше-
ні», – коментує Богдан Слюсаренко. Також суттєвих змін 
зазнає актова зала навчального закладу. Планується об-
лаштувати підвісну стелю і сучасну систему освітлення, а 
також замінити старі вікна. Наразі завершується підготов-
чий етап і вже незабаром розпочнуться ремонтні роботи.
Як розповів пан Слюсаренко, «планується косметичний 

ремонт кабінету для позашкільних занять учнів», де діти 
зможуть проводити свій час після уроків, відпочивати, 
готуватися до різних заходів й відвідувати творчі гуртки 
та секції.

ТОВ «СП-ЕКОНІКА» ВИЇХАЛО З КОЦЮБИНСЬКОГО
Скандальне ТОВ «СП-Еконіка», яке місцеві жителі та 

громадські діячі підозрювали у зберіганні токсичних від-
ходів, облишило територію Коцюбинського, вивізши всі 
речі і «результати» діяльності. За словами Богдана Слюса-
ренка, члена місцевого виконавчого комітету, це сталося 
завдяки розірванню договору оренди представниками 
«Теплозвукоізоляції» і, звичайно ж, – завдяки увазі громад-
ськості: «Спасибі всім активним жителям, які підняли цю 
тему в соціальних мережах і винесли її на новий рівень». 
Водночас Слюсаренко обіцяє шукати причини викидів 
токсичних речовин, попри акт групи екологів, в якому 
зазначено, «що екологічна ситуація в межах “Теплозвукоі-
золяція” стабільна і не несе загрози жителям».

В ІРПЕНІ ОРГАНІЗОВУЮТЬ «ДНІ КІНО»
З 15 по 23 липня о 21:30 креативне кафе «Газон» 

влаштовує кіноперегляди просто неба. У «кіно-меню» – 
мюзикл, драми, комедія, мелодрама. 

ДЕ МОЖНА ЗАБРАТИ ВТРАЧЕНІ В ЦЕНТРІ ІРПЕНЯ РЕЧІ
Загубили документи? Знайшли чиїсь ключі? Звертайте-

ся до чергового працівника відділу оперативного моніто-
рингу у приміщенні міської ради – для того, щоб забрати 
втрачені речі і віддати знахідки.

НОВИЙ РЕКОРД: ІРПІНЬ ЗАБИВ 14 ГОЛІВ!
16 липня 2017 р. в Ірпені видався і справді історичним 

днем. Наші хлопці з ФК «Іріпінь-Чемпіон» забили 14 «су-
хих м’ячів» команді з Гаврилівки у 13-му турі чемпіонату 
Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу. 
Це – найрезультативніший рекорд в історії нашого клубу 
за кількістю забитих м’ячів, та й рекорд найрезультативні-
шого матчу, зіграного на Ірпінському стадіону «Чемпіон». 
Після цієї гри команда ФК «Ірпінь-Чемпіон» залишається у 
трійці лідерів турнірної таблиці чемпіонату БОТГ.

КОРОТКО ПРО ВСЕ
УЧАСНИКАМ АТО В ІРПЕНІ 
виділено кошти на оздоровлення
18 липня на засіданні 35-ї 
позачергової сесії Ірпінської 
міської ради затверджено 
зміни до міської 
комплексної програми 
«Турбота» на 2016–2020 рр. 
та Положення «Про 
порядок використання 
коштів, передбачених у 
місцевому бюджеті на 
забезпечення інвалідів 
війни з числа учасників 
АТО, учасників бойових 
дій з числа учасників АТО, 
учасників бойових дій 
з числа учасників АТО, 
їх сімей за поданням 
Громадської організації 
АТО (за необхідності) та 
членів сімей загиблих/
померлих з числа учасників 
АТО санаторно-курортним 
лікуванням», виділено 
кошти з місцевого 
бюджету на оздоровлення 
18 учасників бойових дій із 
числа учасників АТО.

Окрім  міської  ради  Ірпеня 
на  оздоровлення  учасників 
АТО  виділено  додаткове  фі-
нансування 17 путівок і Депар-
таментом  соціального  захисту 
населення  КОДА.  Протягом 
І–ІІ кварталу до управління на-
дійшло фінансування на 8 осіб 
учасників бойових дій із числа 

учасників  антитерористичної 
операції.
На  обліку  в  управлінні 

перебуває  43  особи  з  числа 
учасників АТО, таким чином у 
2017 р. буде проведено 100% 
забезпечення  всіх  учасників 
АТО  санаторно-курортним  лі-
куванням.

ДОВІДКА: 
Для взяття на облік й 

одержання санаторно-ку-
рортного оздоровлення 
необхідно подати до управ-
ління соціального захисту 
населення оригінали та 
копії документів:
– заяву;
– медичну довідку 

лікувальної установи за 
формою №070/о;
– посвідчення «Учасник 

бойових дій» або «Інвалід 
війни»;
– військовий квиток (за 

наявності);
– довідку, яка підтвер-

джує безпосереднє залу-
чення особи до виконання 
завдань антитерористичної 
операції в районах її про-
ведення.
Учасники АТО мають 

право самостійного вибору 
санаторно-курортного 
закладу для оздоровлення 
чи відпочинку.

Адреса управління 
праці та соціального захи-
сту населення:
Ірпінь, вул. Попова, 26- б, 
каб. 1, тел.: 62-357.

Запрошуємо на 
обговорення 
щодо викидів 
НВО «Екософт»

25 лип-
ня 2017 р. 

о 15:00  у 
п р и м і щ е н н і 
актової  зали  ви-
конавчого  комі-
тету  Ірпінської 
міської  ради  (м. 

Ірпінь,  вул.  Шевченка, 
2-а)  відбудуться  публічні 
обговорення  опублікова-
ного  в  газеті  «Ірпінський 
вісник»  від  21  квітня 
2017 р. №16 оголошення 
про наміри отримати доз-
віл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосфер-
не  повітря  товариством  з 
обмеженою  відповідаль-
ністю  «НВО  «Екософт», 
розташованого  за  адре-
сою: Київська обл., м.  Ір-
пінь, вул. Покровська, 1-ї, 
та  петиції  від  10.05.2017 
р.  «Заборона  отримання 
дозволу  ТОВ  “НВО  “Еко-
софт” на викиди отруйних 
речовин у повітря».
Запрошуємо  усіх  до 

обговорення  зазначеного 
питання.



№  29.  21  липня 2017 року4  ТЕМА НОМЕРА

Підготував Володимир КОСКІН

ШКОЛИ І САДОЧКИ:
що матимуть діти 1 вересня?
На потреби навчальних закладів у 2017 р. заплановано понад 
46 млн грн, це – з бюджету розвитку, а є ще витрати (зокрема на 
будівництво шкіл) із загального бюджету, які уточнюються, бо 
процес, як кажуть, триває. У якій мірі покращиться матеріально-
технічна база дитячих садочків і шкіл в Ірпені? Як буде враховано 
наплив дошкільнят і школярів? Що вдасться відремонтувати, 
добудувати, озеленити? 

Олег  Білорус,  за-
ступник  началь-
ника  управління 
освіти  та  науки 

Ірпінської  міської  ради  за-
значає,  що  на  сьогодні  про-
блема наявності місць у шко-
лах  і  садочках є  гострою. Це 
обумовлено  об’єктивними 
причинами:  місто  Ірпінь  є 
привабливим  як  для  пересе-
ленців зі Сходу України, так і 
для мешканців Києва та інших 
регіонів  України.  Це  законо-

мірно, нормально, але стрім-
ко посилюється навантаження 
на  інфраструктуру  міста,  зо-
крема  на  навчальні  заклади. 
Тому мерія міста форсує вирі-
шення  цієї  проблеми.  Зрозу-
міло, що 1-2 роки – замалий 
термін  для  кардинального 
її  вирішення.  Це  при  тому, 
що функція надання освіти – 
прерогатива держави, перед-
бачена  Конституцією,  отже, 
будівництво  шкіл  –  функція 
держави,  а  не  органів  влади 

на  місцях.  Бо  ж  будівництво 
нової школи потребує надзви-
чайно  великих  капіталовкла-
день. Та держава, зачиняючи 
школи у невеликих населених 
пунктах,  звідки  масово  виїз-
дять  люди  через  відсутність 
роботи, не поспішає будувати 
їх там, куди вони мігрують у 
пошуках кращого життя.
Останнім  часом  функція 

надання  освіти  трансформу-
ється в освітню послугу. А між 
цими речами є суттєва різни-
ця.  «Люди  мають  розуміти, 
що проблему шкіл самотужки 
швидко  вирішити  неможли-
во», – зауважує Олег Білорус. 
Тим  часом  1  вересня  в 

Ірпені  відкриється  садочок 
«Колібрі» по вул. Сковороди. 
У  листопаді  запрацює  садо-
чок  на  вул.  Курортній. Плюс 
у кожному великому садочку 
(таких  чотири)  додається  по 
одній  групі  повного  дня,  і  в 
невеличких садочках – по од-
ній  групі  короткострокового 
перебування  дітей,  тобто  до 
обіду.
Керівництво  міста,  врахо-

вуючи ситуацію, змушене міс-
цеві  кошти  спрямовувати  на 

добудову шкіл. Наразі  готові 
експертні  звіти  по  надбудові 
третього поверху у школі №2, 
по  будівництву  триповерхо-
вої  прибудови  школи  №17. 
Загальні  будівельні  роботи 
до  1  вересня  там  будуть  за-
кінчені, однак потім ще кілька 
тижнів триватимуть внутрішні 
оздоблювальні  роботи,  кле-
єння-фарбування,  установка 
меблів. Отож  стоїть  завдання 
орієнтовно у жовтні увести ді-
тей в нові класи. 
Разом  із  тим  з  нового  на-

вчального  року  відкриється 
ліцей  інноваційних  техно-
логій  на  180  місць  на  вул. 
Алієвої.  Він  дещо  зменшить 
навантаження  в  інших  на-
вчальних  закладах.  Це  має 
бути  навчальний  заклад  єв-
ропейського рівня за змістом 
і формою. Форма – це меблі, 
обладнання, засоби візуаліза-
ції, зручна система навчання, 
модульні  столи.  Зміст  –  це 
якість  викладення  матеріалу, 
нові методики навчання. 
Тривають проектні роботи 

по  школі  №12,  однак  при-
будувати  там  приміщення 

вдасться  лише  у  наступному 
навчальному році. 
Кожна  ірпінська  школа 

має  свій  профіль,  тож  три-
вають  ремонти  профільних 
класів,  вони  будуть  забез-
печені  сучасним  обладнан-
ням,  інтерактивними  дошка-
ми,  засобами  мультимедіа, 
комп’ютерами. Виділені кош-
ти і на ремонт вбиралень – до 
1 вересня це буде зроблено. 
Закуповуються  меблі  у  шко-
ли, бо додаються класи, осо-
бливо  початкові,  у  садочках 
нові  групи отримають меблі, 
посуд,  білизну,  книжки  та 
іграшки. 
Відремонтовано  актову 

залу  у  школі  №18  й  дахи  у 
школі №18 та НВО «Освіта».
Здійснюються  роботи  з 

будівництва  та  реконструк-
цій  спортивних  майданчиків. 
«Усі  вони  мають  проекти  з 
експертними  висновками,  – 
акцентує  освітянський  очіль-
ник. – Це – відповідь тим ЗМІ, 
які  стверджують  протилежне. 
Найбільші капіталовкладення 
спрямовано у спортивні май-
данчики  школи  №3  –  вона 

територіально  найбільша  й 
зі  спортивним ухилом. Спор-
тивний  майданчик  школи 
№17  обладнано  дренажною 
системою,  оскільки  він  роз-
ташований  в  низині».  Отож, 
проводити  у  школах  уроки 
фізкультури  і  спортивні  за-
няття  зі  змаганнями в позау-
рочний час буде зручно і ком-
фортно. 
Завершився  тендер  за 

програмою  утеплення  (енер-
гозбереження)  навчальних 
закладів.  Цьогоріч  це  школи 
№1,  №3  і  дитячий  садочок 
№6.  Будуть  залучені  кошти 
міжнародних фінансових ор-
ганізацій  –  і  роботи  розпоч-
нуться.  Це,  зокрема,  заміна 
кухонного  обладнання,  кот-
лів,  лічильників,  вікон,  две-
рей,  утеплення  стель  і  стін. 
Зрозуміло,  що  треба  макси-
мально встигнути до 1 верес-
ня, щоб не заважати навчаль-
но-виховному процесу. 
На  фінальній  стадії,  коли 

з  територій  навчальних  за-
кладів  вийде  велика  техні-
ка,  здійснюватиметься  бла-
гоустрій з озелененням. 

У  складі  делегації  були  ди-
ректори  шкіл,  дирекція  ста-
діону  «Чемпіон»,  директор 
ДЮСШ,  депутат  міської  ради 
Максим Плешко, організатор  і 
керівник проекту – Оксана Су-
лима.  Українська  делегація  за 
кілька днів відвідала початкову 
школу, середню школу ім. Дін-
тера, старовинну гімназію «Біля 
озера»,  дитячий  садок,  спор-
тивний  комплекс  «Вікторія», 
міський басейн, провела цікаві 
зустрічі з дітьми та учителями, 
мером міста Сімоне Людке.
До  уваги  наших  читачів  – 

подорожні  нотатки  учасника 
цього освітнього проекту – ди-
ректора Ірпінської ДЮСШ – Во-
лодимира ТАРАСОВА.

