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В Ірпені можливий спалах кору. Уже
госпіталізовано дві дитини. Лікарі
вважають, що хворих незабаром стане
більше, адже після контакту з носієм
цього захворювання і діти, і дорослі,
які не хворіли на кір, занедужують
стовідсотково.
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ПЕРЕДПЛАТА
Не забудьте передплатити
газету «Ірпінський вісник»
на друге півріччя!
Вартість передплати

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

35033

Фото: Ю. Бережко-Камінська

Передплатний індекс –

В Ірпені на центральній площі міста у рамках святкування Дня Незалежності
України відбулося урочисте відкриття пам’ятника українському письменнику,
художнику, громадському і політичному діячеві Тарасу Григоровичу Шевченку.
Святкувати цю подію зібралося чимало ірпінців. «Ми встановили пам’ятник саме
Тарасу Шевченку, адже це людина, яка любила Україну і яка робила все, щоб
закласти існування нашої незалежної держави. Водночас багато хто нарікав –
пам’ятників Шевченку уже багато, навіщо він нам, однак ніхто не зумів навести
жодного вагомого аргументу, чому у нас не повинен бути пам’ятник Шевченку», –
розповів міський голова Володимир Карплюк, відкриваючи нову перлину Ірпеня.

Київ та Ірпінь з’єднає велодоріжка
В Ірпені створять веломаршрут, що з’єднував би місто і
столицю та організують велостоянку біля станції метро
«Академмістечко». Таку ініціативу вже передбачено
у проекті «Концепція розвитку велосипедної
інфраструктури у місті Києві», яку розроблено за
ініціативи «Асоціації велосипедистів Києва».
«Проект будівництва велодоріжки від Ірпеня до Києва отримав
шанси на реалізацію. Минулої осені я звернувся з офіційним листом до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням
вивчити це питання та спільно взятися за цю ідею. І от у п’ятницю стало відомо, що створення ініційованого нами веломаршруту, що з’єднував би Ірпінь і столицю та велостоянки біля станції
метро “Академмістечко”, вже передбачено у проекті “Концепція
розвитку велосипедної інфраструктури у місті Києві”, яку розроблено за ініціативи “Асоціації велосипедистів Києва”», – повідомив Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
Як відомо, в Ірпені продовжують створювати власну велоінфраструктуру. Зараз уже маємо майже 20 км велодоріжок у
парках і скверах Ірпеня.
«На жаль, історично Ірпінь будувався так, що сьогодні не на усіх вулицях є можливість зробити доріжку для велосипедистів.
Інколи ширина не дозволяє вмістити навіть два повноцінних тротуари. Але там, де можливо – під час реконструкцій обов’язково залишаємо місце для цього. Запрошую усіх шанувальників велоспорту приєднуватися до розвитку нашого міста і пропонувати, де можна було б прокласти велодоріжки», – зазначив мер Карплюк.

Історичний подарунок
від Зборовського
Цьогоріч до Дня Незалежності
Ірпінь має ще один подарунок,
окрім пам’ятника молодому
Шевченку. Це книга Анатолія
Зборовського «Історія Ірпінського
краю». Причому, Шевченка
чекали, а книга стала сюрпризом.
«Усе, що я до того бачив про історію Ірпеня, було фрагментарним.
Вперше цілісно подано історичну канву подій Української революції 1917–
20-х рр., колективізацію, Голодомор.
До цього ми мали лише певні уривки.
З особливим інтересом прочитав про
події, до яких сам мав відношення:
експортування Революції гідності з Майдану до Ірпеня, усунення Скаржинського, проміжний період Богдана Мельничука
і прихід до влади Володимира Карплюка. Гарний друк, якісна
верстка, зручний формат. Приємно тримати в руках», – ділиться
враженнями ірпінський депутат максим Плешко.
Загалом ця книга не тільки про Ірпінь. Тут про найближчі
околиці: Бучу, Гостомель, Ворзель і Коцюбинське. Цікаві фото,
старі і сучасні. Останній розділ – це коротке переповідання усіх
інфраструктурних змін, які сталися в місті за останні кілька років. Від парків і доріг до амбулаторій, майданчиків і стадіонів.
Тож усе, що побудовано, запущено, відкрито в Ірпені, навіть
молодий Шевченко – це уже історія. Про це, власне, і написав
Анатолій Зборовський.
Інф. «ІВ»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОБРІ НОВИНИ

У МОЛОДОМУ ІРПЕНІ
з’явився молодий і
натхненний Шевченко

Острівки затишку
серед безладу
Ось і вийшло літо на фінішну
пряму – час, який для багатьох із
нас є довгоочікуваним періодом
відпусток, канікул і подорожей.
Саме заради нашого масового літнього відпочинку «Укрзалізниця» пустила в різні курортні напрямки додаткові потяги, підприємці приготували свої готелі, бази
відпочинку, приватні садиби, понадували басейни, майстри понастворювали сувенірів, крамарі запаслися різним добром мало
не з усього світу, а ми, прості курортники, почали збирати гроші
на такий жаданий відпочинок на березі моря чи в горах, чи ще на
якихось рідних просторах. Найчастіше – рідних. Благо, живописних місцин Україні не бракує. Щоправда, майже мільйон українців відразу без експериментів нагострили свої «лижі» на Туреччину та Єгипет, однак не прогадала і «Укрзалізниця» – усі додаткові
потяги на моря і в напрямку Карпат порожняком влітку не їздили.
Пощастило відпочити, хай коротко, але з дітьми, в Карпатах, і
мені. І багатьом моїм знайомим, друзям – також. У різних місцях.
Підсумовуючи почуте і згадуючи свій відпочинок, можна зробити одне спільне узагальнення: враження після курортних мандрівок у всіх дуже двоякі.
З одного боку – розкішна первозданна природа, з усіма нашими ще не до кінця вирубаними карпатськими буками і смереками, чистими джерелами і потічками, картинними розливами
Десни, морським не всюди освоєним побережжям, де ще можуть
бути фешенебельні санаторії та еко-котеджі для «бюджетного»
споживача, із приватними стараннями тисяч і тисяч українців, які
переобладнали під здачу свої хати й обійстя або ж спеціально для
цього збудували нове житло і плекають свій курортний дворовий
рай з усіма його фонтанчиками, трояндами та альтанками.
З іншого – майже повна інфраструктура катастрофа наших
курортних місць, які щороку з цієї причини втрачають сотні тисяч
відвідувачів-співвітчизників і не притягують стільки ж закордонних
туристів.
Залізний Порт. Один із найбільших чорноморських курортів
Херсонщини з численними готелями, базами відпочинку, клубами, ресторанами, кафе. Господар одного із новозбудованих
готельних комплексів вклався «по-дорослому». Оздобив номери
усім, чим тільки міг – технікою, меблями, сучасним вишуканим
інтер’єром, у дворику збудував стаціонарний басейн, розмістив
альтанки, майданчик для дітей, лавочки з ліхтарями, скульптури,
гойдалки-диванчики, шезлонги, озеленив, уквітчав… Ну, ляля, а
не готель! Однак відразу ж за його ворітьми починається наша
нещасна ганебна реальність: відсутність доріг і тротуарів, урн у
необхідній кількості, атрибутів, які притаманні нормальним курортним місцям – зелених доглянутих газонів і квітів, достатньої
кількості дерев і кущів.
Однак щось я, мабуть, забагато хочу: пару років тому, коли на
мою біду довелося там побувати, навіть на центральній вулиці,
якою натовп потоком ішов на набережну, не було освітлення! І я
дуже сумніваюся, що воно там з’явилося сьогодні. В країні війна.
Кому потрібне освітлення у Залізному Порту?
Курорт по-українськи – це все ще кущі амброзії по шию, які
стоять у куряві, котру підіймають проїжджі по бездоріжжю автівки,
це усюдисущі упаковки від морозива, чіпсів і пакетики, це пляшки,
пляшки, пляшки, це відсутність прохолодної тіні дерев, лавочок, і
разом із тим – захмарні ціни на все.
Карпати порівняно з узбережжям Чорного моря виглядають
зовсім по-іншому. Вони благородно зелені, величаві, люди, які
проживають у тих краях, значно акуратніші, дбайливо заквітчують
свої дворики геранню і петунією, встановлюють лавки та викладають плиткою доріжки. Особливо дбають про свої обійстя власники
різних колиб і котеджиків. Є і справжні перлини того краю, скажімо, Воєводино, яке розміщується між двома горами на величезній
території, ніби такий собі земний рай, із доглянутим розкішним
парком зі скульптурами та літнім театром, з озером, із потічками та водоймищами, суничними схилами, численними казковими
дерев’яними будиночками, спортивними полями, кінним клубом,
дитячими майданчиками… Усе це буяє, квітує, радує очі, наповнює якоюсь неземною красою гармонійного поєднання принад
природи і майстерності людських рук. Однак Воєводино – дорогий курорт, який собі дозволити можуть ті, хто не відкладає весь
рік по півзарплати на відпочинок. Тож відправляємося від «раю»
ближче на землю грішну. А вона-таки грішна!
Відразу за Славським починається Волосянка. Приїздять туди
тисячі і тисячі відпочиваючих. Переважно взимку. Аби на підйомнику «Захар Беркут» вибратися на гору і досхочу відполірувати
її лижами. Однак охочих побувати на тій вершині не бракує і
влітку. У ці вихідні, аби перечекати чергу із близько 300 таких
же охочих мандрівників, потрібно було півтори години. Проте
і кількох хвилин достатньо для того, щоб зрозуміти, що сюди і
справді приїздити краще взимку, коли під утрамбованим снігом
не видно цієї розбитої дороги, та й бур’яни у такій же придорожній куряві не стоять. Хоча інше важче сховати: іржаві елементи
МАФів, вицвілу усюдисущу рекламу, нашвидкуруч збиті і натепер
закинуті чебуречні ларьочки, грубо сколочені столи, замащені жиром і кетчупом… Брудно, закіптюжено, неохайно. Літо, а ні тобі
бодай півметра газону з квітами, якогось елементарного декору.
Мовляв, і так будуть голодні, то куплять наші чебуреки, між іншим, утридорога.
Не хочеться у цьому контексті чути про війну. І без неї було так
само. І по ній не певна, що швидко зміниться щось. (Хоча порядок
– це теж певна боротьба. Перш за все – у головах.)
Не хочеться чути, що на море приїздять, аби там лишень море
було, а в гори – аби гори стояли. Відпочинок – це все разом. Це
і гарний вигляд з вікна, і наявність справного душу в номері. Це
можливість не ламати ноги у суцільній темряві по бездоріжжю серед найбільшого чорноморського курорту і розстилати своє простирадло не серед смітника. Бо краса, чистота і затишок – це теж
мірило розвитку суспільства, людських душ та інтелекту, прояв
справжньої любові до свого краю, своєї країни.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Встановлений пам’ятник
– це шестиметрова
бронзова композиція,
до якої, окрім фігури
молодого і натхненного
Тараса Шевченка,
увійшла символічна
палітра художника, на
якій розміщені квіти,
снопи пшениці, хатина,
де ріс Тарас, герої його
творів – кобзар, Катерина,
персонажі «Наймички».
Автори пам’ятника – відомі
в Україні та за кордоном
скульптори Олесь Сидорук
(Київ) і Борис Крилов
(Угорщина).
«Культура – це частина
нашого життя. Мені дуже б
хотілося, щоб ми розпочали
сьогоднішній захід, культурний захід, не з виступів громадських організацій, не з
виступів політичних партій, а з
подяки Олесю Сидоруку та Борису Крилову, тим, хто створив

цей монумент молодому Кобзареві, який навіки увійде в історію нашого міста», – такими
словами розпочав свій виступ
Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
Офіційно відкрити пам’ятник Володимир Карплюк запросив нащадка Шевченка,
його правнука – Анатолія Левицького.
На свято до Ірпеня завітало
багато гостей. Серед них: проректор національного університету ім. Т.Г. Шевченка Петро
Бех, Герой України, Народні
артисти України Анатолій Пономаренко та Галина Яблонська, делегація з Херсонської
області у складі наукового
співробітника відділу селекції
НААН України Інституту рису
Петра Паламарчука, директора інституту рису НААН України Володимира Дудченка, завідувача відділу селекції НААН
України Інституту рису Дмитра

Виступає почесна жителька Ірпеня В.Г. Кулінич

Шпака, Голова громадської
організації «Основа» Андрій
Ніколаєнко, український поет
Леонід Закордонець, Заслужений працівник культури Марія
Кочур, старший науковий працівник музею ім. Т.Г. Шевченка Наталія Лисенко, а також
почесні громадяни Ірпеня, жителі та гості міста.
Церемонія відкриття супроводжувалася
виступами
Муніципальної
академічної
чоловічої хорової капели
ім. Л. Ревуцького та оркестру
народної і популярної музики
Українського національного
радіо.

