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В Ірпені буде новий
автобусний маршрут,
який об’єднає
дві частини міста,
розділені залізницею.
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«Усі мої фільми про те,
як мені хочеться жити»

с. 4

Фото: Ю. Косін

(останнє інтерв’ю)

Олександр Столяров. 57 років. Ірпінець. Народився у Львові. Закінчив
архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту та Вищі курси
сценаристів і режисерів у Москві. Автор понад 100 документальних і художніх
фільмів. Лауреат премії О. Генрі в 2016 році. Засновник і художній керівник
дитячого «Театру Андерсена» в Ірпені.
Нещодавно – 26 липня – передчасно пішов із життя…
ЗАПРОШУЄМО ДО МАГАЗИНУ ВЗУТТЯ «ШАРА»
У нас широкий асортимент
чоловічого та
жіночого взуття.

Постійне оновленння товару,
сезонні знижки.

МИ ЗНАХОДИМОСЬ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 6-А
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОБРІ НОВИНИ

ОНОВЛЕНУ ОБ’ЇЗНУ ДОРОГУ

в Ірпені відкрито!

22 липня ранковим
суботнім велопробігом
100 ірпінців та гостей
міста відкрили оновлену
об’їзну дорогу в Ірпені, що
вздовж залізниці по улиці
Підгірній.
Три кілометри нового дорожнього покриття, вимощені тротуари, яких тут ніколи
не було, нові підземні комунікації, а головне – виторфування, – на цю роботу в Ірпінської міської ради пішов рік.
«Я завжди пам’ятаю – в
Ірпені кожен рік починали з
того, що бралися латати вулицю Підгірну. Але той ремонт не тримався навіть дватри місяці. Бо великий обсяг
торфу, який знаходився під

Що нема розлук
– я не знаю ще…
Ми сиділи довго й дивились вниз.
Ніч була наскрізна, як гострий спис.
Все було, як ніч.
І здалося враз –
Ніч вдихнула простір,
І час, і нас…

дорогою, призводив до зсуву
грунту і завжди вулиця була
в тому ж стані, що й до ремонту, – зазначив Ірпінський
міський голова перед тим,
як урочисто розв’язати жовто-синю стрічку, презентуючи
громаді новий інфраструктурний об’єкт. – Нас багато
критикували. Але не дивлячись на критику, ми пішли на
те, щоб зробити цю дорогу
якісно, так, як і інші вулиці
міста.
Наші діти будуть вдячні
нам за те, що ми з вами не
поспішили за піаром, а зробили їм на десятки років якісну дорогу».
Відтепер ірпінці матимуть
можливість перетинати залізничні колії не тільки на переїзді, який часто зачинений
через рух потягів, а й під мостом, незалежно від руху залізничного транспорту.
Олександра РАДОВА,
фото: Ю. Бережко-Камінська

Ми сиділи тихо,
Мов над дитям.
Наче так сиділося все життя.
І під нами – небо,
І небо – над…
Ми – це я і Янгол мій – старший брат.
З висоти тієї вогні доріг –
Що внизу, під нами, що угорі…
Тільки не казав аніхто «Іди!»,
Не було «За що?», ні «Чому?» й «Куди?».
Я все знала й так.
І усе, як є!
Все мені верталося, що моє.
Роз’їдало, ніжило і пекло…
Пекло серед раю мого було!
Ми сиділи вічність, мабуть, із ним,
Поки не схопилася: де мій дім?
Де мені зійти?
У якім краю
Приймуть мою душу у плоть свою?
Янгол був зі мною.
І – дотепер.
Живемо у світі чужих химер,
Перехресних доль,
На краю епох…
Живемо по черзі із ним за двох.
Дві душі.
Два серця.
І два крила.
Я за ним – увись,
Він за мною – вплав.
Наше щастя дивне, бо мовчазне:
Я його не бачу,
Як він мене.
Я не чую голосу.
Не торкнусь.
Не кажу про нього хоча б комусь.
І тому – що осінь –
Стаю дощем…
Що нема розлук –
Я не знаю ще.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СЕМІНАР
ЯК ДОСЯГТИ БІЛЬШОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
команди і мати успіх вашого проекту?

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-менеджменту.
• Основною її особливістю
є залучення до процесу всіх
учасників, причому у кожного
з них є своя певна роль.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Гостомель наблизився

до утворення власної громади
Київська
облдержадміністрація
погодила запропоновані
зміни в адміністративнотериторіальному устрої
Київської області, і селище
Гостомель завдяки цьому
документу отримало
підтримку до створення
об’єднаної громади із
селами Горенка, Мощун та
Озера.
24 липня перший заступник Київської обласної державної адміністрації О.І. Савченко підписав лист Голові
комітету з питань державного
будівництва та регіональної
політики, місцевого самоврядування Верховної ради
України С.В. Власенку «Про
погодження проекту Поста• «Scrum» ефективно застосовується в розробці плану,
проекту як серед молоді, так
і серед провідних успішних
компаній.
• Спосіб управління проектом, який за менший час
може дати більший результат
кращої якості, без витрат великих коштів.
• Підвищення згуртованості команди.
Для кого тренінг?
– Для голів учнівського самоврядування шкіл.
– Для керівників навчальних установ і громадських
об’єднань.
– Для представників апарату міської ради та управління освіти та науки.
– Для всіх небайдужих, хто
бажає створити свою творчу
команду з креативним проектом.
Реєстрація:
osvita.rada@gmail.com.
Участь на безоплатній основі.

нови Київської обласної державної адміністрації розгляду
проекту Постанови Верховної Ради України «Про зміни
в
адміністративно-територіальному устрої Київської
області, зміну і встановлення
меж Києво-Святошинського,
Бородянського районів, міста
Ірпінь та селища Гостомель
Київської області».
Що дає жителям селища
така можливість?
«Об’єднані громади – це
шлях до європейської моделі
розвитку населених пунктів,
шлях до децентралізації, що
дасть можливість повноцінніше розпоряджатися власним
бюджетом, тобто мати більше
коштів і вкладати їх у соціально-побутову інфраструктуру,
будувати садочки та школи,

інші заклади, необхідні для
громади», – пояснив ініціатор
створення об’єднаної громади, голова Гостомельської
селищної ради Юрій Прилипко, який тривалий час не
тільки обстоював цю ідею, а й
робив і робить усе можливе,
аби вона здійснилася.
За словами голови, процес
створення був нелегким, адже
історично так склалося, що

громади, які висловили намір об’єднатися, знаходилися
на території різних районів:
Бородянського і Києво-Святошинського, а сам Гостомель
– Ірпінського, тож треба було
визначити територіально-адміністративні межі, це забрало багато часу, тепер ці перешкоди подолано.
З офіційних джерел

МІСЬКІ СЛУЖБИ

РЕКОРДИ
«Ірпіньводоканалу»

В Ірпені активно оновлюють
дороги і разом із тим
міняють старі комунікації.
Проти минулого року
«Ірпіньводоканал»
проклав близько 20 км
нового водогону.
Цього року планують
ще більше. Керівник
підприємства Олександр

нової техніки, працівників забезпечили новою уніформою,
побудували нове службове
приміщення, створили сучасний абонентський відділ. Також
запустили сайт підприємства з
особистим кабінетом споживача – для зручності користувачів
і заощадження на банківських
комісіях за оплату послуг підприємства.
Цього року розпочато будівництво двох станцій водопідготовки – у Ворзелі і в Бучі,
розпочинається й буде завершено цього року – будівництво такої станції і в Ірпені. Три
станції знезалізнення води за
рік – рекорд на загальнодержавному рівні.
Здобутки «Водоканалу» підтверджує національна комісія,
Маркушин упевнений – це
що здійснює регулювання у
сфері енергетики та комунальзавдання реальне, адже
них послуг. За результатами
«Ірпіньводоканал» – одне
останніх масштабних перевііз кращих підприємств в
рок з понад 69 «Водоканалів»
України.
України Ірпінське підприОстанні два роки стали ємство – єдине яке не було
переломними у розвитку «Ір- оштрафоване.
піньводоканалу»,
підприєм- Підготував Іван КАМІНСЬКИЙ,
ство придбало 11 одиниць
«Школа юнкорів»
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ТВАРИНИ В МІСТІ

КОТО-ЯРМАРОК
пропонує ірпінцям
нових «родичів»

Вдруге в Ірпені відбувався
кото-ярмарок. Цього
разу – в Центральному
парку. Його метою було
спонукати котолюбів до
чотирьох вчинків: крок
перший – обери свого кота,
крок другий – поговори
з волонтерами, який він
класний, третій – підпиши
договір, четвертий – будь
щасливий із врятованим
від притулку котом.
Кото-ярмарок вилився в
чудове спілкування з поясненнями і відповідями, особливо у захваті були діти,
які мали можливість тримати

тваринок на руках, перетворюватися обличчями на
кішечок завдяки художниці
Павлини Шепель, розмальовувати статуетки котиків
і справжні будиночки для
котів. Дорослі, звісно, брали
участь – передусім у вживанні фруктового морсу, у придбанні сувенірної продукції
задля поповнення благодійної «скриньки».
Було представлено понад
20 тваринок з Ірпеня. Усі
вони проліковані, стерилізовані і щеплені, мають добрий
вигляд. Серед відвідувачів кото-ярмарку виявилися охочі
усиновити деяких «персиків»,

За перше півріччя 2017 р.
в лісових масивах
Ірпінського лісництва
виникло 8 лісових
пожеж через необачність
населення. Вогнем
пройдено насадження
поблизу житлових
масивів і новобудов на
околицях Ірпеня.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
ІРПІНЬ. ПОЖЕЖНИКИ
ПОПЕРЕДИЛИ ЗАГОРАННЯ
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
Увечері 26 липня на небезпечно близькій відстані
від житлового будинку по
вул. Тищенка загорілися
дрова.
На ліквідацію пожежі
виїхали два відділення рятувальників у складі п’яти
вогнеборців, вони з’ясува-

ли, що площа загорання
становить 10 м3 і є серйозна небезпека займання
господи.
Професійні дії вогнеборців дозволили врятувати будинок від займання та пошкоджень. Вже о
18:51 пожежу було локалізовано, а о 19:07 повністю
ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється. Загиблих та
потерпілих немає.

такі самі, що були у парку
ім. Правика.
Кото-ярмарок знову спрацював як школа доброти
і любові до братів наших
менших. Організатор заходу
– КП «Служба захисту та лікування тварин».

стобудівних норм. За словами головуючого – ірпінського
міського голови Володимира
Карплюка, справа у відсутності паркувальних місць поруч із майбутнім будинком.
За словами мера, прийнято
рішення, що містобудівна
документація не буде затверджуватись у випадку, якщо
забудовник не може забезпечити мінімум 70% паркомісць біля об’єкту побудови,
оскільки часто забудовники
стверджують, що мають договір оренди земельної ділянки
чи хочуть викупити землю, і
«показують в містобудівній
документації цю землю як
можливу під парковку, а потім з’ясовується, що вони –
пообіцяли і не зробили».
Інформаційне агенство ITV

Де в Ірпені та Бучі
розміщено «тривожні
кнопки» термінового
виклику поліції

Текст і фото:
Володимир КОСКІН

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

через легковажність населення

Ірпінського лісництва Микола Явон.
За його словами, гасіння
пожежі в лісі займає багато
часу, особливо при поширенні на значній території.
Невчасно
локалізований
осередок вогню призводить до екологічних збитків,

Нема парковки –
нема дозволу

Серед іншого було скасовано містобудівні умови
й обмеження забудови земельної ділянки в Ірпені по
вул. Ново-Оскольській. Причини: невідповідність намірів
забудови і недотримання мі-

ЛІСИ ПРИІРПІННЯ ГОРЯТЬ

«Незважаючи на те що,
лісовою охороною Ірпінського лісництва проведено низку профілактичних
заходів, спрямованих на
збереження лісів від пожеж,
триває знищення зеленого
фонду вогнем. Основною
причиною цього є легковажність населення – відпочивальників у лісі. Залишене
в лісі або погано загашене
вогнище приховує в собі
небезпеку протягом кількох
днів!» – зауважує лісничий

ПРЕЦЕДЕНТ

У вівторок 25 липня
відбулося засідання
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради.
Члени виконкому
розглянули та ухвалили
понад 20 питань, що
стосуються бюджету
міста, інфраструктурного
розвитку, містобудування
та архітектури, служби
у справах дітей,
комунальних підприємств
«Ірпіньжитлоінвестбуд»,
«Контроль благоустрою
міста» тощо.

«рудиків» і «чорнишів», тепер
котолюби мають остаточно
ухвалити рішення, щоб організатори їм довірили тваринок «не для забави, а як
членів родин». До речі, було
зібрано майже 3 тис. грн на
утримання тваринок. Результати заходу – приблизно

3

знищення навколишнього
середовища. На гасіння залучаються пожежні бійці,
пожежний автомобіль і трактор зі спеціальним плугом.
Лісові пожежі вчасно
виявляє лісова охорона та
локалізує. Дуже допомагає
у цьому встановлена два

роки тому майже 50-метрова вишка, на якій розміщена камера відеонагляду,
яка охоплює видноколо на
10 км.
«Інформація з камери передається на монітор. Спалахи пожеж виявляємо дуже
швидко, як тільки з’являється
дим. Наявність цієї точки спостереження суттєво зменшила
втрати лісового фонду. Якщо
раніше мінімальні площі, котрі вигорали, поки ми їх встигали виявити і прибути на місце, були від 10 соток і сягали
кількох гектарів, то нині маємо одну сотку, а то й менше»,
– розповідає лісничий.
Остання лісова пожежа
сталася 25 липня. Горіло
неподалік від «Ірпіньводоканалу». Перед цим – по
новій дорозі у Стоянці. Лісничі запевняють, що чимало
підпалів – зумисних: люди
підпалюють суху траву, а в
результаті займається і ліс, і
поклади торфу. Тож закликають до максимальної обережності у поводженні з вогнем.
Олександра РАДОВА

Дітей Приірпіння
оперуватимуть у Бучі

Щоденно на пульт централізованого спостереження
Управління поліції охорони в Київській області
надходять понад 10 тривожних викликів, а з початку
року працівники поліції охорони Київщини здійснили
вже майже 2000 виїздів на спрацювання систем
ручного виклику поліції, під час яких затримано
півсотні правопорушників. Усього на Київщині
встановлено 432 «тривожні кнопки».
Кнопка «Термінового виклику поліції» у разі небезпеки
цілодобово дозволяє викликати наряд реагування поліції
охорони, якщо ви не маєте змоги подзвонити на лінію
«102». Працівники нарядів поліції охорони або ж інших
територіальних органів Національної поліції України, які
працюють в системі єдиної дислокації, прибувають на місце виклику за лічені хвилини.
Встановлюються такі кнопки, як правило, у місцях масового скупчення людей – у торгівельних центрах, в аптеках,
супермаркетах тощо. Тому, якщо ви перебуваєте біля закладу, оснащеного «тривожною» кнопкою, і вам потрібна
допомога поліції – зверніться до персоналу закладу із проханням натиснути на «тривожну» кнопку.
Кожен, хто став свідком чи потерпілим внаслідок вчинення правопорушення, може звернутися до адміністрації
об’єкту, на якому знаходиться покажчик жовто-блакитного
кольору «Терміновий виклик поліції», з проханням про виклик поліції.

В ІРПЕНІ «ТРИВОЖНІ КНОПКИ» ВСТАНОВЛЕНІ ЗА АДРЕСАМИ:

Ірпінь узявся за вирішення
проблеми, яка багато
років уже чекає на
вирішення. Ірпінська
центральна міська лікарня
відправляє на навчання
двох своїх анестезіологів.
Медики проходитимуть
курс за спеціальністю
«Дитячий анестезіолог» у
Національній Медичній
Академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика.
«На жаль, сьогодні наші лікарі не мають юридичного права
оперувати діток, і усі маленькі
пацієнти, що потребують оперативного втручання, переда-

ються на лікування до Броварів.
А це, перш за все, – втрата часу.
Після того, як наші лікарі отримають відповідні знання з дитячої анестезіології, усі термінові
операції невідкладно проводитимуться у нашому стаціонарі
в Бучі», – зауважив Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк.
Окрім анестезіологів, курс
«Дитяча хірургія» пройдуть й
ірпінські хірурги. Сподіваємося, що такі заходи допоможуть
покращити здоров’я і врятувати
життя не одній дитині.
Олександра РАДОВА

• вул. Соборна, 103 – ПП Дзюбенко, магазин «Золота
планета»;
• вул. Соборна, 160 – ТЦ «Жираф», ТОВ «Вівіан»;
• вул. Грибоєдова, 13 – «Еко-маркет»;
• вул. Соборна, 105-а – «Еко-маркет»;
• вул. Соборна, 195 – АЗС, ТОВ «Прем’єр-ліга»;
• вул. Шевченка, 7 – відділення АТ «Ощадбанк»;
• вул. Центральна, 6-г/3 – ломбард «Скарбниця»;
• вул. Шевченка, 4 – магазин «Фокстрот»;
• вул. Стельмаха, 9 – офіс, ТОВ «Квартал 5»;
• вул. Гостомельське шосе, 24/1 – офіс, ТОВ «Комфорт
Лайф 2000».

У БУЧІ СКОРИСТАТИСЯ СИСТЕМОЮ РУЧНОГО ВИКЛИКУ
ПОЛІЦІЇ МОЖНА ЗА АДРЕСАМИ:

• вул. Шевченка, 4-а – АЗС, ТОВ «Укрпалетсистем»;
• вул. Депутатська, 81 – АЗС, ТОВ «Восток»;
• вул. Нове шосе, 48 – «Еко-маркет»;
• вул. Комсомольська, 12 – «Еко-маркет»;
• вул. Жовтнева, 66-а – «Еко-маркет»;
• вул. Нове Шосе, 16 – ломбард, ТОВ «Роял Кредит»;
• вул. Шевченка, 1 – офіс, ТОВ «Комфорт Лайф 2000
на Прорізній».
За інформацією з офіційних джерел
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ще несколько лет
тому назад Вас
часто можно было видеть
на всех культурных мероприятиях в Ирпене, и люди
Вас узнавали. А теперь
мало кто Вас видит. Что
сейчас делаете, чем живете?
– Да я все время одним
и тем же занимаюсь. Снимаю-монтирую,
монтирую-снимаю. У меня очень
скучная работа, в каком-то
смысле, однообразная. Но я
на ней сосредоточен. Поэтому меня стали меньше видеть.
– Неужели однообразная?
– Это со стороны, кажется, что фейерверк. Или когда пишу, тоже однообразно,
одни и те же буквы. Сколько
их там в алфавите? И расставляешь в разные места.
Или просто слова меняешь.
– Весной стартовал интересный проект «Дивись
Українське». Расскажите о
нем детальней. Вы фильм
«Кадеты» начали снимать.
Когда мы увидим его на
экранах?
– Ой, будут коротенькие
фильмы-трехминутки,
которые делали хорошие режиссеры, они будут идти во
всех кинотеатрах. Почему
такой короткий хронометрах? По той причине, что
прокатные кинотеатры больше времени не дали. Это не
реклама, в каждом фильме
есть своя драматургия. Что
такое три минуты? Это почти
анекдот. Вот мне попалась
история про кадета, который
едет в электричке, и народ
обсуждает ситуацию в стране, войну и переживает о
том, чтобы этот ребенок не
попал на эту войну. И вот появляется баянист в электричке. Как это бывает: едешь – и
бух, разгардияш. Весь вагон
просит его замолчать, в этой
тишине единство народное
проявилось. Потому что все
они охраняют ребенка.
– Что вообще Вас вдохновляет?
– Я себе представляю какой-то определенный идеальный мир. Я знаю, что
человек должен быть деликатен. Да? Желательно, чтобы и
я был деликатный, для начала. Правда? И мне хочется,
чтобы вокруг все были деликатными, интеллигентными,
тонко чувствующими людьми. Чтобы они писали стихи,
писали рассказы... Чтобы они
играли их. И я цепляюсь за
этих людей. Поэтому все мои
фильмы о том, как мне хочется жить.