КРЕАТИВНА ПРАКТИКА 
Перше  знайомство  з  пред-

ставниками  освіти  відбулося 
20 травня 2017 р. в аеропорту 
Франкфурта-на-Майні.  Сере-
дина дня. Зал очікувань. Група 
школярів 7–8 класу розташува-
лася поруч з учителем чи вихо-
вателем. Мабуть, відлітають на 
екскурсію. Тим часом невелич-
кими зграйками вони кудись на 
кілька хвилин відбігають, а по-
тім  наввипередки  жваво  щось 
доповідають учителю.
Як  з’ясувалося  –    учитель 

привіз  учнів  в  аеропорт  для 
практичного  заняття  з  англій-
ської  мови.  Учні  повинні  анг-
лійською взяти інтерв’ю у паса-
жирів, розпитати, звідки вони і 
з якою метою прилетіли сюди, 
адже  аеропорт  Франкфурта  – 
один  із  найбільших  у  Європі. 

І  де,  як  не  тут,  можна  пройти 
своєрідне стажування? Ось така 
практика – проста і практична.

ШКОЛА ЯК МРІЯ
І ось – загальноосвітня шко-

ла 5–10 класів  ім. Дінтера –  її 
історія  налічує  вже  150  років. 
Нас зустрічає високий усміхне-
ний директор. Пан Ціман пра-
цює  на  цій  посаді  27  років. 
Знайомство  розпочинається  із 
спортивного залу. 
Шкільний  звичайний  спор-

тивний  зал  із  площею  понад 
500  м2.  Висока  стеля  з  підвіс-
ною вентиляційною  системою. 
Автоматизовані  баскетбольні 
конструкції під стелею, трибуни 
для  глядачів  на  балконі,  бага-
то  світла,  спеціальні  дерев’я-
но-фанерні панелі на стінах. А 
підлога,  про  технологію  укла-
дання якої не знає  і директор, 
– з розмітками на основні ігрові 
види спорту. Ідеально рівна по-
верхня – норма для німців, для 
нашої школи – поки що мрія!
Але  і  в  нас  мрії  поступово 

стають реальністю… 

ПІДСОБКА 
Особлива  розповідь  –  про 

підсобку  для  зберігання  спор-
тінвентаря  та  обладнання. 
Учитель пультом (як у нас – га-
ражні  сучасні ворота) піднімає 
і  опускає  ворота,  які  тут  же 
стають  стіною  залу.  Ось  «бла-
китна  мрія»  нашого  учителя 
фізкультури – десятки м’ячів у 
легкосплавних  металевих  кор-
зинах  на  колесах,  гімнастичне 

обладнання  і  м’які  мати  для 
стрибків у висоту, інший інвен-
тар.  Усе  це  за  лічені  хвилини 
може бути підготовлене до лю-
бого типу уроку, занять, секцій 
чи змагань.
Така  сучасна  матеріаль-

но-спортивна  база,  невели-
ка  кількість  дітей  у  класі  –  до 
28  осіб  –  дозволяє  проводити 
заняття на  високому,  якісному 
рівні. Це задоволення від робо-
ти – для учителя, насолода від 
занять – для дітей. Це не про-
сто  спортивний  зал  –  це  храм 
спорту.

ЗАЛ-ТРАНСФОРМЕР
До  речі,  ще  більше  захо-

плення згодом викликало відві-
дування спортивного комплек-
су, де займаються учні гімназії 
зі своєрідною назвою «Біля озе-
ра».  Спортивний  зал  60×30 
м  –  трансформер,  за  хвилину 
перетворений  у  три  спортив-
них зали для одночасних занять 
гімнастикою  чи  спортивними 
іграми,  легкою  атлетикою  чи 
єдиноборствами. Балкон із три-
бунами  на  480  місць.  Надсу-
часне оздоблення роздягалень, 
душових  і  туалетних  кімнат. 
Усе  це  доступно  для  людей  з 
обмеженням  фізичними  мож-
ливостями.  Все  тут  продумано 
до дрібниць. Своєрідні захисні 
дерев’яні  панелі  на  стінах ма-
ють  амортизаційні  властивості 
під  час  зіткнення.  Тут  безпека 
дитини на ділі, а не в кількості 
журналів з підписами про запо-
бігання.

ТАМ, ДЕ НЕ ПРОГУЛЮЮТЬ
Ми  –  різні!  Багато  в  чому 

схожі  (вплив  радянської  систе-
ми  НДР)  і  багато  в  чому  від-
мінні.
Відмінні не в тому, що у нас 

немає  такого  спорткомплексу 
за 4,5 млн євро (сподіваємося, 
колись буде) від Євросоюзу, що 
недостатніми є спортивна база 
і зарплата. Відмінні ще рівнем 
культури,  психологією,  сприй-
няттям  навколишнього  світу, 
життєвою мотивацією і відпові-
дальністю.
Вразили  роздуми  учня 

8  класу  з  гімназії.  Батьки  Ан-
дрія  –  лікарі,  вихідці  з  Росії,  а 
він народився уже тут. Хлопець 
вибирає  профільне  вивчення 
економіки, щоб у майбутньому 
створити  бізнес.  На  питання, 
чи прогулює він уроки, Андрій 
«зробив  круглі  очі»:  «Ви  що! 
Хоч тут важко учитись, але та-
кого  тут  я  не  чув,  адже  за  по-
стійні  прогули  адміністрація 
школи спочатку попереджає, а 
потім  додому  приходить  полі-
ція, штрафує батьків на тисячу 
євро». Ось – відповідальність  і 
мотивація.

«МОРКВЯНИЙ» ЗАБІГ
У  школі  Дінтера  є  15–16 

предметів, з них 9 – обов’язко-
ві. І серед них фізична культу-
ра – 2 спарених і 1 урок окремо 

щотижня. У гімназії – всі занят-
тя з предметів спарені – по 90 
хв. Після уроків секції з різних 
видів  спорту  проводяться  тре-
нерами  безкоштовно.  Чим  же 
цікаве спортивне життя у шко-
лах?
Перші  стенди,  які  зустріча-

ють у школі Дінтера, – рекорди 
школи – з бігу і стрибків, метань 
і гімнастики. Є рекорди 20-літ-
ньої давнини. У закладі – різно-
манітні  змагання  серед  дітей, 
дітей  із  батьками, дітей  з  учи-
телями.  Фотовиставка  поїздки 
семикласників на різдвяні кані-
кули в Альпи на лижах. Дирек-
тор  із  захопленням розповідає 
про  легкоатлетичні  «морквя-
ні»  забіги  в  школі.  Переможці 
таких  забігів  нагороджуються 
цінними  призами  –  морквою! 
За спортивно-масові досягнен-
ня в 2016 р. школа відзначена 
великою медаллю землі Саксо-
нія. А її директор бідкався, що 
через травму коліна і заборону 
лікарів не зможе на наступних 
вихідних узяти участь у велопе-
регонах.
Отакі  прості  шкільні  тради-

ції,  без  заорганізованості  і  по-
мпезних лінійок, без перевірок 
відомчих  управлінців,  яких  у 
місті просто немає.

30% ОХОЧИХ
Але не все так ідеально. За 

словами  директора,  спортом 

хочуть  займатися  не  більше 
30%  дітей,  що  й  підтвердило 
опитування  учнів  8  класу.  А 
завдання фахівців, як і у нас, – 
мотивувати до занять спортом 
більше  дітей.  Якщо  років  20 
тому завданням фізичної куль-
тури  було  залучення  дітей  до 
занять і забирання їх із вулиці, 
то сьогодні – відволікти від Ін-
тернету і гаджетів.
У Німеччині кожна із 16 зе-

мель має свої освітні програми. 
Але  і  тут є загальна постанова 
–  Міністерство  освіти  знижує 
нормативи  фізичної  підготов-
леності  через  ризик  від  мало-
рухливого способу життя, про-
блем  зі  здоров’ям.  Найкраща 
мотивація  до  спорту  у  дити-
ни – це  її бажання. А бажання 
створюється  дорослими,  дер-
жавою,  посадовцями.  Бажання 
підігрівається  і  зароджується  в 
першу  чергу  прикладом  бать-
ків, сучасною спортивною інф-
раструктурою,  активним  зміс-
товним  дозвіллям,  чудовою, 
радісною  атмосферою  занять, 
особливо  змагань.  Усе  це  ро-
бить  молодь  вільною,  розку-
тою, щасливою.
Вони уже відійшли від забю-

рократизованості,  норматив-
них  документів,  підзаконних 
актів,  програм  розвитку,  екс-
периментів,  здачі  норм  ГПО  і 
брехливих  звітів!  Ось  у  чому 
поворот поглядів і психології!

ПОБАЧЕНЕ В НІМЕЧЧИНІ НАДИХАЄ
У рамках міжнародного освітнього проекту на початку червня цього року 
делегація з Ірпеня відвідала м. Борна (Німеччина). Цей проект міської ради, 
управління освіти і науки, розроблений Оксаною Сулимою разом із мерією 
Борни, отримав перемогу і грант Міністерства закордонних справ Німеччини. 
Перший етап цього ексклюзивного проекту – знайомство управлінців міста та 
освіти із системою освіти та фізкультурно-спортивною роботою в м. Борна.

ВРАЖЕННЯ

Будівництво прибудови Ірпінської школи №13

Ремонтні роботи в школі №1
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ЩО ГАЛЬМУЄ ПОБУДОВУ 
доріг в Ірпені
Те, що в Ірпені інтенсивно ремонтуються дороги, не може заперечити 
навіть ворог. Але мешканці дорікають, що будівельники одночасно 
беруться ремонтувати одну, другу, третю вулицю, не закінчуючи 
попередню. Від цього – чимало незручностей.

Підготував Володимир КОСКІН

ЩОБ УСТАНОВИТИ 
ОПІКУ НАД 
НЕДІЄЗДАТНОЮ 

ОСОБОЮ
Відповідно до п. 

1 ст. 39 ЦКУ особа 
може бути визнана 
судом  недієздат-
ною,  якщо  вона 

внаслідок хронічного, стійкого 
психічного розладу не  здатна 
усвідомлювати значення своїх 
дій та (або) керувати ними.
Відповідно  до  ст.  60  ЦКУ 

суд  встановлює  опіку/піклу-
вання над фізичною особою у 
разі визнання її недієздатною/
обмеження  її  цивільної  дієз-
датності  і  призначає  опікуна/
піклування за поданням орга-
ну опіки і піклування.

Для отримання відпо-
відного подання необхідно 
надати перелік таких доку-
ментів:

1. Для особи, що потре-
бує опіки/піклування:
– копію паспорта;
–  довідку  про  склад  сім’ї 

(Ф-3) з УЖКГ;
– копію пенсійного посвід-

чення;
– копію довідки МСЕК;
–  акт  обстеження  житло-

во-побутових умов проживан-
ня.

2. Для майбутнього опі-
куна/піклувальника:
– заяву;
– копію паспорта; 
–  акт  обстеження  житло-

во-побутових умов проживан-
ня;
–  довідку  про  склад  сім’ї 

(Ф-3) з УЖКГ;
–  довідки  про  можливість 

за  станом  здоров’я  бути  опі-
куном/піклувальником  (психі-
атр, нарколог, довідка ЛКК);
–  характеристику  з  місця 

роботи  (для  пенсіонерів  –  з 
УЖКГ);
–  довідку  про  доходи  (ос-

танні 6 міс.);
–  згоду  дорослих  членів 

сім’ї щодо призначення опіку-
на/піклувальника;
–  довідки  від  співмешкан-

ців  майбутнього  опікуна/пі-
клувальника  про  відсутність 
епідеміологічних  захворю-
вань;
–  документ,  який  підтвер-

джує  родинний  зв’язок  з  осо-

бою, що потребує опіки/піклу-
вання.
Вищезазначені  документи 

необхідно  подати  до  опікун-
ської  ради  при  виконавчому 
комітеті  Ірпінської  міської 
ради  за  адресою:  м.  Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а.

ПОРЯДОК  
ОФОРМЛЕННЯ ПІЛЬГ НА 
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Щоб  оформити  пільги  на 

комунальні  по-
слуги,  пільговику 
необхідно  зверну-
тися до управління 
праці і соціального 
захисту  населення 

(каб. 14) для отримання довід-
ки про внесення його до Єди-
ного  реєстру  осіб,  які  мають 
право на пільги. 

Потрібно надати такі до-
кументи та їхні ксерокопії:
•  довідку  про  склад  сім’ї 

(Ф-3) з УЖКГ;
•  паспорти  та  ідентифіка-

ційні коди членів сім’ї, на кого 
поширюється пільга;
• свідоцтва про народжен-

ня  неповнолітніх  (за  необхід-
ністю);
• свідоцтво про шлюб;
• довідку про участь в АТО 

(за необхідністю);

• посвідчення, що дає пра-
во на пільги;
•  декларацію  про  доходи 

(для  оформлення  пільг  на-
ступним  категоріям:  «Бага-
тодітна  сім’я»,  «Діти  війни», 
«Сільський педагог на пенсії», 
«Сільський  медик  на  пенсі» 
тощо).
Після  подання  вищезазна-

чених  документів  пільговик 
отримує довідку. Це основний 
документ,  на  підставі  якого 
комунальники  надають  піль-
гу.  На кожне комунальне 
підприємство чи установу 
треба підготувати окремий 
пакет документів (копії):
•  довідку  з  Єдиного  реє-

стру пільговиків;
• посвідчення, що дає пра-

во на пільги;
• паспорт;
• ідентифікаційний код;
•  довідку  про  склад  сім’ї 

(Ф-3) з УЖКГ.
Тепер  необхідно  зверну-

тися  до  представництва  ор-
ганізацій, що надають пільги. 
Скажімо, в Ірпені у приміщен-
ні міськвиконкому функціонує 
«Прозорий офіс», де представ-
ники ПАТ «А.Е.С. Київобленер-
го»,  КП  «Ірпіньводоканал», 
КПП  «Теплоенергопостач»  та 
ТОВ  «Київоблгаз  ЗБУТ»  при-
ймають  в  одному  кабінеті. 
Такі ж документи треба подати 
і в ЖЕК. 