Офіційна частина свята завершилася покладанням квітів
до пам’ятника Тарасу Шевченку і до пам’ятного хреста, встановленого з нагоди 1025-річчя
хрещення України та концертом народного хору «Пам’ять»,
народного ансамблю народних інструментів «Українські
музики», гурту «Апокриф»,
оркестру Міністерства надзвичайних справ.
На жаль, через погодні
умови був скасований виступ Національної заслуженої
капели бандуристів України
ім. Г. Майбороди та проанонсований показ вишиванок.
Фото: Ю. Бережко-Камінська

Оркестр народної і популярної музики
Українського національного радіо

НОВА ТРАДИЦІЯ

Перший пленер в Ірпені заклав
основу майбутнього арт-центру
Перший всеукраїнський
художній пленер в Ірпені
завершився у День
Незалежності. Учасники
презентували свої роботи
на центральній площі міста.
Кожен по-своєму побачив
і намалював Ірпінь. Кожен
знайшов свої заповітні
куточки, які вилилися
барвами на полотна.
Намальований Ірпінь
постав десятками сюжетів й
іпостасей. Його малювали
19 найкращих художників
з усієї України і понад
20 талановитих місцевих
майстрів.
Понад 200 картин заграло
барвами просто неба 24 серпня поряд із новим пам’ятником
Тарасу Шевченку (його, до
речі, разом із народним святкування замальовував по-гарячому художник з Івано-Франківська Богдан Бринський).
Місто отримало справжній
скарб, така колекція картин
потребує гідної галереї. Митці і
старожили вважають пленер історичним, таким, що задав напрочуд високу творчу планку.
Організатор
і
куратор
«IRPIN ART FEST» заслужений
художник України Костянтин
Могилевський зауважує, що в
місті мистецька подія викликала інтерес, люди оживали,
побачивши художників з мольбертами, виявилося, що вони
розбираються в живописі, їм
подобається, вони задавали
професійні питання.
Художники
працювали
галерно, деякі написали за
12 днів по 10 полотен. Втім,
у творчості немає рекордів,
як у спорті. Художник може
«виброджувати» шість днів,

зазначає К. Могилевський, а
потім написати одну роботу,
що затьмарить всі десять, які
написав його колега. Творчий
процес замішаний на багатьох
факторах. Наприклад, у художника вдома – турботи, ремонти, життєві проблеми, та ось він
виривається на пленер – і вільний, є дах над головою, їжа,
прекрасне місто з краєвидами,
літо... І він відлітає в якусь зовсім іншу сферу, в дитинство,
розкривається...
Художник, як правило,
пише якісь куточки загадкові, відокремлені, старовинні,

тільки йому зрозумілі. Всім
дуже сподобалася річка, Будинок творчості письменників, не випадково вся група
там пропадала три дні. Щодо
площ, пропорційних будівель,
паралельних вулиць, плиткою
застелених тротуарів – художник не любить рівні форми,
пофарбовані одним кольором
паркани, тому він грає «в театр»: то якась дівчинка пройшла в красивій сукні, то пара
закоханих... Більшість художників народжені в 50–60-х рр.,
вони діти того часу, їм подобається те, що вже усталене і

відстоялося. Вони казали: подивимося, як до всіляких авангардів і хай-теків ставитимуться
через 50 років. Тому тягнулися
не до модернової архітектури, а до будинку Чоколова і
садиби Уварова, до музейних
експозицій, до старовинних
фотографій. За цим стоять
люди освічені, меценати, які
багато зробили для громади,
будували лікарні, школи, музеї, художні колекції збирали.
Підсумковий вернісаж відбувся просто неба на центральній
площі Ірпеня, етюди встигла
подивитися велика кількість
людей. «На превеликий жаль,
виставкового залу в Ірпені немає, і це нонсенс, – дивується
заслужений художник України
Олександр Ольхов. – Ніде експонувати 50–60 чудових картин. Їх, до речі, не можна розвішувати впритул, кожна робота
повинна висіти на відстані не
менше метра від сусідньої.
Інакше не сприймаєш індивідуальність художника».
Свої автографи з побажанням зустрічатися щороку в Ірпені художники залишили на
окремому полотні, і воно вже
попрямувало в Ірпінський історико-краєзнавчий музей. А
міський голова В. Карплюк пообіцяв: «Поки будуватиметься
арт-центр з галереєю, картини
експонуватимуться у будівлі
міської ради. Наше завдання – зберегти цю колекцію, це
– основа майбутнього музею
сучасного мистецтва в Ірпені».
Пролунала також обіцянка, що
художні пленери в Ірпені стануть щорічними – традиційними.
Планується і опублікування
каталогу. Картини та їхні автори в останній день пленеру
були сфотографовані. Треба
ще зібрати довідковий матеріал, скомпонувати каталог, запустити в друк.
Текст і фото: В. КОСКІН
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Ірпінці вийшли під прокуратуру з вимогою
зупинити політичний тиск на міськраду
У вівторок 22 серпня
жителі Ірпеня та
місцеві громадські
активісти прийшли до
прокуратури Київської
області з вимогою
зупинити політичний
тиск на громаду Ірпеня
та Ірпінську міську
раду. Громада принесла
під прокуратуру
перелік проектів, які
реалізовані в Ірпені.
Працівникам прокуратури
запропонували на
спеціально принесеному
ксероксі зробити копії
усіх проектів, кошторисів
та експертиз по об’єктах
Ірпеня, але жоден
працівник прокуратури
цього не зробив.
Представники
громади
Ірпеня висунули низку вимог
до обласної прокуратури,
зокрема: зупинити політичний тиск на громаду Ірпеня
та Ірпінську міську раду;
розпочати розслідування по
кримінальних провадженнях,
які були порушені за ініціативи активістів партії «Нові
обличчя» та Ірпінської міської
ради; перевірити використання проплачених, на думку мітингуючих, проваджень для
політичного тиску на Ірпінську міську владу.
«У разі, якщо ви не зупините використання прокуратури для політичного тиску
на Ірпінську громаду, громада буде змушена вдатися
до більш рішучих кроків», –
звернувся мер Ірпеня Володимир Карплюк до прокурора Київської області Дмитра
Чібісова.

ІРПІНЬ – ПРОКУРАТУРА: АНТИРЕКОРДИ ОСТАННІХ ДВОХ РОКІВ
– понад 650
інформаційних
запитів до Ірпінської міськради надіслано
прокуратурою та
іншими правоохоронними
органами

– 70%
працівників
міськради займається опрацюванням запитів
від прокуратури
та інших правоохоронних
органів

– 6 разів місто пережило
обшуки з
автоматниками

–у
сотнях
засідань понад
400 судових
справ юридичний відділ міськради та залучені
правозахисники
узяли участь

– понад 30 000
службових документів
та оргтехніку вилучено з
міської ради прокуратурою області та поліцією

Такі вимоги громади Ірпеня викликані тим, що за два
останні роки прокуратура та
інші правоохоронні органи
надіслали до Ірпінської міської ради понад 650 запитів з
вимогою негайно, «на вчора»,
надати ту чи іншу інформацію. Фактично 70% працівників міськради займається
опрацюванням таких запитів.
За цей час юридичний відділ

міськради та залучені правозахисники взяли участь у
сотнях засідань у понад 400
судових справах. Шість разів
місто пережило «маски-шоу»
з автоматниками. За цей час
із міської ради прокуратура
області та поліція вилучили
понад 30 000 службових документів та оргтехніку.
«Громада розцінює дії
обласної прокуратури як

рейдерську атаку на Ірпінь
та виконання політичного замовлення. Адже за 2,5 роки
Ірпінь показав найбільшу
динаміку розвитку міста з-поміж усіх міст Київщини, та й
всієї України», – підкреслив
Володимир Карплюк.
Варто зазначити, що в
Ірпені за два останні роки
реалізовано понад 100 соціальних інфраструктурних
проектів, бюджет розвитку
міста зріс у 20 разів. За цей
час видано 170 земельних
ділянок та 25 квартир учасникам АТО; десятки квартир
передано працівникам соціальної сфери; відкрито 15 закладів медицини та культури;
облаштовано 16 зелених зон:
парки, сквери та алеї сучасного рівня; відкрито сучасний
комунальний стадіон, реконструйовано ДЮСШ, по місту
створено мережу вуличних
спортивно-фізкультурних
майданчиків,
встановлено
понад 1000 енергоощадних
вікон у 13 школах та 12 дитсадочках; капітально відремонтовано 50 вулиць міста, у
значній частині яких замінено
комунікації та облаштовано
дощову каналізацію, якої ніколи не було; встановлено
120 камер вуличного спостереження; пробурено та
реконструйовано 12 свердловин питної води; залучено
в енергозбереження міста
понад 8 млн євро грантових
та кредитних коштів. Якісно
змінився благоустрій міста і
робота комунальних служб.
Ірпінь активно розвивається та стає більш привабливим
для містян та гостей.

На думку жителів,
Ірпінь став чистішим
квадратах” показав себе на
практиці. Будемо працювати та удосконалювати нашу
роботу й надалі», – запевнив
начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ Ірпінської міської ради Андрій Літвинов.
Як відомо, в Ірпені розробили проект «Місто по
квадратах», що спрямований
на покращення якості прибирання вулиць міста. «У цьому
проекті ми розбили Ірпінь

на 6 приблизно однакових
квадратів. Встановили обсяги
– довжина тротуарів, зелених
зон у метрах, площі у метрах

квадратних. У кожному квадраті є відповідальний, двірники, працівники благоустрою,
інспектор», – додав Літвинов.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
БУЧА. У ДТП ЗАГИНУЛА
ТРИРІЧНА ДИТИНА
19 серпня при в’їзді у
місті Буча нетверезий водій на автомобілі «ВАЗ»,
намагаючись обігнати автобус, виїхав на зустрічну
смугу і зіткнувся із «Renault
Kangoo», у салоні якого перебувала подружня пара
з Житомирщини разом із
дітьми, дівчатками 3, 6 та
15 років.
Всі учасники ДТП отримали тілесні ушкодження
різних ступенів тяжкості.

На жаль, найменша дівчинка у результаті травм
загинула.
На місце події одразу ж
прибули поліцейські. Встановлено, що водій «ВАЗу»
перебував у нетверезому
стані. Драгер виявив у нього 2,8 проміле алкоголю.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчими відкрито кримінальне
провадження.
Досудове розслідування
триває.

БУЧА. ЗНАЙДЕНО СНАРЯД
ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ
22 серпня у Бучі на
вул. Енергетиків під час
проведення земляних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. На
виклик виїхала слідчо-оперативна група Ірпінського
міського відділу. Попередньо встановлено, що
небезпечним предметом
є артилерійський снаряд
часів Другої світової війни.
Для обстеження і знищення

ФОТОФАКТ
21 серпня в Ірпінській
З
центральній
бібліотеці
проходить фотовиставка етноляльок заслуженого майстра народної творчості України, лауреата
премії ім. Д. Щербаківського й
обласної ім. П. Верни Тетяни Федорової. На виставці представлені фотографії ляльок у народних
та історичних костюмах, ляльок
у вигляді листівки, а також ляльок-сувенірів, виготовлених із
текстилю, бісеру, глини та порцеляни.

Освітяни Ірпеня стажуються у Німеччині

Нещодавно делегація освітян з Ірпеня – переможці конкурсів «Яким я бачу нову школу Приірпіння» та «Вчитель, який
прагне змін» – вирушила на стажування до міста Борна (Німеччина). Ірпінські вчителі разом із учасниками освітнього
проекту ознайомились з історією та традиціями німецького
містечка Борна, яке є містом-побратимом Ірпеня, вивчали
шлях до школи та гімназії. Стажування проходитиме в гімназії
«Біля озера».
Проект «Розвиваємо освіту разом» фінансується у рамках
програми розвитку комунального партнерства між містами
України і Німеччини фонду «Engagement Global».
Нагадаємо, що 15 грудня 2016 р. у місті Борна Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк та бурмістр Сімоне Людке підписали оновлену угоду про співпрацю між Ірпінською
міськрадою та радою Борни землі Саксонія, що в Німеччині.

У Приірпінні
можливий спалах кору

З офіційних джерел
Фото з відкритих джерел

ТОЧКА ЗОРУ

Нещодавно у соціальній
мережі «Facebook» провели
опитування місцевих мешканців Ірпеня щодо якості
прибирання території міста у
2017 р.
За результатами опитування 72 жителя ствердило,
що дійсно місто стало чистішим та комфортнішим, 1
учасник утримався і жоден не
зауважив зворотного.
«Можу зробити висновки,
що наш проект “Місто по
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знахідки на місце виявлення було направлено піротехнічну групу.

ІРПІНЬ. І ЗНОВУ ГОРЯТЬ
ТОРФ’ЯНИКИ
19 серпня працівники
оперативно-рятувальної
служби Ірпеня частини вкотре виїхали гасити пожежу
на торф’яниках в районі 11-ї Лінії (Ірпінь). Для
приборкання вогню на території площею 0,2 га знадобилося 5 рятувальників і
відповідна техніка.

В Ірпені дві дитини захворіли на кір. На Київщині
– 13 подібних випадків. Три області в Україні уже
названо епідеміологічно небезпечними. В Ірпені і в
усіх районах Київщини створено штаби з боротьби
з кором. Ірпінські медики готуються до спалаху
захворювання, адже у нашому регіоні тільки 38%
дітей мають захист від цього захворювання –
щеплення.
«Усього кількох хворих на кір достатньо, щоб у регіоні виник його спалах, що уже і сталося у Закарпатській,
Херсонській та Одеській областях. Наразі в Ірпені з цим
невтішним діагнозом госпіталізовано дві дитини дошкільного віку, одна з яких – із багатодітної родини. Те, що
хворих незабаром стане більше, невідворотно, адже після
контакту з носієм цього захворювання і діти, і дорослі, які
не хворіли на кір, занедужують стовідсотково. Особливо
непокоїть те, що найбільш небезпечними стали курортні
краї, звідки з відпусток і літніх канікул очікується повернення багатьох жителів Приірпіння, які уже могли підхопити це серйозне захворювання, ще не знаючи про це», –
повідомила заступник головного лікаря Ірпінської міської
лікарні Інна Комісарова.
Сприйнятливість людей до кору вважається дуже високою. Хвороба може не давати знати про себе від 7 до
17 днів. Наслідки ускладнення недуги невтішні: можна
й осліпнути, й отримати ураження головного мозку та
незворотне порушення інтелекту, пневмонію, стоматит та
інші захворювання. За словами лікарів, єдиним надійним
способом профілактики на сьогодні є вакцинація. «Однак зараз багато жителів Приірпіння уникають щеплення,
вважаючи, що в Україні використовуються неякісні вакцини і після вакцинації існує високий ризик смертності. Насправді ж ми маємо якісну бельгійську вакцину, на яку не
спостерігається алергічних реакцій. Вакцина в Ірпені є у
достатній кількості», – додає Інна Комісарова і запрошує
вакцинуватися не тільки дітей, а й дорослих, зазначаючи,
що такого захисту від кору вистачає на 25 років.
Наразі постраждалі на кір ірпінські діти перебувають в
інфекційному відділенні Ірпінської міської лікарні. Максимально Ірпінь може забезпечити місцями 40 постраждалих. У разі спалаху кору такої кількості місць може бути
критично мало. Інна Комісарова закликає усіх дуже насторожено сприймати поєднання висипання і підвищеної
температури, що може бути ознаками зараження цією
небезпечною хворобою, і звертатися по допомогу в будні
дні до свого дільничного лікаря, а в нічний час і вихідні
викликати невідкладну допомогу за номером: 63-644.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
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ШКОЛИ СКЛАДАЮТЬ ІСПИТ
на готовність до 1 вересня

До початку нового навчального року залишаються лічені дні. Це
найбільш «спекотна» пора для керівництва міста, освітян, батьків.
Ремонти ще тривають. І питання, в якому стані готовності наші
навчальні заклади і чи зможуть вони в повній мірі прийняти дітей 1
вересня, турбує всіх.

