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ПЕРЕДПЛАТА
Почалась передплата на 2018 рік!
Вартість передплати
На 1 місяць – 20,00 грн.
На 3 місяці – 60,00 грн.
На 6 місяців – 120 грн.
На 12 місяців – 240 грн.

Передплатний індекс – 35033

ПІНОПЛАСТ ВІД ВИРОБНИКА
– Комплектація
фасадних систем для
утеплення будинків,
квартир та ін.
– Виконання
фасадних робіт

с. 3

ТОВ «Термпек»

смт Коцюбинське
вул. Пономарьова, 7
тел.: (044) 228-52-88
(067) 158-70-88
(044) 450-51-14
(097) 574-51-73

– Консультація
кваліфікованих
фахівців
фото: С. Середенко

Фото з відкритих джерел

3 жовтня ірпінці на чолі з міським головою Володимиром Карплюком
пікетували Київську обласну прокуратуру. Вимагали припинити тиск
на керівництво міста з боку прокурора області Дмитра Чібісова та його
підлеглих. У цьому раунді переміг Ірпінь – прокуратура пішла на поступки.

ІРПІНЬ ВІДСВЯТКУВАВ
свій День
30 вересня в Ірпені був День
міста. Вже зранку ірпінці
отримали подарунок: оновлений
парк біля Будинку творчості
письменників. А опівдні свято
розпочалося на центральній
площі.

продовження на ст. 2 ►
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Покоління
індиго
Я їх називаю людьми майбутнього. Хоча живуть вони сьогодні,
і, можливо, це саме ви.
Звичайні, прості, буває, наївні
й безшабашні, інколи ніби зовсім
діти, але вони не перестають мене дивувати тим, як мислять, діють і бачать цей світ.
Їхнє життя настільки туго збите, що часом лезо ніяк просунути,
як між кам’яними плитами давніх єгипетських пірамід.
Вони живуть у безперервному потоці інформації, не відключаючись від неї, здається, ні на мить. Схоплюють її на льоту і тут
же нове, важливе для себе починають втілювати – здавалось би,
абсолютно не переймаючись тим, що може нічого не вийти. І найчастіше – виходить!
Вони швидко приймають навіть складні рішення і не бояться
відповідальності.
Мають кілька варіантів виходу із будь-якої ситуації і не зупиняються перед перепонами.
В усьому вміють розгледіти позитив.
Легко знаходять спільну мову із зовсім чужими людьми. Запалюють їх своїми ідеями, втягуючи в орбіту вже спільної справи.
Їм не потрібно багато слів. Говорити з ними треба просто, ясно
і лаконічно.
І вони не судять про щось із чужих слів.
Їхня робота – це їхнє хобі, яким вони горять і готові це робити в яких завгодно умовах. Їхній робочий день не закінчується за
дзвінком. Він триває завжди і всюди.
Вони весь час навчаються.
Мандрують.
Знають кілька мов.
Поєднують у собі відразу кілька талантів.
Часом скептичні. Часом іронічні. З чудовим почуттям гумору.
Вони цінують силу єдності.
Вони постійно в пошуках.
Сміливі у мріях і відчайдушні у їх здійсненні. Не бояться недосяжного.
Вперті і гнучкі одночасно.
Легкі на підйом і займисті.
Шукають можливості, а не причини.
Вони все частіше мислять категоріями не тільки власного, а й
спільного блага.
Їм не все одно, що вони залишать після себе не тільки своїм
дітям і внукам, а й планеті.
Вони... розділяють сміття.
Бережуть здоров’я і відмовляються від шкідливих звичок.
Чесні перед собою і людьми.
Докопуються до суті. Помічають дрібниці. Звертають увагу на
знаки.
Весь час змінюються. Активні і заповзяті. Не вважають свою
думку єдино правильною і остаточною.
Не можуть без свободи – як зовнішньої, так і внутрішньої.
Життя для них не закінчується смертю фізичного тіла і жоден
вчинок не минає без наслідку.
Нетерпимі до фальші й самодурства.
Помічають прекрасне і долучаються до його творення.
Толерантні до інших. Не вішають ярликів.
Пробачають і дають новий шанс іншим проявитися.
Відчувають смак життя у звичному і буденному.
Не здаються. Не продаються. Не божаться. Вірять у добро.
Змінюють себе і світ довкола.
Любов для них – дієслово.
Патріотизм – дія.
Час – безцінне багатство.
І таких людей усе більше. Вони піднімаються поодинокими
паростками, але за ними тягнуться інші, які до пори-часу ніби дрімали, не наважуючись підняти голови.
Вони вже не самотні.
Вони вже не смішні.
Їх уже не можна не помічати.
Бо посіяне ними уже на повну дає плоди.
Там...
За кордонами, куди вони від нас виїздять....
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

СВЯТА

ІРПІНЬ ВІДСВЯТКУВАВ
свій День
Урочистості з нагоди
Дня Ірпеня розпочалися
опівдні 30 вересня на
центральній площі
перед міською радою.
Офіційна частина вийшла
динамічною і душевною.
Говорили нешаблонно,
вітали сердечно.
Згадували, як прожили
рік, що минув від
попереднього Дня міста.
«За цей рік нам не соромно. Хочеться, щоб усе те, що
протягом цього часу було
створено нашою командою,
слугувало вам, ірпінці, – сказав міський голова Володимир Карплюк. – У минулий
День Ірпеня ми з вами відкрили цю площу, а цього

разу – стратегічний для всієї
української культури об’єкт –
парк Будинку письменників.
Шановні містяни, запрошуємо вас у цей парк, він тепер
слугуватиме вам».
«Місто Ірпінь буквально за три роки стало дуже
гарним, європейським, квітучим», – заявив заступник
голови Київської облдержадміністрації В’ячеслав Кучер.
Від влади області він привітав ірпінців не лише із Днем
міста, але й із християнським
святом Віри, Надії, Любові й
Софії.
В. Кучер вручив Почесні
грамоти облдержадміністрації начальнику юридичного
відділу виконавчого комітету

Ірпінської міськради Оксані
Залужняк і начальнику відділу інформаційного забезпечення Людмилі Горбатій.
Почесні грамоти і подяки Київської обласної ради
отримали заступник Ірпінського міського голови Лідія
Михальченко, депутат міськради Олександр Маркушин,
Петро Король і Людмила Бідула, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Євгенія Данилюк, директор
комунального
підприємства «Ірпіньзеленбуд» Ольга
Олійнич, почесний професор Національного університету державної податкової
служби України Олександр
Сластьоненко.

В. Карплюк передав водію
«Ірпіньводоканалу»
ключі
від службового автомобіля
«Фіат».
Подяку міськвиконкому
отримали також співробітники Управління протидії
наркозлочинності Головного
управління Національної поліції в Київській області.
Сім’ям військовослужбовців, які загинули на Сході
України, міська влада передала сертифікати на одержання матеріальної допомоги.
«Я думаю, що це буде тепер традицією. Хто б не був
мером – він зобов’язаний це
робити, – наголосив В.Карплюк. – Незалежно від того,
як складеться політична й
економічна ситуація, наш із
вами обов’язок – цих людей,
ці родини пам’ятати і підтримувати».
На сцену запросили люПам’ять полеглих воїнів
дей, яким міська рада щойно та померлих Почесних гроприсвоїла звання «Почесний
громадянин міста Ірпеня»
– Михайла Копача, Сергія
Пащинського і Валерія Косарєва. Міський голова  вручив
їм належні відзнаки.
Виконком Ірпінської міськради нагородив грамотами представників кількох
комунальних підприємств:
«Ірпіньводоканалу», управління житлово-комунального
господарства
«Ірпінь»,«Ірпіньзеленбуду», «Теплоенергопостачу»,
«Муніципальної варти» і редакції газети
«Ірпінський вісник», а також
учасника АТО, майстра спорту Володимира Гончаренка.

НОВИЙ ПАРК ІРПЕНЯ
– письменницький
30 вересня, в День міста, в
Ірпені відкрили п’ятий за
останні три роки оновлений
парк, цього разу – на
території Будинку творчості
письменників. Ця жадана
подія зібрала очільників,
жителів, почесних гостей
міста, а також членів
Національної спілки
письменників України,
які приїхали на власні очі
побачити реконструкцію
свого парку.

«Усі ми добре знаємо, в якому становищі ще зовсім недавно була ця територія. Зауваження з боку міської громади
Ірпеня були справедливими:
має бути порядок і краса, адже

ця територія пов’язана з великими іменами, з корифеями
українського слова ХХ століття.
Тож нарешті нове дихання цій
території надано. Навіть найбільші скептики переконалися,
що наше рішення, прийняте
на з’їзді в Ірпені 31 березня
цього року, єдино правильне»,
– сказав голова Національної
спілки письменників України
(НСПУ) Михайло Сидоржевський і висловив сподівання,
що і друга частина цієї території – письменницькі будинки
– «теж будуть на належному
рівні, виглядатимуть достойно,
так, як цього заслуговує місто і
письменники».
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Наголосив він і на тому, що
територія парку залишається в
користуванні НСПУ. Її юридичний статус не змінився.
Господарем свята по праву
був Ірпінський міський голова
Володимир Карплюк – ініціатор реконструкції території
Будинку письменників. Однак
він лише лаконічно закликав,
щоб ірпінці зберегли зроблене, аби парк слугував громаді
довгі роки, а письменників надихав на творчість. Після цього
запросив до слова народних
депутатів Сергія Таруту і Ярослава Москаленка та оголосив
про відкриття обіцяного щорічного літературного конкурсу на базі Будинку творчості
письменників.
Свою вдячність за реконструкцію території БТП висловили й відомі письменники:
Віктор Мельник, Антонія Цвід
і Володимир Цибулько.

мадян Ірпеня вшанували
хвилиною мовчання. Мати
загиблого в зоні АТО військовослужбовця Володимира Ринкула – Ольга Ринкул,
Почесний громадянин міста
Микола Головкевич і міський голова поклали квіти до
пам’ятника Тарасові Шевченку.
Подарунки до Дня міста
мер вручив подружнім парам, які нещодавно відсвяткували 65-річчя і 50-річчя
спільного життя, а також тим,
які одружилися сьогодні. Отримали презенти і маленькі
городяни, яким щойно виповнився один рік.
Привітати ірпінців зі святом приїхала делегація литовського Алітуса – міста-побратима Ірпеня.
Далі, за традицією, розпочалася яскрава концертна
програма.
Фото: С. Середенко

ДОБРІ НОВИНИ

«Ірпінь цілком логічно є літературною столицею України.
Фестивалі і книжкові ярмарки,
які тут проводяться, продовжують традиції і ті сакральні
дійства, які завжди були притаманні Ірпеню», – зазначив
Цибулько.
Урочистості завершилися
запрошенням усіх бажаючих
прогулятися парком. Нагадаємо, що тут за кілька місяців
проведено чималу роботу –
ділянку розчищено від сміття
і хащів, вирізано сухостій, облаштовано нові вхідні групи,
пішохідні алеї, встановлено
альтанки, зроблено додаткове декоративне озеленення,
відновлено озеро. При цьому
максимально збережений природний ландшафт і зелені насадження. Передбачено місце
для творчих вечорів і публічних читань.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ІРПІНЦІ ПІШЛИ ПІКЕТОМ
на прокуратуру

Н

місяць я цілодобово житиму
в наметі під прокуратурою
Київської області, яка стала
інструментом політичного
шантажу щодо мене та моєї
команди», – повідомив він.
За словами міського голови, співробітники прокуратури за багато місяців не
знайшли часу допитати його
щодо жодної з десятків справ,
порушених проти нього та

РЕЗОНАНС
прокуратури над Ірпенем»,
«Пане Чібісов, чому вам заважає розвиток Ірпеня?» та інші.
Очоливши пікетування ,
Володимир Карплюк у перший же день таки домігся
того, аби співробітники прокуратури його допитали.
Спершу ті пообіцяли провести слідчі дії та призначили
допит на 6 жовтня. Проте мер
наполіг на негайному допиті.
«Працівники прокуратури виконали свою обіцянку і
вперше за два роки допитали
мене. Також було виконано
другу нашу вимогу – прийняти та розглянути мою заяву
щодо активізації слідства.
Окрім цього, прокуратура
області вперше під час наших
акцій допустила усіх журналістів до участі у брифінгу заступника прокурора області»,
– зазначив міський голова.
У зв’язку з цим він оголосив про «тимчасове призупинення акції громадянського
протесту». «Проте якщо прокуратура області й надалі
проявлятиме бездіяльність,
ми обов‘язково повернемося», – підкреслив мер. Він подякував громаді Ірпеня і всім,
хто його підтримав. «Нашу
боротьбу наразі не закінчено!» – наголосив Володимир
Каплюк.
Фото: С. Середенко
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В Ірпені успішні школярі
отримують стипендії

Фото: Ю. Бережко-Камінська

В Ірпені відмінники навчання та кращі юні спортсмени
продовжують отримувати стипендії. Минулого року в місті
запустили мотиваційну програму для школярів «Обдарована дитина». Тоді її фінансово підтримала міжнародна
корпорація ControlPay. Цьогоріч гроші за свої здобутки
школярі отримуватимуть від компанії «Синергія».
Протягом навчального року успішні учні та спортсмени,
які навчаються у 7 – 11 класах, щомісяця отримуватимуть
по 300 гривень. За підсумками півріччя список стипендіатів переглядатимуть. Тож кожен школяр має шанс отримувати власні гроші, підтягнувши успішність.
В Ірпені уже переконалися, що ця мотиваційна програма дійсно працює. Кількість відмінників у школах зросла
майже на 20%. Минулого року стипендії отримували 170
учнів. Зараз стипендіатів уже більше двохсот.