деле». Собрались все вместе
и сделали спектакль. Только
все вместе. Тут уже не важны
актерские амбиции, кто лучше, а кто хуже. Важно всем
вместе что-то сделать.
– «Театр Андерсена»
был создан в Ирпене, но
вы сейчас работаете с ним
уже в Киеве…
– Я с радостью вернусь.
– Вернетесь, правда?
– Конечно. Что нужно для
того, чтоб театр вернулся?
Помещение. Будет помещение, будет театр. Все те же
дети будут приезжать из Киева, хотя они на самом деле не
из Киева. Они из Дмитровки,
Гостомеля, Ирпеня и еще откуда-то. Все те же дети будут
в театре, только их станет
больше.
– Все Ваше кино, как
правило, духовное, в том
смысле, что оно пропитано
христианством. Вы даже
как-то сказали, что раньше
кино было плотским, а теперь настало время духовного кино. Тогда возникает
вопрос: кроме фильмов
Александра Столярова где
еще искать духовное кино?
– Искать его не надо. Оно
само придет. Кино приходит
как приятель, друг, товарищ
и брат. Так приходит близкий
по духу человек, специально его выискивать не надо.
В мире есть очень много
хорошего кино. Я люблю,
например, Квентина Тарантино. «Криминальное чтиво»
– замечательное кино. Причем люблю за драматургию.
Там в чем фокус? Финальный
эпизод разрезают – и его конец ставят в начало. То есть
сначала убивают, а потом
пошло-поехало... Он сломал
низкорослость драматургического мышления, которое
строится по принципу петелька-крючочек, причина-следствие. Тарантино, бац, оригинально выплеснулся. Именно
в «Криминальном чтиве».
Я люблю Ларса фон
Триера, причем, его первый
фильм «Рассекая волны». Духовное кино? Безусловно.
– Вы вспомнили хулиганов Квентина Тарантино, фон Триера. Вы тоже
хулиган, по сути, в своем
кино. Взять того же «Старца
Паисия» («Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами»
– ред.) – героя, от которого идет повествование. В
сущности, это православное кино, но если спросить среднестатистического
зрителя, он скажет, что это
какая-то нудная затея. Хотя
там все пронизано юмором. У того же Квентина

Александр Столяров, Юрий Косин и Петр Цымбал
– Ваш «Театр Андерсена» с этой целью был создан?
– Конечно. Более того,
там еще есть сверхзадача,
очень простая, тоже не «по
Станиславскому». В первую
очередь я говорю об «общем

Тарантино юмора больше,
нежели боевика. И у вас та
же история.
– О юморе. Понимаете, я сам из прорабов, что
называется. Я закончил архитектурный, потом работал
прорабом. Вы можете пред-

Фото: Ю. Косин

Александр СТОЛЯРОВ:

«Все фильмы мои о том,
как мне хочется жить»
(последнее интервью)

Беседовали Василий ЧЕРНЯВСКИЙ и Юлия ОСИНСКАЯ
ставить, на каком языке я
изъяснялся долгое время. Но
есть пошлый анекдот, а есть
анекдот тонкий, добрый.
Вот я с мужчиной за бокалом пива с удовольствием
расскажу пошлый. А при женщине уже не смогу, просто не
имею права. Она – женщина,
обязан уважать. Так должно
быть.
А возвращаясь к «Старцу
Паисию», скажу, что там есть
самоирония, сестра юмора,
из них произрастают анекдоты. А этих добрых анекдотов
– тьма, и если Бог создал жирафа, значит, чувство юмора
и у него есть.
– Как Вы пришли к вере
в Бога? Ее Вам привили
в детстве или произошел
переломный момент в жизни?..
– От бабушки все. В бабушкины сказки о том, что существует добрый Бог, внучок
поверил и до сих пор разувериться не может. Это раз. Вовторых, что такое Церковь?
Церковь – это больница. Я
человек больной, понимаете?
У меня есть масса недостатков, комплексов. Поэтому

Фото: В. Молчан

где мне место? В больнице. Я
отношусь к церкви своеобразно. Иногда вопросы веры не
совпадают с вопросами церкви. Но все равно, повторю,
бабушка рассказала – я поверил…   Поэтому я детьми
занимаюсь, видимо, у меня

мышление ребенка до сих
пор. (Смеется.)
– И все же происходило
ли в жизни нечто чудесное…
– Конечно. Я вымолил
свою жену. Я настолько
страдал от одиночества, так
маялся, что просто молился
каждый день: «Господи, пошли мне жену, мудрую и хорошую». Бог послал. Не прошло
и двух недель. Потом та же
ситуация с детьми. У нас три
года не было детей. Послужили молебен Иоакиму и Анне,
через месяц – нате вам. И
пошло-поехало. Когда я просил – я получал.
– В какой ситуации вы
познакомились с будущей
женой, как это чудо произошло? Похоже, что в «Святом Петровиче» выдумки
больше, чем…
– «Святой Петрович» –
сплошная выдумка. На самом
деле я с моей женой познакомился в театре моего друга.
Он уже помер, во Львове у
него был театр «Гаудеамус»,
достаточно известный. Я
приехал, увидел на сцене
красивую девушку. Она заметила меня, я заметил ее.
– Она – тот идеал женщины, какой Вы себе представляете?
– Я, по крайней мере, понимаю, что другой женщины
мне не надо. Не нужна, все.
Я не сразу пришел к тому,
что мужчине, вот мне лично,
достаточно одной женщины,
чтобы всю жизнь познавать
ее и не познать до конца, все
равно она остается тайной и
загадкой. И я понимаю – такая моя судьба. Я думаю, что
любой человек – это тайна
и загадка, его можно познавать бесконечно. И не надо
разбрасываться, лучше познавать одного человека,
потому что его можно глубже
познать.
– По количеству снятых
фильмов Вас можно сравнивать с Чарли Чаплиным.
При том Вы снимаете, в
основном, в Ирпене. Да Вы
можете снять фильм дома!
Как это сделали в «Хармсе».
– Многие шутят, что Столяров снимает кино, не выходя из собственного огорода.
– Как Вы это делаете?
– Ну, мне очень удобно.
Понимаете, во-первых, есть
такое понятие – аскеза. Это
из архитектуры еще привили. Экономичность, польза,

красота. Красота на третьем
месте. Поэтому я тоже исхожу из того, что кино должно
быть дешевым, полезным
и красивым. А если есть возможность снять эпизод в Ирпене, зачем ехать на Мальдивы? Если хочется поехать
на Мальдивы – это другой
вопрос, тогда езжай на Мальдивы. А кино можно снять
здесь.
– Играете Вы и Ваша
семья.
– Или мои друзья.
– И святой Петрович
(речь идет об операторе-соратнике Петре Цымбале – ред.).
– И Петрович, да. (Смеется.) Это, называется, «ребята, давайте пошалим». Вот и
мы шалим. Причем «Святого
Петровича» мы снимали полтора года, при этом параллельно снимали кучу разных
фильмов, скажем, снимали
на Байкале. Я говорю: «Петрович, смотри, вот замечательный кадр байкальский.
Давайте вставим его в фильм
“Святой Петрович”».
– А почему все-таки он
стал для Вас святым? Я
понимаю, что это какая-то
грандиозная дружба, которая длится многие годы.
– Нет, дело скорее не в
дружбе. Сейчас я подумаю, в
чем. Мы знаем, что понятие
мужской дружбы, если говорим об иерархии понятий,
выше любви между мужчиной и женщиной. Так уж сложилось. К сожалению или к
счастью, но имейте это в виду.
Эта иерархия выработана веками, это не я придумал. И
когда мы говорим о мужской
дружбе, мы возвращаемся к
каким-то первоистокам человеческого общежития. Понимаете? Это в армии очень
заметно, хотя в ней я недолго
был. Если мужчины могут нести тяготы друг друга, то тем
более мужчина должен нести
тяготы женщины, потому что
это слабое существо, слабый
сосуд – неси бережно, не дай
Бог, разобьется.
– Вы – аполитичный человек?
– Абсолютно. Чем дальше,
тем аполитичней. Вчера вот
написал стихотворение… Я
радуюсь, когда идет поэзия,
или литература, или кино,
когда идет образ. Я мыслю
образами. Куда тут деться? Я
не мыслю социальными категориями…

Нельзя всю жизнь думать
только о хлебе насущном,
понимаете? Это уничижает
человека. Что такое государство, если говорить по сути?
Это не по Карлу Марксу…
Государство – это организм,
аппарат, который обеспечивает историческую функцию
народа. Если он не обеспечивает историческую функцию
народа, то что народ говорит государству? Такое государство ему не нужно! Оно
должно быть таким-то! Если
говорить о властях наших, о
которых мы на каждой службе молимся, то власти по молитвам нашим, по желаниям
нашим, по просьбам нашим
и по требованиям нашим должны становиться аппаратом,
обеспечивающим
историческую миссию народа. Если
у народа нет исторической
миссии, то народа нет!
– У украинцев какая
миссия?
– А давайте подумаем!
Когда моя дочка мне говорит:
«Пап, а вот за что мне любить
Киев?», я реагирую: «Здрасьте, родненькая моя, поезжай
в Киево-Печерскую Лавру,
опустись в пещеры. Как они
без тебя и как ты без них?»
Там земля настолько пропитана кровью, потом, слезами… Есть очень хороший
труд о трех столицах, по-моему, Савинкова, был такой революционер-террорист. Он
написал замечательно о Питере, Москве и Киеве. Что такое Питер с его точки зрения?
Почти цитата: гнилое болото,
что не воткни – гнильем прорастет. То бишь родина трех
революций. Знаете, есть такая фраза: «обветшалая идея
революции».
Что такое Москва? Родина
мыльных пузырей – надули, понимаете. И что такое
Киев? О Киеве он написал
как раз то, что я сказал: настолько пропитана почва,
что здесь человеческая идея
не прорастает. Мы говорим:
«Ах, мы не в тренде! Ах, мы
не модный город! Ах, мы не
модная страна!» Да не прорастает – потому что почва
стала твердой от крови, слез,
пота, понимаете, что эти
наши человеческие идейки
ничего не стоят. И слава Богу.
– В одном из Ваших дневников была мысль о том,
что в Ирпене находится пуп
Земли.
– Да я собирался вообще
делать фильм «Пуп Земли» –
про Ирпень.
– Почему именно здесь?
– Тут без самоиронии не
обойтись. Там, где я, там и
пуп Земли, понимаете? Поэтому я достаточно иронично
к этому отношусь. А Ирпень
– как его не любить? Ирпень
на самом деле насыщен теми
людьми, которых я люблю.
Здесь мне есть куда поехать
ночью. Есть с кем выпить
кофе. Есть для кого написать
в «Фейсбуке» – я тут же получаю реакцию кучи ирпенцев,
которые спрашивают: «Че
это ты такое написал?»… В
Ирпене я знаю двух великолепных композиторов – Лену
Леонову, Петра Ильницкого,
я знаю гениального фотографа – Юрия Косина. Вот знаю
Васю Чернявского и горжусь
знакомством с ним, потому
что это хороший, очень мощный писатель. Я знаю Юлию
Бережко-Каминскую... Понимаете, это те люди, которые
мне дороги, – ну конечно,
это пуп Земли. Я их люблю.
И даже более того – это взаимно. Поэтому в Ирпене
есть кого снимать. Ирпень
мне нравится все больше и
больше.

В УКРАЇНІ

НАВІЩО УКРАЇНА ЗАПРОВАДЖУЄ
біометричний контроль для іноземців?
Із початком російської агресії, коли Україна втратила контроль над
частиною свого кордону, наша держава була змушена передивитись
стандарти прикордонної безпеки. Укріплюючись технічно, кадрово
та інфраструктурно, українська влада прийшла до рішення про
необхідність біометричного контролю для іноземців. Тож задля
протидії тероризму з наступного року всі громадяни інших держав
повинні будуть здавати біометричні дані для в’їзду в Україну. Центр
громадського моніторингу та контролю проаналізував, як нові вимоги
вплинуть на іноземців, охочих відвідати нашу країну.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
БЕЗПЕКИ
На початку липня Рада національної безпеки і оборони
України під головуванням
Президента Петра Порошенка розглянула питання посилення контролю за перетином державного кордону.
Згідно з ухваленим рішенням, уже з 1 січня 2018 р. для
усіх іноземців, які перетинають український кордон, запроваджується біометричний
контроль. Відповідно, до цієї
дати усі українські пункти
пропуску – аеропорти, автомобільні та залізничні переходи – повинні бути обладнані необхідною апаратурою
для зчитування біометрії.
«Мова йде про посилення контролю за в’їздом,
виїздом і перебуванням
громадян інших держав на
території України. Ми маємо
зняти всі біометричні дані,
відбитки пальців і цифрову
фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом», – наголошує Президент.

Основна мета збору біометричних даних – знати, хто
приїздить до України, де перебуває і чи може бути джерелом небезпеки. Тож із наступного року іноземці, які не
мають біометричних паспортів, повинні будуть залишати
свої дані на кордоні. Експерти запевняють, що рішення
РНБО викликане бажанням
убезпечити власну територію від можливих терористів
і провокаторів із Росії. Окрім
того, біометричний контроль
на кордоні є звичною практикою європейських держав, що дозволяє зміцнити
кордони. Ще в 2012 р. в ЄС
запровадили глобальну ініціативу «розумний кордон»,
обладнавши всі прикордонні

пункти біометричними зчитувачами.
Збір біометричних даних
дозволяє країнам обмінюватись інформацією щодо
терористичних організацій і
бойовиків-терористів. Добропорядним громадянам біометричний контроль нічим
не загрожує. Наразі Інтерпол
має біометричні дані (відбитки пальців, ДНК, скани сітківки ока) понад 9 тис. іноземних терористів. За словами
Генсека організації Юргена
Штока, ця інформація допомагає знайти і притягнути до
відповідальності бойовиків,
коли вони повертаються додому. Тож запровадження
біометричного контролю в
Україні є вимогою захисту.
Особливо в умовах війни,
коли надійність українського
кордону є запорукою безпеки
як нашої держави, так і Європи в цілому.
«Для нас важливо сьогодні
облаштувати державний кордон на заході за європейськими стандартами – зручний
та надійний. Тоді як східний
кордон має стати фортецею,

неприступною для тих, хто
має протизаконні наміри», –
підкреслює заступник глави
МВС Вадим Троян.

ВІЗИ З РОСІЄЮ:
«ЗА» І «ПРОТИ»
Звичайно, система біометричного контрою для іноземців насамперед торкнеться громадян Росії. Експерти
зауважують, що рішення
РНБО є відповіддю на запит
суспільства, оскільки українцям не зрозуміло, чому в
умовах російської агресії між
двома країнами досі можна
вільно мандрувати. Дискусія
щодо візового режиму з РФ
відбувається вже кілька років
і, варто визнати, має чимало

прихильників. Однак міністр
закордонних справ Павло
Клімкін пояснює, що запровадження віз для росіян не
створить необхідного ефекту,
натомість створить проблеми
для громадян України в окупованому Криму.
«Візи для росіян можна
було б ввести вже давно, проте виникає питання жителів
Криму, яких окупаційна влада може змусити робити візу
до власної країни. Водночас
росіяни можуть скористатися
візовим режимом, щоб тиснути на кримчан для зміни громадянства», – вважає Клімкін.
Справді, в Росії вже погрожували, що у разі запровадження візового режиму вони
можуть вислати 4 млн українських заробітчан. Тому, на
думку експертів, оптимальним рішенням має стати біометричний контроль та попередня реєстрація росіян в
Україні.
«Запровадження візового
режиму, враховуючи організаційно-економічні наслідки,
виглядає практично неможливим. Потрібно відкрива-

ти консульства, утримувати
апарат, налагоджувати роботу. Крім того, накладається
й реакція суспільства, адже є
заробітчани, родичі, зв’язки в
РФ. Наразі біометричний контроль – це гібридне рішення.
Це не оголошення візового
режиму, але вже жорсткіші
умови в’їзду для росіян», –
вважає експерт Українського
незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко.
Варто зазначити, що росіяни вже потрапили під певні
обмеження 2015 р., коли їм
заборонили в’їзд в Україну
за внутрішніми паспортами.
Тож наразі замість візової
системи громадянам Росії
пропонують проходити через

№ 30. 28 липня 2017 року
Кількість громадян
України, які вважають
себе українцями за
національністю, наразі
становить 90,6%. Це дані
великого соцопитування,
проведеного провідними
соціологічними центрами
країни. Росіянами за
національністю вважають
себе лише 6,3%,
представниками інших
національностей – 2,7%
громадян. Найчастіше
українську ідентичність
декларує молодь від 18
до 24 років. Кількість
людей, які вважають себе
українцями, за кілька
років різко збільшилася.
Соціологи вважають,
що на це психологічно
вплинули анексія Криму
та окупація частини
Донбасу.
електронну систему попередньої реєстрації. З 2018 р.
вони муситимуть узгоджувати
мету візиту і маршрут із українським МЗС.
«Громадянин РФ, який
хоче відвідати Україну, завчасно повинен буде зареєструватися і надати українському МЗС необхідні дані.
Крім цього, вводиться вимога
обов’язкової реєстрації громадян РФ, які перебувають
на території України, на місці
їх тимчасового перебування,
а також їм необхідно буде
надавати інформацію про
пересування по території
України», – пояснює секретар
РНБО Олександр Турчинов.