Володимир КОСКІН, фото: Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Так уже ведеться, що люди
планують ремонтні роботи,
а життя диктує свої умови. Є
чинники об’єктивного і суб’єктивного характеру. «Якщо
говорити про школи, – запевнює заступник начальника
Ірпінського управління освіти
і науки Олег Білоус, – то на

сьогодні є конкретні невирішені питання, навіть не проблеми, які до 1 вересня будуть
обов’язково вирішені».
Наприклад, у школі №1
у завершальній стадії ремонт
профільного класу і ще однієї
класної кімнати. Залишається
ще упорядкувати територію:

побілити бордюри, зрізати
сухе гілля з дерев, прибрати
парк тощо.
Найпроблемніша
школа №2. Там здійснюється
надбудова третього поверху.
Натепер закінчено загально-будівельні роботи, є дах. Із
1 вересня почнуться внутріш-

ньо-оздоблювальні роботи:
штукатурні, клеєння шпалер,
укладання підлоги, фарбування, проведення електрики
тощо. На жаль, несподівана
стихія зірвала плани, наробила багато шкоди. Підмочено
багато класів, особливо постраждав другий поверх. Зараз повним ходом за кошти
забудовника і місцевого бюджету здійснюються ремонтно-відновлювальні роботи у
тих класах, де 1 вересня має
розпочатися навчання. Освітянський очільник гарантує,
що до 1 вересня ці роботи будуть закінчені, і триватимуть
лише на третьому поверсі,
відповідно до того плану, який
був раніше прийнятий.
У школах №2 і №3 завершуються ремонтні роботи в
туалетних кімнатах, до 1 вересня вони будуть закінчені.
Також у школі №3 здійснюється ремонт класних кімнат, це
дасть можливість збільшити
кількість приміщень для того,
щоб, зокрема, 1 вересня посадити за парти дітей першого
класу.
Школа №12 практично
готова. Серйозні капітальні
роботи закінчено. Спортивний
майданчик – на стадії завершення.
Школа №17 – це той
об’єкт, де реалізується проект добудови трьох поверхів.
Загально-будівельні роботи
мають бути закінчені до 1 вересня. Територію звільнять від
великої (зокрема вантажної і
кранів) техніки. І тоді почнуться внутрішньо-оздоблювальні
роботи в добудові. Тим часом
закінчуються ремонти профільних класів (побілка, фарбування тощо). Практично

завершено будівництво спортивного майданчика.
1 вересня вперше готується відчинити свої двері Ірпінський ліцей інноваційних
технологій. Його твердий
поступ засвідчили батьківські
збори, що відбулися 21 серпня.
Отже, освітянське керівництво впевнено гарантує, що до
1 вересня ті заплановані роботи, від яких залежить прийом
дітей у класи, будуть завершені. Окрім частково шкіл №2 і
№17, де відгородять певні сегменти території, куди діти не
зможуть потрапити – йдеться
про будівельні майданчики,
на яких здійснюватимуться заплановані роботи.
Коли відбуваються ремонтні, будівельні, реконструкційні
роботи, то всі ресурсні витрати – часові, людські, фінансові
– слід множити на два. Скажімо, як можна було вберегтися
від природної стихії? Злива накрила приміщення, бо технологічно не можна було швидко
зробити дах на великій площі.
Проте глобальних проблем,
про які говорять скептики чи
критики, не виникло.
Заступник начальника Ірпінського управління освіти
радить скептикам, особливо
батькам, прийти до школи із
друзями – і допомогти разом
вирішити проблеми замість
того, щоб критикувати і бідкатися, лякати скаргами до
Прем’єр-міністра чи до адміністрації Президента: «Ми
готові до критики, але до критики конструктивної. Запропонуйте альтернативу, шляхи
вирішення завдання. Краще
допомагати, ніж загострювати
і роздмухувати проблеми, часто на голому місці».

У кожній
школі буде
профільний
клас

В ірпінських школах
завершують ремонт
профільних класів.
До початку нового
навчального року такі
класи будуть повністю
готові прийняти учнів.
Про це на апаратній
нараді керівників
повідомив в.о.
начальника управління
освіти і науки Олег
Білорус.
«Левова частка робіт у
профільних класах виконана. 25–26 серпня будуть
завезені всі потрібні меблі
та оснащення. Затримки
по цих класах не буде і всі
вони до 1 вересня будуть
здані в експлуатацію», –
наголосив Білоус.
Нагадаємо, що у рамках Року освіти в Ірпені
передбачено
створення
профільних класів у кожній школі. Так, у ЗОШ №1
облаштовують клас живопису і композиції, в ЗОШ
№3 – клас історії, в НВО
«Освіта» – клас інформатики та англійської мови
тощо.
Фото з відкритих джерел

Навіщо українським
дітям 12-річка?

Згідно з результатами дослідження експертів Всесвітнього
економічного форуму, у 2020 р. роботодавці найбільше цінуватимуть
вміння правильно шукати і переосмислювати інформацію. За
прогнозами, затребуваними на ринку праці будуть вміння вирішувати
складні завдання, критичне мислення і креативність. Тож виникає
питання, чи готує українська школа дітей до подібних запитів
майбутнього?
а жаль, попри виклики
Н
ХХІ сторіччя, наші школярі продовжують вчитися за

застарілими шаблонами. Дітей змушують завчати інформацію, але не пояснюють, як
нею користуватися і навіщо
вона потрібна. Аби українська молодь не залишилася
за бортом глобального ринку
праці, вітчизняна освіта вимагає термінового реформування.

ЧОМУ НЕ НАВЧИТЬ СУЧАСНА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА?
Незабаром
почнеться
новий навчальний рік, який
може стати останнім в системі 11-річної шкільної освіти. Уже цієї осені Верховна
Рада повинна ухвалити новий закон «Про освіту», який
визначить напрямки реформування середньої школи
до 2029 р. Упродовж трьох
років Міністерство освіти та
науки розробляло концепцію «Нова українська школа»,
яка повинна не лише запровадити 12-річне навчання,
а й якісно змінити навчальні
програми.
«Математика
потрібна
не тільки як гола теорія, а й
на практиці: щоб правильно
розсадити сад або порахувати сімейний бюджет, або
спрогнозувати доходи від
розміщення грошей у банку.
Тобто ми повинні зберегти
основу фундаментальної науки, а вона була хорошою в

радянській школі, але при
цьому обрати ядро знань, необхідних дитині, і навчити їх
застосовувати в житті», – пояснює міністр освіти і науки
Лілія Гриневич.
Освітяни погоджуються,
що реформа назріла давно.
Застарілі дані, непотрібні
теми, відсутність уваги до
внутрішнього світу дитини
–   незмінна реальність української школи. Ще один фактор, який ускладнює життя
українських випускників – це
кількість років навчання. У
136 країнах світу тривалість
середньої шкільної освіти варіюється від 12 до 14 років.
11-річне навчання в школах
залишилося тільки в Україні,
Росії та Білорусі, що ускладнює котирування атестатів за
кордоном.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
В Україні налічується понад 4 млн школярів, тому
будь-які зміни у системі освіти викликають хвилю жвавих
дискусій. Попри спірне ставлення до продовження років
навчання, більшість батьків
і вчителів готова долучитись
до реформування.
Прикладом вдалої співпраці вже стали зміни до нової шкільної програми, які
пройшли розгляд на освітній
Інтернет-платформі «EdEra».
У відкритому обговоренні
взяли участь понад 4000 вчителів, батьків та науковців, які
запропонували понад 8000

нововведень. Лише після
широкої громадської дискусії міністерство затвердило
зміни, дозволивши прибрати
з програм надмірну теорію,
яка була навіть у музиці, образотворчому мистецтві та
фізкультурі. Окрім того, було
знято розподіл годин за темами навчальної програми.
Тепер учитель сам визначає
кількість годин і порядок тем,
залежно від засвоєного класом матеріалу.
Пройшовши етапи суспільного та експертного схвалення, Концепція дійшла до
розгляду Національної ради
реформ за участю Президента України Петра Порошенка
у квітні цього року. Учасники
засідання підтримали запровадження «Нової української
школи» і рекомендували парламенту прискорити розгляд
у другому читанні закону
«Про освіту». Тож останнім
кроком, який повинен запустити реформу, має стати
рішення Верховної Ради на
осінній сесії парламенту.
За словами міністра освіти
Лілії Гриневич, дуже важливо,
щоб закон був прийнятий,
аби його положення можна
було закласти в проект державного бюджету на 2018 р.
Водночас навіть якщо Рада не
підтримає пропозиції міністерства, зміни у початковій
школі все одно відбудуться.
МОН вдалося домовитися
з Мінфіном щодо передбачення фінансування нового

стандарту початкової освіти
незалежно від рішення парламенту.
«Школа повинна стати не
лише джерелом знань, а й
навчити наших дітей вчитися,
думати, мислити, самостійно
приймати рішення. Це є, можливо, однин із найважливіших уроків, який вони мають
винести зі школи. Впевнений,
що вони повинні орієнтуватися не на накопичення знань,
а на їхню практичну реалізацію, практичне застосування», – підкреслює Президент
України Петро Порошенко.

ШКІЛЬНА РЕФОРМА: ЧИ
СТАНЕ 12-Й РІК ЗАЙВИМ?
Згідно з Концепцією, перехід на 12-річне навчання і
старт нової української школи передбачається в 2018–
2019 навчальному році. Таким чином, уже наступного
року повна середня освіта
складатиме три рівні: початкова (1–4 клас), базова, яку
можна отримати в гімназіях
(5–9 клас), та профільна, якій
навчаються у ліцеях або в
закладах професійного навчання (10–12 класів). У міністерстві освіти пояснюють,
якщо перші два етапи – підготовчі і спрямовані на те, щоб
адаптувати учня до життя в

соціумі і навчити необхідним
базовим речам, то останній
етап – це цілеспрямована
підготовка до подальшого
навчання у вищих навчальних закладах.
За новою концепцією старшокласники зможуть обирати
спрямування навчання: академічне або професійне. В
академічному циклі школярі
самостійно
визначатимуть
предмети для поглибленого
вивчення, аби після школи
навчатись у вишах за скороченою програмою. Профтехнічний цикл навчання
дозволить учням здобувати
середню освіту та першу
професію одночасно. Таким
чином, випускник 12-річної
школи вже буде фахівцем із
можливістю працевлаштування.
Водночас, незважаючи на
доданий рік навчання, навантаження на школярів повинно зменшитися за рахунок
зміни програми і скорочення обов’язкових предметів.
Якщо зараз таких дисциплін
у старшій школі 22, то в майбутньому їх буде всього 9. За
словами представників міністерства, сьогодні на вивчення
одного предмета в середньому виділяється 1,5 год, за які
просто неможливо ґрунтовно
вивчити дисципліну. Тому

відтепер у старшій школі
з’являться інтегровані предмети, наприклад, алгебру та
геометрію викладатимуть як
один предмет «Математика».
В МОН вважають, що в такому вигляді учні зможуть отримати уявлення про загальну
картину світу, але не будуть
витрачати час на те, що не
буде потрібне їм у подальшому житті. У школі запровадять
нові предмети, які будуть корисними у сучасному світі
– програмування, фінансова
грамотність, психологія взаємин, підприємництво. Окрім
того, школярі зможуть сфокусуватись на вивченні державної і двох іноземних мов.
Більшість фахівців погоджується, що найголовніша
зміна, яка повинна відбутись
у шкільній системі, – це зміна мети навчання. Школярі
повинні не зубрити без розуміння, а думати і вирішувати
завдання різними способами,
вчитись викладати свої думки, знати свої права і можливості у сучасному світі. Тож
«зайвий» рік навчання може
бути не зайвим за умови якісної зміни освіти і підвищення
рівня свідомості юних українців.
Центр громадського
моніторингу та контролю

САМОВРЯДУВАННЯ

Порядок оформлення
договору на вивіз
сміття
Чистота – чи не
найголовніший атрибут
затишного й комфортного
міста, де тисячі квартир та
приватних будинків.
І вона починається із
сумлінного ставлення
її мешканців до себе та
довкілля, зі злагодженої
роботи комунальних
служб, міської ради…

споживач
зобов’язується
укласти договір на надання
житло-комунальних послуг.
До категорії споживачів вищевказаний Закон відносить
фізичних і юридичних осіб,
які отримують житлово-комунальні послуги. Згідно з
Правилами благоустрою території міста Ірпінь, до порушень цих Правил відносить-

Згідно з чинним законодавством України, а саме
відповідно до ч. 2 ст. 35-1
Закону України «Про відходи», власники або наймачі,
користувачі, у тому числі
орендарі джерел утворення
побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою,
яка визначена виконавцем
послуг на вивезення побутових відходів та здійснюють
оплату таких послуг. У місті
Ірпінь такою юридичною
особою є КП «УЖКГ «Ірпінь».
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 20
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,

ся відсутність у підприємств,
установ, організацій, підприємців, мешканців, які мають
у власності або користуванні
приміщення (будівлі, споруди), договору на вивезення
побутових відходів зі спеціалізованими організаціями.
При виявлені фактів
порушення Правил благоустрою уповноважені на те
органи мають право складати протоколи, в яких фіксуватимуться дані порушення
і на підставі яких буде відкриватись адміністративне
провадження.
Порушення правил у
сфері благоустрою населе-

них пунктів тягне за собою
накладення штрафу від 20
до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
(від 340 до 1360 грн). Тобто, відсутність договору на
вивезення побутових відходів у фізичної особи, юридичної особи, підприємця
є порушення Законів «Про
відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою
території міста Ірпінь і тягне
за собою адміністративну
відповідальність.
Прохання до громадян
міста – звернутись у Центр
надання адміністративних
послуг міської ради, що
знаходиться за адресою: м.
Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
для оформлення договору
на вивезення твердих побутових відходів.
При собі необхідно
мати:
- документ, що посвідчує
право власності на житло;
- документ, що посвідчує
особу заявника (у разі подання заяви уповноваженою
особою, крім документу,
що посвідчує її особу, слід
пред’явити документ, що
підтверджує її повноваження);
- довідку про склад сім’ї
та будинкову книгу.
Особи, що користуються
пільгами, мають подати оригінал та копію документу,
яким підтверджується надання пільг.
Юридичним особам та
підприємцям слід звертатись
у КП «УЖКГ «Ірпінь» за адресою: вул. Троїцька, 21, для
укладення договору на вивезення побутових відходів.
Отримати додаткову чи
роз’яснювальну інформацію можна за телефоном:
(04597) 61-564.

Перелік документів, необхідних
для вступу в громадську раду
Ст. 38 Конституції України
гарантує кожному
громадянину України
право на участь в
управлінні державними
справами. З цією метою
Кабмін прийняв постанову
від 3.11.2010 №996
«Про забезпечення
участі громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики».
Цією Постановою затверджено новий порядок
формування та діяльності
громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.
До складу громадської
ради можуть бути обрані
представники громадських
об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих
спілок, професійних спілок
та їх об’єднань, асоціацій,
організацій роботодавців та
їх об’єднань, недержавних
засобів масової інформації
(далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому
порядку і провадять діяльність на території України.
Інститут громадянського
суспільства незалежно від
своєї організаційної структури та наявності місцевих
осередків
(відокремлених
підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій
тощо) для участі в установчих зборах делегує одного
представника, який одночасно є кандидатом на обрання
до складу громадської ради.

