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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
ТОВ «Термпек»

– Комплектація
фасадних систем для
утеплення будинків,
квартир та ін.

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

– Виконання
фасадних робіт
– Консультація
кваліфікованих
фахівців

Площа Антонова, розташована в Ірпені поруч із залізничним вокзалом,
уже давно привертала увагу своєю необлаштованістю, антисанітарним
ринком «із землі», відсутністю тротуарів, критих зупинок та хаотичним
рухом транспорту і пішоходів. Тож розплутування цього проблемного
вузла вже давно стало справою, яку не варто відкладати на потім.

Шановні
гостомельці!
Вітаю вас із Днем
селища – 523-ю
річницею від його
заснування, зі святом
Покрови Пресвятої
Богородиці, Днем
захисника України і
українського козацтва!
Нам дуже
пощастило жити на такій благодатній
землі, багатій своєю історією і традиціями. Я
пишаюся своїми земляками, котрі натхненно
трудяться в різних галузях, і особливо – юним
поколінням, яке має вагомі здобутки у сфері
культури і спорті.
День Гостомеля – це свято всіх, хто
тут народився і виріс, хто приїхав колись,
щоб залишитися назавжди в селищі, яке
розвивається. Гостомель завжди славився
людьми талановитими, щирими, добрими
і працелюбними. Саме завдяки вашим
старанням ми будуємо нове майбутнє.
Від щирого серця бажаю всім добра,
здоров’я, родинного затишку. Нехай у кожній
домівці панують мир і спокій, збуваються
мрії. Ідіть завжди вперед – до нових вершин
та звершень! Божого благословення, щастя,
благополуччя!
Хай квітне наш Гостомель!
Щиро,
Гостомельський селищний голова
Юрій ПРИЛИПКО
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вирватись
із буднів
Із коловороту буденності вирватися значно складніше, ніж це
зазвичай уявляється. Часом ще
важче, аніж кинути палити чи позбутися іншої непотрібної звички.
Можливо, саме тому часто доводиться чути скарги на те, як
безнадійно «засмоктав побут», як сірі будні тривають роками,
десятиліттями, ніби настав безкінечний сезон безперервних
осінніх дощів.
Більшість людей проживають життя, не побувавши бодай
раз, наприклад, у Карпатах… Все відкладається на «потім».
Мрії забуваються, стираються з пам’яті…
Я не люблю когось у чомусь переконувати. Зазвичай люди
залишаються при своїй думці і своїй позиції, яка зручніша,
простіша і більш звична. Не робитиму цього і зараз. Але розповім лише про двох людей, будні яких до глибокої старості
аж ніяк не сірі. І цим людям не завадили ні фінансові труднощі чи навіть бідність, ні слабке здоров’я, ні нав’язливі побутові
проблеми.
З Вірою Григорівною Пісанською із Херсона я познайомилася в останні роки її життя. Жінці було за 80. Вона уже важко
пересувалася і мало що могла робити з того, чим з горінням і
натхненням займалася десятиліттями, однак і на той час двері
її будинку не зачинялися.
Її тримала Мрія. Віра Григорівна у себе в оселі створила
справжній музей космонавтики і понад усе хотіла передати
зібрані експонати місту. Щоправда, прийняти цей подарунок
очільники міста якось не поспішали, тож вона так і жила серед
бюстів відомих космонавтів, гіпсових макетів відомих пам’ятників, серед яких – славнозвісна робота Григорія Постнікова
«До зірок», сотень листів від легендарних радянських підкорювачів Космосу, їхніх книг із дарчими підписами, численних
подарунків із Байканура, куди возила херсонських школярів
на екскурсії.
Віра Григорівна, не на жарт закохавшись у космічну тематику в часи першого гагарінського польоту, усе своє подальше
життя присвятила залученню молоді до ідей космічного майбутнього людства. Вона гаряче переконувала людей не переставати розвиватися, розширяти свідомість, вчитися мислити
категоріями спільного блага, планетарної відповідальності,
добра і миру, спрямовувати зусилля на розвиток культури,
науки та освіти. «Гагарін, піднявшись над Землею, здивувався,
наскільки у нас прекрасна планета. Це хочу і я донести до
людей – бережіть її!», – чула я від Віри Пісанської.
Будучи за фахом звичайним фельдшером, ця дивовижна
жінка роками возила групи школярів на Байконур, аби вони
відкрили для себе світ космонавтики, знайомила їх з відомими космонавтами, інженерами, проводила лекторії та «круглі»
столи.
Сірі будні? Остогидла буденність?
Та ця жінка ледве встигала переводити дух між своїми поїздками, лекціями, засіданнями клубу, який сама ж і організувала!
Бібліотекар і діяч культури Валентина Волкова – ровесниця Віри Пісанської. Колись, ще в молоді роки, її вразило
струмом. Та так, що лікарі не обіцяли вже повноцінного життя. Півроку вона була прикута до лікарняного ліжка, поки не
охопив розпач. Тоді Валентина вирішила залишити лікарню і
спробувати самостійно рухатись. У неї з’явилася мрія... – навчитися танцювати! Попри біль і безсилля вона щодня змушувала себе робити по кілька кроків доти, доки не повернула
собі здатність пересуватися. І відразу, як тільки змогла, почала
займатися танцями.
Через кілька років Валентина не просто повністю відновилася, а й стала піднімати на ноги інших. В її біографії були
періоди, коли вона збирала до 700 людей – від малечі до пенсіонерів, яких не просто вчила танцювати, а й жити радісно,
оптимістично, вірити у свої сили і долати труднощі.
Однак хореографія – це лише одна сторінка біографії цієї
невгамовної жінки. Чим тільки вона не займалася! Працюючи бібліотекарем у військових частинах, закохувала молодих
хлопців у поезію, привчала їх читати серйозну літературу,
проводила творчі вечори і літературні читання, лекторії тощо.
Усюди, куди її заносила доля, вона створювала красу і затишок, висаджувала квіти, вивішувала картини, вичищала приміщення від непотребу і наповнювала його звучанням прекрасної музики.
І до сьогодні Валентина Костянтинівна – частий гість на місцевому радіо, у літературних вітальнях, на творчих вечорах.
Вона організовує художні виставки, пише і видає книги, виступає із власними віршами. І все життя учиться, читає, відвідує
різноманітні лекції і семінари. І лише хвилюється, що ще стільки хоче встигнути зробити, пізнати, але чи зможе?
Таких людей, як Віра Пісанська і Валентина Волкова, значно менше, аніж тих, незмінними темами яких є скарги на життя, здоров’я, сірі будні і взагалі на все і всіх. Але вони, незламні і щасливі – є! І вже сама наявність їх і того, що вони
роблять, розбиває весь «арсенал» причин і відмовок, стогонів,
нарікань, а по суті – пасивності, бездіяльності, ліні і невміння
привнести хоча б у своє, у власне життя бодай трохи яскравості і неповторності, наївно сподіваючись на те, що це зробить
хтось інший.
Колись.
Потім…
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПАМ’ЯТАЄМО

В ІРПЕНІ ВІДКРИТО ДВІ ПАМ’ЯТНІ ДОШКИ
4 жовтня, у день
народження
молодшого
сержанта
Олександра
Єрощенка, в
Ірпені відкрили
меморіальну
дошку на вулиці,
перейменованій
кілька років
тому на його
честь.
Олександр Сергійович Єрощенко
(4 жовтня 1982 – 14 лютого 2015) – молодший сержант, навідник 95-ї окремої аеромобільної бригади народився в Ірпені,
жив у Бучі та Коцюбинському. Із 2000 по 2004 роки служив за
контрактом у Збройних Силах України. У 2008 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Викладач історії та правознавства».
У час небезпеки для незалежності України – у квітні 2014 р.
Олександр пішов добровольцем у зону АТО. Воював молодший
сержант О. Єрощенко на Донеччині, служив навідником 95-ї окремої аеромобільної бригади. В бою під Дебальцевим під час
штурму позицій бойовиками супротивника Олександр кинувся
рятувати пораненого товариша. Та дістала героя ворожа куля з
непоміченої вогневої точки. Загинув Єрощенко14 лютого 2015
року. Похований в Ірпені.

11 жовтня в
Ірпені відкрили
меморіальну дошку
загиблому в АТО
Василю Фіцкалинцю.
Пам’ятну дошку
розмістили на
стінах Ірпінської
загальноосвітньої
школи №3, оскільки
саме в цьому районі
разом із сім’єю жив
Василь.
Василь Васильович
Фіцкалинець (11 жовтня
1974 – 31 травня 2016),
старший сержант, командир взводу роти
снайперів,
розвідник
53-ї ОМБР народився
11 жовтня 1974 року
в селі Старе Давидково, Мукачівського району, Закарпатської
області. З 16 липня 2015 р. був мобілізований у лави Збройних
Сил України. Із жовтня був інструктором на Яворівському полігоні. У зв’язку із високим рівнем підготовки був переведений на
передову у зону АТО. Із квітня 2016 р. – командир відділення
взводу снайперів, розвідник 53-ї ОМБР. Загинув 31 травня 2016
р. від двох куль снайпера в селі Зайцеве, Донецької області.
Проживав разом із сім’єю в Ірпені. У Василя залишилась дружина і троє дітей.

ПЛОЩА АНТОНОВА:
операція «реконструкція»
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План реконструкції площі
імені Авіаконструктора Антонова

В Ірпені біля залізниці
розпочалася реконструкція
площі Антонова, де
традиційно була кінцева
зупинка маршруток із
Києва та сусідніх містечок
і селищ. Щодня з самого
ранку важка техніка
знімає пошкоджений
асфальт. Обіцяють, що вже
за два місяці мешканці
мікрорайону побачать
оновлену площу.

«На площі з’явиться велика зелена зона і залишиться
круговий рух автотранспорту.  
Для збереження важливої для
мешканців (але наразі незаконної) торгівлі ми створимо
невеличкий дерев’яний ринок,
який цивілізовано збере продавців в одному місці», – розповідає міський голова Володимир Карплюк.
Одна з уже помітних змін –
відсутність на площі Антонова

громадського транспорту і довгих черг. Із початку тижня кінцеві зупинки маршруток, що
відправляються на Київ, Гостомель і Бучу, перенесли на нову
автостанцію. Для місцевих
мешканців це поки що незвично.   Комусь стало зручніше,
а комусь доводиться долати
більшу відстань. Водночас жителі зауважують, що досі через
велику кількість транспорту
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Ремонтні роботи на площі Антонова

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА
було важко проїхати площею
на автомобілі.
План будівництва автостанції саме на тому місці, де вона
з’явилася нині, був розроблений ще з десяток років тому.
Водії маршруток радіють, що
його таки вдалося реалізувати.
«Нова автостанція краща. Немає заторів і менше пішоходів,
тому безпечніше», – розповідає водій місцевого маршрутного таксі.
На відрізку вулиці Антонова від підземного переходу до
автостанції планують обмежити рух транспорту. Проїзд
дозволять тільки до торгового
ряду та ще пускатимуть мешканців приватного сектору.
Вже зараз починаються роботи
з благоустрою.  
«Я читаю зауваження людей у Facebook щодо недопрацювань. Ми над ними працюємо. Зокрема,   закінчили
освітлення самої автостанції
та найближчим часом завершимо освітлення вулиці, яка
веде до підземного переходу.
Плануємо всьому приватному
сектору, що знаходиться на вулиці Антонова, зробити воду і
центральну каналізацію», – повідомив мер Ірпеня.  
За матеріалами
Інформаційного агентства ITV

Новий автовокзал в Ірпені

СПІЛЬНА СПРАВА

В ІРПІНСЬКОМУ ДИТСАДКУ
відкрили інклюзивну групу
6 жовтня у дошкільному
начальному закладі
№1 «Лісова пісня»
відбулося відкриття групи
інклюзивної освіти. Про
це повідомляє офіційний
сайт Ірпінської міської
ради.
«Це – перший дошкільний
навчальний заклад, в якому
створили окрему групу для
дітей з особливими потребами, – йдеться у повідомленні. – Адже перший етап залучення дітей з особливостями
психофізичного розвитку до
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загально-освітнього простору здійснюється у дошкільному навчальному закладі.
Життя серед ровесників допомагає дітям з особливими
потребами адаптуватися до
нормальних життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження».
Символічну стрічку при
відкритті групи перерізав
очільник Ірпеня Володимир
Карплюк. Міський голова
подякував колективу за проВарто зазначити, що гру- міщення обладнане всім
явлену ініціативу у створенні
інклюзивної групи та докла- па інклюзивної освіти роз- необхіднім. Тут є зони для
дені зусилля.
рахована на 15 дітей. При- ігор, обідів та відпочинку.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ПІАНІСТКА З ІРПЕНЯ

блискуче виступила
в Національній філармонії
У Колонному залі ім.
М.В. Лисенка Національної
філармонії України
відбувся концерт ірпінської
піаністки Анастасії
Лук`яненко – лауреата
міжнародних конкурсів,
солістки оркестру
Київського національного
академічного
театру оперети. У
дуеті з провідним
концертмейстером
Національної музичної
академії України
ім. П.І. Чайковського
скрипалькою Мариною
Кучмою вона віртуозно
виконала п`єси
композиторів ХІХ та ХХ
століть.
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МОЛОДІ І УСПІШНІ
Зокрема, прозвучала музика Жуля Массне, Йоганнеса
Брамса, Клода Дебюссі, Сіріла
Скотта, Едварда Елгара, Арама
Хачатуряна. Апофеозом концерту стало майстерне виконання твору Альфреда Шнітке
«Освідчення в коханні», який і
дав назву концерту.
Концерт мав великий успіх.
На виступ землячки до Національної філармонії приїхало
багато ірпінців – не лише дорослі, але й діти, які навчаються в Ірпінській дитячій школі
мистецтв ім. Михайла Вериківського.  
Анастасія Лук`яненко і Марина Кучма здобували музичну освіту спочатку в Київській
середній спеціалізованій музичній школі ім. М.В. Лисенка,
потім у Національній музичній
академії України ім. П.І. Чайковського. Обидві закінчили
аспірантуру. Виконавську майстерність відточували на численних міжнародних конкурсах і фестивалях, де здобули
численні лауреатські дипломи
і спеціальні призи.