ПАНАЦЕЯ ЧИ ПЕРШИЙ КРОК
ДО БЕЗПЕКИ?
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян зазначає, що в України є ще півроку для того, щоб технічно
підготуватися до введення
біометричного контролю на
кордоні. Посилення безпеки вимагає співпраці Міністерства закордонних справ
і Державної прикордонної
служби, встановлення відповідної інфраструктури і навчання прикордонників. При
злагодженій роботі та належному фінансуванні осучаснення українського кордону
відбудеться в строк.
Іноземці також мають час,
аби згідно з новими вимогами підготуватися до подорожі
в Україну. Звісно, обмеження на кордоні торкнуться не
лише росіян, а й туристів із
Білорусі та Казахстану. На
відміну від громадян країн
Євросоюзу, а також Грузії та
Молдови, які вже давно мають біометричні паспорти
за стандартами ІКАО, жителі
країн СНД, як правило, мають документи старого зразка. Та оскільки такі країни в
меншості, нові правила особливо не вплинуть на кількість іноземців, які приїжджають до України.
Експерти сходяться на
думці, що біометричний контроль не є панацеєю від людей, які потенційно несуть загрозу державній безпеці. Це
має бути комплекс заходів,
зокрема створення соціальної бази тероризму і посилений контроль за пересуванням росіян по Україні. Але
перший та дуже важливий
крок на безпековому шляху
вже зроблений.
«Існує ціла низка проблем,
які не можуть бути вирішені за допомогою і візового
режиму, і біометричного
контролю. Усе ж мені було б
спокійніше, якби росіяни, перетинаючи кордон, залишали
свою біометричну інформацію, за допомогою якої їх
можна ідентифікувати», – зазначає політолог Петро Олещук.
Центр громадського
моніторингу та контролю
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► 24 липня відбулася
телефонна розмова лідерів країн нормандського
формату (України, Франції,
Німеччини та Росії). Вони
заслухали доповідь Голови Спецмісії ОБСЄ в Україні
Ертурула Апакана та його
заступника Александра Хуга. Співрозмовники відзначили
важливість повного припинення вогню, виведення важкого
озброєння і розведення сил з цілодобовим моніторингом
ситуації місією ОБСЄ.
Петро Порошенко назвав останні дні липня одними із
найкривавіших у 2017 р. і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території,
наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої
місії ООН, підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона. Президент Франції і Канцлер Німеччини
наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої «Малоросії».
Під час двогодинної розмови домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки і продовжити роботу над «дорожньою картою» Мінських домовленостей. «Глави держав погодилися, що політичні, гуманітарні та економічні питання,
а також аспекти безпеки повинні бути реалізовані в повному
обсязі», – йдеться в заяві. У другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав
нормандського формату.
фото: В. Шилов
► Берлін і Париж вимагають від усіх сторін конфлікту на Донбасі забезпечити
негайне припинення вогню.
Про це йдеться в спільній заяві
Емманюеля Макрона і Ангели
Меркель, які також закликали
до реалізації домовленостей у повному обсязі, включаючи
безпекову, політичну, економічну і гуманітарну складові, до
здійснення обміну полоненими за принципом «всіх на всіх»,
наголосили на важливості якнайшвидшого відновлення економічних зв’язків між сторонами конфлікту.
► Президент Росії Путін
доручив спецслужбам домогтися зміни влади в Україні, про це заявив голова Служби безпеки Василь Грицак. «За
оперативною інформацією,
на закритій нараді вищого керівництва Росії у травні цього
року Путін розкритикував свого помічника Суркова за провал операції з дестабілізації громадсько-політичної ситуації
в Україні. При цьому він поставив нове завдання – в найкоротший термін добитись так званої, дослівно “перезагрузки
правящего режима в Украине”», – повідомив він.
► Україна – серед восьми
країн світу, де щеплення від
дифтерії, правця, кашлюку
і кору в 2016 р. отримали
менше 50% дітей. Крім України це Сомалі, Центральноафриканська Республіка, Чад,
Екваторіальна Гвінея, Нігерія,
Південний Судан, Сирія. Про
це сказано у звіті Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ). «Більшість дітей, які не
отримали щеплень, виявилися поза системою охорони здоров’я, – заявив директор Департаменту імунізації ВООЗ Жан
Окво-Беле. –– Ці діти в більшості випадків не мають доступу
і до інших основних медичних послуг». Експерти нагадали,
що завдяки імунізації від вищеназваних хвороб щороку вдається рятувати від загибелі майже 3 млн дітей. Раніше повідомлялося, що в Україні у 70 разів зросла захворюваність
на кір.
► Якість медичних послуг
в Україні не відповідає витратам бюджетних коштів,
заявила директор Світового
Банку у справах України Сату
Кахконен: «Україна витрачає
на медицину 7% ВВП – це висока цифра за міжнародними
стандартами. Але те, що отримують люди, не відповідає
їхнім очікуванням. Середня
тривалість життя в Україні – 71 рік, що на 10 років менше,
ніж в ЄС, а рівень захворювань на туберкульоз та ВІЛ в
Україні тільки збільшується. Всього 10% українців задоволені рівнем охорони здоров’я». Кахконен зазначила, що за
роки незалежності України не було жодної реформи охорони здоров’я. «Ми вітаємо мужні спроби нинішнього уряду
реформувати систему, привести її у ХХІ ст., запровадити
міжнародні практики, які дали результати в інших країнах і
збільшили тривалість життя. Світовий Банк сподівається, що
український парламент ухвалить медичну реформу», – резюмувала вона.
► В Україні набирає популярність сервіс міністерства
юстиції «Шлюб за добу»,
заявив міністр юстиції Павло
Петренко: «Понад 12 тисяч
пар молодят вже одружилися за цією небюрократичною
європейською процедурою».
Нагадаємо, у березні 2017 р.
одружуватися за добу дозволили на всій території України.
Раніше пілотний проект діяв лише в 20 населених пунктах.
Вартість такого оформлення шлюбу – від 150 грн в містах
поблизу зони АТО, до 6 тис. грн у великих містах.
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ЯК ІРПІНЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗИМИ
Прислів’я «готуй сани влітку» особливою мірою стосується
теплопостачальників. Тільки-но завершується опалювальний
сезон, настає черга аналізувати його перебіг, технологічні
проблеми, робити висновки і готуватися до наступного
зимового періоду. Загалом, система теплозабезпечення,
енергоефективність є пріоритетами у вирішенні нагальних
проблем територіальної громади міста.
Нині ж літо вже перетнуло свій екватор. Що зроблено ключовим
постачальником тепла у Приірпінні – КПП «Теплоенергопостач»?
Що ще буде здійснюватися? Які виклики-проблеми постають?
Підготував Володимир КОСКІН

Довідка
КПП «Теплоенергопостач» надає послуги з
центрального опалення
споживачам Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського. На балансі підприємства – 27 котелень,
21 км теплових мереж
у двотрубному вимірі.
Опалює 362 тис. м2 площі
всіх категорій споживачів.
Зокрема – 160 житлових
багатоквартирних будинків, а це – 6116 квартир.
64 бюджетних закладів та
56 інших споживачів.

1. Перепідключення будинків по вул. Котляревського, 57, 59 – у зв’язку з чим ліквідується 500 м. п. аварійної
зовнішньої теплової мережі.
2. Замінено аварійну теплову мережу по вул. Слов’янській із заміною входів в будівлі ДФС та ІМР, прокладено
700 м.п. теплової мережі.
3. Замінено 340 м. п. теплової мережі по вул. Миру з
заміною вводів в будинок.
4. Замінено вводи в будинок по вул. Покровській, 11,
– 60 м. п. теплової мережі.
5. Проводиться заміна котлів в котельнях по вул. Миру,
Садовій, 65, Пушкінській, 31.
6. Ведуться роботи із заміни аварійної теплової мережі по вул. Слов’янській  до Ірпінського міськвиконкому та
ДФС, із заміною вводів в ці будинки.
7. Замінюються котли КСВ-А-2,5 в котельні по
вул. Миру, 2.
8. Відбувається заміна аварійної теплової мережі по
вул. Миру.

• у Ворзелі
– ведуться роботи з монтажу та
здачі в експлуатацію вузлів обліку
газу в котельнях по вул. 9-та Лінія,
Курортна, 37;
– проведено роботи із заміни
аварійної теплової мережі по вул.
Яблунівській;
• у Коцюбинському
– ведуться роботи з монтажу та
здачі в експлуатацію вузлів обліку
газу в котельнях по вул. Доківській,
Пономарьова;
• також
– по всіх об’єктах відбувається
технічних огляд та в разі необхідності ремонтні роботи котлів і теплових мереж;
– до початку опалювального періоду планується замінити в Ірпені
ще 1800 м. п. теплових мереж по
вул. Троїцькій, Тищенка, Гостомельське Шосе; у Гостомелі – вул. Остромирській.

9. Завершено роботи із заміни аварійної теплової мережі по вул. Котляревського до будинків по вул. Котляревського, 57, 59.
10. На стадії експертизи – проектування реконструкції
котелень по вул. Садовій, 65, Тургенівській, 28, Тищенка, 10.

БОРГИ
Проблемним питанням для підприємства є невиплата з
державного бюджету різниці в тарифах за попередні роки,
яка складає 17,3 млн грн, та заборгованість мешканців
міста та селищ за отриманні послуги з теплопостачання у
сумі 12,4 млн грн.
Якщо не враховувати борг державного бюджету перед
підприємством та нараховані штрафні санкції НАК «Нафтогаз України», то борг підприємства за спожитий газ
складає 12 млн грн, а саме це – борги населення за отримані послуги з теплопостачання.
Підприємство, що стабільно провело опалювальний
період 2016–2017, закликає мешканців сплатити заборгованість за послуги з теплопостачання, оскільки КП Теплоенергопостач» відповідно не сплачує ці кошти за отриманий
природній газ.

В Ірпені розробляють новий
автобусний маршрут по місту
В Ірпені буде новий автобусний маршрут, який об’єднає дві частини
міста, розділені залізницею. Про цю ініціативу міського голови Ірпеня
заявив на своїй сторінці у «Фейсбуці» депутат Ірпінської міської ради
Максим Плешко.
«Яким він буде – залежить від мешканців міста.
Нова вулиця Підгірна кардинально змінила логістичну картину Ірпеня. Час
доїзду, наприклад, зі СМУ
на кільце до “Водоканалу”
значно скоротився. Не треба їхати через центр і стояти на переїзді», – пояснює
він і запрошує ірпінців до
обговорення пропозиції.
За словами Максима
Валерійовича, наразі міський голова Ірпеня веде перемовини з керівництвом
автотранспортного підприємства щодо запуску нового маршруту, який пов’яже
північну і південну частини Ірпеня через Підгірну.
Керівництво АТП хоче почути побажання від ірпін-

ців щодо варіантів такого
маршруту.
Свій варіант запропонував і Максим Плешко,
виходячи з того, що маршрут має пройти головними
вулицями через максимальну кількість транспортних
вузлів і точок соціальної
активності:
амбулаторії,
парки, університет, поліклініки, ринок тощо. Стартувати можна було б на
Гостомельському шосе біля
заправки в районі Шпиталю. «Далі на Северинівську повз торговий центр
і супермаркет “Бджілка”,
повз амбулаторію на Северинівській, через авто-залізничний вокзал. Далі
– парк Будинку письменників, Підгірна (з можливістю
вийти біля залізничного

мосту і погуляти по заплаві або в Біличанському
лісі), Єврокільце – Личака – Соборна – амбулаторія на Соборній – Біблійна
церква – паспортний. Далі
кільце і “Водоканал” –
можлива пересадка на 379
і 420 на Київ. Далі – парк
“Центральний”, до податкового університету і на
Садову праворуч, але як
варіант – можна повернути
на Пушкінську і вийти на
університет з іншого боку,
зачепивши новий густозаселений район. Далі Садова –
доросла і дитяча поліклініки
– парк Правика...»
Із плюсів такого маршруту те, що він багато охоплює
всього. Із мінусів – коло є
досить великим та ще й потребує переїзду через заліз-

ницю в районі вул. Тургенівської на Котляревського.
Цей маршрут Максим
Плешко називає лише його
особистим баченням, а не
офіційною пропозицією і

спонукає до критики, доповнень, побажань.
«За появи кількох варіантів узгодимо їх із точки зору
економічної доцільності з
АТП і винесемо на рейтин-

гове голосування в соцмережі», – додає депутат.
Своє бачення можна надсилати і на адресу нашої редакції: 2015ivirpin@ukr.net.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
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«ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» –

серед кращих на Київщині
Нині ж практично щодня у соціальних мережах з’являються фото і відео,
де люди скаржаться на якість води. Іноді тече щось коричневе або
чорне, з піском... Вода – основа життя. Всі це розуміють і справедливо
обурюються, коли із кранів тече брудна рідина. Чому таке буває? Як
цьому зарадити? Чи можливо, щоб з усіх кранів Ірпеня потекла чиста
прозора вода?

Підготували Дар’я ІГНАТЕНКО, Володимир КОСКІН
За весь час існування
«Ірпіньводоканалу», тобто
з 1941 р., не було збудовано жодної станції підготовки
води, її очищення та знезалізнення. Саме тому в нашій
воді – підвищений вміст металів, і через це на трубах
утворюється осад. Коли вода
зупиняється або перекривається (а так часто буває через
прориви старих труб) і її після ремонту пускають знову,
то бруд, що осідав на трубах
багато років, зривається.
Як із цією проблемою бореться «Ірпіньводоканал»?

ДОВІДКА:
Олександр Маркушин.
37 років. Народився і виріс
в Ірпені. Має дві вищі освіти: юридичну та інженерну за фахом міське будівництво і господарство. З
2012-го почав працювати
на КП «Ірпіньводоканал».
Очолив підприємство у
січні 2016-го. Депутат Ірпінської міської ради.

«Якщо у когось з водопостачанням трапляється біда,
слід одразу ж зателефонувати на наше підприємство.
Спеціалісти виїжджають у той
же день і промивають труби.
Мешканцям одразу здійснюється перерахунок тарифів. Слід не у “Фейсбуці”
поспіхом публікувати пости,
а телефонувати в КП “Ірпіньводоканал”», – радить
його начальник Олександр
Маркушин.
Недавно протягом двох
тижнів вимикали електроенергію в Бучі та Ірпені, тож
на центральному водозаборі
зупинялось насосне обладнання. Вода з верхніх точок
стікала, труби порожніли.
Електроенергію знову вмикали – відбувався гідроудар,
бруд зривався і деякий час
йшла брудна вода. «В усій
країні така ситуація, не лише
в Ірпені, просто у нас із цього роблять політику», – зауважує Маркушин.
Про вимкнення РЕМ не
попереджає. Тож куплено
два дизель-генератори для
станції на вул. Чехова і ще
– генератор за мільйон гривень (дякуючи міській владі) на 400 кВт, який зможе
запустити будь-яку насосну
станцію. Генератор успішно
працював у районі меблевої фабрики (на вул. Стельмаха), коли порвали кабелі,
і майже добу (поки тривав
ремонт) подача води не зупинялася.
В Ірпені, Гостомелі, Бучі
нині масово замінюють
трубопроводи. На всіх нових
дорогах, де стелять асфальт,
практично у 95% випадків

– старі труби замінюють на
нові.
Та найголовніше, що
для цих населених пунктів
зроблено проекти станцій
знезалізнення води, які вже
пройшли комплексні експертизи. Проводиться тендер на
будівництво. Міський голова
Ірпеня і депутати підтримали цю справу. Виділено 8
млн грн. Потужність станції,
яка працюватиме на території комбінату «Прогрес»,
приблизно 4000 м3 води на
добу. Якість води кардинально поліпшиться.
На зауваги, що води
бракує через масові забудови (воду добувають уже
із дна горизонтів, тому

рпінська вода добувається зі свердловин, не з поверхІ
невого горизонту, не з озера, річки. Глибина добування води – близько 90 м, тож за смаком і якістю вона
хороша. Зі свердловин вода надходить у резервуари, а
далі безпосередньо до насосної станції і до споживачів.
Найякісніша вода – на центральній станції (вул. Чехова),
тут немає болотяної місцевості. У районі СМУ свердловини
подають воду трохи гіршої якості через близькість заплави.
Ось чому вирішили будувати станцію знезалізнення води
саме там.