Із  дня  видачі  довідки  про 
внесення  пільговика  до  Єди-
ного  реєстру  осіб,  які  мають 
право  на  пільги,  розпочина-
ється пільгове нарахування.

ПОРЯДОК 
ВСТАНОВЛЕННЯ 
ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛА
Відносини між виконавцем 

послуг  із  централізованого 
опалення,  поста-
чання  холодної, 
гарячої  води  і  во-
довідведення  і 
споживачем  –  фі-
зичною особою ре-
гулюється Законом 

України  «Про  житлово-кому-
нальні  послуги»,  Правилами 
надання  послуг  з  централізо-
ваного  опалення,  постачання 
холодної та гарячої води і во-
довідведення  і  типовим дого-
вором  про  надання  послуг  із 
централізованого  опалення, 
постачання  холодної  та  га-
рячої  води  і  водовідведення, 
затвердженими  Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 №630.

Для встановлення вузла 
обліку і регулювання тепло-
вої енергії у квартирах, що 
мають індивідуальний те-
пловий ввід необхідно:

• отримати технічні умови 
(далі – ТУ);
•  замовити  на  підставі 

отриманих  ТУ  проектну/тех-
нічну документацію  і погоди-
ти її з організацією, що видала 
ТУ;
•  провести  спеціалізова-

ною  організацією  у  відповід-
ності до погодженої проектної 
документації  встановлення 
вузла  обліку  та  регулювання 
теплової енергії;
•  звернутися  до  організа-

ції – виконавця послуг із цен-
тралізованого опалення щодо 
прийняття  на  абонентський 
облік встановленого вузла об-
ліку  та  регулювання  теплової 
енергії й укласти/внести зміни 
у  відповідний  договір  щодо 
обліку теплової енергії.
Водночас  зазначимо,  що 

встановлення  приладів  ре-
гулювання  та  обліку  тепла 
окремої квартири в багатопо-
верховому  будинку  з  верти-
кальною  системою  опалення 
призводить  до  втручання  в 
систему  опалення  і  веде  до 
порушення  як  гідравлічного 
режиму системи опалення, так 
і теплового балансу будинку в 
цілому.
П. 11 Правил користування 

тепловою  енергією  визначає, 
що самовільне втручання в ді-
ючі  системи  теплопостачання 

і  теплоспоживання  забороня-
ється.
Тож  споживачу  необхідно 

звернутися до спеціалізованої 
проектної організації, яка від-
повідно до ТУ розробить про-
ект  із  переобладнання  вну-
трішньобудинкової  системи 
опалення  для  встановлення 
квартирного  обліку  теплової 
енергії.

Водночас  відповідно  до 
ст. 382, 383 Цивільного кодек-
су України власникам кварти-
ри  у  багатоквартирному жит-
ловому  будинку  належать  на 
праві  спільної  сумісної  влас-
ності:  механічне,  електричне, 
сантехнічне  та  інше  облад-
нання  за  межами  або  всере-
дині  квартири,  яке  обслуго-
вує  більше  однієї  квартири, 
а  також  споруди,  будівлі,  які 
призначені  для  забезпечення 
потреб усіх власників квартир, 
а також власників нежитлових 
приміщень, які розташовані у 
житловому  будинку.  Власник 
квартири може на свій розсуд 
здійснювати ремонт  і  зміни у 
квартирі,  наданій  йому  для 
використання  як  єдиного  ці-
лого, – за умови, що ці зміни 
не  призведуть  до  порушень 
прав власників інших квартир 
у  багатоквартирному  житло-
вому  будинку  і  не  порушать 
санітарно-технічних  вимог  і 
правил експлуатації будинку.
Отже, для можливості пере-

обладнання  системи  опален-
ня,  яка  перебуває  у  спільній 
сумісній  власності,  необхідна 
згода  усіх  власників  квартир, 
а також власників нежитлових 
приміщень, що розташовані у 
житловому будинку.

Для того, щоб оплачува-
ти послуги з централізова-
ного опалення за показами 
встановленого теплового 
лічильника,  споживачу  не-
обхідно  укласти  відповідний 
договір  з  виконавцем  послуг 
із централізованого опалення 
(теплопостачальною  органі-
зацією).
Оплата  послуги  з  центра-

лізованого  опалення  місць 
загального  користування  бу-
динку  здійснюється  відповід-
но  до  Методики  розрахунку 
кількості теплоти, спожитої на 
опалення місць загального ко-
ристування багатоквартирних 
будинків, та визначення плати 
за  їх  опалення,  затвердженої 
наказом  Міністерства  будів-
ництва, архітектури та житло-
во-комунального  господар-
ства  України  від  31.10.2006 
№359.

Перший заступник Ірпінського 
міського голови 

Дмитро ХРИСТЮК

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ

Представник КП «Те-
плоенергопостач» 
перебуває у приміщенні 
Ірпінської міської ради 
(м. Ірпінь, вул. Шевчен-
ка, 2-а, І пов. – «Прозо-
рий офіс»). Крім того, 
комунальне підпри-
ємство функціонує за 
адресою: м. Ірпінь, 
вул. Ярославська, 11.

Перший заступник мера 
Дмитро Христюк пояс-

нює  такий  стан  речей  тим, 
що  робиться  не  просто  ас-
фальтування, а капітальний 
ремонт  кожної  вулиці,  який 
потребує  заміни  підземних 
мереж і на сусідніх вулицях. 
Дехто, наприклад, пропонує 
робити  дороги  стовідсотко-
во  відрізками:  класти  10  м 
труби  –  і  10  м  асфальту... 
Але  це  неможливо  техно-
логічно.  Спочатку  роблять 
підземні  комунікації,  потім 
кладуть шари піску, щебню, 
асфальту... Та ще на кожно-
му  етапі  виникають  склад-
ності  ситуативного  харак-
теру.  Наприклад,  будують 
зливову  каналізацію,  і  рап-
том  будівельники  наштов-
хуються  на  непозначену  на 
карті комунікацію, яка існує 
без  дозвільного  документу. 
Або  виникає  необхідність 
перенести  газову  чи  елек-

тричну  мережу:  потрібно 
отримати дозвіл на перенос, 
зробити  проект  –  ремонт 
затягується.  Певні  затримки 
трапляються  і  з  оплатою  з 
боку казначейства. 

Ремонт на вулиці Алі-
євої загальмувала  несподі-
вана  тендерна  процедура 
після  того,  як  зняли  по-
верхневий  шар  і  виникла 
проблема  з  комунікаціями 
енергозабезпечення.  На-
тепер  там  перенесено  всі 
дроти, зроблено зливову ка-
налізацію,  покладено  трубу 
водозабезпечення.  На  цій 
вулиці добудовується ліцей. 
Знову  ж  таки  –  не  можна 
було асфальтувати, бо мали 
ось-ось  привезти  велико-
габаритні  матеріали  на  по-
криття,  дах. Можна,  звісно, 
класти асфальт, а потім ван-
тажівками  руйнувати  його, 
та  ліпше  завезти  спочатку 

будівельний матеріал, а по-
тім асфальтувати. 
Отже,  ремонт  однієї  до-

роги тягне за собою «потро-
шіння»  сусідньої,  діє  при-
чинно-наслідковий  фактор, 
бо інфраструктурна мережа 
– єдина.
«Треба  трошки  потерпі-

ти,  –  закликає  посадовець, 
зате  на  виході  матимемо 
капітально  відремонтовані 
інженерні  комунікації,  інф-
раструктурні  об’єкти,  нор-
мальні  дороги,  яких  дедалі 
більшає». 
В  ірпінців  також  вини-

кають  питання  щодо  «кар-
динального  оновлення» 
підземного пішохідного 
переходу. 
Місто фактично здійснює 

його  експлуатаційне  утри-
мання, поточні ремонти, за-
уважив  посадовець,  більше 
того,  –  зроблено  відповід-
ний  проект  реконструкції. 

Періодично  силами  КП  «Ір-
піньводоканал»  відкачуєть-
ся  дощова  вода.  Насосне 
обладнання  «Укрзалізни-
ці»  не функціонує.  Хоча  по 
факту  підземний  перехід, 
безперечно,  –  зона  відпові-
дальності  «Укрзалізниці».  І 
тільки  вона  за  бюджетним 
законодавством  може  фі-
нансувати  ремонти  підзем-
ного  переходу.  Але  цього 
не  робить  із  різних  причин 
–  немає  коштів,  політичної 
волі  і  багато  чого  іншого. 
Втім, містом проект зробле-
но, і у місцевої влади є чітке 
бажання це питання «дотис-
нути» до кінця.
Зі  схожої  причини  були 

серйозні  «заковики»  щодо 
ремонту  дороги  під  заліз-
ничним  мостом  із  боку  ву-
лиці Підгірної.  До  межі 
мосту  місто  зробило  фак-
тично  весь  ремонт,  а  під 
ним справа загальмувалася. 

Процес  будівництва  затяг-
нувся  за  об’єктивними  при-
чинами,  наголошує  Дмитро 
Христюк.  «Укрзалізниця» 
багато  в  чому  не  йшла  на 
погодження.  Міськрада, 
виконком,  мерія  з  болем 
«дотиснула»  цю  проблему, 
щоб  можна  було  переста-
вити  опори,  які  практично 
стоять на проїжджій частині, 
і  почати  вже  остаточно  ас-
фальтувати.  Щоб  подолати 
бюрократичну вимогу «Укр-
залізниці»,  питання  довело-
ся  вирішувати  на  вищому 
рівні,  мало  не  сам  міністр 
погоджував  перенос  цих 
опор. 
На заваді також стали по-

стійні перевірки в міськраді, 
обшуки  правоохоронцями, 
вилучення  проектної  до-
кументації.  «Таке  відчуття, 
що  це  спеціально  зробили, 
щоб не дати можливість  за-
вершити роботу, –  зазначає 

Дмитро  Христюк.  –  Однак 
перед нами стояло завдання 
– зробити розширену доро-
гу, в рамках якої мають бути 
побудовані  тротуарні  зони, 
зливна  каналізація,  яка,  зо-
крема,  виловлюватиме  від-
ходи залізниці – смоли і ма-
зут. Там спокійно роз’їдуться 
навіть  дві  великогабаритні 
вантажівки.  Буде  велодо-
ріжка. Отже, ця дорога дасть 
можливість  людям  скороти-
ти проїзд через залізницю в 
рази.  Звісно, можна  було  б 
обійтись старим полотном – 
просто  заасфальтувати,  але 
буквально через півроку-рік 
асфальт знову “з’їде” на не-
зафіксованому  заплавному 
ґрунті.  Але  роботи  йдуть 
повним ходом уже на стадії 
асфальтування.  Днями  ма-
тимемо дорогу під мостом».
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СЕРЕДА, 26 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 4».
10.40 «Мiняю жiнку 3».
12.10 «Мiняю жiнку 3».
13.30 Т/с «Хазяйка».
14.35 Т/с «Хазяйка».
15.35 Т/с «Хазяйка».
16.40 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Бойовик «Усiм потрiбна 
Кет». (18+).
1.35 Бойовик «Усiм потрiбна 
Кет». (18+).
5.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

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».
10.10 Т/с «Райськi яблучка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка».
13.00 «Молебень на Володи-
мирськiй горi i Хресний хiд». 
Пряма трансляцiя.
16.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка».
23.25 Т/с «Варенька. Напе-
рекiр долi».
1.15 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Дике кохання».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Цвiт черемшини», 
7 i 8 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.

СТБ
6.20 «Все буде добре!»
8.20 «Все буде смачно!»
9.15 «Україна має талант! 
Дiти 2».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з 
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
0.25 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

ЧЕТВЕР, 27 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 4».
10.35 «Мiняю жiнку 3».
12.05 «Мiняю жiнку 3».
13.20 Т/с «Хазяйка».
14.25 Т/с «Хазяйка».
15.25 Т/с «Хазяйка».
16.30 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Мелодрама 
«Iлюзiонiст». (16+).
1.40 Мелодрама «Iлюзiонiст». 
(16+).
5.25 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Райськi яблучка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка».
14.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка».
23.25 Т/с «Варенька. Випро-
бування любовi».
0.20 Т/с «Варенька. Наперекiр 
долi».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.45 Х/ф «Сiмейне коло».

Канал «Україна»
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Цвiт черемшини», 
5 i 6 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Черговий лiкар».

СТБ
6.20 «Все буде добре!»
8.15 «Все буде смачно!»
9.10 «Україна має талант! 
Дiти 2».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з 
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Вiд пацанки до панянки.
9.15 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
21.00 Х/ф «Вуличнi танцi 2».
22.50 Х/ф «Вiльнi». (16+).
1.00 Х/ф «Вовче лiгво». (18+).
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.45 Громадянська оборона.
10.45 Х/ф «По слiду». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
17.40 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
22.25 Х/ф «Вуличний боєць». 
(16+).
0.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.00 Без гальм.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiдеобiмба».
14.50 Т/с «Олiмп». (16+).
16.40 Х/ф «Тормоз». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
3-й квалiфiкацiйний раунд. 
«Динамо» - «Янг Бойз».
21.20 «ПроФутбол».
22.20 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.25 Х/ф «Повiтряний мiст».
1.25 «Територiя обману».
2.25 Х/ф «Ярослав Мудрий».
3.35 «Облом.UA».