Тому, якщо ви бажаєте
брати активну участь в громадському житті міста, маєте
чітку громадську позицію і
відповідаєте вимогам Постанови, ми розкриємо процедуру, як стати членом громадської ради.
Отже, для такого волевиявлення необхідно подати
заяву на ім’я ініціативної групи у довільній формі, підписану уповноваженою особою
керівного органу інституту
громадянського суспільства.
До заяви додаються:
► рішення керівника інституту
громадянського
суспільства, якщо інше не
передбачено його установчими документами, про делегування представника для
участі в установчих зборах,
посвідчене печаткою (у разі
наявності);
► біографічна довідка
делегованого представника
інституту
громадянського
суспільства (вказати, експертом з яких питань є делегований представник);
► копії документів, що
підтверджують легалізацію
інституту громадянського суспільства (свідоцтво, витяг);
► інформація про результати діяльності інституту
громадянського суспільства
протягом 2013–2014 рр.  
(вказати успішні проекти
реалізовані ІГС, досвід співпраці з органами виконавчої
влади та органами місцевого
самоврядування).
► електронна версія документів (електронні носії
інформації).

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних
днів до їх проведення.
У разі виявлення невідповідності документів, поданих
інститутом громадянського
суспільства, встановленим
Типовим положенням вимогам, ініціативна група
не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення
установчих зборів письмово
та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з
пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних
днів.
За результатами перевірки документів, поданих
інститутами громадянського
суспільства, на відповідність
встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за 7
календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть
участь в установчих зборах,
та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено
в участі в установчих зборах,
із зазначенням підстави для
відмови.
Облдержадміністрація затверджує склад громадської
ради на підставі протоколу
установчих зборів.
Дмитро ХРИСТЮК,
перший заступник Ірпінського
міського голови

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

щодо зміни тарифів ПКПП «Теплокомунсервіс»
на опалювальний період 2017–2018 рр. для населення, бюджетних установ та
інших підприємств, яким надається послуга з централізованого опалення.
На виконання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови
Кабінету Міністрів №869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання», Закону України «Про теплопостачання» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ПКПП «Теплокомунсервіс» інформує споживачів про структуру  розрахунку тарифу, обґрунтування зміни та
необхідність введення в дію тарифу на послуги з централізованого опалення.

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІНИ ТАРИФІВ

Діючий тариф для населення складає 1273,27 грн за 1 Гкал, він був розрахований і
затверджений 31.03.2015 р. на рівні фактичних витрат 2014 р.
Вагомими причинами перегляду тарифу є те, що вартість природного газу, яка є основною складовою тарифу, збільшилась з 1309,20 грн за 1 куб. м у 2014 р. до 6809,64 грн
за 1 куб. м у 2016 р. – тобто на 420,4%, вартість електроенергії  зросла з 1,43 грн за 1 кВт
до 2,26 грн за 1 кВт – тобто на 58%, мінімальна заробітна плата зросла з 1218 грн до
3200 грн. Зросли ціни на матеріали, необхідні для поточних ремонтів та технічного обслуговування обладнання та теплових мереж.
Внаслідок стрімкого зростання вартості основних складових тарифу, для ефективного
функціонування підприємства в ринкових умовах,  надання споживачам  послуги належного рівня та якості, та виконання вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги»,  
«Про теплопостачання» в частині заборони встановлення тарифів в розмірі нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виникла необхідність приведення тарифу
до рівня економічно обґрунтованого.
Коригування тарифів попередньо пропонується на рівні:
Тариф (од. вим.)

Діючий тариф (грн з ПДВ)

Скоригований тариф (грн з ПДВ)

За 1 Гкал

1273,27

1644,40

За 1 кв. м

34,28

39,68

Бюджетні установи

За 1 Гкал

1345,38

1695,44

Інші споживачі

За 1 Гкал

1715,38

2230,15

Населення
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НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР

Група споживачів
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Змінено номер телефону для прийняття інформації від громадян сервісу «Пульс»
Повідомляємо, що з 20 липня поточного року змінено номер телефону для прийняття:
– інформації на сервіс «Пульс»;
– усних звернень громадян;
– інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка, щодо поширення на неї
заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна,
зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером: 0800-501-007
та обравши відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового автовідповідача:
0 – для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;
1 – для отримання інформаційно-довідкових послуг;
2 – з питань щодо електронного цифрового підпису;
3 – для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про
звернення громадян»;
4 – для залишення інформації на сервіс «Пульс»;
5 – для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
6 – для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою ДФС;
7 – для отримання довідкової інформації.
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл.

Шановні
громадяни!

Керуючись порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу з централізованого опалення, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
надіслані за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Пушкінська 59-б, офіс №127,  
підлягають реєстрації та розгляду ПКПП «Теплокомунсервіс». Строк, протягом якого від
фізичних та юридичних осіб приймаються зауваження та пропозиції, становить 14 днів з
дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.

ВАКАНСІЇ В ІРПЕНІ

У зв’язку з відкриттям нового навчального закладу – НВО «ІЛІТ-МАН» ІМР
ПОТРІБНІ:
– прибиральники службових приміщень;
– робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель;
– медична сестра;
– секретар-друкарка.
Звертатися за телефонами: (067) 589-52-44, (099) 246-23-54.

R

Фізичні особи,
які отримали пода ткове
повідомлення-рішення,
мають
сплатити податок на нерухоме майно та плату
за землю до 29 серпня
2017 р. Вдячні за порозуміння та свідому громадську позицію. Адже вчасно
сплачений податок наповнить місцевий бюджет,
який буде спрямований
на реалізацію соціальних
потреб.
Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ У ДФС
у Київській обл.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 28 СЕРПНЯ – 3 ВЕРЕСНЯ
Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 Комедiя «Дiвчата».
12.00 «ТСН».
12.20 Комедiя «Дiвчата».
13.05 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
23.15 «Танцi з зiрками».
1.15 «Ворожка».

СЕРЕДА, 30 СЕРПНЯ

ВIВТОРОК, 29 СЕРПНЯ

ПОНЕДIЛОК, 28 СЕРПНЯ

6.55 Kids` Time.
7.00 Х/ф «Гонитва».
8.40 Х/ф «Розбори в
Бронксi». (16+).
10.30 Х/ф «Смокiнг».
12.30 Х/ф «Коммандо».
(16+).
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Заробiтчани.
21.00 Дешево i сердито.
22.00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
0.30 Х/ф «Стерво».
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.30 Зона ночi.
ICTV

6.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
11.35 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
12.45 Факти. День.
Інтер
13.20 Х/ф «Помiнятися
6.00 М/ф.
мiсцями».
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 14.40 Х/ф «Людина з залiзКаневським».
ними кулаками 2». (16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.10 Х/ф «Людина з залiз8.00 Новини.
ними кулаками 2». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
16.55 Х/ф «Людина з залiз9.00 Новини.
ними кулаками». (16+).
9.20 Х/ф «Як же бути сер18.45 Факти. Вечiр.
цю». (16+).
19.20 Надзвичайнi новини з
12.00 Новини.
К. Стогнiєм.
12.25 Х/ф «Як же бути сер20.20 Бiльше нiж правда.
цю. Продовження». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 21.25 Т/с «Таємницi i брехКаневським».
ня». (16+).
16.10 «Чекай на мене».
22.25 Т/с «Полювання на
17.40 Новини.
Вервольфа». (16+).
18.00 «Стосується кожного». 23.25 Т/с «Амулет Землемо19.00 «Стосується кожного». р`я». (16+).
20.00 «Подробицi».
2.45 Дивитись усiм!
20.40 Т/с «Схiднi солодощi».
Канал "2+2"
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 6.00 М/ф.
Каневським».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
0.25 Х/ф «Двоє». (16+).
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
Канал "Україна"
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
6.50 Ранок з Україною.
11.10 Х/ф «Безодня».
7.00 Сьогоднi.
14.45 Х/ф «Свiтанок планети
7.15 Ранок з Україною.
мавп». (16+).
8.00 Сьогоднi.
17.15 «Загублений свiт».
8.15 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
18.40 «ДжеДАI».
9.15 Зоряний шлях.
19.05 «Бандерлоги».
10.50 Т/с «Русалка».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
14.45 Т/с «Його любов», 1
Одеса». (16+).
i 2 с.
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
15.00 Сьогоднi.
Одеса». (16+).
15.30 Т/с «Його любов».
21.30 Х/ф «Убити Бiлла 2».
19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
Х/ф «Вiдчайдушний
21.00 Т/с «Вiкно життя», 1 i 0.10
месник».
(18+).
2 с. (12+).
2.05
Х/ф
«Чорна
долина».
23.00 Сьогоднi.
3.35
«Облом.UA».
23.30 Х/ф «Потрiйний форНТН
саж: Токiйський дрифт».
(16+).
6.05 Т/с «Життя, якого не
1.30 Сьогоднi.
було». (16+).
2.20 «Говорить Україна».
9.10 Т/с «Кулагiн та партнеСТБ
ри». (16+).
11.35 «Страх у твоєму домi».
7.05 «Все буде добре!»
13.25 Т/с «Елементарно 2».
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/ф «Дамське танго». (16+).
14.45 «Свiдок».
11.45 «Битва екстрасенсiв
15.05 Т/с «Елементарно 2».
16».
13.40 «Слiдство ведуть екс- (16+).
15.20 Т/с «13». (16+).
трасенси».
19.00 «Свiдок».
15.30 «Все буде добре!»
19.30 Т/с «Кулагiн та партне17.30 «Вiкна-Новини».
ри». (16+).
18.00 «Все буде добре!»
21.30 Т/с «Елементарно 2».
19.00 Т/с «Тато Ден».
(16+).
20.00 «Хата на тата».
23.15 «Свiдок».
22.00 «Вiкна-Новини».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3».
22.45 «Хата на тата».
(16+).
Новий канал
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).
5.30 Kids` Time.
2.15 «Свiдок».
5.35 М/с «Сiмейка Крудс».
2.45 «Випадковий свiдок».
5.55 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
2.55 «РечДОК».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 Т/с «Слуга народу».
15.30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкарня». (16+).
23.15 Драма «Белль». (12+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.25 Х/ф «Чорта з два».
(16+).
Канал "Україна"

6.10 Т/с «Черговий лiкар 3».
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
3». (12+).
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 «Вiкно життя», 3 i
4 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).
1.20 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський дрифт».
(16+).
СТБ

6.30 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсiв
16».
12.15 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Моя правда. Ектор
Хiменес-Браво».
0.20 «Один за всiх».

Новий канал

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
3.00 Зона ночi.
6.45 Снiданок з «1+1».
4.45 Абзац.
7.00 «ТСН».
5.35 Kids` Time.
7.10 Снiданок з «1+1».
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
8.00 «ТСН».
6.00 М/с «Пригоди Кота у
8.10 Снiданок з «1+1».
чоботях».
9.00 «ТСН».
6.55 Kids` Time.
9.10 Снiданок з «1+1».
7.00 Т/с «Щасливi разом».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.30 Т/с «Моя прекрасна
10.50 «Чотири весiлля 6».
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод- 12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
лива».
13.45 Т/с «Слуга народу».
18.00 Абзац.
15.25 Т/с «Величне столiття.
19.00 Половинки.
21.15 Х/ф «Сутiнки. Сага. Мо- Роксолана».
16.45 «ТСН».
лодий мiсяць». (16+).
0.00 Х/ф «Iнфоголiки». (12+). 17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
2.00 Зона ночi.
19.30 «ТСН».
ICTV
20.15 Т/с «Центральна лiкар6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (16+).
8.45 Факти. Ранок.
21.15 Т/с «Центральна лiкар9.15 Надзвичайнi новини з ня». (16+).
К. Стогнiєм.
22.15 Т/с «Центральна лiкар10.10 Бiльше нiж правда.
ня». (16+).
11.10 Т/с «Амулет Землемо- 23.15 Драма «Володар морiв:
р`я». (16+).
На краю свiту».
12.45 Факти. День.
1.50 «Ворожка».
13.20 Т/с «Амулет ЗемлемоIнтер
р`я». (16+).
6.00 М/ф.
13.35 «На трьох».
15.05 Т/с «Далеко вiд вiйни». 6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». 7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
16.45 Т/с «Полювання на
9.00 Новини.
Вервольфа». (16+).
9.20 «Давай одружимося».
17.45 Т/с «Таємницi i брех11.20 Т/с «Схiднi солодощi».
ня». (16+).
(12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi».
К. Стогнiєм.
(12+).
20.20 Громадянська обо14.00 «Слiдство вели...» з Л.
рона.
Каневським».
21.05 Факти. Вечiр.
15.50 «Речдок».
21.25 Т/с «Таємницi i брех16.45 «Речдок».
ня». (16+).
17.40 Новини.
22.25 Т/с «Полювання на
18.00 «Стосується кожного».
Вервольфа». (16+).
23.25 Х/ф «Рейд: Спокута». 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
(18+).
20.40 Т/с «Схiднi солодощi».
1.30 Х/ф «Рейд-2». (18+).
(12+).
Канал «2+2»
22.40 «Слiдство вели...» з Л.
6.00 М/ф.
Каневським».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 0.25 Х/ф «Загублене мiсто».
10.00 «Спецкор».
2.20 «Подробицi» - «Час».
10.25 «ДжеДАI».
Канал «Україна»
10.55 «Бандерлоги».
6.10 Т/с «Черговий лiкар 3».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». (12+).
7.00 Сьогоднi.
13.20 Х/ф «Ультиматум».
7.15 Ранок з Україною.
(16+).
8.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Одинак». (16+).
8.15 Ранок з Україною.
17.15 «Загублений свiт».
9.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
9.15 Зоряний шлях.
18.40 «ДжеДАI».
10.50 Реальна мiстика.
19.05 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 12.50 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2».
(16+).
Одеса». (16+).
21.30 Х/ф «Загнаний». (16+). 15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
23.35 ЧС з боксу 2017. 1/4
(16+).
фiналу. Гамбург.
19.00 Сьогоднi.
НТН
19.45 «Говорить Україна».
8.30 Ранковий «Свiдок».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 5 i 6
9.00 Т/с «Кулагiн та партне- с. (12+).
ри». (16+).
23.00 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Детективи».
23.30 Т/с «Закон i порядок:
(16+).
спецiальний корпус». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi». 2.50 Сьогоднi.
13.45 Т/с «Елементарно 2».
СТБ
(16+).
7.05 «Все буде добре!»
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Битва екстрасенсiв 16».
(16+).
12.00 «МастерШеф 5».
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.30 Т/с «Детективи». (16+). 15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 18.00 Т/с «Тато Ден».
20.00 «МастерШеф 7».
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
(16+).
23.25 «Моя правда. Ектор
23.15 «Свiдок».
Хiменес-Браво».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3».
0.20 «Один за всiх».
(16+).

ЧЕТВЕР, 31 СЕРПНЯ

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с «Сiмейка Крудс».
6.05 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення». (16+).
23.20 Х/ф «Кохання у великому мiстi 2». (16+).
1.10 Х/ф «Гiсть».