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ УЧАСНИКОМ БОЙОВИХ ДІЙ,

який винаймає квартиру, пільг на комунальні послуги
Для початку необхідно
оформити фактичне
проживання всіх членів
сім’ї за вказаною
адресою. Для цього треба
переконати господаря
помешкання, що це
йому нічим поганим не
загрожує. Він повинен
звернутись у «Прозорий
офіс» у міській раді
Ірпеня до відповідного
представника чи ОСББ із
заявою про проживання
вашої родини у його
квартирі.
На підставі заяви посадова особа направляє інспектора, який складе «Акт
фактичного проживання».
Це краще робити в суботу
(за попередньою домовленістю), адже інспектор має
опитати трьох ваших сусідів
з різних квартир (взяти їхні
паспортні дані) про те, що
ваша сім’я дійсно проживає
за вказаною адресою. У результаті отримаєте відповідну довідку з (про склад сім’ї
та фактичне проживання).
Далі необхідно звернутися в управління соціального захисту виконавчого
комітету міської ради для
отримання ключової довідки про внесення вас до Єдиного реєстру осіб, які мають

право на пільги. Туди слід
принести такі документи та
їх ксерокопії:
• довідку з про склад
сім’ї та фактичне проживання;
• паспорти та ідентифікаційні коди членів сім’ї;
• свідоцтва про народження неповнолітніх;
• свідоцтво про шлюб;
• довідку про участь в
АТО;
• посвідчення УБД.
За кілька тижнів отримаєте довідку. Це – основний
документ, на підставі якого комунальники надають
пільгу. Наступний крок передбачає багато ксерокопій. На кожне комунальне
підприємство чи установу
треба підготувати окремий
пакет документів (копії):
• довідку з Єдиного реєстру пільговиків;
• посвідчення учасника
бойових дій;

вона така брудна), пан
Маркушин зазначив: «Якщо
взяти споживання води у
5-поверховому будинку і
на 10 сотках землі приватної садиби, які поливають зі
шлангу, то це рівнозначне
використання води. І коли
кажуть, що через масове будівництво у нас не вистачатиме води, то це цілковитий
обман. Відбулося сертифіковане дослідження і перезатвердження запасів води,
тож КП “Ірпіньводоканал”
має право (і є всі можливості) підіймати 36 000 м3 води
на добу.
Нині піднімається приблизно 14 000 м3 води по
всьому Ірпінському регіону,

• паспорт;
• ідентифікаційний код;
• довідку з про склад
сім’ї та фактичне проживання (ту, що видали на підставі «Акта фактичного проживання»).
Тепер треба звернутися
у представництва цих організацій. Скажімо, у міській
раді влаштовано «Прозорі
офіси», де представники
«Обленерго», «Водоканалу»
та «Облгазу» працюють в
одному залі. Такі ж документи треба подати і в ЖЕК.
Усе!
Варто знати й про те, що
деякі пільги мають обмеження. Скажімо, на спожиту
електроенергію пільга впливає лише до 150 кВт/год, на
газ (плита, колонка) – до
50 м3.
Дмитро ХРИСТЮК,
перший заступник
Ірпінського міського голови

максимум 15 000 у літній
період через поливи. Отож,
води вистачить. У Стоянці
будують станцію другого підйому».
Останнім часом ходять
чутки, що Ірпінь може потонути в нечистотах. Бо
центральний каналізаційний колектор не в доброму
стані.
І останнє є правдою. Центральний колектор вже третій
рік реконструюють частинами. Він має діаметр 1000 мм.
По ньому йдуть нечистоти
з Бучі, Ірпеня, Гостомеля.
Цьому колектору вже 41 рік,
і він справді в поганому стані, але 60% цього колектора
замінено. За обласні гроші,
за гроші міста. На минулій
сесії обласної ради було виділено ще 7,9 млн грн на його
реконструкцію. Область проведе прозорий тендер, визначать підрядника, який надалі
здійснюватиме ці роботи. На
2018 р. закладено ще 8,5 млн
грн, щоб повністю закінчити
роботу. Більше того, наш колектор проходить ще й в Києві по вул. Генерала Наумова
– 1100 м, і має бути зроблено
470 погонних метрів до серпня. Нараз зроблено 300.
Торік на нарадах лунали пропозиції побудувати
очисні споруди поруч з «Ірпіньводоканалом». Невже
на сьогодні ця тема закрита?
Олександр
Маркушин
пояснює, що Ірпеню конче потрібні очисні споруди.
Щоб не бути залежними від
«Київводоканалу». Але їх
слід планувати з перспективою розвитку регіону, тож

Нинішній
«Ірпіньводоканал»
працює з 1975 р.,
обслуговує Ірпінь, Бучу,
селище Гостомель
і Ворзель. Сьогодні
водоканал – це
120 артезіанських
свердловин,
20 насосних станцій,
245 км водогону і
180 км каналізацій.
Останні два роки у
розвитку підприємства
називають
революційними. Було
придбано 11 одиниць
нової техніки. Замінено
20 км водогону,
запроваджено нові
послуги. У 2016-му
«Ірпіньводоканал» став
одним із найкращих
підприємств Київщини.
вони коштуватимуть мінімум 20 млн грн. В Європі
куб очистки нечистот коштує
приблизно 1000 євро. Пострадянським країнам Латвії, Литві (коли їх прийняли
до Європи) дали гранти, які
не потрібно було повертати,
вони покрили до 80% витрат,
решту коштів відшукував муніципалітет або ж брали кредит.
Нині взяти кредит для
КП «Ірпіньводоканал» на
20 млн грн, це, на думку
Маркушина, потопити підприємство в боргах і підняти
тариф мінімум утричі. Тож
перейшли в режим очікування: коли в Україні стабілізується ситуація, можливо, й
буде грант, тоді й буде можливість розвиватись у цьому
напрямку.

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Ірпінської міської ради
про результати конкурсного відбору експертів щодо проведення
незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
Протокол №11/2017
Об’єкт оцінки
• Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь»
Ірпінської міської ради, нежитлові приміщення за адресою:
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а (29,7 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а (28,3 м кв.).
• Балансоутримувач: КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради, нежитлові
приміщення за адресою:
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 28 (частина димової труби котельні,
12 м кв.).
• Балансоутримувач: КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» Ірпінської міської ради, нежитлові
приміщення за адресою:
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 (21 м кв.).
• Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської
ради, нежитлові приміщення за адресою:
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22 (14,76 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22 (13,35 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (10,4 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (10,8 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 29 (9,2 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к (13,7 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к (16,3 м кв.);
– Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2 (9,2 м кв.);
– Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2 (9,3 м кв.).
• Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, нежитлові
приміщення за адресою:
– Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4 (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№18) (72 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 40 (Ірпінська ДЮСШ)
(118,6 м кв.);
– Київська обл., м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 (Ірпінська ДЮСШ Центр «Спорт для всіх»)
(146,2 м кв.).
Переможець конкурсу – ФОП Козачок Ф.Д.
Заступник міського голови Н.Г. Семко
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ТЕЛЕПРОГРАМА 31 ЛИПНЯ – 6 СЕРПНЯ
Канал "1+1"

5.30 М/с «Сiмейка Крудс».
5.50 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.45 Kids` Time.
6.50 Х/ф «Вуличнi танцi».
8.50 Х/ф «Вуличнi танцi 2».
10.30 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi
зiрки».
12.30 Х/ф «Ласкаво просимо
в рай!» (16+).
14.40 Х/ф «Ласкаво просимо
в рай! 2: Риф». (16+).
16.30 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за Ревiзором.
1.00 Х/ф «Райське озеро».
(18+).
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

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».
12.00 Мелодрама «Трава пiд
снiгом».
15.50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
23.10 Бойовик «Битва пiд
ICTV
Червоною скелею». (16+).
2.00 Бойовик «Битва пiд
6.10 Громадянська оборона.
Червоною скелею». (16+).
7.05 Факти.
7.45 Надзвичайнi новини з
Інтер
К. Стогнiєм.
6.00 М/ф.
8.45 Факти. Ранок.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 9.15 Надзвичайнi новини.
Каневським».
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
7.00 Новини.
10.10 Антизомбi.
7.10 «Ранок з Iнтером».
11.10 Х/ф «Гудзонський
8.00 Новини.
яструб». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
12.45 Факти. День.
9.00 Новини.
13.20 Х/ф «Гудзонський
9.20 Х/ф «Вони билися за
яструб». (16+).
Батькiвщину».
13.45 Х/ф «РобоКоп». (16+).
12.00 Новини.
15.45 Факти. День.
12.25 Х/ф «Вони билися за
16.10 Х/ф «РобоКоп». (16+).
Батькiвщину».
13.10 «Слiдство вели...» з Л. 16.20 Х/ф «Меркурiй у небезпецi». (16+).
Каневським».
18.45 Факти. Вечiр.
15.50 «Чекай на мене».
18.00 «Стосується кожного». 19.20 Надзвичайнi новини з
19.00 «Стосується кожного». К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка. 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Операцiя «ГоргоЖиття продовжується».
на». (16+).
23.20 Т/с «I все-таки я лю22.15 Х/ф «Мiсто грiхiв».
блю...»
(18+).
2.15 «Подробицi» - «Час».
0.45 Х/ф «Операцiя «Вiдпла2.55 «Подорожi в часi».
та». (18+).
Канал "Україна"
2.20 Без гальм.
6.50 Ранок з Україною.
3.05 Провокатор.
7.00 Сьогоднi.
Канал "2+2"
7.15 Ранок з Україною.
6.00 М/ф.
8.00 Сьогоднi.
8.00 «Спецкор».
8.15 Ранок з Україною.
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Сьогоднi.
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Нелюбий». (16+). 14.55 Т/с «Олiмп». (16+).
14.40 Т/с «Мати i мачуха»,
16.45 Х/ф «Андроїд-полiцей1 с.
ський». (16+).
15.00 Сьогоднi.
18.30 «Спецкор».
15.30 Т/с «Мати i мачуха».
18.55 «ДжеДАI».
19.00 Сьогоднi.
19.25 Х/ф «Чорна кобра».
19.45 «Говорить Україна».
(16+).
21.00 Т/с «Круговорот», 1 i 2 21.05 Х/ф «Щоденники месс. (12+).
ника». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Iнспектор Алекс
23.30 Х/ф «Потрошителi».
5».
(18+).
0.00 «Територiя обману».
2.00 Сьогоднi.
2.00 Х/ф «Страченi свiтан2.50 «Говорить Україна».
ки».
3.50 Зоряний шлях.
3.30 «Облом.UA».
5.20 Т/с «Черговий лiкар».
СТБ

6.05 «Все буде добре!»
8.00 «Полювання».
9.05 Х/ф «На мосту».
11.00 «Україна має талант!
Дiти 2».
13.50 «Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.35 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».
0.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
3.40 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.25 Kids` Time.

СЕРЕДА, 2 СЕРПНЯ

ВIВТОРОК, 1 СЕРПНЯ

ПОНЕДIЛОК, 31 ЛИПНЯ

НТН

6.25 Т/с «Охоронець 3».
(16+).
9.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
11.55 «Страх у твоєму домi».
13.35 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
15.30 Т/с «Розвiдники».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст».
(16+).
1.45 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 4».
10.40 «Мiняю жiнку 3».
12.00 «Мiняю жiнку 2».
13.20 Т/с «Центральна
лiкарня». (16+).
14.20 Т/с «Центральна
лiкарня». (16+).
15.20 Т/с «Центральна
лiкарня». (16+).
16.20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
23.10 Драма «Хоробре
серце».
2.30 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».
Iнтер

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».
11.20 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
14.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
17.10 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
23.20 Т/с «I все-таки я люблю...»
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 «Круговорот», 3 i 4
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
2.00 Х/ф «Потрошителi».
(18+).
СТБ

6.20 «Все буде добре!»
8.20 «Все буде смачно!»
9.15 «Україна має талант!
Дiти 2».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 4 з
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.35 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.05 «Доньки-матерi».
0.05 «Слiдство ведуть екстрасенси».

Новий канал

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
3.00 Зона ночi.
6.45 Снiданок з «1+1».
4.10 Т/с «Татусевi дочки».
7.00 «ТСН».
(16+).
7.10 Снiданок з «1+1».
5.55 Kids` Time.
8.00 «ТСН».
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
8.10 Снiданок з «1+1».
6.20 М/с «Пригоди Кота у
9.00 «ТСН».
чоботях».
9.10 «Чотири весiлля 4».
7.10 Kids` Time.
7.15 Вiд пацанки до панян- 10.40 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «Мiняю жiнку 2».
ки.
13.20 Т/с «Центральна лiкар9.10 Т/с «Щасливi разом».
16.30 Т/с «Не родись врод- ня». (16+).
14.20 Т/с «Центральна лiкарлива».
ня». (16+).
19.00 Вiд пацанки до па15.20 Т/с «Центральна лiкарнянки.
(16+).
20.50 Х/ф «Наднова». (16+). ня».
16.20
Т/с «Величне столiття.
22.40 Х/ф «Монстро». (16+). Роксолана».
0.00 Х/ф «Золото дурнiв».
19.30 «ТСН».
(16+).
20.15 Т/с «Центральна лiкар2.20 Зона ночi.
ня». (16+).
ICTV
21.15 Т/с «Центральна лiкар6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкар8.45 Факти. Ранок.
(16+).
9.15 Надзвичайнi новини з ня».
23.10
Бойовик «Справжня
К. Стогнiєм.
легенда».
(18+).
10.10 Бiльше нiж правда.
1.30
Бойовик
«Справжня
11.05 Х/ф «Супернова», 1 с. легенда». (18+).
(16+).
5.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в
12.45 Факти. День.
Арктицi».
13.20 Х/ф «Супернова», 1 с.
Iнтер
(16+).
13.30 Т/с «Викрадення бо6.00 М/ф.
гинi». (16+).
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
15.25 Т/с «Небо у вогнi».
Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.10 Т/с «Небо у вогнi».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.50 Т/с «Операцiя «Горго- 9.00 Новини.
на». (16+).
9.20 «Давай одружимося».
18.45 Факти. Вечiр.
11.20 Т/с «Райськi яблучка.
19.20 Надзвичайнi новини з Життя продовжується».
К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Громадянська обо12.25 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
рона.
14.30 «Слiдство вели...» з Л.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Операцiя «Горго- Каневським».
17.10 «Речдок».
на». (16+).
18.00 «Стосується кожного».
22.20 Х/ф «Мiсто грiхiв 2.
19.00 «Стосується кожного».
Жiнка, за яку можна вби20.00 «Подробицi».
ти». (16+).
20.40 Т/с «Райськi яблучка.
0.35 Х/ф «Мiсто грiхiв».
Життя продовжується».
(18+).
23.20 Т/с «I все-таки я люКанал «2+2»
блю...»
2.15 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
Канал «Україна»
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи». 6.10 Т/с «Черговий лiкар».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
14.55 Т/с «Олiмп». (16+).
16.45 Х/ф «Американський 8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
самурай». (16+).
9.00 Сьогоднi.
18.30 «Спецкор».
9.15 Зоряний шлях.
18.55 «ДжеДАI».
10.50 Реальна мiстика.
19.25 Х/ф «Бандитки».
12.50 Т/с «Черговий лiкар».
21.05 Х/ф «Лiфт». (16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2».
22.45 Х/ф «Кирило i Ме(16+).
фодiй: Апостоли слов`ян».
15.00 Сьогоднi.
(16+).
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
0.45 «Територiя обману».
(16+).
1.45 Х/ф «Лiсова пiсня».
19.00 Сьогоднi.
НТН
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Круговорот», 5 i 6
8.30 Ранковий «Свiдок».
с. (12+).
9.00 Т/с «Кулагiн та парт23.00 Сьогоднi.
нери».
23.30 Т/с «Закон i порядок:
10.30 Т/с «Детективи».
злочинний намiр». (16+).
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi». 2.40 Сьогоднi.
СТБ
13.45 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
6.45 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
8.45 «Україна має талант!
15.05 Т/с «Елементарно 4». Дiти 2».
(16+).
11.20 «Мiстичнi iсторiї 4 з
15.40 Т/с «Болота». (16+).
Павлом Костiциним».
17.25 Т/с «Детективи». (16+). 13.10 «Битва екстрасенсiв.
19.00 «Свiдок».
Апокалiпсис».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт16.00 «Все буде добре!»
нери».
18.00 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «Елементарно 4». 18.40 «Слiдство ведуть екс(16+).
трасенси».
23.15 «Свiдок».
20.40 «Кохана, ми вбиваємо
23.45 Т/с «Кримiналiст».
дiтей».
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
(16+).
дiтей».

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

Новий канал

Канал "1+1"

3.00 Зона ночi.
3.30 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.30 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7.15 Kids` Time.
7.20 Вiд пацанки до панянки.
9.10 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
16.30 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Зоряна брама».
23.30 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
1.30 Х/ф «100 футiв». (18+).

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».
10.40 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «Мiняю жiнку 2».
13.20 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
14.20 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
15.20 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
16.20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
23.10 Драма «Царство небесне». (16+).
1.55 Драма «Царство небесне». (16+).

ICTV

4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Студiя Вашингтон.
4.35 Факти.
4.55 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.05 Х/ф «Супернова», 2 с.
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Супернова», 2 с.
(16+).
13.30 Т/с «Небо у вогнi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Небо у вогнi». (16+).
17.45 Т/с «Операцiя «Горгона».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Операцiя «Горгона». (16+).
22.25 Х/ф «Крикуни». (16+).
0.45 Х/ф «Мiсто грiхiв 2.
Жiнка, за яку можна вбити».
(16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.40 Т/с «Олiмп». (16+).
16.35 Х/ф «Дюна». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Атака Юрського
перiоду». (16+).
20.55 Лiга чемпiонiв УЄФА.
3-й квалiфiкацiйний раунд.
«Янг Бойз» - «Динамо».
23.00 «ПроФутбол».
0.00 «Територiя обману».
2.00 Х/ф «Камiнна душа».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
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 «Болота». (16+).
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст».
(16+).
1.50 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
14.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
17.10 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
23.20 Т/с «I все-таки я люблю...»
2.20 «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 «Круговорот», 7 i 8
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
СТБ

6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Україна має талант!
Дiти 2».
11.15 «Мiстичнi iсторiї 4 з
Павлом Костiциним».
13.05 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.40 «Я соромлюсь свого
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Я соромлюсь свого
тiла 3».

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

3.20 Служба розшуку дiтей.
3.25 Зона ночi.
5.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7.10 Kids` Time.
7.15 Вiд пацанки до панянки.
9.10 Т/с «Щасливi разом».
16.30 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Зоряний десант».
23.20 Х/ф «Скiпка». (18+).
1.10 Х/ф «Наднова». (16+).
2.55 Служба розшуку дiтей.

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».
10.40 «Мiняю жiнку 2».
12.10 «Мiняю жiнку 2».
13.30 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
14.30 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
15.30 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
16.30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2».
22.10 «Розсмiши комiка.
Дiти».
0.00 Бойовик «Громобiй».
1.45 Драма «Чаттахучi».
(16+).
5.05 М/ф «Як козаки...

ICTV

4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.45 Секретний фронт.
10.45 Х/ф «Повiнь», 1 с.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Небо у вогнi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Небо у вогнi». (16+).
17.45 Т/с «Операцiя «Горгона».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Операцiя «Горгона».
(16+).
22.25 Х/ф «Крикуни 2. Полювання». (18+).
0.35 Х/ф «Крикуни». (16+).
2.25 Без гальм.
3.15 Провокатор.
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.40 Х/ф «Дюна». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Тактичний напад».
(16+).
21.05 Х/ф «Природжений
гонщик». (16+).
22.45 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.45 Х/ф «Кирило i Мефодiй:
Апостоли слов`ян». (16+).
1.45 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу».
2.50 «Облом.UA».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
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 «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст».
(16+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).

СУБОТА, 5 СЕРПНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 4 СЕРПНЯ

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».
11.20 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
14.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
17.10 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Х/ф «Знахарка». (16+).
0.55 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
2.35 «Замки Закарпаття».
3.15 «Чекай на мене».
5.00 «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 «Круговорот», 9 i 10
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.
5.30 Зоряний шлях.
СТБ

6.45 «Хата на тата».
8.35 Х/ф «Маша».
10.20 Х/ф «Холодне серце».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Коли цвiте бузок».
20.30 «Кохання пiд наглядом».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 Х/ф «Кохання пiд наглядом».
23.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.30 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Сiмейка Крудс».
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
Канал «1+1»

6.10 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7.35 Kids` Time.
7.40 Київ вдень i вночi.
13.10 Серця трьох.
17.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Абзац. Спешл.
22.20 Х/ф «Сомнiя: Перш, нiж
я прокинуся». (16+).
0.20 Х/ф «Скiпка». (18+).
2.00 Зона ночi.