3

Майже 470 мільйонів
жителі Приірпіння
сплатили до місцевих бюджетів
Протягом січня-вересня поточного року платники
податків спрямували до місцевих бюджетів
469,7 млн грн, що порівняно з відповідним
періодом минулого року більше на 13,3 %, або на
115,8 млн грн
«За 9 місяців 2017 року до зведеного бюджету перераховано майже 351,4 млн грн податку на доходи фізичних
осіб (у т. ч. до місцевих бюджетів надійшло 263,6 млн грн).
Це на 99,1 млн грн або 39,3% більше, ніж за відповідний період 2016 року. Лише у вересні було сплачено
41,5 млн грн цього податку. Приріст до минулого року
склав майже 10 млн грн», – повідомляє Ірпінське відділення Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції.
Зокрема, у вересні місцевий бюджет Бучі отримав на
2,5 млн грн коштів більше, ніж у вересні минулого року.
Так, за перший місяць осені 2017 р. до бюджету було спрямовано 12,5 млн грн, тоді як за відповідний період 2016 р.
ця сума складала 10 млн грн.  

Чи вистачить коштів для
пільговиків?
У наступному році фінансування пільг має проводитися
за рахунок місцевого бюджету. Саме така норма зазначена
у проекті Закону України «Про бюджет України на 2018
рік». В Ірпені – 10374 отримувачів пільг на комунальні послуги. Потреба на 2018 рік для фінансування пільг складає
42 млн грн із місцевого бюджету.
Щоб отримати субсидію, пільговикам необхідно переоформити документи. Кошти на субсидію надає і гарантує держава. У першу чергу це стосується пільговиків, у
яких невеликі доходи – таких як «діти війни», постраждалі
внаслідок аварії на ЧАЕС та багатодітні сім’ї.
За інформацією Управління праці
та соціального захисту населення ІМР

ВИСТАВКА ОДНОГО ДНЯ,
яка готувалася десятиліттями
фото: С. Середенко

Лише один день, 9 жовтня,
в Ірпінському історикокраєзнавчому музеї
експонувалася виставка
марок і конвертів із колекції
Олександра Канівця.
Олександр Канівець підготував пересувну філателістичну виставку «Останнім шляхом
Кобзаря», з якою відвідав усі
понад 70 населених пунктів
від Петербурга до Канева, що
відповідає маршруту, яким

везли тіло Тараса Шевченка
на перепоховання. Поштовий
похід-реквієм тривав з 8 до 22
травня 2011 року, до 150-річчя перепоховання Кобзаря. У
кожному населеному пункті
Олександр Канівець робив погашення на спеціально підготовлених конвертах з сумлінно
дібраними тематичними зображеннями і марками. Окрім
цієї, була ще низка поштових
естафет. «70 років визволення

України» – ця естафета пройшла від Півнівки Міловського
району Луганської області до
Ужгорода.
У 2015 році, протягом 63
днів, було проведено через
усі області України, зокрема
в зоні АТО (Сєверодонецьк і
Словянськ) та окупованого
Криму, Всеукраїнську поштову
естафету «Україна – козацька
держава». Щоденно відправлялася поштова кореспонденція, також здійснювалося відвідування музеїв і покладання
квітів до пам’ятників козацької
слави. Зібрані в ході цієї естафети матеріали і склали експозицію «Україна – козацька
держава».
Олександр Канівець пройшов шлях від рядового міліціонера до працівника Міністерства внутрішніх справ. Окрім
того, він змалку захоплювався
спортом і збирав марки. Брав
участь у різних всеукраїнських
і міжнародних філателістичних
виставках, відзначений нагородами. У його збірці є різні

ВЕРНІСАЖ
марки – козацької і спортивної тематики, з історії пошти і
залізниці на теренах України.
Значна частина збірки присвячена українській культурі
та боротьбі за Незалежність
України.
Колекціонер
прекрасно
розуміє значення історичних
знань для розвитку суспільства. Він говорить: «За свою історію ми самі маємо боротися,
ніхто нам не подарує нову національну свідомість. Поки ми
самі не зрозуміємо, наскільки
наша історія пов’язана з сучасністю і має безліч аналогій, ми
по-справжньому не зможемо її
сприйняти».
Ірпінському музею Олександр Канівець подарував два
поштових конверти 1992 року.
Це перші конверти Незалежної
України із зображенням Державного Прапора.
До речі, Олександра Володимировича приємно вразив
оновлений центр Ірпеня. Особливо колекціонеру сподобався пам’ятник Шевченку. Олександр Канівець пообіцяв, що
незабаром буде надруковано
конверти з фото ірпінського
пам’ятника Кобзарю.

Чому краще субсидія, аніж пільги
Субсидія надається на комунальні платежі з урахуванням сукупного доходу сім’ї. В Ірпені 8850 отримувачів
субсидій. Середній розмір субсидії за 2016 рік складав
1685 грн. Тобто понад 85% компенсує держава. А при отриманні пільг цей розмір складає тільки 25% для «дітей війни», 50% для «чорнобильців» та багатодітних родин. Тобто
ще 75% або 50% сплачують пільговики своїми коштами.
Наприклад:
– якщо сім’я складається з 1-ї особи, та має пільгу «дитина війни» (25%). За пільгами норма газу – 174,7 куб., за
які громадянин доплачуватиме 911,93 грн, а по субсидії
норма газу – 401,9 куб. за які треба доплатити 111,79 грн.
Інше доплачує держава.
– якщо сім’я складається з 2-х осіб і має пільгу «дитина
війни» (25%, то за пільгами норма газу 294,7 куб., за які
треба доплатити 1538,75 грн, а по субсидії норма газу –
401,9 куб., за які доплата складе 246,95 грн.
– якщо сім’я яка складається з 1-ї особи і має пільгу постраждалого на ЧАЕС (50%), то за пільгами норма газу –
174,77 куб., за які необхідно доплатити 608,20 грн, а по
субсидії норма газу – 401,9 куб., сплата за які – 1238 грн.
Усі куби, які перевищують дані норми, пільговики сплачують за власний рахунок.
Управління праці та соціального захисту населення
Ірпінської міської ради наголошує, що переоформлення
пільг на субсидію проводиться просто та оперативно.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ВІД МІСТА ДО МІСТА

В АМЕРИКАНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ
з’явилася полиця з книгами з Ірпеня
У публічній бібліотеці
американського міста
Мілуокі відтепер є окрема
полиця української
літератури, зібрана і
надіслана ірпінцями.

Як відомо, наприкінці літа
представники адміністрації Ірпеня надіслали до колег із Мілуокі пакунок із майже сотнею
книг, зібраних редакцією «ІВ».
Окрім творів українських класиків, до Мілуокі відправилися книги й відомих ірпінських
авторів, серед яких – Леонід
Закордонець, Олександр Есаулов, Наталя Околітенко, Василь Чернявський та інші.

дружніх стосунків між Ірпенем і
Мілуокі триває і вже приносить
перші результати», – зазначив
на своїй сторінці у Фейсбуці
Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
Нагадаємо, що нещодавно
відбувся візит представників
Ірпеня в американське місто
Мілуокі, штат Вісконсин. Це
потужне американське місто,
де проживає понад 600 тис. населення. За цей час представники Ірпеня познайомилися з
керівництвом Мілуокі, зокрема, обговорили перспективу
співпраці наших міст і програму партнерства у напрямках
«Дуже приємно було от- турний подарунок уже посів медицини, освіти, житлово-когосподарства,
римати вчора листа з Мілуокі окреме почесне місце в біблі- мунального
і побачити, що наш літера- отеці. Радію, що налагодження міської безпеки.

Запрошуємо на публічні обговорення
20 жовтня о 15:00 у приміщенні актової зали виконавчого комітету Ірпінської міської ради (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а) відбудуться публічні обговорення опублікованого
в газеті «Ірпінський вісник» №35 від 1 вересня 2017 року
оголошення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря товариством
з обмеженою відповідальністю «ВНГ «Стандарт», розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. М. Стельмаха, 9-а.
Запрошуємо усіх до обговорення зазначеного питання.
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:
головні зміни
Основні зміни в пенсіях українців: прив’язка
до страхового стажу, щорічна індексація,
підвищення «мінімалки»…
РЕФОРМУ ПРИЙНЯТО!
Верховна Рада прийняла пенсійну реформу, закон
підписав Президент, тож він
набув чинності. «За» проголосували 288 депутатів за
необхідного мінімуму 226
(від Блоку Порошенка –
122 голоси, від «Народного
фронту» –75, від Самопомочі
– 14, Радикальної партії – 17,
«Волі народу» – 15, від «Відродження» – 22, позафракційних – 23. «Батьківщина» й
Опозиційний блок не дали за
пенсійну реформу жодного
голосу.

ВІК ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ
Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але
вводить нові вимоги до страхового стажу. Нові норми починають діяти з 2018 року.
Для виходу на пенсію у 60
років потрібно буде мати 25
років страхового стажу. При
стажі від 15 до 25 років на
пенсію можна буде вийти у
63 роки, при стажі менше 15
років – у 65 років. При цьому
українці, у яких немає страхового стажу, отримуватимуть соціальну допомогу при
досягненні 63 років, що буде
визначатися, виходячи з рівня
доходів сім’ї пенсіонера.
Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на один рік
кожні 12 місяців до 2028 р.
Таким чином, з 2028 р. для
виходу на пенсію у 60 років
потрібно буде мати 35 років
страхового стажу. Якщо стажу
недостатньо, то можна його
придбати (купити), однак не
більше п’яти років. Один рік
стажу коштує 16 896 гривень.
Ті, хто відпрацював 40 років, можуть вийти на пенсію в
будь-який час. Але ця норма

буде запроваджена тільки
через десять років. Для студентів-бюджетників
денної
форми роки навчання зараховуватимуть до трудового
стажу.

РОЗМІР ПЕНСІЇ
Він буде розраховуватися
за формулою: Сз × ІКЗ ×
Кс. Чим більший коефіцієнт,
тим вища пенсія. Сз – розмір
середньої заробітної плати
в Україні за три роки перед
зверненням за призначенням
пенсії; ІКЗ – індивідуальний
коефіцієнт заробітної плати
(співвідношення розміру отримуваної зарплати відносно
середньої зарплати); Кс – коефіцієнт страхового стажу,
визначається як множник
тривалості років стажу роботи
людини на величину оцінки
одного року страхового стажу. Базова середня зарплата
для розрахунку пенсій складе
3764,6 грн, що майже втричі більше, ніж до реформи
(1197 грн).  Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку
пенсій знижений з 1,35 до 1.
Мінімальний розмір пенсії
встановлений на рівні 1452
грн, що на 140 грн більше,
ніж було. «Мінімалку» наразі отримує вісім мільйонів
пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики, це – половина
вартості споживчого кошика
для фактичного прожиткового мінімуму.
Введено норму про щорічну автоматичну індексацію
(перерахунок) пенсій з 2019
р. для захисту від інфляції:
з урахуванням фінансових
можливостей солідарної системи, але не менше ніж на
50% зростання середньомісячних зарплат за три роки
і на 50% індексу споживчих
цін.

Скасовано 15-відсоткове
зменшення пенсій для 500
тисяч працюючих пенсіонерів
і зменшення розміру пенсій
для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в
55 років.
Підвищення пенсій заплановано заднім числом з 1
жовтня в рамках «осучаснення».
Після перерахунку пенсій
близько 1,3 млн пенсіонерів
додатково отримають 200
грн на місяць. На суму від
200 до 500 грн зросте розмір
пенсії ще для 1,2 млн осіб.
Майже 2 млн пенсіонерів отримають підвищення в межах
500-1000 грн. Більше ніж на
1000 грн – приблизно, у 1,1
млн громадян.

СПЕЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ
ТА ІНШІ ПИТАННЯ
Закон скасовує нарахування спеціальних пенсій
для держслужбовців, суддів,
науковців та інших категорій.
Відтепер усі вони переводяться на загальну систему.
Скасоване право на призначення пенсії за вислугу років
для працівників освіти, охорони здоров’я, соцзахисту,
прокурорських працівників
та інших, які раніше могли
виходити на пенсію достроково, – за п’ять-десять років
до настання пенсійного віку.
Виняток зроблено лише для
військовослужбовців і співробітників силових органів.