НТН
6.15 Х/ф «Кому вгору, кому 
вниз».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

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 «Чотири весiлля 3».
10.35 «Чотири весiлля 4».
11.55 «Мiняю жiнку 3».
13.20 «Мiняю жiнку 3».
14.45 «Мiняю жiнку 3».
16.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Х/ф «Голоднi iгри. 
Переспiвниця». (16+).
1.45 Х/ф «Голоднi iгри. Пе-
респiвниця». (16+).
5.35 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Х/ф «Доторкнутися до 
неба». (16+).
11.10 Х/ф «Арифметика пiд-
ступностi». (16+).
12.00 Новини.
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.15 «Чекай на мене. Укра-
їна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка».
23.25 Т/с «Варенька».
1.30 «Подробицi» - «Час».
2.10 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна».
3.35 «Готуємо разом».
4.20 «Стосується кожного».
5.05 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика.
12.50 Х/ф «Сильна слабка 
жiнка». (16+).
14.40 Т/с «Час любити», 1 
i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Час любити».
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Цвiт черемшини», 
1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
1.45 Сьогоднi.

СТБ
6.05 «Все буде добре!»
8.00 «Полювання».
9.05 Х/ф «Моя старша се-
стра».
10.55 «Україна має талант! 
Дiти 2».
13.55 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».

Новий канал
3.00 Зона ночi.

4.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 М/ф «Хмарно, можливi 
опади у виглядi фрикаде-
льок».
8.40 Х/ф «Сiмейка вам-
пiрiв». (16+).
10.40 Х/ф «Миттєвостi 
Нью-Йорка».
12.15 Х/ф «Мачо i ботан 2». 
(16+).
14.20 Х/ф «Не гальмуй». 
(12+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Ревiзор.
22.15 Пристрастi за Ревiзо-
ром.
1.00 Х/ф «Цiлуючи дiвчат». 
(18+).

ICTV
6.30 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.50 Антизомбi.
10.50 Х/ф «Байкери». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Байкери». (16+).
13.30 Х/ф «Поза полем 
зору». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Миротворець». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
22.20 Х/ф «Безмежний об-
рiй». (16+).
0.15 Х/ф «Типу крутi лягавi». 
(16+).
2.25 Краще не повторюй!
3.10 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.00 Т/с «Олiмп». (16+).
16.50 Х/ф «Льодовиковий 
перiод». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 «Цiлком таємно. Пор-
трет манiяка».
20.05 Х/ф «Стукач». (16+).
22.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.10 Х/ф «Бiжи не озираю-
чись». (18+).
1.20 «Територiя обману».

НТН
6.15 Т/с «Угода». (16+).
9.35 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
11.35 «Страх у твоєму домi».
13.20 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
15.15 Т/с «Смертельний 
танець». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.15 «Свiдок».
2.45 «Випадковий свiдок».
2.55 «РечДОК».

ПОНЕДIЛОК, 24 ЛИПНЯ ВIВТОРОК, 25 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 4».
10.30 «Мiняю жiнку 3».
11.50 «Мiняю жiнку 3».
13.15 Т/с «Хазяйка».
14.20 Т/с «Хазяйка».
15.25 Т/с «Хазяйка».
16.30 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Драма «Серена». 
(16+).
1.35 Драма «Серена». (16+).
5.20 «Ескiмоска 2: Пригоди 
в Арктицi».

Iнтер
5.45 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Райськi яблучка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка».
14.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка».
23.25 Т/с «Варенька. Випро-
бування любовi».
2.00 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Цвiт черемшини», 
3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.00 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Україна має талант! 
Дiти 2».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з 
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.05 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.15 Kids̀  Time.

7.20 Вiд пацанки до панян-
ки.
9.15 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
21.00 Х/ф «Вуличнi танцi».
23.00 Х/ф «Мачо i ботан». 
(18+).
1.00 Х/ф «I прийшов павук». 
(16+).

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Х/ф «Безмежний об-
рiй». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Безмежний об-
рiй». (16+).
13.30 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
15.25 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
17.45 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
22.30 Х/ф «По слiду». (16+).
0.50 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.20 Краще не повторюй!

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.55 Т/с «Олiмп». (16+).
16.45 Х/ф «Воїни-охоронцi». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 «Цiлком таємно. Дру-
жини манiякiв».
20.05 Х/ф «Тормоз». (16+).
21.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.00 Х/ф «Повiтряний 
мiст».
0.50 «Територiя обману».
1.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери».

НТН
6.25 Х/ф «Невловимi мес-
ники».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.00 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Сiмейка Крудс».
6.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Вiд пацанки до панянки.
9.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
21.00 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi 
зiрки».
23.00 Х/ф «Танцi на вулицях: 
Мова тiла».
1.00 Х/ф «Вiльнi». (16+).

ICTV
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Вуличний боєць». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Вуличний боєць». 
(16+).
13.30 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
17.45 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
22.25 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+).
0.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.00 Без гальм.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.00 Т/с «Олiмп». (16+).
16.50 Х/ф «Ураган 500 миль 
на годину». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Х/ф «Бiлий шквал».
22.00 Х/ф «Транзит». (18+).
23.45 «Територiя обману».
1.45 Х/ф «Ярослав Мудрий».
3.00 «Облом.UA».

НТН
4.40 Х/ф «Провiнцiйний 
анекдот».
5.15 Х/ф «Грiшник».
6.40 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
15.40 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

П`ЯТНИЦЯ, 28 ЛИПНЯ СУБОТА, 29 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 4».
10.35 «Мiняю жiнку 3».
11.55 «Мiняю жiнку 3».
13.20 Т/с «Хазяйка».
14.25 Т/с «Хазяйка».
15.25 Т/с «Хазяйка».
16.30 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2».
22.10 «Розсмiши комiка. 
Дiти».
0.00 «Вечiрнiй Київ».
2.00 «Недiля з Кварталом».

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 «Божественна Лiтургiя 
в Києво-Печерськiй Лаврi». 
Пряма трансляцiя.
11.00 Т/с «Райськi яблучка».
12.00 Новини.
12.35 Т/с «Райськi яблучка».
14.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Х/ф «Навмисне не при-
думаєш». (16+).
22.55 Х/ф «Щиро Ваш...»
0.45 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчаток».
2.45 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Буде свiтлим день», 
1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Буде свiтлим 
день».
1.20 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
3.00 Сьогоднi.

СТБ
6.50 Х/ф «Спокута».
8.40 Х/ф «На мосту».
10.35 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Я подарую собi 
диво». (16+).
20.35 Х/ф «П я̀ть рокiв та 
один день». (12+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 Х/ф «П я̀ть рокiв та 
один день». (12+).
23.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Х/ф «Сiмейка вампiрiв».
9.00 Серця трьох.
17.00 Вiд пацанки до панян-
ки.

21.00 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя».
23.00 Х/ф «Крок вперед: Усе 
або нiчого».
1.10 Х/ф «Танцi на вулицях: 
Мова тiла».

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
10.55 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+).
13.30 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Викрадення бо-
гинi». (16+).
17.45 Т/с «Без права на по-
милку». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
0.40 Х/ф «Важка мiшень». 
(16+).
2.20 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
16.00 Х/ф «Бiлий шквал».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Х/ф «Веселi» канiкули». 
(16+).
21.20 Х/ф «Морський пiхоти-
нець 3: Тил». (16+).
23.05 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.25 «Нишпорки».
2.00 Х/ф «Чорна долина».
3.30 «Облом.UA».

НТН
6.00 Х/ф «Командир щасли-
вої «Щуки».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
15.40 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Елементарно 4». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.25 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

Канал «1+1»
7.00 «ТСН».
8.00 «Грошi».
9.30 «Вгадай ящик».
10.20 «Вгадай ящик».
11.20 «Свiтське життя».
12.20 Мелодрама «Гроза 
над Тихорiччям».
16.15 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Знай на-
ших».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти».
2.05 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер
5.35 «Подробицi» - «Час».
6.15 М/ф.
6.40 Х/ф «Гiсть iз Кубанi».
8.10 Х/ф «Два Федори».
10.00 «Василь Шукшин. 
Поклич мене в далечiнь 
свiтлу».
11.00 Х/ф «Калина черво-
на».
13.10 Х/ф «Вони билися за 
Батькiвщину».
16.15 Т/с «I все-таки я лю-
блю...», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «I все-таки я лю-
блю...», 5 i 6 с.
23.05 Х/ф «Довiра». (16+).
1.05 Х/ф «Подробицi» - 
«Час».
1.35 Т/с «Калина червона».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.20 Т/с «Цвiт черемшини», 
1-6 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Цвiт черемши-
ни», 7 i 8 с.
17.00 Т/с «Право на любов», 
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Право на любов», 
3 i 4 с.
21.20 Х/ф «Погана сусiдка».
23.20 Реальна мiстика.
3.00 Сьогоднi.
3.40 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ
6.10 «Все буде добре!»
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата».
13.20 «Вагiтна у 16».
15.15 Х/ф «Я подарую собi 
диво». (16+).
17.05 Х/ф «П я̀ть рокiв та 
один день». (12+).
19.00 Х/ф «У рiчки два бе-
реги». (16+).
22.55 Х/ф «Дiвчата».

Новий канал
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Ревiзор.
10.45 Пристрастi за ревi-
зором.
13.30 Т/с «CашаТаня». (16+).

14.50 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя».
16.45 Х/ф «Крок вперед: Усе 
або нiчого».
19.00 Х/ф «Блакитна лагу-
на».
21.00 Х/ф «Повернення до 
Блакитної лагуни».
23.00 Х/ф «Блакитна лагуна: 
Пробудження».
0.50 Х/ф «Райське озеро». 
(18+).

ICTV
4.45 Факти.
5.05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.40 Дивитись усiм!
7.40 Без гальм.
8.40 М i Ж.
9.30 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Костолом». 
(16+).
15.00 Х/ф «Важка мiшень». 
(16+).
16.55 Х/ф «Розплата». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Антиганг». 
(16+).
21.55 Х/ф «22 кулi. Без-
смертний». (16+).
0.10 Х/ф «Похмiлля у Ве-
гасi». (16+).
2.00 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Зловмисники».
11.00 Д/ф «Помста приро-
ди».
13.30 «Цiлком таємно».
14.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
15.45 Х/ф «Андроїд-полi-
цейський». (16+).
17.30 Х/ф «Американський 
самурай». (16+).
19.20 3 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Карпати».
21.25 Х/ф «Чорна кобра». 
(16+).
23.10 Т/с «Iнспектор Алекс 
5».
0.50 «Цiлком таємно».
1.20 «Люстратор 7,62. Про-
кляття системи».
1.50 Х/ф «Дорога на Сiч».
3.10 «Облом.UA».
5.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC». Пряма трансля-
цiя з Нью-Йорка. Головний 
двобiй: Cormier vs Jones 2.

НТН
5.45 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
8.25 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину».
11.30 «РечДОК».
14.10 «Склад злочину».
15.45 «Крутi 90-тi».
16.35 «Переломнi 80-тi».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кохай мене».
21.30 Х/ф «Замкнутий лан-
цюг». (16+).
23.20 Х/ф «Вулицi кровi». 
(18+).
1.10 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

ОГОЛОШЕННЯ
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Канал «1+1»
6.00 М/с «Котигорошко».
7.00 «ТСН».
8.00 «Українськi сенсацiї».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.55 «Розсмiши комiка».
10.55 «Свiт навиворiт 8».
12.10 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
13.15 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
14.20 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
15.20 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
16.15 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
17.30 «Лiга смiху 2».
19.30 «ТСН».
20.15 Мелодрама «Трава пiд 
снiгом».
0.05 Драма «Небезпечна 
iлюзiя».
2.00 «Свiтське життя».
4.50 М/с «Котигорошко».

Iнтер
5.35 «Подробицi» - «Час».
6.05 М/ф.
6.35 Х/ф «Кухарка».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 Х/ф «Любов - це для 
двох». (16+).
14.00 Х/ф «Навмисне не при-
думаєш». (16+).
16.00 Т/с «I все-таки я лю-
блю...», 7-10 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «I все-таки я лю-
блю...», 11 i 12 с.
22.55 Х/ф «Альпiнiст». (16+).
0.45 Х/ф «Щиро Ваш...»

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.30 Зоряний шлях.
8.20 Х/ф «Погана сусiдка».
10.22 Т/с «Право на любов».
14.10 Т/с «Буде свiтлим день».
17.50 Т/с «Мати i мачуха», 1 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Мати i мачуха».
22.20 Т/с «Нелюбий». (16+).
2.00 Реальна мiстика.
2.50 Таємний код зламано. 
Музика.
3.40 Таємний код зламано. 
Дiм.
4.30 Т/с «Черговий лiкар».
6.00 Сьогоднi.