IRPIN BOOK FEST: КНИЖКОВИЙ,
ПОЕТИЧНИЙ, МУЗИЧНИЙ, ЗАТИШНИЙ

фото: С. Середенко

апередодні пікетування
Володимир
Карплюк
заявив
про свою готовність
поселитися в наметі біля
обласної прокуратури. «Я
прийняв рішення призупинити свою роботу на посаді
Ірпінського міського голови
на місяць і вже подав відповідну заяву про відпустку
за власний рахунок. Цей

членів його команди. Мер
висловив надію, що його щоденна присутність «спонукатиме їх до роботи».
«Зі мною не було проведено жодної слідчої дії…
Дані справи мають бути або
закриті через відсутність
складу злочину, або передані до суду, що дозволить
мені повноцінно захищатися в правовій площині. Але
висіти в повітрі ці справи не
можуть», – заявив Володимир
Карплюк.
У випадку, якщо найближчим часом крига не скресне,
він пообіцяв   донести до керівництва держави факти, які
свідчать про «упередженість
і корупційність прокурора
Київської області». «Йому доведеться піти з посади, або з
посади доведеться піти мені,
назавжди», – підкреслив Ірпінський міський голова.
Вранці 3 жовтня перед
входом до будівлі обласної
прокуратури активісти встановили намети і розклали
плакати з написами: «Ми
не будемо терпіти знущань
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НАТАЛЯ СИНИШИН:
«Коли б я не дивилася на церкву,
то завжди чула дзвони…»
30 вересня на День Ірпеня
художниця Наталя Синишин
зробила подарунок тепер
уже рідному їй місту. В
Ірпінському історикокраєзнавчому музеї
відкрилася виставка її
творів «Від минулого до
сьогодення».
На виставці представлені
пейзажі, натюрморти і портрети, які дають уявлення
про різні грані обдарування
авторки. В особі Наталі Синишин гармонійно поєднуються
архітектор і художник. Вона
охоче зображає храми – великі
київські і маленькі провінційні,
як в Україні, так і за її межами.
Тож художниця підготувала
для ірпінців пейзажі з Софійським собором, Києво-Печерською Лаврою, Кирилівською
церквою. «Церкви зачаровують мене давно. І байдуже,
які конфесії тут відправляють
Службу Божу. Вони – не лише
частина нашої культури, але й
нашої історії, бо пережили, як
і народ, часи лихоліття. Їх, як і

людей, нищили, ламали, палили, плюндрували. Їхній попіл
стукає нам у серця, як і пам’ять
про мільйони наших людей,
що загинули за рідну землю,
за її незалежність, соборність
протягом багатьох століть. А
ще коли б я не дивилася на
церкву, то завжди чула дзвони.
Навіть коли вони мовчали або
їх зовсім не було. І мелодія цих
дзвонів була такою, як вигляд
церкви – величною, урочистою
чи тужливою, сумною, з болем
і розпачем», – розповідає Наталя Синишин.
На виставці мисткиня експонує й жіночі портрети. Є в
її доробку і портрети великих
українців – Тараса Шевченка,
Івана Котляревського, Івана
Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського і Олени
Теліги.
Наталя Синишин переселилася до Ірпеня зі столиці. Вона
народилася в місті Котовську
на Одещині, в сім’ї вчителів.
Дівчинка мріяла про вищу
мистецьку освіту. Але вступити
відразу після школи не вдало-

ся. Деякий час Наталя займалася в художній студії Будинку
архітектора. Її вчителем був
художник Борис Піаніда, доля
якого тісно пов’язана з Ірпенем.
У 1974-у році Наталя закінчила архітектурний факультет
Київського державного художнього інституту. Потім 15
років працювала за фахом,
згодом викладала малювання
в Київському технологічному технікумі. Але завжди на
її мольберті стояла то менша,
то більша картина, написана
олівцем, аквареллю, олією.
Вони виставлялися у багатьох
колективних експозиціях у Києві.
У 1992 р. на Міжнародному пленері в Кракові Наталя
Олексіївна була відзначена ІІ
премією, а в 1997 теж у Кракові ІІІ премією. Твори мисткині
експонувалися на фестивалі
етнографічної   української
культури лемків у Польщі. Німецькі шанувальники мистецтва знайомилися з картинами
української художниці на виставках у Фрейзінгу, Мюнхені і Ньордлінгені. Німецький
журнал назвав її українською
імпресіоністкою.

У Києві персональні виставки Наталі Синишин експонувалися в Національному
музеї Тараса Шевченка, Українському фонді культури, Національному музеї літератури
України, Музеї Михайла Грушевського, галереї «Мистець»
Київської організації НСХУ
тощо. Також персональна виставка художниці була представлена в Бучанській школі
мистецтв ім. Л. Ревуцького, де
Наталя Олексіївна завідувала
відділом образотворчого мистецтва.
Мистецтво Наталі Олексіївни, представлене цього разу
в Ірпені, високо відзначили
заслужений художник України
Костянтин Могилевський, художниця Ірина Мезеря, режисер, артист, викладач університету ім. І. Карпенка-Карого
Олена Шапаренко і головний
редактор газети «Антонов» Вікторія Ковальова. Позитивні
виступи чергувалися з мистецькими номерами   у виконанні
бандуристки Надії Буянівської
і співачки Лілії Булгакової та
поетеси Ольги Колосової.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
Фото: Світлана СЕРЕДЕНКО

Три дні поспіль, з 29 вересня до 1 жовтня, в парку
«Центральний» з нагоди Дня міста проходив другий
Всеукраїнський книжковий фестиваль Irpin Book
Fest – 2017. Три дні пахло типографською фарбою і
кавою, зі сцени лунала поезія, бардівська пісня і рокмузика, виступали імениті гості.
«Книжковий фестиваль має на меті масштабне представлення та популяризацію української літератури, підтримку
вітчизняних авторів та видавництв, – розповіла координатор проекту Irpin Book Fest – 2017 Дарина Катькало. – Наше
завдання – дати можливість видавництвам представити свої
новинки для жителів Приірпіння, поспілкуватися з ними. Цього разу на фестивалі було представлено понад тисячу цікавих
книг – від казок до науково-пізнавальної літератури».
За словами Дарини, особливого настрою цьогорічному
святу додало відкриття реконструйованого парку письменників. Тому важлива місія фестивалю на майбутнє – відродження колишньої слави Будинку творчості письменників  та
відродження іміджу Ірпеня як літературної столиці України.
Під час відкриття фестивалю вручали нагороди переможцям Всеукраїнського конкурсу «Літературний Олімп». Твори,
подані на конкурс, були про Ірпінь чи про Будинок творчості
письменників. Переможців визначали в номінаціях «Поезія»,
«Нариси про людей» та «Оповідання». Першу премію серед
поетів було присуджено головному редактору «Ірпінського
вісника» Юлії Бережко-Камінській. Лауреатом другого ступеня в цій номінації став бард Олександр Редич. Третім став
Володимир Рабинчук. Перше місце в номінації «Оповідання»
посів Володимир Коскін, друге – Василь Чернявський, третє –
Олександр Єсаулов. Диплом першого ступеня за найкращий
нарис про людей отримала Ірина Феофанова, диплом другого ступеня – Алла Диба.
У день відкриття фестивалю виступали молодіжні гурти. 1
жовтня був концерт авторської пісні.
Особливими гостями фестивалю стали поет Сергій Жадан,
казкар Сашко Лірник, письменниця Ірен Роздобудько, бард
Ігор Жук та переможниця телешоу «Голос – діти» Еліна Іващенко.
Упродовж фестивальних днів на Irpin Book Fest відбувалися поетичні читання – звучала поезія у виконанні цілої низки
авторів.
Атмосфера була настільки теплою, що, мабуть, мало хто
помічав осінній холод. А коли зникало світло – присутні підсвічували сцену, хто чим міг. І ставало майже по-домашньому
затишно.   
Зореслава ПОДОЛЬСЬКА
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ПІДПРИЄМЦІ ПРИІРПІННЯ
готують пропозиції до
Податкового кодексу України

Сьогодні Україна посідає 80-те місце по
веденню бізнесу (120-те було рік тому).
Громадська організація «Підприємці
Приірпіння» разом із іншими бізнесструктурами формує і подає пропозиції до
Податкового кодексу України.

У

країна – молода пострадянська
країна, яка у 90-х роках
розпочала
перехід
до ринкових відносин, формування демократії і засад
громадянського суспільства.
Втім розпочаті трансформації загальмували на «олігархічному» етапі.
Питання реформування
підприємництва,
зокрема
малого і середнього (великий бізнес надто залежить
від світової кон’юнктури), є
стратегічним   питанням національної безпеки країни.
Ставку потрібно робити не
на   експорт,   не на зовнішній ринок і монополістичний капітал, а на внутрішній – на малий і середній
бізнес, розвиток якого створює сприятливі умови для
оздоровлення
економіки:
з’являються додаткові робочі місця, розвивається конкурентне середовище, знижується рівень безробіття,
розширюється споживчий
сектор. Сплачуючи податки, підприємці формують
бюджет країни, від якого залежить стан усіх сфер життя
народу. Отже, питання підприємництва є надзвичайно  
важливим   для держави, і
вона, у свою чергу, повинна
створити відповідні умови
своїм громадянам, які займаються підприємницькою
діяльністю.
Найголовніше, що потрібно підприємцю, – без
бюрократичних
перепон
швидко отримати дозволи
на діяльність, далі – щоб

йому не заважали працювати численними перевірками
і громіздкими системами
бухгалтерського обліку і
звітності. Розвиток малого
і середнього підприємництва – галузі, яка найбільш
виразно заявляє про свої
перспективи і виявляє ініціативу виробника, – повинен
розпочатися з державної
підтримки. Така підтримка має відбуватися як на
загальнодержавному, так і
на місцевому рівнях. Наша
держава як гарант інтересів своїх громадян повинна
потурбуватися про те, щоб
підприємці мали змогу втілювати свої ідеї в життя не
тільки шляхом неймовірних
зусиль, але й через отримання необхідних стимулів.
Державі ж залишається слідкувати за сплатою податків.
Малий і середній бізнес
є основою економічного
розвитку країни, тому йому
потрібно дати свободу розвитку, застосовуючи конструктивні і системні зміни,
а не окремі фрагментарні
вдосконалення.
За останні роки зміни, які
вносились до Податкового
кодексу України, не були
системними, базовими. Деякі питання врегульовувались, та часто просто в одному місці відбиралось, в
іншому прибавлялось. Такі
«вдосконалення» не призвели до зменшення податкового тиску, до скорочення
кількості податків, до зменшення їх ставок, не забезпечили мораторій на внесення змін до податкового
законодавства, а значить не
відбулося збільшення надходжень до бюджету і виведення економіки з тіні.
На моє глибоке переконання, концепція рефор-

мування у контексті малого
і середнього підприємництва як двигуна економіки,
або філософія підприємництва полягає у стимулі для
зростання як особливості
людської природи, тобто
у   поєднанні природного
фактора (людина ефективно творить тоді, коли вона
вільна і працює на себе) з
суспільним фактором (людина є частинкою людської
спільноти – соціуму). Такий
принцип відображений у
всіх основних відомих і відпрацьованих на світовому
рівні податкових моделях,
він спонукає сплачувати податки, виходячи з розуміння наступного: чим більше
платиш податків – тим більше захищений соціально.
Вважаю, що цей принцип за
аналогією можна застосувати до реформи підприємництва загалом, а не тільки її
податкового елементу.
Отже, бізнес повинен
розвиватися
природним
шляхом і сьогодні, коли нам
особливо потрібен якісний
ривок уперед, а не в’ялий
процес економічного жевріння, потрібно подивитися
на європейський і на власний досвід, узяти на озброєння усе позитивне, «подумати добре по-українськи»
і остаточно створити відповідний основний документ
для ведення підприємницької діяльності на таких принципах:
- прямо пропорційна соціальна залежність сплати
податків;
диференційованість
сплати податків;
- прозорість щодо сплати
податків;
- фіскальна політика –
стимулююча;

НАМ ПИШУТЬ

Реклама невігластва?
М
ені потрапила до рук
листівка однієї місцевої компанії «Вітаємо
з Днем міста». Ніби добре,
але вона надрукувала на
листівці «Цікаві факти про
Ірпінь». І в кожному факті
помилки! Легенда про князівну Ярину, яка втекла з Києва і молилася Дажбогу біля
дуба, якого потім зрубали
дружинники,
залишивши
тільки пень, – це літературна вигадка, котра опублікована в одній книзі, виданій
у Канаді. До походження
назви річки вона має такий
же стосунок, як і легенди
про Іру і пень, тобто ніякого
стосунку…
Далі – цікава фраза: «Нове
заселення річки Ірпінь почалося в кінці ХVІ століття».
Хто ж заселяв річку? Водяники? Русалки? Ну, не люди
ж. Люди селяться на берегах
річки, а не в річці.
Гостомель відомий з кінця ХV століття (перша письмова згадка датується 1494
роком). Романівка вперше
згадується на початку ХVІ
століття (в 1506 р.). Ще один

факт: «Ірпінь – батьківщина
Незнайки». Ім’я цього літературного героя російською
мовою пишеться Незнайка, а
українською Незнайко. Тому
українською треба писати:
«батьківщина Незнайка».
Потім   читаємо: «Ірпінь
відродився завдяки залізниці». Виходить, що наше місто
давно існувало, потім занепало і відродилося завдяки
будівництву залізниці. Але
Ірпінь виник лише завдяки
будівництву залізниці. У 1899
році залізницю тільки почали
будувати. Спорудження моста через річку Ірпінь було завершено в грудні 1901 року,
а будівництво всієї залізниці
Київ – Ковель – у 1902 році.
Не треба ж плутати дати. Також написано, що після прокладення залізничної гілки
Київ – Ковель «працівники
залізниці, а потім і київська
інтелігенція почали будувати
популярні тоді дачні селища
– Гостомель, Ворзель, Буча».
Гостомель існував за сотні літ
до залізниці і дачним селищем не був.

На завершення ще одне
«відкриття»: «Борис Пастернак – відомий український
письменник, який обожнював
проводити час в Ірпені». Шанувальники літератури дивуються: «Коли це російський
поет і прозаїк Борис Пастернак став українським?»  Твердження «обожнював проводити час в Ірпені» створює
враження, що Пастернак тут
бував часто або й жив. Хоча
Пастернаку в Ірпені справді
сподобалось, але був він тут
тільки в 1930-у році.
Невеликий клапоть паперу – і на ньому стільки
помилок! Що це, звичайне
невігластво? Чи, може, компанія таким чином піариться?
Хоче, щоб про неї заговорили
і запам’ятали? Уже був випадок, коли одна компанія виставила на біл-борді рекламу
з граматичними помилками.
Чи навпаки, хтось навмисне
виставляє компанію на посміховисько?
Не знаю, яка з цих версій
правильна. Тому про всяк випадок компанію не називаю.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

- врегулювання (зняття
чи зменшення) податкового
тиску на етапі започаткування бізнесу;
- абсолютна відсутність
бюрократичної системи;
- захист від протиправних
посягань;
- державна підтримка.
Сьогодні для базових
змін щодо кількості податків підприємцями пропонується:
1) з існуючих 13 податків залишити 9, а саме:
б) місцевих 4:
- плату за землю;
- податок на нерухомість;
- сільськогосподарський
податок;
- податок з фізичних осіб
– підприємців та юридичних
осіб зі статусом     мікробізнесу і малого бізнесу.
а) загальнодержавних
податків 5:
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на виведений
капітал;
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- платежі за використання
природних ресурсів.
Щоб зупинити відтік капіталу, оздоровити економіку країни, є пропозиція
замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Однозначно
сьогодні є велике податкове навантаження на фонд
оплати праці, це – одна з
умов виведення бізнесу з
тіні, тому підприємці пропонують нову Концепцію

оподаткування
фізичних
осіб. З метою комплексного
зменшення податкового навантаження на фонд оплати
праці – як матеріального,
так і операційного, – детінізації зарплати і легалізації
трудових відносин, пропонується об’єднання податку
на доходи фізичних осіб та
єдиного внеску в один податок – податок на доходи
фізичних осіб. Концепція
передбачає
встановлення
єдиної ставки для податку
на доходи осіб з 2020 року
у розмірі 20%. Даний податок дозволить показувати
реальний прибуток, реальну
звітність.
Важливо сьогодні також
покращити процедуру відшкодування податку на додану вартість.
Для підтримки розвитку
малого і середнього підприємництва ГО «Підприємці
Приірпіння» пропонує 200
м. кв. нежитлової нерухомості не оподатковувати, а
застосовувати податок на
нежитлове будівництво, починаючи з 200 м. кв.
Також підприємці висловлюють свою позицію щодо
постійних змін у законодавстві для ведення бізнесу. Потрібно на базі основних змін
доопрацювати
повністю
новий Податковий кодекс і
дати спокій бізнесу (мінімум
на три роки).
Для залучення іноземних
інвестицій і підтримки розвитку бізнесу потрібно встановити мораторій на внесення змін до Податкового

кодексу. Сьогодні пропонується з моменту набрання
чинності – 3 роки, і на майбутнє проводити внесення
змін тільки через громадські
обговорення.

ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ,
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
Великим тягарем сьогодні для бізнесу є те, що Україна ще не вирішала питання
деолігархізації, демонополізації. Тому особливо тяжкими  залишаються стосунки із
монополіями обленерго та
облгаз через високі тарифи,
важкі умови на приєднання,
недосконале законодавство.
Законодавчу базу просто
потрібно міняти, так як монополіст складав її для задоволення своїх інтересів.
ГО «Підприємці Приірпіння» приймає для розгляду і
обговорення пропозиції до
проекту   Податкового кодексу від інших бізнес-структур Приірпіння. Їх можна
надіслати на сайт ГО «Підприємці Приірпіння»: spilka
-ppi.at.ua. Після обговорення сформовані «пропозиції»
будуть подані Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента.
Уляна БОЙЧУК,
голова ГО «Підприємці
Приірпіння», член виконкому
Ірпінської міської ради

Оголошується конкурс на посаду завідувача бібліотеки

ОГОЛОШЕННЯ

відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
про конкурс на заміщення вакантної посади –
завідувач бібліотеки ім. Д. Бедзика
(смт Ворзель, вул. Курортна, 74).
Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатністю за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, до 31 жовтня 2017 року подає такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце
народження;
- інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про
наявність чи відсутність судимості;
- копії документів, що посвідчують особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Перелік документів, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку,
підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Зазначені документи надсилаються на поштову (м. Ірпінь, вул. Соборна, 183) та
електронну (E-mail: i_kultura@ukr.net) адреси Відділу культури, національностей та релігій
Ірпінської міської ради до 27 жовтня 2017 року.
Довідки за телефоном: (04597) 67-354, (04597) 55-593.
Дата початку приймання документів: 02 жовтня 2017 року.
Формування персонального складу конкурсної комісії проводиться не пізніше 30-ти
днів після оголошення конкурсу.
До участі у роботі комісії запрошуються представники громадських організацій у сфері
культури за наданням відповідної заяви.
Начальник відділу культури, національностей та релігій
Ірпінської міської ради Євгенія Антонюк

САМОВРЯДУВАННЯ

№ 40. 6 жовтня 2017 року

«ІРПІНСЬКА АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ»:
акумулятор ідей, що втілюються
Для реалізації підприємницької ідеї, навіть дуже перспективної,
самої лише світлої голови і працелюбності замало – потрібен
стартовий капітал. Але де шукати інвесторів чи спонсорів? Що
потрібно, аби твою ідею помітили й оцінили? У Приірпінні на
допомогу потенційним Гейтсам і Цукербергам готова прийти
Громадська спілка «Ірпінська агенція розвитку», яка була створена
в лютому нинішнього року за підтримки міського голови та його
команди. Засновниками спілки стали 12 громадських організацій.
Головне покликання Агенції – залучення інвестиційних та
грантових коштів для реалізації регіональних проектів.
ШЛЯХ

молодіжних
громадських «Трипілля: цивілізація твороб’єднань міста.  
ців».

фото: С. Середенко

До справи новостворена
Громадська спілка підійшла
грунтовно, зробивши акцент
на просвітництві й навчанні.
Вона стала співорганізатором
конференції «Права жінок у
сучасному українському суспільстві: особливості Ірпінського регіону», взяла участь
у семінарах «Проектний офіс
у структурі сучасного навчального закладу» (в Київському
національному економічному
університеті ім. В. Гетьмана),
в інтенсиві «Інституції оточення
бізнесу: Європейський досвід»
від Центрально-європейської
академії навчання і сертифікації,	   у проведенні круглого столу «День Європи в
Україні», організованого для

У квітні Агенція виступила
співорганізатором регіонального турніру (онлайн-змагань)
для молоді Business Profi. Протягом 25 днів старшокласники
та студенти опановували тонкощі підприємництва.
Наступним кроком стала
організація в Ірпені Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом» у рамках
Всесвітнього проекту Let’s do
it, Ukraine.
Також Агенція забезпечила
проведення в місті тренінгів
«Соціальна згуртованість, мобілізація внутрішньо-переміщених осіб. Проектна діяльність та розвиток громади» і
«Школа волонтерів». На початку травня вона організувала
в Ірпені чудовий фестиваль

Довідка
Олена Чернявська.
33 роки. Народилася
в Ірпені. Кандидат
економічних наук, доцент
Київського національного
університету ім. В.
Гетьмана. Післядипломну
освіту здобула в Польщі.
Стажувалася у США.
Засновниця громадської
організації «Міжнародний
центр розвитку смартсуспільства». Переможець
конкурсу на іменну
стипендію Ірпінського
міського голови  для
обдарованої молоді в
номінації «вчений року».
До згуртованої команди
«Ірпінської агенції
розвитку» належать
Антон Головенко, Оксана
Нечитайло, Олена Вітер,
Ірина Король, Діана
Бондар, Наталія Павлусь,
Юлія Павлусь, Ірина
Огороднікова та інші
активні представники
громади Приірпіння.

США з Міжнародного Розвитку
(USAID) для Ірпінської міської
спілки воїнів учасників АТО
– майже 59 тис. грн. Цей проект пов’язаний із розвитком
малого та середнього бізнесу,
створенням дорожньої карти
бізнесу для учасників АТО.
Також виграно грант від
Міжнародної організації з міграції для проекту «Дихай! Дій!
Твори!» на суму 300 тис. грн.
Мета проекту: згуртування
мешканців навколо вирішення
актуальних проблем громади,
ПЕРЕМОГИ
передусім внутрішньо-переміАгенція здобула перші пе- щених осіб, постраждалих від
ремоги в боротьбі за грантові військового конфлікту.
Гранти реалізуються в Іркошти.  
Зокрема, було виграно пені.
грант «Лідерство в економічному врядуванні» від Агентства СТАРТ ВЕТЕРАНСЬКОГО БІЗНЕСУ
Крім того, Агенція ініціювала участь Ірпіня у грантовому
конкурсі проектів Європейської комісії «Мери за економічне зростання», переможці
якого отримають фінансування пілотних проектів, включених до планів економічного
розвитку міст.
Загалом за час своєї діяльності Громадській спілці вдалося реалізувати близько десяти
проектів.

Як уже повідомляв «ІВ»
(№38 від 22 вересня ц. р.), у
вересні завершився конкурс
підприємницьких проектів для
учасників АТО Startup Irpin,
організований
«Ірпінською
агенцією розвитку» у співпраці
з міською спілкою воїнів-інвалідів АТО та за підтримки
мера Ірпеня. Партнерами стали інвестиційна компанія Pro
Capital Investment, «Перший
діловий канал» та Київський
національний
економічний
університет імені В. Гетьмана.
Спонсорувала конкурс   будівельна фірма «Синергія».
Такий проект реалізовувався
вперше в Україні.
Під час проведення конкурсу кожен його учасник отримував професійну консалтингову
допомогу – щодо побудови
бізнес-моделі, юридичних аспектів, бухгалтерського супроводу, основ оподаткування,
маркетингу, створення торгової марки, виведення компанії
на міжнародний рівень тощо.
У змаганні взяли участь 55
претендентів. Троє переможців отримали безповоротну
грантову допомогу для започаткування підприємницької
діяльності – сертифікати на
100 і 50 тис. грн та право безоплатно орендувати протягом
року приміщення площею 60
кв. м.
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Голова «Ірпінської агенції
розвитку» Олена Чернявська
радить усім для початку шукати відкриті конкурсні пропозиції – в Інтернеті існує багато
корисних сайтів, де можна їх
знайти. В Агенції є електронний збірник усіх інституцій
грантодавців, які можуть надавати кошти. Втім, вірогідність
одразу потрапити «в дамки»
– навіть із чудовою ідеєю –
мала. Для того, щоб написати
справді добрий проект, слід
ретельно все обгрунтувати,
прописати бізнес-план, очікувані результати, ризики, можливо, подати не одну грантову концепцію-пропозицію.
Грантодавці дуже прискіпливо підходять до вибору своїх
клієнтів, і коли реалізується
грант, теж дуже ретельно перевіряють найдрібніші фінансові
нюанси та інші аспекти.  
«Грантодавці не довіряють
державним структурам і мало
довіряють бізнесу як такому,
а частіше схильні працювати
саме з громадськими організа-

ціями», – зауважує Олена Чернявська.
За її словами, на сьогодні в
Україні загалом і в Ірпінському
регіоні зокрема актуальним
є саме розвиток креативного
підприємництва. У Приірпінні
не бракує людей, які хочуть
розвивати саме креативний
сектор – видавничу справу,
медіа-школи,   виробництво
одягу і сувенірної продукції
тощо. Отож ідея Агенції – створити в Ірпені центр креативного підприємництва. Він може
бути, наприклад, молодіжним
або жіночим. Щодо цього вже
написано кілька грантових
пропозицій, їх відправили на
розгляд грантодавцям. Але,
зауважує голова Агенції, це не
швидкий процес, бо зазвичай
лише проектна концепція розглядається два – три місяці, а
потім, якщо вмикають зелене
світло, дається ще кілька місяців на розробку проекту.   
В Агенції зауважують: насправді Євросоюз і США виділяють дуже багато коштів
– мільйони і мільярди – для
фінансування проектів регіонального розвитку, і їх потрібно «взяти» вагомими проектами. Іноземні донори кажуть,
що готові давати гроші, але
їм важко знайти гідну організацію, інституцію чи особу,
які братимуть на себе відповідальність за ці кошти і за кінцевий результат проекту. Тому
фактор довіри мало не головний, грантодавці хочуть гарантовано отримати результати і
звіт про використання коштів –
цього вимагають народи їхніх
країн, адже це гроші платників
податків.
«Донори частіше дають
гранти перевіреним організаціям, які мають ім’я, репутацію, досвід. А ми нові, тому
нам удвічі важче. Тож намагаємося щосили напрацювати
собі позитивний грантовий
досвід. Перші виграні, реалізовані і відзвітовані проекти дають можливість претендувати
на фінансування масштабніших ініціатив, бо донори бачать, що нам можна довіряти»,
– пояснює пані Олена.
За її словами, велике значення має також те, що «Ірпінська агенція розвитку» активно
співпрацює з Асоціацією міст
України.

грн., в тому числі підакцизної
групи на суму близько 22,2
млн грн. Крім цього, вилучено
з обігу 1,5 тис. підроблених
акцизних марок. Припинено
діяльність 7 підпільних виробництв, з яких 6 – незаконного
виготовлення
лікеро-горілчаних виробів та 1 – хімічної
продукції.
Щодо цього виду економічних злочинів податківці
підготували та наочно продемонстрували цілий арсенал
фальсифікованої алкогольної
продукції. Зокрема цікаво
знати, що, наприклад, горілки
або віскі у тетрапаках просто
не існує в природі – це все
фальсифікат! Викликає щонайменше здивування той факт,
що фальсифікатори навіть не

звертають уваги на помилки
на етикетках та кришках пляшок, в які розливають «елітні»
марки алкогольних напоїв.
Як зазначив начальник
оперативного управління, не
завжди співробітники мають
шанс на успішне проведення
оперативно-слідчих дій. Є бізнеси, які кришуються високопосадовцями вищих щаблів,
так, як це було у випадку з
експортом зернових культур.
Департаментом спеціальних
розслідувань  Генпрокуратури
спільно з податківцями було
зупинено операцію, пов’язану
з експортом зернових культур, на 5 млрд грн без сплати
жодних податкових платежів.
І це, на жаль, не поодинокий
випадок.

ЯК ВИГРАТИ ГРАНТ?

УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ:

штрафи вимірюються мільйонами
Із початку 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань податківцями
Київської області зареєстровано 57 кримінальних правопорушень, з яких
47 віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких. Тільки через 6
«конвертаційних центрів», які нещодавно було ліквідовано, порушники
проконвертували 962 млн грн. Сума ймовірних утрат бюджету складає 159,7
млн гривень. На близько 6,9 млн грн вилучено і накладено арешт. Про це
та інше нещодавно йшлося на брифінгу Головного управління Державної
фіскальної служби Київської області.

Тамара МАРКЕЛОВА

«П

роблема ухилення від сплати податків нині стоїть
надзвичайно гостро», – заявив начальник оперативного
управління ГУ ДФС у Київській області Роман Потапов,
інформуючи журналістів про
підсумки
оперативно-службової діяльності оперативних
підрозділів ГУ ДФС у Київській
області за поточний рік.
Податківець
акцентував
увагу на таких питаннях, як
контроль витрат державного
бюджету, викриття «конвертаційних центрів» і злочинів у
сфері зовнішньоекономічної
діяльності, протидія незаконному обігу підакцизних товарів, а також оборудкам із ПДВ.

У ході відпрацювання викритих «конвертаційних центрів» встановлено 64 суб’єктів
господарювання – вигодонабувачів. Проведено 6 перевірок,
за результатами яких донараховано 2,2 млн грн, сплачено
до бюджету 1,6 млн грн, щодо
інших збирається необхідна
доказова база для проведення
позапланових документальних перевірок, донарахувань
і стягнення завданих державі
збитків.
Перевірено 12 фактів отримання бюджетних коштів з переліку підприємств замовників
– переможців державних закупівель, встановлено 12 порушень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено
13 кримінальних проваджень

щодо посадовців, задіяних у
сфері державних закупівель.
У кримінальних провадженнях
цієї категорії відшкодовано
збитків на 2,7 млн грн.
За фактами незаконної заяви на відшкодування ПДВ із
державного бюджету розпочато 6 кримінальних проваджень
на суму 34,6 млн грн. та 1 – за
фактом незаконного відшкодування ПДВ на суму 1,1 млн.
гривень.
Окрім цього, розпочато 14
кримінальних проваджень за
фактами ухилення від сплати
ПДВ на суму 56,1 млн. грн. та
відшкодовано збитків у кримінальних провадженнях даної категорії, зареєстрованих
в ЄРДР у минулих роках, на
суму понад 6,7 млн. гривень.  

Останнім часом набирає
популярності новий вид економічних злочинів у митній сфері. Це безготівкові операції, у
народі так звані «резинки», які
активно розгортають «центри
мінімізації митних платежів».
Задля протидії цим кримінальним правопорушенням із
початку року розпочато 7 кримінальних проваджень. Сума
встановлених збитків складає
10,4 млн. грн, з яких відшкодовано суму у 3,3 млн. Припинено діяльність двох «центрів
мінімізації митних платежів»,
накладено арешт на товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 4,9 млн грн.
Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму 26,1 млн
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ТЕЛЕПРОГРАМА 9 ЖОВТНЯ – 15 ЖОВТНЯ
ПОНЕДIЛОК, 9 ЖОВТНЯ

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
13.45 Т/с «Свати 4».
14.45 Т/с «Свати 4».
15.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 Т/с «Свати».
22.00 «Грошi».
23.15 «Танцi з зiрками».
0.00 «ТСН».
0.10 «Танцi з зiрками».
1.50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
Інтер

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Любка».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Любка».
13.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Мата Харi». (16+).
22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.35 Т/с «Тiльки про любов».
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.55 «Скептик».
Канал "Україна"

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Т/с «Будинок на холодному ключi», 1 i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Будинок на холодному ключi». (16+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Квалiфiкацiя
ЧС-2018. Україна - Хорватiя.
23.50 Сьогоднi.
0.10 Х/ф «Цар скорпiонiв 2:
Сходження воїна». (16+).
2.15 Сьогоднi.
СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 Х/ф «Кохання на два
полюси». (16+).
11.00 Х/ф «Я подарую собi
диво». (16+).
13.00 «Битва екстрасенсiв
17».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».
2.20 «Слiдство ведуть екстрасенси».
3.20 «Найкраще на ТБ».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.
6.00 Kids` Time.

6.05 Х/ф «Александр i жахливий день».
7.45 Kids` Time.
7.50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв». (16+).
10.00 Х/ф «Перший месник».
(16+).
12.20 Х/ф «Перший месник:
Iнша вiйна». (16+).
15.10 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
0.35 Х/ф «У вигнаннi». (16+).
2.50 Служба розшуку дiтей.