6.20 «ТСН».
7.15 «Грошi».
8.45 Драма «Життя пiсля
життя».
19.30 «ТСН».
20.15 Драма «Життя пiсля
життя».
1.10 «Вечiрнiй Київ».
4.45 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».
5.20 Бойовик «Громобiй».

ICTV

Iнтер

4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.50 Iнсайдер.
10.55 Х/ф «Повiнь», 2 с.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Повiнь», 2 с.
13.30 Т/с «Небо у вогнi».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Небо у вогнi». (16+).
17.45 Т/с «Операцiя «Горгона».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
23.45 Х/ф «Дочка генерала».
(16+).
1.50 Х/ф «Супернова». (16+).

5.40 М/ф.
6.20 Х/ф «Бiлий Бiм Чорне
Вухо».
10.00 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго».
12.00 Х/ф «Знахарка».
(16+).
16.00 Т/с «I все-таки я люблю...», 13-16 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «I все-таки я люблю...», 17 i 18 с.
22.30 Х/ф «Щасливий
маршрут».
0.20 Х/ф «Соломон Кейн».
(16+).
2.25 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго».
3.50 «Подробицi» - «Час».
4.20 Х/ф «Гаджьо». (16+).
Канал «Україна»

НЕДIЛЯ, 6 СЕРПНЯЯ

10.15 Пристрастi за ревiзором.
13.00 Х/ф «Зоряна брама».
15.50 Х/ф «Зоряний десант».
18.15 Х/ф «Дивергент».
(16+).
21.00 Х/ф «Iнсургент». (16+).
23.10 Х/ф «13 привидiв».
(18+).
1.00 Х/ф «Сомнiя: Перш, нiж
я прокинуся». (16+).
2.20 Зона ночi.
ICTV

4.40 Факти.
5.00 Т/с «Код Костянтина».
(16+).
6.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
9.15 Х/ф «Повiнь», 1 i 2 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Повiнь», 1 i 2 с.
13.40 Х/ф «Дочка генерала». (16+).
15.55 Х/ф «Аполлон 13».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Лють». (16+).
22.50 Х/ф «Орлиний зiр».
(16+).
1.00 Х/ф «Крикуни 2. Полювання». (18+).
2.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
4.00 Провокатор.
Канал «2+2»

Канал «1+1»

7.05 «ТСН».
8.00 «Українськi сенсацiї».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Свiт навиворiт 4: В`єтнам».
10.45 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
11.40 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
12.40 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
13.30 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
14.20 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15.20 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
16.20 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
17.35 «Лiга смiху 2».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Шукаю жiнку
з дитиною». (16+).
0.00 Х/ф «Хронiка». (16+).
1.40 «Розсмiши комiка. Дiти».
5.15 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
Iнтер

5.00 «Великий бокс. Василь
Ломаченко - Мiгель Маррiага».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Митниця дає добро». (16+).
14.00 «Великий бокс. Василь
Ломаченко - Мiгель Маррiага».
16.00 Т/с «I все-таки я люблю...», 19-22 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «I все-таки я люблю...», 23 i 24 с.
22.00 Х/ф «Арфа для коханої». (16+).
23.45 Х/ф «Любов на асфальтi». (16+).
1.45 «Подробицi» - «Час».

3.00 Зона ночi.
5.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.45 Kids` Time.
6.50 Х/ф «Таймлесс. Рубiнова
книга». (16+).
9.10 Х/ф «Сапфiрова книга».
(16+).
11.40 Х/ф «Смарагдова
книга».
13.50 Х/ф «Дивергент». (16+).
16.30 Х/ф «Iнсургент». (16+).
18.45 Х/ф «Дивергент, частина 3: Вiддана». (16+).
21.00 Х/ф «Я номер чотири».
(16+).
23.10 Х/ф «100 футiв». (18+).
1.10 Х/ф «13 привидiв». (18+).
2.50 Зона ночi.
ICTV

4.50 Факти.
5.20 Т/с «Код Костянтина».
(16+).
7.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.50 Х/ф «Аполлон 13».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Аполлон 13».
13.50 Х/ф «Орлиний зiр».
(16+).
16.05 Х/ф «Лють». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Штурм Бiлого
дому». (16+).
21.50 Х/ф «РобоКоп». (16+).
0.20 Х/ф «Привид будинку на
пагорбi». (16+).
2.10 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
3.30 Т/с «Код Костянтина».
(16+).

6.00 М/ф.
7.00 Сьогоднi.
8.00 «Зловмисники».
7.15 Зоряний шлях.
11.00 Д/ф «Помста приро8.20 Т/с «Круговорот», 1-7
ди».
с. (12+).
12.30 «Цiлком таємно».
15.00 Сьогоднi.
14.35 Д/ф «Непрощенi. Си15.20 Т/с «Круговорот», 8-10 мон Петлюра».
15.40 Д/ф «Непрощенi. Нес. (12+).
Канал «2+2»
Канал «2+2»
стор Махно».
18.00 Т/с «Гидке каченя»,
6.00 М/ф.
16.50 Х/ф «40 днiв та но1 i 2 с.
6.00 «Змiшанi єдиноборства.
8.00 «Спецкор».
чей». (16+).
19.00 Сьогоднi.
UFC». Пряма трансляцiя з
18.30 Х/ф «Кiкбоксер 2:
8.30 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Гидке каченя».
Мехiко. Головний двобiй:
9.00 «Територiя обману».
22.10 Х/ф «Мама виходить Дорога назад». (16+).
Pettis vs. Moreno.
20.15 Х/ф «Кiкбоксер 3:
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор». замiж».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
Мистецтво вiйни». (16+).
16.45 Х/ф «Тактичний напад». 0.10 Реальна мiстика.
15.30 Х/ф «Американець».
Канал «Україна»
22.10 Х/ф «Глибинна бом(16+).
3.00 Сьогоднi.
(16+).
ба». (18+).
18.30 «Спецкор».
3.30 Т/с «Закон i порядок:
6.50 Сьогоднi.
17.30 Х/ф «Напролом». (16+).
23.55 «Цiлком таємно».
18.55 «ДжеДАI».
7.20 Зоряний шлях.
злочинний намiр». (16+).
19.20 4 тур ЧУ з футболу.
1.05 «Територiя обману».
8.20 Х/ф «Мама виходить
19.25 Х/ф «Природжений
5.45 Зоряний шлях.
«Зоря» - «Олiмпiк».
замiж».
2.05
Х/ф
«Все
перемагає
гонщик». (16+).
СТБ
21.25 ПроФутбол.
10.20
Т/с
«Гидке
каченя».
любов».
21.00 Х/ф «Американець».
14.00
Т/с
«Буду
вiрною
дру23.15 «Змiшанi єдинобор3.15
«Облом.UA».
6.15
«Все
буде
добре!»
(16+).
жиною».
(16+).
ства. UFC». Головний двобiй:
8.05 «Караоке на Майданi». 5.00 «Змiшанi єдинобор23.00 «Змiшанi єдинобор17.50
Т/с
«Друге
дихання»,
1
Pettis vs. Moreno.
ства. UFC». Пряма тран9.00 «Все буде смачно!»
ства. UFC».
с. (12+).
1.45 Х/ф «Москаль-чарiвник».
сляцiя
з
Мехiко.
Головний
9.55 «Кохана, ми вбиваємо
1.20 «Нишпорки».
19.00 Сьогоднi.
3.00 «Облом.UA».
двобiй:
Pettis
vs.
Moreno.
дiтей».
1.55 Х/ф «Легенда про княги19.30 Т/с «Друге дихання».
13.35
«Вагiтна
у
16».
(12+).
ню Ольгу».
НТН
НТН
22.30 Т/с «Дiм без виходу».
3.05 Д/ф «Помста природи». 15.15 Х/ф «Коли цвiте бу6.00 Х/ф «Iнспектор Лосєв». 2.05 Реальна мiстика.
4.15 Х/ф «Тихi береги».
зок».
НТН
9.50
Х/ф
«Тривожна
не3.50
Т/с
«Черговий
лiкар».
5.35 Х/ф «Пострiл у спину».
17.05 Х/ф «Кохання пiд
дiля».
7.10 Т/с «Охоронець 3». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
СТБ
наглядом».
11.30
«РечДОК».
10.55 Х/ф «Час грiхiв».
19.00
Х/ф
«У
рiчки
два
бе9.00 Т/с «Кулагiн та партне6.00 «Все буде добре!»
14.15 «Склад злочину».
12.40 Х/ф «Кубанськi козаки».
реги 2».
ри». (16+).
7.05 «Хата на тата».
15.45 «Переломнi 80-тi».
14.40 «Легенди карного
9.00 «Все буде смачно!»
10.30 Т/с «Детективи». (16+). 22.50 Х/ф «Не можу сказа- 17.20 «Речдок».
11.35 «Караоке на Майданi». розшуку».
12.00 «Страх у твоєму домi». ти «прощавай».
19.00 «Свiдок».
12.30 «Полювання».
15.50 «Склад злочину».
13.45 Т/с «Елементарно 4».
Новий канал
19.30 Х/ф «Час грiхiв».
13.35 Х/ф «Не можу сказати 17.20 «Речдок».
(16+).
21.20 Х/ф «Соломон Кейн». «прощавай».
3.00 Зона ночi.
14.45 «Свiдок».
(16+).
15.10 Х/ф «У рiчки два береги 19.00 Т/с «Розвiдники». (16+).
5.00 Т/с «Татусевi дочки».
22.30 Х/ф «Втеча з в`язницi».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
2».
23.15 Х/ф «Грiнго». (18+).
(16+).
(18+).
19.00 «Слiдство ведуть екс(16+).
1.05 Т/с «Полiцiя Маямi».
5.45 Kids` Time.
0.25 Х/ф «Соломон Кейн».
трасенси».
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
5.50 М/с «Пригоди Кота у
22.40
«Я
соромлюсь
свого
(16+).
2.50 «Свiдок».
17.25 Т/с «Детективи». (16+). чоботях».
тiла
3».
2.15 «Таємницi кримiнально3.15 «Правда життя. Про19.00 «Свiдок».
7.05 Kids` Time.
Новий
канал
го свiту».
фесiї».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 7.10 Ревiзор.
ри». (16+).
ОГОЛОШЕННЯ
21.30 Т/с «Елементарно 4».
ПАМ’ЯТНИКИ
(16+).
З ГРАНІТУ
► Загублене посвідчення (дублікат)
► Загублений тимчасовий військовий
учасника бойових дій серія АА №418972, квиток серія ТП №5000361, виданий
23.15 «Свiдок».
видане 26.03.2013 р. на ім’я – Кунди- Ірпінським військоматом на ім’я – Юрдоставка
23.45 Т/с «Кримiналiст».
ловський Юрій Георгійович, вважати неченко Олександр Сергійович, вважати
і установка
дійсним.
(16+).
недійсним.
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
► Загублене посвідчення дитини з
м. Коростишів
баготодітної сім’ї серія АЇ №008108, ви(16+).
► Загублений військовий квиток
дане відділом у справах сім’ї та молоді
2.25 «Свiдок».
050-94-27-387
Ірпінської міської ради 14.10.2001 р. на №874484, виданий на ім’я – Проценко
ім’я – Нагорна Катерина Олександрівна, Олексій Іванович, 07.09.1965 р.н., вва2.55 «Випадковий свiдок».
096-436-95-17
вважати не дійсним.
жати недійсним.
3.00 «РечДОК».
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ХТО ОТРУЮЄ

навколишнє середовище?
25 липня в Ірпінській міській раді відбулися громадські слухання щодо
діяльності підприємства «НВО «ЕКОСОФТ», яке спеціалізується на
виготовленні обладнання для очистки води. Слухання були організовані у
відповідь на петицію, що набрала понад 300 голосів, про заборону отримання
дозволу «ЕКОСОФТОМ» на викиди отруйних речовин у повітря.

Підготував Володимир КОСКІН
Громада була збентежена інформацією у пресі, поданою, між іншим, самим
«винуватцем», що в процесі
діяльності підприємства до
атмосферного повітря потраплятимуть ртуть і її сполуки,
оксиди азоту, оксид вуглецю,
метан, кислоти сірчана та
оцтова, аміак, стирол тощо.
Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин,
включаючи парникові гази,
складає 70,773862 т/рік. Основними джерелами утворення викидів є лінії пропілену, роторні збірні машини,
пакувальні і ливарні машини,
газові водогрійні котли, стоянка автотранспорту і місце
зарядки автонавантажувачів.
На початку зібрання виникла гостра дискусія, ініційована місцевими жителями,
які зауважували, що від найближчої багатоповерхівки до
паркану підприємства – 10 м,
що з 20:00 до 23:00 розповсюджується неприємний запах. Однак у відповідь було
зазначено, що на Генеральному плані ця територія позначена як промислова зона,
то ж виникає запитання: чому
забудовник Ліневич будує у
ній житловий комплекс?..

ДОВІДКА:
Українське підприємство ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»
розвивається за рахунок власних ресурсів і коштів
Європейського банку реконструкції і розвитку, який,
до речі, не фінансує екологічно шкідливі виробництва.
Встановлюється нове європейське обладнання,
високоефективне, на випередження конкурентів у сенсі
якості продукції. «Екософт» працює на міжнародних
ринках, у багатьох країнах Європи. Нині розпочато
продаж продукції в США. На підприємстві трудяться
300 фахівців, зокрема багато місцевих жителів.Торік
сплачено понад 40 млн грн податку у місцевий бюджет.
У ситуації розбирались і
давали пояснення керуючий
справами виконкому ІМР
Дмитро Негреша, начальник
відділу економіки Світлана
Демченко, голова Громадської ради Микола Ковальчук, радник Ірпінського міського голови Леонід Танцюра.
Вони зауважили, що характер
виробництва і результати
незалежного
екологічного
аудиту дають підставу стверджувати, що підприємство
ТОВ «НВО «Екософт» за екологічними показниками «вписується» в українське законодавство і не є шкідливим.
«Ми здійснили ретельне
обстеження як обладнання,
так і технологічних процесів

на дотримання екологічних і
санітарних норм. За жодним
показником не виявлено перевищення, більше того – я
можу сміливо стверджувати,
що виробництво компанії
“Екософт” викидає в десятки, а то і в сотні разів менше забруднюючих речовин
(ртуті немає взагалі), ніж це
дозволено нормативно-правовими актами України»,
– аргументувала директор
науково-виробничого об’єднання «ЕКОАЛЬЯНС» Марина
Тищенкова.
Відстань від виробничого
майданчика до найближчого
житла складає 102 м (припустима норма – 102).

Звітують Марина Тищенкова і Юрій Чечайлюк
Марина Тищенкова акцентувала, що у «намірах»
йдеться не про фактичні перевищення нормативів, а про
можливі порогові значення,
тому підприємство оформляє
додатковий пакет документів, ці значення подаються
до Міністерства екології для
постановки на державний
облік. Навіщо? Міністерство
екології веде реєстр подібних
підприємств, вони здають
статистичну звітність за фактичними викидами забруднюючих речовин, її ставлять
на державний облік та щорічний контроль.
«На мою думку, питання
стало гострим тому, що ми
пішли легальним шляхом,
опублікували
інформацію
про наші наміри, витримали
процедуру дозволу, – зазначив Юрій Чечайлюк, операційний директор ТОВ “НВО
“ЕКОСОФТ”. – Чому виникла

негативна реакція людей? Через неправильне трактування. ТОВ “НВО “Екоальянс”
обстежило наше виробництво, визначило забруднюючі речовини, що виділяються
в процесі діяльності суб’єкту
господарювання, та визначило їх обсяг. За результатами
інвентаризації викидів встановлено, що максимальний
потенційний обсяг викидів
забруднюючих речовин від
усіх джерел викиду підприємства при максимальній завантаженості складає не більше
2,04 т/рік (без урахування
викиду СО2, що становить не
більше 68,740194 т/рік)».
Ю. Чечайлюк звернув
увагу, що 97,12% від всіх
викидів забруднюючих речовин припадає на діоксид
вуглецю (СО2), який у більшій мірі утворюється під час
спалювання природного газу
в енергетичних установках

під час вироблення теплової
енергії. Діоксид вуглецю – це
неотруйний газ, без кольору
і запаху, що є природною
складовою атмосфери. Як
приклад, організм людини
виділяє приблизно 0,04 т/рік
СО2, а 1725 людей виділяють
69 т/рік СО2.
«Отже, ніякої загрози від
нашого підприємства нема»,
– підкреслив Ю. Чечайлюк.
На його думку, попри гостру
дискусію, результат – позитивний, до людей донесено
правдиву інформацію.
Та питання залишаються.
Чому житло будується у промисловій зоні? Яке підприємство насправді є «пахучим»?
Чому немає екологічної інспекції у місті, а треба звертатися до екологічного департаменту в Києві? На ці питання
з вуст офіційних осіб відповідей не пролунало.

ОФІЦІЙНО

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету
Ірпінської міської ради про
проведення конкурсу на
право укладання договорів
оренди комунального
майна територіальної
громади м. Ірпеня
1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 21,95
м кв. (1/2 вестибюля Ірпінської
ЗОШ І ступеня №11) за адресою:
смт Ворзель, вул. Березова (Кірова), 5.
Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 639 906,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для занять з дітьми
карате.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 17%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 49,6
м кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18) за адресою: Київська
обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4.
Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 959 065,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення
курсів польської мови.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 17%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).

3. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 12,7
м кв. (Ірпінська ДЮСШ Центр
«Спорт для всіх») за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. З.
Алієвої, 64.
Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської
міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 279 039,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для роботи відділу.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 18%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
4. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 80 м
кв. (зал для занять з єдиноборств
№1 Ірпінського центрального
міського стадіону) за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б.
Балансоутримувач: КЗ «Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 1 785 466,00 грн
з урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення
тренувань дитячої секції зі змішаних бойових мистецтв, дзюдо.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 17%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
5. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 100
м кв. (зал для функціональних
тренувань №2 Ірпінського центрального міського стадіону) за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б.
Балансоутримувач: КЗ «Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради.

Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 2 231 820,00 грн
з урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення занять зі степ-аеробіки.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 17%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
6. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове вбудоване приміщення
площею 14,78 м кв. (Ірпінський
центральний міський стадіон) за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б.
Балансоутримувач: КЗ «Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 198 840,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення
кафетерію.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 8%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
7. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 56,2
м кв. за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10.
Балансоутримувач:
КП
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради Київської
області.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 908 107,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення
офісу, кафетерію-книгарні.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 18%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися

відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
8. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 116,2
м кв. за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Центральна, 55.
Балансоутримувач:
КП
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради Київської
області.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 2 222 681,00 грн
з урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення
офісу.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 18%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
9. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 35,8
м кв. (Ірпінська міська поліклініка) за  адресою: м. Ірпінь, вул.
Садова, 38.
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня»
Ірпінської міської ради.
Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 611 644,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення закладу охорони здоров’я.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 5%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
10. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
площею 6 м кв. за адресою: м.
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Балансоутримувач:Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради.

Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну
оцінку складає 105 979,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення
медичного закладу.
Початковий розмір річної
орендної плати – не менше 8%
від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної
діяльності, з урахування ПДВ
(орендна ставка може змінитися
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального
майна).
Основні умови конкурсу
для об’єктів: початковий розмір
орендної плати з розрахунку на
місяць визначається відповідно до Методики розрахунку та
порядку використання плати за
оренду комунального майна, що
належить територіальній громаді м. Ірпінь (рішення Ірпінської
міської ради від 13.09.13 р.
№3424-47-6 зі змінами) залежно
від цільового призначення використання орендарем нерухомого майна; використання об’єкту
оренди при найбільшому розмірі орендної плати; дотримання
вимог експлуатації об’єкта; належне утримання прилеглої території; здійснення певних видів
ремонтних робіт; забороняється
розміщення розважально-музичних закладів, нічних клубів, які
шкодять відпочинку мешканців
будинку та встановлення ігрових
автоматів; належне виконання
орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
1. Заяву про участь в конкурсі
(у встановленій формі).
2. Документи, що підтверджують сплату реєстраційного та
гарантійного внесків.
3. Документи, які визначені
наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 №201
«Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору
оренди майна, що належить до
державної власності».
4. Зобов’язання (пропозиції
у встановленій формі) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення плати (надаються у конвертах з написом «На конкурс»,

запечатаних печаткою учасника
конкурсу);
5. Відомості про учасника
конкурсу:
а) юридичні особи:
– нотаріально засвідчені копії
установчих документів;
– документи, що посвідчують
повноваження
представника
юридичної особи;
– відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської
заборгованостей;
– неприбуткові організації –
копію документів про реєстрацію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу,
або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
– витяг з Єдиного державного
реєстру;
– декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом
оренди здійснюється за погодженням з балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви
(реєстраційний внесок) складає
17,00 грн та перераховується до
цільового фонду міської ради
соціально-економічного
розвитку міста. Гарантійний внесок
у розмірі 10% від суми річної
орендної плати перераховується
на рахунок одержувача коштів
виконавчого комітету Ірпінської
міської ради. Номери рахунків
для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, додаткову
інформацію можна отримати за
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 48.
Конкурс буде проведено
через 30 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник» за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
(кім. 50). Кінцевий термін подання документів для участі у
конкурсі – за 6 днів до проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 2-а (кім. 50).
Довідки
за
телефоном:
63- 260.
Заступник міського голови
Н.Г. Семко
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Олена ГУМЕНЮК-ТОРГАН:

«Селищний голова має присвятити себе
громаді, а не гратися в політику!»
Нещодавно ми спілкувалися із однією із найбільш авторитетних
людей у Коцюбинському – Оленою Гуменюк-Торган – кадровим
військовослужбовцем, громадським діячем, волонтером,
депутатом селищної ради, фахівцем із двома вищими освітами,
багатодітною матір’ю і вдовою легендарного комбата батальйону
«Київська Русь» Олександра Гуменюка. У відвертій розмові
про кризову ситуацію в Україні та окремо у Коцюбинському
вона розповіла про своє бачення причин проблем та того, як їх
подолати.
Спілкувався Олесь ПИЛЬНИЙ
– Олено Олександрівно,
Ви людина дуже багатогранна і встигаєте працювати у різних напрямках. Чим
займається зараз?
– Основна моя діяльність
на сьогодні – це військова
служба. Окрім цього займаюся громадською діяльністю. Зокрема, вирішенням
соціальних питань у Громадський раді при Київській

новився в селищі. Бо головна
моя задача – поставити на
ноги дітей. Я це обіцяла чоловікові.
– Ваші діти обрали дуже
складну і важливу на сьогодні спеціальність. Чи
можна розуміти, що і вони,
і Ви схиляєтесь до думки,
що перемогти у цій війні
можна не силою, а технологіями?

ОДА. Багато часу приділяю
своїм дітям, які зараз закінчили 9 клас і вступили на навчання до Українського фізико-математичного ліцею КНУ
ім. Т. Шевченка. Вони хочуть
стати військовими програмістами. Звісно, хотіла б займатися громадською діяльністю
і в Коцюбинському, реалізовувати свої депутатські ініціативи, але наразі в мене не
вистачає сил і часу боротися
із тим безладом, який уста-

– Саме так. Мають працювати сучасні технології, інформаційний фронт. У нас у
країні дуже багато розумних
людей, науковців і серйозних пропозицій від них. Якби
наша держава дослухалася
до них, ми б мали набагато
менше втрат у цій війні та
йшли до перемоги. На жаль,
сьогодні у війні зацікавлені
керівники як з тієї сторони,
так – і з нашої.

– Через місяць – річниця
загибелі Вашого чоловіка.
Плануєте якісь заходи до
цієї дати?
– Офіційних не планую.
Хочу вшанувати пам’ять чоловіка в колі родини, близьких, товаришів по службі
Олександра. Це дуже важко
з багатьох причин. Для прикладу, у травні я встановила
пам’ятник чоловікові. Зробила це винятково своїми силами. Ніхто не допомагав. Жодної підтримки від місцевої
влади не було. Все лягло на
мої плечі, тому я ще і зараз не
можу звести кінці з кінцями.
– Чому місцева влада не
підтримала Вас?
– У чинного керівництва
селища взагалі дуже погане ставлення до вдів, до дітей-сиріт і напівсиріт, сімей,
чиї рідні загинули на війні…
На прикладі своєї родини
можу сказати, що за цей час
ми не отримали жодної допомоги від голови селища,
подарунка до свят чи бодай
теплого слова – «Як ви живете?». Аналогічна ситуація
із родиною Рідзанича. Коли
батько загиблого героя, отруївшись чадним газом, втрапив до лікарні і лежав там… у
коридорі, селищна голова О.
Матюшина навіть не поцікавилася – чим йому допомогти... І краплі уваги не дочекалися від неї діти, чиї батьки
віддали за громаду і країну
найдорожче, що мали, – життя… Також вона знехтувала
запрошенням на відкриття
пам’ятника моєму чоловікові.

Їй просто байдужі всі проблеми громади. Навіщо тоді нам
така голова взагалі?
– Чи змогли Ви взагалі
за цей час реалізувати в
Коцюбинському якісь свої
ініціативи?
– На жаль, жодних ініціатив мені реалізувати не вдалося. У селищі відбувається
серйозне політичне протистояння. Я була прихильником
переговорів між сторонами.
Проте, на жаль, не всі розуміють, що вибори – виборами,
але потрібно продовжувати
жити, домовлятися і працювати. Взагалі, фігура селищного голови – не політична,
а насамперед господарська.
Пріоритетом його роботи
мають бути інтереси і проблеми громади. Якщо ми
всі перестанемо виконувати свої обов’язки і почнемо
займатися політикою, наша
країна просто розвалиться.
Як на мене, міські та селищні
голови при вступі на посаду
мають також і позбавлятися
своєї партійності, щоб представляти не інтереси якось
одного табору, а всієї громади загалом.
– На Вашу думку, Ольга
Матюшина працює на інтереси громади сьогодні?
– Коли я йшла на вибори
депутатів в одній команді з
О. Матюшиною, то довіряла
їй на 150%, була впевнена,
що вона не підведе ні мене,
ні громаду. Але коли мене
один раз обманули, мені стало неприємно. А от коли це
увійшло в систему, коли вона

намірилася безпідставно посадити до в’язниці депутата
селищної ради Павла Назарука, то я зрозуміла, що у нас
відбувається щось серйозно
не так… Адже тоді О. Матюшина намагалася дискредитувати цього депутата, нібито
він побив її (хоча у перепалці
на сесії сама викрутилася
так, щоб на відеокамері здавалося, наче він їй заламує
руку), а мене використати як
головного свідка на свою користь. Проте я не підтвердила
слідству такої версії, чим не
виправдала очікувань О. Матюшиної. Але для себе тобі я
зрозуміла, якщо голова заради того, щоб кинути за грати
людину, готова на обман,
значить вона готова і на ще
більшу брехню… Я не змогла
її більше підтримувати в таких обставинах.
– Справді, останнім часом можна бачити, як цей
конфлікт між Вами і Матюшиною перейшов у публічну площину, обговорюється в соціальних мережах
тощо.
– Я її не підтримую. Хоча
вона використала позитивну
репутацію мою та моєї родини для своїх політичних
цілей. Вона не хоче домовлятися. Для неї головне – політика, а не громада! При
цьому вона не є самостійною
фігурою в цій політичній грі,
яку розігрують чужі політики
в Коцюбинському. Вона є пішаком у їхніх руках. Сьогодні
вона віддала нашу громаду
їм на розтерзання… При цьо-

му активно поширює «бруд»
на людей. Як це було з кандидатами від громади селища до нового виконкому. Їх
О. Матюшина називала некомпетентними і безграмотними. Хоча сама не змогла
підтвердити навіть свою освіту…
– Як сьогодні можна вийти із такої ситуації? Громада активно говорить про
віче і відставку голови, про
суди. Що думаєте Ви?
– Спроби переобрання голови вже робилися. Але вона
зав’язана із покровителями
з Верховної Ради, виконує
накази певних людей, які нічого не дають нам зробити у
Коцюбинському і трактують
закон по-своєму. Згадайте,
наприклад, останні перевибори депутатів. Скільки там
було порушень! Як виборча
комісія підготувала подвійні
бюлетені для голосування.
Кандидати від Матюшиної
в день виборів ходили по
квартирах і змушували людей голосувати «як треба».
Потім це контролювалося під
камеру на дільницях. Це не
було вільне волевиявлення,
але його визнали… В умовах, коли у нас зв’язані руки,
ми маємо і далі роз’яснювати нашим співгромадянам
справжні цілі і наміри голови.
На щастя, більшість із них вже
розібралися – хто є хто. Але
вирішувати це силою не можна. Сила, як бумеранг, завжди
повернеться до тебе.

мадського порядку в місті. Але
ми з одного боку – охоронна
фірма, а з іншого – комунальне підприємство… Наші об’єкти – це не закриті території,
як, скажімо, завод чи фірма,
де працює система обмеженого доступу. Ми працюємо
у відкритих публічних місцях
і відрізняємося від звичайної
приватної охоронної фірми
тим, що крім, звичайних охоронних функцій несемо функції інспекторів із благоустрою
міста».

робота з безпритульними,
жебраками та
іншими особами; контролюється порядок у міській лікарні,
що в Бучі; проводиться робота
з дітьми.
«Крім того, серйозним напрямом нашої роботи є боротьба з торгівлею наркотиками.
Ми неодноразово проводили
акції. Питання боротьби з наркотиками давно хвилює наше
місто», – додає Олеся Олійник,
начальник юридичного відділу
КП «Муніципальна варта».
Власним досвідом поділилися і колеги «Муніципальної
варти» з Бучі та Києва, які ще не
мають такої налагодженої роботи і можливості утримувати
колектив, який здійснює чергування на громадських засадах.
Тож в Ірпінь вони завітали не
лише дізнатися про подробиці
роботи варти, а й частково перейняти досвід.
На завершення прес-конференції було показано відеоролик, у якому «щоденними
героями сюжетів» є звичайні
порушники громадського порядку – тут і розпивання алкоголю на площі, і попередження
про заборону куріння, і «герої»
нічних розбірок, і навіть затримання крадія за пограбування.

ШКОЛА ЮНКОРІВ

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»
розповіла, чим півроку займалася

21 липня у приміщенні
Ірпінської міської ради
за перші півроку свої
діяльності звітували
керівники комунального
підприємства
«Муніципальна варта».
«Муніципальна варта» розпочала свою роботу 30 грудня
минулого року за рішенням
Ірпінської міськради. Були
об’єднані громадське формування «Муніципальна варта»
та комунальне підприємство
«Благоустрій». Основні завдання підприємства запозичені з
програми «Безпечне місце»:
забезпечення дотримання громадського порядку, цілісності
об’єктів комунальної власності,
попередження і протидія можливим загрозам, провокаціям,
проявам тероризму, надання
допомоги органам національної поліції, підвищення рівня
дисципліни учасниками дорожнього руху, забезпечення
благоустрою міста.
Однак перш за все «Муніципальна варта» покликана
охороняти комунальні об’єкти,
наразі – п’ять оновлених пар-

ків, стадіон «Чемпіон», міську
лікарню, три Будинки культури
– Центральний БК Ірпеня, БК у
Гостомелі та в Коцюбинському,
центральну площу, приміщення Ірпінської міської ради. У
перспективі планується прийняти під відповідальність майбутній «Парк письменників»,
парк «Перемога», а також п’ять
шкіл Ірпеня.
«У країні, де кілька років
триває війна, життя кожного
мешканця маленького чи великого міста знаходяться в постійній небезпеці. Проблемою
є кількість зброї на руках різних
людей, які повернулися із зони
АТО, неадекватність поведінки
і безсилля через корупцію, соціальна несправедливість, недотримання законів… Сьогодні
в силу цих обставин населення
є беззахисним. Але кожна громада, користуючись законами
про місцеве самоврядування,
має право забезпечувати на
свій розсуд правопорядок у
місті самостійно», – застерігає
начальник КП «Муніципальна
варта» Валерій Вовк.

ЯК ПРАЦЮЄ ВАРТА

Статистика попередження
правопорушень за одну
добу:
Ст. 152 – порушення
правил з благоустрою –
15–20 випадків.
Ст. 154 – порушення
правил утримання собак і
котів – 5–6 випадків.
Ст. 160 – торгівля з рук
у заборонених місцях – 2–3
випадки.
Ст. 175/1 – куріння
тютюнових виробів у
заборонених громадських
місцях (фактично всі наші
зони – це людні місця:
парки, центральна площа
– там куріння заборонене,
тому за добу – це 150–200
випадків.
Ст. 173 – дрібне хуліганство – 7–10 випадків.
Ст. 178 – розпивання
пива та слабоалкогольних напоїв у громадських
місцях та поява в громадських місцях у нетверезому
стані (особливо буйному)
– 50–70 випадків.
Ст. 185 – злісна непокора члену громадського
формування або працівнику поліції – до 5 випадків.

На сьогодні штат підприємства налічує 75 осіб, які несуть
чергування «доба – через три».
Серед працівників і учасники
бойових дій, ветерани АТО,
студенти, жінки, а також пенсіонери, що здебільшого працюють на стаціонарних об’єктах,
таких як Будинки культури.
Тому керівники з радістю запрошують на роботу людей,
що мають бажання долучитися
до їхньої команди і нести варту
громадського порядку разом.
«Головним критерієм є наявність глибокого патріотизму та
свідомості власного вибору», –
підкреслює Валерій Вовк.
У «Муніципальній варті»
пройшов перший випуск охоронців третього розряду, це
15 охоронців, які уже мають
право носити і застосовувати
спецзасоби: дубинки, бронежилети, газові балончики і
травматичну зброю.
Микола Ковальчук, заступник начальника КП «Муніципальна варта», голова громад- «Безпечне місто Ірпінь», додав:
ської ради при виконкомі ІМР «Ми не підмінюємо місцеву
та співрозробник програми поліцію по части охорони гро-

ОХОПЛЕННЯ ШИРОКОГО КОЛА
МІСЬКИХ ПРОБЛЕМ

«Муніципальна варта» має
структурний підрозділ відділу
моніторингу, який приймає
заяви з проблемних питань,
реєструє їх і передає до виконавців, згодом контролює
стан виконання і встановлює
зворотній зв’язок із заявником.
Від початку року було отримано 957 звернень, з них лише
61 стосувалося питання правопорядку. Інші – це питання комунальних служб і соціального
забезпечення. Таким чином
організація значно полегшує
зв’язок між громадськістю і
владою.
За півроку діяльності збережено усе комунальне майно і
передане на баланс; ведеться

Дарина ХАМІНА
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ЗАРОБИТИ ПІД ЧАС КАНІКУЛ
У наш час усе більше і більше молоді з усіх куточків України
намагається з користю провести літо, випробувати себе на
самостійність та власноруч заробити гроші на свої потреби.
Які ж є можливості для цього та з якими підводними каменями
підліткового працевлаштування стикаються шукачі роботи і
працедавці?
Підготували Дар’я ІГНАТЕНКО, Ірина СІТНІКОВА
ЧИ МОЖНА?
Основний документ, у якому визначаються права неповнолітніх, норми виробітку,
оплата праці та надання відпустки, – це Кодекс законів
про працю України (КЗпП),
глава VIII.
Вікові обмеження. Згідно
зі ст. 188 КЗпП, підліток без
письмового дозволу батьків
може працювати з 16 років.
При цьому ті, хто влаштувався на роботу у віці 16–18
років, у своїх правах прирівнюються до повнолітніх, але
мають особливі пільги в сфері охорони праці, робочого
часу, відпусток і деяких інших
умов.
Батьківська згода. Працювати можуть і діти, які досягли 15 років, якщо на це
згоден один із батьків (або
опікун). Легку роботу, яка не
шкодить здоров’ю, можуть
виконувати і 14-річні учні
шкіл та спеціальних середніх
закладів. Але за умови, що
робота не заважає навчанню
– тобто під час канікул, – а також є згода одного з батьків
(або опікуна).
Медогляд. Усі особи молодше 18 років приймаються
на роботу лише після попереднього медичного огляду і
в подальшому, до досягнення
21 року, щороку підлягають
обов’язковому
медичному
огляду (ст. 191 КЗпП), відповідальність за проходження

якого покладено на роботодавців.
Отже, праця неповнолітніх за дотримання усіх відповідних вимог є законною.
Але на практиці роботодавці
уникають зв’язуватись із такими працівниками – вимог
для офіційного оформлення
чимало і результативність
часто непрогнозована. Ті ж,
хто погоджується надати неофіційне робоче місце, не
завжди виявляються чесними
в оплаті та умовах праці.

ДЕ ШУКАТИ РОБОТУ?
Куди ж звертатися амбітному підліткові для пошуку
зайнятості? Є кілька варіантів.
Найпростіший – зв’язатися
безпосередньо з роботодавцем. Добре, коли його рекомендують друзі чи знайомі
або якщо батьки знають його
особисто. Другий спосіб – шукати оголошення в газетах та
в Інтернеті. Варіант не з простих, бо в більшості випадків
роботодавці зазначають вікові обмеження навіть для найлегших вакансій – від 18 років. Хоча бувають і винятки.
Також можна подати власне
оголошення через профільний сайт або соцмережі. Ще
один спосіб знайти підробіток – звернутись у центр зайнятості.