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 «Мiняю жiнку 11».
15.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
ICTV
5.35 Громадянська оборона. 20.15 Т/с «Центральна лiкар6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. ня». (16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкарСтогнiєм.
10.10 Громадянська оборона. ня». (16+).
11.10 Т/с «Амулет Землемо- 23.15 Драма «Австралiя».
(16+).
р`я». (16+).
12.45 Факти. День.
2.25 Драма «Белль». (12+).
13.20 Т/с «Амулет ЗемлемоIнтер
р`я». (16+).
13.35 «На трьох».
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
14.00 Т/с «Далеко вiд вiйни». Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». 8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
16.45 Т/с «Полювання на Вер- 9.00 Новини.
вольфа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня». 9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Схiднi солодощi».
(16+).
(12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi».
К. Стогнiєм.
(12+).
20.20 Секретний фронт.
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». Каневським».
(16+).
15.50 «Речдок».
22.25 Т/с «Полювання на Вер- 16.45 «Речдок».
вольфа». (16+).
17.40 Новини.
23.25 Т/с «10,5. Апокалiпсис». 18.00 «Стосується кожного».
(16+).
19.00 «Стосується кожного».
2.45 Дивитись усiм!
20.00 «Подробицi».
Канал «2+2»
20.40 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
6.00 М/ф.
22.40 «Слiдство вели...» з Л.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
Каневським».
10.00 «Спецкор».
0.25 Х/ф «Хочу дитину».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
Канал "Україна"
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 6.10 Т/с «Черговий лiкар 3».
13.20 Х/ф «Загнаний». (16+). 7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
15.20 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
8.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
8.15 Ранок з Україною.
18.40 «ДжеДАI».
9.00 Сьогоднi.
19.05 «Бандерлоги».
9.15 Зоряний шлях.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
10.50 Реальна мiстика.
Одеса». (16+).
12.50 Т/с «Черговий лiкар 3».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
(12+).
Одеса». (16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2».
21.30 Х/ф «Чужi». (16+).
(16+).
0.20 «Загублений свiт».
1.20 Т/с «Iнспектор Алекс 6». 15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
НТН
(16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
19.00 Сьогоднi.
9.00 Т/с «Кулагiн та партне19.45 «Говорить Україна».
ри». (16+).
21.00 Т/с «Вiкно життя», 7 i 8
10.30 Т/с «Детективи». (16+). с. (12+).
12.00 «Страх у твоєму домi». 23.00 Сьогоднi.
13.45 Т/с «Елементарно 2».
23.30 Т/с «Закон i порядок:
(16+).
спецiальний корпус». (16+).
14.45 «Свiдок».
СТБ
15.05 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
7.05 «Все буде добре!»
15.40 Т/с «Болота». (16+).
«Все буде смачно!»
17.30 Т/с «Детективи». (16+). 9.05
10.55
«МастерШеф 5».
19.00 «Свiдок».
15.30
«Все
буде добре!»
19.30 Т/с «Кулагiн та партне17.30
«Вiкна-Новини».
ри». (16+).
18.00 Т/с «Тато Ден».
21.30 Т/с «Елементарно 2».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
23.15 «Свiдок».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3».
(16+).
0.20 «Один за всiх».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 31 СЕРПНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.05 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1». (16+).
23.10 Х/ф «Фiлософи». (16+).
1.20 Х/ф «Нереальний блокбастер». (16+).

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 «Мiняю жiнку 11».
15.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
23.00 «Лiга смiху».
1.35 «Вечiрнiй Київ».
5.25 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Т/с «10,5. Апокалiпсис».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «10,5. Апокалiпсис».
(16+).
13.40 «На трьох».
14.00 Т/с «Далеко вiд вiйни».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни».
(16+).
16.45 Т/с «Полювання на Вервольфа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня».
(16+).
22.25 Т/с «Полювання на Вервольфа». (16+).
23.25 Х/ф «Ямакасi, або Новi
самураї». (16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.25 Х/ф «Чужi». (16+).
15.10 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Одеса». (16+).
21.30 ЧС з боксу 2017. 1/2
фiналу. Гамбург.
23.30 «Загублений свiт».
0.30 Т/с «Iнспектор Алекс 6».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
14.45 Свiдок.
15.05 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
(18+).
2.05 Т/с «Полiцiя Маямi».
(16+).

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 1 ВЕРЕСНЯ

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 «Схiднi солодощi».
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
0.05 Х/ф «Ключ без права
передачi».
1.50 Х/ф «Коли настає вересень...»
Канал «Україна»

6.10 Т/с «Черговий лiкар 3».
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 3».
(12+).
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 «Мiй капiтан», 1 i 2
с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Мiй капiтан». (16+).

6.55 Kids` Time.
7.00 Половинки.
9.15 Київ вдень i вночi.
18.00 Абзац.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2». (16+).
23.50 Х/ф «Злиття двох мiсяцiв». (18+).
2.00 Служба розшуку дiтей.
2.05 Зона ночi.
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.10 Т/с «10,5. Апокалiпсис».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 «На трьох».
14.05 Т/с «Далеко вiд вiйни».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни».
(16+).
16.45 Т/с «Полювання на Вервольфа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу. Прем`єра.
23.50 Х/ф «Вiдчайдушнi шахраї». (16+).
1.55 Х/ф «Рейд 2». (18+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.20 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь
зла». (16+).
15.25 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 Х/ф «В iм`я помсти».
(16+).
21.00 ЧС з боксу 2017. 1/2
фiналу. Гамбург.
23.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.40 «Цiлком таємно».
2.05 Х/ф «Вiдьма».
4.00 «Облом.UA».
НТН

5.10 Х/ф «Звинувачується
весiлля».
6.35 Х/ф «Нiчний мотоциклiст».
7.50 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
СТБ
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
6.45 Х/ф «Стережися авто12.00 «Страх у твоєму домi».
мобiля».
13.45 Т/с «Елементарно 2».
8.35 Х/ф «Найпривабливiша i (16+).
найсимпатичнiша».
14.45 «Свiдок».
10.05 Х/ф «Любов на мiль15.05 Т/с «Елементарно 2».
йон».
(16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
15.40 Т/с «Доктор Блейк».
18.00 Т/с «Тато Ден».
(16+).
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
19.00 «Свiдок».
23.45 Х/ф «Найпривабливiша 19.30 Т/с «Кулагiн та партнеi найсимпатичнiша».
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2».
Новий канал
2.55 Служба розшуку дiтей. (16+).
23.15 «Свiдок».
3.00 Зона ночi.
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
4.40 Абзац.
(18+).
5.35 Kids` Time.
2.00 Т/с «Полiцiя Маямi».
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
(16+).
6.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
2.45 «Свiдок».
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Канал «1+1»

6.05 «ТСН».
7.00 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Вгадай ящик».
12.05 Мелодрама «Все
одно ти будеш мiй».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Вечiрнiй Київ».
4.05 Драма «Австралiя».
(16+).
Iнтер

6.10 М/ф.
6.30 Х/ф «Вусатий нянь».
8.00 Х/ф «Пригоди Електронiка».
12.05 Х/ф «Доживемо до
понедiлка».
14.10 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам!»
16.00 Х/ф «Молодята».
(16+).
18.00 Т/с «Терор любов`ю»,
1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Терор любов`ю»,
3 i 4 с.
22.30 Х/ф «Курортний роман». (16+).
0.20 Х/ф «Чоловiк повинен
платити!»
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.40 Х/ф «Вусатий нянь».
3.45 Х/ф «Доживемо до
понедiлка».
5.25 Подробицi.
Канал «Україна»

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.10 Т/с «Вiкно життя», 1-6
с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Вiкно життя», 7 i
8 с. (12+).
16.45 Т/с «Дзвiнок iз минулого», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Дзвiнок iз минулого». (12+).
21.35 Футбол. Квалiфiкацiя
ЧС-2018. Україна - Туреччина.
23.50 Реальна мiстика.
2.00 Сьогоднi.
2.40 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус».
(16+).
5.30 Зоряний шлях.

НЕДIЛЯ, 3 ВЕРЕСНЯ

5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
10.00 Заробiтчани.
12.00 Дешево i сердито.
13.00 Зiрки пiд гiпнозом.
15.00 Зорянi яйця.
17.00 М/ф «Думками навиворiт».
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв».
21.00 Х/ф «Попелюшка».
23.00 Х/ф «Закляття». (16+).
1.15 Зона ночi.
ICTV

6.35 Дивитись усiм!
7.30 Без гальм.
8.30 М i Ж.
9.30 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
11.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.10 Х/ф «Вiдчайдушнi
шахраї». (16+).
16.15 Х/ф «Денне свiтло».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «План втечi».
(16+).
22.30 Х/ф «Саботаж». (16+).
0.40 Х/ф «Ямакасi, або Новi
самураї». (16+).
2.10 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
2.50 Провокатор.

Канал «1+1»

6.50 М/ф «Маша i ведмiдь».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя».
10.35 Т/с «Слуга народу».
14.05 «Лiга смiху».
16.50 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.00 Бойовик «Правдива
брехня». (16+).
1.50 «Свiтське життя».
2.35 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя».
5.15 «ТСН-Тиждень».
Iнтер

6.00 М/ф.
6.30 Х/ф «Пiдкидьок».
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 «100 мiльйонiв
євро». (16+).
14.00 Т/с «Терор любов`ю»,
1-4 с.
18.00 Т/с «Перша спроба», 1 i
2 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Перша спроба», 3 i
4 с. (16+).
22.20 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам!»
0.15 Х/ф «Молодята». (16+).
2.05 «Подробицi» - «Час».

11.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць». (16+).
14.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення». (16+).
16.40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1». (16+).
18.50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2». (16+).
21.00 Х/ф «Чаклунка». (16+).
23.00 Х/ф «Закляття 2». (16+).
1.35 Х/ф «Стерво».
ICTV

4.35 Факти.
5.05 Т/с «Код Костянтина».
(16+).
7.40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.35 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.10 Х/ф «Чорна дiра». (16+).
16.15 Х/ф «Хронiки Рiддiка».
(16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Рiддiк». (16+).
22.55 Х/ф «План втечi». (16+).
1.15 Х/ф «Саботаж». (16+).
2.55 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
4.20 Провокатор.
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Бандерлоги».
Канал «Україна»
9.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
6.50 Сьогоднi.
Канал «2+2»
15.00 Х/ф «Мiцний горiшок:
7.40 Зоряний шлях.
8.50 Т/с «Мiй капiтан». (16+). Хороший день, щоб помер6.00 М/ф.
13.00 Т/с «Дзвiнок iз минуло- ти». (16+).
8.00 «Загублений свiт».
го». (12+).
12.00 «Цiлком таємно».
16.50 Х/ф «Чужий 3». (16+).
12.35 Т/с «Зустрiчна смуга». 17.00 Т/с «Кращий друг сiм`ї»,
19.00 Х/ф «Солдат Джейн».
1 i 2 с.
(16+).
(16+).
16.25 Х/ф «Свiтанок плане- 19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
ти мавп». (16+).
21.30 ПроФутбол.
20.00 Т/с «Кращий друг сiм`ї». 23.00 «Змiшанi єдинобор19.00 ЧС з боксу 2017.
22.00 Т/с «Квiти вiд Лiзи».
Фiнал. Гамбург.
ства. UFC». О. Волков vs С.
23.00 Х/ф «Якась справед- (16+).
Струве.
1.50 Реальна мiстика.
ливiсть». (18+).
2.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
0.55 «Територiя обману».
1.00 «Територiя обману».
(12+).
1.55 Х/ф «Ярослав Му2.00 Х/ф «Ярослав Мудрий».
4.10 Подiї тижня з Олегом
дрий».
3.15 «Облом.UA».
Панютою.
3.05 «Облом.UA».
Профiлактика.
НТН
НТН

6.10 Х/ф «Обережно! Червона ртуть».
7.40 Х/ф «Чорний трикутник».
СТБ
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
6.05 «ВусоЛапоХвiст».
15.20 «Таємницi радян7.10 «Моя правда. В`ячеслав Узелков. Бiй за сiм`ю». ського дефiциту».
8.05 «Караоке на Майданi». 17.20 «РечДОК».
19.00 «Свiдок».
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Зваженi та щасливi 19.30 Х/ф «Вихiд». (16+).
21.15 Х/ф «Справжня Мак7».
13.45 «Сюрприз, сюрприз!» Кой». (16+).
23.15 Х/ф «Розплата». (16+).
16.20 «Хата на тата».
0.55 Т/с «Полiцiя Маямi».
19.00 «Х-Фактор 8».
(16+).
21.35 «Суддi Х - Небаченi
2.40 «Свiдок».
факти!»
3.10 «Випадковий свiдок».
22.50 Т/с «Тато Ден».
3.25 «РечДОК».
Новий канал
4.25 «Правда життя. Про3.00 Зона ночi.
фесiї».

СТБ

4.55 Х/ф «Граки».
6.20 Х/ф «Загадка Ендхауза».
8.15 Т/с «Життя, якого не
було». (16+).
11.25 Х/ф «Вихiд». (16+).
13.10 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
14.50 «Легенди карного
розшуку».
16.00 «Склад злочину».
17.20 «РечДОК».
Новий канал
19.00 Т/с «13». (16+).
3.00 Зона ночi.
22.40 Х/ф «Експеримент».
4.35 Kids` Time.
4.40 М/с «Губка Боб i квадрат- (18+).
нi штани».
0.30 Х/ф «Справжня МакКой».
6.25 Kids` Time.
(16+).
6.30 Топ-модель по-укра2.20 «Таємницi кримiнальноїнськи.
9.00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
го свiту».
7.05 Х/ф «Стережися автомобiля».
9.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Караоке на Майданi».
11.35 «Хата на тата».
13.35 «МастерШеф 7».
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Х-Фактор 8».

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублене посвідчення дитини з багатодітної родини серія
ДБ №214713, видане відділом у
справах сім’ї та молоді Ірпінської
міської ради 28.02.2017 р. на ім’я
– Шечков Дмитро Андрійович, вважати недійсним.
► Загублені посвідчення дитини з багатодітної родини, видані
відділом у справах сім’ї та молоді
Ірпінської міської ради: серія ДБ
№083690 від 26.04.16 р. на ім’я –
Шкіндер Діана Ростиславівна, серія
АІ №016876 від 21.03.2011 р. на
ім’я – Шкіндер Леся Ростиславівна,
вважати недійсними.
► Загублений військовий квиток серія УН №0978706, виданий

27.06.1994 р. Ірпінським МВК Київської обл. на ім’я – Янусь Руслан
Леонідович, вважати недійсним.
► Втрачене службове посвідчення військовослужбовця НГУ серія Г
№036994, видане в/ч 3018 на ім’я –
Журба Роман Валерійович, вважати
недійсним.
► Втрачений військовий квиток
серія ГГ №284042, виданий Вишгородським РВК в Київській обл.
23.07.2005 р. на ім’я – Кухленко
Дмитро Сергійович, вважати недійсним.
► Втрачене посвідчення судді
Ірпінського міського суду Київської
обл., видане на ім’я гр. – Кухленко

Дмитро Сергійович, вважати недійсним.
► Вважати недійсним втрачений
державний акт на земельну ділянку
№1927 від 22.10.2004 р., виданий
на ім’я Ходічева Ольга Олександрівна. Ділянка розташована за
адресою: смт Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва), 23.
► Загублене посвідчення дитини з багатодітної родини серія
ДБ №135696, видане відділом у
справах сім’ї та молоді Ірпінської
міської ради 18.01.2017 р. на ім’я
– Войдюк Давид Юрійович, вважати
недійсним.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► Президент Петро Порошенко під час відкриття
дитячої лікарні в Кропивницькому наголосив на
важливості консолідації суспільства перед зовнішніми
і внутрішніми загрозами: «Ви
бачите, зміни відбуваються,
незважаючи на те, що всім нелегко. Але я можу твердо запевнити – найскладніше вже позаду. Країна витримала ці
випробування, українці продемонстрували свою здатність
об’єднатися, протистояти агресору і в умовах війни забезпечити ефективний розвиток». Президент зазначив, що точка
неповернення ще не пройдена: «Відкинути нас назад можуть
як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так
і дії політиків-популістів, які, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести нанівець усі наші зусилля. Вони
готові зрадити все, що люди вистраждали за останні роки».
Порошенко запевнив, що робить усе від нього залежне, щоб
не допустити такого сценарію.

АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ:

кредиту, а з місцевих бюджетів – відшкодування відсоткової ставки або ще частини
суми кредиту», – пояснив голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

як українці переходять на
енергоефективні технології

СОНЦЮ І ВОДІ – ТАК!

Відколи Україна «зіскочила» з російської газової «голки», для
нашої держави розпочався пошук нових міжнародних партнерів та
альтернативних джерел енергії. Серед останніх перемовин – недавня
зустріч Президента Петра Порошенка із американським колегою
Дональдом Трампом. Глави держав обговорили, зокрема, можливості
поставок американського вугілля та зрідженого газу до України.

► До подій 2014 року
українську армію свідомо
й планомірно знищували,заявив Петро Порошенко:
«Я згадую травень-червень
2014 року, коли армія не
знала, що таке бронежилети,
кевларові шоломи, аптечки
у
фото: В.– Шилов
військах їх ніколи не бачили, фінансова мотивація солдат
та офіцерів також тяжіла до нуля. Військо розкладалося під
впливом російської пропаганди, яка заколихувала не тільки
Збройні сили, але і все суспільство казками про те, що нібито на нас ніхто і ніколи не нападе і нам не потрібні жодні
оборонні блоки». За словами Президента, українську армію
свідомо знищували, знімаючи з озброєння найбільш боєздатні зразки техніки. «До цього причетна ціла низка попередніх керівників Міністерства оборони, і цьому злочину
ще належить дати не тільки кримінальну, але й політичну і
моральну оцінку», – заявив він.
► Лідери «нормандської четвірки» під час телефонної розмови 22 серпня підтримали запровадження перемир’я перед початком навчального року. Учасники
переговорів домовилися про персональну роботу над дотриманням Мінських угод на основі режиму припинення
вогню, висловили надію, що це призведе до стійкого поліпшення ситуації безпеки в інтересах школярів і всього цивільного населення Донбасу. Безстрокове припинення вогню
має розпочатися з опівночі 25 серпня.
► Із початку року на військову службу за контрактом
у ЗСУ було прийнято понад 17 тис. осіб, в тому числі
1,2 тис. офіцерів, повідомив представник Міністерства
оборони Максим Праута. «Загалом зараз кількість військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах становить
понад 120 тисяч осіб», – повідомив він. Також за його словами, оперативний резерв першої черги становить майже
130 тис. осіб.
► Наступний рік має стати
в Україні роком будівництва
бетонних доріг, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «Це запустить
багато інших галузей промисловості, дасть додатковий стимул для розвитку регіонів, портів, створить додаткові робочі
місця, забезпечить довговічність доріг. Йдеться, насамперед,
про південь і схід України, – підкреслив він. – У 2016 році ми
заявили, що дороги – це пріоритет. Ми дотримуємося свого слова. 1 тис. км їх було відремонтовано минулого року,
понад 2 тис. км, сподіваюся, нам вдасться відновити цього
року. Ми оголосили 2017-й роком відновлення мостів. Понад 80 мостів буде відновлено, і цю тенденцію ми збережемо на наступні роки», – заявив глава міністерства.
► У Запоріжжі презентовано перший український
вертоліт «Надія». Президент
АТ «Мотор Січ», народний
депутат В’ячеслав Богуслаєв
розповів, що для створення
першого українського вертольоту знадобилося 10 років.
«Сьогодні ви стоїте перед першим українським вертольотом. Ми дали йому назву “Надія”. Це наша надія на розвиток країни, на розвиток високих
технологій. І наша надія, що цей вертоліт матиме багато
модифікацій: і для патрулювання доріг, і для моніторингу
трубопроводів і газопроводів, і для оборонних цілей, і для
сільського господарства, і для пасажирів. В Україні сьогодні
стартувала нова індустрія», – сказав він.
► Новий законопроект
«Про освіту» повністю готовий до розгляду у другому
читанні, повідомила міністр
освіти Лілія Гриневич. «За
моєю інформацією, закон
має бути проголосований у
парламенті до Дня вчителя
(5 жовтня – ред.). Його мали
розглянути раніше, в останній тиждень попередньої сесії,
але у депутатів не вистачило часу. До другого читання подано понад тисячу поправок, вони повністю опрацьовані,
щодо них досягнуто згоди», – розповіла вона. За її словами,
закон «Про освіту» є базовим у законодавчому забезпеченні
освіти. Його ухвалення розблокує оновлення законів «Про
середню освіту» та «Про професійну освіту», а також створення закону «Про національну систему кваліфікацій». Нагадаємо, в першому читанні проект закону «Про освіту» ВР
прийняла 6 жовтня 2016 р.

«ГАЗОВІ БАТАЛІЇ»
Боротьба за енергонезалежність, яку Україна веде
останні чотири роки, суттєво вплинула і на розвиток
альтернативної енергетики:
українці активно вдаються до
утеплення будинків, а в селах
з’являється все більше вітряків
та сонячних електростанцій.
До 2014 р. про впровадження енергоощадних технологій і збільшення кількості
джерел «чистої» енергії в Україні майже не йшлося. У 2013 р.
92% усього імпортного газу
Україна закуповувала в Росії.
Поставки «блакитного палива» з Росії повністю припинилися у листопаді 2015 р., а
остаточну крапку у багаторічній газовій війні поставив суд.
31 травня Стокгольмський
арбітраж виніс попереднє рішення, за яким задовольнив
позивні вимоги НАК «Нафтогаз» і відхилив зустрічні вимоги російського «Газпрому»,
а також визнав умови російських контрактів кабальними
і такими, що не відповідають
ринковим принципам.
Міжнародний
трибунал
скасував умову «Газпрому»
«бери або плати», за якою
українська сторона повинна
була купувати 52 млрд кубометрів газу щороку, інакше
нараховувалися
штрафні
санкції. Відтак «Газпром» вимагав сплатити 34,5 млрд
доларів штрафу за газ, який
Україна «недобрала». Ці вимоги арбітраж відхилив. Також суд скасував заборону
російського монополіста на

реекспорт газу. Відтак Україна отримала право перепродавати російське «блакитне»
паливо. Суд також зобов’язав
«Газпром» переглянути ціну
на газ, як мінімум з 2014 р.,
і сформувати її за ринковими
умовами.
«Формула
кардинально
змінена. Вартість газу вже зараз є не тільки меншою за ту
ціну, яку від нас вимагає “Газпром”, вона є меншою, ніж
та, яку зараз Україна сплачує
за газ, купуючи його з європейського напрямку. Тобто
з усіх можливих цін газу на
українському ринку та формула, яку отримали ми, зараз
є найменшою», – прокоментував голова правління НАК
«Нафтогаз» Андрій Коболєв.
Тож борг «Нафтогазу» перед
«Газпромом» може знизитися
з 2,2 млрд до 0,5–1,1 млрд
доларів. Конкретні цифри
учасники процесу зможуть
озвучити після оголошення
остаточного вердикту, який,
на думку експертів, юридично
закріпить проміжне рішення.

НОВІ ПРІОРИТЕТИ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Курс на енергетичну незалежність влада активно закріплює і на державному рівні.
Зокрема, на початку червня ВР ухвалила закон «Про
фонд енергоефективності».
За його допомогою планується здійснити масштабну
тепломодернізацію в країні, а
отже, зменшити необхідність
у субсидіях. За інформацією
Кабміну, цього року на суб-

сидії закладено 47 млрд грн.
Це практично третина усього
оборонного бюджету країни.
Без осучаснення та оновлення
наявних енергосистем і модернізації старих будинків, що
дозволить економити на енергоресурсах і платіжках, існує
ризик, що потреба у субсидіях
виросте до 75 млрд грн.
«Якщо субсидії – це кошти,
які безповоротно витрачаються державою на підтримку незахищених верств населення,
то кошти, які спрямовуються
в енергоефективність, – це
можливість у майбутньому не
тільки зменшити енергоспоживання, а й проінвестувати
економіку країни, малий і
середній бізнес», – зазначив
віце-прем’єр Геннадій Зубко.
Фонд також опікуватиметься програмою «теплих»
кредитів. За даними Уряду,
з початку дії програми нею
скористалося понад 240 тис.
українських родин, які отримали майже 3,4 млрд грн на
утеплення своїх осель.
Якщо кредит оформлює
фізична особа, то держава
відшкодовує 20–35% вартості
у разі купівлі опалювальних
котлів на альтернативних видах палива та індивідуального утеплення житла. Втім, такі
кредити вигідніше оформляти
колективно, утворивши ОСББ
– об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку.
«ОСББ мають нагоду отримати подвійне і навіть потрійне
відшкодування витрат при
утепленні. З держбюджету
їм належить компенсація від
40% до 70% суми “теплого”

Сучасні енергетичні виклики, які постали перед
Україною, активізували виробництво електроенергії з
альтернативних джерел, зокрема з використанням енергії
сонця і вітру. За інформацією
Держагентства з енергоефективності, у 2016 р. було встановлено об’єкти «зеленої»
електроенергетики загальною
потужністю 120,6 МВт, що у
4 рази більше, ніж у 2015 р.
Більша частина з них – сонячні
електростанції.
«Статистика красномовно
свідчить, що темпи розвитку
відновлюваної електроенергетики прискорюються. Значну роль у цьому відіграв прийнятий у 2015 р. закон, який
удосконалив систему “зелених” тарифів», – зауважив
очільник агентства Савчук.
Він дав змогу громадянам,
які мають сонячні й вітрові установки потужністю до
30 кВт, продавати надлишок
електроенергії в мережу. Відтак українці можуть не лише
забезпечувати себе необхідною енергією, а й заробляти
на цьому. «Якщо ми говоримо
про максимально дозволену
30-кіловатну станцію, середній дохід може скласти приблизно 500 доларів щомісяця
або 6 тис. доларів на рік», – зазначив Володимир Севернюк,
директор компанії з монтажу
сонячних батарей.
Це стимулювало інтерес
селян до такого виду енергоресурсів. Зокрема, кількість
приватних домогосподарств,
які використовують сонячні
панелі, за два роки зросла з
244 до 1309.
Ще один вид альтернативної енергетики, який має великі перспективи, – електростанції на біопаливі, а саме
– на смітті. Сміттєпереробні
заводи дозволили б вирішити
одразу дві нагальні проблеми:
екологічну та енергетичну. У
Швеції рівень переробки сміття досягає майже 99%, країна
купує відходи в сусідніх країн,
щоб забезпечити роботою понад 30 електростанцій. А Литва таким чином виробляє до
60% електроенергії.
Україна поступово переймає європейські рецепти
енергоефективності. Це єдиний шлях, який дозволить
вивести енергоспоживання на
новий рівень, оновити енергетичний комплекс, суттєво
заощадити на енергоресурсах
і створити нові можливості для
розвитку економіки. За даними Міжнародного агентства з
відновлюваної енергетики, у
2030 р. частка енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні України може скласти щонайменше
21%. А за деякими сміливими
прогнозами – і до 50%.
Центр громадського
моніторингу та контролю

Шановні ірпінці! Колектив волонтерів вітає вас зі святом —
Днем Незалежності України!
У цей святковий день зичимо вам міцного
здоров’я, щастя, родинного добробуту,
душевної рівноваги та впевненості в
майбутньому.
Бажаємо, щоб ваша важлива праця на
благо Батьківщини та українського народу
завжди була плідною та натхненою і
дарувала вам лише радість та задоволення.
Колектив ГО «Волонтерська рада»

ПОСТАТЬ
Фото: В. Шилов

№ 34. 26 серпня 2017 року

ЛЮДМИЛА ЛОЗОВА:

«Чим менша залежність від грошей,
тим більша залежність від совісті»
Людство міцно застрягло в інформаційних тенетах. Інформація
стала доступною і на будь-який смак. Але споживаючи її, далеко
не всі замислюються над тим, хто ж створює цей продукт і чим
керуються ті люди. У Приірпінні уже майже два роки працює
інформаційне агентство «ІTV» на чолі з головним редактором
Людмилою ЛОЗОВОЮ. От у неї і питаємо про це.
Юлія ОСІНСЬКА, Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ

– Телевізійне життя Ви
починали у Кропивницькому. Людмила Лозова
була обличчям місцевого
телебачення. Як усе починалося? Чи пам’ятаєте свій
перший ефір? Тоді Вам усе
вдалося?
– Це було на початку 90х. Тоді у кожному обласному
центрі існувала популярна
програма «Наші вітання». Я
на той час працювала сценаристом, режисером і ведучою
у модному молодіжному клубі, тому запрошення спробувати себе у ролі телеведучої
сприйняла як цілком логічне.
То була приватна телекомпанія «ТТV». До речі, там же
робили свої перші професійні кроки на той час симпатичні кіровоградські старшокласники, а тепер справжні
телезірки: Павло Кужеєв
(головний редактор каналу
«112») і Анна Жижа (творець
і шеф-редактор соціального
реаліті «Ревізор» на «Новому
каналі»). Щодо свого першого запису: сама собі не сподобалася. Голос – чужий. Спина
скручена… Але директор
компанії сказав – все, працюй. Я лишилася. За кілька
місяців, крім вітань, почала
знімати і робити авторські
програми. Спочатку розважальні, а потім підібралася і
до суспільно-політичних.
– Наскільки тодішнє телебачення відрізняється від
сучасного ТБ?
– Технологічно – змінилося все. Починаючи з пошуку
інформації (раніше – тільки
архіви та бібліотеки, ніякого
Інтернету) і написання сценарію (писала ручкою, переписувала по кілька разів) до
зйомки і монтажу. Починаєш
готувати сценарій – гори касет носиш за собою, монтували на відеомагнітофонах із
тією ж горою, набір шрифтів
– обмежений, ефектів – прак-