СЕРЕДА, 11 ЖОВТНЯ

ВIВТОРОК, 10 ЖОВТНЯ

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
11.00 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Мiняю жiнку».
14.55 Т/с «Свати 4».
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
ICTV
16.45 «ТСН».
6.25 Факти тижня. 100 хви- 17.10 Т/с «Нескiнченне колин з О. Соколовою.
хання». (12+).
8.45 Факти. Ранок.
19.30 «ТСН».
9.10 Спорт.
20.30 Т/с «Свати».
9.15 Надзвичайнi новини.
22.00 «Життя без обману».
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
23.15 Драма «Сурогат».
10.15 Антизомбi.
(18+).
11.10 Х/ф «Ковбої проти при- 0.00 «ТСН».
бульцiв». (16+).
0.10 Драма «Сурогат». (18+).
12.45 Факти. День.
1.25 Т/с «Пончик Люся».
13.20 Х/ф «Ковбої проти
(16+).
прибульцiв». (16+).
2.25 «Мольфар».
14.20 Х/ф «Битва драконiв».
Iнтер
(16+).
6.00 М/ф.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Битва драконiв». 6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
16.25 Х/ф «Термiнатор 3.
7.10 «Ранок з Iнтером».
Повстання машин». (16+).
8.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
К. Стогнiєм.
9.20 «Давай одружимося».
20.20 Бiльше нiж правда.
11.10 Т/с «Мата Харi». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
12.00 Новини.
21.25 Т/с «Пес 3». (16+).
12.25 Т/с «Мата Харi». (16+).
22.30 Свобода слова.
13.30 «Слiдство вели...» з Л.
0.55 Х/ф «Хулiгани». (16+).
Каневським».
Канал "2+2"
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
10.00 «Спецкор».
19.00 «Стосується кожного».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор». 20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Мата Харi». (16+).
13.20 Х/ф «Агент Кодi
22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Бенкс».
15.30 Х/ф «Агент Кодi Бенкс Каневським».
2. Пункт призначення - Лон- 0.35 Т/с «Тiльки про любов».
дон».
Канал "Україна"
17.25 «Загублений свiт».
6.30 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
7.00 Сьогоднi.
18.40 «ДжеДАI».
7.10 Ранок з Україною.
19.10 «Бандерлоги».
Сьогоднi.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 8.00
8.15
Ранок
з Україною.
Київ 2». (16+).
9.00
Сьогоднi.
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 9.15 Зоряний шлях.
Київ 2». (16+).
10.40 Свекруха чи невiстка.
21.35 Х/ф «Погоня».
11.40 Реальна мiстика.
23.20 Х/ф «Вiд заходу до
13.40 Т/с «Черговий лiкар
свiтанку 3: Дочка ката».
3». (12+).
(18+).
15.00 Сьогоднi.
1.10 «Територiя обману».
15.30 Т/с «Черговий лiкар
2.10 Х/ф «Ярослав Мудрий». 3». (12+).
3.20 «Облом.UA».
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
НТН
(16+).
5.35 Т/с «Бухта страху».
19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
11.50 Т/с «Кулагiн та парт21.00 Т/с «Балерина», 1 i 2 с.
нери».
23.00 Сьогоднi.
13.30 «Нашi».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи14.15 «2 кiнськi сили».
ну». (16+).
14.45 «Свiдок».
1.20 Х/ф «Цар скорпiонiв 2:
15.05 Т/с «Право на помилу- Сходження воїна». (16+).
вання». (16+).
СТБ
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт6.55 «Все буде добре!»
нери».
8.55 «Все буде смачно!»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 9.55 «Битва екстрасенсiв
(16+).
15».
23.15 «Свiдок».
12.25 «МастерШеф 6».
23.45 Т/с «Морський па15.25 «Все буде добре!»
труль». (16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
1.30 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
(18+).
Нова iсторiя».
2.30 «Свiдок».
20.00 «МастерШеф 7».
3.00 «РечДОК».
22.00 «Вiкна-Новини».
3.40 «Правда життя. Про22.45 «МастерШеф 7».
фесiї».
0.00 «Один за всiх».
4.10 «Легенди бандитської 1.15 «Слiдство ведуть ексОдеси».
трасенси».

Новий канал

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
2.55 Зона ночi.
6.30 Снiданок з «1+1».
3.45 Абзац.
7.00 «ТСН».
5.35 Kids` Time.
7.10 Снiданок з «1+1».
5.40 М/с «Пригоди Кота у
8.00 «ТСН».
чоботях».
8.10 Снiданок з «1+1».
6.55 Kids` Time.
9.00 «ТСН».
7.00 Т/с «Щасливi разом».
9.10 Снiданок з «1+1».
10.30 Т/с «СашаТаня».
9.30 «Чотири весiлля».
12.10 Т/с «Моя прекрасна
11.00 «Чотири весiлля».
няня».
15.20 Т/с «Не родись врод- 12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
лива».
13.45 «Мiняю жiнку».
19.00 Половинки.
15.00 Т/с «Свати 4».
21.00 Київ вдень та вночi.
16.00 Т/с «Величне столiття.
22.00 Зiрки пiд гiпнозом.
Роксолана».
2.15 Зона ночi.
16.45 «ТСН».
ICTV
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (12+).
19.30 «ТСН».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 20.30 «Секретнi матерiали».
20.50 Т/с «Свати».
К. Стогнiєм.
22.00 «Мiняю жiнку 12».
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10 Х/ф «Битва драконiв». 23.40 «Мiняю жiнку 12».
0.00 «ТСН».
(16+).
0.10 «Мiняю жiнку 12».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Битва драконiв». 1.40 Т/с «Пончик Люся». (16+).
2.25 «Мольфар».
(16+).
13.35 «На трьох».
Iнтер
14.10 Т/с «На безiменнiй
6.00 М/ф.
висотi». (16+).
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
15.45 Факти. День.
Каневським».
16.10 Т/с «На безiменнiй
7.00 Новини.
висотi». (16+).
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.20 Т/с «Балада про
8.00 Новини.
Бомбера». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.25 Т/с «Пес 3». (16+).
9.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Мата Харi». (16+).
К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Громадянська обо12.25 Т/с «Мата Харi». (16+).
рона.
13.30 «Слiдство вели...» з Л.
21.05 Факти. Вечiр.
Каневським».
21.25 Т/с «Пес 3». (16+).
15.50 «Речдок».
22.35 Т/с «Балада про
16.45 «Речдок».
Бомбера». (16+).
23.35 Х/ф «Кривавий спорт». 17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
(16+).
19.00 «Стосується кожного».
1.25 Т/с «Невдача Пуаро».
20.00 «Подробицi».
(16+).
20.40 Т/с «Мата Харi». (16+).
Канал «2+2»
22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 0.35 Т/с «Тiльки про любов».
2.15 «Подробицi» - «Час».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
Канал «Україна»
10.55 «Бандерлоги».
6.30 Ранок з Україною.
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 7.00 Сьогоднi.
13.30 Х/ф «Телефонна буд- 7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
ка». (16+).
15.10 Х/ф «Хижаки». (16+). 8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
17.25 «Загублений свiт».
9.15 Зоряний шлях.
18.15 «Спецкор».
10.40 Свекруха чи невiстка.
18.40 «ДжеДАI».
11.40 Реальна мiстика.
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
Київ 2». (16+).
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
Київ 2». (16+).
21.30 Х/ф «День, коли Зем- (12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
ля зупинилась». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
23.30 Х/ф «Хижак». (18+).
(16+).
НТН
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт21.00 Т/с «Балерина», 3 i 4 с.
нери».
23.00 Сьогоднi.
8.30 Ранковий «Свiдок».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи9.00 Т/с «Кулагiн та партну». (16+).
нери».
2.50 Сьогоднi.
10.25 Т/с «Детективи».
(16+).
СТБ
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
(16+).
10.00 «Битва екстрасенсiв
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 15».
12.20 «МастерШеф 6».
(16+).
15.25 «Все буде добре!»
15.30 Т/с «Iнспектор
17.30 «Вiкна-Новини».
Джордж Джентлi». (16+).
17.20 Т/с «Детективи». (16+). 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19.00 «Свiдок».
20.00 «МастерШеф 7».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт22.00 «Вiкна-Новини».
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 22.45 «МастерШеф 7».
0.40 «Один за всiх».
(16+).
1.55 «Слiдство ведуть екстра23.15 «Свiдок».
сенси».
23.45 Т/с «Морський паНовий канал
труль». (16+).

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ

3.00 Зона ночi.
3.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
9.50 Т/с «СашаТаня».
12.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.20 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Зорянi яйця.
1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Зона ночi.

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
11.00 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
ICTV
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (12+).
8.45 Факти. Ранок.
19.30 «ТСН».
9.15 Надзвичайнi новини з К. 20.30 «Секретнi матерiали».
Стогнiєм.
20.50 Т/с «Свати 2».
10.10 Громадянська оборона. 22.00 «Свiт навиворiт 9».
11.10 Х/ф «Кривавий спорт». 23.00 «Право на владу».
(16+).
0.30 «ТСН».
12.45 Факти. День.
«Грошi».
13.20 Х/ф «Кривавий спорт». 0.40
2.05
Т/с
«Пончик Люся». (16+).
(16+).
Iнтер
13.40 «На трьох».
14.20 Т/с «На безiменнiй ви- 6.00 М/ф.
сотi». (16+).
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На безiменнiй ви- Каневським».
7.00 Новини.
сотi». (16+).
16.45 Т/с «Балада про Бомбе- 7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
ра». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.30 Т/с «Пес 3». (16+).
9.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Мата Харi». (16+).
К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Секретний фронт.
12.25 Т/с «Мата Харi». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
13.30 «Слiдство вели...» з Л.
21.25 Т/с «Пес 3». (16+).
22.45 Т/с «Балада про Бомбе- Каневським».
ра». (16+).
15.50 «Речдок».
23.45 Х/ф «Патруль часу».
16.45 «Речдок».
(16+).
17.40 Новини.
1.40 Т/с «Невдача Пуаро».
18.00 «Стосується кожного».
(16+).
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
Канал «2+2»
20.40 Т/с «Мата Харi». (16+).
6.00 М/ф.
22.45 «Слiдство вели...» з Л.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
Каневським».
10.00 «Спецкор».
0.35 Т/с «Тiльки про любов».
10.35 «ДжеДАI».
2.15 «Подробицi» - «Час».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
Канал "Україна"
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 6.30 Ранок з Україною.
13.10 Х/ф «День, коли Земля 7.00 Сьогоднi.
зупинилась». (16+).
7.10 Ранок з Україною.
15.25 «Зловмисники».
8.00 Сьогоднi.
17.25 «Загублений свiт».
8.15 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
18.40 «ДжеДАI».
9.15 Зоряний шлях.
19.10 «Бандерлоги».
10.40 Свекруха чи невiстка.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
11.40 Реальна мiстика.
Київ 2». (16+).
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
(12+).
Київ 2». (16+).
15.00 Сьогоднi.
21.30 Х/ф «Американець».
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(16+).
23.30 Х/ф «Хижаки». (16+).
(12+).
1.30 Т/с «Вiкiнги 3». (18+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
НТН
(16+).
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». 19.00 Сьогоднi.
8.30 Ранковий «Свiдок».
19.45 «Говорить Україна».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне21.00 Т/с «Балерина», 5 i 6 с.
ри».
23.00 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Детективи». (16+). 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи12.00 «Страх у твоєму домi». ну». (16+).
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
СТБ
(16+).
14.45 «Свiдок».
7.00 «Все буде добре!»
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
9.00 «Все буде смачно!»
(16+).
15.30 Т/с «Iнспектор Джордж 10.00 «Битва екстрасенсiв
15».
Джентлi».
17.20 Т/с «Детективи». (16+). 12.25 «МастерШеф 6».
15.25 «Все буде добре!»
19.00 «Свiдок».
17.30 «Вiкна-Новини».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт18.00 Т/с «Коли ми вдома.
нери».
Нова iсторiя».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
23.15 «Свiдок».
22.45 «Зваженi та щасливi».
23.45 Т/с «Морський па23.30 «Один за всiх».
труль». (16+).
0.55 «Слiдство ведуть екстра1.25 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
(18+).
сенси».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ

Новий канал

3.00 Зона ночi.
3.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
9.50 Т/с «СашаТаня».
12.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.20 Т/с «Не родись вродлива».
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Суперiнтуїцiя.
1.50 Служба розшуку дiтей.
1.55 Зона ночi.
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Х/ф «Патруль часу».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Патруль часу».
(16+).
13.40 «На трьох».
14.05 Т/с «На безiменнiй висотi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На безiменнiй висотi». (16+).
16.20 Т/с «Балада про Бомбера». (16+).
17.25 Т/с «Пес 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 3». (16+).
22.40 Х/ф «У пеклi». (18+).
0.35 Т/с «Невдача Пуаро».
(16+).
2.30 Т/с «Слiдчi». (16+).

СУБОТА, 14 ЖОВТНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 13 ЖОВТНЯ

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
11.00 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 3».
22.20 «Iгри приколiв».
23.15 «Вечiрнiй Київ».
1.15 «Лiга смiху».
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.15 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх».
12.00 Новини.
12.40 «Склад злочину».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Мата Харi». (16+).
1.45 Х/ф «Дике кохання».
Канал «Україна»

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
Канал "2+2"
7.10 Ранок з Україною.
6.00 М/ф.
8.00 Сьогоднi.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
8.15 Ранок з Україною.
10.00 «Спецкор».
9.00 Сьогоднi.
10.35 «ДжеДАI».
9.15 Зоряний шлях.
10.55 «Бандерлоги».
10.40 Свекруха чи невiстка.
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 11.40 Реальна мiстика.
13.00 Х/ф «Швидкiсть». (16+). 13.40 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
15.25 «Зловмисники».
15.00 Сьогоднi.
17.25 «Загублений свiт».
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
18.15 «Спецкор».
(12+).
18.40 «ДжеДАI».
16.00 Х/ф «Служниця трьох
19.10 «Бандерлоги».
панiв».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
Київ 2». (16+).
(16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
19.00 Сьогоднi.
Київ 2». (16+).
21.30 Х/ф «Андроїд-полiцей- 19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Балерина».
ський». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.15 Х/ф «Бойовий гiпноз
23.20 «Слiдами 17 жовтня.
проти кiз». (16+).
Пролог».
1.05 Т/с «Вiкiнги 3». (18+).
1.55 Х/ф «Легенда про княги- 0.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
ню Ольгу».

