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Цій подорожі можна дати одне визначення
– приниження людської гідності.
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Ірпінська Йордань:
ЗЦІЛИ ТІЛО Й ДУШУ!

Із самого

Фото: В. Шилов

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ до Школи юнкорів,
який діятиме при міській газеті Приірпіння – «Ірпінський вісник»!

Для кого?
• для старшокласників, які мають намір пов’язати свою
долю з професією журналіста чи фотографа;
• для студентів, які бажають отримати практичний досвід роботи в у друкованих ЗМІ.
Як це виглядатиме?
Газета «Ірпінський вісник» на постійній основі упродовж
року у своєму виданні виділяє цілу шпальту для діяльності
Школи юнкорів.
Колектив «Ірпінського вісника» здійснює професійний
супровід юних кореспондентів (підготовка текстів, робота
із фотографіями і основи верстки);
Чим наповнювати?
Цікавою, важливою, пізнавальною інформацією про
життя Вашої школи, про її учнів і вчителів, про успіхи і проблеми навчального процесу, про мрії, про те, чим живуть
діти Приірпіння і Ви особисто, що читають і дивляться, де відпочивають і що рекомендують своїм
ровесникам і дорослим.
А ще?
Сторінка Школи юнкорів – це газета в газеті, майданчик для спілкування і висвітлення важливої
інформації, це можливість для творчої і самореалізації і професійних пошуків, це цікаво і змістовно
проведений час і Ваші нові знання!
Телефонуйте: (050) 77-111-97, пишіть: 2015ivirpin@ukr.net і будьте у нашому колі!

ВАС ЧИТАТИМУТЬ В УСЬОМУ ПРИІРПІННІ!

ранку в Ірпені і в
селищах Ірпінського
регіону тривали
хрещенські купання.
Чимало жителів
Приірпіння прийшли
на озеро-кар’єр,
що у мікрорайоні
СМУ в Ірпені,
щоб традиційно
зануритися в
ополонку. Після
купання гості
заходу грілися
біля святкової
ватри, посмакували
теплими напоями
і стравами. За
безпекою людей на
кризі слідкували
рятувальники і
медики. Прийти і
зануритися цього
дня в ополонку міг
кожен бажаючий
аж до вечора. Для
цього щопівгодини
від автобусної
зупинки, що біля
ірпінського вокзалу,
курсував автобус.
Нинішнього року
працював цілий
організаційний
комітет, щоб
влаштувати
хрещенські купання,
врахувавши усі
нюанси і потреби
людей.

РЕДАКЦІЯ

60-416
2015ivirpin@ukr.net
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а,
каб. 55, 56.
Надавайте оголошення,
повідомлення та привітання:
60-416
Офіційний сайт: theirpin.city
РЕКЛАМА: (097) 126-16-17

ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»

на 2017 рік!

Вартість передплати

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.
На 12 місяців – 234 грн.
Передплатити наше видання
можна в будь-якому
відділенні «Укрпошти»

Газета
для кожного!
Передплатний
індекс –

35033

ЧИТАЙ!
theirpin.city

ÒÎÂ «ÊÎÌÏÀÍ²ß ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-²ÍÂÅÑÒ»

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:
- ÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ²Â ÎÂÎ×²Â
- ÂÎÄ²²Â ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À
- ÌÀÉÑÒÐÀ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÎÃÎ ÖÅÕÓ
Достойна заробітна плата
(відрядно-преміальна)
Адреса: смт Гостомель,
вул. Остромирська (Радгоспна), 34

Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна
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ПОДІЇ
ДОБРІ НОВИНИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПУСКОВИЙ
МЕХАНІЗМ СТАРОСТІ
– Зважте мені яблука, – звернувся до мене чоловік передпенсійного віку у супермаркеті.
– Без проблем. Скажіть номер коду товару, –
відповідаю.
– Який ще номер?
Пояснюю, що на ціннику в куточку крупно
зображено кілька цифр, які треба ввести на екрані терезів – і відразу з’явиться наліпочка, на якій
вказана вага і вартість товару.
– Та не розбираюся я у ваших апаратах! Це для
молоді. Ви мені просто зважте.
– Це для всіх, а не лише для молоді! Тут же
дуже просто. Ось зображені групи товарів – усього кілька: овочі, фрукти, цукерки, печиво, соління. Натискаєте і далі вибираєте свій номер. Якщо
його на екрані немає, значить треба стрілочкою
«перегорнути» сторінку далі. І все, ніяких премудростей.
Чоловік знизав плечима, мовляв, однаково
складно, і я залишилася зі стійким переконанням,
що наступного разу він так само буде просити когось зважити йому яблука чи печиво.
Але не він один такий. Відразу пригадалося
дуже багато людей, яким за 45, котрі не можуть
ввести в пам’ять свого мобільного телефону нового абонента, ніяк не навчаться користуватися
електронною поштою, соцмережами, банківською карткою, фотоапаратом, мультиваркою,
поповнювати через банкомат рахунок і таке інше.
Небажання (через лінощі) вчитися? Нездатність
елементарно розібратися в питанні, витративши
разово на це трохи часу? Невміння приймати
нове? Невіра в себе? Повішений самим на себе
ярлик «старої людини», якій уже пізно оволодівати новими навичками й уміннями?
Світ розвивається шаленими темпами, а величезна кількість людей залишаються у дні вчорашньому, позавчорашньому, вороже налаштувавшись проти всього нового. От і відчувають себе
залишеними напризволяще, кинутими всіма, нікому не цікавими…
І я зрозуміла: ось десь із цього моменту починається старість. Адже хіба не відмова від особистісного розвитку і є тим пусковим механізмом,
який починає «згортати» життєдіяльність людини
на землі?
Хіба не це заперечення нових можливостей
і неготовність до постійних змін відсікає чудові
можливості, які просить у життя день новий?
Хіба не означає це, що людина здалася, опустила руки і вона більше не «в потоці»?
Хіба не через це із часом приходить гіркота
усвідомлення життя як минулого?
Однак якщо ви відчуваєте себе на гребені нового дня, хоч інколи зверніть увагу на тих, хто
вважає, що йому не під силу навчитися зважувати
свій крам у супермаркеті. Не робіть цього, як за
малу дитину, замість них, а допоможіть зрозуміти
їм, покажіть, як це робиться. Знову і знову поясніть, як працює банкомат і як поповнити рахунок
свого мобільного телефону.
Нагадайте їм про те, як Сократ провів свій останній день перед стратою – він учив вірш! Стражник, сміючись, запитав, для чого він це робить,
адже завтра його останній день? «От тому і вчу
сьогодні, бо завтра цього вже не зможу зробити».
І самі про це не забувайте!
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Для ірпінських вундеркіндів
БУДЕ СВОЯ МІНІ-ШКОЛА
В Ірпені планують
створити відокремлений
навчальний заклад для
старших класів з поглибленим вивченням спеціалізованих предметів:
точних наук, зокрема
інформатики та енергозбереження.
Таке рішення прийнято
на нараді за участю першого заступника Ірпінського міського голови Дмитра
Христюка, заступника Ірпінського міського голови з
гуманітарних питань Наталії
Семко, представників відділу інфраструктури та освіти.

Передбачається, що до
цієї «міні-школи» здібних дітей відбиратимуть з-поміж
учнів старших класів з найкращими результатами, а
там уже з ними працюватимуть найкращі педагоги не
тільки з Ірпеня та інших міст
України, а й із-за кордону.
Як відомо, 2017 рік в
Ірпені оголошений роком
освіти. Планується добудувати нові корпуси у школах,
здійснити внутрішні зміни
в системі освіти та ввести в
експлуатацію два дитячі садочки.
«Правда Ірпеня»

ВЛАДА І ГРОМАДА

Михайло Гаврилюк вручив сертифікати
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ІРПЕНЯ
Нагадаємо, що Михайло
Гаврилюк був обраний народним депутатом по виборчому округу №95 у нашому
місті. Деякий час він уважно
спостерігав за роботою народних обранців, аналізував
досвід і усвідомив, що саме
він має робити на своєму
місці, чим може допомогти
і що зробити для тих людей,
які віддали йому свої голо«Я маю розвивати свій ок- си. Він і надалі буде активно
руг, щоб він був успішним, включатися в суспільне життя
щоби був прикладом для всієї Приірпіння.
країни, – зазначив народний
За матеріалами офіційного
депутат України. – Справи
сайту ІМР
мають говорити за людину».

Фото: В. Шилов

18 січня народний
депутат України Михайло
Гаврилюк зустрівся
з представниками
бюджетних установ Ірпеня
і вручив сертифікати на
комп’ютерне обладнання
та побутову техніку для
закладів освіти, медицини,
культури, соціальних
служб.

ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ

ЩО БУДЕ НА ТЕРИТОРІЇ БУДИНКУ
ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ?
На Водохреща вперше відкрила свої двері капличка на території Ірпінського будинку
творчості. Це – непоказна невеличка господарська будівля, невикористовувана вже
багато років. Тож тепер їй дали раду.
Текст і фото: Володимир КОСКІН
Керівництва Національної спілки письменників
України й Української автокефальної церкви дійшли в
цьому питанні згоди, отже,
підписана орендна угода.
Цікаво, що парафія святої
мучениці Параскеви по той
бік залізниці давно офіційно
зареєстрована, затверджено
статут, та ось лише тепер
з’явилося місце, де отець
Макарій зможе повноцінно
відправляти службу. Містян
ця новина дуже тішить.
Тим часом відбуваються
перемовини щодо побудови автокефальної церкви на
території БТП, йдеться про
15 соток занедбаної захаращеної ділянки з боку вул.
Стельмаха. При тому церква
візьметься за впорядкування спілчанського парку. Але
це поки що не ухвалені плани, повідомив голова НСПУ
Михайло Сидоржевський.
Він та отець Макарій
одностайно закликають не
придумувати з цієї події
«чорнуху», адже в Ірпені

довкола теми Будинку творчості письменників уже давно чимало чуток ходить. «Всі
рішення мають бути дуже
зваженими, – каже пан Сидоржевський. – Мета – зберегти письменницьку оазу,
земля якої нині, між іншим,
перебуває під жахливим податковим пресом. І в компетенції місцевої влади цей
тиск зменшити».
Вкотре зауважимо, що ірпінська творча інтелігенція
здавна переймається долею
БТП, думка одностайна: Будинок творчості має бути
збережений, там повинні перебувати і творити письменники. А Герой України, класик української літератури,
Юрій Мушкетик у телефонній розмові зауважив: «Не
зберегти Ірпінський Парнас
– це гріх непростимий. Тож
я – за дружбу письменників
і української церкви».
У свою чергу, відповідаючи на запитання ірпінців
щодо будівництва храму на
території Будинку творчості

На фото: Ось у цій будівлі зажевріла нова капличка.
Спілки письменників, де- риторія Будинку письменпутат ІМР Максим Плешко ників має бути парковою
зауважив: «Ніяких дозвіль- зоною».
Нагадаємо, що як повіних документів щодо будівництва на території Будинку домлялося раніше, між Ірписьменників храму або чо- пінським міським головою,
громади
представниками
гось іншого Ірпінський місь- Ірпеня та НСПУ уже були
ка рада не видавала. Більше попередні домовленості про
того, наскільки мені відомо, наміри зберегти цю терипозиція мера Володимира торію як рекреаційну, яка
Карплюка і більшості де- була б служила як містянам,
путатів у тому, що вся те- так і письменникам.

В Ірпені підписано МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
17 січня було підписано меморандум про співпрацю і взаємодію між дорадчими органами інститутів громадянського
суспільства. Таке спільне рішення прийняли представники ірпінської Молодіжної громадської ради, Громадської ради при
виконкомі ІМР і Громадської ради учасників АТО при Ірпінському міському голові.
Олена РОЖАНСЬКА
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Коцюбинські відмінники ТЕЖ
ОТРИМУВАТИМУТЬ СТИПЕНДІЇ
Олена РОЖАНСЬКА
Із початку нового року
найкращі учні коцюбинських
шкіл 7–11 класів будуть отримувати мотиваційні стипендії. «За моєї ініціативи і
депутата Ірпінської міської
ради Богдана Слюсаренка
вже з початку 2017 р. за відмінне навчання кожен учень
буде щомісяця отримувати
300 грн. Інформація щодо
кількості відмінників вже
опрацьована управлінням
освіти і науки ІРМ. Кож-

ній дитині-відміннику (а це
27 учнів із двох шкіл) відкривається так звана картка
юніора, на яку і буде перераховуватись щомісяця зазначена сума», – повідомив
депутат Ірпінської міської
ради Олексій Олійник.
Нагадаємо, що аналогічна система заохочення школярів діє в Ірпені за підтримки нідерландської компанії
«ControlPay».

НОВОВВЕДЕННЯ

Управління інфраструктурного розвитку,
інвестицій та ЖКГ – ЧОГО ЧЕКАТИ?
17 січня було проведено робочу нараду колективу нового Управління інфраструктурного
розвитку, інвестицій та ЖКГ. Обговорили плани роботи, графіки виконань, зони
відповідальності, критерії контролю і звітності.
Олена РОЖАНСЬКА
«Штат управління в більшості сформований із людей,
які вели активне громадське
життя, не мали жодного відношення до органів влади, з
новим правильним мисленням, патріотичним настроєм
та бажанням принести велику
користь для Ірпінської громади. Розуміючи, яка велика
відповідальність покладена
на нове управління та великі
очікування від його ефективності, визначаємо чіткі і зрозумілі робочі плани, систему
оперативного моніторингу,

контроль якості роботи та
співпрацю з комунальними
службами міста, опрацьовуємо алгоритм фінансового
моніторингу
використання
бюджетних коштів, які витрачаються на розвиток міста»,
– зазначає перший заступник
Ірпінського міського голови
Дмитро Христюк.
Крім того додає, що значну увагу буде приділено
інвестиційним
програмам,
формуванню
позитивного інвестиційного іміджу та
сприятливого клімату для

розвитку малого і середнього
бізнесу в нашому регіоні: «У
2017 р. активно розпочнемо запроваджувати проекти

енергозбереження, енергоменеджменту і реалізацію
програми створення нових
ОСББ».

ПОДАТКИ

Майже 30 мільйонів на армію від Приірпіння
На потреби армії
платники Ірпінського
відділення сплатили
29,5 млн грн
військового збору за
2016 р.
Це на 3,5 млн грн більше встановленого завдання. Темпи приросту склали
113,5%. Зокрема, у грудні
2016 р. до бюджету сплачено
3,5 млн грн. Про це повідо-

мив начальник Ірпінського
відділення
Вишгородської
ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл.
Дмитро Шаповалов.
Ірпінське
відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області нагадує,
що нарахування, утримання
та сплата (перерахування)
військового збору до бюджету здійснюються у порядку,
встановленому ст. 168 Податкового кодексу України. Cтавка збору – 1,5% від
об’єкта оподаткування.
Інф. «ІВ»

СПОРТИВНІ КАНІКУЛИ

В Ірпені провели регбі на зимовий лад
Зимові канікули для вихованців Ірпінської спортивної школи насичені й активні! За словами
директора ДЮСШ Володимира Тарасова, мало не щодня дитячий колектив школи залучений до
різноманітних змагань і спортивних заходів. Особливою подією стало «Регбі на снігу», затіяне 13
січня на території ДЮСШ.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА, фото: Володимир ШИЛОВ
Понад три години майже
по коліна в снігу 10–12-річні хлопчаки з Ірпеня, а також
Рубежівки й Дмитрівки ганяли з м’ячем. Усього в іграх
брали участь 46 школярів.
По завершенню змагань діти
пригощалися гарячим чаєм
із печивом і бубликами. Переможцями стали команди
ДЮСШ-1 і з Рубежівки.
«Була чудова погода, тож
вирішили перенести ігри зі
спортивної зали на свіже повітря. Не передати, наскільки
діти були задоволені, скільки
вражень і захоплення вира-

жали їхні очі!». – розповідає
Володимир Тарасов і додає,
що незабаром проведуть ще
один подібний турнір на подвір’ї. Але вже з приготуванням каші у казані на вогнищі.
Адже апетит діти нагуляють
недитячий!
До слова: відразу після
проведення «Регбі на снігу»
колектив ДЮСШ зайнявся
підготовкою до інших змагань, запланованих на наступний день, – «Тато, мама,
я – спортивна сім’я», до яких
залучено 15 родин нашого
міста.

► Віце-президент США Джо Байден сподівається
на співпрацю адміністрації президента Дональда
Трампа з Україною. Про це він заявив під час переговорів з Петром Порошенком, які відбулися в Києві. «Я
приїхав в Україну з підсумковим візитом, щоб віддати
данину поваги досягненням вашого народу, – зазначив Байден. – Сподіваюся, що наступна Адміністрація
Білого Дому також буде вашим прихильником і партнером. Але ніхто не зможе виконати важку роботу замість
вас. Влада та народ повинні поставити потреби України вище за особисті інтереси. Це стосується всіх: членів уряду і парламентарів, суддів, представників ЗМІ,
звичайних громадян, чия робота – вимагати відповідальності від влади. Не можна заперечувати досягнень
України після Майдану. Ви повністю міняєте економіку і політичну систему, розпочали реформи, зміцнили
банківський сектор, впровадили систему декларування
активів для боротьби з корупцією. Завдяки цим життєво
важливим крокам ваша економіка зростає. Але попереду ще багато роботи, щоб Україна нарешті реалізувала
свій потенціал. Реформуйте енергетичний сектор, ліквідуйте залежність від російського газу, працюйте над
прозорою приватизацією, створюйте бізнес-оточення,
яке зробить країну привабливою для інвестицій. Я хочу
закликати народ України: демонструйте свою прихильність верховенству права, боріться з корупцією, переслідуйте чиновників, які збагачуються за державний
кошт. Мова йде про самозбереження. Якщо ви рухатиметесь вперед, я вам гарантую, що американський
народ буде підтримувати вас. Я вважаю, що українці не
можуть і не хочуть відкладати створення вільної, процвітаючої України».
► «Пенсійні» заяви урядовців
Віце-прем’єр Павло Розенко повідомив, що у 2017 р.
пенсії зростуть двічі: «Наступні підвищення відбудуться
1 травня і 1 грудня 2017 р. У середньому пенсії зростатимуть на 11%». Він запевнив, що пенсії виплачуватимуться, незважаючи на дефіцит Пенсійного фонду:
«Що стосується “діри” в Пенсійному фонді. Минулого
року вона становила 156 млрд. Ми закрили її з держбюджету. Цьогоріч дефіцит становитиме 142 млрд.
За рахунок детінізації бізнесу, підвищення зарплат, ми
цього року скоротимо дефіцит Пенсійного фонду приблизно на 12 млрд грн».
► Чинний уряд не підвищуватиме пенсійний вік.
Павло Розенко: «У нас немає ніяких зафіксованих зобов’язань підвищувати пенсійний вік – ні в Меморандумі з МВФ, ні перед іншими інституціями. Але нагадаю:
підвищення пенсійного віку для жінок триває і зараз,
поступово. Це є наслідком реформи, проведеної Януковичем-Азаровим у 2011 р. І це жодним чином позитивно не вплинуло на дефіцит Пенсійного фонду,
він порівняно з 2011 р. суттєво зріс: тоді він становив
40 млрд грн, сьогодні – 140. Проблема Пенсійного
фонду – не в питанні підвищення пенсійного віку, а в
низьких доходах. Сьогодні понад 50% громадян, які
працюють, або не сплачують податків, або сплачують
їх не в повному обсязі. Треба всім зрозуміти, що ми
платимо податки не абстрактній державі, яка невідомо
куди їх діває, ми сплачуємо їх своїм рідним, які сьогодні
на пенсії. І коли владі ставлять питання: «Чому в нас
такі низькі пенсії?», єдина відповідь полягає в тому, що
вони низькі тому, що у нас не в повному обсязі платять
податки».
► Міністерство соціальної політики до березня подасть законопроект, який зробить Пенсійний
фонд бездефіцитним, але може шокувати українців.
Таке повідомлення днями було розміщено на сайті Мінсоцполітики, проте пізніше його видалили. «Ця система
соціально справедлива, оскільки і для президента, і для
простого працівника буде однаковий підхід до нарахування пенсій», – йшлося в повідомленні з посиланням
на міністра соцполітики Андрія Реву. За його словами,
прийняття нового закону може викликати шок. «Але це
необхідний крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд»,
– додав він і анонсував зміни щодо пенсій за вислугою
років і скасування всіх пільг.
► Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі про порушення Росією
Конвенцій ООН з протидії фінансуванню тероризму
та расової дискримінації (позов вже офіційно подано).
«Три роки Росія порушує міжнародне право, здійснює
незаконну анексію Криму, окупацію частини Донбасу,
реалізує політику знищення і дискримінації», – заявив
Президент і нагадав, що російські бойовики скоїли
численні терористичні атаки, жертвами яких стали сотні тисяч безвинних людей, близько 1,7 млн українців
змушені були покинути свої помешкання, а «…ті, хто
залишився в Криму і на Донбасі, зазнають переслідувань. Ці злочини не можуть залишатися безкарними».
Нарешті завершено процес тривалої досудової роботи.
«Росія має заплатити свою ціну за агресію», – сказав
Президент.
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електричка перестала бути
зручним транспортом.
Що це – хибна думка чи свідомі відмовки, аби не розв’язувати складну й невигідну,
Як же всіх нас, приірпінців, муляє електричка! Разючим зменшенням своєї присутності.
на перший погляд, проблему?
Наразі здається, що друге.
Держава по всіх фронтах наступає на своїх підданих: цінами на продукти і речі,
Світова практика свідчить, що
комунальними тарифами, медициною. А тут ще й електрички...
саме залізничний транспорт
Фото: В. Шилов найбільш зручний і ефективний у приміських зонах велиВолодимир КОСКІН
ких міст. Це розуміють навіть
у США, де максимально домінує особистий автотранспорт.
іж станціями Свято- Антоніна Горська, що працює
Електрички після років занешин і Тетерів електро- в «Ашані» у Біличах.
паду розвиваються в Росії і БіКосметолог Людмила взапоїзд проїжджає 16 зупинок,
лорусі. І тільки в Україні певні
серед них: Новобіличі, Лісо- галі у розпачі: «Як я дістаюсь
керманичі радіють, що люди
ва Буча, Ворзель, Клавдієво, в Ірпінь на роботу? До станпересідають на маршрутки.
Кичеєво, Макійчуково, Хутір ції Спартак – на велосипеді.
Замість того, щоб на державГай, Древлянка, Піски... Зда- Маршруток звідти нікуди неному рівні ухвалити розумну
валося б, нещодавно тут кур- має, отож залізниця – єдина
програму модернізації та розсувало 52 пари електричок. А можливість їхати. Загалом
витку приміських комунікатепер їх 22. Чому? Мовляв, таких зупинок багато, коли
цій «Приміське сполучення».
збиткові (у тому числі через єдиний транспорт – залізничМаксимально швидке розв’япільговиків та «зайців») і зно- ний. О 6:45 приходить елекзання проблеми приміських
тричка з Тетерева, вагони вже
шені.
залізничних перевезень має
А чим є для більшості лю- повністю заповнені. Отже,
стати пріоритетом державної
дей електричка? Глас наро- через дві зупинки люди мополітики у сфері транспортду добре чути на покритому жуть і не увійти. Електричку о
ної інфраструктури. Це прямо
7:15
прибрали.
Наступна
–
о
льодом пероні, відкритому
стосується інтересів надзви8:40. Тобто вранці дві годивсім негодам.
чайно великої кількості людей
«Зняти потяги із рейсів – ни різниці, ще й поїзд часто
– електричками регулярно
це найпростіше. Ті, хто це спізнюється. Для людей на
користуються мільйони гророблять, не добираються із платформі, що їдуть на робомадян.
трьома сумками й мішком ти, маршруток потрібна сиовочів зі свого городу та мо- ла-силенна. Траса кілометрів
Безкарний вандалізм
лочкою щотижня на базар. за п’ять, треба через ліс іти.
Електричка
–
єдиний
порятуСеред яких, до речі, є і
Вони вже забули, що таке
вандали. І вони такими є
взагалі – їздити громадським нок, але поїзди знімають, а ти й тримати охоронців). ОкЩе раз наголошуємо, по- здебільшого тому, що безтранспортом. Але десятки кількість вагонів скорочують.
рім того, одразу ж зникнуть дорожі на електричках – це карні. «За п’ять років роботи
Зі
Спартака
квиток
коштисяч людей живуть у іншочерги біля квиткових кас на щоденна життєва потреба машиністом електропоїзда я
му світі, ніби в іншій реаль- тує 8, з Бородянки – 10 грн.
перонах, пасажири не скуп- для величезної кількості лю- досконально вивчив своїх паності. Багато хто не може А маршруткою буде не менчуватимуться біля турнікетів дей. Це не поодинокі подо- сажирів, – каже “по секрету”
знайти роботи у райцентрах ше 25.
і не стрибатимуть із перонів рожі на далекі відстані, коли залізничник Олег С. – Вони
Буває,
що
електричку
і селах, тому змушені їздити
потягами на роботу. Втратити взагалі скасовують із нез- на залізничні колії, щоб об- плюс-мінус година не грає нас зовсім не бояться. Інколи
це – означає втратити смисл розумілих причин. Ремонти минути контрольні “редути”. ролі. Електричками люди що- буває навіть таке, що прямо
роботи в столиці, бо біль- позапланові, заздалегідь не Невже це важко зробити чи денно їздять на роботу і на на станції лізуть на лобове
шість грошей піде на оплату попереджають. Людина при- на це потрібні якісь додаткові навчання. Подивімося на па- скло і просто в тебе на очах
проїзду», – каже юрист Сергій їжджає на станцію і постає пе- кошти? Кондуктор у вагоні – сажирів: це здебільшого люди починають відривати двірце і плата за проїзд, і порядок середнього віку, молодь. На ники! Інколи через вікно ми
Жовнір, який щодня мотаєть- ред фактом.
у транспорті. Електропоїзди розкладі електричок, по суті, бачимо, як із вагонів виносять
У
я
неділю
мала
їхати
на
ся на Київ.
Отже, знімаючи з графіка роботу, та поміняли розклад, підвищеного комфорту, у зав’язана життєдіяльність со- двері, сидіння й навіть мішки
приміські електрички, «Укр- і разом з усіма вхалепилася. вагонах яких працюють про- тень невеличких приміських з алюмінієвими кутиками! Або
залізниця» створює для укра- Довелося пацієнтам телефо- відники, підтверджують це. міст і сіл по всій країні. Проте розфарбовують вагони. А неїнців серйозні транспортні нувати і вибачатися. Втрати- Чим же приміські маршрути з кожним роком мешканцям щодавно жахливо побили напроблеми. І не тільки тран- ла гроші, час, нерви. А маю гірші за регіональні? Чи в них передмість дедалі складніше шого колегу, за те що зробив
заплатити за оренду, світло, їздять не такі самі українці, як
зауваження. Мерзотники безспортні.
тепло і воду. І скільки таких у комфортних електричках?» пересуватися на приміських карно втекли. Найжахливіше
напрямках. Електрички вми- те, що ми нічого не можемо
людей, як і я, змушені зароПриниження людської
рають.
вдіяти, навіть якщо пасажири
бляти на хліб насущний десь! «Опівнічний експрес» –
гідності
А «Укрзалізниця» звітує скаржаться, адже залишати каОсь ситуація у Святошині. не для нас
про падіння пасажиропото- біну за законом ми не маємо
«Цій подорожі можна дати Я прибігла за півгодини, чеКолишнього
правоохо- ку на приміських напрямках, права. А викликати міліцію
одне визначення – принижен- рез 10 хв прийшла електричня людської гідності. А крім ка з пасажирами з Борщагів- ронця з Бучі Володира Е. посилаючись на те, що народ немає сенсу, бо жодного разу
самих умов поїздки – це ще ки, люди ринули... Я пройшла обурює те, що останній елек- пересідає на автобуси і марш- правоохоронці… не приїхали
й некомфортність розкладу, через весь поїзд і вже не зна- тропоїзд вирушає з Києва о рутки, особисті автомобілі. Це на виклик. Тому все, що нам
втрачання часу через низьку йшла місця, щоб сісти. А тут 20:58 (у 80-ті роки в розкладі справді так. Ось тільки причи- залишається, це писати рачастоту курсування поїздів, перед відходом електрички були електрички навіть о пер- ну і наслідок переплутали. Пе- порти».
То хто ж має цьому проти– додає бібліотекарка Ольга народ валить з метро. На- шій ночі). По суті, викинути- ресідають не тому, що зручніПетрівна, яка їздить з Бучі до трамбувалися. Тож у Біличах ми за борт опинилися люди, ше або вигідніше, а тому що діяти?
Ірпеня на роботу. – Електрич- люди вже не змогли зайти в які живуть у передмісті, але
ки запізнюються. При цьому електричку. Вечір, мороз, а працюють у Києві у другу зміінформації — жодної. Навіть, вернутися з роботи неможли- ну. Адже робота в них закінчується близько опівночі. У
якщо й оголосять, що поїзд во. Отака типова картина».
важку ситуацію потрапили тазапізнюється, приміром, на
кож ті пасажири, які полюбля30 хв, ніхто не гарантує, що
ють походи до театру, беруть
«Останнім часом майже
очікування не затягнеться на
участь у масових гуляннях
в кожній електричці
значно довший час. У кращоабо вболівають за свій футперевіряють квитки.
му разі, після наполегливих
больний клуб на стадіоні…
Існують штрафні санкції
звернень до чергового по
Вони після таких нововведень
для “зайців”. Насправді
станції, можете отримати відНа 2017 рік прогнози Фото з мережі Інтернет
відчувають себе другорядниж ревізори беруть стільповідь: “Поїзд запізнюється
не найкращі.
ми людьми. Мабуть, на заки, скільки вважатимуть
на невизначений час”».
лізниці незадовільно працює
за потрібне дати самі
«У вагонах часто виходять
У рейтингу
служба вивчення пасажиропасажири. У підсумку
з ладу двері. І вікна теж, – запроцвітання країн
потоку.
замість очікуваного
уважує пенсіонер Л. ЗакорОтже, кількість електричок
прибутку самі лише
донець. – Який комфорт від
світу
Україна
постійно скорочується, закризбитки. А хто, до речі,
такої поїздки – краще не капосідає
лише
контролює самих контрваються лінії, потяги стають
зати. Що стосується старого
олерів?»
коротшими,
рухомий
склад
107 місце.
рухомого складу, то мені так
старий, оновлення не поміті кортить запитати: а коли в
но. Поїзди переповнені, геть
Сукупні статки населенцих поїздах востаннє робили
відсутній комфорт. Погіршуня світу зросли протягом
прибирання? У вечірні годи- Облік і контроль?
ється криміногенна ситуація.
2016 р. на 3,5 трильйони
ни у вагонах слабке, тьмяне
Письменник
Олександр
доларів. Середній показник
освітлення. Крізь шар пилу Крючков, який об’їздив усю Умови проїзду в електричці
на одну людину становить
і бруду, який тривалий час Київщину на електричках, за- – принизливі для людської
52 800 доларів, проте рінакопичувався на вікнах, не уважує: «На станціях та зупин- гідності.
вень добробуту громадян
відразу зрозумієш, до якої кових платформах працюють
України, навпаки, знизився
станції під’їхав потяг. Дяку- десятки касирів, охоронців, Броунівський рух
на 19%. Про це свідчать
Графік руху електроповати машиністам, що хоч контролерів біля турнікетів. І
щорічні дослідження рівня
зупинки не забувають оголо- в самих електричках ходять їздів нестабільний, їх часто
добробуту і процвітання
шувати, хоча часто – геть не- парами контролери-касири. скасовують через будь-яку
громадян The Credit Suisse гривні. На думку дослідрозбірливо».
Уся ця армія залізничників поломку, бо резерву рухомоResearch Institute – Global ників, бюджет України на
«До речі, «Укрзалізниця» працює, на мою думку, нее- го складу немає. Станційна і
Wealth Report 2016.
інфраструктури
бідкається, що приміські фективно. Посадіть в елек- вокзальна
2017 р. містить у собі заЯк відзначають експер- грози подальшої інфляції
перевезення в електричках тричках кондукторів, і тоді не потребують модернізації.
ти Українського інституту та посилення фінансового
І це при тому, що примісьзбиткові. Звісно ж, вони бу- потрібні будуть квиткові каси
дослідження екстремізму, тиску на бізнес у країні,
дуть такими, бо який дурень на перонах (це додаткові ви- кі поїзди стали своєрідними
однією з основних причин скорочення робочих місць,
чекатиме на електричку в трати на утримання примі- кровоносними судинами для
падіння рівня добробуту зниження реальних доходів
годину пік на не захищеному щень та касирів у них), турні- приміських містечок і сіл.
українців є зниження курсу пенсіонерів.
від холодних вітрів пероні?», кет із дорогою електронікою Завдяки їм, зокрема, у Києві
– вплітає свій голос бухгалтер (їх теж потрібно обслуговува- немає дефіциту робочих рук.