СТБ
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майданi».
12.10 «Полювання».
13.10 Х/ф «Дiвчата».
15.05 Х/ф «У рiчки два бере-
ги». (16+).
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
22.50 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
2.05 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.50 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 М/ф «Сьомий гном».
9.20 Х/ф «Помста пухнастих».
11.00 Х/ф «Миттєвостi 
Нью-Йорка».
12.50 Х/ф «Блакитна лагуна».
15.00 Х/ф «Повернення до 
Блакитної лагуни».
17.00 Х/ф «Блакитна лагуна: 
Пробудження».
18.45 Х/ф «Золото дурнiв». 
(16+).
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
в рай!» (16+).
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
в рай! 2: Риф». (16+).
1.00 Х/ф «Вовче лiгво». (18+).
2.25 Зона ночi.

ICTV
4.45 Факти.
5.10 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).
6.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.40 Х/ф «Розплата». (16+).
12.25 Х/ф «22 кулi. Безсмерт-
ний». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «22 кулi. Безсмерт-
ний». (16+).
14.55 Х/ф «Антиганг». (16+).
16.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Меркурiй у небез-
пецi». (16+).
21.30 Х/ф «РобоКоп». (16+).
23.45 Х/ф «Похмiлля у Вегасi». 
(16+).
1.35 Х/ф «Костолом». (16+).
3.15 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 «Змiшанi єдиноборства. 
UFC». Пряма трансляцiя з 
Нью-Йорка. Головний двобiй: 
Cormier vs Jones 2.
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
16.10 Х/ф «Морський пiхоти-
нець 3: Тил». (16+).
17.50 Х/ф «Бандитки».
19.40 Х/ф «Веселi» канiкули». 
(16+).
21.30 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC». Головний двобiй: 
Cormier vs Jones 2.
1.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».
4.00 «Облом.UA».

НТН
5.50 Х/ф «Сказання про двох 
братiв-близнюкiв».
7.10 Х/ф «Кохай мене».
9.10 Т/с «Охоронець 3». (16+).
12.15 Х/ф «Знову невловимi».
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
15.55 «Склад злочину».
17.20 «Речдок».
19.00 Т/с «Розвiдники». (16+).
22.30 Х/ф «Екстрасенс 2: Ла-
бiринти розуму». (16+).
0.25 Х/ф «Замкнутий лан-
цюг». (16+).
2.05 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 30 ЛИПНЯ

► Вважати недійсним втрачене свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно се-
рія САБ №534634, видане на підставі рішен-
ня №121  від  29.05.2007  р.  Коцюбинською 
селищною радою на ім’я – Мазниченко Іри-
на  Олександрівна.  Майно  розташоване  за 
адресою: м. Ірпінь, смт Коцюбинське, гараж-
но-будівельний авто кооператив «Ентузіаст».

►  Вважати  недійсним  втрачений  держав-
ний акт на право власності на  земельну ді-
лянку  серія  ЯД №764219,  виданий  на  під-
ставі  договору  купівлі-продажу  земельної 
ділянки №2695  від  27.06.2007 р.  на  ім’я  – 
Лях Світлана Миколаївна. Акт зареєстровано 
в  книзі  записів  реєстрації  державних  актів 
за  номером  010734000860.  Видано  Ірпін-
ським міським відділом  земельних ресурсів 
21.09.2007 р. Ділянка розташована за адре-

сою:  Київська  обл.,  Ірпінський  регіон,  смт 
Гостомель,  вул.  Островського,  98.  Кадастро-
вий номер: 3210945900:01:044:0055.

►  Загублену  довідку  серія  КР  №002320 
від 09.10.2009 р.,  видану замість військово-
го  квитка  Красноперекопським  об’єднаним 
міським  військовим  комісаріатом  АР  Крим 
на ім’я – Іноземцев Максим Володимирович, 
09.06.1988 р.н. 

►  Вважати  недійсним  втрачений  держав-
ний акт на право власності на земельну ділян-
ку  серія  ЯМ №077225,  виданий  на  підставі 
Рішення Ірпінської міської ради №1122-20-6 
від 27.10.2011 р. на ім’я – Калініченко Тетяна 
Олександрівна. Акт зареєстровано в книзі за-
писів реєстрації державних актів за номером 
321090001001747.  Виданий  відділом  Дер-

жкомзему у м.  Ірпінь 28.12.2011 р. Ділянка 
розташована за адресою: Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Жовтнева, 11, кв. 144. Кадастровий 
номер: 3210900000:01:157:0011.

►  Вважати  недійсним  втрачений  держав-
ний акт на право власності на земельну ділян-
ку  серія  ЯМ №077230,  виданий  на  підставі 
Рішення  Ірпінської  міської  ради  №1123-20-
6 від 27.10.2011 р. на  ім’я – Халаїм Андрій 
Степанович. Акт зареєстровано в книзі  запи-
сів  реєстрації  державних  актів  за  номером 
321090001001753.  Виданий  відділом  Дер-
жкомзему у м.  Ірпінь 28.12.2011 р. Ділянка 
розташована за адресою: Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Макаренка, буд. 1. Кадастровий но-
мер: 3210900000:01:157:0012.
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НАГОДУВАТИ ЄВРОПУ
Поглиблена  і  всеохопна 

зона  вільної  торгівлі  (ЗВТ) 
запрацювала 1 січня 2016 р. 
Але,  по  суті,  Євросоюз  від-
чинив  двері  нашій  продукції 
ще  три  роки  тому,  запрова-
дивши  режим  автономних 
торговельних  преференцій, 
у  рамках  якого  українські 
компанії  в  односторонньому 
порядку отримали доступ до 
ринку  європейських  держав 
на правах ЗВТ. А невдовзі ці 
економічні  зв’язки  зміцніють 
ще більше, оскільки на почат-
ку червня завершився процес 
ратифікації  угоди  про  асоці-
ацію України з ЄС. Документ 
затвердили  усі  держави,  що 
входять до складу союзу. Ос-
танніми стали Нідерланди.
Наразі експорт товарів до 

Євросоюзу  склав  37,1%  від 
загальнонаціонального  об-
сягу.  Для  порівняння:  частка 
експорту  до  Азії  становить 
32,4%,  на  країни  СНД  при-
падає 16,6%, на африканські 
держави  –  10,2%.  Такі  дані 
наводить Міністерство еконо-
мічного  розвитку  за  підсум-
ками 2016 року. При цьому 
основна  частка  припадає  на 
харчову  та  агропромислову 
продукцію. 
«Ми  бачимо  позитивну 

тенденцію  у  торгівлі  з  ЄС. 
Це  підтверджується  нашою 
статистикою.  При  загаль-
ному  падінні  українського 
експорту  темпи  експорту  до 
ЄС  зростають,  –  підтвердила 
заступник міністра економіч-
ного  розвитку  і  торгівлі  На-
таля  Микольська.  –  Україна 
увійшла  до  ТОП-3  країн,  які 
фактично  годують  ЄС,  тобто 
поставляють агропродукцію».
За  інформацією  Дер-

жавної  служби  статистики,  у 

2016 р. експорт до Євросою-
зу збільшився на 3,7%. Хоча 
це і не надто високий приріст, 
але  він  свідчить, що Україна 
поступово  освоює  європей-
ський ринок. І це на тлі еконо-
мічної кризи, зниження світо-
вих цін на сировину і падіння 
загальних  обсягів  експорту 
через  російську  агресію.  За 
словами Микольської, швид-
ких  результатів  очікувати  не 
варто,  адже  більш  відчутне 
пожвавлення  торгівлі  відбу-
ватиметься поступово – про-
тягом 5–7 років.  Саме  такий 
період передбачений угодою 
на  повне  впровадження  її 
умов  і  гармонізацію  нашого 
законодавства з європейськи-
ми нормами. 
На  думку  експертів,  ЗВТ 

уже  сьогодні  підштовхує 
українських  фермерів  до 
освоєння нових «ніш» на зов-
нішньому  ринку  і  стимулює 
їх до нарощування збуту. Зо-
крема, якщо в 2016 р. квота 
на часник так і не була вико-
ристана повністю, то цьогоріч 
вона  вибрана  вже  на  99%. 
«Ця  культура  складна  у  ви-
рощуванні, і в нас немає на-
працьованих технологій. Але 
зараз  я бачу  сплеск  інтересу 
до неї з боку аграріїв», – ре-
зюмує експерт Продовольчої 
і  сільськогосподарської орга-
нізації ООН Андрій Ярмак.
За даними Єврокомісії,  за 

перші  чотири місяці  2017 р. 
Україна  повністю  вичерпала 
річні безмитні квоти на мед, 
цукор, виноградний та яблуч-
ний  соки, оброблені помідо-
ри, ячмінну крупу та борош-
но.  Також  була  використана 
квота на кукурудзу, а до кін-
ця травня – і на пшеницю. За 
словами  Любові  Акуленко, 
виконавчого директора Укра-
їнського центру європейської 

політики,  така  ситуація  свід-
чить, що українські виробни-
ки  активно  адаптуються  до 
вимог, що їх диктують закор-
донні споживачі. 

ПЕРСПЕКТИВИ І ТРУДНОЩІ 
За  даними  Мінагропо-

літики,  з  початку  року  ще 
5  компаній  отримали  право 
експорту до ЄС. Це виробни-
ки молока, курятини та меду. 
А загалом сьогодні на країни 
ЄС  працює  278  експортерів. 
Одна  з  причин,  яка  стримує 
інших підприємців від виходу 
на  європейський  ринок  –  це 
тимчасова  невідповідність 
їхньої  продукції  європей-
ським  стандартам.  Щоб  по-
стачати  продукти  за  кордон, 
виробництво  повинно  мати 
міжнародну  систему  аналізу 
ризиків і контролю критичних 
точок  (Hazard  Analysis  and 
Critical  Control  Points  –  НАС-
СР), яка відповідає за безпеч-
ність продукції.
Відповідно  до  закону 

України  «Про  основні  прин-
ципи та вимоги до безпечно-
сті та якості харчових продук-
тів», запровадження НАССР є 
обов’язковим:
–  з  вересня  2017  р.  –  на 

підприємствах,  де  виро-
бляють  харчові  продукти  з 
необроблених  інгредієнтів 
тваринного походження  (мо-
локозаводах,  бойнях,  м’ясо-
комбінатах,  птахофермах, 
бджолярнях тощо);
–  з  вересня  2018  р.  –  на 

підприємствах,  у  продукції 
яких  відсутні  необроблені 
інгредієнти тваринного похо-
дження (соки, цукерки, шоко-
лад);
– з 2019 р. – на усіх малих 

підприємствах (де працює до 
5 осіб). 
Однак  реальне  запрова-

дження системи почалося ще 
кілька років тому, коли великі 
українські  торговельні  мере-
жі  та  супермаркети  почали 
вимагати  від  вітчизняних  ви-
робників  відповідності  прин-
ципам  НАССР.  Тому  чимало 
з них уже пройшли цей шлях. 

Легко він дався тим компані-
ям, які мали стандарти якості, 
наближені до НАССР.
«Для того, щоб впровадити 

НАССР, досить одному члену 
сім’ї  пройти  спеціальне  нав-
чання, отримати сертифікат, і 
тоді взагалі можна забути про 
витрати саме на впроваджен-
ня  системи.  Витрати  будуть 
потрібні  тільки  на  вдоскона-
лення виробництва, – розпо-
відає  національний  консуль-
тант  з  питань  біобезпеки  та 
ветеринарії  Продовольчої  і 
сільськогосподарської  орга-
нізації  ООН  Віталій  Башин-
ський. – Те, що великі компа-
нії  витрачають  чималі  суми 
для  впровадження  системи 
якості  і  безпеки  продукції, 
–  це  правда.  Але  невелико-
му  фермерству  знадобиться 
всього  300  доларів  на  нав-
чання». 