19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Київ вдень та вночi.
22.40 Половинки.
0.30 Х/ф «Яма». (16+).
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.30 Зона ночi.
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.55 Iнсайдер.
10.50 Х/ф «У пошуках пригод». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Тринадцять днiв».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Тринадцять днiв».
(16+).
16.30 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
17.25 Т/с «Пес 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.50 Комiк на мiльйон.
1.35 Факти.
1.55 Т/с «Невдача Пуаро».
(16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.25 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.55 Х/ф «Швидкiсть 2».
(16+).
15.25 «Зловмисники».
17.25 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Х/ф «Бунт». (16+).
21.00 Х/ф «Iкар». (16+).
22.50 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.30 «Територiя обману».
НТН

7.50 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери». (16+).
СТБ
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
НТН
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». 5.25 Х/ф «Таємниця «Чорних 12.00 «Страх у твоєму домi».
дроздiв».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
8.30 Ранковий «Свiдок».
7.15 Х/ф «Знак долi».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне(16+).
9.35 Х/ф «Дурна кров».
ри».
14.45 «Свiдок».
10.30 Т/с «Детективи». (16+). 17.30 «Вiкна-Новини».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
12.00 «Страх у твоєму домi». 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
(16+).
15.30 Т/с «Служба розслiду22.00 «Вiкна-Новини».
14.45 «Свiдок».
вань». (16+).
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
23.20 Х/ф «Знак долi».
(16+).
15.30 Т/с «Iнспектор Джордж 1.45 «Слiдство ведуть екстра- 19.00 «Свiдок».
Джентлi».
сенси».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне17.20 Т/с «Детективи». (16+).
Новий канал
ри». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 3.00 Зона ночi.
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
4.15 Абзац.
ри». (16+).
(16+).
6.00 Kids` Time.
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
23.15 «Свiдок».
6.05 М/ф «Ретчет i Кланк:
(16+).
23.45 Т/с «Морський паГалактичнi рейнджери».
23.15 «Свiдок».
7.55 Kids` Time.
23.45 Т/с «Морський патруль». (16+).
8.00 Половинки.
труль». (16+).
1.30 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
12.00 Київ вдень та вночi.
1.25 Т/с «Чорнi вiтрила 2».
(18+).
16.15 Топ-модель по-укра(18+).
2.30 «Свiдок».
їнськи.
2.25 «Свiдок».
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Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.55 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 «Життя без обману».
11.15 «Свiтське життя».
12.15 Комедiя «Ва-банк».
14.35 Комедiя «Ва-банк 2».
16.35 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Мультибарбара».
1.15 «Вечiрнiй Київ».
4.50 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».
5.15 «Мультибарбара».

НЕДIЛЯ, 15 ЖОВТНЯ

7.00 Дешево i сердито.
8.30 Ревiзор.
11.30 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Зiрки пiд гiпнозом.
16.10 Зорянi яйця.
18.00 Х/ф «Месники». (16+).
21.00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона». (16+).
23.50 Х/ф «Сiнiстер». (16+).
2.00 Зона ночi.
ICTV

Канал «1+1»

6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.50 «Свiт навиворiт 9».
11.55 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя».
12.55 Т/с «Свати 4».
14.00 Т/с «Свати 4».
15.05 Т/с «Свати 4».
16.05 Т/с «Свати 4».
17.05 «Лiга смiху 3».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.20 «Iгри приколiв».
0.20 «Мультибарбара».
1.20 «Аргумент Кiно».
4.10 «Свiтське життя».
5.00 «ТСН-Тиждень».

16.00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона».
18.50 Х/ф «Зелений лiхтар».
(16+).
21.00 Х/ф «Темний лицар».
(16+).
0.00 Х/ф «Сiнiстер 2». (18+).
2.20 Зона ночi.
ICTV

4.45 Факти.
5.10 Бiльше нiж правда.
6.55 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.05 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.05 Х/ф «Термiнатор 4.
Нехай прийде спаситель».
(16+).
16.10 Х/ф «Термiнатор 5. Генеза». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «47 ронiнiв». (16+).
22.55 Комiк на мiльйон.
1.00 Х/ф «У пошуках пригод».
(16+).
2.45 Провокатор.

5.35 Факти.
5.55 Бiльше нiж правда.
7.35 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
Iнтер
11.45 Особливостi нацiо5.20
Х/ф
«Екiпаж».
Iнтер
нальної роботи.
8.00 «Вдалий проект».
6.40 М/ф.
12.45 Факти. День.
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i
7.10 Х/ф «Свiй серед чужих, 13.00 Дизель-шоу.
пекло».
чужий серед своїх».
14.05 Комiк на мiльйон.
11.00 «Орел i решка. Переза9.10 Х/ф «Людина-амфiбiя». 15.50 Х/ф «Тринадцять
вантаження».
11.00 Х/ф «Екiпаж».
днiв». (16+).
12.00 «Орел i решка. Ювiлейний».
14.00 Т/с «25-та година».
18.45 Факти. Вечiр.
Т/с «25-та година».
(12+).
19.20 Надзвичайнi новини. 13.00
(12+).
20.00 «Подробицi».
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
18.30 «Крутiше за всiх».
20.30 Т/с «25-та година».
20.00 «Подробицi».
20.05 Х/ф «Термiнатор 5.
20.30 Х/ф «Джентльмени
(12+).
Генеза». (16+).
удачi».
22.20 Х/ф «Хочеш чи нi?»
22.50 Х/ф «Термiнатор 4.
22.20 «Євгенiй Леонов. Я
(18+).
Нехай прийде спаситель». король, дорогi мої!»
0.10 Х/ф «Райський про23.15 Х/ф «Американський
(16+).
дiдусь».
ект». (16+).
0.55 Х/ф «У пеклi». (18+).
Канал «2+2»
0.50 Х/ф «Сльози капали».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.35 Провокатор.
2.25 «Подробицi» - «Час».
2.35 Х/ф «Ми жили по
6.00 М/ф.
Канал «2+2»
Канал «Україна»
сусiдству».
8.00 «Бандерлоги».
6.50 Сьогоднi.
6.00 М/ф.
3.50 Х/ф «Людина-ам9.45 «Вiн, Вона i телевiзор».
7.40 Зоряний шлях.
8.00 «Цiлком таємно».
фiбiя».
10.15 Х/ф «Служниця трьох
13.40 Х/ф «Робiнзон Крузо».
9.30 «Цiлком таємно».
панiв».
Канал «Україна»
(16+).
12.10
Т/с
«Ноти
любовi».
10.00 «Загублений свiт».
7.00 Сьогоднi.
16.10
Х/ф
«Мрiї
з
пластилiну».
15.10 Х/ф «Бунт». (16+).
15.15 Х/ф «Горець: Джерело».
18.00 Т/с «Доля на iм`я Лю7.15 Ранок з Україною. День 17.00 Х/ф «Iкар». (16+).
17.10 Х/ф «Слiдопит». (16+).
бов», 1 i 2 с. (12+).
захисника.
18.50 Х/ф «Морський пiхо- 19.00 Подiї тижня з Олегом
19.20 12 тур ЧУ з футболу.
9.00 Сьогоднi.
Панютою.
тинець 3: Тил». (16+).
«Чорноморець» - «Динамо».
9.10 Т/с «Балерина», 1 с. 7.
20.20 Т/с «Гвардiя 2». (16+). 20.00 Т/с «Доля на iм`я Любов».
(12+).
15.00 Сьогоднi.
21.25 ПроФутбол.
22.00 Х/ф «Хижак 2». (18+). 23.00 Музична платформа.
15.20 Т/с «Балерина».
23.15 «Змiшанi єдинобор1.00 Реальна мiстика.
0.05 Х/ф «Чуваки i драко18.10 Т/с «Ноти любовi», 1
2.45 Т/с «Жiночий лiкар 3».
ни». (16+).
ства. UFC».
(16+).
i 2 с.
2.10 Х/ф «Москаль-чарiв2.00 Х/ф «Все перемагає
19.00 Сьогоднi.
СТБ
ник».
любов».
19.40 Т/с «Ноти любовi».
6.10 «Хата на тата».
3.25 «Облом.UA».
23.00 Т/с «Герократiя».
9.00 «Все буде смачно!»
НТН
НТН
10.45 «Караоке на Майданi».
(16+).
11.45 «МастерШеф 7».
6.15 Х/ф «Опудало».
0.20 Реальна мiстика.
5.45 Х/ф «Дорога в пекло». 19.00 «Битва екстрасенсiв
3.10 Сьогоднi.
8.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
8.55 Х/ф «Фронт за лiнiєю
17».
3.50 Т/с «CSI. Мiсце злочи- фронту». (12+).
21.30 «Один за всiх».
12.15 Х/ф «Iнтердiвчинка».
22.40 «Х-Фактор 8».
ну». (16+).
12.00 «РечДОК».
1.40 «Слiдство ведуть екстра- (16+).
5.50 Зоряний шлях.
15.40 «Склад злочину».
сенси».
15.10 «Легенди карного
17.10 «Крутi 90-тi».
СТБ
Новий канал
розшуку».
19.00 «Свiдок».
6.15 Х/ф «Запасний гра3.00 Зона ночi.
17.20 «Склад злочину».
19.30 Х/ф «Iнтердiвчинка». 4.55 Kids` Time.
вець».
5.00
М/с
«Пригоди
Кота
у
19.00 Т/с «Розвiдники». (16+).
8.00 «Караоке на Майданi». (16+).
чоботях».
22.20
Х/ф
«Денна
варта».
22.35 Х/ф «Денна варта».
9.00 «Все буде смачно!»
6.05 Kids` Time.
(16+).
6.10 Топ-модель по-україн(16+).
10.15 «Зваженi та щасливi
1.00 Х/ф «Слiпий». (16+).
ськи.
7».
1.15 Х/ф «Слiпий». (16+).
Х/ф «Лiга видатних
13.10 «Сюрприз, сюрприз!» 2.50 «Мисливцi за приви- 9.00
джентльменiв». (16+).
2.50 «Таємницi кримiнальнодами».
16.00 «Хата на тата».
11.00 М/ф «Робiнзон Крузо:
го свiту».
4.05 «Свiдок».
Дуже населений острiв».
19.00 «Х-Фактор 8».
13.00 Х/ф «Месники».
3.45 «Випадковий свiдок».
21.30 Т/с «Коли ми вдома. 4.35 «РечДОК».
Нова iсторiя».
ОГОЛОШЕННЯ
1.30 «Слiдство ведуть екстрасенси».
► Загублений студентський квиток   Каменчук Марія Петрівна, вважати неНовий канал

3.00 Зона ночi.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.

серія КХ № 11463077, виданий   УДФС
України 01.09.2016 року на ім’я Лапінської Євгенії Ігорівни, вважати недійсним.

► Загублений паспорт серія ЕР №
475936, виданий Центральним РВ у м.
Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 23 квітня 2013 року на ім’я

дійсним.

► Загублений студентський квиток  
серія КХ № 11807349, виданий УДФС
України у 2017 році на ім’я Кушнір Юлія
Анатоліївна, вважати недійсним.
► Загублене приписне посвідчення
видане на ім’я Дурава Владислава Артуровича, вважати недійсним.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► Верховна Рада у вівторок прийняла пенсійну
реформу, яка передбачає
осучаснення пенсій із жовтня і підвищення мінімального
страхового стажу для виходу
на пенсію з 15 до 25 років у
2018 р. і до 35 років до 2028
р. «За» проголосували 288 депутатів. За кілька днів до цього
віце-прем’єр Павло Розенко заявив, що з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зросте не до 1373 грн, як планувалося
раніше, а до 1452. Це означає, що 8 млн пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної, отримають більш
істотне підвищення. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман
подякував депутатам за прийняття реформи і заявив, що з
жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію. Президент
Петро Порошенко: «Вітаю співвітчизників із прийняттям
довгоочікуваної реформи, яка дає можливість підвищити
пенсії для мільйонів українців».
► Новий закон «Про освіту», який передбачає 12-річну школу й підвищення
ролі української мови, набув чинності. Для початкової
освіти 12-річка розпочнеться 1 вересня 2018 р. Мовою
освіти є українська, але кілька
дисциплін можуть викладати
двома і більше мовами. Націфото: В. Шилов
ональним меншинам гарантовано право навчатися рідною
мовою (разом із українською) в окремих класах (групах).
Закон встановлює фінансування освіти в розмірі 7% ВВП і
передбачає підвищення мінімальної зарплати вчителів до 3
мінімальних заробітних плат (положення набуває чинності
з 2018 р., реалізовувати його будуть поетапно до 2023 р.).
► Із 1 жовтня експорт із України в Євросоюз більшості сільгосппродукції відбувається без митних зборів.
Президент Петро Порошенко: «Набули чинності додаткові
торговельні преференції для України, що є свідченням підтримки ЄС. Збільшено обсяг продукції, яку ми можемо експортувати до ЄС без мита протягом трьох років». Безмитні
квоти на постачання, наприклад, круп і обробленого зерна
збільшені на 7,8 тис. т, на постачання вівса – на 4 тис., кукурудзи – додатково на 625 тис., ячменю – на 325 тис., оброблених томатів – на 3 тис., пшениці і борошна – на 65 тис. т.
► З початку дії закону про
спецконфіскацію з рахунків
Януковича і його оточення конфісковано 1,7 млрд
дол., заявив Генпрокурор
Юрій Луценко: «Загалом збитки, завдані режимом Януковича державі, сягають 40 мільярдів доларів. Це річний бюджет
держави. Тому кошти, які ми вже повернули до держбюджету, є лише частиною із розграбованого організованим злочинним угрупованням Януковича». Луценко переконаний,
що Януковичу не вдасться повернути ці гроші через європейські суди, адже правоохоронні органи діють у рамках
чинного законодавства відповідно до рішень судів.
► Збиток, завданий унаслідок детонації боєприпасів
у Калинівці, набагато менший за той, який був під час
пожежі в Балаклії у березні.
Вибухами знищено 30% майданчиків зберігання боєприпасів, тоді як в Балаклії – близько
90%. Однак збиток суттєвий: знищено багато 122-мм ракет
«Град», 122-мм гаубичних та 125-мм танкових снарядів.
Постраждали близько 2 тисяч житлових будинків, 16 із них
неможливо відновити. Виявлено величезні проблеми, пов’язані з відсутністю адекватної охорони арсеналу, техзасобів
безпеки, системи раннього сповіщення. Багато складів були
не обгороджені, без спостережних веж. Головний військовий
прокурор Матіос заявив, що на складах не працювала пожежна сигналізація, не вистачало 50% техзасобів охорони.
Арсенал охороняло лише 17 співробітників воєнізованої
охорони. Генпрокурор Луценко вважає, що всі останні вибухи на арсеналах є наслідком диверсій, які стали можливими
через службову недбалість посадових осіб, які уповноважені
забезпечувати охорону об’єктів.
► Фракція «Самопоміч» вимагає публічного судового
процесу над представниками вищого військового керівництва, які безпосередньо відповідають за зберігання
боєприпасів. «Якщо протягом двох років злітає в повітря
чотири арсенали (Балаклія, Маріуполь, Сватово, Калинівка),
то можна скільки завгодно звинувачувати в цьому Росію і
диверсантів, але починати треба з тих, хто відповідає за оборону держави. Як можна довірити оборону тому, хто не здатен убезпечити набої в тилу?», – сказано в заяві. Начальник
Генштабу ЗСУ Віктор Муженко визнав, що несе відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
► Чергові «довгі вихідні» очікують на нас, коли
святкуватиметься День захисника України (14 жовтня,
державне свято і, відповідно,
вихідний, у церковному календарі – Покрова). Оскільки
14 жовтня припадає на суботу, то, за законодавством, вихідним буде і 16 жовтня, понеділок. Тож 14, 15 і 16 жовтня відпочиватимемо. Нагадаємо, наступного року кількість
святкових вихідних днів в Україні може скоротитися. Інститут національної пам’яті підготовив законопроект, згідно з
яким замість 11 таких днів залишиться тільки 9. Святковими
днями залишаться 8 березня і 9 травня (концерти і офіційні
заходи не скасовуватимуть), проте вихідних, можливо, у ці
дні не буде.

Як поділять бюджетний
«пиріг» у 2018 році
Підвищення зарплат і соціальних виплат – це те, що обіцяє новий проект
бюджету на 2018 рік. 15 вересня Кабмін вніс його на розгляд Верховної
Ради. Рекордні суми обіцяють направити на освіту, медицину та оборону. Ми
проаналізували цифри, закладені у ключовому фінансовому документі країни.