ЗА ЕЛЕКТРИЧКИ ТРЕБА БОРОТИСЯ!

М

ПРОБЛЕМА
Зневага рішень
У газеті «Урядовий кур’єр»
натикаюсь на діагноз і «рецепт»: «Є відчуття, що “Укрзалізниці” (до речі, за офіційними даними, це одна з
найкорумпованіших структур
в Україні – В.К.) вигідно списувати на приміські електрички
всю свою безгосподарність,
зловживання, навіть злочинні
дії, бо серйозно ситуацію на
транспорті ніхто не відстежує.
Нарешті годі вже залізничному керівництву списувати всі свої біди, зокрема,
на пільговиків, через яких,
бачите, з графіків знімають
потяги. Це вже схоже на кампанію цькування пенсіонерів.
От нещодавно молодик ледь
не викинув з вагона бабцю із
кравчучкою. “Через таких, –
кричав бевзь, – я на роботу не
можу спокійно доїхати!”
Соромно було не за чоловіка, а за тих, хто довів пенсіонерів до жебрацького життя.
І щоб заробити собі на хліб,
бабусі й дідусі змушені їхати
до столиці з торбиною сиру
чи кількома пляшками свіжовидоєного молока. Крім того,
держава надала право пенсіонерам безоплатно користуватися послугами приміського залізничного транспорту.
Отже, нехай чиновники й думають, звідки брати гроші на
компенсацію перевезень цієї
категорії українців».
І насамкінець ось таке спостереження. Швидкісні поїзди
Hyundai і Skoda перевозять
близько 1 млн пасажирів на
рік. Приміські електрички
та дизель-поїзди перевозять
стільки ж, але на день. За придбання 12 швидкісних поїздів
держава заплатила близько
360 млн доларів. Приміських
поїздів за останні роки не закуповували взагалі. При цьому рентабельність «хюндаїв»
і «шкод» за нинішніх умов настільки незначна, що насилу
окупає прямі витрати на експлуатацію. А тим часом на ті
самі гроші можна було б купити 80-90 електричок і дизелів,
що збільшило би парк одразу
на 25%!
Особисто моя думка така:
усім нам треба бити у дзвони.
Писати скарги у всі інстанції.
Виходити на залізничні вокзали з плакатами. Не мовчати в
соціальних мережах. За електрички (тобто за себе) треба
боротися!

МІЖ ІНШИМ

60% УКРАЇНЦІВ –
ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ

Якщо в 2007 р. один
українець у середньому
витрачав 6 тис. доларів на
рік, то цього року – лише
1250. Експерти прогнозують, що негативна тенденція збережеться й надалі.
За джерелами Інтернет
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СПОСОБІВ
зігрітися взимку

Проблемою номер один для багатьох українців і надалі залишається оплата комунальних послуг.
Коштовні газ та електроенергія змушують сушити мізки над тим, як не загнутися в усіх сенсах. Хтось
не пускає в житло контролерів і платить за газ стільки, скільки спроможний, скажімо, спалює триста
кубів, а платить за сто. Уже з’явилися умільці, які примудряються красти газ за допомогою тимчасових
врізок, тобто на ніч встановлюють певні гнучкі «трубоконструкції», які вранці прибирають. Ми вирішили
поспілкуватися з ірпінцями і дізнатися, як вони виживають взимку?

Підготував Володимир КОСКІН
Один мій знайомий товариш перебуває зиму у саморобному дачному будиночку (бо пішов від дружини) із
кип’ятильником, призначеним для приготування чаю у
склянці! Він поставив посеред
кімнати десяток колін звичайної батареї центрального
опалення, залив їх водою і,
приварив збоку імпровізований стояк, опустив туди
кип’ятильник.
Періодично
вмикаючи його, він утримує в
кімнаті температуру близько
+15°С. Воістину що голіший,
то мудріший.
Більшість людей перейшла
на жорстку економію, часто
за рахунок здоров’я. Я знаю
пенсіонерку, яка тримається при температурі +13°С.
Багатьох «вдовольняє» хатня
температура в межах +15–
18°С. Знайомий ірпінець з
інвалідністю ночує в кожусі і
валянках при +12°С!

який з електрообігрівачів
може «протистояти» індивідуальному газовому котлу, що
обігріває систему батарей?

Секрети виживання

Чим зігрітися?

А на які хитрощі йдуть ірпінці у приватних садибах, де
немає грубок? За допомогою
працівниць Червоного Хреста
і представників ветеранських
організацій вдалося побачити
багато чого.
На лампочку вішають абажур з фольги. У тому числі на
гасові лампи!
Нагрівають на газу масивні металеві предмети (труби,
ковадла, обрізки рейок та
ін.), які, поступово остигаючи, підігрівають повітря в помешканні.
Встановлюють грубки-буржуйки, виготовлені з бочки,
або банні та інші печі.
Як паливо використовують будь-яку деревину, сухий
гній, бензин, змішаний з піском, і навіть цеглу, намочену
в солярці.
А дехто вже дійшов до
того, що влаштовує в оселях
багаття. Так, так, на чотирьох
цеглинах лежить металевий
лист і на ньому горить вогнище! Головне, щоб полінця
були сухі і бажано березові,
акацієві або дубові.
Як бачимо, творча думка
людей спрямована на пошук
альтернативи газу. Багато ж
людей, не впадаючи в крайнощі, задаються питанням:

Нині на ринку опалювальної техніки можна знайти
такий перелік нагрівальних
елементів, що на практиці
довели свою економність,
функціональність і ефективність:
• масляний калорифер;
• конвектор;
• тепловентилятор;
• інфрачервоний обігрівач;
• енергозберігаючі обігрівачі типу TERMOPLAZA – вони
об’єднують два принципи обігріву: конвекційний і м’який
інфрачервоний. Споживають
електрики в 2-2,5 рази менше, ніж інші обігрівачі.

Як вибрати
«правильний»
обігрівач?
Потужність обігрівача –
його основна характеристика: це кількість теплової
енергії, що виробляється ним
за одиницю часу. Вимірюється ця величина у Вт або
кВт. Отже, для стандартних,
житлових будівель з висотою
стелі 2,5 м обладнання вибирають згідно з наступним
правилом: на 10 м2 необхідно 1 кВт потужності.
Масляний
калорифер
відрізняється
підвищеною

потужністю і тривалим терміном експлуатації. Конвектори швидші в нагріванні і
можуть довго працювати без
особливого збитку для мікроклімату. Тепловентилятори
придатні для короткочасного,
але швидкого прогрівання
повітря в кімнаті («дістають»
шумом, з’їдають кисень).
Інфрачервоні
обігрівачі
відзначаються рівномірністю
прогріву приміщення і економністю, особливо карбонові.
Теплові гармати, електросушарки, кондиціонери
ефективні, але неекономні.
Отже, з вище перерахованих пристроїв найпривабливішим є електрообігрівач,
який об’єднує два принципи обігріву: конвекційний і
м’який інфрачервоний.
Але!
І він є обігрівачем, як би
сказати, локального впливу.
Загалом усі елетрообігрівачі придатні для додаткового
обігріву. Навряд чи вони повноцінно замінять центральне
або індивідуальне газове, або
пічне опалення.
Це – кардинальний висновок. Десять хвилин роботи
газового котла можуть бути
рівнозначні трьом годинам
(і більше) роботи електрообігрівача.

грівом вночі (за рахунок зниженого тарифу).
А тепер ми підходимо до
головного.
Є все-таки способи знизити
споживання газу й електроенергії. І при цьому не мерзнути! І не цупити енергоносії.
Почнемо з банального.
Скільки тепла вдасться заощадити, «одягнувши» будинок?
• Перекриття покрівлі – 10%.
• Вентиляція – 23%.
• Зовнішні стіни – 34%.
• Вікна й двері – 23-30%.
• Перекриття підвалу – 9%.
• Перекриття покрівлі – 10%.
Але що, коли у вас немає
натепер можливості утеплити
будинок?
Тоді є понад 10 (!) способів зігрітися взимку без великих рахунків за струм.

***
Деякі люди люблять дуже
натоплену квартиру або будинок, а потім дивуються
великим рахункам за опалення. Пам’ятайте: кожен
додатковий градус у приміщенні обійдеться приблизно
в 5% додаткових витрат на
енергію. З точки зору медицини найбільш сприятлива
для здоров’я температура в
приміщеннях +18-20°С, у
спальні – +15-18°. При темЯкий же вихід?
пературі приміщень +20°С
Комбінувати використан- витрати енергії на обігрів на
ня газу (вдень) з електрообі- 20% нижче, ніж при +24°С.

«Київоблгаз» посилено відключає боржників
На сьогодні загальний борг за газ мешканців Київської області досяг критичної суми і складає понад
1 мільярд гривень.
«У зв’язку з цією ситуацією ми вирішили максимально посилити заходи з ліквідації заборгованості.
Щоденно наші оперативні бригади виїжджають у рейди по області для відключення боржників, – коментує ситуацію голова правління ПАТ «Київоблгаз» Дмитро Дронов і коментує ситуацію загалом: «Споживачі повинні
розуміти, що неплатежі за газ ставлять під загрозу організацію стабільного газопостачання в опалювальний сезон, оскільки
основна частина тарифної виручки «Київоблгазу» спрямовується на роботу аварійно-диспетчерських служб, ліквідацію
аварійних ситуацій, проведення ремонтів газових мереж і т.д.
Газ – не повітря, а товар, за який потрібно платити. Нам, звісно, також неприємно відключати людей від газопостачання,
проте це наша робота, ми вимушені це робити.
Хочу нагадати споживачам, що сума боргу понад 30 тисяч гривень дає законне право компанії у судовому порядку
накласти арешт на рахунки та джерела доходів боржника і навіть конфіскувати майно. Проте ми завжди намагаємося йти
назустріч споживачам та даємо можливості для реструктуризації боргу і оплати його частинами.
У боротьбі з боржниками ми також залучаємо Державну виконавчу службу. За її допомогою наразі накладено арешт на
майно, рахунки та джерела доходів кількох сотень боржників.
Від платіжної дисципліни залежить наш розвиток, наше майбутнє, безпека споживачів та розвиток сервісів. Тому хочу
закликати наших клієнтів не нарощувати газові борги задля своєї ж безпеки.
У свою чергу «Київоблгаз» робить все можливе для покращення рівня обслуговування клієнтів. Нещодавно ми відкрили
новий сучасний Центр обслуговування клієнтів у м. Вишневе, де можна отримати широкий діапазон послуг в одному місці.
Також ми постійно розвиваємо зручні сервіси для споживачів, такі як Особистий кабінет, Контакт-центр, різні можливості
для передачі показань лічильника та дистанційного обслуговування. Все це заощаджує час та кошти наших клієнтів та
робить наші взаємовідносини прозорими».

ВІДКРИЙТЕ ШТОРИ І
ПІДНІМІТЬ ЖАЛЮЗІ,
ЩОБ ВПУСТИТИ СВІТЛО
В КІМНАТУ
Віконне скло пропускає
сонячне світло, а воно,
проникаючи в кімнату і
відбиваючись від білих
стін, розсіюється по всьому
приміщенню. А це – плюс
1-2 градуси безкоштовно в
денний час.
ВИКОРИСТАЙТЕ ДРУГІ
ШТОРИ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ
ВТРАТІ ТЕПЛА
Після того, як настають
сутінки, вікна стають джерелом втрати тепла. Воно
швидко виходить, особливо через висохлі від часу
дерев’яні рами, це поширена проблема в старих
будинках і квартирах. Не
викидайте використані старі
покривала і ковдри, з них
можна зробити другий шар
штор, який ховатиметься за
звичайними, ошатними.
ЗАКОНОПАТЬТЕ (ХОЧА
Б ЗАКЛЕЙТЕ СКОТЧЕМ)
ВІКОННІ РАМИ, ЩОБ
ПРИПИНИТИ ВИТІК
ТЕПЛА
Закрити щілини у віконних рамах – ця робота
займе у вас всього кілька
хвилин і обійдеться всього в
кілька гривень. Погодьтеся,
це набагато менше, ніж додатковий нулик у квитанції
на оплату рахунків за електрику. До того ж це позбавить вас протягів.
ЗАТУШКУЙТЕ НАЙМЕНШІ ЩІЛИНИ ДОВКОЛА
ДВЕРЕЙ
Ще один копійчаний спосіб зменшити на 10–15%
рахунок за електроенергію
– закласти щілини навколо
вхідних дверей.
За словами фахівців, від
23 до 30% всього тепла
виходить через щілини у
вікнах і дверях! Взимку через скло йде 10–14% тепла,
а через вхідний отвір і розбиті вікна в під’їздах сумарні втрати будинку можуть
становити близько 5–15%.
ПОМІСТІТЬ ФОЛЬГУ МІЖ
БАТАРЕЄЮ І СТІНОЮ
Частина батарейного тепла спалюється холодом,
який проникає через стіни.
Поставте між батареєю і стіною перешкоду, для цього
найкраще підійде панель з
фольги, можна зі звичайної,
кухонної. Фольга відбиває
тепло назад у кімнату, не
даючи піти йому через холодну стіну.
УТЕПЛІТЬ БАЛКОН
Це стане подвійною
перепоною для протягів
і холодів. Віддайте перевагу рамам із подвійним
склом. Стіни і підлогу всередині найкраще оббити
дерев’яними панелями. Або
використовуйте конструкцію на дерев’яному каркасі,
усередині якої – утеплювач.
ОБЕРНІТЬ КОВДРОЮ
НАГРІВАЧ ВОДИ
Це довше збереже воду
гарячою, при використанні
вовняної ковдри, наприклад, щонайменше на 25%.
Також для цього згодяться

старі обрізані зимові куртки, особливо «аляски». Все
одно викинули б, а так прослужать іще, просто в іншому форматі.
ПОСТЕЛІТЬ ПУХНАСТИЙ
КИЛИМ НА ЛАМІНАТ І
ЛІНОЛЕУМ
Постеліть на підлогу
килим з високим ворсом
або хоча б килимок перед
ліжком. Тим більше, що це
хороший шар ізоляції, він
стане перешкодою для холоду, це особливо важливо
для тих, хто живе на першому поверсі.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ДОДАТКОВИЙ ОДЯГ
Тримайте завжди під рукою теплий палантин або
светр, щоб накинути, коли
почнете замерзати. Це краще, ніж знову вмикати батареї. Тим паче, що одяг допоможе вам зігрітися швидше,
ніж прогріється дім.
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ
УКУТАЛИСЯ, ВИПИЙТЕ
ЩОСЬ ГАРЯЧЕ
Пийте багато чаю, кави,
гарячого шоколаду та інших
теплих рідин (у тому числі
бульйон). Це підніме температуру тіла за одну мить.
ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ДУХОВКИ НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗАКРИВАТИ ЇЇ
Зима – прекрасна пора
для випічки хліба, печива і
тістечок. Коли ви закінчите,
залиште дверцята духовки
відкритими, щоб тепло «перебралося» на кухню.
РУХАЙТЕСЯ!
Вправи розганяють кров,
а це зігріває. Кілька хвилин
присідань, віджимання від
вікна або навіть просто танці чи вправи зі скакалкою, і
ви отримаєте не тільки тепло, а й підтягнуте тіло до
весняного сезону. А може,
й економію на абонементі
у фітнес.
УТЕПЛІТЬ СВОЄ ЛІЖКО
Електричні ковдри можуть бути небезпечні, до
того ж вони живляться від
вашої і без того дорогої
електроенергії. Використовуйте вовняну ковдру, вона
найтепліша. А стару покладіть другим шаром на
матрац – для додаткового
утеплення.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ГРІЛКИ
Також підійде звичайна
пластикова пляшка. Просто
наповніть її гарячою водою
і покладіть біля ніг. Не забувайте – ноги тримаємо в
теплі, а голову в холоді.
ПРИКРИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ
Тепло непомітно йде і
через вентиляційні канали,
особливо, якщо ви живете на останніх поверхах.
Оскільки отвори наглухо
закривати не можна, обладнайте їх спеціальними
дверцятами або шматком
картону. Це допоможе підвищити температуру на
2-3 градуси. Але закривати
вентиляцію можна тільки на
час. Завдяки цим отворам з
квартири виходять шкідливі
пари, зайва волога тощо.
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ПРИІРПІННЯ
КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

Чи загрожує ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
КОЛАПС КОЦЮБИНСЬКОМУ?
Як країна живе у стані постійної загрози широкомасштабного нападу ворога, так
Коцюбинське живе в небезпеці замерзнути у власних оселях посеред зими. Прикметно,
що страхи жителів тягнуться ще з позаминулого року, коли між постачальником
тепла ТОВ «Мастер-Енерго» та місцевою владою на чолі з Ольгою Матюшиною виник
професійний конфлікт з економічним підґрунтям.
Підготував Олесь ПИЛЬНИЙ
Влада мала б компенсовувати «тепловикам» різницю у
низьких тарифах, аби ті працювали не у збиток, якісно і
своєчасно надавали тепло
у квартири та на соціальні
об’єкти. Втім, жодного врегулювання ситуації за роки не
досягнуто. Загроза чергового
колапсу теплосистеми селища
виникла на цьому тижні.
Депутат
Коцюбинського від партії «Нові обличчя»
Людмила Узерчук (також відома як економічний експерт,
брала участь у формуванні
економічно обґрунтованих
тарифів у селищі) забила на
сполох і повідомила, що ситуація з подачею тепла у селищі
є критичною. Згідно з розпорядженням НАК «Нафтогаз
України» із початку тижня
селище може залишитися без
опалення, що, в свою чергу,
призведе до повного колапсу
і знищення всієї місцевої теплосистеми. Дані про припинення постачання газу були
опубліковані на офіційному
сайті «Київоблгазу».
Проблема
загострилася
з новою силою через те, що
коцюбинський теплопостачальник перестав платити за
газ компанії «Нафтогаз України». І це попри те, що на початку грудня 2016 р. голова
селища проштовхнула на засіданні виконкому потрійне
підвищення цін на тепло у
Коцюбинському, що мало б

привести до збільшення надходжень до «тепловиків».
Та виявилося, що цих
заходів було недостатньо.
Адже селищна рада вже має
величезний борг перед ТОВ
«Мастер-Енерго» за попередній період. Ціна питання
– 4,6 млн грн. Селищна влада
на чолі з Ольгою Матюшиною не визнає цього боргу,
намагаючись оскаржити його
в судах та органах прокуратури. Сама голова досить
легковажно
висловлюється
щодо цього питання: «Гроші, які ти особисто не заробив, витрачаються, на жаль,
завжди дуже легко і бездумно. 4,6 мільйони громади
– це можливість купити спецтранспорт або запровадити
енергозберігаючі програми,
або поремонтувати якісно
дороги» (чомусь раніше на ці
потреби голова та її команда
не витрачала бюджетних грошей – авт.).
У терміновому порядку
була скликана бюджетна комісія для розгляду документів, поданих компанією ТОВ
«Мастер-Енерго» про відшкодування різниці в тарифах
бодай за жовтень-грудень
2016 р.
Аби не допустити колапсу,
12 січня 2017 р. в екстреному порядку в обласну адміністрацію були викликані
керівники органів місцевого
самоврядування, у тому числі
і О.В. Матюшина, і представ-

ники «Київоблгазу». «На цьому засіданні було досягнуто
низку домовленостей, а саме:
у терміновому порядку скликається бюджетна комісія, на
якій ухвалюється рішення про
прийняття цільової програми
(яку повинні розробити співробітники селищної ради),
Вона скликає позачергову
сесію для затвердження цієї
програми. Матюшина погодилася повністю з усім. На
засідання комісії були запрошені
представники
ТОВ “Мастер-Енерго”, Матюшина і комісія ЖКГ. На мою
пропозицію провести спільне
засідання двох комісій (бюджетної та ЖКГ) Куцан відповіла відмовою, таким чином
намагаючись піти від відповідальності», – розповіла про

ЗВІТ

«ВОЛОНТЕРСЬКА РАДА»:

за рік у зону бойових дій ми їздили 14 разів
Ось і закінчився ще один непростий для нашої країни рік. Для членів
Громадської організації «Волонтерська рада», як і минулого року,
основним напрямком діяльності залишалася допомога бійцям, що
перебувають безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Павло ОМЕЛЬЧУК
Ми намагались якомога
частіше привозити необхідну
допомогу на фронт. 14 разів
наші волонтери відправлялися в зону проведення АТО
за напрямками: Авдіївка,
Бахмут, Попасна, Троїцьке,
Костянтинівка, Старогнатівка, Богданівка, Водяне, Волноваха і Маріуполь. Десятки
посилок було відправлено
поштою нашим захисникам,
а це – вкрай необхідні медикаменти, запасні частини для
авто, одяг, спецзасоби.
Колектив нашої організації
долучався до вирішення багатьох соціальних проблем,
ми допомагали дітям-сиротам, родинам учасників
АТО, переселенцям, малозабезпеченим сім’ям. За минулий 2016 р. ми відправляли
гуманітарну допомогу за
різними напрямками. Автомобілі, завантажені одягом,
взуттям, канцелярією, книжками, солодощами та іграшками, неодноразово їздили в
Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації,
у Чернігівський центр соціально-психологічної реабілі-

комунальних перебіг Людмила Узерчук.
Як розповіла депутат, ще
16 грудня минулого року
на бюджетну комісію були
подані документи «тепловиків», які були опрацьовані й
відправлені на доопрацювання (у тому числі і Цільова

програма). Виявляється, 23
грудня ТОВ «Мастер-Енерго»
зареєструвало новий пакет
документів, який дивним чином зник, тож опрацювати ці
документи 12 січня бюджетна
комісія не змогла. «На нараді
в КОДА Матюшина заявила:
для недопущення відключення газу необхідно прийняти
дану Цільову програму на
бюджетній комісії, і тоді вона
виносить її на голосування
сесії. Але всі співробітники
селищної ради (А. Куцан, Н.
Пилипенко та ін.) на засіданні комісії в один голос почали
говорити, що приймати Програму не можна, і це – чистої
води корупція. Але ніякого
альтернативного варіанту не
запропонували, – розповідає
депутат Л. Узерчук і додає: –
Ніяких корупційних дій у рекомендаціях бюджетної комісії немає. Усі необхідні дії для
забезпечення жителів теплом
мною і депутатами зроблені! Подальші дії Матюшиної
покажуть, що для неї важливіше: забезпечення здоров’я
жителів або популізм».
Також цікаво, що напередодні чергового комунального скандалу О. Матюшина
підписала гарантійні листи,
що селищна рада зі своїх
залишків покриє різницю в
тарифах, що борги погасять
за рахунок бюджету селища,
а не з кишень людей, і тепло
в селищі буде. Потім відмовилася від такої обіцянки,
нібито через те, що «тепловики» не платили вчасно за газ
НАК «Нафтогаз-України». Як

відмовилася і від скликання
сесії.
Аналізуючи ситуацію безпристрасно, розуміємо, що
комунальна проблема в Коцюбинському лишається у
загостреному стані. Шляхи її
вирішення відомі, проте невідомо, чи йтиме ними голова
селища.
Зокрема заступник мера
Ірпеня Дмитро Христюк вважає, що в розпал зими і сильних морозів слід діяти дуже
обережно, не створюючи зайві конфлікти з теплопостачальниками, аби не привести
до замороження цілого селища. «Є залишок в бюджеті
Коцюбинського по загальному і спеціальному фондах,
за рахунок яких можна погасити борг. Залишок є, механізм погашення також. Ми
закликаємо Ольгу Матюшину
і всіх, хто її штовхає на гру в
морози, схаменутися і зайти
в конструктивне робоче русло, щоб не допустити енергетичного колапсу в селищі.
Якщо в селищного голови
були питання щодо роботи
ТОВ “Мастер-Енерго” на ринку, треба було ставити їх влітку, у плановому режимі... Але
воювати в морози – це повне
безглуздя. Така небезпечна
гра загрожує тим, що сотні
квартир у Коцюбинському
можуть залишитися без тепла», – застеріг пан Христюк.
Отож комунальна історія
в Коцюбинському ще чекає
своєї розв’язки…

ПОЗИЦІЯ

Міністерство юстиції «ЗА»
СІЗО У КОЦЮБИНСЬКОМУ

Фото з мережі Інтернет

«Сьогодні я отримала
невтішний лист від Міністра
юстиції Дениса Чернишова з
приводу СІЗО. Не дивлячись
на неодноразові перемовини, звернення депутатів та
мешканців, Чернишов стоїть
на своєму й абсолютно
ігнорує думку громади. За
його словами, міністерство
юстиції надалі планує переносити Лук’янівське СІЗО на
територію Коцюбинського.
При цьому обіцяє найближчим часом провести робочу
зустріч із представниками
органів місцевого самоврядування та мешканцями
Коцюбинського», – повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Коцюбинської селищної ради Катерина Ющенко-Корбут. Наразі питання перенесення Лук’янівського СІЗО у
Коцюбинське – це основна тема мешканців селища, яка за популярністю обійшла навіть
політичні перипетії між місцевими депутатами і селищним головою.
Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Чернишов наприкінці минулого року повідомив
про плани перенесення Лук’янівського СІЗО під Київ, у Коцюбинське. «Ця земля – у нашій
власності, там уже є виправна колонія, тому нічого змінюватися, з точки зору напрямку
діяльності, навколо цієї території не буде», – саме так він прокоментував це рішення. Натомість коцюбинці негативно сприйняли цю новину й зараз спільно з місцевими депутатами звертаються в різні інстанції, щоб відстояти свою думку і не допустити перенесення
Лук’янівського СІЗО у Коцюбинське.
Олена РОЖАНСЬКА

тації дітей, у дитячий будинок
с. Копилів, дитячий будинок
с. Троїцьке під Одесою, у
дитячі будинки Лисичанська,
Сєвєродонецька та м. Щастя.
Регулярно у штабі нашої
організації (Ірпінь, вул. Ярославська (П. Комуни), 10) проходили зустрічі з фаховим
психологом, який надавав
індивідуальні
консультації
бійцям, їхнім матерям та дружинам. Саме на їхнє прохання ми систематично надавали
допомогу в Ірпінський військовий госпіталь: медичне
обладнання та інструменти,
шовний і перев’язувальний
матеріал, ходунки, інвалідні
візки, посуд, засоби гігієни,
одяг і солодощі. Так само опікувалися і реабілітаційним
центром для учасників АТО

(с. Циблі, Переяслав-Хмельницький р-н).
Упродовж року ми брали
участь у багатьох екологічних проектах, пов’язаних із
прибиранням і збереженням
навколишнього середовища,
організовували толоки, проводили
освітньо-культурні
заходи, турнір «Риболовний
Ірпінь».
Завдяки нашому проекту
«Карта патріота» військовослужбовці можуть отримувати
знижки у багатьох магазинах,
автомайстернях, у закладах
побутового обслуговування
населення.
Від усього колективу висловлюємо щиру подяку всім,
хто зміг долучитись до наближення нашої перемоги. Тримаймося разом!