Пенсійна реформа передбачає гарантії для інвалідів з
дитинства, дітей з інвалідністю, пенсіонерів, які не мають
повного стажу, та осіб, котрі
не мають права на пенсію й
отримують зараз 949 грн.
Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і складе 1373
грн. Сьогодні таких громадян
близько мільйона.
Реформа зняла обмеження для працюючих пенсіонерів на одночасне отримання
зарплати і пенсії. Відтепер
вони можуть одночасно от- нив, що пенсіонери, які вже
римувати і зарплату, і пенсію отримали пенсії в жовтні до
набуття чинності законом у
в повному обсязі.
попередньому розмірі, отримають доплату згідно з пеАКТУАЛЬНІ КОМЕНТАРІ
рерахунком. «У нас є ресурс
для того, щоб забезпечити
«Не у жовтні, а в
перерахунок пенсій для 9,7
листопаді»
млн пенсіонерів. Під осучасЧастина пенсіонерів мо- нення підпадають майже 6
жуть отримати підвищені пен- млн пенсій. Для решти пенсії
сії не в жовтні, а в листопаді, збільшаться у зв’язку зі зросчерез складність проведення танням прожиткового мінімуперерахунку. Про це заявив му», – сказав Олексій Зарудвіце-прем’єр Павло Розен- ний і додав, що в результаті
ко. Однак він наголосив, що пенсійної реформи середня
перерахунок у будь-якому пенсія збільшиться майже на
випадку буде проведено, по- 700 грн – до понад 2,5 тис.
чинаючи з жовтня, усі пенсі- грн проти 1890 грн.
онери отримають відповідні «Кошти на підвищення
доплати.
пенсій є»
«Під осучаснення підпадає
Прем’єр-міністр
Воломайє 6 мільйонів пенсій»
димир Гройсман запевнив,
Глава Пенсійного фонду що для виплати підвищеОлексій Зарудний заявив, них пенсій кошти в бюджеті
що перерахунок пенсій для 9 є, їх не потрібно додатково
мільйонів пенсіонерів здійс- друкувати чи позичати. «Це
нюватиметься автоматично і кошти, серед іншого, і від детриватиме 2–3 дні. Він уточ- тінізації зарплат, підвищення

мінімальної заробітної плати», – зазначив він. Прем’єр
звернувся до представників
регіональних відділень Пенсійного фонду та місцевої
влади з проханням не допустити жодних затримок з
інформуванням пенсіонерів
про підвищення пенсій і їхню
виплату. «Органи Пенсійного
фонду повинні повідомити
кожному пенсіонеру про розмір підвищення і новий розмір пенсії, а також належним
чином організувати виплату
підвищених пенсій у жовтні, –
заявив Прем’єр. – Парламент
схвалив пенсійну реформу, її
мета – створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Ми переходимо до
практичного впровадження
прийнятих рішень. Це масштабна робота, яку треба провести у стислі терміни. Просив би організувати роботу
належним чином».
Підготовлено на основі
інформації з відкритих джерел

ПАЛИТИ ЛИСТЯ –
протизаконно і нелюдяно
Кількість пожеж, які виникли з початку поточного року на
території Ірпінського регіону, зросла на 275%. За даними
міського відділу головного управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій, на відкритих територіях (зокрема,
торфовищах) зафіксовано 352 пожежі. Основною причиною
загорянь стало спалювання листя, сміття і залишків трави в
осінній період.

О

крім
виникнення
пожеж, спалювання
листя на подвір’ях є
надзвичайно шкідливим для здоров’я людей
та екологічної ситуації в місті. Зокрема, багато українців мають алергію на дим.

Подразнюваний
димом
епітелій слизової оболонки
дихальних шляхів не здатний протистояти збудникам
захворювань. Тому з початком осені суттєво зростає захворюваність. При згорянні
однієї тонни рослинних за-

лишків у повітря виділяється
близько 9 кг мікрочастинок
диму. Одночасно в атмосферу потрапляють пестициди
і радіонукліди, накопичені
рослинами протягом року.
Нерідко разом із листям горить сміття, що спричиняє
ще потужніше забруднення
довкілля. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини.
Спалювання рослинних
залишків є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, а саме
статті 50 Конституції України, статей 9 та 12 Закону
України «Про охорону навколишнього природного
середовища», статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,
низки пунктів Правил утримання житлових будинків та
прибудинкових територій

КП «Контроль благоустрою»
спільно з ДСНС України в Київській області
звертаються до всіх із проханням:

1) Не палити листя та залишки трави.
2) Якщо побачили спалювання листя/залишків
рослин, телефонувати за номером 02 або на гарячу лінію (04597) 60-400.
3) Робити зауваження, якщо бачите підпали,
адже проблема стосується кожного.
та Правил утримання зелених насаджень у містах
та інших населених пунктах
України, Закону України
«Про благоустрій в населених пунктах». Дії, що є по-

рушенням зазначених норм
законодавства, тягнуть за собою відповідальність згідно
зі ст. 77-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
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№ 41. 13 жовтня 2017 року
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Переселенці зі Сходу досі не можуть
розповідати свої історії без сліз
За останні три роки Ірпінь прийняв найбільше вимушених переселенців
зі Сходу України відносно кількості місцевого населення. Із 2015 року
в нашому місті функціонує Громадський центр для внутрішньо
переміщених осіб. Його очолює Надія Філімонова – одна із
співзасновників організації. В Ірпені мешкає близько 10 років. Пройшла
навчання на психологічних тренінгах із надання допомоги людям, які
постраждали внаслідок бойових дій. Наразі здобуває післядипломну
освіту у Вищій школі соціальних наук міста Лодзь (Польща) за
спеціальністю «менеджер європейських проектів».

Спілкувалися Юлія ОСІНСЬКА, Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Журналіст: Як виникла
ідея створення Громадського центру для допомоги переселенцям?
Надія Філімонова: Це
була відповідь на потребу, яка
виникла в місті. До цього ми з
переселенцями рік збиралися
в різних місцях. Починали свої
зустрічі в міській раді. Потім
переходили в музей, бібліотеку, ресторани. Ми збирались
всюди, де нам дозволяли. І
розуміли, що не збиратися не
можемо. Людям потрібна підтримка, спілкування з земляками.
– Чому Ви особисто вирішити взяти на себе таку
важливу місію? Ви відчули
поклик у серці?
– Один знайомий зателефонував і розповів мені про психолога, який може проводити
зустрічі з переселенцями. І я
подумала, що в Ірпені стільки
переселенців, з якими ніхто
подібних речей не проводить!
Я сказала, що це цікаво. Пам’ятаю, як я збирала їх на першу
зустріч, розносила запрошення. Найбільше переселенців
жило в готелі «Ірпінь», я ходила по номерах і стукала до
всіх, запрошувала приходити
на зустріч із земляками. Обіцяла, що буде цікаво і корисно.
Я мала список переселенців і
всіх обдзвонювала, хоча нікого не знала і раніше не бачила.
– Яка була реакція людей
на запрошення?

– Вони були дуже здивовані. Але я мала козир: перші
зустрічі проходили в актовій
залі міської ради. Запрошення
у міську раду виглядало офіційним і важливим. А під час
першої зустрічі переселенці
потрапляли в чудову атмосферу, знайомились із земляками
і навіть зустрічали мешканців
сусідніх вулиць свого рідного
міста. Люди розуміли, що не
приходити вони вже не можуть. Ці зустрічі стали для них
підтримкою.
– Коли актової зали стало
замало?
– Зала дуже велика, тому
місця вистачало всім, але
треба було зустрічатись частіше. Зібрання були раз-два
в місяць і ми зрозуміли, що
цього замало. А постійно домовлятися з керівниками різних закладів було важко. Отак
постало питання про власне
приміщення. І я не знаю чому,
але мені зателефонували з
Київської обласної адміністрації, пропонуючи створити в
Ірпені ком’юніті-центр (англ.
community — спільнота). І я
схопилася за цю ідею.
Після відкриття центру до
нас їздило дуже багато представників ЗМІ з різних областей, громадських активістів і
працівників адміністрацій. Я
навіть не порахую кількість
делегацій, які прийняв наш
центр.
– У вашому центрі відбуваються не лише загальні зу-

стрічі? Чим ще займаються
відвідувачі?
– Приміщення у нас – сто
квадратних метрів. Тому ми
його використовуємо для різних напрямків роботи. Відвідувачі приходять на різні заходи
майже щодня, без вихідних. У
нас є вивчення іноземних мов
– англійської, іспанської, польської. Люди хочуть їх вивчати
і бачать у цьому перспективу,
але не всі можуть дозволити собі таке фінансово. Тому
ми робимо це безкоштовно.
Заняття є і для дітей, і для дорослих. Наш центр унікальний
тим, що працює на громадських засадах. Наші викладачі
– це професіонали-волонтери,
вони бажають робити щось хороше для інших. Уже другий
рік у нас існує проект handmade (з англ. – ручна робота)
для людей похилого віку. Я
вважаю цей проект успішним,
адже він довготривалий. Бабусі стараються і потім продають
свої вироби – за символічну
ціну. Їм це подобається, вони
цим живуть, спілкуються. Під
час роботи обговорюють свої
проблеми, тим самим звільняючи себе від негативу.
– Коли центр створювався, його головною метою
була соціалізація внутрішньо переміщених осіб у громаді Ірпеня. На сьогодні ви
справляєтеся з цим завданням?
– На 100%. Найкраще
адаптувалися діти. Вони потра-

На фото: відзначення першої річниці створення Громадського центру для внутрішньо
переміщених осіб в м. Ірпені. Грудень, 2016 р.
Надія Філімонова – друга ліворуч.
пляють на дитячі заходи разом
із місцевими, товаришують, займаються спільною справою.
Дорослі та люди пенсійного
віку також адаптовані. До речі,
ми ніколи не розділяли відвідувачів центру на місцевих і на
переселенців. Насправді, не
обов’язково бути переселенцем, щоб бути не соціалізованим. Люди можуть десятки
років жити в Ірпені і не спілкуватись із сусідами й колегами.
Тому двічі на місяць ми проводимо зустрічі з психологом на
тему інтеграції і соціалізації в
місті – і для ірпінців, і для переселенців.
– Чим є сьогодні Ірпінь
для переселенців?
– Дуже багато людей вважають Ірпінь своїм містом. Але є
проблеми з житлом. Проблеми
у переселенців ті ж самі, що і
в іншого населення: житло, робота і соціальний захист.
– Ви, напевно, почули сотні історій людей, яким довелося залишити свої домівки.
Як вони сприймають цю ситуацію зараз?
– Дуже складна тема. Здається, скільки часу пройшло,
можна було вже забути і звикнути до життя тут. Але переселенці й досі розповідають свої
історії зі сльозами на очах. До
нас у центр часто приїжджали
журналісти з різних країн, щоб
записати живі історії, розповіді
людей про те, що з ними трапилось. Кожна така розповідь
закінчувалась медикаментами,

інколи ми навіть хотіли викликати швидку допомогу. І з часом ми зрозуміли, що ці емоції не покидають людей, тому
прийняли рішення більше не
проводити таких записів. У нас
у гостях була відома американська модель Хелена Крістенсен, яка теж просила записати
живі історії, але навіть їй ми
були вимушені відмовити.
– Тобто, в центрі є заборонені теми?
– Так, але лише якщо це
продиктовано співчуттям до
переселенців. Розказати без
сліз, як вони покинули свої домівки, у них не виходить.
– Окрім журналістів, від
чого ще ви захищаєте переселенців?
– Існує дискримінація. 50%
місцевого населення ставляться до них дуже лояльно і зі співчуттям. Інша половина налаштована досить агресивно. І не
завжди переселенцям вдається
нормально на це реагувати.
На жаль, я знаю випадки, коли
школярі відчувають дискримінацію навіть з боку вчителів.
– Куди звертатись у таких
випадках? Як цьому зарадити?
– Звертатись до журналістів.
Я думаю, що тут потрібна зміна менталітету населення. І ще   
допоможе психолог на наших
зустрічах.
– Правда, що переселенці ніжно називають вас мамою?

– Так, між собою так говорять. Адже вони найбільше потребують опіки і любові.
– Я знаю, що ваш центр
дуже добре співпрацює з
іноземними фондами.
– Ми співпрацюємо з іспанськими, німецькими організаціями, з посольством США.
Взагалі, мені подобається
працювати з іноземцями. Це
люди іншого менталітету, в них
завжди є чому повчитись. Вони
часто привозять гуманітарну
допомогу, але це не основне.
До речі, багато допомагає переселенцям і місцеве населення: дуже активно приносять
речі, посуд. Навіть виникла
думка зробити склад. Через те,
що ніде розмістити гуманітарну допомогу, яку приносять у
центр,  часом не вистачає місця
для занять із фітнесу, які теж у
нас регулярно проводяться.
– Яка допомога надається
з боку міста?
– Основна допомога – наше
приміщення. Нам дали його в
безоплатну оренду. Якби ми
змушені були платити, то не
змогли б функціонувати. Тому
саме завдяки цій пільзі ми й існуємо стільки часу.
– А пільги, які отримують
переселенці – це, в основному, державна програма?
– Так. Але це крапля в морі.
Всі переселенці говорять, що
держава за стільки років майже
нічого не зробила для вирішення їхніх проблем.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

СЕЗОННІ ЗАСТУДИ:
що треба знати

Віруси, що загрожують українцям
в епідемічному сезоні 2017-2018 рр.