ЩО БУДЕ З ВВП І ДОЛАРОМ?
Згідно з текстом законопроекту, у новому році передбачається ріст ВВП на 3%
та зниження інфляції з 8,1%
до 7%. На думку експертів,
наведені показники є досить
реалістичними, втім, є сумніви, що інфляція втримається
на такому низькому рівні.
«Україна має сировинну
економіку, тому рівень інфляції залежить від стрибків
цін. НБУ може прорахувати її
рівень, але якщо ціни мінятимуться, то й інфляція теж», –
зазначає Голова експертно-аналітичної ради Українського
аналітичного центру Борис
Кушнірук.
За словами міністра фінансів Олександр Данилюка, вперше доходи зведеного бюджету можуть сягнути
понад трильйон гривень, а
саме, 1 трлн 118 млрд грн.
Також простежується тенденція до зменшення дефіциту
бюджету: з 3,7% ВВП у 2016
році та 2,7% ВВП у поточному році до 2,4% ВВП – у наступному.
«Це бюджет розвитку і
майбутнього зростання країни, що закладає основу для
проведення системних глибоких реформ. Вперше бюджет
побудований на основі три-

річної резолюції – впроваджуємо більш передбачувану
бюджетну політику», – говорить пан Данилюк.
А от курс долара може
зрости. Бюджет побудований
із розрахунку, що наприкінці
2018 року він може сягнути
30,1 грн за долар.

ЯКИМИ БУДУТЬ
ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ?
Згідно з текстом документу, найбільше коштів з усіх міністерств має отримати Міністерство соціальної політики
– 151,7 млрд грн. Щоправда,
це на 14,9 млрд менше, ніж
поточного року. Скорочення
видатків відбулося за рахунок
Пенсійного фонду. Передбачається, що після пенсійної
реформи установа потребуватиме менше грошей. Втім,
запевняють урядовці, це не
позначиться на пенсіях. Мінімальну пенсію збираються підняти: з 1 січня 2018 р.
вона складатиме 1373 грн, а
вже з 1 грудня – 1497 грн. Також передбачається зростання мінімальної заробітної
плати з 3200 грн до 3723 грн
і прожиткового мінімуму з
1700 грн до 1853 грн.
А от фінансування субсидій у 2018 році збираються

скоротити щонайменше на
6,2 млрд грн. Чиновники заспокоюють, що це відбудеться завдяки впровадженню
енергоефективних технологій і росту доходів українців.
«Зараз ми очікуємо, що за
рахунок зростання заробітних плат протягом року кількість одержувачів субсидій
буде зменшуватися», – пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Суттєве фінансування отримає міністерство охорони
здоров’я: з 14,5 млрд воно
виросло до 31,5 млрд грн.
Посадовці
сподіваються,
що це дасть змогу провести
ефективні реформи у галузі
та модернізувати вітчизняну
систему медицини.

АРМІЯ ЯК У НАТО
Основним напрямком бюджетної політики залишається
захист і безпека. Сумарно Міноборони, МВС та інші силові
структури отримають 164,9
млрд грн, що, за даними
Кабміну, на 21,3 млрд більше, ніж сьогодні. За словами
Петра Порошенка, видатки
України на оборону вже перевищили 5% ВВП. У відсотковому відношенні це навіть
більше, ніж у деяких країнах
Північно-атлантичного альянсу.  
Левову частку грошей збираються передати Міністерству оборони. Йдеться про
83,3 млрд грн, що на 19,3
млрд більше, ніж у 2017 р.
Понад 60 млрд грн із них має
піти на забезпечення та оснащення збройних сил, а також
підготовку і навчання військ.
На 16,4 млрд грн планується закупити і модернізувати
техніку і зброю. Ще частину
коштів, а саме 2,38 млрд,
пропонується перерахувати

на лікування і реабілітацію
військовиків.
Згідно з проектом бюджету, має зрости фінансування
й інших силових відомств, зокрема, Національної гвардії –
з 9,86 млрд до 10,6 млрд грн,
прикордонної служби – з 6,98
млрд до 9,04 млрд грн, Державної служби з надзвичайних ситуацій – з 6,38 млрд до
10,7 млрд грн. Українських
поліцейських також збираються профінансувати на
36% краще: на Національну
поліцію у бюджеті передбачено 24,3 млрд грн замість 15,5
млрд цього року. Основний
мотив такої урядової ініціативи – подальше реформування правоохоронної системи
і, як наслідок, ефективніша
боротьба зі злочинністю.

ВІД ПЛАНУВАННЯ –
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
За інформацією Кабміну,
у новому бюджеті буде впроваджений принцип «гроші ходять за людиною», тобто влада переходить від утримання
порожніх кабінетів та стін –
до фінансування послуг. Це
насамперед стосується сфери
освіти та охорони здоров’я.
Також влада вперше відійшла від розподілу грошей
«згори вниз» і розробила
бюджет на основі бюджетної резолюції на 2018–2020
роки, яка передбачає середньострокове планування. Це
означає, що спершу оцінюються потреби галузі, а потім
на основі цих даних закладається фінансування. Наприклад, у проекті бюджету на
2017 рік на лікування громадян України за кордоном
було прописано 203,9 млн
грн. Втім, цього виявилося замало, тож уряд перерахував
у серпні додатково ще 186
млн грн. Розробники проекту
врахували це, і на програму
лікування наступного року
вже заклали 389,9 млн грн. І
так – у багатьох сферах.
Наскільки результативнішим виявиться новий підхід
– покаже наступний рік. Адже
розгляд проекту бюджету –
ще попереду.
Центр громадського
моніторингу та контролю

ПОСТАТЬ
20 жовтня – Міжнародний день лікаря

Віктор ФЕДОРЕНКО:

«Зробив операцій на 200 років наперед»

Наш рід бере початок від
старовинного роду, що походить від князя Гедиміна, який у
1320 р. воював на ірпінських
землях. За іронією долі я оселився саме в Ірпені.
Мама хворіла, я сказав:
«Мамо, я виросту – стану лікарем, тебе врятую». Пішов
у медицину. Хоча збирався
бути льотчиком. У хвилини
суму, бува, жалкую, що став
медиком. Я собі не належав,
усього себе віддавав людям.
Війна застала в Харкові.
Евакуювалися на відкритій
платформі. Батько на фронті
був відтоді, як пішов на фінську кампанію. Очолював підрозділи армійської військової
розвідки, пройшов від Сталінграда до Берліна. Мама за 3
місяці до війни народила мою
меншу сестричку. Якось ми
їхали серед станків під дощем
і сльотою. Диспепсія, пронос…
сестричка в мами за пазухою.
До вагону комісарів переповити дитину не пустили. Однак за
якийсь час поїзд розбомбили.
Нас оточили німці. На моїх
очах постріляли отих комісарів.
Виснажена і хвора (виразка
шлунку) мама із трьома дітками повернулася до Харкова.
В оселі двері та вікна вибиті.
Лютою зимою 1941–1942 ми
пішки рушили до дідуся Степана Мусійовича Лойка в с. Карабутово на Сумщині. За півроку подолали понад 600 км.
Голодні, опухлі. Але завдяки
людям дійшли. Я вже тоді був
психологом. У криту цинком
хату не йшов – собаку нацькують, а йшов туди, де солом’яна стріха. «Дяденька, тётенька,
дайте милостиню». І мені давали мерзлу картоплину.
Я поклявся все життя присвятити людям. Вони врятували нас. Я ненавиджу смерть.
Усе життя віддав боротьбі зі
смертю.
Над собою працював усе
життя. Любив учитися. Якось
підрахував: 28 років офіційно навчався, якщо врахувати
два інститути і всілякі курси
підвищення кваліфікації. Окрім медичної, отримав вищу
юридичну освіту, бо для того,
аби бути управлінцем, треба
знати юриспруденцію. Досвіду
додало те, що був вічним старостою, у школі, інституті. Це
значить перебувати між молотом і ковадлом: учні і педколектив інколи ненавидять
тебе.
Учився у видатних викладачів. Скажімо, у професора
М.С. Спірова, якому за відкриття лімфатичної системи
в Парижі встановили маленький золотий бюст. А у нас він
скромно ходив у хромових
чоботях і калошах, і бідним
студентам останніми грошима
допомагав, роздягався не в кабінеті, а в черзі зі студентами.
Святий чоловік. Для мене був
кумиром.
У 1963-65 рр. за конкурсом вступив і з відзнакою за-

кінчив двохрічну клінічну ординатуру з хірургії Київського
медичного інституту. Моїм наставником був професор Й.Г.
Туровець. Звертався до мене:
«Вікентію Димитровичу…». Сім
іноземних мов знав. Хороший
баритон мав, оперні партії співав. Він узяв мене у клінічну
ад’юнктуру на кафедру госпітальної і військово-польової
хірургії, дурість із мене вибивав два роки. Завдяки йому я
маю звання генерал-лейтенанта медичної служби без права
зняття з обліку.
Професор Туровець брав
собі учня і два роки з нього
«пив кров» і «знімав шкіру».
Якщо бачив щось не те, то через 2–3 місяці казав: «Ви обрали хірургію, але хірургія вас
не обрала. До побачення». Він
мій характер терпів упродовж
двох років. Давав оперувати.
Чого ще навчив? Сказав: «Прошу, підготуйте мені лекцію на
завтра». Іду в бібліотеку, пишу.
Треба надрукувати, адже шеф
не читатиме рукопис. А звідкіля гроші на друк? До ранку
«давив клопів» на кафедральній машинці. Професор подивився: «Це сюди переставте,
це – сюди». Передрукував,
поклав.
Він призначив мене лекційним асистентом, це – велика
посада при професорі. Туровець був до мене суворий, але
справедливий. Навчив відкритості, умінню «розбору польотів». До операції – розбір, після
операції – розбір. Ми вчилися
одне в одного.
Усе це зіграло велику роль,
коли я очолив хірургічну службу Головного управління лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України: під моїм
началом опинилося 36 тисяч
лікарів.
Коли в інституті був розподіл, у випускників раптом
з’являлися хворі і помираючи родичі: мати, тато, брат,
сестра, бабця… Заходжу до
державної комісії з розподілу,
чую: «А у вас хто хворий? Куди
вас направити?» – «Куди хочете». Вони оторопіли. «А звідкіля ви?» – «Я не поїду тільки
туди, де в садах крав яблука.
Будь-куди посилайте, тільки
хірургом». (До речі, в атестаційній характеристиці професор Туровець (не секретарша)
власноруч записав, що я можу
очолити хірургічну службу великої міської обласної лікарні,
області). Однак відправили
мене в Богом забутий край, – с.
Степне на Сумщині. Це на кордоні з Росією. П’ять років пропрацював головним лікарем
сільської дільничної лікарні та
колгоспного пологового будинку. Ініціював проведення
електроструму, облаштування
радіоточки.
Селяни там виживали. До
обласного центру – 300 км,
ходив потяг Орша-Харків із
2–3 причіпними вагонами-телятниками «для місцевих». Хто
із хворих поїде? Коли ставало

тяжко, – сідав верхи на коника
Орлика. Він нікого крім завгоспа і конюха не підпускав,
кусався, був диким. У мене ж
два пуда цукру-рафінаду з’їв.
Жахливі ситуації траплялися.
Не дай Боже, коли хворий на
операційному столі залишався
не врятований, особливо дитина, – ці очі переслідують. Тож
їхав до лісу на конику, аби відродитися.
Перейшов у Центральний
апарат МОЗ дуже молодим
– у 33 роки. А вік людей, які
там працювали, – 65-70 років.
Там були пречудові фахівці зі
знанням мов. Уся республіканська медична бібліотека
«слугувала» мені. Щовівторка
я туди навідувався, починав
із того, що отримував на 8–10
машинописних сторінках інформацію про новинки світової медичної літератури, про
те, що робиться в хірургії, терапії, акушерстві, гінекології,
педіатрії…
У 1965–67 рр. був провідним хірургом Ірпінської
медичної зони, завідувачем
відділення. Мав найширший
діапазон оперативних втручань. Під моїм началом працювало 16 хірургів, у жодного
пацієнт не помер, я найтяжчих
брав на себе. Ну, догану можуть мені винести, а колег могли і посадити.
Довелося брати на себе
й відповідальність республіканського масштабу: у
1967–1991 працював у Центральному апараті МОЗ УРСР,
підпорядковувався тільки міністру і його першому заступнику. Окрім хірургічної служби
необхідно було займатися і
юридичними питаннями, бо
ще очолював і керував патолого-анатомічною і судово-медичними службами України.
Коли став міністерським
чиновником, не перестав
бути лікарем-практиком. Я
все життя – граючий тренер.
Як може головний хірург країни бути не практикуючим? У
міністерстві мав спеціальний
вихідний, то ж підбирав найтяжких хворих, таких, із якими
впораюся. Оперував в Ірпені
та в клініці Шалімова. Зробив
понад 10 000 найскладніших
порожнинних операцій. За 53
роки операцій було стільки,
скільки в типового американського хірурга за… 200 років.
У мене були прецеденти, коли
проводив 7–10 операцій за
день. Себе гробив і колег виснажував.
У мене був колега М.П.
Уточкін, хороший хірург, досвідчений, але нерви не ті:
щось не так, – зупинка серця
під час операції, – впадає в істерику, кидає рукавички і йде.
А я відкрите серце запускав і
далі оперував. Із десяти безнадійних випадків я одного-двох
рятував. Завжди варто боротися до кінця. Заздрісники на запитання «Де Федоренко?» відповідали: «На трупах оперує».
Студенти мене ненавиділи. Я був гарячий, вимогливий, дуже прискіпливий. Думав: усі мають стати чудовими
хірургами. У мене складно
було отримати навіть «трійку».
Цінував логічні здібності,
уміння мислити. І готовий був
допомагати таким студентам
день і ніч. У мене є чудові учні.
Скажімо, професор В.С.Земськов один-єдиний з усіх радянських хірургів обраний до
Римської академії наук. Це був
хірург від Бога.
Я створив на громадських
засадах інститут головних хірургів. Професура відреагувала негативно. «Як, цей пацан
Федоренко буде нас учити?» А
я змусив учитися лікарів усіх
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рівнів, – від рядового хірурга
до академіка. Розробив низку
програм, не тільки з хірургії,
а й із управління й економіки,
щоб провідні хірурги могли
розрахувати ліжко-день, знали
законодавство, юриспруденцію. Навчання проходили на
базі Харківського науково-дослідного інституту загальної і
невідкладної хірургії, Львівської обласної лікарні, у лікарнях Рівного.
Набувши досвіду, захотів передати його людям.
На жаль, у кожного хірурга є
своє кладовище. Іноді совість
моторошно мучить. Думаю: «А
чому те не зробив? Чому це не
встиг?» Маю рукопис хірургічних помилок, 25 років писав. А
от видати – складно.
Що таке хірургія? Це терапія, доведена до відчаю.
Однак не той хірург, який вважає: м’яке – ріж, тверде – пиляй. Професіонал завжди сім
разів обмізкує, зважить усі «за»
і «проти». Це митець, який має
передбачити непередбачуване. Ремісник у хірургії шкідливий, таких не можна допускати. Мало вибрати хірургію,
треба, щоб вона вибрала тебе.
Деколи казав: «Вам Бог не дав
хірургію в руки». Мені, скажімо, не дано співати, я ж не
ображаюся і не лізу на сцену.
Найголовніше, щоб людина
знайшла себе в житті. Немає
безталанних.
Придивлявся до людей із
різними вадами, до калічок,
які реалізуються. Сліпий, – а
чудовий співак, людина з дивацтвами, – а хороший літератор. Якщо хтось не по-твоєму
робить, ти вважаєш його дурнем. А подивися на себе! Якщо
втратив критичне ставлення до
себе і до інших, нічого не досягнеш. Ти повинен усе життя
вчитися, на своїх і чужих помилках, упереджувати їх.
Найстрашніші і найскладніші операції – в черевній
порожнині. Генерал медицини, проф. І.М.Іщенко казав:
«Якщо хірург розкрив черевну
порожнину і звідти вискочила
жаба, нехай не дивується. У
хірургії – все можливо». Ми думали, стара людина, вигадує…
А на практиці стикнулися з неймовірними речами. Я, наприклад, оперуючи, не знайшов…
шлунка. Його роль, певно,
виконувала частина кишківника. Що робити? Зупинись,
порадься з колегами. Не роби
дурниць, поспішай повільно.
Ти мусиш сконцентрувати всю
увагу, усе взяти на себе, подумати – і обов’язково знайдеш
вихід.
Особливо тяжко дужати
гнійні перитоніти. Смертність
була до 90%. Треба добре
промити черевну порожнину.
Я взявся вивчати світову літературу, зокрема маловідому.
Звернув увагу на противників перитоніального діалізу,
мовляв, він не ефективний.
Проаналізував усі аргументи.
Дійшов до коренів проблеми:
діафрагма – це насос. Коли ми
промиваємо зверху донизу,
рідина обтікає органи, як із пагорбка розталий сніг весною.
Тобто, ручаї не омивають усе.
Значить, заповнюй очеревину
антисептичною рідиною знизу,
щоб вона заповнила всі «кишені». Діафрагма дихає, прополіскує закутки, усю нечисту,
гнійну патологію вимиває. І
людина видужує. А атмос травматично відсмоктує, кишку
рве, тканину чавить... Навіть
професура не знала, як краще
заповнювати очеревину. Я пояснив: знизу доверху, читайте
фізику за 6-й клас.
Нині ця методика визнана. Я її наполегливо вводив. У
Харкові в інституті загальної і
невідкладної хірургії вона була
відпрацьована, шанси на виживання збільшилися в десятки
разів.
З Олександром Шалімовим познайомився 1960 р.
у Харкові на курсах удосконалення. Я дізнався, що є гнаний харківською професурою