Почастішали шахрайства
з банківськими картками
Кількість Інтернет-ресурсів, що
виманюють реквізити банківських
карток у клієнтів банків, збільшилася
за рік у 4,5 рази. Зловмисники роблять
це під виглядом надання неіснуючих
послуг. У минулому році таких
ресурсів в Українській міжбанківській
асоціації членів платіжних систем
(ЕМА) нарахували 174.
Більшість з них імітує нові платіжні сервіси.
90 ресурсів пропонували «поповнити» рахунок на мобільний телефон. Інші прикриваються іменами відомих платіжних сервісів, банків, установ, зокрема «Укрпоштою».
Шахраї виманюють дані про банківську картку – її номер, термін дії, тризначний код
на зворотному боці, код із банківського повідомлення на мобільний телефон власника.
Будьте уважні при користуванні банківськими картами в Інтернеті!
За повідомленнями Інтернет
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КОРИСНО ЗНАТИ

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ДЕШЕВІ ІНОМАРКИ МАЮТЬ
СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ
Народні депутати з УКРОПу спільно з громадськими активістами підготували
законопроекти, які зроблять уживані автівки з-за кордону справді доступними.
Ніна ГРИГОР’ЄВА
Україна – одна з найменш
автомобілізованих
європейських країн. За даними
інформаційно-аналітичної
групи «Автоконсалтинг» та
Асоціації європейських виробників автомобілів, у
нашій державі на 100 осіб
припадає у 2,5 рази менше
автівок, ніж у країнах Європи. Щоб досягти середньоєвропейського показника забезпеченості автомобілями,
українці мають придбати
близько 12 млн транспортних засобів. Враховуючи рівень доходів та вартість автомобілів, які для більшості
громадян усе ж є розкішшю,
а не засобом пересування,
виконати цей «норматив»
вдасться нескоро й точно
не за рахунок нових автівок,
яких щороку в Україні через
«кусючі» ціни й дороге обслуговування купують відносно небагато – 30–40 тис.
штук. Між тим, мільйони
людей потребують якісних
та безпечних автомобілів
уже сьогодні – і за доступною вартістю. Це й родини
з дітьми, сім’ї з літніми чи
неповносправними людьми
тощо.

Знижені акцизи
спрацювали лише
частково
Великі сподівання середньостатистичні українці покладали на запровадження
знижених акцизів на імпорт

вживаних іномарок, які почали діяти з 1 серпня минулого року відповідно до
ухваленого
парламентом
закону №3251. Зменшення
платежу при перетині кордону сягнуло від 2 до 27 разів, залежно від обсягу двигуна. Наприклад, акцизний
збір при імпорті популярних
іномарок із дизельним двигуном до 1500 см3 знизився з 1,367 євро за см3 до
0,103 євро. Відтак автівки,
ввезені з-за кордону, значно подешевшали. Однак це
зовсім не означає масове
здійснення мрії «безкінних»
українців про доступне авто.
Річ у тім, що знижені акцизи діють лише у випадку, коли майбутній власник
ввозить автомобіль самостійно. Тобто, людині, яка
хоче придбати вживану іномарку за кордоном, де ціни
на них нижчі, ніж в Україні,
доведеться витрачатися на
дорогу та оформлення документів для поїздки. Крім
того, слід прихопити з собою експертів, які допоможуть оцінити технічний стан
автомобіля, з’ясувати, чи
він не вкрадений, чи не був
у ДТП тощо. А це збільшує
витрати.
Накручує ціну вживаної
іномарки й вимога до віку
автомобіля, яку встановили
законодавці, – він має бути вироблений не раніше 2010 р.
та відповідати екологічному
стандарту «Євро-5». Серед ін-

ших обмежень, накладених
законом, – заборона продавати ввезене авто протягом
року. Якщо необхідність
продажу все ж виникне, до-

ведеться доплатити різницю між зниженою і чинною
ставкою акцизу.
Через такі підводні камені
вживані дешеві автомашини

Останнім часом у Київській області почастішали випадки нападу з метою пограбування
таксистів та заволодіння їхніми автівками. На жаль, Приірпіння не виняток.
Володимир ЕННАНОВ
діяти у випадку пограбування за відсутності власника авто? Як уберегтися
від можливих нападів зловмисників? Як слід діяти в
екстремальних
умовах?
Як захиститися, не перевищуючи заходів безпеки? З
такими запитаннями журналіст «ІВ» звернувся до
полковника міліції запасу,
який тривалий час очолював Центр безпеки дорожнього руху МВС України,
Бориса Леонідовича Рациборинського.
– Здавалося, водій лише на
кілька хвилин залишив своє
авто без нагляду, – каже Борис Леонідович, – але й цього
часу достатньо, аби зловмисники у вашому автомобілі вже
побували і поцупили з салону
кинуті напризволяще речі.
Настійно раджу не сідати в
нього, щоб не знищити відбитків пальців та інших слідів,
залишених злочинцями. По
можливості організуйте охорону автомашини та негайно зателефонуйте до міліції.
Навіть п’ятихвилинне зволікання значно знижує ймовірність затримання злодіїв.
Очікуючи оперативну групу,
постарайтеся знайти свідків.
Якщо ви іноді підвозите незнайомих людей чи займаєтеся приватним перевезенням
пасажирів, будьте особливо
обережними з молодиками,
які «голосують» на дорогах:

Щоб
зробити
ринок
вживаних авто справді цивілізованим, а самі іномарки – доступними для
більшої кількості тих, хто
їх потребує, народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП»
та активісти громадської
організації
«Західноукраїнська асоціація власників
транзитних авто» і спільноти #ВільніЛюдиМаютьАвто
пропонують
радикально
вдосконалити чинні акцизні пільги. Нардепи Тарас
Батенко, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко,
Віталій Купрій, Олександр
Дубінін, Валентин Дідич та
Ірина Констанкевич зареєстрували у Верховній Раді
два законопроекти (№5562
та №5561), у яких передбачається дозволити ввезення
за пільговими ставками всіх
автомобілів, незалежно від
року виробництва, а термін
дії знижених акцизів продовжити до 31 грудня 2020 р.
(нині зменшені акцизні ставки чинні до кінця 2018 р.).
Також пропонується скасувати обмеження на ввезення
лише одного авто на рік та
його перепродаж протягом
року, а відповідність до екологічного стандарту «Євро5» замінити обов’язковим
проходженням технічного

огляду під час першої реєстрації авто, як це прийнято
в Європі. При цьому застосування пільгового мита не
має поширюватися на автівки, які ввозяться з території
країни-агресора, наголошують в УКРОПі.
«Ухвалення законопроектів суттєво збільшить ринок
вживаних автомобілів, і небагаті люди зможуть дозволити собі їздити на нормальних європейських авто»,
– переконаний народний
депутат України, голова політради партії УКРОП Тарас
Батенко.
Нардеп Батенко також
зазначає, що згадані ініціативи дозволять легалізувати увесь наявний автопарк
з іноземною реєстрацією,
уникнути корупційних схем
і заторів на кордонах, які
утворюються через те, що
мешканці переважно прикордонних районів ввозять
авто в транзитному режимі
та мусять щоп’ять днів перетинати кордон.
«Цей крок також сприятиме оновленню застарілого
автомобільного парку українців: нині кожен четвертий
автомобіль (майже 2 млн
одиниць), яким користуються наші співвітчизники,
вироблений до 1990 р., а
також зменшить шкоду довкіллю та кількість аварійних ситуацій на дорогах,
спричинених несправними
транспортними засобами», –
вважає представник ГО «Заасоціація
хідноукраїнська
власників транзитних авто»
Михайло Катрук.
Іще одна перевага для
держави від затвердження
пропозицій укропівців та
громадських активістів –
наповнення бюджету, надходження до якого можуть
зрости з 600 млн грн (дані за
«пільговий» період 2016 р.)
до 1,7 млрд грн.

одразу б’ють ним у шию чи
груди, потім водія виштовхують на проїжджу частину
і їдуть геть. Знаряддям злочинців нерідко виявляються
сокира чи пляшка, застосовується й сльозоточивий газ.
Тому якщо ви часто возите
сторонніх, є сенс обладнати
своє сидіння підголівником,
а прямо за собою покласти
велику картонну коробку.
Все це унеможливить дії злочинців. Можна відгородитися
від тих, хто сидить позаду,
металевою сіткою чи стінкою
з оргскла. Деякі водії таксі
і власники приватних автомобілів, які у вільний час займаються перевезенням пасажирів, тримають під рукою
аерозольний балончик.

Тримайте під рукою не
заборонені законом засоби
захисту, які до того ж не викликають підозри. Продумайте заздалегідь варіанти
своїх дій у разі нападу на вас
у машині чи біля неї: що треба буде сказати чи зробити,
аби уникнути насильства, як
відволікти увагу злочинця,
звільнитися від його захвату. Наприклад, можна різко
загальмувати: пасажир праворуч б’ється головою об вітрове скло або вилітає разом
із ним. Або врізатися у стовп,
якщо ви відчули на своїй шиї
удавку. Але все ж намагайтеся розв’язати ситуацію мирним шляхом...

Як наситити
«вторинний»
авторинок

«ШЕФЕ, ПІДКИНЬ, ВІДДЯЧУ»
Нещодавно до чергової
частини Ірпінського МВ надійшло повідомлення від
громадянина Я. про те, що
невідомий чоловік, якого він підвозив до Ірпеня,
перебуваючи на задньому
сидінні автомобіля, почав
його душити, схопивши за
шию, а потім дістав предмет, схожий на пістолет, та,
погрожуючи ним, наказав
зупинити автомобіль. Заволодівши двома мобільними
телефонами, грошима і золотою обручкою, невідомий
пересів за кермо автомобіля
і зник.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 289
КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою
застосування
насильства,
небезпечного для життя чи
здоров’я потерпілого) та ч. 2
ст. 187 КК України (розбій).
Під час розслідування
працівники Ірпінського МВ
затримали громадянина К.,
який зізнався у скоєному.
Йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу: тримання під
вартою. Викрадений автомобіль повернуто власнику.
Через економічну кризу,
на думку фахівців, цей вид
злочинності зростатиме. Як

з-за кордону не стали масовим явищем в Україні. Крім
того, обмеження породили
численні корупційні схеми,
які наражають на небезпеку українців та позбавляють
державний бюджет доходу.
Популярним
залишається тимчасове та транзитне
ввезення автівок: лише за
офіційними даними, наразі
таких авто понад 120 тис.,
розмитнювати їх економічно невигідно.

більшість із них – дорожні
«гангстери». Мабуть, це якраз
той випадок, коли варто твердо визначитися, що дорожче:
власне життя чи зайва гривня.
І взагалі старайтеся в темну
пору доби не підвозити незнайомих людей, особливо,
якщо ви в машині один. Ну,
а якщо зупинилися – розмовляйте через трохи прочинене
вікно, не зупиняючи двигуна,
не вимикаючи передачі, щоб
у разі небезпеки можна було
негайно поїхати. Якщо все ж
зважилися когось підвезти,
то не змінюйте на прохання
пасажира обумовлений заздалегідь маршрут руху і не
зупиняйтеся в безлюдному
місці, якщо пасажир про це
просить. Краще під якимось
приводом проїхати на 100–
200 метрів далі.
У кожному місті є райони,
куди їздити небезпечно, їх
треба знати і по можливості
уникати. Особливо увечері,
коли ступінь ризику зростає.

Радимо не надавати послуг
компаніям чоловіків напідпитку та людям, які одразу
ж видалися вам підозрілими.
Особливо будьте обережні
біля ресторанів та на безлюдних дорогах за містом. Звертайте увагу на одяг пасажира:
чи не настовбурчений він, чи
не приховує обрізу гвинтівки.
Якщо пасажир один, запропонуйте сісти йому спереду:
так важче непомітно напасти
на вас. Постійно контролюйте поведінку тих, хто сидить
позаду. Прислухайтеся до
їхніх розмов: не виключено,
що на вас готується замах.
Якщо підозра починає підтверджуватися, негайно, під
будь-яким приводом зупиняйте машину, вискакуйте з
неї і тікайте.
Напад відбувається досить
просто. Вам мовчки приставлять ніж чи накинуть на шию
удавку. А потім грубо накажуть, куди треба їхати. Однак
частіше ножем не лякають, а

ПИЛЬНУЙМО!

В Ірпені згоріла
«Аптека доброго дня»
13 січня рано-вранці
сталася пожежа у приміщенні «Аптеки доброго
дня», розташованої в
Ірпені по вул. Антонова,
4-в. Оперативно-диспетчерська служба 36-ї
ДПРЧ (Ірпінь) отримала повідомлення про
загоряння о 4:19. Коли
пожежники приїхали на
місце виклику, на всю
палало приміщення для
відпочинку персоналу
аптеки. На ліквідацію пожежі знадобилося майже
півтори години – впоралися до 5:50.
Вогонь по всій площі
пошкодив меблі і стіни,
знищив електротехніку
(холодильник, електрочайник, мікрохвильову піч). На
щастя, загиблих і травмованих немає. Причина та збитки
встановлюються.
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СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ
ВАРТО ЗНАТИ

Дострокові пенсії учасникам АТО
Президент України Петро Порошенко підписав Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного
забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників
антитерористичної операції».
Внесено зміни в Закон
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надано право на призначення
пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ,
які брали безпосередньо
участь у діях у районах проведення АТО.
Змінами
передбачено,
що на призначення дострокової пенсії після досягнення
чоловіками 55 років, а жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не
менше як 25 років для чоловіків і не менше 20 років для
жінок мають право:
–
військовослужбовці,
особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали
участь у бойових діях, в АТО
в районах її проведення, а
також ті, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при
захисті Батьківщини або при
виконанні інших обов’язків військової служби, або
внаслідок
захворювання,
пов’язаного з перебуванням
на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку
чи безпосередньою участю
в АТО в районах її проведення;
– дружини (чоловіки),
якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки

військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового
складу органів внутрішніх
справ, які померли (загинули) у період проходження
військової служби чи після
звільнення зі служби, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих
при виконанні обов’язків
військової служби, захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті,
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального
обов’язку чи безпосередньо
участю в АТО в районах її
проведення;
– особи, яким надано
статус учасника бойових дій
відповідно до п. 20 ст. 6,
інваліда війни відповідно
до пп. 12 та 13 ст. 7 Закону
України «Про статус ветера-

нів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– особи з числа резервістів військовозобов’язаних,
яким надано статус учасника
бойових дій відповідно до
п. 19 ст. 6, інваліда війни відповідно до п. 11 ст. 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– дружини (чоловіки),
якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким
надано статус особи, на яку
поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», членів
сімей резервістів і військовозобов’язаних відповідно до
абз. 6–8 п. 1 ст. 10 зазначеного Закону.

Процедура з перепланування житла спрощена!
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Тепер при виконанні робіт, які
не передбачають втручання в несучі конструкції, отримувати дозвільні документи
не потрібно.
«Постановою уряду ми спростили правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків,
за погодженням із власником, при виконанні робіт з переобладнання і перепланування, які не передбачають втручання
в несучі конструкції або інженерні системи
загального користування, не потрібно отримувати дозвільні документи», – заявив
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час засідання уряду. Він також зазначив, що після завершення таких робіт
введення об’єкта в експлуатацію також не потрібне.
Нагадаємо, що раніше для перепланування і переобладнання приміщень було необхідно мати дозвіл виконавчого комітету місцевої ради. Виняток становили лише перепланування, пов’язані зі склінням балконів і лоджій, демонтажем вбудованих шаф, антресолей і
комор, збільшенням житлової площі за рахунок демонтажу некапітальних стін і використанням площ коридорів, об’єднанням ванної кімнати з туалетом тощо.
За матеріалами Інтернет-джерел

Шановні мешканці
багатоквартирних житлових
будинків!
Станом на січень 2017 р. заборгованість мешканців комунальних
багатоквартирних будинків за спожиті послуги з теплопостачання
складає 13 784,672 тис. грн.
Відповідно, ці кошти не сплачуються НАК «Нафтогаз України» за
спожитий природній газ для вироблення теплової енергії, і підприємство не може отримати номінації природного газу. Це у свою чергу
призводить до відключення від постачання природного газу
всього підприємства!
Тому КПП «Теплоенергопостач», керуючись ст. 25 Закону України «Про теплопостачання», попереджає про обмеження надання послуг з централізованого теплопостачання
в період з 23.01.2017 р.
Отримати детальнішу інформацію про заборгованість можна за тел.: 63-331.
КПП «Теплоенергопостач»

Управління Пенсійного фонду
України у м. Ірпені

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

ХТО В ІРПЕНІ має збивати
БУРУЛЬКИ З ДАХІВ?
Ожеледь і снігові замети – звичайні реалії зимового періоду, які часом можуть бути дуже небезпечними.
А підвівши голову, можна побачити, що з даху будівель звисають бурульки: великі й не дуже, товсті і
тонкі, але обов’язково із загостреним, як кинджал, кінцем. Хто відповідає за очищення дахів від бурульок
і брил криги на дахах в Ірпені? Спробуємо розібратися.

Олена ВІТЕР
За правилами техніки безпеки такі місця вздовж місць
проходу людей повинні бути
захищені, проте червоні
стрічки спостерігаються лише
в поодиноких випадках: біля
шкіл, садочків і громадських
будівель.
Від бурульок і льоду страждають не тільки люди, а й
матеріальні цінності. Наприклад, вони можуть завдати
серйозного збитку припаркованому біля будівлі автомобілю. Крім того величезна маса
снігу, яка збирається взимку

на дахах будівель, дає велике
навантаження на конструкцію
даху, що може привести до
пошкодження покрівельного
покриття. Усе це покладає
особливу відповідальність на
власників будівель або на деякі служби міста.
Згідно з чинним законодавством, прибирання бурульок і накопичень льоду на
дахах – це прямий обов’язок установ і організацій, на
балансі чи у власності яких
перебуває будинок. Відповідно до п. 3.5.7 «Правил

утримання жилих будинків та
прибудинкових територій»:
дороги, проїзди і проходи
до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до
зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного
інвентарю, обладнання та
засобів пожежогасіння мають
бути завжди вільними, утримуватися справними, узимку
очищатися від снігу.
Стосовно
орендованих
будівель: якщо ви є лише
орендарями приміщень, тобто офісів, а не самої будівлі,
то фактично відповідальність
несе установа, на балансі якої
перебуває будинок, якщо

інші умови не прописані в договорі оренди приміщення.
Як вирішуються такі питання у державних і комунальних закладах міста?
У нашому місті виконавчим органом є міська рада. У
галузі житлово-комунального
господарства вона здійснює
контроль за виконанням підприємствами та організаціями житлово-комунального
господарства функцій з утримання, експлуатації і ремонту
житлового фонду міста.
КП «УЖКГ «Ірпінь» та
КП «Ірпіньзеленбуд» мають
у своєму розпорядженні два
автогідропідйомники
для

висотних робіт, тож за ними
закріплено виконання робіт
з очищення від льоду і небезпечних бурульок будівель,
що перебувають на балансі
міста: шкіл, дитячих садків,
лікарень тощо.
За словами Андрія Літвинова, керівника Управління
інфраструктурного розвитку,
інвестицій та житлово-комунального господарства в Ірпінській міській раді, роботи
по очищенню дахів від льоду рівномірно закріплені за
цими двома комунальними
підприємствами й регулюються в ручному режимі.
«Наразі ми закріпили всі
будівлі сектору комунального

майна міста за цими підприємствами, і вони самостійно
вирішують доцільність і пріоритети з очищення будівель.
Безпосередньо до них звертаються завгоспи або завідуючі закладами із проханням
про вирішення проблеми,
і працівники комунальних
підприємств реагують на виклики», – розповідає Андрій
Литвинов.
Якщо ви побачили у місті
проблемні дахи з великими
бурульками, що становлять
небезпеку для перехожих, ви
можете повідомити про це на
Гарячу лінію «Муніципальної
варти».

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
► Київщина.
Убивство рідної
бабусі
За клопотанням прокуратури Київської області 16-річній дівчині, яка разом зі своїм 18-річним хлопцем убила
бабусю, обрано запобіжний
захід у вигляді тримання під
вартою.
Молоді люди заздалегідь
підготували план вбивства
61-річної пенсіонерки. Хлопець, зайшовши до квартири
літньої жінки, почав наносити
їй удари по обличчю і голові. Жінка почала кликати на

допомогу, але хлопець, продовжував її бити. Онука потерпілої подала йому кухонний ніж. Загалом, зловмисник
спричинив 25 колото-різаних
ран потерпілій, від яких постраждала померла.
Щоб приховати злочин,
тіло літньої жінки сховали до
ванної кімнати та підпалили
одяг, яким накрили тіло померлої.
Правоохоронні
органи
зловмисників затримали і
повідомили їм про підозру
у вчиненні кримінального
правопорушення,
передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115
(умисне вбивство, вчинене

за попередньою змовою гру- зи, яке є орендатором приміпою осіб) КК України.
щення в Ірпінській поліклініці
і жодним чином не підпоряд► Ірпінь. Хабар
коване системі охорони здоза інвалідність
ров’я Ірпеня.
Правоохоронці отримали
Друга група інвалідності в
Ірпені коштує 1,2 тис. дола- вдосталь доказів, бо руки та
рів – близько 30 тис. гривень. одяг підозрюваних виявилиСтільки попросили в жінки за ся забруднені спеціальним
її оформлення в медико-соці- порошком, яким обробляли
альній експертній комісії, але купюри і який реагує на ульгроші туди передали мічені, трафіолет. Медики ж твері поліція затримала за підоз- дять, що гроші від жінки не
рою в хабарництві одразу вимагали і не брали – вона
сама поклала їх на стіл. Почотирьох лікарів.
Затримані медики відно- терпіла ж другу групу інсяться до Обласного бюро валідності таки отримала і
медико-соціальної експерти- сподівається, що слідство не

призведе до скасування інвалідності.

► Ірпінь. На
Lexus зі снігу та й
у полум’я
Уночі в Ірпені водій автомобіля Lexus загруз в снігу і,
намагаючись виїхати, тиснув
на газ доти, доки не вибухнуло колесо. Автомобіль загорівся. Однак водій, який перебував у стані алкогольного
сп’яніння, мабуть, не зрозумів, що сталося і продовжив
сидіти в авто. Витягнув його
кореспондент порталу dtp.
kiev.ua.

► Ірпінь.
Автопожежа
з потерпілими
Гасити
палаючу
на
вул. Варшавській в Ірпені автівку Skoda «Fabia» помчали
рятувальники 36-ї ДПРЧ. Їм
вдалося оперативно загасити пожежу. Однак. на жаль,
вогонь устиг машину знищити повністю, а її власник
– отримати опіки обличчя.
Причини загоряння встановлюються.
Підготувала
Вікторія КОВАЛЬОВА
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 23 – 29 СІЧНЯ
ПОНЕДІЛОК, 23 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Мас-старт 15 км.
(чол.)
9.55 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Естафета 4х6 км.
(жiн.)
11.30 Спорт. Тиждень.
11.55 Орегонський
путiвник.
12.25 Суспiльний
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
14.00 Д/ф «Iван Драч.
Крiзь час i слово».
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Фольк-music.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Твiй дiм 2.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.