У час, коли знижується температура повітря і погода
змінює свій настрій від легкої прохолоди до вітру з
дощем, ми ризикуємо застудитися. Адже такі погодні
умови сприятливі для поширення збудників гострих
респіраторних вірусних інфекцій, що призводить до
зростання рівня захворюваності і загрози епідемії грипу.
Минулі роки показали, наскільки серйозними можуть бути
наслідки нелікованої застуди і грипу, перенесені «на ногах».
Тож що треба знати, аби вберегтися від ГРВІ та грипу?

Г

рип – найбільш поширене
гостре інфекційне захворювання, що має здатність
дуже швидко поширюватися. За сприятливих умов ця
недуга може охопити країну за
3-4 тижні, велике місто за 1,5–
2, а маленькі населені пункти
ще швидше.
Під час епідемічних спалахів від грипу страждає від 30
до 50% населення ураженого
регіону.
Ця хвороба зазвичай починається з відчуття жару, ознобу, сильного головного болю
і болю в очах. Разом із цими
симптомами хворого турбує
м’язовий біль і ломота в суглобах і попереку. Вже в перші
години захворювання температура тіла підвищується до 40
градусів.
Якщо людина занедужала,
варто одразу звернутися до сімейного лікаря.

НАРОДНІ ЗАСОБИ

Як правило, грип лікують
препаратами, противірусна
активність яких вже доведена.
Вчасне використання таких медикаментів за призначенням
лікаря здатне скоротити період
хвороби, полегшити її перебіг і
запобігти розвитку ускладнень.
Інколи хворому призначають
ліки, що полегшують тільки
симптоми, при цьому на сам
вірус грипу вони не впливають.
Для загальної підтримки
організму будуть доречними і
народні засоби: цибуля з часником, споживання великої
кількості рідини, приміром, чай
із медом, лимоном, малиною
тощо. У боротьбі за здоров’я
не зайвою буде   ехінацея, відома як один із найпотужніших
засобів для зміцнення й активізації імунітету. Втім при цьому
варто пам’ятати, що усі ці засоби самі по собі неефективні

проти грипу, але дієві, якщо їх грипу, таких як бронхіт, пневвикористовувати у комплексі з монія тощо. Тож антибіотики
медичними препаратами.
має призначати лише лікар.
Незважаючи на значні доАНТИБІОТИКИ
сягнення сучасної медицини,
Щороку чимало пацієнтів до сьогодні грип залишається
інфекцією
звертаються до лікарів тоді, малокерованою
коли хвороба вже прогресує зі щорічним сезонним підвиабо спостерігаються певні щенням захворюваності, епіускладнення, через те, що лю- демічними спалахами кожні
дина займалася самолікуван- 2–3 роки і розвитком пандемії
ням. Нерідко при перших оз- кожні 10–30 років.
Наразі спостерігається певнаках грипу дехто призначає
собі антибіотики, щоб скоріше ний підйом захворюваності на
одужати. Важливо знати, що гострі респіраторні інфекції.
грип за допомогою цих засобів Це відбувається через різку
не лікують! Адже вони призна- зміну погоди й те, що у дітей
чені виключно для боротьби з розпочався навчальний рік,
бактеріальними інфекціями і отже, недуга швидше поширюне створюють жодної протидії ється. Масову захворюваність
вірусам. Вживання антибіоти- на грип ми очікуємо не раніше
ків не за призначенням не лі- грудня.
Специфічний метод прокує хворобу, а навпаки може
її ускладнити! Такі препарати філактики був і залишається
застосовуються лише для ліку- один – вакцинація. Упродовж
вання важких ускладнень після двох тижнів після щеплення у

людини формується стійкий
імунітет проти грипу та ГРВІ. В
аптеках району поки що вакцини проти грипу немає.  
За даними Міністерства
охорони здоров’я, наприкінці 2017 – початку 2018 рр.
в Україні пануватимуть три
штами грипу: A/H1N1 (Каліфорнійський), A/H3N2 (штам
«Гонконг») і штам В-групи
(«Брісбен»). Вони небезпечні
перш за все тяжким перебігом
недуги та її ускладненнями.
Так,
найсерйозніше
з
ускладнень, що провокує A/
H1N1, це важкі форми синуситу і запальні процеси в

оболонках головного мозку
(менінгіт). Синусит – запалення
носових пазух вірусного, бактеріального, алергічного або
грибкового характеру. Грип
«гонконг» може ускладнюватися пневмонією, бронхітом,
викликати загострення бронхіальної астми. У літніх людей
цей штам провокує загострення або розвиток серцево-судинних захворювань. У групі
ризику: діти дошкільного віку,
літні люди, вагітні жінки, люди
з хронічними захворюваннями
і шкідливими звичками (надмірне вживання алкоголю, тютюнопаління).
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№ 41. 13 жовтня 2017 року

ТЕЛЕПРОГРАМА 16 ЖОВТНЯ – 22 ЖОВТНЯ
ПОНЕДIЛОК, 16 ЖОВТНЯ

Канал "1+1"

11.10 Х/ф «Зелений лiхтар».
(16+).
13.40 Х/ф «Темний лицар».
(16+).
16.40 Х/ф «Хеллбой: Герой iз
пекла». (16+).
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за Ревiзором.
0.30 Х/ф «Бабадук». (18+).
2.25 Служба розшуку дiтей.
2.30 Зона ночi.

СЕРЕДА, 18 ЖОВТНЯ

ВIВТОРОК, 17 ЖОВТНЯ

Канал "1+1"

3.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.
6.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.55 Kids` Time.
9.00 Т/с «Друзi».
12.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Половинки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Зiрки пiд гiпнозом.
2.00 Зона ночi.

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.00 Комедiя «Ва-банк».
6.00 «ТСН».
6.30 Снiданок з «1+1».
8.05 Комедiя «Ва-банк 2».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
10.05 «Чотири весiлля».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
11.10 «Танцi з зiрками».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
13.35 Комедiя «Iван Васи8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
8.10 Снiданок з «1+1».
льович змiнює професiю».
9.00 «ТСН».
9.00 «ТСН».
15.30 Комедiя «Операцiя
9.10 Снiданок з «1+1».
9.10 Снiданок з «1+1».
«И» та iншi пригоди Шу9.30 «Чотири весiлля».
9.30 «Чотири весiлля».
рика».
10.50 Комедiя «Iван Васильо10.50 Комедiя «Операцiя
17.30 Бойовик «Нестримнi».
вич змiнює професiю».
«И» та iншi пригоди Шу(16+).
12.00 «ТСН».
рика».
19.30 «ТСН».
12.20 Комедiя «Iван Васильо12.00 «ТСН».
20.15 Бойовик «Аватар».
вич змiнює професiю».
12.20 Комедiя «Операцiя
23.30 Д/ф «Невiдомий баICTV
13.05 Т/с «Свати 4».
«И» та iншi пригоди Шутальон».
14.05 Т/с «Свати 4».
рика».
0.45 «Мультибарбара».
4.35 Скарб нацiї.
15.05 Т/с «Величне столiття.
13.10
Т/с
«Свати
4».
4.40 Еврика!
Інтер
Роксолана».
14.15 Т/с «Свати 4».
ICTV
4.45 Служба розшуку дiтей. 15.20 Т/с «Величне столiття.
5.45 «Подробицi» - «Час».
16.45 «ТСН».
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
4.40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.25 М/ф.
17.10 Т/с «Нескiнченне коханРоксолана».
5.25 Громадянська оборона. ня». (12+).
7.00 Новини.
5.35 Надзвичайнi новини з 16.45 «ТСН».
6.30 Ранок у великому мiстi. 19.30 «ТСН».
7.10 «Ранок з Iнтером».
17.10 Т/с «Нескiнченне коК. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
8.00 Новини.
хання».
(12+).
20.15 Бойовик «Перевiзник
6.20 Факти тижня. 100 хви9.15 Надзвичайнi новини з 2».
8.10 «Ранок з Iнтером».
19.30 «ТСН».
лин з О. Соколовою.
К. Стогнiєм.
9.00 Новини.
20.15 Бойовик «Перевiз22.00 «Мiняю жiнку 12».
8.45 Факти. Ранок.
10.05 Бiльше нiж правда.
9.20 «Ранок з Iнтером».
ник». (16+).
23.20 «Мiняю жiнку 12».
10.20 Х/ф «Недiльний тато». 9.05 Т/с «Пес 3». (16+).
22.00 «Життя без обману». 11.00 Х/ф «У пошуках при0.00 «ТСН».
12.00 Новини.
23.20 Бойовик «Нестримнi». год». (16+).
0.10 «Мiняю жiнку 12».
12.45 Факти. День.
12.30 Х/ф «Одружений хо0.00 «ТСН».
12.45 Факти. День.
Iнтер
13.15
Т/с
«Пес
3».
(16+).
лостяк».
0.10 Бойовик «Нестримнi». 13.20 Х/ф «У пошуках при15.45
Факти.
День.
6.00 М/ф.
14.20 Х/ф «Джентльмени
год». (16+).
Iнтер
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
16.10 Т/с «Пес 3». (16+).
удачi».
13.35 «На трьох».
7.00 Новини.
Каневським».
16.10 «Чекай на мене».
14.05 Т/с «Янголи вiйни».
18.45 Факти. Вечiр.
7.10
«Ранок
з
Iнтером».
7.00 Новини.
17.40 Новини.
(16+).
19.20 Надзвичайнi новини з 8.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
18.00 «Стосується кожного». К. Стогнiєм.
15.45 Факти. День.
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
19.00 «Стосується кожного».
16.10 Т/с «Янголи вiйни».
20.20 Бiльше нiж правда.
9.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
20.00 «Подробицi».
(16+).
9.20 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
20.40 Т/с «Спокуса 2».
16.20 Т/с «Пес 3». (16+).
10.30 Т/с «Спокуса 2».
9.20 «Ранок з Iнтером».
22.30 «Слiдство вели...» з Л. 21.30 Т/с «Пес 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
12.00
Новини.
10.30 Т/с «Спокуса 2».
Каневським».
19.20
Надзвичайнi
новини
з
22.30 Х/ф «47 ронiнiв».
12.25 Т/с «Спокуса 2».
12.00 Новини.
0.20 Т/с «25-та година».
К.
Стогнiєм.
(16+).
13.00 «Життя на межi».
12.25 Т/с «Спокуса 2».
(12+).
20.20 Громадянська обо1.00 Х/ф «У пеклi». (18+).
14.00 «Життя на межi».
13.00 «Життя на межi».
3.10 «Подробицi» - «Час».
рона.
14.50 «Речдок».
14.00 «Життя на межi».
2.40 Т/с «Слiдчi». (16+).
3.50 «Готуємо разом».
21.05 Факти. Вечiр.
15.50 «Речдок».
14.50 «Речдок».
4.30 «Стосується кожного».
21.25
Т/с
«Пес
3».
(16+).
Канал "2+2"
16.45 «Речдок».
15.50 «Речдок».
5.15 «Подробицi» - «Час».
22.25 Т/с «Паршивi вiвцi».
17.40 Новини.
16.45 «Речдок».
6.00
М/ф.
(16+).
Канал "Україна"
18.00 «Стосується кожного». 23.30 Х/ф «Малавiта». (16+). 17.40 Новини.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 19.00 «Стосується кожного».
6.00 Подiї тижня з Олегом
1.50 Х/ф «Хулiгани Зеленої 18.00 «Стосується кожного».
12.15 Х/ф «Морський пiхоти- 20.00 «Подробицi».
Панютою.
19.00 «Стосується кожного».
вулицi». (16+).
20.40 Т/с «Спокуса 2».
нець 3: Тил». (16+).
7.00 Зоряний шлях.
20.00 «Подробицi».
22.30 «Слiдство вели...» з Л.
Канал «2+2»
9.20 Х/ф «Мрiї з пластилiну». 14.00 Т/с «Гвардiя».
20.40 Т/с «Спокуса 2».
Каневським».
11.20 Т/с «Доля на iм`я Лю- 17.45 Т/с «Гвардiя 2».
22.30 «Слiдство вели...» з Л.
6.00 М/ф.
0.20 Т/с «25-та година».
бов», 1 i 2 с. (12+).
Каневським».
8.00
«Вiн,
Вона
i
телевiзор».
19.30
Т/с
«Ментiвськi
вiйни.
(12+).
15.00 Сьогоднi.
0.20 Т/с «25-та година». (12+).
13.20
Х/ф
«Робiнзон
Крузо».
15.20 Т/с «Доля на iм`я Лю- Київ 2». (16+).
Канал "Україна"
(16+).
Канал «Україна»
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
бов». (12+).
15.20 «Зловмисники».
6.30
Ранок
з
Україною.
6.30 Ранок з Україною.
15.50 Х/ф «Весiльна сукня». Київ 2». (16+).
17.20 «Загублений свiт».
7.00 Сьогоднi.
7.00 Сьогоднi.
(12+).
21.30 Х/ф «Слiдопит». (16+). 7.10 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
7.10 Ранок з Україною.
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
18.40 «ДжеДАI».
23.25 Х/ф «Хижак 2». (18+). 8.00 Сьогоднi.
8.00 Сьогоднi.
(16+).
19.10 «Бандерлоги».
8.15 Ранок з Україною.
1.30 Т/с «Вiкiнги 3». (18+).
Ранок з Україною.
19.00 Сьогоднi.
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 8.15
9.00 Сьогоднi.
9.00
Сьогоднi.
2.25 Х/ф «Камiнна душа».
19.50 Т/с «Свєтка». (12+).
Київ 2». (16+).
9.15 Зоряний шлях.
9.15 Зоряний шлях.
0.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 4.00 «Облом.UA».
20.30
Т/с
«Ментiвськi
вiйни.
11.30 Реальна мiстика.
11.30 Реальна мiстика.
Книга мертвих». (16+).
Київ». (16+).
13.30 Т/с «Черговий лiкар
НТН
13.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
2.00 Сьогоднi.
21.30
Х/ф
«Горець:
Джере3». (12+).
(12+).
2.40 Зоряний шлях.
3.45 Х/ф «Той самий Мюнх- 15.00 Сьогоднi.
ло».
Сьогоднi.
4.00 Т/с «Адвокат». (16+).
23.30 Х/ф «Поза законом». 15.00
15.30 Т/с «Черговий лiкар
гаузен».
15.30
Т/с
«Черговий лiкар 3».
СТБ
(18+).
3». (12+).
6.00 Т/с «СБУ. Спецопера(12+).
16.00 Iсторiя одного злочи- 1.35 Т/с «Вiкiнги 3». (18+).
6.10 «Все буде добре!»
16.00 Iсторiя одного злочину.
цiя».
2.30 Х/ф «Страченi свiтанну. (16+).
8.10 «Все буде смачно!»
(16+).
9.50 Т/с «Кулагiн та партне- 18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». ки».
9.10 Х/ф «Таємниця «Чорних
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
ри». (16+).
(16+).
дроздiв».
(16+).
НТН
19.00 Сьогоднi.
12.25 Х/ф «Прощальна га11.25 Х/ф «Запасний гра19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
строль «Артиста».
вець».
19.45 «Говорить Україна».
7.10 Х/ф «Тридцять три».
Футбол. Лiга чем13.00 «Битва екстрасенсiв
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 21.30
8.30 Т/с «Кулагiн та партне- 21.00 Х/ф «Востаннє прощаюпiонiв УЄФА. «Фейєноорд»
17».
ся». (12+).
(16+).
ри». (16+).
- «Шахтар».
15.25 «Все буде добре!»
23.00 Сьогоднi.
15.35
Т/с
«Розвiдники».
10.30
Т/с
«Детективи».
23.50
Сьогоднi.
17.30 «Вiкна-Новини».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи(16+).
0.10 Т/с «CSI. Мiсце злочи(16+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
ну». (16+).
12.00
«Страх
у
твоєму
домi».
ну».
(16+).
Нова iсторiя».
19.00 «Свiдок».
СТБ
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
20.00 «Хата на тата».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 2.40 Сьогоднi.
(16+).
6.45
«Все
буде
добре!»
22.00 «Вiкна-Новини».
СТБ
ри». (16+).
14.45 «Свiдок».
8.45
«Все
буде
смачно!»
22.45 «Хата на тата».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 6.35 «Все буде добре!»
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 9.45 «Битва екстрасенсiв 15».
Новий канал
8.35 «Все буде смачно!»
(16+).
(16+).
12.00 «МастерШеф 6».
9.35 «Битва екстрасенсiв
15.30 Т/с «Служба розслiду- 15.25 «Все буде добре!»
3.00 Зона ночi.
23.15 Т/с «Морський па15».
вань». (16+).
4.00 Абзац.
17.30 «Вiкна-Новини».
труль». (16+).
11.55 «МастерШеф 6».
17.25 Т/с «Детективи». (16+). 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
6.00 М/с «Пригоди Кота у
0.50 Т/с «Коджак».
15.25 «Все буде добре!»
19.00 «Свiдок».
чоботях».
Нова iсторiя».
17.30 «Вiкна-Новини».
1.50 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 20.00 «МастерШеф 7».
6.55 Kids` Time.
ри». (16+).
2.20 «Випадковий свiдок». 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
7.00 М/с «Лунтик i його
22.00 «Вiкна-Новини».
Нова iсторiя».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». 22.45 «МастерШеф 7».
друзi».
2.35 «РечДОК».
20.00 «МастерШеф 7».
(16+).
8.00 М/с «Iсторiї Тома i
23.50 «Один за всiх».
4.00 «Правда життя. Про22.00 «Вiкна-Новини».
23.15 «Свiдок».
Джерi».
Новий канал
22.45 «МастерШеф 7».
фесiї».
23.45 Т/с «Морський па9.15 Kids` Time.
5.05 «Легенди бандитської 0.00 «Один за всiх».
труль». (16+).
3.00 Зона ночi.
9.20 М/ф «Робiнзон Крузо:
Одеси».
3.50 Абзац.
Дуже населений острiв».
Новий канал
1.30 Т/с «Коджак».

ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ

5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.55 Kids` Time.
9.00 Т/с «Друзi».
12.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Зорянi яйця.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.
ICTV

5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.55 Громадянська оборона.
10.55 Х/ф «Малавiта». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Малавiта». (16+).
13.40 «На трьох».
14.20 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
16.25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
17.30 Т/с «Пес 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 3». (16+).
22.25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
23.30 Х/ф «Подарунок». (16+).
1.50 Т/с «Категорiя 6. День
руйнувань».
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».
13.10 Х/ф «Слiдопит». (16+).
15.20 «Зловмисники».
17.20 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Київ». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Київ». (16+).
21.30 Х/ф «Без надiї на спокуту». (16+).
23.15 Х/ф «Дорога без вороття». (16+).
1.05 Т/с «Вiкiнги 3». (18+).

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».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Озброєнi i
небезпечнi». (16+).
22.40 «Право на владу».
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».
10.30 Т/с «Спокуса 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса 2».
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Спокуса 2».
22.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.20 Т/с «25-та година». (12+).
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 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).
16.00 Iсторiя одного злочину.
НТН
(16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
6.10 Х/ф «Небезпечно для
(16+).
життя!»
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». 19.00 Сьогоднi.
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
8.30 Ранковий «Свiдок».
21.50 Футбол. Лiга Європи
9.00 Т/с «Кулагiн та партнеУЄФА. «Динамо» (Київ) - «Янг
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+). Бойз».
12.00 «Страх у твоєму домi». 0.00 Сьогоднi.
0.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
(16+).
2.50 Сьогоднi.
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
СТБ
(16+).
6.35 «Все буде добре!»
15.30 Т/с «Служба розслiдувань». (16+).
8.35 «Все буде смачно!»
17.30 Т/с «Детективи». (16+). 9.20 «Битва екстрасенсiв 15».
19.00 «Свiдок».
11.55 «МастерШеф 6».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 15.25 «Все буде добре!»
ри». (16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
(16+).
22.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12». Нова iсторiя».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
23.15 «Свiдок».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
23.45 Т/с «Морський патруль». (16+).
23.15 «Один за всiх».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

6.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.55 Kids` Time.
9.00 Т/с «Друзi».
12.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
16.50 Аферисти в мережах.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Суперiнтуїцiя.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Зона ночi.

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».
10.55 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Мiняю жiнку».
15.10 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 Драма «Радник». (18+).
1.40 Трилер «Екстрасенс».
(16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Подарунок». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Подарунок». (16+).
13.40 «На трьох».
13.55 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
16.25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
17.30 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+).
22.25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
0.30 Х/ф «Контрабанда».
(16+).

СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 20 ЖОВТНЯ

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».
10.30 Т/с «Спокуса 2».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса 2».
13.00 «Життя на межi».
14.00 «Життя на межi».
14.50 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
23.50 Х/ф «У Париж!» (16+).

12.10 Київ вдень та вночi.
16.20 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Київ вдень та вночi.
22.45 Половинки.
0.45 Х/ф «Бабадук». (18+).
2.35 Служба розшуку дiтей.
2.40 Зона ночi.
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9.55 Iнсайдер.
10.55 Х/ф «Контрабанда».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Контрабанда».
(16+).
13.40 «На трьох».
13.55 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
15.00 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
17.30 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.
0.00 Х/ф «Червоний дракон».
(18+).
2.25 Факти.
2.45 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
Канал "2+2"
11.25 «Загублений свiт».
6.00 М/ф.
Канал «Україна»
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
6.30
Ранок
з
Україною.
13.40 Х/ф «Подорож до цен10.00 «Спецкор».
7.00
Сьогоднi.
тру Землi».
10.35 «ДжеДАI».
7.10 Ранок з Україною.
15.30 Х/ф «Воїни-охоронцi».
10.55 «Бандерлоги».
8.00 Сьогоднi.
(16+).
11.25 «Загублений свiт».
8.15 Ранок з Україною.
17.20 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор». 9.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
13.20 Х/ф «Без надiї на споку- 9.15 Зоряний шлях.
18.40 «ДжеДАI».
ту». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
19.15 Х/ф «Атлантичний
15.20 «Зловмисники».
13.30 Т/с «Черговий лiкар 3». рубiж». (16+).
17.20 «Загублений свiт».
(12+).
21.00 Х/ф «Спека». (16+).
18.15 «Спецкор».
15.00 Сьогоднi.
23.00 «Змiшанi єдинобор18.40 «ДжеДАI».
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». ства. UFC».
19.10 «Бандерлоги».
(12+).
2.00 Х/ф «Захар Беркут».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
16.00 Iсторiя одного злочину. 3.35 «Помста природи».
Київ». (16+).
(16+).
НТН
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
Київ». (16+).
(16+).
4.50 Х/ф «Грачi».
21.30 Х/ф «Тиждень акул».
19.00 Сьогоднi.
6.25 Х/ф «34-й швидкий».
(16+).
19.45 «Говорить Україна».
7.50 Т/с «Кулагiн та партне23.15 Х/ф «Снiгова людина». 21.00 Х/ф «Доктор Щастя».
ри». (16+).
23.00
Сьогоднi.
(18+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
23.20 «Слiдами 17 жовтня.
1.05 «Територiя обману».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнеЕпiлог».
2.05 Х/ф «Вишневi ночi».
0.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». ри». (16+).
3.30 «Облом.UA».
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
(16+).
НТН
12.00 «Страх у твоєму домi».
СТБ
8.30 Ранковий «Свiдок».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
6.05 Х/ф «Подвiйне життя».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне(16+).
(16+).
ри». (16+).
14.45 «Свiдок».
10.30 Т/с «Детективи». (16+). 17.30 «Вiкна-Новини».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
12.00 «Страх у твоєму домi». 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
(16+).
Нова iсторiя».
13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
15.30 Т/с «Служба розслiду20.00
«Сюрприз,
сюрприз!»
(16+).
вань». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
14.45 «Свiдок».
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
22.45
«Сюрприз,
сюрприз!»
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
19.00 «Свiдок».
23.25
Х/ф
«Дорога
моя
до(16+).
19.30 Т/с «Кулагiн та партненечко».
15.30 Т/с «Служба розслiдури». (16+).
Новий канал
вань». (16+).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
17.30 Т/с «Детективи». (16+). 3.00 Зона ночi.
(16+).
19.00 «Свiдок».
3.15 Т/с «Татусевi дочки».
23.15 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- (16+).
23.45 Т/с «Морський пари». (16+).
4.00 Абзац.
труль». (16+).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12».
6.00 М/с «Пригоди Кота у
1.25 Т/с «Коджак».
(16+).
чоботях».
2.20 «Свiдок».
23.15 «Свiдок».
6.55 Kids` Time.
2.50 «Випадковий свiдок».
23.45 Т/с «Морський па7.00 М/с «Лунтик i його
3.05 «РечДОК».
труль». (16+).
друзi».
4.45 «Легенди бандитської
1.30 Т/с «Коджак».
8.10 Kids` Time.
2.25 «Свiдок».
8.15 Половинки.
Одеси».
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Канал «1+1»

6.00 «Життя без обману».
6.50 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 М/ф «Як козаки...»
10.15 Бойовик «Аватар».
13.40 Х/ф «Великий дружнiй велетень».
15.55 Бойовик «Перевiзник». (16+).
17.45 Бойовик «Перевiзник
2».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Люди Iкс:
Днi минулого майбутнього».
22.50 Бойовик «Прометей».
(16+).
1.25 Бойовик «Прометей».
(16+).
5.10 М/ф «Як козаки...»
Iнтер

5.45 М/ф.
6.15 Х/ф «Альошкине кохання».
8.00 Х/ф «Шукаю людину».
9.50 Х/ф «Дорога моя людина».
12.00 Т/с «Друге життя».
(12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Друге життя».
(12+).
22.20 Х/ф «Одiссея».
0.40 Х/ф «Втеча з в`язницi».
(18+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 Х/ф «Де ти, Багiро?»
4.20 Х/ф «Шукаю людину».