ЧИ ПОБІЛЬШАЄ КВОТ? 
Головна  скарга  селян  – 

невеликі  обсяги  безмитних 
квот на найбільш ходові гру-
пи  товарів:  мед,  деякі  види 
зернових, курятину. Вони ви-
черпуються  за  кілька  тижнів, 
іноді – днів. На початку року 
Президент Петро Порошенко 
закликав  ЄС  збільшити  кво-
ти  і  торгівельні  преференції 
для  українського  експорту. 
А  1  червня  Європарламент 
проголосував  за  відповід-
не  рішення.  Воно  стосується 
меду,  виноградного  соку, 
кукурудзи,  вівса,  ячменю,  а 
також  крупи  та  обробленого 
зерна. Але чи набуде рішен-
ня чинності – поки невідомо. 
Ухвалити  його  можна  лише 
після  погодження  з  урядами 
країн-членів  ЄС.  Експерти 
прогнозують  непрості  пере-
мовини. 
«Загалом  у  нас  в  Євросо-

юзі  немає  дефіциту  агарної 
продукції  і  не  можна  сказа-
ти,  що  ми  радіємо  кожному 
додатковому  кілограму.  Ця 
продукція  конкуруватиме  з 
нашою  на  ринках.  Інтереси 
європейських  фермерів  тре-
ба враховувати. Але загалом 
ми  не  вважаємо  можливий 
вплив  настільки  сильним, 
щоб  це  було  підставою  від-
мовити Україні  у підтримці», 
– наголосив депутат Європар-
ламенту Йоахім Шустер. 
Українські урядовці споді-

ваються, що остаточний вер-
дикт  буде  озвучено  напере-
додні саміту Україна – ЄС, що 
відбудеться в Києві 13 липня.
Наразі  потенціал  експор-

ту  за  квотами  залишається 
більшим, ніж його практична 
реалізація.  Певні  квоти  досі 
перебувають  поза  увагою 
виробників.  Цього  року  по-
ставки  за  деякими  катего-
ріями  продуктів  ще  навіть 
не  розпочалися.  Це  гриби, 
зокрема оброблені шампінь-
йони, м’ясо (баранина та яг-
нятина),  цукрова  кукурудза, 
маргарин та вершкове масло, 
йогурти  та  цукрові  сиропи. 
Це ті товари, які дають шанс 
вийти на ринок Євросоюзу. А 
чи скористаються ним україн-
ські підприємці – залежить від 
їхнього бажання і докладених 
зусиль.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

В УКРАЇНІ

фото: В. Шилов

► У Києві 12–13 липня під 
головуванням Президента 
Петра Порошенка відбувся 
черговий Саміт Україна – Єв-
ропейський Союз.  Делегація 
ЄС була  представлена найви-
щим  рівнем:  президентами 
Ради  ЄС  та  Єврокомісії  До-
нальдом Туском і Жан-Клодом 
Юнкерком.  Обговорені  питання  імплементації  Угоди  про 
асоціацію «Україна – ЄС», реформ в Україні, посилення під-
тримки з боку ЄС, ситуація на Донбасі і в Криму. 
Президент Ради ЄС Дональд Туск: «Україна сильна перед 

зовнішніми  загрозами,  однак  внутрішні  проблеми  станов-
лять небезпеку. Ви повинні зберігати єдність та уникати вну-
трішніх конфліктів. Якщо ви й далі будете такими рішучими 
і хоробрими, як і під час Революції Гідності, витримаєте ре-
форми, то ви здійсните свої мрії і досягнете мети. ЄС підтри-
мує Україну проти російської агресії. Ми не визнаємо анексії 
Криму,  окупації  Донбасу  і  підкреслюємо  відповідальність 
Росії у зв’язку з цим». 
Президент Петро Порошенко: «Ми обговорили з ЄС мож-

ливість  розробки  довгострокового  плану  економічної  під-
тримки на зразок “плану Маршалла” (всеосяжної американ-
ської програми допомоги Європі після Другої світової війни 
– ред.), а також використання Україною фондів зовнішнього 
інвестиційного плану ЄС». Ініційовано проведення потужної 
міжнародної  конференції,  де  може  бути  прийнятий  пакет 
такої фінансової допомоги.

► Глава самопроголо-
шеної «ДНР» Захарченко 
оголосив про утворення 
в межах всієї України (ок-
рім Криму) нової держави 
Малоросія зі столицею в До-
нецьку,  яка,  як  він  заявляє, 
матиме  позаблоковий  статус, 
відновить зв’язки з Росією, відмовиться від погашення бор-
гів  України.  «Держава  Україна  не  підлягає  відновленню. 
Ми,  представники  регіонів  колишньої  України,  заявляємо 
про заснування нової держави, яка стає наступницею Укра-
їни. Нова держава носитиме назву Малоросія, так як назва 
“Україна” дискредитувала себе», – сказав він і додав, що в 
новій країні на три роки буде введено надзвичайний стан із 
забороною діяльності політичних партій.

«Новина» здивувала всіх: від самопроголошеної ЛНР 
до Росії і Європи. Луганськ відмежувався від цієї ідеї, засум-
нівавшись у її доцільності, Москва говорить про її супереч-
ність мінським угодам, а Європа засуджує.
Президент Порошенко: «Проект “Новоросія” похований. 

Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом. За-
харченко – не політична фігура, а маріонетка, яка транслює 
кремлівські заяви».
Міністр закордонних справ Павло Клімкін: «Росія намага-

ється розіграти на Донбасі абхазький сценарій».
Секретар  РНБО  Олександр  Турчинов:  «Заява  кремлів-

ського клоуна-маріонетки – ще один доказ агресивних пла-
нів Путіна. Це збочена маячня. Доля кремлівського плану 
“Малоросія-17”  буде  аналогічною  “Новоросії-14”,  або 
будь-якої іншої “Дебілоросії” путінського формату».
У Державному департаменті США заявили, що не мають 

наміру «вшановувати» такі заяви бойовиків великою увагою. 
Нагадаємо, 2 березня цього року Захарченко заявив, що 

Україна щезне через 60 днів. Цей термін минув 2 травня… 
Окрім того, Захарченко заявляв, що мета ДНР – воз’єднання 
з Росією, ще раніше – про захоплення всієї України силою, 
про війну з… Англією. 

► Верховна Рада в пер-
шому читанні ухвалила уря-
довий проект пенсійної ре-
форми. Міністр  соцполітики 
Андрій Рева пообіцяв урахува-
ти  всі  конструктивні  пропози-
ції  депутатів  щодо  реформи. 
Петро  Порошенко:  «Вдячний 
Уряду і Верховній Раді, які нарешті дали старт пенсійній ре-
формі. Головна вимога: не чекаючи результатів реформи, 
вже  цієї  осені  забезпечити  підвищення  пенсій  мільйонам 
літніх людей. Українці заслуговують на справедливі пенсії».

► Міністр освіти Лілія 
Гриневич заявила, що ухва-
лення нового закону «Про 
освіту» очікується у вересні: 
«Дуже шкода, що ВР не прого-
лосувала закон у другому чи-
танні, що дало б змогу почати 
працювати над тими аспекта-
ми реформи,  які  не  потребу-
ють  додаткового  фінансування,  напрацьовувати  правову 
базу  для  розширювання  освітніх  можливостей.  Очікуємо 
голосування у вересні,  і цей термін буде критичним, щоб 
встигнути закласти в бюджет 2018 р. відповідні позиції. Дуже 
важливо, щоб ми запустили перший клас нової української 
школи вже у вересні 2018 р.».

► Фермери Скадовського 
району Херсонщини встано-
вили рекорд, засіявши чор-
ним рисом портрет Тараса 
Шевченка. Площа  рисового 
«Кобзаря»  становить 1360 м2. 
Автори  проекту  стверджують, 
що об’єкт видно з космосу. До-
сягнення рисівників внесли до 
Національного реєстру рекор-
дів України.

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ УГОДА ПРО ВІЛЬНУ 
ТОРГІВЛЮ З ЄС.
Чи виправдалися 
сподівання?
На європейських прилавках може зрости 
кількість українських продуктів. На початку 
червня Європейський парламент проголосував 
за збільшення низки безмитних квот для 
України. Але попри те, що зона вільної торгівлі 
з ЄС діє вже другий рік, й досі виникає чимало 
запитань. Ми дослідили ситуацію з квотами, 
поточний стан експорту і фактори, що його 
гальмують. 
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Про користь буряку 
в харчуванні родини 
наші предки знали з 
незапам’ятних часів. І тому 
завжди запасали в льохах 
цей корисний овоч. Сучасні 
вчені підтверджують 
припущення бабусь і 
називають властивості 
буряка унікальними. 

БУРЯК ДОПОМАГАЄ
НЕ ТОВСТІТИ
Бурякова  дієта  визнаєть-

ся  всіма  дієтологами  світу 
однією  з  найефективніших, 
а  головне  –  безпечних  для 
здоров’я.  А  все  тому,  що  в 
буряках  багато  клітковини  і 
беатіну  –  біологічно  актив-
ної речовини, яка допомагає 
цілковитому  засвоєнню  біл-

ка. Тому більшість бурякових 
дієт базуються на дуеті – м’я-
со-буряк.  Тобто  спочатку 
рекомендується  з’їсти  трохи 
буряку,  а  потім  –  шматочок 
м’яса.  Відчуття  ситості  при 
цьому виникає дуже швидко, 
а  калорійність  такого  обіду 
мінімальна.

БУРЯК ВІДНОВЛЮЄ 
МІКРОФЛОРУ КИШКІВНИКА
Регулярне вживання буря-

ку  показане  при  хронічному 
дисбактеріозі  кишківника. 
Особливо  корисний  для  цих 
цілей  буряковий  сік.  Він  не 
тільки  допомагає  відновити 
здорову  мікрофлору  кишеч-
ника,  але  і  зв’язує  токсини. 
Двох-трьох  ложок  буряково-
го  соку достатньо, щоб  «під-
хопити»  токсини  і  вивести  їх 

назовні. Свіжий колір облич-
чя і зникнення прищів (нерід-
ко – наслідок зашлакованості 
кишківника)  –  приємний  ре-
зультат  бурякової  сокотера-
пії.

БУРЯК ЧИСТИТЬ І ЗМІЦНЮЄ 
СУДИНИ
Вітаміни  А,  С  і  флавоно-

їди,  що  містяться  в  буряках, 
зміцнюють  капілярні  ткани-
ни. Тому про користь буряку 
не  втомлюються  говорити 

офтальмологи,  наполегливо 
рекомендуючи  його  як  про-
філактичний засіб проти ката-
ракти. А також – як підтримку 
людям, які багато працюють 
за  комп’ютером.  Вітамін  Р, 
що  міститься  в  буряку,  бла-
готворно  діє  на  кровоносну 
систему,  підвищуючи  елас-
тичність  кровоносних  судин, 
які  відчувають  величезні  на-
вантаження під час,  скажімо, 
вагітності.

Підготував
Володимир КОСКІН

ЗЕЛЕНА ЦИБУЛЯ 
Заморожувати  цибулю  необ-
хідно  в  поліетиленових  пакетах, 
придатних для  використання  в 
харчових цілях, або ж у плас-
тиковому  посуді,  який  так 
само має бути придатним для 
безпечного контакту з їжею.
Фасувати  її  треба  малень-

кими  порціями,  щоб  вико-
ристовувати  у  подальшому 
цілком,  не  допускаючи  повтор-

ного  заморожування,  бо  при  контакті  з 
к и с н е м  заморожена цибуля втрачає смакові якості.
Цибуля в замороженому вигляді зберігається 3–6 міс. 

при температурі у морозильнику від -18 до -20°С. Якщо 
ваша морозилка не досягає таких низьких температур, то 
краще використати заготовку в перші 4–6 тижнів.

Амброзія полино-
листа (Ambrosia 

artemsiifolia  L.)  –  один  із 
небезпечних  карантинних 
бур’янів. Засмічує всі польо-
ві  культури,  особливо  про-
сапні  і  ярі  зернові,  а  також 
овочеві,  плодові,  виноград, 
пасовища,  зарості  чагарни-
ків, щільно росте на узбіччях 
доріг, берегах зрошувальних 
каналів,  ставків  і  річок,  на 
пустирях  та  інших  необро-
блюваних  землях.  Через 
свою  шкодочинність  і  нега-

тивний  вплив  на  здоров’я 
людей амброзія посідає одне 
з  перших  місць  серед  рос-
лин-алергенів.
Амброзія  –  однорічний 

бур’ян  із  родини  Айстрових 
(Asteraceae).  За  зовнішнім 
виглядом  молода  рослина 
(сходи)  нагадує  чорнобрив-
ці, тому її дуже часто залиша-
ють на клумбах і газонах як 
декоративну рослину.
Шкідливість  амброзії 

на  території  нашої  області 
надзвичайно велика.

Відсутність  боротьби  з 
регульованим бур’яном при-
зводить до зниження врожай-
ності  сільськогосподарських 
культур і продуктивності па-
совищ,  засмічення  врожаю, 
погіршення якості кормів. 

Амброзію  полинолисту  з 
повним  правом  можна  наз-
вати  екологічно  небезпеч-
ним бур’яном, адже її пилок 
викликає  у  людей  захворю-
вання на  амброзійний полі-
ноз. 

З’ясувалося, що всі яго-
ди, починаючи від по-

луниці  та  малини  і  закінчу-
ючи вовчими і ягодами асаї, 
мають  здатність  захищати 
людей від раку, серцевих та 
багатьох інших хвороб. 
Нещодавно  вчені  прак-

тично  довели,  що  лохина 
(голубика)  здатна  поліпши-
ти  пам’ять  і  запобігає  роз-
витку  слабоумства.  Таку  ж 
здатність  має  і  ожина.  Це 
підтвердило  дослідження: 
зібрали  кілька  десятків  лю-
дей похилого віку з ознака-
ми втрати пам’яті і поділили 
на  дві  групи.  Літні  люди  з 
першої  групи  випивали  по 
2 скл. ожинового соку щодня 
протягом 2 місяців, з другої 
– пили інші напої. Тести, які 
були  проведені  до  і  після 
експерименту,  засвідчили, 
що у тих, хто пив ожиновий 

сік,  помітно  покращилася 
здатність  запам’ятовувати 
інформацію,  у  них  конста-
тували  відновлення  пам’яті 
та поліпшення самопочуття.
Експерименти  з  тварина-

ми, проведені раніше, також 
показали,  що  ожина  може 
запобігати  проблемам, 
пов’язаним  із  віком,  покра-
щує  роботу  мозку  і  пове-
дінкові функції. Щури, яких 
годували  добавками  з  ожи-
ною, швидше знаходили ви-
хід з лабіринту і показували 
кращі результати в тестах на 
розпізнавання  предметів,  а 
також на координацію рухів. 
Подібні  результати  також 
були  виявлені  при  згодову-
ванні  тваринам  добавок  із 
полуницею та малиною.
Тож  їжте  ягоди  і  будьте 

здорові!