Канал "1+1"

13.30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
6.00 «ТСН».
15.15 «Чекай на мене».
6.45 Снiданок з «1+1».
17.40 Новини.
7.00 «ТСН».
18.00 «Стосується
7.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
8.00 «ТСН».
19.00 «Стосується
8.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
9.00 «ТСН».
20.00 «Подробицi».
9.10 Снiданок з «1+1».
21.00 Т/с «Райськi
9.30 «Спецiальний випуск. яблучка».
Вечiрнiй квартал».
23.40 Т/с «Варенька.
12.00 «ТСН».
Випробування любовi».
12.20 «Спецiальний
1.25 «Подробицi» - «Час».
випуск. Вечiрнiй
2.15 «Вiйна всерединi нас.
квартал».
Грибковi iнфекцiї».
13.00 Комедiя
Канал "Україна"
«Джентльмени удачi».
14.50 «Вечiрнiй квартал». 5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
16.45 «ТСН».
6.50 Ранок з Україною.
17.15 Мелодрама
7.00 Подiї.
«Кохання проти долi».
7.15 Ранок з Україною.
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Обережно! 8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
Предки в хатi».
9.00 Подiї.
22.15 «Свiт навиворiт 8».
9.15 Зоряний шлях.
23.20 Х/ф «Шерлок 2:
11.00 Реальна мiстика.
Собаки Баскервiля».
12.00 Х/ф «Подаруй
1.10 «Свiт навиворiт 8».
менi трохи тепла». (2
2.10 Х/ф «Шерлок 2:
категорiя).
Собаки Баскервiля».
13.50 Т/с «Жiнки в
любовi», 1 i 2 с. (2
Інтер
категорiя).
4.30 «Подробицi тижня». 15.00 Подiї.
6.00 М/ф.
15.30 Т/с «Жiнки в
6.20 «Слiдство вели...» з
любовi». (2 категорiя).
Л. Каневським».
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
7.00 Новини.
11 с. (2 категорiя).
7.15 «Ранок з Iнтером».
19.00 Подiї.
8.00 Новини.
19.45 «Говорить Україна».
8.10 «Ранок з Iнтером».
21.00 Т/с «За законами
9.00 Новини.
вiйськового часу», 1 i 2 с.
9.20 Х/ф «Казка про жiнку 23.00 Подiї дня.
i чоловiка».
23.30 Х/ф «Смертельнi
11.10 Х/ф «Варенька».
перегони 2». (3 категорiя).
12.00 Новини.
1.30 Подiї.
12.25 Х/ф «Варенька».
2.20 «Говорить Україна».

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.45 «Зiркове життя».
9.45 Х/ф «Маша». (2
категорiя).
11.40 Х/ф «Дружина за
контрактом».
13.25 «Битва екстрасенсiв
14».
15.50 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми
вдома».
20.00 «Україна має
талант! Дiти».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант!
Дiти».
23.15 Т/с «Коли ми
вдома».
0.50 «Х-Фактор 7».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с «Турбо».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.10 Kids` Time.
8.15 Х/ф «Ямакасi,
або Новi самураї». (2
категорiя).
10.00 Х/ф «Гонитва». (2
категорiя).
12.05 Х/ф «Елiзiум». (2
категорiя).
14.10 Х/ф «Явище». (2
категорiя).
16.00 Ревiзор.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
21.00 Пристрастi за
ревiзором.
0.10 Х/ф «27 весiль».
2.20 Служба розшуку
дiтей.

2.25 Зона ночi.

ICTV
5.30 Служба розшуку
дiтей.
5.35 Провокатор.
6.25 Дивитись усiм!
7.20 Факти.
7.50 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Антизомбi.
10.55 Секретний фронт.
11.50 Х/ф «Бiла iмла». (2
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Бiла iмла». (2
категорiя).
14.00 Х/ф «Куля в лоб». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Стар Трек.
Вiдплата». (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
22.20 Свобода слова.
0.25 Х/ф «Адреналiн.
Висока напруга». (3
категорiя).
2.05 Т/с «Код Костянтина».
(2 категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Рейд у
пустелю». (2 категорiя).
12.40 Д/ф «Помста
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».

19.25 Д/ф «Помста
природи».
20.00 Х/ф «Таємнi агенти».
(2 категорiя).
22.05 Х/ф «Хороша
людина». (3 категорiя).
0.05 Х/ф «Чуваки й
дракони». (2 категорiя).
2.05 Х/ф «Лiсова пiсня».

НТН
4.50 Т/с «Смертельний
танець». (2 категорiя).
8.25 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
10.00 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.30 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер». (2
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
15.35 Т/с «Служба
розслiдувань». (2
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (2 категорiя).
0.40 Т/с «Детектив Босх».
(3 категорiя).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.35 «Легенди
бандитської Одеси».
3.55 «Правда життя.
Професiї».

ВІВТОРОК, 24 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Ювiлейний концерт
Вiктора Павлика.
11.15 Д/ф «Свята Софiя.
У фокусi драми та
воскресiння».
11.45 Орегонський
путiвник.
12.15 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв`язку з
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Театральнi сезони.
15.55 Спогади.
16.25 Мистецькi iсторiї.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Т/с «Царiвна».
3.20 Т/с «Анна Пiль».
3.55 Д/ф «Iван Терещенко.
Колекцiонер справ
благодiйних».
4.20 Вiкно до Америки.

9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi
яблучка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi
яблучка».
14.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
Канал "1+1"
15.50 «Речдок».
6.00 «ТСН».
16.45 «Речдок».
6.45 Снiданок з «1+1».
17.40 Новини.
7.00 «ТСН».
18.00 «Стосується
7.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
8.00 «ТСН».
19.00 «Стосується
8.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
9.00 «ТСН».
20.00 «Подробицi».
9.10 Снiданок з «1+1».
21.00 Т/с «Райськi
9.30 «Спецiальний випуск. яблучка».
Вечiрнiй квартал».
23.40 Т/с «Варенька.
12.00 «ТСН».
Випробування любовi».
12.20 «Хочу у ВIА Гру».
1.25 «Подробицi» - «Час».
14.50 «Вечiрнiй квартал». 2.15 «Вiйна всерединi нас.
16.45 «ТСН».
Артрит. Артроз».
17.15 Мелодрама
2.50 Х/ф «Ярослав
«Кохання проти долi».
Мудрий».
19.30 «ТСН».
Канал "Україна"
20.15 Комедiя «Усi в
6.10 Т/с «Адвокат». (2
захватi вiд Мерi». (2
категорiя).
категорiя).
7.00 Подiї.
22.30 «Свiт навиворiт 8».
7.15 Ранок з Україною.
23.35 Х/ф «Шерлок
8.00 Подiї.
2: Рейхенбахський
8.15 Ранок з Україною.
водоспад». (2 категорiя).
9.00 Подiї.
1.25 «Свiт навиворiт 8».
9.15 Зоряний шлях.
2.20 Х/ф «Шерлок
11.20 Реальна мiстика.
2: Рейхенбахський
13.20 Т/с «За законами
водоспад». (2 категорiя).
5.20 «Спецiальний випуск. вiйськового часу», 1 с.
15.00 Подiї.
Вечiрнiй квартал».
15.30 Т/с «За законами
Iнтер
вiйськового часу», 2 с.
5.00 «Подробицi» - «Час». 16.10 Т/с «Адвокат». (2
6.00 М/ф.
категорiя).
6.20 «Слiдство вели...» з
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
Л. Каневським».
12 с. (2 категорiя).
7.00 Новини.
19.00 Подiї.
7.15 «Ранок з Iнтером».
19.45 «Говорить Україна».
8.00 Новини.
21.00 Т/с «За законами
8.10 «Ранок з Iнтером».
вiйськового часу», 3 i 4 с.

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
1.20 Подiї.
2.10 Х/ф «Смертельнi
перегони 2». (3 категорiя).
3.45 Подiї.
4.30 Реальна мiстика.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05 Х/ф «Забiйний
футбол». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Забiйний
футбол». (2 категорiя).
СТБ
13.35 Х/ф «Динотопiя», 1 с.
7.10 «Все буде добре!»
15.20 Т/с «На трьох». (2
9.15 Х/ф «Мрiяти не
категорiя).
шкiдливо». (2 категорiя). 15.45 Факти. День.
11.10 «Битва екстрасенсiв 16.20 Т/с «На трьох». (2
14».
категорiя).
15.50 «Все буде добре!»
17.45 Т/с «Життя i пригоди
18.00 «Вiкна-Новини».
Мишка Япончика». (2
18.30 Т/с «Коли ми
категорiя).
вдома».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 «Україна має
19.20 Надзвичайнi новини
талант! 5».
з К. Стогнiєм.
22.00 «Вiкна-Новини».
20.20 Громадянська
22.45 «Україна має талант! оборона.
5».
21.05 Факти. Вечiр.
23.55 «Х-Фактор 7».
21.25 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
Новий канал
23.20 Х/ф «Залiзний
3.00 Зона ночi.
лицар». (3 категорiя).
4.00 Абзац.
1.40 Х/ф «Еверлi». (3
4.55 Kids` Time.
категорiя).
5.00 М/с «Турбо».
3.05 Провокатор.
6.35 Kids` Time.
Канал "2+2"
6.40 Т/с «Клiнiка». (2
6.00 М/ф.
категорiя).
8.00 «Нове Шалене вiдео
8.50 Київ вдень та вночi.
по-українськи».
11.00 Серця трьох 3.
8.30 «Облом.UA».
14.00 Хто зверху? 5.
8.55 Д/ф «Помста
18.00 Абзац.
природи».
19.00 Любов на
10.55 «Нове Шалене вiдео
виживання.
22.50 Т/с «Гра престолiв». по-українськи».
15.40 Х/ф «Шах i мат». (2
(3 категорiя).
категорiя).
1.00 Х/ф «Район ¹9». (2
17.30 Д/ф «Помста
категорiя).
природи».
ICTV
18.30 «Спецкор».
4.20 Факти.
19.00 «ДжеДАI».
4.45 Провокатор.
19.25 Д/ф «Помста
5.30 Дивитись усiм!
природи».
6.30 Ранок у великому
20.00 Х/ф «Максимальний
термiн». (2 категорiя).
мiстi.

21.55 Х/ф «Останнiй
легiон».
23.50 Х/ф «Апокалiпсис у
Вегасi». (2 категорiя).
1.15 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.05 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу».

НТН
5.00 Х/ф «Загiн
особливого
призначення».
6.10 Х/ф «Ранкове шосе».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi». (2
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
15.40 Т/с «Служба
розслiдувань». (2
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (2 категорiя).
0.40 Т/с «Детектив Босх».
(3 категорiя).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий свiдок».
2.55 «РечДОК».
3.20 «Легенди
бандитської Одеси».
3.45 «Правда життя.
Професiї».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.
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Мобільний на
зарядці може
вибухнути!

Певна річ, багато хто чув, що не
можна розмовляти по мобільному
телефону під час його заряджання.
А ось чому цього не варто робити,
мало кому відомо.
Коли мобільний телефон заряджається, він сильно нагрівається. Нехай зовні апарат виглядає
звично, що в ньому відбувається
всередині, невідомо. Варто бути
обережними, навіть якщо апарат у
користуванні вже тривалий час і в
ньому є певність. Коли ж у гаджета є
маленький виробничий дефект або
ж у мережі трапляються часті перепади напруги під час заряджання
телефону – ймовірність вибуху мобільного зростає у кілька разів!
Неодноразово траплялося, коли
телефон на зарядці під час розмови
вибухав. Наслідки жахливі: опіки,
щелепно-лицьові травми, пошкодження барабанної перетинки, проблеми із зором…
Необхідно слідкувати за тим, як
використовують гаджети діти, бо
вони часто не відриваються від ігор
на мобільному навіть під час його
заряджання, що є небезпечним.
Отже:
Не користуйтеся мобільним під
час його підключення до розетки через зарядний пристрій! Не розмовляйте і не грайте під час заряджання
гаджета. Не кладіть мобільний, що
заряджається, на ліжко або іншу
легкозаймисту поверхню. Якщо
під час заряджання телефону вам
дзвонять, перед тим, як відповісти
на виклик, відключіть мобільний від
зарядного пристрою та розетки.
Мобільний телефон — дуже корисний винахід. А проте використовувати його слід дуже акуратно.

У мозку виявлено...
білок-термометр
Науковці з Королівського коледжу в Лондоні провели лабораторні
спостереження, під час яких виявили
унікальні білки, які беруть активну
участь у регуляції температури тіла.
За словами вчених, білок TRPM2
впливає на нейрони гіпоталамуса.
Вчені спостерігали за діяльністю нервових закінчень головного мозку
гризунів, викликаючи у них реакції на критичні температури. При
цьому нейрони ідентифікували за
допомогою «кальцієвої візуалізації».
Вчені довели, що ключову роль
у регуляції температури тіла відіграє
білок TRPM2. Серед білків, що реагують на температуру, виявилися й
«рецептори холоду» TRPC5, TRPM8
і STIM1/ORAI1, а також білки TRPV13 і TRPM3, участь яких у створенні
відповіді на підвищену температуру
довелося відкинути під час подальших дослідів.
У результаті вчені зупинилися на
рецепторі TRPM2, білку-носію катіонів, функції якого досі були погано
зрозумілі. Але коли ген TRPM2 був
пошкоджений, нейрони на підвищення температури зовсім не реагували. Це підтвердили й досліди на
мишах, у гіпоталамус яких вводили
сигнальну молекулу, що викликає
лихоманку. У мишей із дефектними генами зростання температури
було більш значним — 40,4 °C проти 39,6 °C.
Зрештою авторам вдалося отримати рекомбінантну лінію мишей, в
яких вчені могли хімічно керувати
роботою білка TRPM2. Впливаючи
на нього, можна викликати гіпотермію з падінням температури до
27,4 °С або лихоманку до 39,1 °С.
На думку дослідників, у подальшому вони зможуть вивчити механізми підтримання температури
тіла у ссавців, у тому числі й людей.
«Добрий лікар»
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 23 – 29 СІЧНЯ

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради про
результати конкурсного
відбору експертів щодо
проведення незалежної
оцінки об’єктів комунальної
власності
Протокол №1/2017
Об’єкт оренди
- футбольне поле з синтетичним покриттям (7004 м кв);
- майданчик з синтетичним
покриттям для гри у великий
теніс (660 м кв);
- майданчик з синтетичним
покриттям для гри у міні-футбол (648 м кв);
- зал для занять з єдиноборств №1 (80 м кв);
- зал для функціональних
тренувань №2 (100 м кв);
- м. Буча, вул. Кірова, 129
(63,1 м кв. та 65,4 м кв.,
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
- м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40 (17,2 м кв., Ірпінська
ДЮСШ);
- м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40 (17,4 м кв., Ірпінська
ДЮСШ);
- м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40 (14,8 м кв., Ірпінська
ДЮСШ);
- м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40 (16,7 м кв., Ірпінська
ДЮСШ);
- смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4 (72 м кв, Ірпінська ЗОШ №18);
- смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4 (200 м кв,
Ірпінська ЗОШ №18);
- м. Буча, вул. Польова, 19
(8 м кв);
- смт Ворзель, вул. Радянська, 4 (46,6 м кв);
- спортивний зал №1
(287,9 м кв, Ірпінська ЗОШ
І-ІІІ ступенів №13);
- спортивний зал №2
(288,6 м кв., Ірпінська ЗОШ
І-ІІІ ступенів №13);
- нежитлове приміщення
(12,7 м кв, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №13);
- нежитлове приміщення
(16,4 м кв, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №13);
- хореографічний клас
(84,7 м кв, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №13);
- м. Ірпінь, вул. Соборна,
183 (41,2 м кв)
- м. Ірпінь, вул. Грибоєдова,
13 (13,72 м кв)
Переможець конкурсу
ФОП Скворцов Д.М.
Перший заступник міського
голови Д.В. Христюк

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений паспорт серія НЕ
№261944, виданий Ірпінським
МВГУ МВС України в Київській
обл. 27 серпня 2002 р. на ім’я
Кислиці Тетяни Василівни, вважати недійсним.
► Загублену книгу обліку доходів та витрат фізичної особи
– підприємця Савінової Юлії Василівни, ідентифікаційний номер
2783703420, вважати недійсною.
► Загублену книгу обліку доходів та витрат фізичної особи
– підприємця Рудя Олександра
Федоровича, ідентифікаційний
номер 2288905312, вважати недійсною.
► Загублене посвідчення дитини з багатодітної родини серія
АІ №008084, видане Ірпінським
відділом у справах сім’ї і молоді
8 жовтня 2010 р. на ім’я Близнюк Ірини Андріївни, вважати
недійсним.
► ТОВ «Редакція журналу
«Пульсар Приірпіння» повідомляє про втрату Свідоцтва серії КІ
№1527 від 07.12.2012 року про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
– журналу «Пульсар Приірпіння»,
засновниками якого є: Бойчук
Н.А., Бережко-Камінська Ю.М. У
зв’язку з цим, Свідоцтво серії КІ
№1527 від 07.12.2012 року про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
– журналу «Пульсар Приірпіня»
– вважати недійсним.

СЕРЕДА, 25 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Х/ф «Брехати, аби
бути iдеальною».
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Свiтло.
16.10 Путiвник прочанина.
16.25 На пам`ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Хочу бути.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Восковi крила
Iкара».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.

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 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.45 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама
«Кохання проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Диявол
носить Прада».
22.20 «Свiт навиворiт 8».
23.25 Х/ф «Шерлок 3:
Порожнiй катафалк». (2
категорiя).
1.15 «Свiт навиворiт 8».
2.10 Х/ф «Шерлок 3:
Порожнiй катафалк». (2
категорiя).
5.10 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».

15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Райськi
яблучка». (2 категорiя).
23.40 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi».
1.30 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (2
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «За законами
вiйськового часу», 3 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «За законами
вiйськового часу», 4 с.
16.10 Т/с «Адвокат». (2
Iнтер
категорiя).
5.00 «Подробицi» - «Час». 18.00 Т/с «Райське мiсце»,
6.00 М/ф.
13 с. (2 категорiя).
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 19.00 Подiї.
Каневським».
19.45 «Говорить Україна».
7.00 Новини.
21.00 Т/с «За законами
7.15 «Ранок з Iнтером».
вiйськового часу», 5 i 6 с.
8.00 Новини.
23.00 Подiї дня.
8.10 «Ранок з Iнтером».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
9.00 Новини.
злочину». (2 категорiя).
9.20 «Давай
1.20 Подiї.
одружимося».
2.10 Зоряний шлях.
11.10 Т/с «Райськi
2.40 «Говорить Україна».
яблучка».
5.20 Т/с «Адвокат». (2
12.00 Новини.
категорiя).
12.25 Т/с «Райськi
СТБ
яблучка».
14.10 «Слiдство вели...» з 7.05 «Все буде добре!»
Л. Каневським».
9.10 «Зiркове життя».

11.10 «Битва екстрасенсiв
14».
15.50 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми
вдома».
20.00 «Україна має талант!
5».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант!
5».
0.00 «Х-Фактор 7».

12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
13.35 Х/ф «Динотопiя», 2 с.
15.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
17.45 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
23.20 Х/ф «Залiзний лицар
2». (3 категорiя).
1.25 Х/ф «Залiзний
лицар». (3 категорiя).
3.20 Провокатор.

1.55 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу».

СТБ

12.00 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
13.30 Х/ф «Динотопiя», 3 с.
15.05 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
17.40 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
23.20 Х/ф «Пункт
призначення». (2
категорiя).
1.10 Х/ф «Залiзний лицар
2». (3 категорiя).
3.00 Провокатор.

23.30 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент». (2
категорiя).
1.15 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.05 Х/ф «Страченi
свiтанки».

НТН

4.15 Д/ф «...Якого любили
всi».
5.20 Х/ф «Розвiдники».
6.35 Х/ф «Екiпаж машини
бойової».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
Новий канал
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
3.05 Зона ночi.
10.35 Т/с «Детективи». (2
4.35 Абзац.
категорiя).
5.25 Kids` Time.
12.00 Т/с «Iнспектор
5.30 М/с «Турбо».
7.00 Kids` Time.
Джордж Джентлi». (2
7.05 Т/с «Клiнiка». (2
категорiя).
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
9.10 Київ вдень та вночi.
категорiя).
11.10 Серця трьох 3.
14.00 «Свiдок».
14.00 Любов на
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
виживання.
категорiя).
18.00 Абзац.
Канал "2+2"
15.40 Т/с «Морський
19.00 Хто зверху? 5.
6.00 М/ф.
патруль 4». (2 категорiя).
22.50 Т/с «Гра престолiв».
8.00 «Нове Шалене вiдео
17.25 Т/с «Детективи». (2
(3 категорiя).
по-українськи».
категорiя).
1.05 Х/ф «Мушкетер».
8.30 «Облом.UA».
19.00 «Свiдок».
ICTV
8.55 «Секретнi
19.30 Т/с «Кулагiн та
матерiали».
партнери». (2 категорiя).
4.10 Служба розшуку
10.55 «Вiдеобiмба».
дiтей.
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
15.35 Х/ф «Останнiй
4.15 Студiя Вашингтон.
категорiя).
легiон».
4.20 Факти.
22.20 Т/с «CSI: Маямi 8». (2
17.30 Д/ф «Помста
4.45 Провокатор.
категорiя).
природи».
5.30 Дивитись усiм!
23.15 «Свiдок».
18.30 «Спецкор».
6.30 Ранок у великому
23.45 Т/с «Елементарно 2».
19.00
«ДжеДАI».
мiстi.
(2 категорiя).
19.25 Д/ф «Помста
8.45 Факти. Ранок.
0.40 Т/с «Детектив Босх».
природи».
9.15 Надзвичайнi новини з
20.00 Х/ф «Пограбування (3 категорiя).
К. Стогнiєм.
2.10 «Свiдок».
казино». (2 категорiя).
10.05 Громадянська
2.40 «Випадковий свiдок».
21.50
Х/ф
«За
лiнiєю
оборона.
2.50 «РечДОК».
11.05 Т/с «Життя i пригоди вогню». (2 категорiя).
3.40 «Легенди бандитської
23.40 Х/ф «Атака
Мишка Япончика». (2
Одеси».
Юрського перiоду». (2
категорiя).
4.25 «Правда життя.
категорiя).
12.05 Т/с «Вiддiл 44». (2
1.05 Т/с «Iнспектор Алекс». Професiї».
категорiя).

ЧЕТВЕР, 26 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Х/ф «Повне
беззаконня».
11.30 На пам`ять.
11.45 Орегонський
путiвник.
12.15 Суспiльний
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Д/ф «Рондо для
лицаря. Вiктор Гресь».
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Надвечiр`я. Долi.
16.25 На пам`ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Школа Мерi Поппiнс.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Борхес. «Українськi
землi, чи ленiнськi
подарунки».
19.55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Т/с «Царiвна».
3.20 Т/с «Анна Пiль».
4.00 Свiтло.

12.25 Т/с «Райськi
яблучка».
14.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
Канал "1+1"
17.40 Новини.
6.00 «ТСН».
18.00 «Стосується
6.45 Снiданок з «1+1».
кожного».
7.00 «ТСН».
19.00 «Стосується
7.10 Снiданок з «1+1».
кожного».
8.00 «ТСН».
20.00 «Подробицi».
8.10 Снiданок з «1+1».
21.00 Т/с «Райськi
9.00 «ТСН».
яблучка». (2 категорiя).
9.10 Снiданок з «1+1».
23.40 Т/с «Варенька.
9.30 «Спецiальний випуск. Наперекiр долi».
Вечiрнiй квартал».
1.30 «Подробицi» - «Час».
12.00 «ТСН».
2.15 «Вiйна всерединi нас.
12.20 «Спецiальний випуск. ГРВI».
Вечiрнiй квартал».
3.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
12.45 «Хочу у ВIА Гру».
Канал "Україна"
14.50 «Вечiрнiй квартал».
16.45 «ТСН».
6.10 Т/с «Адвокат». (2
17.15 Мелодрама «Кохання категорiя).
проти долi».
7.00 Подiї.
19.30 «ТСН».
7.15 Ранок з Україною.
20.15 Комедiя «Знову ти».
8.00 Подiї.
(2 категорiя).
8.15 Ранок з Україною.
22.15 «Свiт навиворiт 8».
9.00 Подiї.
23.15 Х/ф «Шерлок 3:
9.15 Зоряний шлях.
Ознаки третього».
11.20 Реальна мiстика.
0.55 «Свiт навиворiт 8».
1.50 Х/ф «Шерлок 3: Ознаки 13.20 Т/с «За законами
вiйськового часу», 5 с.
третього».
4.50 «Спецiальний випуск. 15.00 Подiї.
15.30 Т/с «За законами
Вечiрнiй квартал».
вiйськового часу», 6 с.
Iнтер
16.10 Т/с «Адвокат». (2
категорiя).
5.00 «Подробицi» - «Час».
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 14 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
Каневським».
19.45 «Говорить Україна».
7.00 Новини.
21.00 Т/с «За законами
7.15 «Ранок з Iнтером».
вiйськового часу», 7 i 8 с.
8.00 Новини.
23.00 Подiї дня.
8.10 «Ранок з Iнтером».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося». злочину». (2 категорiя).
11.10 Т/с «Райськi яблучка». 1.20 Подiї.
2.10 Зоряний шлях.
12.00 Новини.

7.15 «Все буде добре!»
9.25 «Зiркове життя».
11.20 «Битва екстрасенсiв
14».
15.50 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Україна має талант!
5».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант!
5».
0.05 «Х-Фактор 7».

НТН

4.55 Х/ф «Поїзд поза
розкладом».
6.10 Х/ф «Вантаж без
маркування».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
Новий канал
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
3.00 Служба розшуку
партнери». (2 категорiя).
дiтей.
10.30 Т/с «Детективи». (2
3.05 Зона ночi.
категорiя).
4.30 Абзац.
12.00 Т/с «Iнспектор
5.20 Kids` Time.
Джордж Джентлi». (2
5.25 М/с «Турбо».
категорiя).
6.55 Kids` Time.
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2
7.00 Т/с «Клiнiка». (2
категорiя).
категорiя).
14.00 «Свiдок».
9.10 Київ вдень та вночi.
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8». (2
11.10 Серця трьох 3.
категорiя).
14.00 Хто зверху? 5.
Канал "2+2"
15.40 Т/с «Морський
18.00 Абзац.
патруль 4». (2 категорiя).
6.00 М/ф.
19.00 Любов на
17.25 Т/с «Детективи». (2
8.00 «Нове Шалене вiдео
виживання.
категорiя).
22.40 Т/с «Гра престолiв». (3 по-українськи».
19.00 «Свiдок».
8.30 «Облом.UA».
категорiя).
19.30 Т/с «Кулагiн та
8.55 Д/ф «Зброя».
0.50 Х/ф «27 весiль».
10.55 «Нове Шалене вiдео партнери». (2 категорiя).
ICTV
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8». (2
по-українськи».
категорiя).
15.40 Х/ф «За лiнiєю
4.15 Студiя Вашингтон.
23.15 «Свiдок».
вогню». (2 категорiя).
4.20 Факти.
23.45 Т/с «Елементарно 2».
17.30 Д/ф «Помста
4.45 Провокатор.
(2 категорiя).
природи».
5.30 Дивитись усiм!
0.40 Т/с «Детектив Босх». (3
18.30 «Спецкор».
6.30 Ранок у великому
категорiя).
19.00 «ДжеДАI».
мiстi.
2.25 «Свiдок».
19.25 Д/ф «Помста
8.45 Факти. Ранок.
2.55 «Випадковий свiдок».
9.15 Надзвичайнi новини з природи».
20.00 Х/ф «Атака Юрського 3.00 «РечДОК».
К. Стогнiєм.
3.50 «Легенди бандитської
перiоду». (2 категорiя).
10.05 Секретний фронт.
Одеси».
11.05 Т/с «Життя i пригоди 21.40 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Вiдплата». (2 4.35 «Правда життя.
Мишка Япончика». (2
Професiї».
категорiя).
категорiя).

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 23 – 29 СІЧНЯ

ОГОЛОШЕННЯ

П'ЯТНИЦЯ, 27 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Вiд першої особи.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Бабин Яр. Без
права на iснування.
9.10 Д/ф «Янгол
помсти».
9.40 Х/ф «Повернення».
13.00 Новини.
13.15 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
14.00 Д/ф «Примара
Бабиного Яру».
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Вiра. Надiя.
Любов.
16.30 90 рокiв вiд дня
народження Олекси
Тихого.
16.35 Перша студiя.
17.10 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка вектор визначено».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф «Одного разу
60 рокiв потому».
23.00 На слуху.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 Вiд першої особи.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Музичне турне.
3.05 Д/ф «Формула
життя Олександра
Палладiна».
3.20 Т/с «Анна Пiль».

4.10 Уряд на зв`язку з
громадянами.

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 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй
квартал».
12.45 «Хочу у ВIА Гру».
14.50 «Вечiрнiй
квартал».
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама
«Кохання проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.10 «Вечiрнiй
квартал».
0.05 Комедiя
«Службовий роман».
2.55 «Недiля з
Кварталом».