НЕДIЛЯ, 22 ЖОВТНЯ

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.50 М/с «Лунтик i його
друзi».
7.45 Kids` Time.
7.50 Дешево i сердито.
9.30 Ревiзор.
12.00 Пристрастi за Ревiзором.
15.00 М/ф «Балерина».
16.50 М/ф «Король Лев».
18.40 Х/ф «Принц Персiї».
(16+).
21.00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв». (16+).
23.30 Х/ф «Абатуар: Лабiринт страху». (18+).
1.30 Зона ночi.
ICTV

4.10 Т/с «Слiдчi». (16+).
5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.45 Бiльше нiж правда.
7.20 Т/с «Динотопiя». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Останнiй король». (16+).
14.55 Х/ф «Геракл. Народження легенди». (16+).
16.50 Х/ф «Геркулес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Солт». (16+).
22.00 Х/ф «Ганна. Досконала зброя». (16+).
0.15 Т/с «Динотопiя». (16+).

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 3: Танзанiя, Ефiопiя».
11.50 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя».
12.50 Т/с «Свати 4».
13.55 Т/с «Свати 5».
14.55 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Свати 5».
17.05 «Лiга смiху 3».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.20 «Iгри приколiв».
0.20 «Слуга народу. Фiльм
про фiльм».
1.10 «Аргумент Кiно».
2.05 «Життя без обману».
5.00 «ТСН-Тиждень».

4.50 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6.55 Kids` Time.
7.00 Топ-модель по-українськи.
9.45 М/ф «Король Лев».
11.40 Х/ф «Хеллбой: Герой iз
пекла». (16+).
14.00 Х/ф «Принц Персiї».
(16+).
16.10 Х/ф «Джон Картер: Мiж
двох свiтiв». (16+).
18.50 Х/ф «Алiса в Країнi
чудес».
21.00 Х/ф «Оз: Великий i
Могутнiй».
23.50 Х/ф «Смак ночi». (18+).
1.45 Зона ночi.
ICTV

5.30 Скарб нацiї.
5.35 Еврика!
Iнтер
5.40 Факти.
5.50 Х/ф «Дорога моя лю6.05 Бiльше нiж правда.
дина».
7.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
8.00 «Вдалий проект».
10.45 Х/ф «Геракл. Народжен9.00 «Готуємо разом».
ня легенди». (16+).
10.00 «Орел i решка. Рай i
12.35 Х/ф «Геркулес». (16+).
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза- 12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Геркулес». (16+).
вантаження».
14.30 Х/ф «Ганна. Досконала
12.00 Т/с «Друге життя».
зброя». (16+).
(12+).
16.50 Х/ф «Солт». (16+).
18.30 «Крутiше за всiх».
18.45 Факти тижня. 100 хви20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Найпривабливiша лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Особливо небезi найсимпатичнiша».
печний». (16+).
22.15 Х/ф «Шукайте жiнку».
Канал «Україна»
1.20 «Леонiд Куравльов. Це я 22.55 Комiк на мiльйон.
1.00 Х/ф «Червоний дракон».
вдало зайшов».
7.00 Сьогоднi.
Канал «2+2»
2.15 Х/ф «Альошкине кохан- (18+).
7.15 Зоряний шлях.
6.00 М/ф.
3.10 Провокатор.
ня».
9.30 Х/ф «Весiльна сукня». 8.00 «Цiлком таємно».
3.35
«Подробицi»
«Час».
(12+).
Канал «2+2»
9.30 «Цiлком таємно».
4.05 Х/ф «Одiссея».
11.40 Х/ф «Востаннє про10.00 «Загублений свiт».
6.00 М/ф.
щаюся». (12+).
Канал «Україна»
16.15 Х/ф «Помпеї: Апо8.00 «Бандерлоги».
13.45 Х/ф «Доктор Щастя». калiпсис». (16+).
6.50
Сьогоднi.
9.45 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.00 Сьогоднi.
18.00 Х/ф «Залишенi».
7.40
Зоряний
шлях.
12.30 Х/ф «Атлантичний
15.20 Х/ф «Доктор Щастя». (16+).
8.50 Т/с «Пом`якшувальнi
рубiж». (16+).
16.15 Т/с «Пом`якшувальнi 20.05 Х/ф «Голодний крообставини».
(16+).
14.15 Х/ф «Той, що бiжить
обставини», 1 i 2 с. (16+).
лик атакує». (16+).
12.50 Т/с «Свєтка». (12+).
лабiринтом». (16+).
19.00 Сьогоднi.
22.10 Х/ф «Чужий проти
17.00 Т/с «Батько-одинак», 1 i 16.35 Х/ф «Люди Iкс: Днi ми19.40 Т/с «Пом`якшувальнi Хижака». (18+).
2 с. (16+).
нулого майбутнього». (16+).
обставини». (16+).
0.00 «Територiя обману».
19.00 Подiї тижня з Олегом
19.15 13 тур ЧУ з футболу.
21.00 Х/ф «Кульбабка».
2.00 Х/ф «Вiдьма».
Панютою.
«Динамо» - «Шахтар».
23.00 Т/с «Герократiя».
3.55 «Облом.UA».
20.00 Т/с «Батько-одинак».
21.25 ПроФутбол.
(16+).
(16+).
НТН
23.15 «Змiшанi єдинобор0.20 Реальна мiстика.
22.00 Т/с «Сила серця». (16+). ства. UFC».
6.25
Х/ф
«Вони
воювали
за
1.45 Реальна мiстика.
СТБ
Батькiвщину».
НТН
2.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
6.05 Х/ф «Балада про
9.25 Х/ф «Слухати у вiд(16+).
5.35 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
вiдважного лицаря Айсiках».
7.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
СТБ
венго».
12.00 «РечДОК».
11.50 Х/ф «Балада про до8.00 «Караоке на Майданi». 15.40 «Склад злочину».
5.55 «Хата на тата».
блесного лицаря Айвенго».
9.00 «Все буде смачно!»
17.10 «Крутi 90-тi».
8.55 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Спокута».
19.00 «Свiдок».
11.40 «Караоке на Майданi». 13.20 Х/ф «Людина-амфiбiя».
15.10 «Легенди карного
13.15 «Сюрприз, сюрприз!» 19.30 Х/ф «Балада про до- 12.35 «МастерШеф 7».
розшуку».
16.05 «Зваженi та щасливi блесного лицаря Айвенго». 19.00 «Битва екстрасенсiв
17.30 «Склад злочину».
7».
21.10 Х/ф «Без особливих
17».
19.00 Т/с «Розвiдники». (16+).
19.00 «Х-Фактор 8».
прикмет». (16+).
21.30 «Один за всiх».
22.30 Х/ф «Оселя зла 3: Вими21.30 Х/ф «П`ять рокiв та
23.00 Х/ф «Чорна кобра».
22.40 «Х-Фактор 8».
рання». (16+).
один день». (12+).
(16+).
Новий канал
0.15 Х/ф «Без особливих при0.45 «Мисливцi за приви23.25 Х/ф «Дорога моя
дами».
3.00 Зона ночi.
кмет». (16+).
донечко».

ОГОЛОШЕННЯ
► Вважати недійсним загублений
державний акт на право приватної
власності на землю: серія КВ, виданий на підставі рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№354 від 03.12.1996. Земельна
ділянка розташована за адресою с.
Романівка. Акт виданий на ім’я Тарасовець Володимир Олексійович.
Акт зареєстровано в Книзі записів
державних актів на землю №82. Акт
видано 15.01.1997 р.
► Загублену довідку, видану взамін військового квитка №180301,
видану Ірпінським МВК в Київській
області 03.03.2001 на ім’я Кириленко Дениса Ігоревича, вважати
недійсною.
► Загублений студентський квиток серія КВ №10770324, виданий
НУХТ у 2015 році на ім’я Дубицької

Ліни Олександрівни, вважати недійсним.
► Загублене пенсійне посвідчення №124487, видане Ірпінським
пенсійним фондом 7 квітня 1993
року на ім’я Собадин Катерина Климівна, вважати недійсним.
► Загублені іноземні дозволи,
видані на ФОП Святненко Олександр Петрович на автомобіль Volvo
АА 7765 НХ: NL100 12535; PL140
3480070; DE 130 2311288 вважати
недійсними.
► Вважати недійсним загублений
державний акт на право власності на
земельну ділянку серія ЯА №605724,
виданий на ім’я Савіцький Валерій
Сергійович. Акт видано на підставі
розпорядження Ставищенської райдержадміністрації №406 від 21 вересня 2005 року. Земельна ділянка
розташована у Київський області,

Ставищенського району, Іванівська
сільська рада, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Акт зареєстровано в Книзі
записів реєстрації державних актів
за №010534951555. Кадастровий
номер 3224283200:03:003:0016.
► Загублений військовий квиток
серія НУ №8325658, виданий Таращанським РВК Київської області
06.05.1981 на ім’я Ткаченко Михайло Іванович, вважати недійсним.
► Загублений паспорт серія СО
№758023,
виданий
Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві
04.09.2001 на ім’я Кібіщук Алла Володимирівна, вважати недійсним.
► Втрачене посвідчення інваліда
III групи серія ААГ №177839, видане
на ім’я Кібіщук Алла Володимирівна,
вважати недійсним.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► Минулого тижня Верховна Рада ухвалила два
закони, які стосуються війни на Донбасі. У першому
читанні ухвалено закон «Про
особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях». Поруч із поняттям «антитерористична операція»
додалося «російська агресія», з усіма наслідками цієї зміни.
Ворог визначається вже не як «терористи» чи «незаконні
збройні формування», а як «окупаційні адміністрації» та
«збройні формування Росії».
В цілому прийнято закон
про подовження на один рік
терміну дії особливого порядку місцевого самоврядування
для окремих районів Донбасу.
Цей порядок було узаконено
в 2014 р. після підписання
перших Мінських угод на тлі
страшної поразки українських військ під Іловайськом, численних свідоцтв безпосереднього втручання Росії у війну
і побоювань втратити ще більше територій. Мінські угоди
були тоді компромісним рішенням і закон став частиною
цього компромісу. Наразі за пропозицією «Народного
Фронту» до закону додано пункт, який передбачає введення в дію «особливогофото:
порядку»
тільки після виведення «усіх
В. Шилов
незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а
також бойовиків і найманців з території України». «За» проголосували 229 нардепів.
«Ці закони допоможуть нашій армії й надалі тримати
оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію, – заявив Президент Петро Порошенко. – Можливість врегулювання жорстко обумовлена
низкою вимог до Росії як агресора та окупанта. Насамперед
– про виведення військ, незаконних збройних формувань,
військової техніки з Донбасу. Створюються необхідні умови
для розгортання миротворчої операції ООН, Росія визнається державою-агресором, а території – окупованими. Україна
узаконює і фіксує за собою право на самооборону відповідно до Статуту ООН. Це зміцнює правову базу для застосування Збройних сил, розширює їх можливості, підсилює
аргументи на користь надання Україні оборонної зброї».
► Експерти військової
прокуратури і Міноборони
завершують з’ясування обставин вибухів на арсеналі
в Калинівці. Основну версію
встановлено: це – диверсія на
одному з майданчиків зберігання реактивних снарядів «Град», яка сталася внаслідок
грубих порушень усіх правил зберігання та призвела до
знищення половини снарядів на арсеналі. Слідство повністю
спростовує раніше проголошені заяви про те, що склад підірвали бомбою з безпілотника. Вибухи у Калинівці почалися через детонацію саме всередині складських приміщень,
причому осередків було кілька.
Роботи з розосередження боєприпасів були виконані на
рівні 1%, а виділені на підвищення безпеки складів кошти
Міноборони не змогло освоїти через бюрократичні процедури. Про це йшлося на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони. Як було з’ясовано, склади
в Калинівці практично не охоронялися, оскільки своєю директивою начальник Генштабу зняв із них охорону. Голова
Комітету Сергій Пашинський заявив, що через неналежну
охорону складів держава втрачає боєприпаси вартістю в
мільярди доларів: «Один танковий снаряд, не новий, – а їх
згоріло десятки тисяч, – коштує понад тисячу доларів. Один
снаряд ГРАДу, – а їх згоріло понад десять тисяч, – коштує
теж тисячу доларів. Одна міна, яких теж згоріло понад десять
тисяч, коштує близько 300-500 доларів. Ми «палимо» боєприпаси на мільярди доларів, і при цьому розповідаємо про
якісь космічні апарати…»  Комітет вимагає від Президента
звільнити начальника Генштабу ЗСУ Муженка.
► В Україні нині чотири
мільйони людей або майже
9% населення потребують
гуманітарної допомоги. Про
це йдеться у повідомленні
представництва ООН в Україні. У зв’язку з цим із наближенням зими агентства ООН
співпрацюють з Урядом України, щоб забезпечити найбільш
вразливе населення вздовж лінії розмежування всім необхідним для виживання.
► Із 2018 року лікарі
зможуть отримувати до 18
тис. грн, медсестри – до 12
тисяч. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я. За
даними відомства, у 2018 р.
сімейних лікарів чекають такі
зміни: перехідний період на нову систему фінансування –
до 2020 р. (у цей час зберігається фінансування за пацієнтів,
які були приписані до сімейного лікаря за старою системою,
але воно поступово зменшується, натомість зростає частка
пацієнтів, які уклали з лікарями угоди); середня ставка для
сімейного лікаря за приписану людину в 2018 р. – 370 грн;
лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів; річний тариф за літню людину (65+) та
малюка – вдвічі більший за тариф на особу 25 років; лікар
первинної ланки може діяти в статусі ФОП, у такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів напряму надійде на його
рахунок; якщо лікар працює як найманий працівник, він
узгоджує зарплату з керівництвом; власний прибуток лікаря
ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами у статусі
ФОП – до 18 тис. грн, медсестри – до 12 тис.