тично нуль. Пам’ятаю, як
перші заставки до програм
збирали з кадрів, вирізаних
із заставок провідних кінокомпаній світу. А запис ПТС
(пересувної телевізійної станції – ред.) на плівці – це взагалі окрема тема. Із плівкою
важко покреативити, і відповідальність у кадрі неабияка.
Із поширенням комп’ютерів і
цифрових технологій все стало швидше, зручніше, ефектніше… Зараз картинка значно краща, але дуже часто за
нею ховається низькопробна
журналістика. Раніше глядача
тримали біля екрану зміст і
людина в кадрі. А тепер треба видовище. Хоча якщо трапляється Людина, якій є що
сказати і яка може це зробити
щиро та цікаво, – то й сьогодні вона в ціні.
– Ви вважаєте телебачення, та й журналістика загалом, можуть бути незалежними?
– Незалежними? Від чого?
Як бути незалежним від читача, глядача, слухача? Якщо
про них не думати, то одного разу твоя робота стане
нікому не потрібною. Якщо
працюєш на того, хто найняв
тебе на роботу, то залежиш
від нього. А ще є традиції,
технічний прогрес, професійна етика, закони всесвіту…
Якщо ж говорити про телебачення – то воно найбільш
залежне у матеріальному
плані, порівняно з іншими
медіа. Це дуже дороге задоволення для людства. Без
інвестора, якому або подобається така «іграшка», або є
нагальна потреба формувати
необхідну йому громадську
думку, телебачення не створити. А якщо вже є батько, то
всім відомо: хто в домі хазяїн
– той замовляє музику. Якщо
навіть уявити собі ідеального батька, який не впливає
на редакційну політику, то є

комерція – замовники платять і диктують умови. Про
залежність від глядача поки
мовчу – абонплату у нашому
суспільстві ще не готові платити. Хоча це був би найчесніший варіант. Взагалі тема
безплатних ЗМІ – це окрема
і дуже важлива тема. Особливо, що стосується друкованих
видань. Безплатними можуть
бути тільки рекламні речі, бо
вони оплачені рекламодавцем. Тому якщо безплатно
роздається
суспільно-політична газета – значить думайте, хто її оплатив і навіщо.
Якщо говорити коротко – ступінь незалежності ЗМІ прямо
пропорційний витратам на
його функціонування. Чим
менша залежність від грошей,
тим більша залежність від совісті.
– Ви були артисткою
обласної філармонії, ведучою ток-шоу в Кіровограді
і Дніпропетровську, перемагали у журналістських
конкурсах і раптом пішли у
політику. Що сталося?

Фото: В. Шилов

Людмила Лозова з Михайлом Пуговкіним на
Міжнародному кінофестивалі «Разом»
на телебаченні, залишалася
тільки одна – генеральний
директор обласної телекомпанії. Я розуміла, що то позиція політична. А в політиці
досвіду у мене не було. От і
почала його вивчати. Почала
одразу з кандидата у депутати Верховної Ради від партії

Серед колег: Юлія Осінська, Володимир Пономаренко,
Василь Чернявський, Сергій Рожновський

«Яблуко». Не перемогла, але
познайомилися з політичною
кухнею. Мала досить непоганий результат для новачка – із понад 20 кандидатів
вийшла на 6-е місце.
– Але окрім суто журналістики і політики Ви ще
й знімали кіно і навіть перемагали у конкурсах. То
що ж Вам найближче до
душі? Де Ви себе знайшли
по-справжньому? А де загубили?
– Знаю, що загубила б себе
у бізнесі. Це точно не моє.
Важко у політиці: занадто
брудно. Найкраще почуваю
себе у колі творчих людей.
Це не обов’язково артисти,
поети, художники. Хоча я щаслива, що такі люди завжди
присутні у моєму житті. Для
мене творчі ті, які не руйнують, а створюють: гарне, корисне, приємне.
– Уже понад 10 років
Ви живете і працюєте на
Голова Держтелерадіо Іван Чиж вручає Людмилі Лозовій відзнаку Приірпінні. Що Вас сюди
«Професіонал ефіру України», 2006 р. привело?
– Ми приходимо на Землю, щоб вчитися. Закінчується один етап, починається інший. На той час я
вже попрацювала на всіх
можливих творчих посадах

– Все та ж політика. Коли
я пішла на вибори, неофіційним розпорядженням голови облдержадміністрації
закрили мою програму, скоротили мою посаду, заборонили керівникам підприємств
спілкуватися зі мною. Наскільки це було критичним?

Зважаючи на те, що я була
популярною ведучою, вела
всі офіційні заходи і весілля
місцевої еліти, такий поворот
не тільки обмежив коло мого
спілкування, а й доходи моєї
сім’ї. І саме в цей час один із
героїв мого ток-шоу запропонував мені роботу в Києві.
Інша героїня тієї ж передачі
запросила до себе в гості в
Київ. З’ясувалося, що і місце
роботи, і її житло розташовані поруч (тепер я розумію,
що то не була випадковість).
Я прийняла пропозицію, отримала нову роботу і тимчасове житло. Почала працювати прес-секретарем групи
компаній «Фокстрот». Пізніше очолила PR-департамент,
стала PR-директором великого бізнесового холдингу. У
рамках одного соціального
проекту «Фокстроту» – «Похід
Пам’яті» – вперше виїхала по
роботі за місто – шукали місце для проведення заходу з
ветеранами війни. Вибрали
гостомельські ДОТи. Тоді я
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вперше побачила цей край
і відчула, що могла б тут лишитися назавжди. У 2005-му
переїхала.
– Раніше Ви проводили
тут різноманітні культурні
заходи. У Вас дуже красивий голос, Ви володар багатьох відзнак як кращий
коментатор. Чому Людмили Лозової не видно зараз?
Чим живете сьогодні?
– Не видно, але чутно.
Мій голос можна почути за
кадром у сюжетах інформаційного агентства «ITV». Наше
агентство засноване Фондом
громади Приірпіння. Ми працюємо в Інтернеті, випускаємо новини і кілька програм:
«Нова студія», «Топ-Ляп», «Голодний дегустатор». Намагаємося шукати нові формати
(наприклад, репортаж-шарж
з Василем Чернявським), іноді нам це вдається, іноді ми
не задоволені зробленим і
шукаємо себе далі. З обласними колегами створили громадську організацію «Спілка
журналістів Київщини». Допомагаємо один одному у
професійних і юридичних
питаннях, створюємо спільні
творчі проекти, займаємося
підготовкою юних журналістів. Робота в агентстві займає
левову частку мого життя. А
точніше – це велика частина мого життя, наповнена
творчістю, випробуваннями
і любов’ю один до одного.
Саме стосунки в команді визначають прагнення бігти на
роботу.
– Проект «ITV» часто називають заангажованим і
надто приторним. Ви хоч
іноді критикуєте міську
владу?
– Завдання інформагентства – не критикувати, а
інформувати. Про що – це
інше питання. Ми справді намагаємося показати переважно позитивні зміни в нашому
регіоні. І це – моя принципова позиція. Занадто багато
негативу в інформаційному
просторі: образи, ненависть,
песимістичні сценарії… Журналістика перетворилася на
суддю і ката. Журналісти вішають ярлики і сіють ворожнечу. Суцільна боротьба в
житті, в газеті, на екрані. Вважаю, що це – найбільша біда
нашого суспільства. Тому я
щиро радію, коли бачу позитив і ділюся ним з іншими.
Тим більше що в Ірпені за
цим далеко ходити не треба.
Місто переживає особливий
період, і тільки сліпий і дуже
заангажований не бачить, що
тут відбуваються історичні
зміни.
– Проект «Ірпінь-ТБ»
був першим телевізійним
проектом в Ірпені. Сьогодні ЗМІ стає все більше. Як
Вам працюється в умовах
конкуренції?
– Цікаво працюється. Конкуренція не дає розслаблятися.
– А можливо, варто уже
виходити за рамки Інтернету? Чи плануєте створювати
власний телеканал?
– Щодо свого телеканалу – читайте відповідь на
третє питання. Основне питання – фінансове, а своїх
коштів мені вистачало тільки
на друк власної газети «Вісті
Приірпіння». Та й думаю, що
місцеві телеканали довго не
проживуть. На екранах телевізорів їх задавлять потужні
телевізійні монстри, а про
подальший розвиток Інтернет-проекту можна подумати.
– А яка Людмила Лозова
поза роботою? Про що мрієте сьогодні?
– Поза роботою – сім’я,
онуки, дім, сад, город… і
мрії. Мрію про те, щоб люди
стали добрішими. Мрію мати
більше часу і знову робити
авторський проект, можливо,
авторське кіно, яке б допомагало людям змінюватися на
краще.
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

№ 34. 26 серпня 2017 року

Вітаємо з днем народження
Галину Євгенівну Савчук,

головного лікаря Ірпінської СЕС,

Марину Вікторівну Нальопу,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай ваша молодість ще довго квітне,
Усмішка хай лягає на вуста,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам у житті перетинає шлях!
Виконавчий комітет ІМР

Народний календар
28 серпня – 3 вересня
ІМЕНИНИ

28 серпня – Успіня Пресвятої Богородиці, перша Пречиста. Початок молодого бабиного літа. Якщо погода молодого
бабиного літа (з 28 серпня по 11 вересня)
гарна, то старе бабине літо (13–21 вересня)
буде негожим. Яка перша Пречиста – така
й осінь. Як на Пречисту йде дощ, то осінь
буде погана, дощова, сльотлива і холодна. І навпаки: як не
буде дощу, то тепла, сухувата, без болота.
29 серпня – Третій Спас, горіховий. Якщо журавель
відлетить до третього Спаса, то на Покрову буде морозно.
Відлітають ластівки. Післяуспіння прийшло – сонце на осінь
пішло.
30 серпня – Миорна, Павла, Аліпія Іконописця. Це
перший відомий з історичних джерел український живописець. Очевидно, походив з Києва або його околиць. Навчався у константинопольських майстрів, які прибули для
оздоблення Успенського собору Печерського монастиря.
Разом з ними юнак виконував мозаїчні роботи і вчився
мистецтву іконопису. У 1087 р. постригся в ченці. Його ікони, що сяяли, ніби сонце, розходилися по всій країні, а деякі з них уславилися як чудотворні. Прославився живописець
і як вправний лікар. Помер у 1114 р.
31 серпня – Флора та Лавра. День встановлено на
честь святих, які жили в II ст. У народі ці угодники вважаються покровителями коней, тому здавна в селах цей день
вважають святом коней. За традицією, на Флора та Лавра
коням дають можливість відпочити, щоб не накликати пошесті, їх купають у річках і ставках, завивають стрічками
гриви у коси, кроплять свяченою водою, тощо.
1 вересня – Тимофія, Андрія Стратилата. У цей день
завжди тепло. Вітер, що дме з півдня, обіцяє добрий урожай вівса.
2 вересня – Самійла.
3 вересня – Тадея. На Тадея селянин не журився – в
хаті хлібець завівся. Якщо цей день буде ясний, то ще чотири тижні буде хороша погода.

Вітаємо з днем
народження
Івана Єгоровича СПАСІБКА,
Миколу Андрійовича ВОЛОЩУКА!
Скільки років вам не питаємо –
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими літами вітаємо,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя ваше піснею буде,
А цій пісні не буде кінця!
Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

Періоди, за які будуть
враховуватися доходи
для нарахування субсидії
на новий опалювальний
період 2017–2018 рр.

хуванням доходів за І півріччя поточного року.
Інформацію про доходи
надавати не потрібно, як і раніше її нададуть ДФС (податкова інспекція) і Пенсійний
Постановою
Кабіне- фонд України.
ту Міністрів України від
18.08.2017 №609 змінено НОВЕ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
період, за який враховуються
«МОНЕТИЗАЦІЇ»
доходи під час призначення
субсидії для відшкодування (ПОВЕРНЕННЯ «ЖИВИХ»
витрат на оплату житлово-ко- ГРОШЕЙ ЗА ЕКОНОМІЮ
мунальних послуг: з чотирьох
кварталів до двох кварталів СУБСИДІЇ)
у списку одержувачів суб(6 попередніх місяців).
Надано можливість у разі
Із жовтня 2017 р. розраху- смерті власника рахунків зе- сидії, виплачувати готівкові
нок буде проводитися з ура- кономлених коштів, який був кошти за економію субсидії
одному із членів родини. У
зв’язку з цим необхідно подати заяву одному із членів
родини, на якого проводилось нарахування субсидії,
до 1 вересня 2017 року.

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ЗА
НАЯВНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ
З ОПЛАТИ ПОСЛУГ

СПРАВИ

САД І ГОРОД

До 10–15 вересня можна садити суницю. На початку вересня
слід прибрати картоплю середніх сортів, скосивши за тиждень
до збирання бадилля. Його не можна залишати на полі, оскільки при збиранні бульб на них може потрапити фітофтора з
бадилля. Бадилля треба підсушити і спалити на багатті. Попіл
можна використовувати для розкислення ґрунту і підживлення
рослин; збудника фітофтори в попелі, природно, немає. Для
оздоровлення ґрунту відразу по зібраному полю слід посіяти
білу гірчицю. Весь вересень можна садити ягідні кущі: малину,
смородину, аґрус, жимолость і горіхи. Також із останніх днів
серпня можна садити озимий часник садять.

Магнітні бурі

30 серпня, 1 і 2 вересня очікуються збурення магнітосферии Землі.
31 серпня прогнозується магнітна буря.

Відтепер при призначенні
субсидії на наступний термін
буде враховуватись наявність
простроченої понад два місяці заборгованості з оплати
послуг. Якщо сума заборгованості перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (340 грн),
субсидія призначатися не
буде до погашення боргу або
заключення договору реструктуризації заборгованості.
Управління праці та соцзахисту
населення ІМР

Як здійснюється
прийняття спадщини

Календар сприятливих днів

СПРАВИ
29 і 30 серпня – найкращий час для того, щоб
зустрітися з друзями, але варто уникати нових
знайомств у ці дні.
28 і 31 серпня – найсприятливіший час для того, щоб почати займатися новою справою, відкрити бізнес, зробити
інвестиції в майбутній робочий проект.
1 вересня – займіться творчою діяльністю, рукоділлям,
малюванням або музикою; можна відвідати
театр або бібліотеку.
2 вересня – належний час, щоб зайнятися поліпшенням побуту – прибиранням, ремонтом.
3 вересня – день, який варто провести із друзями та родичами; також у цей день добре відпочивати і набиратися сил.