Iнтер
5.00 «Подробицi» «Час».
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай
одружимося».
11.10 Т/с «Райськi
яблучка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Райськi
яблучка».

14.10 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «Трест, який
лопнув».
2.40 «Подробицi» «Час».
3.30 Х/ф «Капiтан
Пiлiгрiма».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (2
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «За законами
вiйськового часу», 7 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «За законами
вiйськового часу», 8 с.
16.10 Т/с «Адвокат». (2
категорiя).
18.00 Т/с «Райське
мiсце», 15 с. (2
категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить
Україна».
21.00 Т/с «За законами
вiйськового часу», 9 i
10 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «За законами
вiйськового часу».
1.50 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
3.15 Подiї.
4.00 Реальна мiстика.
5.30 Зоряний шлях.

СТБ
6.30 «Зiркове життя».

8.30 Х/ф «На мосту».
10.35 Х/ф «Особисте
життя лiкаря
Селiванової».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми
вдома».
20.00 «Україна має
талант! 5».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має
талант! 5».
23.50 «Х-Фактор 7».

12.00 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
13.30 Х/ф «Геракл.
Вiдродження легенди».
(2 категорiя).
15.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «На трьох». (2
категорiя).
Новий канал
17.45 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
2.55 Служба розшуку
Япончика». (2
дiтей.
категорiя).
3.00 Зона ночi.
18.45 Факти. Вечiр.
4.45 Абзац.
19.20 Надзвичайнi
5.35 Kids` Time.
новини з К. Стогнiєм.
5.40 М/с «Турбо».
20.20 Антизомбi.
6.55 Kids` Time.
21.05 Факти. Вечiр.
7.00 Т/с «Клiнiка». (2
21.25 Дизель-шоу.
категорiя).
9.40 Київ вдень та вночi. 23.45 Х/ф «Пункт
11.40 Вiд пацанки до
призначення 4». (3
панянки.
категорiя).
18.00 Абзац.
1.10 Х/ф «Пункт
19.00 Хто зверху? 5.
призначення». (2
22.50 Т/с «Гра
категорiя).
престолiв». (3
2.45 Провокатор.
категорiя).
Канал "2+2"
1.00 Х/ф «Явище». (2
категорiя).
6.00 М/ф.
2.30 Зона ночi.
8.00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи».
ICTV
8.30 «Облом.UA».
4.10 Служба розшуку
8.55 Д/ф «Помста
дiтей.
природи».
4.15 Студiя Вашингтон.
10.55 «Супероблом.UA».
4.20 Факти.
15.45 Х/ф «Чорна буря».
4.45 Провокатор.
(2 категорiя).
5.30 Дивитись усiм!
17.30 Д/ф «Помста
6.30 Ранок у великому
природи».
мiстi.
18.30 «Спецкор».
8.45 Факти. Ранок.
19.00 «ДжеДАI».
9.15 Надзвичайнi
19.25 Х/ф «Справжнє
новини з К. Стогнiєм.
правосуддя 2:
10.00 Iнсайдер.
Вiдплата». (2 категорiя).
11.00 Т/с «Життя
21.15 Х/ф «Справжнє
i пригоди Мишка
правосуддя 2: Чорний
Япончика». (2
янгол». (2 категорiя).
категорiя).

23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
1.20 «Секретнi
матерiали».
2.15 Х/ф «Чорна
долина».

0.45 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

22.05 Х/ф «Каральний
загiн». (3 категорiя).
0.00 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють». (2
категорiя).
1.40 «Секретнi
матерiали».
2.30 Х/ф «Ярослав
Мудрий».

НТН
5.05 Х/ф «Кримiнальний
талант».
7.55 Т/с «Кулагiн
та партнери». (2
категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн
та партнери». (2
категорiя).
10.30 Т/с «Детективи».
(2 категорiя).
12.00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi». (2
категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Маямi 8».
(2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
(2 категорiя).
15.35 Т/с «Морський
патруль 4». (2
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн
та партнери». (2
категорiя).
21.30 Т/с «CSI: Маямi 8».
(2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно
2». (2 категорiя).
0.40 Т/с «Детектив
Босх». (3 категорiя).
2.20 «Свiдок».
2.50 «Випадковий
свiдок».
3.00 «РечДОК».
3.25 «Легенди
бандитської Одеси».
3.45 «Правда життя.
Професiї».

СУБОТА, 28 січня

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.10 Х/ф «Марко Поло».
15.35 Книга.ua.
16.00 Український корт.
16.40 Чоловiчий клуб.
Спорт.
17.50 Чоловiчий клуб.
18.30 Х/ф «Останнiй
танець Кармен».
20.00 Баклани на
Балкани.
21.00 Новини.
21.30 Д/ф «Жива ватра».
22.20 Д/ф
«Гайдамацьким
шляхом».
22.45 Мегалот.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25,23.50 Золотий
гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка вектор визначено».
2.15 Т/с «Царiвна».
4.40 Надвечiр`я. Долi.
5.35 Новини.

Канал "1+1"
7.05 «ТСН».

8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 Мелодрама
«Чоловiча iнтуїцiя».
13.05 «Голос країни 7».
15.30 «Вечiрнiй
квартал».
17.30 Комедiя
«Недотурканi». (2
категорiя).
18.30 «Розсмiши
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй
квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 Трилер «Областi
темряви». (2 категорiя).
2.05 «Вечiрнiй Київ».
5.05 Трилер «Областi
темряви». (2 категорiя).

22.30 Х/ф «Нiч закритих
дверей». (2 категорiя).
0.25 Х/ф «Харвi Мiлк». (2
категорiя).
2.50 Х/ф «Трест, який
лопнув».

Канал "Україна"

7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.10 Т/с «Дiм без
виходу».
13.00 Т/с «Понаїхали
тут», 1 i 2 с. (2
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с «Понаїхали
тут». (2 категорiя).
17.00 Т/с «Право на
любов», 1 i 2 с.
19.00 Подiї.
19.40 Т/с «Право на
любов».
21.30 Х/ф «Прикмета на
щастя».
Iнтер
23.30 Реальна мiстика.
5.00 «Чекай на мене».
1.30 Подiї.
6.50 М/ф.
2.15 Т/с «CSI. Мiсце
7.40 Х/ф «За сiрниками». злочину». (2 категорiя).
9.00 Х/ф «Самогонники». 5.00 Зоряний шлях.
9.20 Х/ф «Пес Барбос i
СТБ
незвичайний крос».
5.50 «ВусоЛапоХвiст».
9.30 «Леонiд Гайдай.
8.00 «Караоке на
Незвичайний крос».
Майданi».
10.20 Х/ф «Iван
9.00 «Все буде смачно!»
Васильович змiнює
9.55 «Україна має
професiю».
12.15 Т/с «Гордiїв вузол», талант! 5».
17.05 Х/ф «Мама
1-4 с. (2 категорiя).
напрокат».
15.50 Т/с «Серафима
19.00 Х/ф «Вiтер в
Прекрасна».
обличчя». (2 категорiя).
20.00 «Подробицi».
23.00 Х/ф «Лабiринти
20.30 Т/с «Серафима
Прекрасна».
кохання». (2 категорiя).

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Турбо».
6.55 Kids` Time.
7.00 Половинки 2.
8.50 Ревiзор.
12.45 Пристрастi за
ревiзором.
16.00 М/ф «Реальна
бiлка».
17.40 М/ф «Панда Кунгфу 2».
19.20 Х/ф «13-й район».
(2 категорiя).
21.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум». (2
категорiя).
23.00 Х/ф «Вовк з Уоллстрiт». (3 категорiя).
2.45 Зона ночi.

ICTV
5.05 Факти.
5.25 Великi
авантюристи.
7.00 Дивитись усiм!
7.55 Краще не
повторюй!
8.55 Я зняв!
10.45 Х/ф «Гудзонський
яструб». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Брати
Грiмм». (2 категорiя).
15.00 Х/ф «Геракл.
Вiдродження легенди».
(2 категорiя).
16.45 Х/ф «Людина
листопада». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Iлюзiя
обману». (2 категорiя).
22.05 Х/ф «Хранителi».
(2 категорiя).
1.05 Х/ф «Пункт
призначення 4». (3
категорiя).
2.25 Т/с «Код
Костянтина». (2
категорiя).
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5.45 Х/ф «Ще до вiйни».
8.10 Х/ф «Дорога в
пекло».
Канал "2+2"
11.30 «РечДОК».
6.00 М/ф.
13.50 «Склад злочину».
8.00 «Нове Шалене
15.15 Т/с «Детективи». (2
вiдео по-українськи».
категорiя).
8.30 «Облом.UA».
19.00 «Свiдок».
10.15 Х/ф «Подорож до
19.30 Х/ф «Бомжиха».
центру Землi».
21.20 Х/ф «Останнiй
12.00 «Top Gear».
легiон».
13.05 Х/ф «Чорна буря». 23.15 Х/ф «Онг Бак:
(2 категорiя).
Тайський воїн». (2
14.50 Х/ф
категорiя).
«Фiладельфiйський
1.10 Х/ф «Зграя». (3
експеримент». (2
категорiя).
категорiя).
2.55 «Свiдок».
16.35 Х/ф «10 000 днiв». 3.25 «Випадковий
(2 категорiя).
свiдок».
18.15 Х/ф «Чорна
3.40 «Легенди
кобра». (2 категорiя).
бандитської Одеси».
20.00 Х/ф «Залишенi». (2 4.25 «Правда життя.
категорiя).
Професiї».

СДАМ ВАШУ КВАРТИРУ
• Оперативность
• Грамотно составленный договор
• Юридическая защита сделки
• Проверка арендатора по базе МВД
Услуги для собственников БЕСПЛАТНО
Доверьтесь профессионалу
Тел. 0684202718, 0990647507 Валентина

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

виконавчого комітету
Ірпінської міської ради про
конкурс експертів, які будуть
залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності
Балансоутримувач – КП «УЖКГ
«Ірпінь» Ірпінської міської ради:
нежитлові приміщення за адресою:
– м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4
(площа 16,52 м кв.);
– м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А (площа 45,05
м кв.).
Балансоутримувач – виконавчий комітет Ірпінської міської
ради: нежитлові приміщення за
адресою:
– м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
(загальна площа 112,8 м кв. (каб.
№№51, 52, 62, 64)).
Учасникам конкурсу необхідно
подати до конкурсної комісії такі
документи:
– заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою;
– копії установчих документів
учасника конкурсу;
– копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників,
які залучаються до виконання
оцінки;
– копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
– матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки;
– пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт
та оплати (подаються в окремому
опечатаному конверті).
Умови конкурсу:
– мінімальний термін виконання робіт;
– мінімальна вартість послуг
експерта щодо виконання незалежної оцінки.
Цінові пропозиції подавати на
кожен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід
подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка,
2-а, кімн. №48; тел. для довідок
(04597) 67-005. Конкурс буде
проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської
ради через 14 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник».
Перший заступник міського голови
Д.В. Христюк

Вчені виявили, що
застуда вбиває ракові
клітини
Вчені з Лідського університету
(Великобританія) виявили, що віруси, які викликають застуду, здатні
вбивати ракові клітини печінки. Висновки дослідників представлені в
статті, опублікованій в журналі Gut,
повідомляє espreso.tv.
Встановлено, що реовіруси,
які вражають дихальні шляхи, стимулюють імунну систему організму
і сприяють знищенню злоякісних
клітин. Крім того, вони здатні вбивати вірус гепатиту С, який є однією
з причин розвитку первинного раку
печінки (формується з клітин печінкових структур) – гепатоцелюлярної карциноми.
Дослідники вивчили дію реовірусів на клітини пухлини в тканинах печінки, витягнутих з прооперованих пацієнтів. Інфекційні
агенти стимулювали утворення білка імунної системи, що називається
інтерфероном, який, у свою чергу,
викликає активацію великих лімфоцитів – натуральних кілерів. Останні знищують як злоякісні клітини,
так і клітини, уражені гепатитом С.
Вчені сподіваються, що отримані результати невдовзі можна
буде перевірити на добровольцях.
На думку авторів статті, вірусна
імунотерапія допоможе вилікувати
гепатоцелюлярну карциному, з якої
досі боролися тільки за допомогою
хірургічного втручання.
«Добрий лікар»
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 23 – 29 СІЧНЯ
НЕДІЛЯ, 29 січня

УТ-1
6.00 Свiт православ`я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Тепло.ua.
7.20 Золотий гусак.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Герої
України Крути. Перша
незалежнiсть».
10.10 Д/ф «Українська
революцiя».
11.20 Погода.
11.30 Спогади.
12.00 Театральнi сезони.
12.30 Х/ф «Десять
заповiдей».
15.50 Твiй дiм 2.
16.15 Т/с «Епоха честi».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Спорт. Тиждень.
21.55 Д/ф «Легенди тофу».
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.

0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Т/с «Царiвна».
4.40 Вiра. Надiя. Любов.
5.35 Новини.

Канал "1+1"
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i
ведмiдь».
10.05 «ТСН».
11.00 «Свiт навиворiт 8».
16.00 Комедiя «Службовий
роман».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.15 Драма «За взаємною
згодою». (2 категорiя).
1.10 «Аргумент Кiно».
1.50 Драма «За взаємною
згодою». (2 категорiя).
4.55 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.00 Х/ф «Трест, який
лопнув».

6.00 М/ф.
6.35 «Подробицi» - «Час».
7.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11.00 «Орел i решка.
Шопiнг».
12.00 Х/ф «Нiч закритих
дверей». (2 категорiя).
13.50 Т/с «Серафима
Прекрасна».
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Гордiїв вузол»,
1-4 с. (2 категорiя).
1.25 Х/ф «Капiтан
Пiлiгрiма».

Канал "Україна"
6.50 Подiї.
7.40 Зоряний шлях.
9.20 Т/с «Понаїхали тут». (2
категорiя).
13.00 Т/с «Право на
любов».
16.50 Т/с «Я поряд», 1 i 2 с.
(2 категорiя).

Вітаємо з днем народження
Григорія Андрійовича Беца,
Івана Гавриловича Ященка

Ваш День народження прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов!
І щирих привітань багато!
Здоров’я хай не підведе,
Хай зорі ніжно Вам шепочуть,
І щастя з Вами поруч йде,
І будуть мирні дні і ночі.
Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Вітаємо з днем народження

Миколу Михайловича Головкевича, радника міського голови
Ірину Миколаївну Мосонзенко, головного спеціаліста фін.
забезпечення та контролю ЖКГ
Віталія Михайловича Науменка, адміністратора ЦНАП
Василя Васильовича Бісюка, начальника Ірпінської міської
державної лікарні ветеринарної медицини
Валентину Вікторівну Заболотну, начальника Пенсійного
фонду
Катерину Іванівну Коваленко, завідувача господарським
сектором
Романа Юрійовича Киричка, головного спеціаліста відділу
ЖКГ Управління інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКГ.
Сергія Васильовича Демуру, колишнього директора Міграційної служби м. Ірпінь
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Ви головне віконце відчиніть,
Нехай Вас зігріває, наче сонце,
Хай подарує усмішку й тепло,
Нехай іскриться вірною любов’ю,
І хай запевнить: що б там не було –
Благословенна буде Ваша доля!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ПАМ’ЯТАЄМО
25 січня 2017 р. мине рік, як раптово пішла у вічність
дорога донечка, мама, бабуся, дружина, сестра –

ПРОКОПІВ Людмила Дмитрівна.
Дорогенька,
болить серце, ридає душа,
але час не повернути.
Такої рідної святої,
Такої щирої, простої,
Такої доброї, як ти,
Вже нам ніколи не знайти.
Пішла з життя раптово,
Ми не змогли тебе уберегти.
На серці в нас глибока рана,
І поки ми живі – навіки з нами ти.
І знай, рідненька, – стежина до твоєї домівки не заросте
ніколи.
Царство тобі Небесне, земля – пухом.
Хто знав – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть щирою
молитвою.
У вічній скорботі – мама, донечка, внучка, чоловік,
брат Діма з сім’єю, рідні, близькі

19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Т/с «Я поряд». (2
категорiя).
21.25 Т/с «Дiм без виходу».
1.10 Т/с «Райське мiсце»,
11-15 с. (2 категорiя).
5.00 Реальна мiстика.
5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.

6.40 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.35 Kids` Time.
7.40 Т/с «Однаждi в казцi».
12.00 Х/ф «Останнiй
кiногерой». (2 категорiя).
14.50 М/ф «Панда Кунг-фу
2».
16.30 Х/ф «13-й район». (2
категорiя).
18.00 Х/ф «13-й район:
СТБ
Ультиматум». (2 категорiя).
7.05 «Все буде добре!»
20.00 Х/ф «Хiтмен». (2
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майданi». категорiя).
10.50 «Україна має талант! 22.00 Х/ф «Механiк». (3
категорiя).
5».
23.50 Х/ф «12 раундiв». (2
15.00 Х/ф «Вiтер в
категорiя).
обличчя». (2 категорiя).
2.00 Х/ф «Ямакасi, або Новi
19.00 «Слiдство ведуть
самураї». (2 категорiя).
екстрасенси».
22.55 Х/ф «Мама
ICTV
напрокат».
5.40 Факти.
0.45 «Слiдство ведуть
6.10 Великi авантюристи.
екстрасенси».
8.00 Великi авантюристи.
Новий канал
8.55 Не дай себе ошукати.
10.40 Стоп-5.
3.00 Зона ночi.
12.45 Факти. День.
5.55 Kids` Time.
13.00 Стоп-5.
6.00 М/с «Турбо».

ПОДЯКА

від адміністрації та трудового колективу Ірпінського пологового будинку.

Ми щиро дякуємо нашому колишньому лікарю акушеру-гінекологу та нинішньому депутату Ірпінської
міської ради Юрію Миколайовичу МИРОНЮКУ і шановному голову міської ради
Володимиру Андрійовичу КАРПЛЮКУ за
надану матеріальну допомогу для життєдіяльності і кращого обслуговування в наданні медичної допомоги породіллям та
вагітним жінкам Ірпінському регіону.
Віншуємо Вас із Різдвом Христовим та
Новим роком!

Щоб у кожного в оселі
Всі щасливі і веселі,
Щоб кохались у родині
Та з прибутком по дитині!
Щоб здорові всі були
Та й у злагоді жили,
Помагали, будували
Й Україну берегли!
Христос народився!
Головний лікар Ірпінського пологового будинку
І.М. Щоголєва

13.40 Х/ф «Хранителi». (2
категорiя).
16.40 Х/ф «Iлюзiя обману».
(2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф «Годзила».
21.50 Х/ф «Згадати все!» (2
категорiя).
23.55 Х/ф «Нiндзя: Тiнь
сльози». (3 категорiя).
1.40 Т/с «Код Костянтина».
(2 категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
11.00 Д/ф «Помста
природи».
14.35 Х/ф «10 000 днiв». (2
категорiя).
16.15 Х/ф «Залишенi». (2
категорiя).
18.20 Х/ф «Старскi та Гатч».
20.15 Х/ф «Обман». (2
категорiя).

22.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Чорний
янгол». (2 категорiя).
23.50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC».
1.55 Х/ф «Ярослав
Мудрий».

НТН
5.50 Х/ф «Провiнцiйний
анекдот».
6.35 Х/ф «Бережiть жiнок».
9.00 Т/с «Агентство НЛС 2».
(2 категорiя).
12.50 Х/ф «Бомжиха».
14.40 Х/ф «Принцеса на
бобах».
16.45 «Легенди карного
розшуку».
19.00 Т/с «Я повернуся». (2
категорiя).
23.00 Х/ф «Вороги серед
нас». (2 категорiя).
0.45 Х/ф «Пила 2». (3
категорiя).
2.20 Х/ф «Останнiй легiон».
4.00 «РечДОК».

ПОДЯКА
Адміністрація та підопічні будинку-інтернату (смт Бородянка) щиро дякують прихожанам
Церкви Християнської Віри Євангелської з м.
Ірпінь: Руслану, Тетяні і Сергію Чеховським, Ірині Павлюк
та Паші Лучку, які 9 січня 2017 р. завітали в будинок-інтернат з колядками та подарунками. Вони неодноразово
приїжджали до нас із хорошими концертами. Хай щастить
Вам у Новому році і велике здоров’я не покидає Вас.
З повагою, адміністрація інтернату

АНЕКДОТИ
– Добре, але давай-но краще
в ті.
Заходять, а там ведмідь – бере
вовка, скручує у вузол і подає
усміхненому зайцю.
– Запам’ятай, сірий, не важливо, яка тема, головне, хто науковий керівник!
***
***
– Лікарю, мені щоночі сняться
– Заєць, що ти тут сидиш і пи- миші, вони в футбол грають, що
шеш?
робити?
– Диплом
– Ось вам таблетки, вип’єте і
– А на яку тему?
все сьогодні пройде!
– Як зайці їдять вовків.
– А можна я завтра вип’ю?
– Ти що? Припух, косий! А ну
– А чому завтра?
підемо он у ті кущики, розберемо– А сьогодні фінал!
ся, хто кого!
***
Стою спокійненько, мию посуд. Не сварюся, не кричу. Взагалі, поводжуся добре. Чоловік не
витримав, підійшов, тихесенько
пальчиком постукав по голові і в
вушко мені каже: «Ей, тараканчики! Ви що, здохли там?»

13

№ 3. 20 січня 2017 року

МІСТА І ДОЛІ

ІМЕНА

Василь ШАРОЙКО:

«ЗМІНИ В ІРПЕНІ ДУЖЕ
ГРІЮТЬ МОЄ СЕРЦЕ»
Рідне місто є для багатьох людей ніби частиною родини, повітрям, яким дихаєш,
причому не обов’язково в ньому народитися. У рідне місто часто вростають згодом,
після переїзду. Про своє відчуття Ірпеня розповідає відомий дитячий письменник,
88-річний Василь Никифорович ШАРОЙКО, який мешкає тут 32 роки. Феномен Шаройка
полягає в тому, що його знають майже всі діти Приірпіння і більшість із них має його
книжки, бо він є постійним гостем у дитсадкових групах і шкільних класах Ірпеня,
Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського, Бучі та й усієї Київщини.

Текст і фото: Володимир КОСКІН
– Вперше я з’явився в Ірпені в 1984 році, – розповідає
Василь Никифорович, – саме
того року мене прийняли до
Спілки письменників України. Відтоді я й прикипів до
Ірпеня, точніше – до Будинку творчості письменників.
Саме ж містечко вражало
занедбаністю і, я б сказав,
колоритною занехаяністю.
Перша Лінія (вул. Стельмаха) була незаасфальтована,
і часто там стояла така величезна калюжа води, що
пройти було неможливо, доводилося обминати іншими
вулицями, щоб потрапити до
залізничного вокзалу. Втім, і
сусідні вулиці теж були побиті калабанями. Проте Ірпінь
заворожував якоюсь незбагненною чарівливістю, яка
була просочена доброзичливістю людей, красою річки,
заплави, лісу.

Я відвідував усі школи і
дитячі садочки Ірпеня, якраз
це змушувало мене ходити
пішки містом і, звичайно, бачити його. Центр Ірпеня мав
вигляд провінційного села з
маленькими пошарпаними
будинками і вузькими, знову ж таки – роздовбаними
вуличками і ніякими тротуарами. Так звані парки були в
жалюгідному стані.
Школи більш-менш мали
пристойний вигляд, їх підбілювали,
підфарбовували. Але мушу констатувати
разючі зміни: нині вони в
набагато кращому стані,
відремонтовані, розширені,
території – облагороджені.
Оснащеність класів підвищилась, передусім це стосується комп’ютерів. Педагогічні
колективи теж змінилися в
кращий бік. Отже, у школах я

спостерігаю очевидний прогрес.
Сучасні діти мені дуже
подобаються, мені є з чим
порівнювати, бо ж я 35 років
працював у школі, 20 літ був
директором школи. З того
часу минуло 35 років, раніше зовсім не такі діти були.
Нині вони швидше мислять,
з сучасною технікою на «ти».
Щоправда, перепрошую за
відвертість, курять і лаються,
знають смак пива і оковитої.
Це біда. Я більше маю справи з учнями молодшої школи, десь до п’ятого класу, це
ще янголятка.
Мене радує те, що ірпінці визнають мене за свого
і кажуть: «Ви – наш». Дуже
прихильним є ставлення населення. І я ірпінців вважаю
своїми земляками. Оскільки я у постійному зв’язку зі
школами, то моїми щирими

друзями є директори шкіл,
їхні заступники, вчителі. От
зараз, коли мою книжку висунули на республіканську
премію ім. Лесі Українки, всі
директори шкіл мене підтримали.
Ірпінська бібліотека мені
дуже подобається. А скільки
цікавих заходів там проводять! Мені подобається історико-краєзнавчий музей.
У деяких місцинах музеїв
і близько немає. Я в багатьох-багатьох містах і селах
України бував. Скажімо,
місто Малин. Понад тисячу
років місту, а не було музею,
оце тільки недавно почали створювати. А в Ірпені є
гідний музей. Я добре знайомий із його директором –
Анатолієм Зборовським.
Я люблю милуватися
ірпінськими храмами. На
свята обов’язково в церкві буваю, а також у день,
коли загинули дружина і
син. За природою своєю я

оптиміст, ніколи не скиглю.
Після загибелі дружини і
сина (2003 р.) вийшла моя
книжка, яку я назвав «Завжди залишаймося людьми». Я
вважаю, що людина за будьяких обставин, хай там що
було, повинна до кінця бути
людиною, не має права опускатися. Мені не подобається
чути від набагато молодших
за мене: «Я напрацювався,
тепер на пенсії, буду відпочивати, не робитиму нічого».
Я вважаю, що це абсолютно
неправильно. У будь-якому
стані, у будь-якому віці людина повинна робити те, що
вона може. Тож завжди залишаймося людьми. Сам так
живу і читачам своїм раджу
так жити.
Якщо уявити динаміку
змін і розвитку Ірпеня, то
було так. Брів собі, брів чоловік, мляво переступав ногами. І так – останні 35 років.
Та раптом він сів у сучасну,
красиву й потужну машину

Василь Никифорович
ШАРОЙКО – український
дитячий письменник. Народився 1 травня 1929 р.
в селянській родині.
Після смерті матері переїхав до дідуся Михайла
в с. Чистопілля Верхньорогачицького району
Херсонської області.
Має дві вищі освіти:
філологічний факультет Кіровоградського
педінституту і юридичний
факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював учителем української мови і
літератури та директором у загальноосвітніх
школах Вінницької і
Херсонської областей.
З 1985 р. – на творчій
роботі. Звідтоді мешкає
в Ірпені. Автор майже
30 книжок. Людина кількох епох. Його родина
зазнала розкуркулення і
репресій: дід із сільської
бідноти вибився у люди,
та в період колективізації
все віддав колгоспові і
почав із нуля шахтарем,
але його сина (тобто
батька нашого героя) для
профілактики запроторили на Колиму.
та поїхав. Що я маю на увазі? Буквально за рік місто
разюче змінилося. І це мені
дуже подобається. Хоч мені
вже майже під дев’яносто,
але я душею молодий, і те,
що робить молода й енергійна команда «Нових облич»,
дуже гріє моє серце.