маловідомий тоді асистент,
кандидат мед. наук, який перебрався з Брянська. Його гнобили, до прокуратури кляузи писали, щоб засадити. А я пішов
до нього, представився земським лікарем, сказав: «Олександре Олексійовичу, хотів би
у вас повчитися». Він запросив на операцію. Ми знайшли
спільну мову. Він запропонував: «Залишайся на моїй кафедрі, мене з’їдять». Кажу: «Я
київський медінститут закінчив,
хочу в київську школу». Згодом
і він перебрався до Києва, ми
спільно проблеми вирішували,
інститут хірургії будували.
Микола Амосов – геніальна і пунктуальна людина. Він
– забіяка, борець. Справедливий, об’єктивний, принциповий. Коли я прочитав його книгу «Алгоритмы разума», нічого
не второпав. Замислився над
алгоритмами. Місяців через
чотири збагнув: «Як це все просто!» І зародилася мрія: вкласти хірургію в цю математичну
розробку. Я написав працю
«Діагностичні і тактичні алгоритми в хірургії». Ще видав
«Перелік клінічних термінів».
Олександр Шалімов був
зваженим. Вони з Амосовим
один одного недолюблювали.
Утім, знаходили спільну мову.
Я в Амосова вчився бійцівської
наполегливості, у Шалімова –
витримці.
Ніколи в житті не був партійним. Моє глибоке переконання з молодості: політика і
медицина несумісні. Будучи
чиновником високого рангу,
спромігся бути безпартійним.
Я сказав: «Якщо як фахівець
я задовольняю вас, у душу до
мене не лізьте, партійна приналежність – особиста справа».
Були проблеми з КДБ: донощики не дрімали. Я, наприклад, про старенького генсека
Леоніда Брежнєва висловлювався так: «Він добра людина,
хай живе хоч тисячу років. Та
зараз він більше думає про те,
як йому помочитися і випорожнитися, аніж про нашу з вами
долю. Хай іде з посади». Висловлювався вголос. Його було
шкода як людину. Над старістю не можна глузувати. Звісно, донощики капали. І знаю,
хто. Коли ж займалися мною,
співпрацівників пресували. А
одну особу, із якою я, бувало,
сперечався, яку недолюблював
(у нас були різні погляди), 4 години допитували. Ця людина
сказала: «Федоренко совісний
не тільки як хірург, це – совість
міністерства і совість держави».
Не чекав такого від людини, з
якою стосунки всілякі бували.
Здебільшого казали: не чув, не
бачив, не знаю.
Кадебешники з підозрою
ставилися до моїх потуг,
спрямованих на встановлення
пам’ятника Миколі Скліфосовському – великому лікарю,
учню і товаришу Пирогова.
Його ім’ям названо один із
найбільших у світі інститутів –
Московський науково-дослідний інститут швидкої допомоги. Я 11 років витратив на те,
щоб свині і кози не паслися на
його могилі в с. Яківці поблизу
Полтави. В Яківцях Скліфосовський побудував школу, мав
маєток, працював в обласній
лікарні, куди їздив кіньми.
Там же був похований, але
«вдячні» потомки розібрали
його склеп… на будматеріали.
Згодом виникла свиноферма.
Старий учитель з учителькою
доглядали за могилою, та коли
померли, її занедбали. Я звернувся до колег: «Хлопці, ми
більше пропиваємо, скиньмося. Спочатку зробимо огорожу,
а потім поставимо пам’ятник».
Якось я у Києві побачив гіпсовий бюст Скліфосовського, здивувався, як геніально
схоплено. Знайшов автора –
скульптора О. Черницького. За
допомогою колег зібрав гроші.
Полтавська влада допомогла.
Самі не подужали б. Багато
підводних рифів було. Якби ми
це робили від наукового товариства, то 70% грошей мусили
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Віктор Дмитрович
Федоренко – член
Наукової ради Академії
медичних наук СРСР,
двічі лауреат державних
премій України. Майже
25 років був головним хірургом України
(1967–1991), викладав
хірургію (1991–2004).
За 50 років провів понад 10 тисяч складних
порожнинних операцій.
За період роботи в
Центральному апараті
Міністерства охорони
здоров’я провів реорганізацію хірургічної
служби. У кожному
обласному центрі
країни було організовано відділення опікової
травми, судинної хірургії, проктології тощо.
Уперше в Радянському
Союзі заснував інститут головних хірургів.
Ірпінець.
б здати Москві, і нам не вистачило б і на фундамент. У результаті встановили пам’ятник
висотою 4,5 м із дрібнозернистого граніту, якому мільйон
років. Цим учинком я, певно,
найбільше задоволений, з огляду на всю свою хірургічну
діяльність.
Боровся за встановлення
меморіальної дошки Пирогову на київському університеті. Ідея належала проф. М.К.
Далю, внучатому племіннику
знаменитого мовознавця Володимира Даля. Я дістав 100
кг бронзи (держава жодного
граму не дала). Чимало зусиль
пішло на те, аби напис на дошці був українською мовою.
В Ірпені постійно мешкаю 48 років. На київський
Печерськ не проміняв, хоча за
своїм статусом міг там житло
мати. Дружина і теща з Ірпеня,
ірпінці знають мене, а я – їх.
Дуже тяжко сходжуся з людьми,
але і розлучатися з ними для
мене боляче. Ірпінь – моя земля. Мені пропонували працювати в Алжирі, Австрії, інших
країнах. Не погодився. Уряд
і чиновників лаятиму, а рідну
землю захищатиму.
Я завжди займався громадською діяльністю, без
роботи не можу сидіти. І синів до праці привчив. Дружина
говорила: «І нащо ти хлопців
примушуєш?» Відповідав: «Хай
повітря у мішку з одного кутка
кімнати носять в інший, але
щоб без діла не сиділи».
Я математик і фізик за
натурою. Іноді кажу: «Я в медицині – випадкова людина».
Досі глибоко переконаний, що
ще незрілий, і більше «трійки»
не заслуговую. Дуже вимогливий до себе і до колег.
Медики з подвижників
перетворилися в заробітчан.
Коли я працював сільським лікарем, – замовив собі чоботи.
5 років місив багнюку, не завжди міг і на коняці виїхати, то ж
ішов пішки. У мене військові
плащ-накидки не висихали.
Я собі не належав. А нинішні
«реформатори» придумують
дурниці, самі їх випробовують
і самі ж собою задоволені. Я
кажу їм так: «Після тої руйнації,
до якої ви призвели, офіцер на
вашому місці взяв би і застрелився!»
Не можу на це спокійно
дивитися. Зубожіле населення
доведене до відчаю. Села без
лікарень. Немає грошей – умирай. Утрачено святу суть медицини – охороняти життя.
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ПОМОГИТЕ МИЛЕНЕ ВЫЗДОРОВЕТЬ!
Добрый день всем, кто
сейчас читает эти строки!
Мое имя Людмила. У
меня двое замечательных
детей: сын, который   уже
поступил в колледж, и дочь
Милена. Случилось так, что
моя девочка родилась с
очень страшным и тяжелым
диагнозом: ДЦП – спастический тетрапарез.
Живу я с детьми одна, без
мужа. Отец детей не участвует в воспитании, материально не помогает. Приходиться
все делать самостоятельно.
Милене нужен постоянный
уход и мое присутствие рядом. Я не могу полноценно работать. Пенсию по уходу за ребенком-инвалидом я
получаю, но вы сами понимаете: это – гроши, за которые
удается купить только самое необходимое. Моей девочке
нужны постоянные закупки препаратов, поездки на курсы
реабилитации, физпроцедуры для разработки движений
ручек и ножек. Милена очень хорошо поддается лечению.
Просто необходимо продолжать – и через какое-то время
мы получим такой долгожданный результат.
Врачи настоятельно рекомендуют в перерывах между
реабилитациями проводить дома самостоятельные занятия для разработки всех двигательных функций. Для этих
целей нам в срочном порядке необходим чудо-велосипед «Велодоктор». Он предназначен специально для детей с ограниченными возможностями, в частности с ДЦП.
Преимуществом этого велосипеда является способность
работать как домашний велотренажер, без всяких дополнительных приспособлений, он оснащен специальными
креплениями для ног и рук, а также другими нужными
комплектующими. К сожалению, сумма, необходимая для
покупки этого велосипеда, для меня заоблачная и неподъемная. Обращаюсь ко всем неравнодушным, желающим внести свою лепту в выздоровление моей девочки:
помогите собрать необходимые средства для приобретения такого необходимого тренажера! Это будет еще один
шаг к нашей цели – выздоровлению моей Милены.
Карта Приватбанка 5168 7456 0069 8747 на имя
Попович Людмилы Разалиновны.

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Декретна відпустка
до стажу зараховується
За нині діючими правилами, багатодітні жінки мають
право вийти на пенсію на п’ять років раніше, тобто у 50
років. За повідомленням сектору нагляду за додержанням
вимог пенсійного законодавства, це правило діятиме
і надалі. Крім того, трирічне перебування у декретній
відпустці зараховується до страхового стажу. Оскільки
протягом цих трьох років внески до Пенсійного фонду
за жінок, що перебувають у декретній відпустці, сплачує
держава. Ця норма також збережеться після проведення
пенсійної реформи.

Оздоровлення чорнобильців у 2018 році:

ЩОБ ВАС НЕ ЗНЯЛИ З ЧЕРГИ…

До уваги громадян, постраждалих унаслідок аварії
на ЧАЕС (категорії 1), які
подали заявки на санаторно-курортне лікування у
2018 році!
Нагадуємо, що для збереження черговості на наступний рік у разі закінчення
терміну довідки форми 070/о її необхідно поновити упродовж шести місяців.
Якщо довідка не буде поновлена, ви будете зняті з черги.
Управління праці та соціального захисту населення
Ірпінської міської ради

ДОПОМОГА У КРЕДИТ

Пенсіонерка із Коцюбинського і
голова ГО «Любов і довіра» Любов
Павлівна Таран, прочитавши звернення волонтера Юрія Калініна
у Facebook про допомогу бійцям
АТО, вирішила допомогти. Не зважаючи на те, що жінка живе дуже
скромно за рахунок пенсії, вона у
кредит придбала продукти харчування, медичні препарати і необхідні речі в «Епіцентрі» (дирекція
навіть зробила знижку, дізнавшись, що куплене відправиться
до зони бойових дій). Розрахувалась кредитною карткою від
банку ПУМБ, який не зважаючи на те, що вона – пенсіонерка,
не відмовив у наданні такої картки, за що Любов Павлівна дякує адміністрації банку.
До слова, як зазначає волонтерка, Юрій Калінін пройшов
фронтові кола пекла, а тепер допомагає наступним поколінням воїнів і запрошує інших людей долучитися до цього, звернувшись до нього за телефоном: (099) 956- 82- 63.

ПАМ’ЯТАЄМО

РІК БЕЗ МАЕСТРО

Пам’ять вічна – у живих серцях...
Спинити час ніхто не в змозі,
Вернути Вас ніхто не в силі.
Це з болем знають
рідні й друзі,
Гойдає вітер мертві
квіти на могилі...
Злітає в небо сум, як птах...
Жива лиш пам’ять –
у живих серцях...
Стискає душу біль і жаль
непоправної втрати. 12
жовтня минає рік, коли
від нас відійшов у вічність
Михайло Онисимович
Катричко. Відійшов у
той незнаний, невідомий
нікому світ, з якого ніхто
не повертається...
Музичний талант, Людина-оркестр,
Людина-свято,
великий Маестро, почесний
громадянин міста Ірпеня! Важко усвідомити, що вже рік без
нього...
Залишаються живими тільки незабутні спогади. Дякувати Богу, що у житті є такі люди,
як дарунок долі. Такою знако-

вою постаттю для нашої родини став саме Михайло Онисимович Катричко, знайомство з
яким відбулося в 1998 році на
ірпінському пероні...
Вересневий осінній вечір.
Раптово задощило. Люди розбіглися під парасольки. Тільки один дивакуватий чоловік
стояв під дощем і щось весело
наспівував. До мене долітали
звуки: «І електричка на мосту

вистукує Ір-пінь! Ір-пінь! Ірпінь!» У голові роїлися думки:
«Невже це композитор «Ірпінського вальсу» – гімну нашого
міста, що звучить щоранку на
радіо?» А через 5 хвилин ми
вже їхали разом в електричці,
як давні знайомі. Я – додому
після шкільної роботи. А Михайло Онисимович – до роботи, на виступ у Ворзель, до
свого хорового колективу в
санаторій «Перемога».
Наше випадкове знайомство переросло в міцну дружбу, співпрацю. І вже через
місяць, 25 жовтня у школі №1
імені А.С. Макаренка відбувся
перший авторський вечір композитора Михайла Катричка
«20 років творчості – 20 років
«Ірпінському вальсу»».
Ми подружилися сім’ями...
Мене постійно вражав напружений ритм творчого життя
Маестро, яке він міряв подіями, наповненістю музичного
репертуару – 250 пісень для
сучасної естради! Дивував радістю звершеного і щирістю
відданого. Його пісні заспівала вся Україна: народні артисти, молоді співаки, діти. І цим
пісням жити вічно, бо в них

– вся глибина людської душі,
великої любові до життя!
Нам пощастило часто бувати в сім’ї Катричків, де панувала гостинна атмосфера, яку
створювала любляча дружина
Надія Василівна. У родинному колі всі друзі були завжди
бажані. Тут ми весело жартували, сміялися, разом співали. І були горді тим, що нам
Михайло Онисимович довіряв
свою прем’єру музики, пісні.
Уважно сприймав наші перші
глядацькі враження.
Це була розділена радість,
що завжди давала стрімкий
старт до нової музики! До нової пісенної висоти! І ми бачили, яким щасливим був у ці
хвилини наш Маестро.
Та все обірвалося раптово,
як недоспівана пісня, незакінчена музика...
Великий композитор залишив нам кращу частинку свого
багатогранного музичного і
пісенного життя. Свою неповторну Мелодію...
Світла пам’ять світлій Людині!
Друзі і шанувальники
творчості Михайла Катричка –
родина АРТАМОНОВИХ