СПОЖИВАЧ

ПЕТРУШКА
Переберіть зелень і видаліть зі-
псовані,  пожовклі  листочки. 
Ретельно  промийте  її  під  про-
точною водою і розкладіть на 
паперовий  рушник  для  про-
сушування.
Потім подрібніть листя пе-

трушки. Після цього загорніть 
її в пакет або плівку і помістіть 
у  холодильник. Для  зручності 
порізану зелень розміщають по 
порційних пакетиках.
Зелень також можна утрамбувати 

в пластикову ємність, закрити її щільно кришкою або об-
тягнути плівкою і поставити у морозилку.
Можна виготовити кубики льоду з петрушкою. Для цьо-

го зелень ретельно миється і нарізається, а потім її викла-
дають у форму для льоду, заливають очищеною водою і 
прибирають в морозилку. У такому вигляді петрушка збе-
рігається всю зиму.

«ЗАМОРОЖЕНЕ» 
ЗАДОВОЛЕННЯ
Заготовляємо свіжу 
зелень у холодильнику
Багато господинь присвячують літню 
пору створенню запасів на зиму, зокрема 
консервують овочі і фрукти. Однак дехто 
вважає одним із найбільш корисних засобів їх 
зберігання – заморожування. Саме цей спосіб, 
на думку багатьох, не завдає клопотів і дає 
змогу зберігати продукцію городів і садів 
у свіжому вигляді, без втрати вітамінів та 
мікроелементів.
Ми вам розповімо про заготівлю на зиму свіжої 
зелені, яку можна взимку використовувати 
не тільки для приготування борщів, супів чи 
м’ясних страв, а й додавати в салати.

Підготувала Олександра РАДОВА

Перед тим, як зберегти зелень, слід знати, що 
її не можна розморожувати і заморожувати знову. 
Вона може втратити свої смакові якості. При 
закладанні в холодильник на чистих листках не 
повинно бути крапель води. Тоді в розмороженому 
вигляді вона буде виглядати, ніби щойно зрізана з 

грядки.

НЕЙМОВІРНА
користь ягід

ЗНИЩУЙТЕ АМБРОЗІЮ 
– небезпечний 
карантинний бур’ян!

Протягом багатьох століть ягоди були 
невід’ємною частиною раціону харчування 
людини, однак тільки порівняно недавно 
вчені зацікавилися вмістом у них корисних 
речовин та їхнім впливом на здоров’я. 

КРІП 
Його  заготовляють  аналогічно. 
Свіжий кріп миють під проточною 
водою, потім гілочки розклада-
ють і трохи просушують. Далі 
дрібно  нарізають  і  розклада-
ють по маленьких целофано-
вих пакетиках. Кожен пакетик 
щільно згортають в рулончик, 
щоб  усе  повітря  вийшло,  і 
тільки  потім  кладуть  у  моро-
зилку.  Таких  пакетиків  можна 
наготувати скільки завгодно, адже 

вони  займають мало місця. Коли знадоби-
тися  свіжа  зелень,  то  ви просто дістаєте один рулон-
чик,  виймаєте  з  пакета  брикетик  із  замерзлим  кропом  і 
кидаєте його в суп або попередньо трохи розморожуєте 
і посипаєте страву. Із кропу також можна виготовити аро-
матні льодові кубики й використовувати їх упродовж зими 
для приготування м’ясних бульйонів, смажених і тушкова-
них овочів, запіканок та інших страв.
Конкретно  для  цього  способу  заготівлі  кропу  слід 

правильно  вибрати  спосіб  і  ступінь  подрібнення  зелені. 
Можна перемолоти кріп блендером, тоді зелень дасть сік 
і стане кашкоподібною. Отриманою сумішшю зручно за-
повнювати комірки контейнера для льоду і ставити їх на 
зберігання  в морозильну  камеру. Якщо подрібнити  кріп 
вручну, то частинки зелені вийдуть крупніші, й наповнити 
контейнер і утворити з них кубик буде вже складніше. Зате 
смак, запах залишаться незмінними. Страви передавати-
муть аромат свіжого кропу.

ЛИСТОВІ САЛАТИ 
Майже всі листові салати можна 
заморозити на зиму. Добре мо-
розити руколу, шпинат та іншу 
зелень. Для цього зробіть так:
•  перед  заморожуванням 

салати і зелень підготуйте, як 
описано вище;
•  складіть  зелень  у  сітку 

для бланшування і опустіть на 
1–2 хв у киплячу воду – блан-
шування дозволяє зберегти ко-
лір і аромат, поживні речовини;
•  потім  відразу  опустіть  листи 

зелені  у  крижану воду (можна навіть заздалегідь 
підготувати кубики льоду і кинути їх у воду);
• розкладіть листя на столі або деку, застелених рушни-

ком, щоб видалити зайву вологу;
• покладіть у пакети і туго зав’яжіть; можна заморожу-

вати зелень у контейнерах із кришкою – не використовуй-
те для цього великі ємності, в одному пакеті має бути одна 
порція. 
Заморожені  зелені  салати  і  овочі  можна  також  вико-

ристовувати при приготуванні перших страв, салатів, соу-
сів.

Три причини включити 
в раціон буряк
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Народний календар
24–30 липня

ІМЕНИНИ
24 липня – Ольга. Почуєш глухий грім – 

на дощ, грім із гулом – до зливи.
25 липня – Іларій, Михайло, Прокл. 

Вважається, що в цей день бувають найряс-
ніші роси. На Прокла все промокло.

26 липня – Степан, Юліан.  День  Ар-
хангела Гавриїла. Якщо сильна злива з гро-

зою, то на дощову осінь.
27 липня – Акила. Якщо у цей день буде йти дощ, то 

він литиме ще сім днів або сім тижнів. Також наші пращури 
помітили, що у цей день капуста згортається у качани.

28 липня – Володимир, Кирило. Знахарі кажуть, що у 
цей день потрібно встигнути зібрати усі цілющі трави.

29 липня – Валентина.  Цей  день  вважається  святом 
«іменного снопа».

30 липня – Марина. Наші пращури вірили, що люди 
які народилися у цей день, мають владу над блискавками. 

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
26 липня – День парашутиста.
28 липня – День системного адміністратора.
День PR-спеціаліста.
29 липня – День Сил спеціальних операцій.
30 липня – День працівників торгівлі.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні  для  стрижки  волосся: 24, 
26, 29 липня.

Дні, коли слід утриматися від стрижки во-
лосся: 25, 28, 30 липня.

СПРАВИ
24, 25, 28 липня – чудовий час для того, щоб чогось 

навчитися  нового  або  влаштуватися  на  іншу 
роботу. 

26, 27 липня – не найсприятливіші дні ре-
алізації задуманого, варто відмовитися від ви-
конання планів і задумів.

29 липня  –  присвятіть  свій  час  та  увагу 
рідним людям, здивуйте їх чимось приємним, організуйте 
сюрпризи і подарунки.

30 липня – напевно доведеться діяти не за планом, а 
ситуативно, тож приготуйтеся приймати швидкі й чіткі рі-
шення, повністю приймаючи відповідальність на себе.

САД І ГОРОД
Сприятливі дні  для  господарювання  в 

саду, квітнику, на городі: 26, 28, 29, 30, лип-
ня.

Не рекомендуються посіви і посадки в 
такі дні: 24–25, 27 липня.

Вітаємо з днем народження!
Петра Володимировича Зброжека, 
начальника УПСЗН
Андрія Петровича Тумасова, 
головного лікаря КЗ «Ірпінська центральна 
міська лікарня» 
Тамару Петрівну Халаім, 
начальника відділу кадрової роботи та з питань 
служби в органах місцевого самоврядування
Бориса Олександровича Грушевського, 
начальника цеху телекомунікаційних послуг 
№16 КОФ ВАТ «Укртелеком» 
Володимира Владиславовича Сахнюка, 
начальника відділу інвестицій та соціально-еко-
номічного розвитку

Хай ваше щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє вашу долю,
І вбереже вас від розлуки й болю.
Достатку, щастя, радості й любові,
Родинам вашим в доброму здоров’ї!

Виконавчий комітет ІМР

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Афіша культурних заходів Приірпіння 22–30 липня 2017
ІРПІНЬ

7–30 липня  –  Виставка  «Ір-
пінці  в  портретах  Владислава 
Задворського». Ірпінський істори-
ко-краєзнавчий музей.

22 липня (сб) 12:00 – Кото-
ярмарок  «Моє  хвостате  щастя». 
Парк «Центральний».

22 липня (сб) 18:00 – Твор-
чий  вечір  Олесі  Василець.  Парк 
ім. Правика.

29–30 липня (сб, нд)  –  «Ір-
пінський Парнас». Будинок пись-
менників, центральна площа.
Експозиція  про  історію  і  сьо-

годення  Ірпінського краю та ви-
ставка «Герої нашого часу». істо-
рико-краєзнавчий музей.

ГОСТОМЕЛЬ
22 липня і 29 липня (сб) 

12:00  – Дитячий  клуб.  Культур-
но-оздоровчий комплекс.

23 липня і 30липня (нд) 
15:00 – Кінофільм для дорослих. 
Будинок культури.

23 липня і 30 липня (нд) 
15:00  –  «Зустрічі  старшого  по-

коління»  Культурно-оздоровчий 
комплекс.

25 липня (вт) 16:00 – Перег-
ляд фільмів і мультфільмів. Куль-
турно-оздоровчий комплекс.

28 липня (пт) 17:00 – «Мо-
лодіжний клуб». Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

Шановний Петре Володимировичу!
Колектив Управління праці та соціального 
захисту населення Ірпінської міської ради 

вітає Вас із Днем народження!
Нeхай цвiтуть пiд небом 
синьооким,
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість, чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен 
дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх, радiсть i 
достаток,
Сиплються до Вас, немов 
вишневий цвiт.

Хай життевий досвiд творить з буднiв свято,
А Господь дарує довгих-довгих лiт!

З повагою та найкращими побажаннями ВАШ колектив

Владимиру Владимировичу 
Шевцову,

дорогому зятю, любимому мужу,
внимательному сыну, любящему отцу, 
успешному бизнесмену, христианину

в день 30-летия.
Благополучия желают,
Богатства, радостей больших…
Но все, что в мире предлагают,
В сравненьи с Небом – лишь гроши!
Что пожелать христианину,
В чем счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Держись Христа во все мгновенья,
Которые дарует Бог,
И празднуй с Богом День рожденья –
Вот пожелание мое!

Вітаємо з Днем народження
Анатолія Пилиповича Харциза,
голову Ради Ірпінської міської організації інвалідів 

війни, Збройних сил та учасників бойових дій!

Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній – за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром,
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив.
Працьовиті, гарні, можні
Будьте Ви, і повні сил!
Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

Управління праці та соціального
захисту населення Ірпінської міської ради Київської 

області оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади посадової особи місцевого самоврядування
ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ВИМОГ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УПРАВЛІННЯ

Вимоги:  вища  освіта  за  спеціальністю 
«Правознавство»  за  освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра,  спеціаліста,  стаж 
роботи  за фахом  не  менше  трьох  років, 
знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 ка-

лендарних  днів  з  дня  опублікування  оголо-
шення  за  адресою:  08200,  Київська  обл., 

м. Ірпінь, вул. Д.Попова, 26-б.
Довідки за телефоном: 57-502, 62-076

Начальник управління П.В. Зброжек

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
1. Замовник: ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК». Поштова адреса: Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, 1.
2. Місце розташування площадок (трас) будівництва (варіанти): Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, 1. 
3. Характеристика діяльності об’єкта: виробництво поліетиленової плівки та нанесення флексографічного друку на плівку.
Технічні та технологічні дані: для виробництва плівки використовується лінія Bandera 12CC00125 №7 продуктивністю 300-500 

кг/год, для фарбування плівки флексографічна машина 6 кол. HJ-HS6001-1600 продуктивністю по витраті фарби 3,5 кг/год.
4. Соціально-економічна необхідність планувальної діяльності: виробництво поліетиленової плівки для потреб населення.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
• земельних – згідно з договором оренди землі від 30.09.2011 р., зареєстрованим у відділі Держкомзему у м. Ірпінь Київської 

області 30.09.2011 р. за №3210004000020; договором оренди землі у м. Ірпінь (вул. Дзержинського, 1-с) від 27.11.2011 р., за-
реєстрованим у Ірпінському міському відділі №2 Київської РФ Центру ДЗК;
• сировинних – 761,0947 т/рік поліетилену, 2,8 т/рік фарби, 1,9 т/рік розчиннику для фарби (спирт етиловий), 2,8 т/рік упо-

вільнювача (1-метокси-2-пропанол);
• енергетичних (паливо,тепло, електроенергія) – 340 кВт/год;
• водних – 20,01 тис. м3/рік;
• трудових – 12 осіб.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): об’єкт існуючий. Доставка персоналу, сировини передбачається 

по існуючих дорогах.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: відсутні.
8. Необхідна екологічна-інженерна підготовка та захист території по варіантах – відсутні. Об’єкт існуючий.
9. Можливий вплив планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на оточуюче природне середовище:
• на клімат та мікроклімат – відсутній;
• на повітряне середовище – об’єкт існуючий, при експлуатації щорічно викидаються забруднюючі речовини в атмосферу від 

технологічного обладнання та двигунів автотранспорту. Викиди забруднюючих речовин на межі житлової забудови не перевищу-
ють 1 ГДК;
• на водне середовище – об’єкт існуючий. Водоспоживання об’єкту здійснюється від існуючих мереж в дозволених об’ємах. 