КИМ, У ЯКІЙ СФЕРІ ПРАЦЮВАТИ?
СТІВ ДЖОБС, засновник
компанії «Apple» та
власник «Pixar», почав
працювати з 13 років у
фірмі електричних приборів
«Hewlett-Packard».

ЕНЦО ФЕРРАРІ, засновник
автомобілебудівної компанії
«Феррарі», у ранньому
дитинстві підковував мулів.

АМАНСІО ОРТЕГА,
найбагатша людина Європи
у 2012 р., у 13 років почав
працювати постачальником
у магазині сорочок.

ПРОМОУТЕР
Досить поширена вакансія, адже зазвичай робота
промоутера проста. Обов’язки: розклеювання оголошень,
промоакції із залученням
уваги покупців, проведенням
мінімальних
консультацій
тощо.
КУР’ЄР
Підійде для тих, хто орієнтується на місцевості. Вимоги: велосипед, готовність
упродовж дня в будь-який
момент помчати виконувати
доручення.
ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРУ
Досить відповідальна робота, на яку можуть влаштуватися 16–17-річні. Вимоги:
грамотне володіння українською та російською мовами.
ПРИБУТОК ВІД ХОБІ
Найкращий і найприємніший спосіб заробітку – робити, що вмієш і любиш. Якщо
підліток має нахил до фотографії – може спробувати
себе в ролі фотографа-аматора, а згодом пропонувати
і платні фотосесії. Якщо є талант до малювання, то можна
малювати на замовлення або
створювати оригінальні ескізи для тату.
ХЕНД-МЕЙД
Популярний і цікавий спосіб заробітку, адже вироби
ручної роботи високо цінуються. Створена власноруч
біжутерія, блокноти, аксесуари – це все може принести
непогані гроші.
РЕПЕТИТОР
Якщо підліток має високий
рівень знань із мови, математики, історії чи будь-якого
іншого предмета, то він може
платно допомагати молодшим учням.
ОБСЛУГОВУВАННЯ САЙТІВ
Способів підзаробити в
мережі – безліч, але найбільш
прийнятна для підлітків робота копірайтера, наповнювача сайту, адміністратора
онлайн-спільнот і блогера.
ДОГЛЯД ЗА ТВАРИНАМИ
Підійде тим, хто не має
алергій і кому подобається
дбати про домашніх улюбленців.
ДОПОМОГА ПО
ГОСПОДАРСТВУ

ДОСВІД МОЛОДІ
ПРИІРПІННЯ

Робота на канікулах – це…
► «Я вважаю, що це чудова можливість із користю
провести літо, адже працювати 3–4 години на день не
так вже і складно».
► «Для мене буде складно
призвичаїтися до робочих
буднів, саме тому влітку я
відпочиваю».
► «Це можливість утвердитися, відчути себе дорослішим, довести батькам, одноліткам і навіть самому собі
здатність бути самостійним».
► «Зараз мені потрібні
гроші, тому це – чудова можливість підзаробити».

Помити машину, допомогти з прибиранням, збігати за
продуктами чи ліками – прості справи, за допомогу з якими цілком ймовірно отримати грошову винагороду.
ПРОДАЖ ВЖИВАНИХ
РЕЧЕЙ
Напевне,
найпростіший
спосіб заробити – це продати
речі, які втратили актуальність у житті родини (одяг,
взуття, книги тощо). В Інтернеті є зручні платформи для
розміщення
безкоштовних
оголошень про продаж речей, наприклад, ОLХ.соm.
«ДРУГ НА ГОДИНУ»
Або простіше – няня.
Обов’язки: погуляти годинку-другу з малечею на майданчику; відвести молодшого
школяра після уроків додому або на гурток. З більшою
охотою на цю роботу беруть
старшокласниць.

В ІРПЕНІ
До Ірпінського міського
центру зайнятості, як зазначає його керівник Тетяна
Карандюк, запитів на працівників – підлітків і молодь
віком від 14 до 18 років не
надходить. Але охочі та вже
працюючі підлітки – є. Через
специфічність умов прийняття та особливості праці, школярі переважно знаходять
неофіційний підробіток на
короткий термін, нерідко роботодавцями виступають родичі, друзі та знайомі батьків.
18-річна Ліза Кузьменко
працює в арт-кафе «Газон».
Вона розповіла, що на роботу влаштувалась ще будучи
неповнолітньою: «Після проходження стажування мене
залюбки взяли офіціантом.
На стажуванні дивляться не
тільки на вік – велику роль
грає ставлення до роботи,
працездатність,
уважність,
ввічливість. Разом зі мною
працюють
кілька
дівчат
18-річного віку і дві неповнолітні, ми всі – ще школярі.
Керівництво кафе адекватно
до цього ставиться – з нами

укладають договори, ми маємо фіксовану зарплату, усе
чесно. Колектив дружній і атмосфера на роботі позитивна, проте, щоб не заважати
навчанню, я буду працювати
лише впродовж літа».
Ще одна ірпінчанка, яка
побажала залишитись анонімною, розповіла: «В 11 класі я працювала мерчандайзером. Моєю роботою було
у відповідний час їздити по
різним супермаркетам і розставляти товар по полицях.
Мій працедавець погодився,
щоб я працювала після обіду,
щоб встигати бути на уроках,
проте легше від цього не ставало – я не є працівником
магазину, тому траплялось
багато казусів, коли охорона

не хотіла мене пропускати.
Робота брудна (часто у супермаркетах за прилавком
справжній жах), до того ж виснажлива – я мала добиратись
до різних точок у забитих автобусах, за власний рахунок.
І, звісно, працювала я не офіційно».
Недобросовісне ставлення
до неповнолітніх працівників
насправді дуже поширене.
За даними Київської адміністрації незаконна експлуатація дитячої праці найчастіше зустрічається у сферах
сільського та домашнього
господарства, малому бізнесі, сфері торгівлі та послуг, на
промислових підприємствах
та у сімейному бізнесі.

Права неповнолітніх працівників
• Скорочена тривалість робочого часу (ст. 193 КЗпПУ):
у віці 16–18 років – 36 годин на тиждень; у віці 15–16 років
(для учнів віком 14–15, які працюють у період канікул) –
24 години на тиждень (ст. 51 КЗпП).
• Виплата заробітної плати за скороченої тривалості
щоденної роботи в такому самому розмірі, як працівникам
відповідної категорії за повної тривалості щоденної роботи
(ст. 194 КЗпПУ).
• Щорічна відпустка тривалістю 1 календарний місяць,
що повинна надаватися будь-якої пори року за бажанням
працівника (ст. 159 КЗпПУ).
Неповнолітніх працівників не мають права залучати:
• до виконання важкої роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці, до роботи в нічний час, у вихідні
дні, а також до підземних робіт (ст. 190 КЗпПУ);
• до надурочних робіт, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми
ваги.

ДОСВІД ГРОМАДИ
На Полтавщині
підлітки
допомагають
комунальникам
прибирати місто

Ким вдалося попрацювати
► «Минулого літа я працювала промоутером (розповсюджувач листівок)».
► «Я працювала помічницею няні у дитсадочку.

Для мене це був неймовірно корисний досвід, адже у
майбутньому я хочу стати
вчителем».
► «Працювала продавцем
у магазині батьків».

Із 10 липня у Гадячі – районному центрі на Полтавщині – почався перший тур
громадських робіт, у яких
задіяні неповнолітні. Поки
що підробити висловили
бажання 9 підлітків. Вони
допомагатимуть прибирати громадський пляж, міський парк, узбіччя вулиць та
інші місця відпочинку. Працюватимуть, як це перед-

бачає законодавство, лише
половину робочого дня, з
8 до 12 години.
Уже понад 10 років громадські роботи за участю

підлітків організовують районний центр соціальних
служб, місцева служба зайнятості та КП «Комунсервіс».

НА ДОЗВІЛЛІ
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СМАЧНО І ПРОСТО

ПАНЦАНЕЛЛА

шматочками і додайте в
салатницю. Листя базиліка
промийте і крупно поріжте.
Усі інгредієнти з’єднайте в
салатниці і добре перемішайте, додавши сіль і перець за смаком.

Панцанелла – це традиційний італійський салат
із хліба та овочів. Для приготування салату зазвичай
використовують зачерствілий хліб.

ПОРАДИ

ІНГРЕДІЄНТИ:
• сірий сільський хліб –
4 шматки (товщиною приблизно 2 см);
• помідори – 500 г;
• червоний цибуля –
2 шт.;
• огірки свіжі – 2 шт.;
• часник – 1 зубчик;
• оливкова олія –
3 ст. л.;
• червоний винний оцет
– 2 ст. л.;
• листя базиліка – 1 великий пучок;
• мелений чорний перець – за смаком;
• сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Помідори вимийте і наріжте великими кубиками.
Покладіть їх у салатницю.
Цибулю почистіть, наріжте
півкільцями. Додайте до
помідорів. Часник почистіть, подрібніть і додайте
в салатницю. Хліб злегка

запечіть на грилі або в духовці до утворення легкої
скоринки. За бажанням,
можете натерти його часником. Потім розламайте
хліб руками на невеликі
шматочки.
Додайте в салатницю
оливкову олію і червоний
винний оцет. Крім цього,

додайте в салат невелику кількість солі і перцю.
Перемішайте інгредієнти,
накрийте салатницю харчовою плівкою і поставте
в холодильник на годину.
Перед подачею салату на
стіл, огірки вимийте, видаліть із них шкірку і насіння. Наріжте їх невеликими

► Після приготування
панцанеллу рекомендують
залишити в холодильнику
для того, щоб салат настоявся і мав ще більш насичений смак.
► Існує безліч рецептів
панцанелли, у більшості
з них у салат пропонують
також додавати огірки,
червону цибулю, солодкий
перець, селеру, оливки і
зелень.
► Ви можете поекспериментувати, додавши в панцанеллу оливки і анчоуси,
які прекрасно поєднуються
з інгредієнтами салату.
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АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 31 липня – 6 серпня
2017 року
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам потрiбно встигнути
так багато зробити!
Переробити купу справ
на роботi, провести дiловi
переговори! А будинок, а
сiм’я? Ще в кiнцi тижня потрiбно
допомогти батькам по господарству.
Вiдпочиньте у вихiднi!
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Це важливий тиждень –
час великих можливостей,
зустрiчей, навiть здiйснення подвигiв. Намагайтеся
ухвалити важливе рiшення,
а в кiнцi тижня показати себе перед
начальством висококласним
професiоналом.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Справи не клеяться, друзi
вiдвернулися... У серединi
тижня чекайте неприємностей на роботi.
Можлива сварка з близькими
друзями. Загрожують фiнансовi
втрати. I лише вихiднi принесуть
радiсть.
РАК (22.06–23.07)
Час натякнути начальнику,
що зарплата маленька.
Сiм’я зажадає першорядної уваги. Дуже агресивними виявляться недоброзичливцi. Друзi – ось ваша
вiддушина i допомога у важкiй
ситуацiї.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Необхiдно бути активними i зiбраними. Максимум
часу придiлiть роботi. На
середину тижня призначте
зустрiч із впливовими
людьми. До вихiдних з’явиться
можливiсть розумно розпорядитися
фiнансовими коштами.
ДIВА (24.08–23.09)
Тиждень у всiх вiдношеннях
посереднiй. Нi великої
любовi, нi великої роботи,
нi великих грошей не
передбачається. На
першому мiсцi – сiм’я. Субота
пророкуватиме вам чудову вечiрку.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Вiдносини з оточуючими
складатимуться непросто i
зажадають вiд вас
витримки i терпiння.
Ближче до кiнця тижня
вiрогiднi ускладнення у взаєминах з
батьками. Фiнансових труднощiв не
передбачається.
СКОРПIОН (24.10–22.11)
Подiї на початку тижня
пiдкажуть вам шляхи
вирiшення нагальних
проблем. Ваше фiнансове
становище почне полiпшуватися у разi вдалого вкладення
коштiв. Вiдбудуться значні змiни в
особистому життi.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Досить напружений
перiод – робота,
отримання нової
iнформацiї, домашнiй
клопiт... Але це радiсна суєта.
Вихiднi пройдуть в колi сiм’ї у
заміській мандрівці.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Робота йде на лад i в сiм’ї
все добре. Плюс
фiнансовий прибуток i
дружнi посиденьки.
Тиждень дуже сприятливий для вирiшення питань, якi
вiдкладалися довгий час на потiм.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
У серединi тижня
з’явиться можливiсть
змiнити роботу на
цiкавiшу i бiльш
прибуткову, в кiнцi
тижня – познайомитися
із впливовими людьми. У вихiднi
спробуйте змiнити iмiдж.
РИБИ (20.02–20.03)
Цього тижня ви
одержите все, чого
захочете. Ви можете
придбати рiч, про яку
давно мрiяли. У середу покладете в
кишеню кругленьку суму i як слiд
розважитеся. У вихiднi – вiдпочинете
на природi.
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Вітаємо донечку
Анастасію Немченко!

Вітаємо з днем народження!
Наталію Михайлівну Дяченко,

Наша улюблена дівчинко!
Ось і прийшов твій День Народження, твій перший маленький ювілей – 5 років! Ти
швидко ростеш, дорослішаєш,
говориш зовсім недитячою
мовою, твої веселі вислови у
кожного викликають посмішку
на устах… Як же приємно за
тобою спостерігати!
Бажаємо тобі залишатися
завжди такою милою, допитливою, працьовитою дівчиною, яка завжди радує своїх
батьків і вміє досягати поставлених цілей.

головного спеціаліста апарату ради,

Любов Дмитрівну Дроботову,

державного реєстратора відділу державної
реєстрації,

Яну Петрівну Ралюк,
начальника
відділу
територіальної громади

ведення

реєстру

Щасливої бажаєм долі –
Нехай всього буде доволі!
Усмішок глибоких, як дно океану!
Великого щастя, без зла та обману!
І незалежно від погоди
Нехай панує в домі згода.
Ще від душі бажаєм щиро
Любові, спокою і миру.

З любов’ю, тато Віктор і мама Лілія

Вітаємо з днем народження

Августу Костянтинівну
ЛЕОНТОВИЧ!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває усіх
І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий вік
Ангел Божий Вас охороняє!
Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

Виконавчий комітет ІМР

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Народний календар
31 липня – 6 серпня
ІМЕНИНИ

31 липня – Памви, Івана Багатостраждального. Цього дня жінки, яких залишили чоловіки, відправляли в церкві службу
Божу.
1 серпня – Паїсія, Степана, Дмитра,
Мокрини. Як на Мокрину дощ іде, то буде
дощова осінь. Дивись осінь по Мокрині:
Мокрина мокра – і осінь мокра, сухо на Мокрину – осінь
буде суха. Якщо зранку йтиме дощ, то початок осені буде
дощовий; задощить опівдні – дощовою буде середина осені; якщо ж дощ паде надвечір, то буде з дощами кінець
осені. Дощовий день також застерігав: наступного року
вродять жита, але літо буде мокрим. «Як на Мокрини дощ,
то горіхи повимокають, а як сухо, то бджоли повилітають!»
– казали селяни на Київщині.
2 серпня – Іллі пророка. Намагалися не працювати.
Цього дня рідко не гримить і не ллє дощ, як із відра. Цілий
день сонячно – на недорід. До Іллі дощ ходить за і проти
вітру – як накаже пророк, а після нього – лише за вітром.
Минув Ілля – чекай гнилля. На Іллю з’являться хмари зранку – наступного року вродить хліб на ранніх посівах; хмари з’являться в обід – добре вродять середні посіви; хмари
з’являться надвечір – добре вродять пізні посіви.
3 серпня – Віктора, Ганни, Онуфрія, Онисима.
4 серпня – Корнілія, Марії Магдалини. Її вважають
заступницею від холери. Якщо великі сильні роси – льон
буде сірий та косий. Якщо на Магдалини гроза – сіна буде
багато.
5 серпня – Трохима, Феофіла.
6 серпня – Христини, Полікарпа, Бориса і Гліба. Настає час осінніх зірниць. Скрізь дозрів хліб. Прийшов Борис
і Гліб – достиг у полі хліб. Починався період найбільшого
збирання грибів. На Бориса і Гліба берися до хліба.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

1 серпня – День інкасатора
2 серпня – День аеромобільних військ України
4 серпня – День поліції
6 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ
У серпні сприятливими датами для зміни
іміджу можна вважати 1, 3, 4, 5 серпня.
Маніпуляції з волоссям не варто проводити
31 липня і 2 серпня.

СПРАВИ

31 липня – присвятіть довгостроковому плануванню, розставте цілі, пріоритети.
1 серпня – найкращий день для зустрічі з друзями, а нових знайомств варто уникати.
2 серпня – день, коли краще приділити особливу увагу самоосвіті та самовдосконаленню.
3 серпня – найкращий час, щоб зайнятися фінансовими
питаннями – розпланувати грошові витрати і доходи.
4 серпня – можна займатися благодійністю, робити сюрпризи і подарунки батькам і дітям.
5 серпня – найсприятливіший день для того, щоб почати
займатися новою справою, відкрити бізнес, зробити інвестиції в майбутній робочий проект.
6 серпня – усі справи варто відкласти і приділити час повноцінному відпочинку.

САД І ГОРОД

31 липня – працюємо в саду. Перевірка стовбурів дерев, обкурювання від шкідників, обрізка.
1 серпня – хороший родючий день. Корисно
попрацювати з насінням. Заготівля добрив, золи.
2 серпня – продовжуйте розпочаті вчора роботи. Також
збираємо урожай і робимо заготовки на зиму.
3 серпня – вдалий час для посадки рослин із довгим або
кучерявим корінням. Помірний полив.
4 серпня – посадка і пересадка холодостійких сортів рослин. Догляд за кімнатними квітами.
5 серпня – щеплення плодових, обробка стовбурів дерев.
Збір падалиці, рослинного сміття.
6 серпня – несприятливий час для роботи з коренями рослин! Підготовка насіння, полив.

Благодарственное письмо нашему
любимому многоуважаемому президенту!
Я – пенсионерка, получаю пенсию аж 1500 гривен!
Вы не представляете, какое
удовольствие проявлять сообразительность, смекалку,
изворотливость! Благодаря
Вам я перестала пользоваться стиральным порошком.
Оказывается,
хозяйственное мыло гораздо лучше!