МИСТЕЦТВО

ТРИ ПРИВОДИ ДЛЯ КОНЦЕРТУ
Цього тижня педагоги і
вихованці Ірпінської дитячої
школи мистецтв ім. М.
Вериківського відзначали
відразу три свята: День
міста, День працівників
освіти і Міжнародний день
Музики.
«Саме в такі моменти ми
відчиняємо не лише двері нашої школи, а й душі свої тримаємо відкритими для щирого
спілкування, обміну думками,
ідеями і подальшими планами.
У свята площі і сквери міста
стають для нас сценою, з якої
ми звертаємося до земляків,
звітуємо перед ними, демонструємо свої напрацювання
й досягнення наших вихованців», – розповідає директор

школи мистецтв Наталя Дидикіна.
Не зважаючи на те, що навчальний рік тільки-но розпочався, школярам уже було
що показати 29 вересня на
концерті, приуроченому відразу трьом святам. Гучними
оплесками вітали глядачі юних
музикантів: Ксенію Галушку,
Юрія Братощука, Анну Правосудович, Наталю Журавську,
Ладу Петрову, Олександра
Крещука, Богдана Яковенка,
Максима Калієвського, Анну
Мороз, Лізу Мартіну, Анатолія
Сенькіна, Софі Прайне і Дашу
Павленко. Піднесено співали
Марійка Богуш і Микола Ахаладзе, Дарина Зінченко і Софія Тернова.
Мабуть, жодне свято в музичній школі не відбувається

без ансамблю скрипалів під
керівництвом Марії Радченко
«Ірпінь-камера» та джазового
ансамблю Валерія Пінчука. І
щоразу колективи готують твори, які викликають у публіки
справжнє захоплення, як було
і цього разу.
«Концерт, цей маленький
іспит для творчої дітвори та її
викладачів, схвилював усіх і

став приводом для душевного
єднання всієї нашої шкільної
родини, де учні, їхні батьки й
педагоги-наставники є неподільним цілим, здатним творити добро, сіяти вічне, величне
й прекрасне», – пояснює Наталя Дидикіна і вітає весь педагогічний склад музичної школи із
професійним святом.

ЯК ЦЕ БУЛО

Перша громадська організація Ірпеня
Ще на початку минулого
століття ірпінці
об’єднувалися в громадські
організації для вирішення
проблем рідного селища.
23 серпня 1906 р. було
зареєстровано Товариство
благоустрою селища
Ірпінь. Районом діяльності
Товариства є територія
обабіч залізниці біля
роз’їзду. Згодом у статут
внесли зміни. Цей змінений
документ, який було
зареєстровано 21 травня
1908 р., зберігається в
Центральному державному
історичному архіві України.
Товариство заявляло, що
бере на себе турботи з будівництва церкви, відкриття
навчальних закладів, лісових
та інших складів, крамниць,
ресторану, влаштування базару, парку, купалень тощо, кращого утримання і освітлення
вулиць, заходи з санітарного
і протипожежного поліпшення місцевості, зобов’язується
прохати дозволи на влашту-

вання постійного чи тимчасового клубу, вистав, читань і
концертів, а також збирання
благодійних пожертвувань.
У статуті була примітка, що
на влаштування драматичних
вистав, концертів тощо слід
просити дозвіл начальника
місцевої поліції і точно виконувати видані для цього правила. На влаштування літературних читань потрібно було
запитувати ще й дозвіл попечителя навчального округу.
Товариство мало право купувати і продавати нерухоме
й рухоме майно. Кошти Товариства складалися з членських
внесків, добровільних пожертвувань, зборів від вистав, читань, концертів тощо, а також
відсотків від прибутків із базару, парку, купалень.
Члени Товариства поділялися на почесних, дійсних і
дорадчих. Почесні члени обиралися за якісь особливі послуги, користувалися правами
дійсних, але звільнялися від
сплати членських внесків.

– для осіб з інвалідністю I
групи та дітей з інвалідністю –
130% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
внутрішньо переміщеним
– для осіб з інвалідністю II
особам призначається на
групи – 115% прожиткового
сім’ю і виплачується одному з мінімуму для осіб, які втратили
її членів у таких розмірах:
працездатність;
– для осіб з інвалідністю III
– для непрацездатних осіб
групи – прожитковий мінімум
(пенсіонери, діти) – 884 грн на для осіб, які втратили працезодну особу (члена сім’ї);
датність;

ГРОШОВА ДОПОМОГА

внутрішньо переміщеним особам
Відповідно до постанови
Кабміну «Про надання
щомісячної адресної
допомоги внутрішньо
переміщеним особам
для покриття витрат на
проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних
послуг» грошова допомога

Членами могли бути особи
обох статей і всіх звань, які
володіли в Ірпені нерухомим
майном або винаймали таке,
та особи, що мали якісь комерційні підприємства, пов’язані з Ірпенем. У Товариство
не приймали неповнолітніх,
учнів нижчих і середніх навчальних закладів, хто перебував під судом і слідством,
і євреїв. Особи, які не мали
нерухомості, могли вступити
в Товариство за рекомендацією двох його членів, але мали
тільки дорадчий голос.
Членський внесок становив
3 крб щорічно. Виключали
тих, хто не сплатив членський
внесок у встановлений строк і
протягом трьох наступних місяців, а також за негідні вчинки.
Товариство обирало комітет у складі голови, двох його
товаришів і 18 членів, а також
ревізійну комісію. Також обирали секретаря і скарбника.
Про збори комітет повинен
був заздалегідь повідомляти начальника поліції. Кожен

член мав право передати для
голосування свій голос за довіреністю. Але ніхто не міг мати
більше двох довіреностей.
Улітку комітет розташовувався в Ірпені, а взимку – в
Києві. У період з 1 квітня до 1
вересня комітет засідав двічі
на місяць, окрім липня, який
вважався канікулярним. В інший час засідав щомісяця не
рідше одного разу.
Комітет створював і комісії
для вирішення певних питань.
Так, у 1909 р. його зусиллями
була відкрита перша школа,
яка тоді називалася народним училищем. Ірпінці організовували й інші громадські
об’єднання. У 1910 р. виникло
Ірпінське товариство аматорів
сценічного мистецтва.
Загалом ірпінці ще на зорі
існування Ірпеня вміли організовуватися для задоволення
своїх господарчих, культурних
і адміністративних потреб.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
директор Ірпінського історикокраєзнавчого музею

– для працездатних осіб –
442 грн на одну особу (члена
сім’ї).
Загальний розмір допомоги
на сім’ю розраховується як сума
розмірів допомоги на кожного
члена сім’ї та не може перевищувати 2400 грн або 3400 грн
(якщо до складу сім’ї входять
особи з інвалідністю або діти з
інвалідністю).
Управління праці та соціального
захисту населення ІМР
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СМАЧНО І ПРОСТО

ГАРБУЗОВИЙ
ПЛОВ

• олія – 2 ст. л.;
• сіль, перець, спеції за
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ

Промийте рис. Налийте
Чудовий варіант вегетаріанського плову – плов із гар- в каструлю олію. Коли вона
розігріється, почніть обсмабузом і сухофруктами.
жувати подрібнену цибулю,
моркву і кубики м’якоті гарІНГРЕДІЄНТИ:
буза. Залийте ємність склян• рис – 200–300 г;
кою киплячої води, додайте
• гарбуз – 200 г;
сіль і спеції. Додайте проми• цибуля – 1 шт.;
ті родзинки і курагу. Потім –
• морква – 2 шт.;
промитий рис.
• курага, родзинки – по
Варіть плов, поки рис
100–150 г;
повністю не вбере воду.

11

Народний календар
8 – 15 жовтня
ІМЕНИНИ

8 жовтня – Фросини. Якщо цього дня випаде сніг, то зима встановиться на Михайла
(21 листопада). Коли на Фросини тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні.
9 жовтня – Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом – у січні тричі йтиме дощ;
сонячно і тепло – червень буде дощовий і
холодний. Після Івана Богослова не можна сіяти озимини,
бо врожай буде мізерний.
14 жовтня – Покрова пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День захисника України. Яка погода на
Покрову, такою буде і зима. Якщо в цей день сніг не покрив землю – не покриє в листопаді та грудні. На Покрову
вітер весна буде вітряна. Відліт журавлів до 14 жовтня –
бути ранній зимі.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

ПЛОВ ІЗ
КУРЯЧОЮ
ПЕЧІНКОЮ

Наріжте на невеликі шматочки печінку. Розігрійте в
каструлі вершкове масло й
олію, підсмажте цибулю до
золотавого кольору. Потім
додайте до цибулі попередньо підготовану печінку
і смажте 2–3 хв до рум’яної
ІНГРЕДІЄНТИ:
скоринки. Посоліть і поперчіть печінку. Тепер додайте
• рис – 200 г;
• куряча печінка – 250 г; промитий рис і акуратно перемішайте страву. Залийте
• цибуля – 1 шт.;
плов киплячою водою так,
• олія і вершкове масло – щоб вона трохи покривала
по 1 ст. л.;
рис. Варіть плов на малень• сіль, перець і спеції за кому вогні до готовності
смаком.
рису. При бажанні ви можете додати в рецепт будь-які
ПРИГОТУВАННЯ
овочі.

9 жовтня – День ріелтора.
Всесвітній день працівників пошти.
12 жовтня – День кадрового працівника.
14 жовтня – День працівників стандартизації та метрології.
15 жовтня – День працівників харчової промисловості.
Всесвітній день анестезіолога.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ
Сприятливі дні для стрижки волосся: 9, 10,
12, 15.
Дні, коли слід утриматися від стрижки волосся: 11, 13.

СПРАВИ

9 жовтня – оздоровчі заходи дадуть прекрасний результат! На роботі захочеться «звернути
гори», але переговори і справи, пов’язані з документами, краще відкласти.
10 жовтня – не робіть нічого важливого до
полудня. А після – призначайте переговори,
виступи, підписання договорів.
11 жовтня – є шанс дізнатися багато нового, взяти участь
у перспективних проектах. Вечір присвятіть спілкуванню з
друзями.
12 жовтня – попрацюйте над іміджем: поновіть гардероб,
відвідайте стиліста. Досягти взаєморозуміння, особливо у
грошових питаннях, буде легше, ніж зазвичай.
13 жовтня – сміливо закладайте основи майбутнього благополуччя. Побалуйте себе гарною вечерею, але не переїдайте – сьогодні все йде про запас! Бережіть горло, зв’язки: вони дуже вразливі.
14 жовтня – сміливо плануйте все, що сприяє зростанню
вашій популярності і авторитету! Успішно пройдуть презентації, захист проектів або дипломів, доповіді. Вільний
час присвятіть розширенню кругозору: сходіть на семінар
або в театр.
15 жовтня – високий енергетичний потенціал дня використовуйте для великих справ. Намагайтеся, щоб активність не перетворювалася в імпульсивність. Не напружуйте
зір!

САД І ГОРОД

9 жовтня – викопуємо цибулини гладіолусів,
жоржин і хризантем. Не можна поливати.
10 жовтня – прикопуємо плодові саджанці до
весни.
11 жовтня – посадка озимого часнику, цибульних квітів (тюльпанів, нарцисів, крокусів та підсніжників). Не обрізати кімнатні рослини!
12 жовтня – в цей день не рекомендується консервувати.
13 жовтня – збір пізнього урожаю (кабачків, моркви). Сушка
овочів, фруктів і грибів.
14 жовтня – обрізка троянд, клематисів. Збір пізніх яблук. Не
пересаджуйте рослини.
15 жовтня – посів холодостійких квітів на зиму.

Магнітні бурі

Магнітні бурі очікуються 10, 11, 12, 13, 14 жовтня.

КОРИСНІ ПОРАДИ
Якщо готуєте м’ясо
* Специфічного запаху баранини можна позбутися, замочивши її на годину у свіжому молоці й натерши після цього товченим часником.
* Щоб м’ясо було м’якшим, перед приготуванням на кілька годин покладіть його в молоко.
* Жорстка яловичина стане м’якшою, якщо натерти її
гірчичним порошком і залишити так на ніч.
* Перед смаженням сполосніть відбивні холодною водою – тоді їх колір буде яскравішим, швидше утвориться
скоринка, яка утримуватиме м’ясний сік.
* М’ясо краще відбивати на дерев’яній дошці, змоченій
холодною водою, оскільки сухе дерево швидко вбиратиме
м’ясний сік.
* Щоб тушковане м’ясо було соковитим, його необхідно
спочатку трохи обсмажити, а потім тушкувати. Перевертаючи м’ясо на сковороді, не проколюйте шматки, інакше сік
витече, і м’ясо буде жорстким.
* Запікаючи м’ясо в духовці, поливайте його тільки гарячою водою чи бульйоном – від холодної рідини воно
стане жорстким. Це ж стосується і тушкування – якщо вода
википіла, доливайте тільки гарячу воду чи бульйон.
* Щоб жир на сковорідці не розбризкувався, її дно злегка посипають сіллю.
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УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
головного спеціаліста відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
ВИМОГИ: вища освіта, досвід роботи за фахом не
менше трьох років, знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:
08200, Київська область, м.Ірпінь, вул. Дем’яна Попова, 26-Б.
Довідки за телефоном: 62076, 57502
Начальник управління П.В.Зброжек

ТЕРМІНОВО

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Заробітна плата вчасно.

Вимоги до посади:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
бакалавра,
спеціаліста,
магістра;
- володіння основними навиками роботи на
комп’ютері з відповідними
програмними засобами.
Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці за телефоном  
60-544.
Перелік документів: заява про участь у конкурсі, в
якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
службу та проходження служби, заповнену особову картку
(форма затверджена Нацагенством України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року №156) з відповідними додатками, автобіографія, копію документа, який
посвідчує особу, копії документів про освіту, підвищення
кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), Декларація особи
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік подається у порядку,
визначеному Законом України “Про запобігання корупції”
(електронному вигляді), дві фотокартки розміром 4х6 см.
Документи подаються  за адресою м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а, будівля виконавчого комітету Ірпінської міської
ради 4 поверх кабінет 66 протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення.

графік роботи – 1/3; 2/4.
Телефонувати у будні (9–17 год)
(096) 992-47-90; (050) 064-78-98;
(093) 372-55-30

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ

Підприємство у м.Києві пропонує

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

СТАБІЛЬНУ РОБОТУ
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

потрібні охоронники
м. Київ

ДОРОГО

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

Стоянка автомобіля в м. Ірпінь
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

- наявність медичної довідки
- знання м. Києва
- відсутність шкідливих
звичок

Довідка за тел.:
(044) 230-69- 65

головного спеціаліста бюджетного відділу на
період відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку

Начальник фінансового управління І
рпінської міської ради Є.В.Данилюк

ВАКАНСІЇ В ІРПЕНІ

У зв’язку з відкриттям нового навчального закладу –
НВО «ІЛІТ-МАН» ІМР
ПОТРІБНІ:

– прибиральники службових приміщень;
– робітник з комплексного обслуговування
й ремонту будівель;
– медична сестра;
– секретар-друкарка.
Звертатися за телефонами:
(067) 589-52-44, (099) 246-23-54.

Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: №1711240
Засновник — Ірпінська міська рада.
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публікацій. Статті з позначкою R розміщені на комерційних
засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034
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