Водовідведення здійснюється в існуючу систему каналізації. Підприємство має дозвіл на спец водокористування від 26.12.2014 р. 
Вплив на водне середовище прийнятний;
• на грунт – не впливає. Територія об’єкта заасфальтована (дороги забетоновані, викладені плиткою) що запобігає забруднен-

ню грунтів; 
• на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – зелені насадження на території відсутні. Вплив на зоологічні компоненти 

дослідженої території (не є місцем розмноження, концентрації рідкісних і тих, що охороняються видів тварин) можливо оцінити, 
як відповідає нормативному рівню;
• на соціальне довкілля – забезпечення поліетиленовою плівкою інших виробництв та населення, робочі місця для населення.
• оточуюче техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші 

елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні. Рівень ризику планової діяльності на природне середовище 
прийнятний.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного поховання: в про-

цесі експлуатації об’єкту утворюються відходи: поліетиленової плівки, що переробляються на власній дільниці з переробки втор 
сировини 101,05 т/рік, лампи люмінесцентні 0,018 т/рік, відходи комунальні змішані 59 т/рік, шини, зіпсовані перед початком 
експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 0,29 т/рік, масла та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані 0,1 т/рік, папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 0,3 т/рік. Відходи переда-
ються на утилізацію та захоронення згідно з договорами.
11. Об’єм виконання ОВНС: відповідно вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: публікація в засобах масової інформації заяви про наміри. Протягом 30 днів після публікації 

заяви про наміри громадськість може направляти зауваження та пропозиції до Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської ОДА за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а 

Для ознайомлення з матеріалами проекту та ОВНС звертатися до ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, 1.
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Рівень складності: легко
Цінова категорія: доступно
Кількість порцій: 2
Час приготування: 30 хв

ІНГРЕДІЄНТИ: 
• помідори – 4 шт.;
• яйця – 2 шт.;
•  перець  болгарський  – 

½ шт.;
• зелень – кілька гілочок;
•  тертий  пармезан  – 

2 ст. л.;
•  масло  вершкове  – 

2 ст. л.;
• майонез – 1 ст. л.;
• чорний мелений перець 

та сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Помідори помити і обсуши-

ти.  Зрізати верхню частину,  а 
середину  вибрати  (м’якоть  та 
«кришечки»  не  знадобляться, 
їх можна використати для при-
готування  інших  страв).  Яйця 
зварити натвердо, почистити і 
дрібно порізати. Зелень поми-
ти, обсушити і теж дрібно нарі-
зати. Болгарський перець нарі-
зати маленькими кубиками, а 
пармезан  натерти  на  тертці. 
Змішати яйця, перець, зелень, 
посолити,  поперчити,  запра-
вити  майонезом  і  начинити 

цією масою помідори. Зверху 
на кожен помідор викласти по 
шматочку  вершкового  масла. 
Посипати помідори тертим си-
ром і запікати в духовці, розі-
грітій до 180°С 12–15 хв.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• морква;
• імбир;
• соус місо;

НА ДОЗВІЛЛІ

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 24–30 липня 2017 року

ОВЕН (21.03–20.04)
Контакти i знайомства 
вiдкриють перспективи в 
особистому i професiйно-
му життi. Не запускайте 
фiнансовi справи i не 

йдiть на авантюри. Не вередуйте, 
щоб вiдносини з коханими принесли 
радiсть.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)

 Для успiху в бiзнесi 
доведеться напружитись. 
Якщо подолаєте труднощi, 
одержите надбавку до 
окладу, тiльки будьте 

уважнi з фiнансами. Любовним 
вiдносинам загрожують випробуван-
ня.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)

У професiйному життi 
розрахунок i наполег-
ливiсть принесуть 
прибуток. Уникайте 

конфлiктiв на роботi. Доходи 
повиннi бути відчутні. Прагнiть 
бiльше часу проводити з сiм’єю, 
дiтьми.
РАК (22.06–23.07)

Робота зажадає нестан-
дартних пiдходiв. Якщо не 
вплутаєтеся в сумнiвнi 
операцiї, то накопичите 
грошей i придбаєте щось 

цiнне. У сiм’ї потрясiння малоймо-
вірнi. Не вiдмовляйтеся вiд поїздок.
ЛЕВ (24.07–23.08)

Успiх у роботi забезпе-
чать смiливiсть, 
енергiйнiсть i талант 
органiзатора. Доходи 
будуть цiлком пристой-

ними. Пощастить в любовi та 
дружбi. Залишаться сили i на 
домашнi справи.
ДIВА (24.08–23.09)

На роботi проявляйте 
кмiтливiсть i правильно 
розподiляйте навантажен-
ня. Гнучко вiдстоюйте свої 
iнтереси. Прибуток вас 

порадує. Тиждень обiцяє розвиток 
романтичних вiдносин, змiцнення 
сiм’ї.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Освоюйте новi напрями в 
бiзнесi. Будьте активнi, а 
якщо робота не приносить 
радостi, шукайте нову. 
Доходи зростуть до кiнця 

тижня. Не вiдмовляйтеся вiд 
знайомств в людних мiсцях.
СКОРПIОН (24.10–22.11)

Робота зажадає активностi, 
завзятостi i терпiння. 
Смiливо розширюйте 
бiзнес. Ви можете досягти 

великих професiйних успiхiв, 
i це обов’язково вiдобразиться на 
доходах. Будьте обережнi в 
особистих зв’язках
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Тиждень вдалий для 
бiзнесу, укладення 
угод. Доходи збiль-
шаться. Придiляйте 

увагу близьким, але не 
нехтуйте дружнiм спiлкуванням. 
Частiше бувайте на свiжому повiтрi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)

На роботi завойовуйте 
авторитет, демонструючи 
якостi менеджера. 
Можете пiднятися на 
чергову сходинку 

кар’єрних сходiв. Можливе отриман-
ня додаткового заробiтку. Не будьте 
аж надто обачливi в коханнi.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)

Щоб подолати збої в 
роботi, ухвалюйте чiткi 
рiшення, не вiдмовляй-
теся вiд порад колег. 
Не виключений 
солiдний прибуток. 

Пiдтримуйте себе у формi. З 
новими зв’язками пильнуйте, 
можливий обман.
РИБИ (20.02–20.03)

Проявляйте в роботi 
творчi здiбностi, 
оригiнальнiсть 
мислення, пiдвищуючи 

авторитет в очах начальства i колег. 
Доходи – не нижчі за середнi. 
Гармонiя в сiм’ї легко досягається, 
але можливi дрiбнi сварки i образи.

СМАЧНО І ПРОСТО

ПОМІДОРИ, 
ФАРШИРОВАНІ 
ЯЙЦЕМ

МОРКВЯНА 
ЛОКШИНА

• мед;
•  рисовий  або  яблуч-

ний оцет;
• часник;
• олія;
• сіль – за смаком;
•  подрібнений  арахіс 

та  зелень  –  для  прикра-
шання.

ПРИГОТУВАННЯ
Використовуючи  ку-

хонний  комбайн  або 
овочевий ніж, подрібніть 

моркву  на  довгу  тонку 
соломку.  Варіть  моркву 
протягом 8–10 хв, не до 
повної  готовності.  Тим 
часом  у  невеликій  мис-
ці  змішайте  чайну  лож-
ку  тертого  імбиру,  соус 
місо,  мед,  рисовий  або 
яблучний оцет,  товчений 
часник, олію і трохи солі. 
Злийте  з  моркви  воду  і 
заправте  локшину  отри-
маним  соусом.  Додайте 
подрібнений  арахіс  і  зе-
лень.
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Мабуть, не всім відомо, 
що кольором можна 
виправити невдалі 
пропорції приміщення. 
Але це саме так.
Наприклад, якщо в довгій 

і  вузькій  кімнаті  торцеві  сті-
ни пофарбувати в інтенсивні 
теплі  кольори  (теракотовий, 
золотаво-жовтогарячий),  а 
подовжні  –  у  малонасичені 
холодні (зеленувато-голубий, 
блакитнувато-сірий)  буде 
створюватися  відчуття,  що 
кімната  стала  ширшою  і  ко-
ротшою. 

Можна зорово знизити чи 
збільшити  висоту  приміщен-
ня. Так, якщо в невеликій по 
площі  і  дуже  високій  кімнаті 
стелю  пофарбувати  теплим 
кольором, а стіни холодним, 
вона буде здаватися нижчою і 
просторішою. Низька кімната 
при фарбуванні стелі й стін у 
світлий  холодний  колір буде 
справляти  враження  більш 
високої.
Панелі  в  передпокої,  кух-

ні, санвузлі, як правило, фар-
бують олійною фарбою. Пе-
ред фарбуванням стіни треба 
підготувати,  зашпаклювати 
щілини  (крейдою  чи  сухими 

білилами  з оліфою),  затерти 
нерівності пемзою, відшліфу-
вати шкуркою,  заґрунтувати, 
покрити оліфою, щоб фарба 
краще лягала.
Не  забувайте,  що  перед 

фарбуванням дерев’яних стін 
до  ґрунтовки потрібно дода-
вати  скипидар  (1/10  части-
на) для кращого проникання 
фарби в дерево. 
Крім  того, фарба, до якої 

доданий  скипидар,  сохне 
швидше. Нові дерев’яні стіни 
перед  шпаклівкою  доцільно 
покрити  оліфою  чи  рідкою 
олійною  фарбою,  тому  що 
інакше замазка не пристане.

При  другому  фарбуванні 
стін  оліфу  необхідно  розба-
вити  наполовину  скипида-
ром:  він  розріджує  фарбу,  і 
вона лягає рівномірніше.
Фарби  на  щітку  потрібно 

брати  небагато  і  наносити  її 
тонким шаром, намагаючись 
покрити нею поверхню. Кра-
ще  повторити  фарбування, 
ніж  фарбувати  товстим  ша-
ром,  що  довго  сохне,  шор-
сткуватий і дає тріщини.

Володимир ОНЕНКО, 
«Присадибне і дачне 

господарство»
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НА ПРОИЗВОДСТВО 
(ПГТ ГОСТОМЕЛЬ) 

НУЖНЫ 
УБОРЩИЦЫ/
УБОРЩИКИ

Ночные смены 5/2
с 20:00 до 8:00

Зп от 5000–
6000 грн/мес
Телефоны:

(093) 572-62-10,
(067) 407-20-02

ПрАТ “Ветропак
 Гостомельський Склозавод”

запрошує на постійну роботу:

- СЛЮСАРІВ – РЕМОНТНИКІВ 3-6 РОЗРЯДІВ,
з/п від 8000 грн.

- ОПЕРАТОРІВ СКЛОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН
(навчання на виробництві), з/п від 10000 грн.

- КОНТРОЛЕРІВ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
(навчання на виробництві), з/п від 7000 грн. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ:
- оплачувана відпустка;
- оплата лікарняних;
- медична страховка;
- здешевлення харчування;
- здешевлення відпочинку та сан.-кур. лікування.
Зацікавлених  у  працевлаштуванні  просимо  звер-

татися за довідками за телефоном: (044) 392-41-33, 
(044) 392-41-34, або за адресою: 

Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ 
будь-яких марок в будь-якому стані: після ДТП,

не розмитнені, проблемні.

  ДОРОГО
(098)483-32-32
 (063)016-22-55

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МЯСНОЙ МАГАЗИН.
ТРЕБОВАНИЯ:  аккуратность,  чистоплотность,  вежливость,  ответ-

ственность, владение компьютером,
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: с 9:00 до 20:00, посмен-
но (7 через 7), з/п  4000 грн/ мес. (за 15 ра-
бочих дней).
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ.:
(066) 780-02-39.

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу 

ОПЕРАТОРА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ
ВИМОГИ: комунікабельність, відповідальність; перева-

га надається працівникам з досвідом роботи на виробни-
цтві харчової галузі, стаж від 2 років. 

УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість, позмінна робота – 
12 год.

Наявні вакансії операторів: пресового цеху, вакуум-
но-випарної станції, ультрафільтрації. 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 (067) 671-42-12.
Київська обл., Михайлівка-Рубежівка.

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу 

СЛЮСАРЯ
ВИМОГИ: відповідальність, комунікабельність, стаж ро-

боти не менше 5 років.
УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість.
ОБОВ’ЯЗКИ: проведення ремонту, демонтажу, налад-

ки обладнання виробничої групи на підприємстві харчової 
галузі.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 (067) 671-42-12.
Київська обл., Михайлівка-Рубежівка.

Крамниця 
ВИШИВАНКА
Великий вибір нових
літніх моделей для дітей та дорослих
вул. Соборна, 106
Режим роботи:
10:00–18:00, неділя 11:30–14:00
Тел.: (098) 300-26-31

Як змінити невдалі пропорції 
приміщення кольором

АНЕКДОТИ
*** 

–  Синку,  тут  шість  яблук,  від-
дай половину  своєму братикові. 
Скільки ти йому даси? 
– Два. 
– Хіба ти не вмієш рахувати? 
– Я то вмію, а він ще ні.

*** 
– Молодий пілот  заходить  на 
посадку і вирішив пожартувати. 
Зв’язується з диспетчером: 
– Вгадай, хто? 
Диспетчер  вимикає  всі  лампи 
на посадковій смузі і відповідає: 
– Вгадай, куди?

***
Чоловік від’їжджає зі  стоянки,  і 
кладе записку: «Місце не займа-
ти,  проколю  шини!»  Приїжджає 
назад  –  на  його місці  каток  для 
укладки асфальту, поруч шило  і 
записка: «Успіхів!».

*** 
Найстрашніша  робота  –  це 
домогосподарка.  Зарплати  не-
має.  Вихідних  немає.  Відпустки 
немає.  Нічого  немає!  Робота  не 
кінчається... А чоловік з гордістю 
завжди каже: «А моя дружина не 
працює, вдома сидить».