«РЯТУВАЛЬНА» РЕФОРМА.
Що чекає на ДСНС?
Наприкінці вересня селище Калинівка у Вінницькій області
в буквальному сенсі прогриміло на всю Україну. Пожежа на
місцевому військовому складі призвела до детонації боєприпасів
і численних вибухів. Наразі слідство розглядає чотири версії
інциденту, основні з яких – це диверсія і підпал.

Саме у такі моменти і проявляється рівень підготовки і
професіоналізму різних служб,
які так чи інакше задіяні у подоланні наслідків серйозних
аварій і катастроф. Чи не основне випробування лягає на рятівників. І очевидці події, і журналісти відзначили оперативну
роботу загонів держслужби з
надзвичайних ситуацій, перші
з яких прибули на місце вже
за 5 хвилин після вибуху. Як
відомо, ДСНС сьогодні перебуває на стадії реформування. Які зміни вже відбулися та
які ще чекають на українських
рятувальників – розповіли експерти, урядовці та професійні
пожежники.

ДО РУК ГРОМАДИ
Кабінет міністрів затвердив
Стратегію реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
січні 2017 року. За три роки
більшість пожежних частин і
техніки перейде з державної
власності на баланс місцевої
влади. Зміни відбуватимуться
в рамках децентралізації. У
межах кожної об’єднаної територіальної громади будуть
сформовані місцеві пожежні
команди (МПК). Ці бригади
першими виїжджатимуть на
виклики в ОТГ, не чекаючи на
прибуття співробітників ДСНС.
«Плануємо тим самим
зменшити час приїзду пожеж-

но-рятувальних підрозділів до
найвіддаленіших
населених
пунктів. Норматив у сільській
місцевості не повинен перевищувати 20 хвилин. Та, на жаль,
сьогодні це інколи 40 хвилин,
а буває, що і година-півтори.
Тому один із пунктів реформи
ДСНС та в цілому системи цивільного захисту – створення
розгалуженої системи місцевих
пожежних команд», – розповідає голова ДСНС України Микола Чечоткін.
Передбачається, що загони
Державної служби з надзвичайних ситуацій перебуватимуть у районних центрах. А на
місцях діятимуть МПК. Екіпажі
ДСНС підключатимуться у разі
необхідності.
Минулого року пілотні проекти запустили у шести областях – Вінницькій, Донецькій,
Дніпропетровській, Львівській,
Тернопільській і Полтавській.
Втім, практику місцевих пожежних команд швидко підхопили й інші регіони.

депо, кабінет дільничного
офіцера поліції, за необхідності – фельдшерсько-акушерський пункт», – розповідає
віце-прем’єр-міністр України
Геннадій Зубко.
Розташування оперативних
служб в одному місці, на думку чиновників, дозволить їм
одночасно реагувати на надзвичайні події і водночас дасть
змогу ОТГ зекономити на утриманні кількох приміщень.
За інформацією МВС, перша така установа в Україні відкрилася у м. Лимані Донецької
області у листопаді 2016 року.
Вона обслуговує 40 населених
пунктів, а це – 42 тисячі мешканців.
«На базі центру було об’єднано чотири пожежних команди. Особовий склад нараховує
56 осіб. У розпорядженні центру – 4 пожежно-рятувальні автомобілі, тут же чергує бригада
швидкої медичної допомоги і
патруль поліції з автомобілем.
За час роботи центр уже довів
свою ефективність», – зазначає
начальник Лиманського ЦенТРИ В ОДНОМУ
тру безпеки громадян МихайУ рамках реформи на те- ло Шепель.
риторії кожної громади також
будуть створені Центри без- ДОБРОВОЛЬЧИЙ РУХ
пеки громадян, де дислокуватимуться місцеві пожежні коМісцеві пожежні команди
манди. Центри об’єднають під планують підсилити за допоодним дахом й інші необхідні могою добровольців. За словаслужби.
ми урядовців, головна умова
«У кожному такому Цен- до них – гарна фізична форма
трі буде розміщено пожежне і відсутність медичних проти-

показань. Волонтери пройдуть
спеціальну безкоштовну підготовку, але виїжджатимуть на
пожежі лише за потреби.
Координатор громадської
організації «Бойкот пожежних»
Максим Тимченко каже, що
така практика поширена в країнах Європи та Америки.
«Там доброволець не чергує в підрозділі, а перебуває
вдома. Йому надходить сигнал
– і він, маючи усе необхідне напоготові, їде на місце пожежі,
куди приїздить також пожежна
машина. Якщо є необхідність,
то приїздять і професійні підрозділи», – каже експерт.
Урядовці пропонують органам самоврядування заохочувати таких людей соціальними
пільгами, путівками та компенсаціями, наприклад, комунальних послуг.
Ідея подібного волонтерства не нова і для України. У
селі Дерцен, що на Закарпатті, вже 12 років діє команда
добровольців-пожежників, яку
зібрав настоятель місцевої
церкви отець Микола.
«Таким людям ми, професіонали, дуже вдячні. Як можемо
підтримуємо їх. Звісно ж, зараз, у період реформування
служби порятунку, дерценські
добровольці – хороший приклад для наслідування іншим
громадам», – вважає начальник Управління ДСНС України
у Закарпатській області Роман
Гудак.

БЕЗ ХАБАРІВ
І З ВИЩИМИ ЗАРПЛАТАМИ
Ще однією важливою зміною в роботі ДСНС стане ліквідація пожежної інспекції.
На думку високопосадовців,
це поліпшить бізнес-клімат
в Україні і зменшить тиск на
приватних підприємців, які неодноразово стикалися з хабарництвом держінспекторів.    
«Пожежна інспекція – орган, корупційна ємність якого настільки велика, що його
важко уявити. Ми пропонуємо змінити систему і перейти
до тих методів, які отримали
розвиток у світі», – зазначає міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков.
Пожежний нагляд буде проводитися лише на соціальних
об’єктах (у дитсадках, школах,
лікарнях, дитячих таборах),
державних підприємствах та
об’єктах із підвищеним фактором ризику (електростанції,
заводи, багатоповерхові будівлі тощо). А бізнесменам чиновники радять самостійно дбати
про протипожежну безпеку та
страхувати майно і власність.
Також складовою реформування є нове матеріальне забезпечення підрозділів ДСНС.
У проекті бюджету на 2018 рік
уже передбачено збільшення
фінансування служби з 6,38
млрд до 10,7 млрд грн. Це
означає і кращу зарплату для
рятувальників, яка за планом
має підвищуватися з кожним
роком. Наразі вона складає
близько 5 тис. грн. Реформа
також передбачає оновлення
автомобільного парку і оснащення.
«Лише за попередніми
розрахунками, зарплата кожного рятувальника зросте
більш ніж на тисячу гривень.
Це вже друге підвищення
цього року, може, воно не
таке високе, як хотілося б,
але точно демонструє, що ми
разом рухаємося в правильному напрямку», – зауважує
Президент України Петро
Порошенко.
Про результативність нововведень невдовзі скажуть
цифри: кількість ліквідованих
пожеж та швидкість прибуття
рятувальних бригад. А статистика, як відомо, річ невблаганна.
Центр громадського
моніторингу та контролю
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6 жовтня 2017 року не стало людини, яку звали Правдою.
Вона прожила довге, нелегке, гідне і подвижницьке життя.
Вона належала до числа тих, ким Ірпінь пишається
найбільше – шість років тому їй присвоїли звання Почесної
громадянки міста.
Сьогодні «ІВ» публікує два матеріали про Правду
Леонідівну Якуніну. У біографічних деталях вони
перегукуються, але кожен із них цілісний, тому подаємо
їх майже без скорочень. Не оприлюднена раніше стаття
«Правда про Правду» писалася, коли її героїня ще була
серед нас. І ми свідомо залишаємо все так, як було – в
теперішньому, а не в минулому часі.

Правда про Правду
Правда Леонідівна Якуніна – довгожителька
з Ірпеня. Незважаючи на солідний вік,
жінка водить автомобіль і очолює обласну
організацію ветеранів-інвалідів. Каже, ім’я
повністю співпадає з її світоглядом – ніколи
не кривить душею і завжди стоїть на боці
справедливості.
Спілкувалася Олеся ВАСИЛЕЦЬ
ОРДЕНИ І КНИГИ
За своє життя Правда Якуніна отримала безліч нагород
– орденів, медалей, почесних грамот тощо. Її парадний
піджак увішаний відзнаками.
«Мене нагородили орденами
Вітчизняної війни, Червоної
Зірки, Богдана Хмельницького, «За мужність»», – перебирає
нагороди Правда Леонідівна. Цю жінку знали і знають
чимало відомих і впливових
особистостей: від керманичів
колишнього СРСР–   Хрущова,
Брежнєва і Горбачова – до  
очільників незалежної України.. Однак вона веде доволі
скромне життя в передмісті
Києва, у хатинці з фруктовим
садом. Її будинок нагадує історичний музей. Тут можна
побачити старовинні світлини,
портрети відомих осіб, її фото
з ними, різноманітні сувеніри
різних часів, книжки, яким понад 100 років, і багато інших
цікавинок. Домашня бібліотека Правди Якуніної складається з понад 5000 книг. І, до
речі, про Правду Леонідівну в
багатьох із них згадано, як про
живу легенду краю.

важкий», – ділиться вона спогадами». Згадує, як доводилося воювати під перехресним
вогнем: «Так було заведено,
що піхота, тобто ми, йдемо попереду, а позаду – загороджувальний загін, щоб у разі втечі
стріляти по нас». Жінка добре
володіє вогнепальною зброєю.
У 1941 р. їй навіть присвоїли
звання «Ворошиловський стрілець».
За часів війни та в повоєнні
роки Правда Якуніна навчилася багатьом речам, наприклад,
кермувати різною технікою.
«Я воджу вузькоколісний та
гусеничний трактори, зернозбиральний комбайн СК-3, кукурудзозбиральний комбайн,
автомобілі ЗІС, ГАЗ, «Волга» і
«Москвич», – розповідає вона.

Правда Якуніна в роки молодості
те остання посада залишила місяць витрачає на них понад
неприємні спомини. «Я про- 1000 грн. «Була в Польщі, знапрацювала там лише п’ять ро- йшла ліки імпортні, які в нас
ків і три місяці, а потім пішла коштують на 40–70% дорожза власним бажанням, бо ди- че, то я зібрала 15 пакуночків.
ректор штовхав мене на певні Хіба можна нам із нашим рівзловживання. А я до цього ні- нем зарплат і пенсій прожити?
коли не опустилася б», – каже Мене ось ветерани-інваліди з
організації запитують: у якій
жінка.
державі ми живемо? Закони
не виконуються, нічого не роПРАВДА І СЬОГОДЕННЯ
биться... Ми до Дня Перемоги
Правда Леонідівна веде мали отримати 10 мінімальнадзвичайно активний як для її них окладів, але так за всі роки
віку спосіб життя. Незважаючи нічого того й не бачили. А Пена дев’ять серйозних діагно- ремогу здобули!.. Я так скажу:
зів, устигає повністю контро- не було б Перемоги – не було
лювати діяльність заснованої б і незалежної України!», –
нею організації ветеранів-ін- каже ветеран.
валідів, багато читати різної
Для підтримання здоров’я
літератури – від художньої до вона щодня робить гімнастику

НАРОДЖЕННЯ ПРАВДИ
Народилася вона 11 лютого 1923 року, якраз на початку становлення СРСР. Родина – звичайні люди. Батько
працював лікарем і здобув
повагу громадськості. Правда
з похвальною грамотою закінчила школу. А вже після війни
– залізничний технікум. Також
із відзнакою. Вищу освіту здобула у 34 роки. Але спочатку
їй судилося пройти крізь воєнне пекло.

ПРАВДА І ВІЙНА
«Я була добровольцем.
Повела 17 дівчат на фронт,
– розповідає Правда Якуніна.  
– 14-та армія. Карельський
фронт. Ленінград у блокаді.
Ми стояли під Мурманськом у
порту. Я потрапила туди 1 лютого 1942 року, а 6 лютого вже
прийняла присягу».
Їй судилося пройти непрості
випробування. «Була в мене
контузія. І гнійний апендицит
вирізали, бо товариша пораненого з бою витягала, а він

Правда Леонідівна (ліворуч) у родинному колі

ПОВОЄННІ БУДНІ
Мирного життя чекали з
нетерпінням. Та неспокійним
воно видалося для Правди
Леонідівни. Нові турботи, відбудова після воєнної розрухи
далися взнаки, неабияк ударивши по здоров’ю.  
Правда Якуніна працювала
в ті часи заступником керівника Київської дистанції шляху
Південно-Західної залізниці, а
потім – заступником директора проектного інституту. Про-

науково-популярної, а також
газети, і, звичайно, ділитися
спогадами, що дуже важливо
для пізнання історичної правди. «Досвід – це національне
багатство», – стверджує вона.
На жаль, ті умови, в яких
наразі живе Правда Леонідівна, аж ніяк не можна назвати
гідними її довгого і сповненого
подвигів шляху. Маленька стара хатинка, садочок і невеличке господарство – ось і всі статки жінки-легенди. Скаржиться,
що нині дуже дорогі ліки – за

та холодне обтирання.
Життя   Правди Якуніної
протікає у звичному для неї
руслі – яскраво, насичено,
повно. Багато негараздів і поневірянь випало на її життєвий
шлях. Під вагою таких труднощів люди нерідко зазнають
моральних
трансформацій,
але тільки не Правда Леонідівна. Вона ніколи не йшла на
угоди із власним сумлінням,
завжди працювала і жила чесно. Як каже сама довгожителька – по правді.