ЕПОХА І ЛЮДИ
життя і діяльність Петра Калнишевського. Чого варта лиш
одна книга «Од Калниша вісті…», що побачила світ у
2001 р.!.. Це художня сповідь
митця, гордість за славетного
сина України, яким є для нас
Калнишевський. Загалом за
роки діяльності фонду вийшло понад 300 публікацій у
періодиці. Про Калниша, нарешті, почула вся Україна!
До речі:

СПОМИН ПРО СПРАВУ
Данила КУЛИНЯКА
6 січня минув рік із дня смерті нашого земляка, поета,
письменника, журналіста історика, лауреата багатьох премій
Данила Кулиняка. Важливою темою його діяльної творчості стала
постать Петра Калнишевського – останнього кошового отамана
Запорозької Січі.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
А почалося все зі статті
Данила Кулиняка, опублікованої у 1968 р., яка майже
через 20 років трапилася на
очі новопризначеному голові
Роменського райвиконкому
на Сумщині Івану Рішняку.
З неї Іван Миколайович дізнався, що останній кошовий
отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський походить
із села Пустовійтівка (нині
Роменського району). Іван
Рішняк згадує: «Про Кулиняка
я чув, але наші шляхи ніколи

не перетиналися. На той час,
коли я став керівником району, Данило Іванович Кулиняк
уже з Ромнів виїхав. Із його
невеликої публікації проглядалася велика постать кошового отамана, яким міг би
пишатися будь-який народ».
У липні 1991-го виповнювалося 300 років із дня народження Калнишевського. Іван
Рішняк звернувся до відомого
київського скульптора Василя
Бородая з проханням виготовити пам’ятник останньому

кошовому. І влітку 1991 р.,
за два місяці до путчу в Москві, пам’ятник Петру Калнишевському був установлений
у його рідній Пустовійтівці.
Це стало відкриттям непересічної особистості, передовсім для земляків. Адже в
Пустовійтівці практично ніхто
про нього не знав. Прийшло
все село – від малого до старого… Люди прозріли. Усім
хотілося більше дізнатися
про легендарного земляка,
про справжню нашу історію.

Пізніше письменник Данило
Кулиняк у своїй книзі «Од
Калниша вісті…» напише:
«Петро Калнишевський – не
просто видатний син українського народу. Це символ
нездоланності людини, котра
об’єднала три століття нашої
історії – народився в ХVІІ, жив
у ХVІІІ, помер у ХІХ століттях».
У Києві на тему життя й
діяльності Калниша Данило
Кулиняк та Іван Рішняк спілкувалися вже частіше. Саме
Данило Іванович і подав ідею
створення Благодійного фон-

ду ім. П. Калнишевського.
Іван Миколайович очолював
цей фонд, а Данило Кулиняк
був його виконавчим директором. Мета фонду благородна й конкретна – відкрити
широкому загалу легендарну
постать Петра Калнишевського. Фонд видрукував збірку
документів «Петро Калнишевський: життя і діяльність».
Завдяки таланту і копіткій
праці письменника й дослідника Данила Кулиняка побачило світ багато різних публікацій, художніх творів, пісень,
фільмів, радіопрограм про

У Пустовійтівці було відбудовано Свято-Троїцький
храм, який Калнишевський
збудував власним коштом
у 1773 р. Погруддя Петра
Калнишевського було
встановлено і на Соловках,
біля входу в каземат, у
підземеллі якого чверть
століття страждав ув’язнений кошовий отаман. Київський патріархат канонізував Петра Калнишевського
як мученика, що постраждав за інтереси українського народу. Іменем святого
Петра Калнишевського називають військові частини,
кораблі, школи. І по всій
Україні з’являються вулиці
Калнишевського.

МІЖ ІНШИМ

Ірпінський архітектор створив
книгу з історії рідного села
Кожен, хто в′їжджає в наше місто з боку Гостомеля, бачить стелу-візитівку
«Ірпінь». Її автор – архітектор Валерій Гуменюк. Валерій Євгенович також є
автором гербів і прапорів Ірпеня, Гостомеля та Ворзеля. За проектами Гуменюка споруджено церкви в селах Дмитрівка і Музичі, церковну споруду
для Гощанської районної лікарні, дитсадок на 140 місць і автобусну зупинку
в Бучі, пам’ятник чорнобильському пожежнику В. П. Правику в ірпінському
парку, багато індивідуальних будинків, зокрема й власну домівку проектанта.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Таблички з назвами вулиць і гербом Ірпеня – це
теж робота Валерія Гуменюка. Крім того, наш земляк займається меблевим

проектуванням. Він виконав
замовлення
французької
парфумерної фірми. Виготовлені за проектами Гуменюка стелажі для парфумів

встановлені в київському
ЦУМі й аеропорту Варшави.
Для рідного села Красносілля Гощанського району
Рівненської області Валерій

Гуменюк створив герб, прапор і написав книгу з історії.
Валерій Євгенович зібрав
велику кількість спогадів і
фото односельців та архівні матеріали. Книга назива-

ється «Красносілля. Краса і
біль». Людські долі утворюють величну мозаїку історії
українського села у ХХ столітті. Це драма селян-трударів, які пережили колек-

тивізацію і розкуркулення.
Валерій Гуменюк також розповідає про тих, хто боровся
за незалежну Україну, репресованих і реабілітованих,
про суперечливі перипетії
долі села в наш час. На прикладі Красносілля постає історія українського села. Це
дійсно краса і біль.
«Красносілля. Краса і
біль» – це вагома в прямому
і переносному значенні цього слова книга. Вона містить
963 сторінки і претендує на
фіксацію в Книзі рекордів
України.
На жаль, друком вийшло
лише кілька сигнальних примірників. Причина тривіальна – брак коштів. Автор книги Валерій Гуменюк шукає
спонсорів.
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СУСПІЛЬСТВО
ПЕДАГОГ

учням: це ваш другий дім, це
ще одна ваша сім’я.
– А як щодо неслухів?
– Даю їм спробувати себе
у ролі вчителя, спробувати
тримати аудиторію. Я дітей
поступово готую. Сідаю на
місце учня і керую звідти
процесом. Якщо це читання,
то можу дати цілий урок. Кожен хоче себе спробувати у
Наша розмова з ірпінською переможницею першого етапу конкурсу «Вчитель року –
ролі вчителя. Вони почина2017» Євгенією Боднарчук відбувалася у день Святого Миколая. На запитання, що приніс ють розуміти, що це непросто – тримати увагу інших.
її третьокласникам Миколай, сміючись, показує 35 різочок, акуратно встромлених під
Зараз десь половина класу
ялинку. 35-а – це для неї. І красиву розписану скляну ялинкову кульку.
задіяна у «вчителюванні». Це
Фото: В. Шилов третій набір, з яким я таке
практикую.
– Із чого почалося?
– Зі слова «анархія». Я
пообіцяла дітям, що ми
влаштуємо день анархії,
якщо вони у словнику знайдуть тлумачення цього слова. Пояснила, що дозволю
провести день під їх керівництвом, але вони повинні
провести його так, щоб я не
втручалась. Із цього у нас
все почалось.
Люди живуть цікавим
життям поза роботою, а ми

Учитель-новатор Євгенія БОДНАРЧУК:

ДІТЕЙ ТРЕБА НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ
І ВИХОВАТИ ЛЮДЯНІСТЬ

живемо цікаво в межах школи.
– Як щодо позашкільного життя?
– Ходимо на екскурсії,
в театри, робимо пікніки.
Примудрилися
зробити
пікнік після відвідання Національного музею історії
України у Другій світовій
війні. Просто на пагорбах
Дніпра.
– Відслідковуєте подальшу долю своїх учнів?
– Для учнів дуже важливим є 5-й клас. Вони починають навчатися в нових
умовах. Для дітей – це стрес.
Якщо не знаходять контакту
з керівником – усе руйнується. А першим випускникам
зараз вже по 20, то інколи
приходять, вітають із днем
народження, з батьками
спілкуюсь.
Закінчуючи
розмову,
бажаю Євгенії Василівні перемоги. 19 січня Євгенія
Боднарчук стала лауреатом
обласного етапу конкурсу
«Вчитель року – 2017». Вітаємо!

Кредо Євгенії Боднарчук

Данута КОСТУРА
Такі отримав кожен учень,
а потім, розмалювавши на
свій смак, поніс додому.
Ялинка у класі – особлива:
виявилось, що 34 зелені і рожеві ялинкові кульки – іменні.
На них написані прізвища учнів. Після закінчення початкової школи діти візьмуть їх собі
на пам’ять.
Євгенія Василівна Боднарчук працює вчителем 16 років. Із них 14 років – у школі
№12. І впродовж усього цього часу добирається до Ірпеня з Бородянки. До Бородянського залізничного вокзалу
ще потрібно їхати автобусом.

Кілька років тому вже
брала участь у Приірпінському конкурсі. Тоді посіла
друге місце. Знання сучасної
методологічної літератури,
портфоліо, фрагмент уроку і
репрезентація себе як вчителя – такі рубежі потрібно здолати вчителю, який пройшов
у районний тур.
За роки вчителювання
назбиралось багато різнопланових грамот. Деякі з них
висять на стіні. Євгенія Боднарчук – частий дописувач
методичного порталу, де
друкує статті, сценарії, програми.
– Чому вибрали саме
цей фах?

– Моя мама – вчитель історії. Вона мене і мою старшу
сестру бачила теж учителями. Було, що хотілося кинути
педагогічну діяльність, чим
ближче до літа, тим частіше такі думки навідуються в
мою голову. Я дуже емоційна
людина, якщо віддаю, то все.
Працювати на півсили не виходить. Але настає серпень
і ти починаєш сумувати за
дітьми, починають телефонувати батьки. Я просто люблю
дітей. Тому сповна приймаю
слова Василя Сухомлинського: «Серце віддаю дітям». Діти
це відчувають, йде певна віддача – переймаються моїм
настроєм, захопленнями, реакціями.

– У вас є якийсь особливий підхід до дітей?
– Перше, що я завжди ставлю собі за мету, – це створити
атмосферу. Навчитися спілкуватися, жити в колективі.
Я їм завжди кажу: ми – одна
сім’я.
Навіть якщо ми розбираємо конфліктні ситуації, які
відбуваються між дітьми,
завжди ставлю їх поруч і говорю: ось твоя точка зору і
ось – твоя. Хто винен з вашого погляду? І вони самостійно приходять до того, що
винні обоє. Тоді миряться.
Головне – атмосфера. І коли
вона вже створена, процес
навчання йде легше, веселіше, цікавіше. Я завжди кажу

Щоранку, заходячи у клас, я перебуваю у певному
очікуванні: а що сьогодні? Сучасні діти надміру активні,
допитливі, непередбачувані… Я розумію, що маю теж іти
з ними в ногу вперед, швидко.
Я повинна бути в курсі сучасного мистецтва, технологій, спорту. Адже я не маю права схибити. У моїх руках –
майбутнє. Я не маю права згасити іскорку цікавості своєю
неготовністю і некомпетентністю.
Сучасний учитель – це професіонал, який перебуває
у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чому навчати
школярів?» Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких
змін умов життя. Тому я для себе визначила пріоритет у
навчанні – навчити вчитися, шукати відповіді, працювати
з інформацією.
Велику увагу у своїй роботі приділяю становленню дитини Людиною. У сучасному світі людяність посідає досить слабку позицію. Тому виховання відбувається на всіх
уроках, намагаюсь проносити глибоку мораль як свідчення певного рівня розвитку, духовної зрілості людини, характеру її відносин з іншими людьми і світом.

Я ЦЕ ВМІЮ!

ОДЯГ, ЩО ЗМІЦНЮЄ РОДИНИ
Як гадаєте, чи можна втілити свою мрію у життя – створити власний магазин одягу і
контролювати всі організаційні моменти, живучи при цьому в іншій країні? Уродженка
Ірпеня Ірина Неймет змогла і поділилась своїм неймовірним досвідом з нашими читачами.
Разом із родиною Ірина створила унікальний для нашого міста магазин у стилі family
look (одяг для всієї родини) – «Family Look Gabi’s boutique», розташований в Ірпені на
вул. Дем’яна Попова, 26-Б.
Підготувала Олена РОЖАНСЬКА
Ідея магазину «Family
Look Gabi’s boutique» виникла у зв’язку з тим, що все
частіше я із захопленням почала всюди дивитись на одяг
в стилі «family look». Я маю
на увазі всі соціальні мережі,
«мімішні» фотосесії, які зроблені з дітьми саме в цьому
стилі. Оскільки я сама мама,
і дочка завжди намагається за
мною повторити практично
все, навіть стиль одягу, виникла ідея створення власного
магазину.
Я живу вже 10 років за
межами України, і завжди,
коли приїжджаю додому, в
Ірпінь, виникає думка зробити щось корисне і цікаве
для свого рідного міста. Для
міста – це глобально, звісно,
але все ж якусь частинку своєї душі хотілося б залишити в
історії.
В Україні дуже мало
магазинів «family look», де
можна було б прийти, спокійно все подивитися і приміряти, і щоб дітки були задоволені, поки чекають своїх мам,
які не помічають плин часу за
приміркою.
У мене була ідея зробити магазин у своєму рідному місті зі зручним розташу-

ванням, доступними цінами
і дитячим куточком. До того
ж, щоб він був абсолютно не
схожим на інші.
Починала, як і всі, думаю, – з бізнес-плану. Потім крок за кроком всі інші
організаційні моменти: пошук ательє, яке буде приймати замовлення і втілювати мої
ідеї в життя, локації магазину
і все, що стосувалось організації до найдрібніших моментів (фарбування і розробка
дизайну приміщення, придбання необхідного обладнання, розміщення реклами,
створення соціальних мереж,
логотипу та всіх рекламних
аспектів).
Труднощі – що це? Це
точно не про мене. Як казав
Фрідріх Ніцше: «Усе, що не
вбиває, робить нас сильнішими». Ця цитата завжди підбадьорює мене, адже насправді
мені – людині, яка живе в Європі 10 років, – вести елементарні переговори з людьми
по бізнесу в Україні було, ой,
як нелегко.
Насправді я зажди жила
за таким девізом:
В любых делах, при максимуме сложностей,

Подход к проблеме все-таки один:
Желание – это множество
возможностей,
А нежеланье – тысяча причин!
Э. Асадов
Попри всі труднощі, будемо називати їх тимчасовими перешкодами, нам вдалося відкрити магазин моєї мрії.
Кажу «нам», бо моя сім’я дуже
мене підтримувала.
Щодо цінової політики,
то я намагалася зробити так,
щоб ціни були доступними і
всім «по кишені». Промоніторивши ринок, я думаю, нам
вдалося досягти цієї мети.
Ми працюємо, слухаємо по-

бажання наших покупців і,
звичайно, будемо робити все
можливе, щоб їм догодити в
цьому питанні.
На відкритті бутику я
спробувала показати якомога ширше асортимент товару. Починаючи від зимової
колекції і закінчуючи літніми
кепками.
Стилі одягу також різні:
від вечірніх комплектів для
театру або весілля до спортивних костюмів. Усі комплекти виконані в стилі «family
look»: мама і дочка, тато і син,
мама і син, тато і дочка! Або
все разом! У нашому магазині представлено одяг на будьякий смак: зимові комбінезо-

ни, пальто, куртки, спортивні
костюми, повсякденні костюми, світшоти, спідниці, брюки, легінси, шапки, кепки,
капелюшки, усілякі аксесуари
для маленьких принцес тощо.
Я думаю, що стиль та
індивідуальність
нашого
магазину дуже гармонійно вписується в наше місто,
адже Ірпінь за останні кілька
років, або навіть рік, змінився докорінно, що не може не
радувати.
Без допомоги своїх рідних, моєї сім’ї, яка живе в Ірпені, я б навіть не думала про
відкриття бутику тут. Я маю
на увазі моїх батьків і рідного брата! Вони мені дуже
допомагали і допомагають у
всьому! Спочатку підтримали
мою ідею, терпіли мій непростий характер, за що я їм
дуже вдячна. Зараз моя мама
цілком і повністю контролює
весь процес «від а до я» і я в
ній впевнена на всі 100%.

Дуже сподіваюся і вірю,
що все вийде, постає багато
нових питань щодня, але не
дивлячись ні на що, ми працюємо і віримо тільки в позитивний результат!
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ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

ЗНО В 2017 РОЦІ: ОСОБЛИВОСТІ
ЗДАЧІ ЕКЗАМЕНІВ

Фото з мережі Інтернет

Із часу впровадження в нашій державі зовнішнього незалежного оцінювання випускників
шкіл, програми його постійно удосконалюються. Тож питання про особливості здачі ЗНО
в нинішньому році для тих, хто мріє продовжувати навчання у вишах, є надзвичайно
актуальними. Випускники мають точно знати, чого очікувати, щоб не провалити тести,
адже наступний шанс здати екзамени вони матимуть лише через рік.
Тетяна СТАРОСТІНА
Час дії сертифікату
Перш за все, зміни у специфіці зовнішнього оцінювання
торкнулись часу дії сертифікату. Якщо у минулі роки за
одноразово зданим тестом
можна було вступати до вишу
протягом п’яти років, то відтепер результати оцінювання
діятимуть лише рік. Тобто,
якщо абітурієнт склав іспити і
не вступив цього року до навчального закладу, йому доведеться перескладати ЗНО
у наступному році, щоб повторно підтвердити свій рівень
знань.
ЗНО для 9-класників
Ще одна новація – у минулі роки 9-класники мали
право вступу до навчального закладу за результатами
складання шкільних екзаменів, у поточному їм також
доведеться пройти тестування. Програми ЗНО для них
будуть складені за моделями
оцінювання в 11-х класах
минулого року. Випускники 2017 р. будуть складати
тестування за оновленими
програмами, які розміщенні
на сайтах Українського регіо-

Київські Студії

ГУМАННОЇ
ПЕДАГОГІКИ

Шановні друзі!
Запрошуємо вас на
чергове засідання Київських Студій гуманної
педагогіки, яке відбудеться 26 січня (чт) з 15:00 до
18:00 за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 57, Будинок
учителя.
Тема 1. «Дайте вчителю
точку опори – і він переверне світ»
Модератор: Галина
Побережна, доктор мистецтвознавства, професор
Тема 2: «Культурний
розвиток дитини: точки
співпраці між музеєм і
школою»
Модератор: Cофія
Рябчук, куратор міжмузейних освітніх проектів,
консультант з питань розвитку дитини, Мистецький
арсенал, м. Київ.
Довідки:
(093) 541-29-27;
(095) 740-26-36 –
Зінаїда Іванівна
Участь безкоштовна.
Організатори: Департамент
освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської
держадміністрації,
Департамент освіти
і науки Київської
облдержадміністрації,
Всеукраїнська культурноосвітня асоціація гуманної
педагогіки, Київський міський
та обласний центри гуманної
педагогіки, Київський міський
будинок учителя

Важливо знати:
нального центру оцінювання
якості освіти (testportal.com.
ua).
Різнорівневі тести
Міністерство освіти планувало розробити тести кількох рівнів складності, щоб
забезпечити більш ретельну
перевірку знань випускників
із обраних предметів. Оскільки наразі ця програма у стані
розробки, дворівневі тести
в 2017 р. для ЗНО будуть
складені лише з двох предметів, кожен з яких входить до
трійки, обов’язкової для складання кожним випускником,
незалежно від того, яку спеціальність він потім обиратиме.
Скасовано «хвилі» зарахувань
Зміни відбулися й у процесі зарахування студентів на
спеціальності. Раніше це проходило за схемою вибірки – у
кілька «хвиль». Наприклад,
бюджетних місць на факультеті 12. Якщо абітурієнт займав 13-е (і 1-е контрактне
місце у списку), то він мав
шанс бути прийнятим на
бюджет у разі, коли хтось із

12 абітурієнтів віддав перевагу іншому вишу і не подав
оригінали документів на цей
факультет. Оскільки одне
місце залишалося вакантним,
список «посувався» і вільне
бюджетне місце займав абітурієнт з номером 13. У поточному році такої можливості
не передбачено.
Звуження вибору
На відміну від попередніх
років, коли випускник міг
подавати 15 заяв на 5 спеціальностей, тепер дозволено
подавати 7 заяв на 3 спеціальності. Ця система складна і
поки що невипробувана, цьогорічні випускники тестуватимуть її на собі. Усі бали будуть
внесені до загального реєстру
централізованої бази через
особисті кабінети абітурієнтів. Шляхом автоматичного
аналізу майбутній студент отримає перелік навчальних закладів і спеціальностей, на які
він може претендувати згідно
із загальними балами свого
атестату та сертифікатів ЗНО.
Вже виходячи з цього переліку, абітурієнт буде відправляти документи в ті чи інші

* Участь у пробному
ЗНО зможуть взяти лише
зареєстровані особи.
* Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає
автоматичної реєстрації
для участі в основній
сесії ЗНО.
* Результати пробного
ЗНО не використовуються для оцінювання рівня
навчальних досягнень
учнів навчальних закладів системи загальної
середньої освіти та для
конкурсного відбору
на навчання до вищих
навчальних закладів.
Підсумки пробного
тестування його учасники зможуть відстежити
на сайті Українського
центру оцінювання
якості освіти за допомогою сервісу «Визначення
результатів пробного
зовнішнього незалежного оцінювання»

Зверніть увагу!
– Обов’язковими предметами для здачі ЗНО в поточному році є українська
мова; історія України або
математика; а також один
навчальний предмет за вибором випускника.
– Вибір предметів випускниками шкіл для складання державної підсумкової
атестації та ЗНО залежить
лише від випускника та
його планів щодо подальшого навчання.
Пробне ЗНО
З 10 січня розпочалася
реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного
оцінювання, вона триватиме
до 31 січня.
Кожен
зареєстрований
учасник зможе взяти участь у
пробному ЗНО з української
мови та літератури, а також в
одному з тестів за вибором –
з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії, з англійської, іспанської,
виші. Така електронна систе- німецької, російської, франма визнана дуже коректною і цузької мов.
зручною не тільки в Україні,
Пробне тестування з української мови та літератури
але й в інших країнах світу.

відбудеться 1 квітня, тестування з інших предметів –
8 квітня поточного року.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною, вартість
пробного тестування з одного тестового предмета складає 129 грн.
Для того, аби зареєструватися на пробне ЗНО, необхідно зайти на сторінку
реєстрації на пробне тестування
(kievtest.org.ua/реєстрація-пзно/);
заповнити
реєстраційну форму; створити свою персональну сторінку – «особистий кабінет»;
вибрати предмети пробного
оцінювання; з персональної
сторінки «особистого кабінету» роздрукувати квитанцію
на сплату вартості послуг для
проведення пробного ЗНО;
на основі цієї квитанції здійснити оплату в банківських
установах або в установах
інших надавачів фінансових
послуг (сплачувати за кожен
предмет окремо!); роздрукувати запрошення-перепустку,
де вказано час і місце проведення пробного тестування.

НАШІ ДІТИ

ЧИ МОЖНА НАВЧАТИСЯ
БЕЗ СТРЕСУ?
«У багатьох дітей, особливо в перші тижні і місяці навчання, виникають
такі зміни в організмі, які дозволяють говорити про “шкільний шок”».
Ці слова професора Айзмана якнайкраще характеризують те, що
відбувається зі школярами, особливо з першокласниками та учнями
молодшої школи. Школа є великим джерелом стресу для дітей. Чому?

Олена Ернестівна ПЕРЧИКОВА,
директор Центру нейропсихологічної допомоги в м. Буча

Зараз пропонується недиференційований і безстатевий підхід до навчання. Діти
в школі перебувають у стані
хронічного емоційного, інформаційного, сенсомоторного, нейровегетативного і
психогенного стресу, що виснажує імунологічну систему.
Виникненню стресу сприяє
навчання, яке не відповідає
віковим етапам розвитку головного мозку і не враховує
психофізіологічні особливості дітей.
Крім того, до стресових
чинників можна віднести
постійну загрозу покарання
за помилкові відповіді і дії.
Доктор нейрофізіологічних
наук К. Ханнафорд вважає,
що «перевірки, орієнтовані

на просте заучування, провокують розвиток мислення
низького рівня – “навчання
для перевірки”. Стрес, викликаний постійними контрольними роботами, знижує здатність дітей бачити вирішення
проблеми з точки зору ширшого контексту».
Чи є вихід? Що робити
батькам, які мріють бачити
своїх дітей здоровими, успішними та щасливими?
Сучасна наука – дитяча
нейропсихологія – відповідає:
так, рішення є!
Щоб навчання вашої дитини було успішним без стресу,
потрібно:
– з’ясувати, хто ваша дитина – правша чи лівша, щоб

враховувати функціональну
асиметрію головного мозку;
– забезпечити повноцінний розвиток мозолистого
тіла мозку в дошкільному
віці;
– враховувати відмінності
при навчанні дівчат і хлопців.
Перший крок до навчанні без стресу – це нейропсихологічна діагностика, вона
відбувається за 2-3 зустрічі.
Діагностика дає відповіді на
багато запитань щодо незрозумілого у поведінці дитини.
Далі – засвоєння комплексу
спеціальних вправ індивідуально чи в групі в ігровій
формі. Вправи розвивають
мозолисте тіло мозку, підвищують стресостійкість, синхронізують роботу півкуль,

покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню
пам’яті та уваги, полегшують
процес читання і письма.
Хочеться закликати батьків: не залишайте без уваги
проблеми дошкільнят і молодших школярів, не залишайтеся з цими проблемами
один на один. Не сваріть дітей за помилки, у яких вони,
швидше за все, не винні, а
допоможіть їм змінити ситуацію. Дитина має бути здорова, щаслива, успішна – і ми
беремося в цьому допомогти.
Вчитися – легко! Допоможіть своїй дитині!

Центр
нейропсихологічної
допомоги в м. Буча
Запрошуємо тат і мам
дітей віком 5–12 років відвідати попередню консультацію дитячого нейропсихолога!
Ви зможете:
– дізнатися про актуальний рівень розвитку пам’яті, уваги та інших психічних функцій своєї дитини;
– зрозуміти як можна
допомогти своїй дитині
покращити навчання та
поведінку;
– отримати перші рекомендації спеціаліста.

Запис за тел.:
(066) 236-12-03, e-mail:
elenaperch@gmail.com.
Докладніше:
www.facebook.com/
neuropsychologycentre
Тільки для тих, хто зателефонував з 20 по 27 січня ЗНИЖКА на ВАРТІСТЬ
попередньої консультації
– 50%.
Чекаємо на вас за адресою: м. Буча, вул. Тарасівська, 28-а.

Конкурс проектів
«Якою я бачу нову
школу Приірпіння»

Управління освіти і
науки Ірпінської міської
ради оголошує конкурс на
кращий проект «Якою я
бачу нову школу Приірпіння».
Кожен учасник конкурсу має розкрити своє
бачення нової школи
Приірпіння у довільній
формі (час – до 15 хв)
з презентацією у Power
Point.
Переможці і лауреати конкурсу отримають
моральне і матеріальне
заохочення, соціальний
пакет, будуть занесені до
списку резерву управлінських кадрів Ірпінського міськвиконкому та
матимуть пріоритет на
проходження стажування
за кордоном.
Умови участі в конкурсі:
Вік – від 21 року,
ромадянство – Україна,
освіта – вища. заява
про участь у конкурсі,
резюме.
Резюме та заяви на участь
у конкурсі подаються до
15 лютого 2017 р.
на ел. адресу:
konkursirpin@gmail.com.
Контактні телефони:
(067) 407-24-64;
(050) 387-91-48.
Детальна інформація:
osvita.irpin.com.
Управління освіти і науки
Ірпінської міської ради
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КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ
ЦІНА ПИТАННЯ

ВОРЗЕЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА:
чи скоро впаде на голову дах?

Бібліотека: майже сто
років без… туалету
Любов Кірова, корінна ворзелянка,
працююча пенсіонерка, логопед:
«Я до цієї бібліотеки ходжу вже 60 років,
з 5-річного віку. Навіть пам’ятаю свою першу книжку, яку
взяла. Це був “Сон” Тараса Шевченка. У бібліотеці хороший вибір книг. Співробітники тримають руку на пульсі й
купують нові книги. Дуже різноманітна література. Особливо дитяча.
Але соромно, що у нас таке приміщення. Так і проіснувала ця бібліотека без туалету майже століття. Читальний
зал ніякий. Усе стиснуте. Стільки будується у Ворзелі будинків. Невже не можна домовитись? Згадується влучний
вислів Черчилля, коли, підписуючи у 1943 р. кошторис,
він здивувався, що в ньому упущена культура, освіта –
військове відомство забирало майже всі кошти собі, “бо
зараз війна”. Черчилль запитав: “А навіщо ж ми тоді воюємо?”»

Коли мова заходить про публічні бібліотеки, у молодих людей на обличчі з’являється
скепсис – у добу Інтернету паперова книга може поступово відійти в небуття, а з ними
і бібліотеки як книгосховища. Залишаться якісь «острівки» для невеликої кількості
любителів, а решта читатиме з електронних носіїв – практично, дешевше.