На прохання і за дорученням громадськості
Валентина КУЛІНИЧ

НОВЕ ПРО СУБСИДІЇ

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

КРАСА ВОЛОССЯ

Щира вдячність від батьків багатьох дітей підприємству «Деліція», його керівникові Роберту Секері за
чудово облаштований дитячий майданчик на розі вулиці Університетській та 1-го
Українського провулку.
В оточенні могутніх дубів, розмальований різними кольорами майданчик, як квіточка, прикрасив ще один куточок нашого міста. Тут і в спекотний день діткам приємно
погратись, а одночасно і батькам відпочити.
Разом із тим прохання – дати доручення службам, які
відповідають за безпеку людей на дорогах, щоб по провулку перед входом на дитячий майданчик намалювати
«зебру», а по вулиці Університетській, де магазин «Лоток»,
під’їзд до готелю, зупинка для маршрутного таксі 7-Б і
379, встановити «лежачих поліцейських».

ЕКОНОМІЯ

2 вересня – День нотаріату
День нотаріату відзначається в Україні щорічно 2 вересня. Професійне свято нотаріусів встановлено указом президента Віктора Ющенка в 2010 р. на підтримку ініціативи
Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.
3 вересня – День підприємця.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 30
серпня, 2 і 3 вересня.
Дні, коли слід утриматися від стрижки волосся: 31 серпня, 1 вересня.

Спасибі за дитячий
майданчик!

Процедура спадкування
у нас асоціюється, м’яко
кажучи, з неприємними
емоціями, адже цьому
передує важка втрата
близької людини. Не
встигла людина оговтатись,
як постає питання
спадкування майна.
Це потребує негайного
вирішення, оскільки дії
спадкоємця обмежені у
часі.
Для пересічного громадянина цей процес може викликати багато питань. Наприклад: куди звертатися для
прийняття спадщини? В який
строк? Які документи необхідні для прийняття спадщини?
Спадкування здійснюється
за заповітом або за законом.
Спадкоємцями за законом
і за заповітом можуть бути
фізичні особи, які є живими
на час відкриття спадщини, а
також особи, які були зачаті
за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття
спадщини. Право на спадкування за заповітом мають
особи, визначені в заповіті,
а от право на спадкування
за законом мають особи, визначені у ст. 1261–1265 ЦК
України у порядку чергово-

сті (діти, один із подружжя,
батьки; рідні брати та сестри,
баба і дід, рідні дядько та тітка; особи, які проживали зі
спадкодавцем однією сім’єю
не менше п’яти років до часу
відкриття спадщини; інші
родичі до шостого ступеню
споріднення включно, утриманці).
Спадкоємець за заповітом
чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який
бажає прийняти спадщину,
має особисто подати нотаріусу протягом 6 місяців заяву
про це. Тут важливо знати, що
у випадку, якщо ви пропустили цей строк для прийняття
спадщини, то вважаєтеся, що
ви не прийняли її.
Але тут необхідно зазначити, що є дві категорії осіб,
які 6-місячним строком не
обмежені: 1) спадкоємець,
який постійно проживав разом із померлою особою на
час відкриття спадщини, і
який буде вважається таким,
що прийняв спадщину, якщо
протягом 6 місяців він не заявив про відмову від неї; 2)
малолітні, неповнолітні, недієздатні особи, а також особи,
цивільна дієздатність яких обмежена.
Ви маєте вибір: звернутися до державної нотаріальної контори чи до приватної
відповідного нотаріального
округу за місцем відкриття
спадщини.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО
НАДАТИ НОТАРІУСУ ДЛЯ
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА
СПАДЩИНУ, НАПРИКЛАД, НА
БУДИНОК ЧИ КВАРТИРУ?
Орієнтовний перелік документів, необхідних для
оформлення спадщини (наприклад, на квартиру чи будинок):
– свідоцтво про смерть
спадкодавця;
– довідка з ЖЕКу або будинкова книга, в якій обов’язково зазначається за якою
адресою проживав спадкодавець та з ким;
– довідка про причину
смерті спадкодавця;
– паспорти спадкоємців та
їх ідентифікаційні номери;
– документи, що підтверджують родинні стосунки;
– документи, що підтверджують право власності на
майно померлого (правовстановлюючі документи на
будинок чи квартиру: свідоцтво про право власності, договір дарування тощо);
– документи, що підтверджують право на пільги (чорнобильське посвідчення).
Цей перелік не є вичерпним, лише орієнтовним,
оскільки прийняття спадщини
в кожній ситуації має індиві-

дуальний характер і підхід.
Тому це досить трудомістка процедура, яка потребує
багато часу і терпіння, правильного підходу. Самостійно пройти цей етап досить
складно, постійно виникають
різні питання і складнощі,
непорозуміння. Ви задаєтеся
питаннями, на які вам складно знайти відповідь, у деяких
випадках вони незрозумілі
для вас.
Якщо ж трапилося так, що
строк на прийняття спадщини
ви все таки пропустили, то необхідно в судовому порядку
поновлювати, а це, як розумієте, потребує часу.
З будь-якої ситуації є вихід,
однак не зволікайте, не займайтеся самодіяльністю, не
загострюйте проблему, звертайтеся до досвідчених, професійних, надійних юристів,
адвокатів, які завжди зможуть
прийти вам на допомогу.
І це – лише невеличка, але
основна частина матеріалу,
що можна було б розповісти
про процедуру прийняття
спадщини, тому в наступному
номері ми розглянемо тему:
яким чином розподіляється
майно між спадкоємцями і
що таке обов’язкова частка у
спадщині?
Ігор КОЗАК, адвокат

РЕКЛАМА
ПОСЛУГИ АДВОКАТА
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 1, оф. 11
тел.: (067) 460-88-55, Ігор Козак

НА ДОЗВІЛЛІ

СМАЧНО І ПРОСТО

КВАСОЛЯ
ТУШКОВАНА В
СМЕТАНІ

ІНГРЕДІЄНТИ:
• хліб білий тостовий –
6 скибочок;
• сир твердий або
плавлений порційний –
6 пластинок;
• яйце куряче – 2 шт.;
• пластівці вівсяні –
1 скл.;
• сіль;
• олія для смаження.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• квасоля – 2 скл.;
• сметана – 1 скл.;
• цибулина – 1 шт.;
• сіль, перець, лавровий
листок, інші приправи – за
м’яка. Коли буде майже досмаком.
варена – посоліть.
Після цього візьміть глиПРИГОТУВАННЯ
боку сковорідку, налийте
Сам рецепт приготування туди трохи олії і легко обквасолі є простий, зусиль іде смажте подрібнену цибулиннебагато, а от часу… як і ко- ку (або півцибулинки, за смажен рецепт із квасолі, трохи ком). Одразу вкидайте туди
забирає. Тож, квасолю не- відварену квасолю, можна
обхідно наперед замочити у разом із рідиною, в якій
холодній воді, можна на ніч, вона варилася (якщо її не
а краще на добу. Тоді слід надто багато). Додайте пряпоставити її на невеликий мо туди сметану і приправи:
вогонь і варити, доки стане перець, сіль тощо. Тушкуйте
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ПРИГОТУВАННЯ
цю смакоту хвилин 15, якщо
потрібно, доливайте рідини.
Після цього зніміть із плити,
подавайте у гарячому вигляді. Можна як гарнір або як
окрему страву, вона досить
ситна. Смачного!

ГАРЯЧІ
БУТЕРБРОДИТРУБОЧКИ

Обріжте скоринку хлібних скибочок і розкайте
скалкою. Розкладіть на
хліб пластинки сиру. В
одній мисці збийте яйце із
сіллю, у другу висипте вівсяні пластівці. Хлібні скибки разом із сиром скрутіть рулетиком, вмочіть
у яйце, потім – у вівсяні
пластівці і обсмажте на
розігрітій пательні до золотавої скоринки.
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АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 28 серпня – 3 вересня
2017 року
ОВЕН (21.03–20.04)
На початку тижня хтось із
родичiв може запропонувати вам вигiдну роботу.
Товариство друзів порадує
вас у вихiднi. Сiмейний
затишок i доброзичливiсть близьких
пiднiмуть настрiй.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Тиждень подарує вам кiлька
чудових можливостей. Ви
зможете радикально
змiнити iмiдж, роботу – на
нову, цiкавiшу i прибуткову.
Дiти доставлять не тiльки клопiт, але й
принесуть багато радостi.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Чудовий час, щоб
займатися кар’єрою,
вести складнi справи. А
ось для особистого життя
момент, на жаль, не кращий. Але
якщо не пригнiчувати своїм
авторитетом близьких, то сiмейне
життя принесе тiльки радiсть.
РАК (22.06–23.07)
Ох, ну i тиждень! Втілення
честолюбних планiв,
звершення трудових
подвигiв i екстравагантних вчинкiв, флiрт направо i налiво. Але не забувайте
головне – за будь-яких обставин
залишайтеся собою.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Тиждень пов’язаний із
рiзноманітними ризиками.
Радимо бути обережнiшими. Є побоювання, що
прийнявши у серединi
тижня пропозицiю якоїсь впливової
особи, ви можете позбутися i грошей,
i репутацiї.
ДIВА (24.08–23.09)
У вас все вийде! Якщо ви
розраховуватимете тiльки
на себе. Не варто
сподiватися на пiдтримку
впливових осiб – пообiцяють, але не зроблять. Удома теж
прагнiть управлятися самi, ну,
може, дiти трохи допоможуть.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Досить напружена ситуацiя
i в справах, i особистому
життi. Роботi заважають
незiбранiсть i неуважнiсть.
Сiмейнiй iдилiї явно
заважатимуть ваша образливiсть,
примхливiсть i нерозважливі грошовi
витрати.
СКОРПIОН (24.10–22.11)
Тиждень надзвичайно
цiкавий i загадковий.
Початок тижня може пiднести сюрприз, який змiнить
ваше життя. У серединi тижня
ймовірні непередбаченi витрати, якi,
проте, принесуть вам радiсть.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Хороший тиждень –
гармонiя в особистому
життi, та i на роботi все
в порядку... Але ви не
радi. Хочеться чогось
бiльшого. Опустiть задертий догори
нiс i радiйте простим речам.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Багато роботи – i на
службi, i вдома. Але
все-таки варто знайти час
i на спiлкування з
друзями – є шанс не
просто добре повеселитися, але й
обговорити важливi питання. Вихiднi
краще провести з родиною.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
На початку тижня
найкраще здiйснювати творчi плани,
бiзнес із дiловими i
серйозними людьми.
У серединi тижня
можна поринути в авантюри i
пригоди. Влаштуйте своїй
«половинцi» свято.
РИБИ (20.02–20.03)
Перiод можна
охарактеризувати як
дiловий та водночас
конфлiктний. Ви багато
чого заплануєте i добиватиметеся
свого, усуваючи на своєму шляху
всi перешкоди. Не втратьте своїх
друзiв у пошуках удачi.
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Щиро вітаємо з ювілейним Днем народження

виваженого керівника, дуже добру, чуйну, надійну і комунікабельну людину,
дивовижно світлої, джерельно чистої душі,
яка вміє дати мудру пораду і підбадьорити,

Світлану РОССТАЛЬНУ!

Серпень. Кінець літа. У цей час в Україні збирають врожаї.
І саме під сузір’ям Діви, в селищі Мошанець на Чернігівщині народилася Світлана, яка із самого раннього дитинства уявляла себе лікарем.
І так поступово пішли роки невтомної праці, коли підручник хімії вивчається напам’ять, коли всі формули можеш розказати навіть спросоння. Світлана закінчила
школу із золотою медаллю.
Настав час вступних екзаменів у медичному інституті. Світлана складає іспит
ректору інституту, який був вражений її знаннями, і потім, після закінчення третього курсу, він нагороджував Світлану Ленінською стипендією і був шокований, бо
Світлана стала першим Ленінським стипендіатом Івано-Франківського медичного
інституту. Вона була гідною цього звання: краще за всіх навчалася, могла організувати навколо себе активну молодь, грала на баяні, співала, танцювала – життя
навколо неї вирувало.
Закінчила Світлана Іванівна Івано-Франківський медичний інститут в 1973 р.
з відзнакою, і розпочалася її трудова лікарська діяльність спочатку в Прилуках, а
потім і в Ірпені – спочатку заступником головного лікаря з поліклінічної роботи, з
1997 р. – завідувачем Ірпінської міської поліклініки, а з 2002 р. – головним лікарем
Ірпінської міської поліклініки.
Усі роки своєї трудової діяльності Світлана Іванівна присвятила галузі охорони
здоров’я, улюбленій справі.
Лікар від БОГА, Людина з великої літери – так про Світлану Іванівну кажуть її колеги.
Ми всі сьогодні вітаємо Вас із Вашим ювілейним Днем народження. Бажаємо, перш за все, здоров’я, енергії,
оптимізму і гарного настрою. А ще, шанована наша, – руху вперед, на випередження! Хай у Ваших світлих
задумах буде мудрість у роботі, у серці – світло і тепло від людської вдячності за всі ті добрі справи, які Ви
даруєте всім оточуючим.
Вас поважають як людину, цінують як професіонала, бо Ви володієте великою витримкою, рідкісним даром
спілкування з людьми, вмінням іти до високих цілей. Бажаємо Вам незмінного оптимізму! Нехай віра і надія
допомагають долати всі труднощі, а успіх стане невід’ємним супутником у Вашому житті.
Нехай і Вода, і Небо, і Земля дарують Вам свої щедроти, а Сонце ясне в душу Вашу нехай вселяє свої
промінці, щоб Вам завжди було світло, а нам усім поряд із Вами – тепло!
Залишайтеся назавжди такою, якою ми Вас знаємо і любимо.

Вітаємо з днем народження

Галину Олександрівну Кулик!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Свати, діти та онука

АНЕКДОТИ
***
– А скільки тобі років?
– Непристойно запитувати жінку про таке.
– Гаразд, а коли твій
День народження?
– 6 березня.
– Якого року?
– Не повіриш… кожного!

***
Донька запитує у
мами:
– Мам, а тобі що більше подобається – котики
чи метелики?
– Марічко, Боже збав
ставити татуювання!

– Мам, ну будь ласка. Я
зроблю на самому непомітному місці!
Тут молодший братик
Миколка втручається у
розмову, повільно повертає голову і питає:
– На мозку, чи що?

Колектив Ірпінської міської поліклініки

ТОВ «ЮГ-Логістик»

запрошує:
– водія фронтального навантажувача
на постійну роботу.

Заробітна плата визначається залежно від кваліфікаційного рівня водія
під час співбесіди.

Телефон для довідок: (044) 383-15-93.

Куплю мотоциклы, мопеды
и запчасти к ним.
(096) 102-78-40
УКЛАДАННЯ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИПІД ВІБРОПЛИТУ
швидко та якісно

Можливий безготівковий розрахунок
Тел.: (096) 833-133-4
ТОВ «Компанія Консалдінг – Інвест»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: слюсаря, водія автонавантажувача
(штабельорщика), електромонтера, експедитора, сортувальника та
оператора лінії у виробництві харчової продукції.
смт Гостомель, тел.: (067) 449-14-70 – Тетяна Іванівна

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ

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

ДОРОГО

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

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