А хлеб, какой плохой у нас
пекут хлеб. Я его перестала
покупать – жарю блинчики.
И заметьте, делаю блинчики не на молоке, а на воде
– гораздо вкуснее! Раньше
на море ездили отдыхать…
Теперь не надо толпиться
у касс, париться в душных
вагонах. Сиди себе у телеви-

зора (если он у тебя есть) и
любуйся красивыми пейзажами за чашечкой чая (опять
же, есть он у вас есть) – вода
гораздо вкуснее… Сегодня в
5 часов утра будит меня Барсик. Толкает в бок и требует:
«Мя…со! Мя…со!». Я ему в
ответ сонным голосом: «Не…
ту! Не…ту!» Глупый, не пони-

«Емоції – джерело енергії,
яке може творити або руйнувати. Вибір за вами, як його
використовувати», – запевняє тренер із коучингу, бізнес-тренер, коуч, експерт із
розвитку керівників Катерина
Куницька, запрошуючи на
практикум усіх бажаючих.

НА ПРАКТИКУМІ БУДУТЬ
РОЗГЛЯНУТІ ТАКІ ПИТАННЯ:
1. Що таке емоції, почуття
та емоційний інтелект.
2. Що таке управління
емоціями та емоційне управління іншими.
3. Як рівень емоційного
інтелекту впливає на ефективність управління.
4. Базові емоції та їх роль у
житті. Опрацювання на життєвих ситуаціях.
5. Гнів: задачі емоції та небезпека неконтрольованого
гніву в управлінні. Практичні
інструменти роботи з гнівом.
6. Опрацювання елементів
структури емоційного інтелекту, які напряму впливають
на ефективність управління
іншими.
7. Емпатія та як її правильно використовувати в управлінні людьми, щоб не було
зловживань і перенавантажень у комунікації з підлеглими.
Учасники практикуму також будуть учитися змінюва-

Татьяна ЧЕРНЯЕВА

ШКОЛА УСПІХУ

Незабаром – практикум
з ефективного управління
5 серпня в Ірпені
відбудеться практикум
«Емоції – ключ до
ефективного управління».

мает, какой он стал красавец!
Ноги длинные, живот подтянут, хвост трубой. А в глазах
искры… искры! Смотрю в
окно и любуюсь. Какое замечательное лето! Сколько ягод
в лесу, а грибов, шишек! Не
пропадем! Прорвемся! Одна
радость на душе – скоро пенсия! И этой радости хватает
ровно на три дня, а дальше
остается одна надежда…

ПРО ТРЕНЕРА:
Катерина КУНИЦЬКА –
сертифікований практик
з емоційного інтелекту,
сертифікований тренер із
коучингу, бізнес-тренер,
коуч, експерт із розвитку
керівників.
Досвід роботи: 12-річний
досвід управлінської
діяльності в ролі
найманого працівника,
директора та співвласника
бізнесів у сфері
обслуговування.
7 років практичної
діяльності із власниками
і ТОП-менеджерами
компаній з упровадження
особистісних змін і
підвищення власної
ефективності.
ти емоційні стани і підтримувати себе в ресурсному стані
через розуміння своїх емоцій
та реакцій.

ЩО ОТРИМАЮТЬ УЧАСНИКИ:
1. Розуміння, що таке емоційний інтелект та яка його
структура.
2. Відповідь на питання,
чому в тих чи інших ситуаціях
ви відчуваєте певні емоції та
вчиняєте певні дії.
3. Розуміння, де ви перебуваєте зараз та як можете
розвинути себе емоційно.
4. Ясність у тому, як можна
використовувати свої емоційні стани для підвищення власної ефективності.

5. Вмотивованість і натхнення на створення того життя, яке вам приносить задоволення.
6. Розуміння, як у житті
ви можете щодня використовувати елементи емоційного інтелекту для збільшення
власної ефективності та якості свого управління іншими.
Організатори: інноваційна освітня платформа «Сходи в Майбутнє», управління
освіти і науки ІМР, Ірпіська
міська бібліотека.

ГРАФІК ЗАХОДУ:
10:45 – реєстрація учасників
11:00 – частина 1
12:30 – 12:50 кава-перерва
12:50 – 14:40 частина 2
14:40 – 15:10 кава-перерва
15:10 – 17:00 частина 3
Реєстрація:
osvita.rada@gmail.com
Участь
на
безоплатній
основі.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3, міська бібліотека.

Афіша культурних заходів Приірпіння 29 липня – 6 серпня 2017
ІРПІНЬ
До 31 серпня – Виставка
«Ірпінці в портретах Владислава
Задворського». Ірпінський історико-краєзнавчий музей.
29, 30 липня (сб, нд) –
Поетично-бардівський
фестиваль-конкурс «Ірпінський Парнас». Будинок письменників,
центральна площа.
1–6 серпня – Тематична
краєзнавча виставка «Ірпінь, то
вірний оберіг, його я оспівав як
міг» до 100-річчя з дня народження Олекси Яковича Ющенка

(1917–2008), українського поета.
Центральна бібліотека.
3 серпня (чт) 10:00 – Свято на
підтримку грудного вигодовування. Парк ім. Правика.
1–31 серпня – Виставка «Ірпінці в боротьбі за Незалежність
України». Ірпінський історико-краєзнавчий музей.
Експозиція про історію і сьогодення Ірпінського краю та виставка «Герої нашого часу» (про
наших земляків, які загинули
в зоні АТО). Ірпінський історико-краєзнавчий музей.

ГОСТОМЕЛЬ

1 серпня (вт) 16:00 – Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.
2 серпня (ср) 15:00 – Мультфільм для дітей. Будинок культури.
3 серпня (чт) 15:00 – Декупаж та вироби «Змайструй сам».
Культурно-оздоровчий комплекс.
4 серпня (пт) 17:00 – «Молодіжний клуб». Культурно-оздоровчий комплекс.

29 липня і 5 серпня (сб)
10:00 – Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий
комплекс.
29 липня і 5 серпня (сб)
12:00 – Дитячий клуб. Культурно-оздоровчий комплекс.
30липня і 6 серпня (нд)
15:00 – Кінофільм для дорослих.
Будинок культури.
30 липня і 6 серпня (нд)
15:00 – «Зустрічі старшого по- КОЦЮБИНСЬКЕ
коління». Культурно-оздоровчий
30 липня (нд) – Флешмоб до
комплекс.
дня дружби. Будинок культури.

ОГОЛОШЕННЯ

НАЙКОРИСНІШІ ПРОДУКТИ
для молодості
та здоров’я

Підготував Володимир КОСКІН
Перше місце у списку посіли помідори. Їхня цінність – у великій кількості активного
антиоксиданту лікопіну, клітковини і калію: таким чином, томати виявляють протиракові
властивості, допомагають серцево-судинній системі, корисні при гіпертонії і глаукомі.
На другому місці – вівсянка, яку вирізняє велика кількість рослинних білків, клітковини,
вітамінів групи В, розчинних харчових волокон. Вживання вівсяної каші захищає від підвищеного тиску, очищає травну систему від токсинів. Їсти вівсянку рекомендовано в обсязі 1
тарілка 1–2 рази на тиждень вранці.
Плоди ківі посіли третю позицію. Ці фрукти у великій кількості містять вітаміни А, С і Е,
в їхньому насінні – жирні кислоти омега-3. Ківі корисні гіпертонікам, при схудненні, а також
для підтримки здоров’я суглобів.
Четверте місце рейтингу – у винограду. Його ягоди, особливо темних сортів, уповільнюють процеси окислення в організмі, що захищає від появи злоякісних клітин. Також
виноград украй корисний для судин – тим, що перешкоджає утворенню тромбів.
П’яте місце у риби і морепродуктів. Дієтологи рекомендують вживати їх двічі-тричі на
тиждень: у дарах моря містяться жири, вітаміни, мінерали та мікроелементи, що ефективно
поліпшують стан судин і артерій.
Броколі – на шостому рядку. Особливо корисна людям, які відновлюються після
перенесених захворювань, літнім, дітям і вагітним жінкам. Її вживання цілюще для печінки,
серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також при нервових зривах і при
порушенні обміну речовин.
Сьоме місце посіли плоди авокадо. Завдяки особливим жирним кислотам у своєму
складі авокадо робить міцнішими кровоносні судини і серце, а його ферменти допомагають організму регулювати рівень цукру в крові. Авокадо позитивно впливає на мозок – при
його регулярному вживанні знижуються дратівливість і втома, поліпшується самопочуття в
цілому.
Восьме місце експерти віддали курячим яйцям. Вони рекомендують з’їдати мінімум
4 яйця на тиждень. Компоненти яєць нейтралізують шкоду, яка завдається судинам через
різні фактори. Крім того, вони насичені кальцієм і лецитином, за рахунок чого запобігають
швидкому старінню.
Дев’яте і десяте місця у рейтингу найкорисніших у світі продуктів посіли часник і
оливкова олія.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЩОДО КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ

на теплову енергію та послугу з централізованого опалення та ГВП для населення,
бюджетних установ та інших підприємств, ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго»,
смт. Коцюбинське, Київська область.
На виконання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови
Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», Закону України «Про теплопостачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись наказом Міністерства
регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від
30.07.2012 р. №390 ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» доводить до відома споживачів інформацію про коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення,
обгрунтування зміни та необхідності введення в дію тарифу.
У зв’язку із підвищенням вартості природного газу для бюджетних установ та інших підприємств, вартості електроенергії та підвищенням прожиткового мінімуму, збільшення податкових ставок, а також необхідності проведення планових ремонтних робіт у міжопалювальний
період проведено коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення по відповідним статтям витрат.
Кориговані тарифи на послуги централізованого опалення для населення:

Вартість грн за 1
Гкал (грн) з ПДВ

Діючий тариф

1463,50

Тариф на послугу з
централізованого
опалення ТОВ
«УкрОпт «Мастер-енерго»

Тариф на послугу з
централізованого
опалення для дахової котельні по вул.
Мебелева, 11-б

Тариф на послугу з
централізованого
опалення для дахової котельні по вул.
Пономарьова, 6-а

Тариф на послугу з
централізованого
опалення для
дахової котельні по
вул. Лісова, 20-а

1529,39

1228,22

1246,00

1238,24

Коригований тариф на теплову енергію для бюджетних установ та інших підприємств
Показники

15

АВТОБУСНІ МАРШРУТИ
ЗМІНЮЮТЬ НУМЕРАЦІЮ
До відома мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Мироцького,
Червоного Хутора, Блиставиці, Михайлівки-Рубежівки,
Озера та Гаврилівки!

Цей перелік був складений і оприлюднений експертами Європейської
асоціації дієтологів і гастроентерологів. Складаючи рейтинг, науковці
взяли до уваги не тільки наявність у продуктах корисних мікроелементів,
але й те, наскільки легко вони засвоюються організмом.

Показники

№ 30. 28 липня 2017 року

Тариф на теплову енергію для
котелень по вул. Доківська, 14
та вул. Мебелва, 1

Тариф на теплову енергіюдля
дахової котельні по вул.
Пономарьова, 6-а

Тариф на теплову енергіюдля
дахової котельні по вул.
Лісова, 20 а

Вартість грн за 1 Гкал (грн)
з ПДВ для бюджетних
установ

1870,42

1540,80

-

Вартість грн за 1 Гкал
(грн) з ПДВ для інших
підприємств

1870,42

1540,80

1533,08

Керуючись порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу з централізованого опалення, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
підлягають реєстрації та розгляду ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» надісланих за адресою: Коцюбинське, вул. Доківська,14. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб приймаються зауваження та пропозиції, становить 14 днів з дня повідомлення споживачів про намір
здійснити зміну тарифу.
В.о. генерального директора ТОВ «УкрОПт «Мастер-енерго» В.С. Мілюков

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту», наказу начальника управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації від 17.05.2017 №11-од «Про внесення змін
до приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування» та інших
нормативно-правових актів, дійшли згоди внести зміни до Договорів, про таке:
- Маршрут №11 «м. Ірпінь (зал. ст.) – с. Червоний Хутір» – змінено нумерацію на маршрут №339;
- Маршрут №14 «м. Буча (зал. ст.) – смт Гостомель (Склозавод)» – змінено нумерацію
на маршрут №362;
- Маршрут №15 «м. Буча – с. Блиставиця (с. Мироцьке)» – змінено нумерацію на маршрут №323;
- Маршрут №16 «м. Буча (зал. ст.) – смт Гостомель (військове містечко)» – змінено нумерацію на маршрут №338;
- Маршрут №17 «смт Ворзель – с. Михайлівка-Рубежівка» – змінено нумерацію на
маршрут №363;
- Маршрут №18-Д «м. Ірпінь (зал. ст.) – м. Буча (ТЦ «Модуль»)» – змінено нумерацію
на маршрут №352;
- Маршрут №22 «м. Буча (зал. ст.) – с. Озера» – змінено нумерацію на маршрут №332;
- Маршрут №23 «м. Буча (зал. ст.) – с. Гаврилівка» – змінено нумерацію на маршрут
№331;
- Маршрут №24 «м. Ірпінь (зал. ст.) – с. Гаврилівка» – змінено нумерацію на маршрут
№327;
- Маршрут №25 «смт Немішаєво (зал. ст.) – с. Мироцьке» – змінено нумерацію на маршрут №353;
- Маршрут №2 «м. Буча – с. Мироцьке» – змінено нумерацію на маршрут №361;
- Маршрут №3 «м. Ірпінь (зал. ст.) – м. Буча – змінено нумерацію на маршрут №343.
Директор ТОВ «Ірпінське АТП 13250» О. В. ЛАБУНСЬКИЙ

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 104-А

(096) 480-20-15

www.shtoryfoto.com

Требуется дизайнер с опытом работы и без (обучаем)
Достойная оплата труда и официальное трудоустройство

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадських обговорень щодо розгляду та
врахування пропозицій громадськості при розгляді детального
плану території житлового кварталу в м. Ірпінь по вул. Кошового
та пров. Юності (мікрорайон «Стоянка»)
28 серпня 2017 р. о 16:00 у приміщенні актової зали Ірпінської міської
ради відбудуться громадські обговорення щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану території житлового кварталу в м.
Ірпінь по вул. Кошового та пров. Юності (мікрорайон «Стоянка»).
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Начальник відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області Михайло Михайлович Сапон.

ЗАЯВА

про наміри отримати дозвіл на викиди
Підприємство ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
автомобільного газозаправного пункту, який розташований за адресою: Київська область, м. Ірпінь, земельна ділянка за кадастровим номером 3210900000:02:015:0023.
Автомобільний газозаправний пункт спеціалізується на
прийманні, тимчасовому зберіганні та заправці автотранспорту зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ).
На автомобільному газозаправному пункті налічується
4 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин
(ЗР). Джерелами утворення ЗР є пункт зливу ЗВГ із автоцистерни в резервуар, природні втрати через запобіжний
клапан резервуару зберігання, пункт наповнення газових
балонів автомобілів та аварійний дизель-генераторний
агрегат.
Валові викиди забруднюючих речовин, які викидаються
джерелами становлять наступну кількість: неметанові леткі
органічні сполуки (пропан, вуглеводні граничні С12-С19
(у перерахунку на сумарний органічний вуглець) та бутан) – 1,017 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)
у перерахунку на діоксид азоту – 0,00153 т/рік; вуглецю
оксид – 0,000425 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид)
у перерахунку на діоксид сірки – 0,00017 т/рік; акролеїн
та формальдегід – сумарно 0,0000204 т/рік; речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000085 т/рік.
Санітарно-захисна зона для автомобільних газозаправних пунктів становить 50 м. Санітарно-захисна зона витримана. Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить
про те, що фактичні викиди ЗР значно менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди.
Зауваження та пропозиції громадських організацій
та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Ірпінської міської ради за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
тел. (04597) 62-461 E-mail: inform@imr.gov.ua.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ
ПОСАДИ

Гостомельська селищна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної
посади адміністратора
відділу з питань надання адміністративних послуг.
Вимоги до кандидата:
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,
стаж роботи на державній
службі або в органах місцевого самоврядування
не менше двох років або
стаж роботи в інших сферах управління не менше
трьох років.
За довідками звертатись в Гостомельську
селищну раду, селище
Гостомель, вул. Свято-Покровська,
220
(каб. 3) або за телефоном (04597) 32-007.
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ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
НЕДОРОГО !!! ЯКІСНО !!!

Буча, Ірпінь
(096) 739-31-13,
(099) 231-61-93,
(063) 838-74-28

Вітаємо з днем працівника торгівлі!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Сердечно вітю всіх працівників
торгівлі, громадського харчування та
послуг з нагоди професійного свята –
Дня працівників торгівлі!
Бажаю вам миру і злагоди, міцного здоров’я, професійних успіхів, ділової ініціативи, достатку, родинного
тепла, посмішок та визнання від покупців, процвітання
вашого бізнесу, віри в майбутнє та свої сили.
З повагою, голова Ірпінської міської профспілкової
організації працівників і підприємств, торгівлі,
громадського харчування та послуг Олена ВЛАСОВА.

КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ.

Viber 066-664-74-51

instagram @keratin_irpen_kiev

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу

ОПЕРАТОРА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ
ВИМОГИ: комунікабельність, відповідальність; перевага надається працівникам з досвідом роботи на виробництві харчової галузі, стаж від 2 років.
УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість, позмінна робота –
12 год.
Наявні вакансії операторів: пресового цеху, вакуумно-випарної станції, ультрафільтрації.

ПрАТ “Ветропак
Гостомельський Склозавод”

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

запрошує на постійну роботу:
- СЛЮСАРІВ – РЕМОНТНИКІВ 3-6 РОЗРЯДІВ,
з/п від 8000 грн.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ

- ОПЕРАТОРІВ СКЛОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН
(навчання на виробництві), з/п від 10000 грн.
- КОНТРОЛЕРІВ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
(навчання на виробництві), з/п від 7000 грн.

ТзОВ «Велтс» запрошує на роботу

ДОРОГО

СЛЮСАРЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ:

- оплачувана відпустка;
- оплата лікарняних;
- медична страховка;
- здешевлення харчування;
- здешевлення відпочинку та сан.-кур. лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися за довідками за телефоном: (044) 392-41-33,
(044) 392-41-34, або за адресою:
Київська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

будь-яких марок в будь-якому стані: після ДТП,
не розмитнені, проблемні.

ВИМОГИ: відповідальність, комунікабельність, стаж роботи не менше 5 років.
УМОВИ РОБОТИ: повна зайнятість.
ОБОВ’ЯЗКИ: проведення ремонту, демонтажу, наладки обладнання виробничої групи на підприємстві харчової
галузі.
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 (067) 671-42-12.
Київська обл., Михайлівка-Рубежівка.

(098)483-32-32
(063)016-22-55
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МЯСНОЙ МАГАЗИН.
ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, чистоплотность, вежливость, ответственность, владение компьютером,
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ.:
(066) 780-02-39.

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

ПРИВАТНІ УРОКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.
Тел.: (097) 708-71-84, (099) 193-57-84, Сергій.

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

Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: №1711230
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

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

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

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