І вони почасти мають
рацію. Зараз багато публічних бібліотек, які працюють
по-старому, пустують. Згідно
з даними Української бібліотечної асоціації, в Україні
діють 40 тис. бібліотек. Однак доступ до Інтернету має
лише 21% з них. Там, де він
є, збільшилась кількість відвідувань саме серед молоді.
У західному світі, де намагаються всі публікації
перевести в електронний
варіант, це все одно не вирішує проблеми наповненості
бібліотек громадянами. Там
зрозуміли, що потрібні нові
форми роботи з читачами. І
це може бути, скажімо, навчання комп’ютерної грамоти
для літніх людей, створення
власної електронної бібліотеки чи впровадження нового
віяння – навчання протягом
усього життя.
Зараз набули поширення
«Клуби живого спілкування».
Приміщеннях бібліотек поступово перетворюються на
місця «зустрічей за інтересами», де у залах із книжковими
стелажами у зручних кріслах
можна випити кави, поспілкуватися зі старими чи новими
знайомими. Тут знаходять
місце і для батьків з дітьми.
Знеособлене спілкування в
Інтернеті втомлює, розкоординовує. Публічні бібліотеки
в суспільстві стають унікальними місцями зустрічей і контактів.
Ворзельська бібліотека
ім. Дмитра Бедзика
Можемо з упевненістю
констатувати, що в частині
спілкування ворзельська бібліотека може дати «фору»
багатьом західним бібліотекам. Тут упродовж кількох
років діяв клуб «Творче дозвілля», який зараз перебазовується у ЦК «Уваровський
дім», де близько 20 ворзелянок беруть участь у виготовленні різних виробів.
Бібліотека дає можливість самовиразитись приірпінським
поетам – тут проходять поетичні вечори. А ще організовує для школярів до особливих дат ознайомчі розповіді.
Проте найбільшою «родзинкою» бібліотеки є унікальна
атмосфера,
яку

Фото: Ю. Бережко-Камінська

Данута КОСТУРА

впродовж років створювали
і створюють Наталія Євтищенко (колишня завідуюча
бібліотекою), Ірина Савіна та
Ганна Суратова. Сюди ворзелянки забігають «на вогник»,
щоб інколи просто виговоритись. Вони знають, що їх
уважно вислухають, часом заспокоять чи порадять. Звичними є і зграйки школярів, які
заходять у бібліотеку, як до
себе додому. Одні – щоб узяти рекомендовану вчителем
книгу, інші, для яких читання
книг стало потребою, – набирають художньої чи науково-популярної літератури.
Діє тут «Клуб книголюбів»,
який нараховує 60 активних
читачів.
Бібліотека
обслуговує
2112 осіб, з них 600 – діти.
У 2016 р. працівники бібліотеки нарахували 13 133 відвідувань. Книжковий фонд
– 35 тис. примірників. Багато з них морально застарілі.
Цьогоріч списали 5 тис. Зі
слів працівників, ще можна
списати стільки ж.
Селищна бібліотека от
уже 95 років розташована у
непримітному будинку колишнього магазину, доповнюючи собою загальне враження
від центру Ворзеля – сірого
і провінційного. У 1921 р. у
рамках боротьби з неписьменністю в частині будинку
відкрили хату-читальню, а
згодом – бібліотеку, яка з часом зайняла всі 150 м2 площі.
Бібліотека за всі ці роки так і
не «розжилася» своїм туале-

том – працівники й відвідувачі змушені користуватися
всеворзельською ганьбою –
громадським туалетом біля
вокзалу.
Обіцянки побудувати нову
бібліотеку лунали з вуст багатьох представників влади
протягом минулих років. Але,
на жаль, жодна не втілилась
у життя. Хоча за бібліотекою
закріплено більше ніж 10 соток землі. Потрібен лише інвестор.
Що нового пропонує ворзельська бібліотека
П’ять місяців тому ворзельську бібліотеку очолила
Світлана Сич. До тих здобутків, які вже мав заклад, додала кілька креативних ідей
і активно почала втілювати
їх у життя, вважаючи, що потрібно не просити, а використовувати всі можливості,
які пропонують різноманітні
організації. І тоді буде підтримка влади і громади.
Перш за все була створена сторінка Ворзельської
бібліотеки у Facebook. Вже
перші повідомлення і коментарі показали, наскільки вона
була необхідна. Відродилася
традиція вшанування ветеранів-бібліотекарів. Уперше
у практиці комплектування
фонду був використаний
всеукраїнський конкурс, призовий фонд якого – сучасні
книги українських авторів,
що поповнили стелажі Ворзельської бібліотеки.

Була подана заявка на
грант для реалізації проекту
«Бібліотека як сучасний інформаційний центр», який
передбачає
модернізацію
бібліотеки і створення Інтернет-центру. Бібліотека вперше отримала від селищної
ради нову комп’ютерну техніку: wi-fi роутер і принтер.
Започатковано клуб «Здоров’я і довголіття», який діятиме щомісяця та інтерактивний проект «Вільна книга»,
або Буккросинг. Із весни проект буде розширений і додадуться нові локації на території Ворзельського парку.
На жаль, Світлана Сич
звільняється з бібліотеки через агресивну алергію на бібліотечну пилюку. Проте обіцяє не полишати почате, але
вже на громадських засадах.
Майбутнє очима посадовців
Євгенія Антонюк, начальник відділу культури та релігії
Ірпінської міської ради:
«Бібліотека – власність
територіальної громади, балансоутримувач – селищна
рада Ворзеля. Держава виділяє Ірпеню гроші, які йдуть
на утримання бібліотеки
(заробітна плата, оплата за
енергоносії тощо). Усім, чим
можемо – допомагаємо, але
приміщення не можемо побудувати чи виділити інше.
Будівля перебуває в аварійному стані і не підлягає
реконструкції. Я зверталася
з цього приводу до попереднього селищного голови

Це ж візитна карточка
нашої духовності
Тетяна Ільницька, пенсіонерка, економіст:
«Заходжу сюди, інколи просто щоб поговорити. І завжди знаходжу відгук. Це багатого вартує. Дівчата дуже хороші. Люблю вибирати книги сама. Віддаю перевагу філософським творам, езотериці. Не уявляю, як би я себе
відчувала без цього куточка.
Сюди заходять, в основному, пенсіонери і школярі. А
от для молоді потрібне презентабельне приміщення. Я
чула від них такі думки. І вони мають право на це розраховувати. Це ж візитна картка нашої духовності».

Хочеться просторішого
приміщення
Юлія Шатіліна, пенсіонерка, геолог:
«Запах бібліотеки – рідний запах. Коли я приїхала сюди
у 1995 р., то перше знайомство було з бібліотекою. Коли
з’явилися теперішні працівники, то стала приходити сюди,
як в оселю найближчих друзів, приятелів. Бібліотека – місце, де я знаходжу і розуміння, і пораду, і цікаве спілкування. Команда підібралася надзвичайно вдала. Якщо людина любить книжку – це не втрачена людина. Часто сюди
навідується і мій 17-літній внук. Мені подобається, що всі
книги з підписами авторів лежать на видноті. Серед них і
збірка поезій мого сина.
Бібліотека розташована у дуже зручному місці. Але хочеться більш сучасного приміщення, просторішого. І щоб
теж було в центрі».

Це світлий промінь у
Ворзелі
Валентина Малахеєва, працююча пенсіонерка, масажист:
«Бібліотека – світлий промінь у нашому Ворзелі, у якому проживаю вже чотири десятиліття. Зараз тут не має ні
кінотеатру, ні книжкового магазину. Щотижня ми з моїм
38-літнім сином набираємо книг. Читаємо багато. Син віддає перевагу фантастиці. Ми – у “Клубі книголюбів”. Коли
до мене на літо приїжджають друзі, то теж послуговуються
бібліотекою. Бібліотека нам необхідна. Можливо, новим
мешканцям байдуже, буде вона чи ні. Але не нам».
і теперішнього, в принципі
бачення є, що потрібно будувати нове приміщення
або шукати у новобудовах.
Мотивують, що наразі немає можливості будувати,
а новобудови не в центрі.
Як варіант, я запропонувала будувати на ділянці, на
якій бібліотека. Можна під
якийсь інвестиційний проект.

Селищний голова неначе не
проти. Думаю, що як тільки
буде можливість у селищної
ради, то вона повернеться
до цього питання».
Лариса Федорук, селищний голова, була небагатослівною. Сказала лише:
«Потрібно будувати нову бібліотеку». Втім – це і так усі
знають.

ПРОБУЙТЕ І ПЕРЕМАГАЙТЕ!

НЕ ГАЗЕТОЮ ЄДИНОЮ
Юлія Бережко-Камінська і Володимир Шилов стали лауреатами
Міжнародного фестивалю
Оксана РАДКІВ
Днями відбувся фінальний концерт Міжнародного
поетично-музичного фестивалю «Зірка Різдва». Захід
проводився
Запорізькою
єпархією УПЦ за підтримки
Департаменту культури, туризму, національностей та
релігій обласної державної
адміністрації.
Учасниками фестивалю
стали 148 поетів, бардів та
музикантів з України, а також з Росії, Білорусі, Азер-

байджану, Казахстану, Німеччини, Ізраїлю. Номінацій
було кілька: вірші, короткі
оповідання та казки, пісні,
окремо – молоді таланти.
При розгляді творів члени
журі особливу увагу звертали на громадянську позицію,
моральність, душевність лірики, канонічність, внесок в
українську духовну поезію,
неординарний підхід до
розкриття теми, стилістичну
майстерність авторів тощо.

«Цього року на фестиваль приїхало багато сильних авторів, відчувалася
велика конкуренція, дух
змагання, і відбір, природно, посилився. Учасникам
довелося відчути, що для
того, щоб мати право називатися духовним поетом,
недостатньо просто скласти рядки з римами на тему
Різдва», – зауважує член
журі Світлана Скорик.
Лауреатами Міжнародного літературно-музичного конкурсу «Зірка Різдва»
стали представники нашої

редакції: поетеса, головний
редактор газети «Ірпінський
вісник» Юлія Бережко-Камінська у номінації «Духовна поезія» і фотожурналіст
Володимир Шилов як автор
музики на вірші Юлії «До
душі – душа» у номінації
«Автор музики».
Усім, хто був відзначений журі, є чим пишатися,
їх перемога – не проста
формальність. Конкурс відкритий і проводився на міжНаступний етап – вихід
народному сайті, де писали порівняти тексти переможсвої коментарі і зауваження ців з текстами інших учасни- альманаху за результатами
фестивалю.
члени журі. Охочі можуть ків і зробити висновки.
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В Ірпені було ДВІ ФУТБОЛЬНІ
КОМАНДИ «ДИНАМО»
Розповідаємо далі про знакові спортивно-педагогічні постаті, які великою мірою є
обличчям певних видів спорту в Ірпені, наприклад, волейбол – це тренер Людмила
Вдовіна, регбі – це тренер Леонід Денбновецький. А от футбол в Ірпені уособлює
72-річний Валентин ЛИСОВ.
Текст і фото Володимира КОСКІНА
Він виріс на Донбасі.
Футбольну школу отримував в луганській команді
«Трудові резерви» (згодом
«Зоря»). Грав у чемпіонаті
СРСР. Якось арбітр міжнародної категорії Микола
Кірсанов, викладач вишу,
після успішної гри в Донецьку запропонував вступати до Київського інституту
фізкультури. Лисов так і
зробив. Після отримання
вищої освіти грав у команді
в Сумах. Потім було спортивне життя в Казахстані.
Якось випадково зустрів
друга, той каже: «Знаєш, є
таке чудове місто Ірпінь під
Києвом. Приїжджай – подивися!» Поїхав – сподобалося. Директор ДЮСШ Володимир Ярошенко добре
прийняв. Але тоді відкрити
футбольне відділення було
складно. Компартія все контролювала. Директор сказав: «Побудеш завучем. І
футбол підпільно вестимеш». Директор придивлявся. Через два роки сказав:
«Усе, вперед!» До речі, це
Володимир Ярошенко побудував спортшколу. То була
дивовижна людина неймовірної працьовитості.
Лисов зробив набір, і команда відразу взяла участь
в чемпіонаті Києва. 15 сезонів грали за завод «Червоний екскаватор». Чому так?
В області були дуже слабкі
команди. А Київ – хороший
спортивний полігон. Перший ірпінській набір Лисова
– хлопчаки 1959 р. н. – дійшли до фіналу чемпіонату
Києва, грали проти гравців,
які потім потрапили у вищу
лігу. Рівень був дуже високий. Трьох його вихованців
відразу взяли у спортивний
інтернат. Льоня Походенко,
центральний захисник, згодом став чемпіоном Союзу.

Усі футбольні традиції
в Ірпені складалися за
Валентина Лисова
Ось так і закрутилося.
Була добра база: стадіон,
6 роздягалень (нині це стадіон «Чемпіон»). Ірпінці
почали грати в чемпіонаті
України серед груп підготовки при командах першої та
вищої ліг. У зоні були київське «Динамо», спортивний
інтернат, грали проти вихованців знаменитих футболістів-тренерів: Онищенка,
Бишовця, Леонідова...
Валерій
Лобановський
тим часом створив в Ірпені команду «Динамо», що
виступала в другій лізі. Цю
роботу поклав на обдарованого Віктора Каневського.
Ірпінці стали співпрацювати
з ним, адже поруч із командою майстрів було створено
ще команду «Динамо» (Ірпінь), основу якої складали
саме вихованці ірпінської
ДЮСШ. Відбувалося слушне перетікання гравців двох
команд.
На сьогодні Валентин
Петрович Лисов є найстаршим футбольним тренером
в Ірпені, у 1970-му відкрив
відділення футболу, тренує
хлопців 46 років! Усі футбольні традиції складалися за нього. Він працював

у тандемі з талановитим
тренером Віктором Удаловим. Той нині працює в Бучі.
Бучанська команда в минулому сезоні виграла кубок
України серед аматорів.

Бюджет не підтримує
турніри і чемпіонати
Розквіт співпраці Лисова і Удалова припав на
70–80-і, тоді економічна
ситуація була сприятливою
для спорту і команда ірпінської ДЮСШ брала участь
в чемпіонаті України серед
команд другої, першої і вищої ліги.
15 років вони відповідали за збірну області, брали
участь у спартакіадах. Рівень був дуже високий, у
17-18-річних хлопців була
пряма дорога в команди

лися очі в очі. Я бував на
курсах підвищення кваліфікації у нього. Такі люди
народжуються, напевно, раз
на сто років. Він йшов до
успіху дуже важко, Бог винагородив його за всі муки.
Лобановський вважав, якщо
50% очок команда привозить з виїзду, вона вже чемпіон. Він поставив футбол
на наукову основу. Але наші
чинуші як сприймали його?
Якщо ти не перший і другий,
а третій, значить, це погано.
Лобановський з Олімпійських ігор у Монреалі привіз
бронзову медаль, йому сказали: «Цього не достатньо».
Зате з київського «Динамо» він зробив видатну команду. З одного боку, він
поставив спортивно-тренувальний процес на наукову
основу, з іншого, він був

Валерій Лобановський тим часом створив
в Ірпені команду «Динамо», що виступала
в другій лізі. Цю роботу поклав на
обдарованого Віктора Каневського. Ірпінці
стали співпрацювати з ним, адже поруч
із командою майстрів було створено ще
команду «Динамо» (Ірпінь), основу якої
складали саме вихованці ірпінської ДЮСШ.
майстрів. У той період розвитку ірпінські наставники
контактували з тренерами
спеціалізованих інтернатів
– видатними футболістами
Володимиром Киянченком,
Віктором Горбачем, Віталієм Хмельницьким, Євгеном
Рудаковим.
Із випуску спецінтернатів
до команд майстрів потрапляло по 8 юнаків і серед
них були вихованці ірпінської ДЮСШ. А нині за три
роки – один. Спорт через
слабку економіку дуже занепав. Це ми бачимо і на прикладах команд вищої ліги. А
на місцях усе навантаження
лягло на батьків. Бюджет не
підтримує турніри і чемпіонати.

Лобановський взяв серце
футболіста у руки
Мене
дуже
цікавила
співпраця Лисова з великим Лобановським. На що
Валентин Петрович відповів
так:
– Мені пощастило вчитися у Валерія Лобановського,
ми неодноразово спілкува-

великим психологом. Для
тренера дуже важливо мати
психологію
переможця,
психологію аналітика. Для
гравців він був тренером-загадкою в найпозитивнішому
сенсі слова.
Помилки у Лобановського, безумовно, були, святих
не буває, але зі 100% він
міг помилитися на 10-15%,
тобто бувало, що він на
гравця поставив, а той не
виправдав надій, і навпаки,
наприклад, він Канчельскіса
не сприйняв, а той в «Манчестері» вистрілив. Однак, в
основному, показники і передбачення Лобановського
приголомшують.
Він зробив революцію у
футболі. Раніше вважалося як? Перш за все ігрова
практика, робота з м’ячем. А він серце футболіста
взяв у руки, тобто керував
тонкощами
досконально.
Звичайно, науковець Віктор
Зеленцов і футболіст Олег
Базилевич йому допомагали. І взагалі в масштабах Союзу Лобановський мав підтримку, але тільки тоді, коли
показав, що він незвичайний
тренер. У Дніпропетровську

ні в чому, діти нормально
розвиваються. А потім життя
всіх ставить на місце. Здача
«продукції» коли? У 16 років. У такому віці з’являються гравці в командах класу «Манчестер Юнайдет».
При нормальній підготовці
17-річний може розквітнути.
Тому ніякої дискримінації.
Дитину не можна ображати й відривати від радості. Я
кажу: «Працюй, ти сам вибереш». Ось, наприклад, мій
випускник Євген Варениця,
він зараз старший тренер
збірної країни з пляжного
футболу, майстер спорту
міжнародного класу. Готувався до великого футболу,
а серцевий м’яз не дозволив. У матчах на чемпіонаті
області він просив: «Замініть». Я зазначав: «Женю, у
тебе немає серцевої відновлюваності». І він розцвів у
футзалі, срібним призером
в Європі був; що він з м’ячем витворяв – це фантастика! Тобто просто треба працювати.
Був у нас, пам’ятаю, Черниш, син завуча школи №4,
мав 45-тий розмір ноги.
Кажу Григорію Славинському, заслуженому тренеру
України: «Гришо, візьми
його, перевір». Він подивився, каже: «Та ти що, це
ж чистий волейболіст! Ось
така кисть!» Минає час, Черниш – кращий у ДЮСШ, в
області, в інтернаті, в «Локомотиві»... Якось запитую:
«Руслане, ну що, Валентин
Петрович мав рацію?»
Те, що бачить тренер-професіонал, не бачать
інші, це речі тонкі. Повторюю, не можна говорити: ти
такий-сякий.

Батіг – не суворий,
пряник – великий
Валентин ЛИСОВ
він прийняв команду «Дніпро» і вивів її буквально за
два роки на високий рівень,
тож Володимир Щербицький сказав: «Негайно забрати його до Києва».

«Я всім даю шанс»
– Валентине Петровичу, а якими є ваші підходи
нині?
– Футбол має бути масовим. Директор ДЮСШ Володимир Тарасов тримає місто
буквально в кулаку: усі школи беруть участь у спартакіадах, особлива увага – легкій атлетиці, ігровим видам
спорту. Я веду 4 вікові групи, починаючи з маленьких
(2010 р. н.) – загалом 60 дітей.
– Ви, певно, постійно
проводите внутрішню селекцію: цей талановитий,
цей – ні.
– Звичайно. Я відразу
бачу, хто природжений футболіст, а хто гратиме просто
для здоров’я і задоволення.
А хтось перейде в інший
вид спорту. Футбол дуже
універсальний, це і координація рухів, і швидкий біг,
стрибки в довжину, сила,
витривалість. У мене Анатолій Приплавка з найпершого
набору був кандидатом до
збірної країни на дистанції
800 м. Його питали: «Толю,
ти що, легкою атлетикою
займався?» – «Ні, я у Валентина Петровича працював
на полі...» – «Як? У тебе такі
показники!» Футбол зробив
його потужним, та й він мав
приголомшливий серцевий
м’яз.
Мої хлопці в постійному робочому процесі. Мені
іноді кажуть: «А ти цього
відрахуй. Він слабенький». –
«Як відрахувати? Нехай дитина працює». Я беру талановитих на замітку, треную
більш посилено, а ці поруч
крутяться, я не обмежую їх

– Розкажіть про пригоди у Вашій тренерській
практиці.
– Ось давня історія. Телефонують із Черкас, мовляв,
приїжджайте на турнір. Вирішили добиратися з Києва
на «ракеті» по Дніпру до Канева. Стоїть шикарний лайнер, бачу – іноземці, крісла-качалки. Красиво люди
відпочивають. На пірсі кажу
напарникові Косміну: «Володю, доглянь за дітьми, я
піду, швидко квитки оформлю», – ми два склади везли.
Повертаюся через півгодини. Підходить міліціонер:
«Капітан Іванов. Ви керівник
групи?» – «Так. А що сталося?»
Західні німці побачили
дітей. Один кинув жуйки
на асфальт (вони тоді були
екзотикою), а другий, негідник, фотографував дітей,
які кинулися їх збирати.
Міліціонер мені каже: «Ви
розумієте, що ваші діти зробили? Міжнародна ганьба».
Я питаю: «А що б ви зробили на місці дитини? У моїй
практиці такий випадок
вперше». – «Що будемо з
вами робити?» – «Вирішуйте». Розійшлися миром.
У готелі я зібрав дітей,
кажу: «Вийдіть ті, хто кинувся за жуйкою». Вийшли 1618 хлопчиків (з 32-х). Питаю
інших: «А ви чому не збирали жуйки? Вони ж такі красиві, смачні». – «Ну хіба можна
на землю кидати? Якщо хочеш жуйку подарувати, дай
із руки в руку». Отже, я нотацій не читав, хлопчаки самі
висновок зробили.
– А яка система заохочень і покарань?
– Має бути пряник і батіг.
«Штрафи» такі: стрибки, віджимання, пробіжки. Чисто
спортивні
навантаження.
Бешкети не повинні проходити безслідно, я включаю
секундомір і кажу: 15 стрибків. Використовую картки:
жовту і червону. Це матеріально, переконливо, до того

ж дитина звикає до футбольних правил. Розуміє, що
таке добре і що таке погано.
– Але я бачу, що ви доброї душі людина. Чи не
сідають на шию?
– Краще бути добрим. Батіг має бути без надмірної
суворості. Пряника – побільше. Затискати дитину не
варто. Ти задавив – і до неї
не достукаєшся. Ми в готель
приїжджаємо, діти запросто
заходять до мене в номер,
без дистанції спілкуємося,
чай п’ємо... Я стіну не ставлю: тренер – гравець. Ми
маємо бути на рівних. Але
система покарання обов’язково повинна бути. Програли гру. Порушили режим. По
гарячих слідах – одні емоції.
Тож треба зробити паузу.
Потім сідаємо, розбір роблю. Напрацьовуються невидимі нитки управління.
Ось були у нас теплі відносини, а потім – бум, відсовую їх. Діти: «Чому так?». Я
кажу: «А як ви граєте? Про
що можна говорити? Поки
не виправитеся, дружби не
буде». І це спрацьовує, відповідальність зміцнює теплі
довірчі стосунки, які залишаються на роки.
У мене море випускників.
Хто – у футболі, хто арбітром матчі обслуговує, хто
спортивним
журналістом
працює.

І буде Ірпінь потужний
футболом
– З якими проблемами
стикаєтеся?
– Інвентарю немає, залів
бракує. Населення Ірпеня
збільшилося мало не вдвічі.
Я один веду 4 групи. Мені
потрібен хоча б один помічник. Уявіть, турнір граємо
двома віковими командами.
Це переодягнути, кожному
два слова сказати.
Я закликаю: нам треба
об’єднуватися. У сина Бєланова у фіскальному університеті дві групи, у сина Заварова – групи в комплексі
«Чемпіон». А в чемпіонаті
області граємо ми, а вони
від цього відходять, до Києва везуть дітей на ігри. Я наголошую: «Ми не проти Києва, але живемо ж в області.
Ми повинні всіх найліпших
об’єднувати. А виходить:
лебідь, рак і щука». Незважаючи на те, що в Ірпені
створено футбольну федерацію на чолі з Романом Солодарем. А має бути участь
у спільних турнірах.
З’явилася база (стадіон
«Чемпіон»), вона для всіх
повинна бути, а не тільки
для обраних, бо це – комунальна власність. А батьки
мають щомісяця платити
600 грн за заняття чад. Для
багатьох це непідйомна
ціна.
А в ДЮСШ діти опановують футбол абсолютно безкоштовно. Якщо ж кудись
виїжджаємо, то збираємо
гроші на форму, дорогу і
проживання. Бюджет не допомагає.
Ось у січні маємо два
футзальні турніри. На різдвяний турнір 8–10 січня (у
школі №3) запросили команди з Києва, Бучі, Обухова. Нагородили дітей,
кращих гравців відзначили,
медалі, грамоти, солодкий
стіл... Свято є свято.
А 21–22 січня граємо обласний турнір. Потім, матчі
в дитячій лізі – це вже великий футбол, знову ж таки
братимуть участь три різні
за віком команди…
Та не перестаю мріяти
про те, щоб в Ірпені знову
було дві команди «Динамо».
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МИСТЕЦТВО ЖИТИ
ВЛАСНА СПРАВА

Юлія ДОЛМАТОВА:

«СТАНДАРТ – ЦЕ ЧОТИРИ СТІНИ,
А МИ ДАЄМО ТРОХИ БІЛЬШЕ»
Про те, як не опустити руки у складний час і знайти себе на зовсім
іншому поприщі, розповідає ірпінський дизайнер
Юлія ДОЛМАТОВА.
Історія моєї майстерні почалася 10 років тому.
За фахом я журналіст. Після одруження чоловік пішов
працювати на будівництво.
Я часто приїжджала до нього
на об’єкти – мені дуже подобалося спостерігати за процесом перетворення непри-

вабливого житла в затишне і
функціональне.
У 2010 р. у зв’язку з економічною кризою я втратила роботу в редакції, де
пропрацювала 10 років.У нас
на той час вже був 3-річний
синочок. Я шукала роботу в
журналістиці, їздила на співбесіди, перебивалася тимча-

совими підробітками. І одного дня дізналася, що чекаю
другу дитину… Мені раптом
захотілося оволодіти новим
фахом. І тут проявився мій
давній потяг до дизайну. Ми
тривалий час жили на зйомних квартирах, і я часто мріяла про свій будинок, уявляла,
якою буде спальня, дитяча...
Багато читала про інтер’єри,
цікавилася
особливостями
дизайну в інших країнах.
І вирішила декретну відпустку витратити на навчання. Знайшла в Києві школу
дизайну інтер’єрів. Перший
об’єкт випав якраз на період,
коли я писала дипломну роботу з дизайну. Було шалене
натхнення й ентузіазм! Коли
до пологів залишалося 2 тижні – я закінчила цей стартовий
проект.
Мені подобався фріланс
– я могла займатися дітьми і
паралельно розробляти проекти.

Про свої проекти писала в блогах, на будівельних
сайтах, викладала фотографії
– дуже подобалося створювати серії «до і після», писала
статті, ділилася посиланнями.
Це дало результат: роботи стало більше, а об’єкти –
масштабнішими.
Згодом сформувалася чудова команда професіоналів.
Три роки тому з’явилася
ідея створити свою дизайнерську майстерню. Відразу ж прийшла назва – «П’ять

ПРОСТІР ДУШІ

ІРПІНЦІ ВИРУШАЮТЬ В ІНДІЮ
ДЛЯ… ПЕРЕУСВІДОМЛЕННЯ БУТТЯ

стін». Чому така назва? Стандарт – це чотири стіни. А ми
даємо трохи більше!
Про один із проектів, який
я назвала «Ніжність орхідеї»,
написав журнал «Уютная
квартира». А на Новому каналі вийшла передача «Дешево
і сердито» з нашою участю,
де мій чоловік поділився порадами про те, як і на чому
можна заощадити в будівництві або ремонті, а на чому
економити не варто.
У жовтні 2016 р. в Києві
завершився наш найбільший
проект «Затишок у великому
місті». Зараз ми приступили
до дизайну інтер’єру магазину кави і чаю.
Сьогодні основне питання в дизайні інтер’єрів – як
облаштувати особистий простір. З’явився величезний вибір у цій області, а разом із
ним прийшов попит на тих,
хто в цьому виборі може допомогти.
Наша майстерня дизайну
інтер’єрів гранично спрости-

ла для себе пошук клієнтів –
ми надали це право замовнику. До нас звертаються ті, хто
вже бачив наші роботи. Наші
клієнти готові облаштовувати особистий простір, але не
хочуть переплачувати там, де
цього можна уникнути.
Ми надаємо їм ясність,
на чому можна заощадити, а
на чому не варто.
Дизайн інтер’єру вимагає
досвіду, знань, навичок, яких
у замовників просто може не
виявитися. Тому ми радимо
не ризикувати своїм часом і
коштами – нехай дизайном
інтер’єру займається професіонал.
Після переїзду в Ірпінь
із задоволенням беремося за
об’єкти в уже рідному місті.
Наші послуги: розробка
проектів дизайну інтер’єрів
різних об’єктів як житлового,
так і нежитлового призначення – квартир, котеджів, салонів, офісів – у будь-якій стилістиці, а також ремонтні та
оздоблювальні роботи.

Майстерня дизайну

«П’ЯТЬ СТІН»

Варто довірити свій інтер’єр фахівцям,
які допоможуть вам зробити ваш будинок
саме таким, яким ви хочете його бачити –
красивим, затишним, гармонійним!

МИ ПРАЦЮЄМО В КИЄВІ ТА
ОБЛАСТІ.

Наші контакти – тел.: (096) 769-93-77,
Юлія Долматова

Хто доведе гіпотезу
ПРО ВПЛИВ ЛАСКИ?

У житті важливо іноді віддалятися від сьогодення, від кризи, війни, від боротьби за
виживання, і час від часу їхати в такі землі, як Індія – для повного перезавантаження
й оновлення своєї свідомості, укріплення і підйому духу. Повертаючись з Індії, ви вже
ніколи не будете такими, як раніше.
Подорожувати в Індію –
не така вже й нездійсненна
мрія. В Ірпені, недалеко від
вас, живуть люди – молода
пара, які щороку ранньою
весною та восени проводять
духовно-пізнавальну
подорож Індією і дають можливість друзям, знайомим
і незнайомим вперше і не
вперше доторкнутися до
цієї неймовірної країни. Це
люди з 25-річним досвідом
подорожей, які нещодавно
створили в Ірпені простір духовної культури Азії.
Чому саме Індія? Індія є
загадковим першоджерелом
багатьох цивілізацій, культур і духовних течій. Саме на
Індійському субконтиненті
з’явилися прадавні знання,
такі популярні зараз культурні й оздоровчі системи, як
Йога і Аюрведа. Хтось їде в
Індію, як колись група Бітлз,
саме задля духовного пошуку, за просвітленням, хтось
шукає вчителів і самітників,
хтось цікавиться фортецями,
стародавніми палацами, історією видатних цивілізацій,
хтось мріє побачити й пережити щось абсолютно інше,
нове, яскраве і змістовне, а
хтось – просто погрітися на
пляжах Гоа або Гокарни.
І для цього немає обмежень ні у віці, ні в релігії. З
нами їздять люди і 14, і 70,
і навіть 80 років! Християни,
мусульмани, буддисти, науковці, ремісники, митці, усі,
хто ще не втратив цікавість
до світу і життя і має живе
серце.

Найближча подорож
починається вже через
40 днів – з 25 лютого

по 12 березня.
Приєднуйтесь або
заходьте в наш
теплий, гостинний
простір духовної
культури Азії – Місце
Шляху в Ірпені по
вул. Новооскольській,
28-б, дім 1.
Для нас особисто ці подорожі є можливістю знову і знову наближатися до
джерел стародавніх традицій, до чогось дуже незвичайного, чого не вистачає в
нашій частині світу. А також
ми бачимо себе як місточок
налагодження культурно-духовного зв’язку між Європою
і Азією, між Україною та Індією.
Де ми буваємо з нашими
групами і що робимо в подорожах? Зазвичай це два
тижні інтенсивних мандрівок
і ознайомлення з усім головним, найцікавішим і найбільш значущим, що є в Індії.

Головна родзинка подорожі – духовно-пізнавальна.
Вона включає в себе Золотий
Трикутник Індії: Делі, Агра,
Амріцар, де побачимо вражаючий Золотий храм сікхів
і багато іншого.
Ми відвідуємо дім-музей
родини Реріхів у високогірній долині Кулу, паримося
на цілющих гарячих джерелах при храмі тантричного
шиваїзму глибоко в гімалайських горах у Маналі і
при храмі, де купався сам
Будда в Раджгірі, буваємо в
Дармасалі – головному центрі тібетських переселенців,
де розташована резиденція
Далай-лами, відвідуємо буддійські ступи, індуїстські та
джайністські храми, місце,
де Будда Шак’ямуні досяг
просвітлення в Бодхагаї, руїни найстародавнішого і найбільшого буддійського університету в Наланді, а також
мармуровий палац у центрі
лотосового озера в Павапурі, де народився засновник
джайнізму Махавіра.

А ще катаємося на човнах
по річці Ганг біля берегів
найдавнішого із живих міст
світу, міста смерті – Варанасі, з його містичними незгасаючими поховальними
вогнищами кремації і славетними майстернями, де
на стародавніх станках виробляють всесвітньовідомі
вироби з шовку.
Звичайно ж, ми відвідаємо одне з Семи Чудес Світу – Тадж-Махал – символ
вічного кохання, а також
Червону Фортецю імператора-кочовика Бабура і Акбара
Великого в Агрі.
Чекаємо вас на Шляху, що
не має вищої межі.

ЩОБ ДІЗНАТИСЯ
ДЕТАЛЬНІШЕ про

подорожі в Індію і в
Азію, звертайтеся:

Сергій Триліс, гід по країнам Азії, професійний
перекладач
Тел.: (066) 334-08-10
Sergii.korostelov@gmail.com
Фейсбук: Sergii Korostelov
Марія Триліс, перекладач, майстер чайної
церемонії
Тел.: (068) 808-58-33
Maria.tryis@gmail.com
Фейсбук: Maria Trylis

Є багато способів пізнати цей світ.
Людство здавна як могло – намагалося
зрозуміти, пояснити, описати і
спрогнозувати усе сутнє довкола. Сонце,
грози, врожай, хвороби, смерть, вітер –
словом, усе, що не залежить від людини,
ставало об’єктом уяви і казок…
А потім це стало об’єктами наук. І от, із часом, те, що
не доведено і не має бази досліджень, вважається «фантазією на тему». Або ввічливо – гіпотезою.
Нюанс у тому, що непомітно можна потрапити в пастку критерій: «А це доведено? Це перевірено?». Точно
доведено, що дітей не можна бити? Чи було достатньо
достовірних досліджень на тему любові?
А як бути з усіма закономірностями і наслідками,
скажімо, крику на дитину?
Як це дослідити, та й хто погодиться стати піддослідним на все життя?
Я вірю, що в недалекому майбутньому наука доведе
користь того, що ми називаємо ласкою, прив’язаністю,
чесністю, підтримкою, опорою, довірою, чуйністю. І що
ж робити нам, батькам, до цього майбутнього? Відповідь
очевидна: як завжди, варто жити на свій страх і ризик!
Вчиняти, як відчуваєш, йти від серця, а коли належить
– шкодувати про вчинене і зуміти передумати, розширювати свої межі розуміння, любити і піклуватися!
Поки ми живемо тут і зараз. А чекати гарантій і печатки «схвалено наукою» – це довго. Скільки там генетика
була лженаукою? А суперечок іще скільки у найрізноманітніших наукових колах?
Розум – це добре, але нам дані ще почуття й емоції.
Краще жити з усіма цими барвами.
P.S. Уже винайшли шкалу показників краси снігу на
сонці?
Ольга АДАМОВИЧ, м. Ірпінь
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ТЕЖ ПОТРІБНО
Як відіпрати кухонні рушники?
У хорошої господині
повинно бути чистенько
у всій квартирі, особливо
в її головній «штаб-квартирі» – на кухні. Кухонні
рушники це така річ, яка
брудниться дуже швидко,
а ось відіпрати їх дуже
важко, бруд, що в’їдається, вкрай непросто
вивести.
Звичайно, можна користуватися одноразовими рушниками, але це все-таки досить витратно для багатьох.
Усі інгредієнти для нашого прання дуже прості. Робимо
наступне: ставимо відро з водою на плиту і доводимо воду
до кипіння, після цього туди виливаємо дві столові ложки соняшникової олії плюс дві столові ложки звичайного
розсипчастого відбілювача і ще склянку (трохи неповну)
прального порошку, який вам подобається.
Потім у цей ще гарячий розчин закладаємо всі сухі
брудні кухонні рушники і можемо про них на певний час
забути, доки розчин у відрі не охолоне повністю. Які вже
там хімічні процеси відбуваються – невідомо, але в такому
розчині відходять «на ура» і чайні плями з кавовими, і плями від жиру та бруд.
Вам потім залишається лише витягти рушники з відра і
добре їх прополоскати. От і все, пробуйте.

АНЕКДОТИ
Розумна блондинка
Сидять блондинка й адвокат у літаку. Адвокат пропонує дівчині пограти в просту
гру — щоб не було нудно.
Блондинка відмовляється —
вона зморилась і хоче спати.
Адвокат наполягає на грі:
— Ви побачите, це зовсім
просто. Я запитую вас, і
якщо ви не знаєте відповіді,
ви платите мені 5 доларів, і
навпаки.
Вона знову відмовляється.
— Ну, гаразд, — каже адвокат. — Змінімо правила:
якщо я не зможу відповісти
на ваше питання, я заплачу
вам 50 доларів; а якщо навпаки — ви мені тільки 5.
Тоді дівчина погоджується. Адвокат питає її:
— Cкільки кілометрів між
Землею й Місяцем?
Вона мовчки дістає 5 доларів, віддає йому й питає в
свою чергу:
— Що підіймається на
гору на трьох ногах, а назад
спускається на чотирьох?

Адвокат довго думає,
бере свій ноутбук, намагається знайти відповідь ув
Інтернеті, потім телефонує
друзям — усе даремно. За
дві години він будить блондинку й віддає їй 50 баксів.
Вона бере їх і знову лаштується спати. Він розштовхує
її й запитує:
— І яка ж відповідь?
Блондинка мовчки бере
свою сумочку й віддає адвокату 5 доларів.
Оце порахувала!
Проблема блондинки:
“Я позичила в тебе 100 гривень. Але, коли йшла до
магазину, загубила їх. Потім зустріла подругу. Взяла
в неї 50 гривень. Купила
2 шоколадки за 10.
У мене залишилось
30 гривень. Я їх віддала
тобі. Отже, я залишилось
винна 70. І подрузі 50.
Разом 120. Плюс я маю
2 шоколадки.
Загалом 140! Де 10 гривень?!”

КРОСВОРД
По горизонталi:
1 Комаха ряду двокрилих
3 Рiдка жирова речовина
6 Човен, баржа, плiт для
переправи
8 Обкладинка для зберiгання
паперiв
9 Рух соку в рослинах
10 Геодезичний iнструмент
14 Столиця Афганiстану
15 Атака
16 Вiйськовий пiдроздiл
17 Одиниця ваги

По вертикалi:
1 Порода кiмнатних собак
2 Сорт вина
4 Реп’ях
5 Пiвострiв на пiвночi Росiї
7 Одиниця вимiрювання
магнiтного потоку
8 Синтетичний легкий пористий матерiал
10 Сигнал тривоги
11 Знак висоти над рiвнем
моря
12 Пристрiй для утримання
судна
13 Перший чоловiк

ЩО РОБИТИ,

якщо вам дісталася
фальшива купюра
Чи знаєте ви, що лежить
у вашому гаманці?
Здавалося б, гроші і гроші,
нічого незвичайного.
Придивіться уважніше:
чи є на них всі ознаки,
передбачені НБУ. Є?
Значить, усі банкноти
справжні.
Але що робити, якщо вам дісталася підозріла купюра?
Якщо ви зрозуміли, що гроші підроблені, не намагайтеся
ними розплатитися! З підозрілою купюрою потрібно йти в
банк або в поліцію.
Здаємо підроблені гроші в банк
Із виявленою підробленою купюрою можна звернутися в будь-яку банківську установу. Співробітник банку
перевірить грошові банкноти і визначить, до якої категорії
вони відносяться: сумнівні, неплатоспроможні або такі,
що мають ознаки підробки.
• На неплатоспроможні купюри ставиться штамп
«в обміні відмовлено», після чого вони повертаються
вам. Само собою, у подальшому ними не можна розплачуватися.
• На сумнівні купюри і ті, що мають ознаки підробки,
складається довідка із зазначенням усіх реквізитів грошових знаків і ордер із передачі цінностей. Вам видадуть
довідки і банкноти для перевірки правильності вказаних
даних, а потім гроші заберуть на перевірку, яка проводиться протягом 5 робочих днів.
Здаємо підроблені гроші в поліцію
Фальшиві банкноти можна безпосередньо здати в
поліцію. Перед цим згадайте, як купюра потрапила у
ваш гаманець, у якій торговій точці ви могли її отримати,
хто міг розплатитися нею з вами. Вам доведеться давати
свідчення.
Із приводу виявлення фальшивки в дільниці заведуть
справу, проведуть спеціальні експертизи і розслідування.
При допитах у нюансах опишіть, за яких умов ви отримали ці грошові знаки.
Наполягайте на тому, що не знали про підробку банкнот до того, як цей факт з’ясувався. Перевірки, допити і
розслідування можуть затягнутися на місяць і довше.
Можливо, у вас просто немає часу возитися з підозрілою купюрою і бігати по інстанціях. Гроші можна просто
порвати, спалити або порізати на дрібні шматочки. Але
при цьому залишиться ймовірність того, що ви знищите
пошарпану або просто стару справжню купюру.
У яких випадках гроші повернуть
За умови, що вони були справжніми. Тоді вам зателефонують із банку або поліцейської дільниці і віддадуть
банкноти на руки або зарахують на рахунок.
Якщо гроші за результатом перевірки виявилися фальшивими, є можливість стягнути збитки з особи, від якої ви
їх отримали: магазину, де вам дали решту; з банку, в банкоматі якого ви знімали зарплату; з людини, яка передала
підозрілу готівку. Але зробити це можна буде тільки на
етапі судового процесу.
У яких випадках гроші повертати не будуть
Якщо вони виявилися підробленими, але звідки купюри взялися в гаманці, ви, хоч убий, згадати не можете. На
жаль, у цьому випадку фальшиві грошові знаки знищуються в банківському відділенні або видаються вам на
руки зі штампом, що підтверджує їх недійсність.
Як максимально убезпечити себе від отримання підроблених грошей
• Надавайте перевагу безготівковому розрахунку.
• Обмінюйте валюту в банках, а не в дрібних обмінниках.
• Перевіряйте отримані купюри на місці. За наявності
спеціального апарату (на касі або у вас особисто) перевіряйте готівку з його допомогою.
• Не розмінюйте дрібні купюри на крупніші на ринках,
у дрібних торгових точках або у приватних осіб.
За матеріалами Інтернет-видань

ІРПІНЦІ ВІДСВЯТКУВАЛИ!

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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СОДА на всі
випадки життя

Чи відомий вам ще
якийсь засіб, який би коштував дешево, але при
цьому ним можна було б
мити голову (краще ніж
дорогими
шампунями),
посуд, додавати в їжу, прати речі й лікувати цілу низку хвороб. Ви теж можете
спробувати вирішити свої
господарські питання за
допомогою соди. Ось як
мінімум 17 випадків, коли
вона стане в нагоді!
«Пухкі» омлети
Щоб
омлети
були
пухкими, як у дорогому
ресторані, додавайте по
1/4 чайної ложки на кожні
3 яйця. Тоді страва виходить дуже ніжною. Найголовніше – не переборщити з содою, щоб потім не
було специфічного гіркуватого присмаку.
М’які боби
Щоб квасоля, горох,
сочевиця та будь-які інші
бобові вийшли м’якими і
розваристими, поставте їх
попередньо замочувати у
воду з дрібкою харчової
соди.
Геть запах!
Якщо ви обробляли
рибу або різали часник, то
ваші руки будуть пахнути
цими продуктами навіть
після ретельного миття
з милом. Візьміть трохи
соди і додайте кілька крапель води, щоб вийшла
кашка. Вимийте нею руки і
сполосніть теплою водою.
Тепер вони не пахнуть!
Заняття для дітей
Якщо ви не знаєте, чим
зайняти дитину, зробіть
для неї забавну іграшку.
Візьміть 2 частини соди,
1 частину кукурудзяного
крохмалю і 1¼ частини
води. Заваріть до стану
густої маси. Остудіть, і
можна грати з «глиною».
Це дуже цікаво і безпечно.
Засіб для посудомийної
машини
У посудомийній машині
часто з’являється неприємний запах. Позбутися
його просто – прямо в контейнер машини засипте 1
чашку соди і запустіть її у
звичайному циклі. Якщо з
першого разу запах прибрати не вийде, то кладіть
по чайній ложці щоразу,
коли миєте посуд.
Книжкова цвіль
Таке буває, коли книги
починають цвісти від неналежного догляду. Між
сторінок можна насипати
трохи соди і покласти в паперовий пакет. Нехай полежить кілька днів. Потім
почистіть від цвілі і покладіть прогрітися на сонці. І
не забувайте надалі зберігати книги правильно.
Пригоріло дно
Відскрібати пригорілу
їжу з дна каструлі або сковорідки – неймовірно важка робота. Щоб полегшити
її, спробуйте відшкребти
стільки їжі, скільки змо-

жете, а потім насипте 0,5
чашки соди, залийте водою і прокип’ятіть. При
необхідності
повторіть
процедуру двічі.
Солодкі помідори
Якщо посипати землю
навколо помідорових кущів содою, то вони виростуть набагато солодшими.
Біль від сонячного опіку
У ванну з водою кімнатної температури всипте
чашку соди. Біль від опіків
мине і стане легше.
Лущення шкіри у немовлят
У малюків нерідко починає лущитися шкіра на
голівці. Сода допоможе і
в цьому. Розведіть прямо
в долоні дві чайних ложки
соди і 1 ч. л. води. М’яко
скрабуйте уражену ділянку так, щоб не потрапити
засобом в очі малюкові.
Потім протріть голівку вологою ганчірочкою. Повторюйте процедуру протягом 2-3 днів.
Виразки в роті
Щоб вилікувати виразки в роті, полощіть ротову порожнину розчином
1 чайної ложки соди на
склянку теплої води кожні
2 години.
Чиста мікрохвильовка
Поставте в мікрохвильовку склянку води з 1
столовою ложкою соди і
включіть на максимальний
режим на 3-5 хвилин. Після цього будь-який бруд зі
стінок можна буде просто
змити м’якою ганчіркою.
Брудні стіни
Будь-які плями на стінах (шпалери, навіть штукатурка) піддаються соді.
Для цього наберіть соду
вологою ганчірочкою і відітріть пляму, змийте водою і дайте стіні просохнути.
Біль у шлунку
Сода – луг, а значить
прекрасно
нейтралізує
кислоти. Зокрема, вона
допоможе
збалансувати
pH тих продуктів, які підвищують кислотність. Крихітна щіпочка соди, кинута
в каву, апельсиновий сік,
страву з томатами запобіжить різі в животі та печії.
Укуси комах
Укуси комах, особливо
в літній сезон, доставляють
чимало
неприємностей.
Щоб полегшити свербіж,
розведіть дві чайні ложки
харчової соди з кількома
крапельками води, щоб
вийшла щільної консистенції кашка. Нанесіть цю суміш на уражену ділянку і
дайте їй висохнути, а потім
струсіть. Це засіб також допоможе зняти припухлість
від укусу бджоли чи оси.
Трава між плиткою
Щоб трава між плиткою в саду не проростала,
насипте уздовж швів між
плитками трохи соди.
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РЕКЛАМА

Астрологiчний прогноз на тиждень 23–29 сiчня 2017 року
ОВЕН (21.0320.04).
Покажіть
начальству свою
старанність
на початку тижня – i
підвищення посади й
окладу у вас у кишенi.
Особистi стосунки
теж складатимуться в
колективi. У кiнцi тижня
передбачається вечiрка.
ТIЛЕЦЬ (21.0421.05).
Вас раптом потягне
попустувати.
Будьте обережнi та
уважнi. Спробуєте ввести на
службi новi методи – може
вийти дуже незграбно.
У вихiднi не розiгруйте
своїх близьких – можете
образити їх.
БЛИЗНЮКИ
(22.05-21.06).
Тиждень не
годиться для великих
звершень – найбiльше вiн
придатний для роботи
над собою. Бiльше
часу придiлiть собi, не
конфлiктуйте на роботi.
Вихiднi проведiть із сiм’єю.

РАК (22.0623.07).
Усi службовi
справи необхiдно
залагодити на початку
тижня. У серединi тижня
придiлiть бiльше часу дiтям
i своїй другiй половинi.
Вихiднi доведеться
зайняти термiновою, але
прибутковою справою.
ЛЕВ (24.0723.08).
Ви будете
надзвичайно
уважнi до дрiбниць.
Але все-таки аж надто
прискiпуватися до колег не
варто. Стосовно фiнансiв
не дозволяйте шахраю
ошукати себе. Сiм’я буде в
захваті вiд вас.
ДIВА (24.0823.09).
Робота може
почекати. Але
через розгульний
спосiб життя у вас
можуть початися
проблеми з настроєм i
здоров’ям. Добре, хоч
сiм’я не розсердиться на
вас i пiдтримає в скрутну
хвилину.

В компанию пгт Немешаево

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
маляр по дереву.

З/П: высокая
Тел.: (067) 449-00-49
(050) 462-00-49

ВИШИВАНКА

НА ПРОИЗВОДСТВО
(пгт.Гостомель) НУЖНЫ
Уборщицы/
уборщики:
Работа посменная.
Дневные — ночные смены.
ЗП от 30 00 -3500 грн./месяц .
График работы 2/2,
(с 8:00-20:00, с 20:00-8:00)
Контактное лицо:
Николай 093 572 62 10 ;
067 407 20 02.

РЕКЛАМА
в «Ірпінському віснику»
(04597) 60-416
Рыбному магазину
в смт Гостомель

срочно требуется

ПРОДАВЕЦ!

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”

ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір,
якісний пошив
м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в
(будівля клініки «Альф»)

UDVET

Підприємство у м. Києві
пропонує

СТАБІЛЬНУ

РОБОТУ

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА
ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБІЛЯ.
Стоянка автомобіля
в м. Ірпінь.

Вимоги до кандидатів:
– наявність медичної
довідки;
– знання м. Києва;
– відсутність шкідливих звичок.

Довідки за тел.:
(044) 230-69-65
Видалення та обрізка

г\р: неделя\неделя,
з\п: высокая
Обязательно наличие
сан.книжки!

АВАРІЙНИХ

Тел.: (067) 409-85-70

(067) 164-83-72

ДЕРЕВ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
сварщик электродуговой сварки
полуавтоматом

Режим роботи:
9:00–18:00,
неділя 9:00–14:00

Опыт работы. З/П: высокая

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ
ТА СЮРПРИЗІВ

 РОБОТА В ІРПЕНІ 

Терміново потрібен персонал для прибирання
в гіпермаркеті. Денні робочі зміни, спецодяг. Графік
роботи 2/2. Зарплата – 3000 грн. за 15 днів
(097) 913-52-16, (063) 244-78-04

Тел.: (098) 155-33-13

(068) 702-42-35,
(066) 502-79-36,
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1
(099) 032-72-32,
(068) 320-64-32,
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

В компанию пгт Немешаево

вул. Соборна, 106

б/у холодильники,
пральні машини, газові
плити,
колонки, радіоапаратуру
часів СРСР та багато ін.

ваше життя, вiдбудеться у
вихiднi.
КОЗЕРIГ (22.1220.01).
Немає сенсу
завантажувати
себе роботою, оскiльки
незрозумiло, чи принесе
вона хоч якiсь плоди. Краще
витратити цей час на те,
щоб провести його з сiм’єю.
А на обрiї вже замаячили i
грошi, i кар’єра.
ВОДОЛIЙ
(21.01-19.02).
У вас є всi
шанси одержати
приємний
сюрприз на початку тижня,
приємно провести час у
товариствi колег i отримати
багатообiцяючу похвалу
вiд начальства. Не варто
забувати про близьких
людей i про дiтей.
РИБИ (20.02-20.03).
Будьте обережнi
у словах на
початку тижня, не
залишайте документи на
видноті. Якщо все ж таки
ситуацiя складатиметься не
на вашу користь, звернiться
до друзiв.

тел.: 04597-67-227, (066) 626-80-37, (067) 782-07-34
www.vikna-irpin.com.ua

Крамниця

КУПЛЮ

ТЕРЕЗИ (24.0923.10).
Не час довiряти
iншим,
доведеться дiяти
самому. Навiть
якщо дiти пообiцяють
допомогу на початку тижня,
ви її дочекаєтеся ближче
до вихiдних. Колеги взагалi
все зроблять неправильно.
Добре, хоч справ на цьому
тижнi небагато.
СКОРПIОН (24.1022.11).
На початку тижня
вас може сильно
налякати звiстка, яка
виявиться помилковою.
Начальник пригрозить
звiльненням, але насправді
це вам не загрожує. У
вихiднi посваритеся з
близькими, але милi
посваряться – краще
помиряться.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11-21.12).
Усi навколо
нервують,
руйнуються плани на
майбутнє, закручуються
бридкi iнтриги, а ви немов
не чуєте нiчого. Подiя, яка
може повнiстю змiнити

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,
ДОШКА, АЛЬТАНКИ,

Тел.: (067) 449-00-49, (050) 462-00-49

На чайную фабрику в пгт. Гостомель

ТРЕБУЕТСЯ

Упаковщица (пн-пт 8-17.00 и сменно)
Техник-электрик (пн-пт 8-17.00)
Оператор-наладчик (посменно)

тел.: +38 (044) 490-58-46, моб.: (073)169-25-22

На постійну роботу потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА ПІВДНЯ
(4 години) З/П 1800 грн
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-в
(територія меблевої фабрики)

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

тел. (044) 593-86-56, (097) 485-99-25, (095) 272-16-02

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню
котельного обладнання
- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без
шкідливих звичок. При собі мати документи
(посвідчення), що підтверджують навчання та
кваліфікацію.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11,

Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел.
відділу кадрів: (04597) 63-367
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ

зняття аварійних дерев

дзвонити з 11:00 до 16:00

КПП «Теплоенергопостач»
ІМР запрошує на роботу:

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрутка. Электричество. Интернет.

(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;
www.yasna.com.ua

АДВОКАТ

ÄÐÎÂÀ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

(097) 84-10-413,
(095) 00-22-406

дубовые, колотые
4000 грн\машина

на роботу в м. Київ

Бесплатная доставка
по Киевской области

Адреса: вул. Кірічека
(К. Лібкнехта), 6, м. Ірпінь

Тел.: (068)100-86-10
Засновник — Ірпінська міська рада.
Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник» Ірпінської
міської ради. Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40 від 21
лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України. ЄДРПОУ
— 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен Банк
Аваль», МФО 380805. Згідно із Законом України «Про друковані

засоби масової інформації (пресу) в Україні» відповідальність за
достовірність публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації
— рекламодавці.
Редакція може не поділяти думку авторів публікацій.
Стаття «Дешеві іномарки можуть стати реальністю» 7 с. розміщена
на рекламних засадах.

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А
Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Наклад: 4 600. Замовлення: № 1711202
Передплатний індекс 35033.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

ОХОРОННИКИ
Г/р: доба 1/2, 1/3; денні;
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З/п стабільна, висока
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(096) 992-47-90;
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