Пам’яті Правди Якуніної
Сьогодні для нас важкий день. Ми
проводжаємо в останню путь легендарну
людину – Правду Леонідівну Якуніну, все
життя якої пройшло на передовій.
Правда Леонідівна народилася в містечку Ровеньки Воронезької області. У 1939 році закінчила сім
класів і вступила до авіаційного технікуму. У січні
1942 року з третього курсу пішла добровольцем на
фронт. Її направили під Мурманськ, у 182-й батальйон зв’язку 10-ї стрілецької дивізії. У 1944 році дивізію перекинули на 2-й Білоруський фронт. Правда
Леонідівна визволяла від фашистів Фінляндію, Норвегію, Польщу, Німеччину. Закінчила війну в місті
Штеттін (зараз польський Щецін) на Одері. Пережила
контузію. Інвалід війни І групи.
Трудову діяльність розпочала після демобілізації
у вересні 1945 року. Працювала піонервожатою,
воєнруком у м. Архангельськ, потім в органах МВС у
м. Орськ Оренбурзької (тоді – Чкаловської) області. З
1948 року працювала на Південно-Західній залізниці, у 1981–1983 роках – на Байкало-Амурській
магістралі.
В Ірпені Правда Леонідівна оселилася в 1965 році.
Вийшовши на пенсію (1983 р.), працювала у ветеранському об’єднанні, а в 1999 році заснувала Ірпінську
організацію ветеранів-інвалідів. Із того часу протягом
17 років вона очолювала Київську обласну організацію інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій. Щодня в будь-яку погоду – дощ, мороз,
ожеледь – ця героїчна жінка виходила о шостій ранку
з дому, долала 2,5 км до електрички і їхала на роботу, де мала бути о восьмій. Бувало різне – падіння,
синці і навіть переломи. Та це її не зупиняло, адже
роботі віддавала серце й душу. Потреби і проблеми
інвалідів були для неї понад усе. І Правда Леонідівна систематично займалась їх вирішенням. За час її
роботи на цій посаді було створено 10 міських і 5
районних осередків інвалідів війни. Під її керівництвом організація була найкращою в Україні. За підсумками роботи Правда Якуніна 27 разів отримувала
почесні грамоти і подяки.
За програмами обміну досвідом вона побувала у
Польщі, Молдові та багатьох містах України.
Правда Леонідівна була нагороджена орденами
Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ступеня, «За мужність» ІІ ступеня, «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня і 20-ма різними медалями. У 2011 році отримала
Почесну грамоту Верховної Ради України. Почесна
громадянка м. Ірпінь.
…Коли ми приїхали до неї в лікарню, вона майже
відразу почала розпитувати про новини в організації
інвалідів. Нічого не просила, не скаржилася, тільки
наприкінці промовила: «Ось тепер я готова померти».
Світла пам’ять про Правду Леонідівну назавжди
залишиться в наших серцях, а її життя служитиме
прикладом для нас і молодого покоління.

9 жовтня 2017 р.

ПОДЯКА
Хочу подякувати всім людям, які взяли близько
до серця хворобу Правди Якуніної, допомагали і
підтримували її у цей важкий час. Дякую сусідці
Галині Федорівні, яка щодня їздила в лікарню,
годувала і доглядала Правду Леонідівну;
начальнику міського Управління соціального
захисту населення Петру Зброжеку за оперативне
вирішення всіх організаційних питань; депутатам
міськради Петру Королю та Максиму Плешку;
керівнику Територіального центру соціального
обслуговування населення Олені Нечипоренко;
керівнику організації «Червоний хрест» Валентині
Забарило.

Олеся Василець та Правда Леонідівна під час інтерв’ю

Фото: В. Шилов

Голова Ради Ірпінської міської організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій
Анатолій ХАРЦИЗ
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Дорогі гостомельці!
Святкування іменин
селища завжди надихає
згадати всі наші
перемоги і достойно
пережиті випробування.
Дивлячись у минуле, ми
розуміємо, що маємо
підстави пишатися
жителями Гостомеля.
Адже успіх, розвиток
і добробут міста
залежить від його мешканців. Саме завдяки
розуму, працьовитості і любові кожного з вас
ми продовжуємо розвиватися і рости.
Хочу від щирого серця побажати, щоб
кожен ваш день був кращим за попередній!
Бажаю кожній родині мирного неба над
головою, щастя і достатку.
З повагою, Олена Чорна,
депутат Гостомельської селищної ради

Від щирого серця вітаємо із
Днем народження
Євгенію Капітонівну Захарову
Петра Степановича Комка!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира,
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Рада інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
ВІРА

«Парадоксальна» Покрова
Свято Покрови Пресвятої Богородиці не належить до числа дванадцяти
найбільших у церковному календарі («двунадесятих»). Але це одне
з п’яти свят, які Православна Церква іменує великими. Традиційно
Покрова належить до найшанованіших і найулюбленіших в Україні
святкових дат. Недарма козацька церква на Січі була саме Покровською,
і саме в цей день запорожці обирали собі старшину. Наприкінці
минулого століття 14 жовтня стали відзначати День українського
козацтва, а два роки тому – День захисника України. І в цьому, на
перший погляд, можна угледіти певний історичний парадокс…

К

оли саме сталася ця
подія, достеменно не
відомо. Одні джерела
вказують на IX століття
н. е., інші – на Х. Загальноприйнятою є лише дата: 14
жовтня (1 жовтня за старим
стилем). І місце: Влахернська церква Пресвятої Богородиці у Константинополі
(нинішній Стамбул) – столиці Візантійської імперії.
У цьому храмі зберігалася
риза Богоматері, покривало
з Її голови і частина пояса.
Під час недільного нічного
богослужіння, коли церква
була переповнена людьми, блаженний юродивий
Андрій, здійнявши очі вгору, побачив Богородицю,
осяяну небесним світлом і
оточену сонмом святих і ангелів. Її супроводжували св.
Іоанн Хреститель та св. апостол Іоанн Богослов. Діва
Марія навколішки молилися
за християн, а потім зняла з
голови покров і розпростерла його над присутніми у
храмі. Те саме бачив і учень
св. Андрія – блаженний Єпифаній.
До слова, вважається, що
св. Андрій був слов’янином.
Замолоду він потрапив у
полон до візантійців. Його
Ікона Покрови Богородиці, подарована Ірпінському пам’ять відзначається наступісторико-краєзнавчому музею художницею Н. Синишин ного дня після Покрови.

За переказом, диво відбулося тоді, коли до Константинополя підійшли ворожі
війська. Після появи Божої
Матері у Влахернському храмі вони відступили. За деякими даними, нападниками
були сарацини – так тоді називали арабів і бедуїнів. При
цьому найчастіше називають
910 рік – часи правління імператора Льва Філософа
(Мудрого). Однак існує й
інша версія: столиці християнської імперії загрожували
наші предки. Низка істориків
припускає, що це могли бути
дружини Аскольда і Діра, які
атакували Константинополь
у другій половині ІХ ст., і чудесний захист міста Богородицею став однією з причин
того, що київські князі прийняли християнство.
Якщо все було справді так,
то свято, пов’язане з фактичною поразкою руського
війська, начебто виглядає
«непатріотичним», а призначення на цю дату Днів козацтва і захисника України –
нелогічним. Але це тільки на
перший – поверхневий – погляд. Адже язичники-русини,
не вигравши битви і не захопивши матеріальних трофеїв,
у результаті отримали скарб
незрівнянно дорожчий – віру.
А разом із нею – основу нової
культури і цивілізаційну ідентичність. Недарма свято Покрови відзначають і особливо
шанують на нашій землі ще
з ХІІ ст. Водночас у календарях Константинопольської й
Елладської (Грецької) Церков
його немає. І це – таки парадокс.
Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «Виробниче підприємство «УКРКАБЕЛЬ», розташоване в промзоні по провулку Будівельному, 9/11 у смт Коцюбинське Київської обл., має намір отримати дозвіл на викид
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Призначенням підприємства є виробництво ізольованої провідникової продукції широкого призначення та переплавка брухту алюмінію.
Основним технологічним обладнанням, робота якого супроводжується викидом забруднюючих речовин (ЗР) є екструзійні лінії з ізоляції провідникової продукції, 2 ливарні
газові печі та газові опалювальні котли.
Види та обсяги забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря через 13
джерел викидів, складають (т/рік): оксид вуглецю – 1,516, оцтова кислота – 0,074, вініл
хлористий – 0,01, водень хлористий – 0,5, діоксид азоту – 0,967, зважені речовини – 0,056,
діоксид сірки – 0,25, оксид заліза – 0,0005, сполуки марганцю – 0,00005, алюмінію оксид
–0,0256. Всього 3,399 т/рік.
Викид парникових газів від спалювання природного газу становить 646,111 т. Загальний викид складає 646, 111 т, у т. ч. 642,7 т – вуглекислий газ, який не є забруднюючою
речовиною.
Нормативна СЗЗ підприємства витримана.
Вплив підприємства на стан забруднення атмосферного повітря в межах нормативів.
Звернення та пропозиції громадян надсилати протягом 30 днів в Ірпінську міську раду
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, та за телефоном: (04597) 56-056.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «СТОРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» оголошує про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничого майданчика Бетонозмішувальний цех (м. Ірпінь), що розташований за адресою: 08202, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, будинок 54.
Дані щодо юридичної особи: ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН»; адреса: 03680, м. Київ,
вул. Пшенична, будинок 2; керівник – Василівецький О.В.; тел.: (044) 403 03 07. Вид економічної діяльності – 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
(основний).
Виробничий майданчик Бетонозмішувальний цех (м. Ірпінь) ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» займається виготовленням та реалізацією бетонних сумішей населенню. Джерелами
викидів в атмосферне повітря є дефлектори фільтрів силосів цементу, бетонозмішувальних вузлів, димові труби топкової та неорганізовані джерела викиду (складське приміщення, транспортувальні конвеєри, дільниці тимчасового зберігання компонентів суміші,
склад цементу).
Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають:
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,761 т/рік; оксид
вуглецю – 0,727 т/рік; метан – 0,019 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) –
0,171 т/рік; вуглецю діоксид – 391,523 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – 0,015 т/рік; речовини
у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом – 47,280 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона 100 м – витримана. На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством
допустимі норми.
Збір звернень і зауважень щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
виробничого майданчика Бетонозмішувальний цех (м. Ірпінь) ТОВ «СТОМАТ «СПЕЦБЕТОН», що розміщений за адресою: 08202, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, будинок
54 протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення проводить відділ економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, кім. 28; тел.: (04597) 62-461; е-mail:ekonomika2008@ukr.net.

НА ДОЗВІЛЛІ
НЕСПОДІВАНО

ЗДАЄТЬСЯ КНИЖКОВА ПОЛИЧКА:
лежи – читай

В Японії відкрили
оригінальні книжкові
хостели BookandBed.
Відтепер можна поєднати
відпочинок і читання
улюблених книг у будьякий час доби, орендуючи
спеціальну книжкову
поличку.
Японія – країна з дуже
давніми й непорушними традиціями, котрих її жителі неухильно дотримуються й досі.
Так залишилися традиційними
національний костюм, літературна японська мова, це-

ремонія чаювання, величезна
кількість оригінальних звичаїв,
театр кабукі тощо. І все це органічно співіснує з передовими нанотехнологіями, сучасним ритмом життя.
Однією з особливостей
японців є надзвичайна винахідливість, навіть щодо
уже звичних речей. Одним із
яскравих підтверджень цього
є створені в 2016 р. у трьох
містах – Токіо, Кіото, Фукуока – оригінальні хостели
BookandBed.
У таких хостелах замість
кімнат і ліжок здаються від-

сіки на книжкових полицях,
де можна провести ніч або
кілька годин, читаючи книжки
різноманітної тематики – від
класичних творів до жіночого
фентезі (загалом у трьох закладах відвідувачам пропонується понад сім тисяч видань).
Стіни, стеля, полиці – усюди
можна знайти томики англійською та японськими мовами.
Замість просторих номерів –
невеликі капсули, вбудовані
у книжкові полиці для одного
і двох людей. Замість дверей
установлено щільні фіранки.
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На своїй сторінці в соціальних мережах творці
BookandBed написали: «Ми не
є ідеальним місцем для вас. У
нас ви не знайдете зручні матраци, м`які подушки, пухові
ковдри. Ми пропонуємо вам
зануритися в улюблену книгу
або комікс. Читати, не звертаючи увагу на час і простір.
Уже три години ранку, ваші
очі злипаються, але ви бачите
нову книгу, мрієте прочитати
ще один розділ… і таких, як ви
на книжкових полицях ще кілька десятків осіб».
Перший хостел – бібліотеку
було відкрито в Токіо. Тут розміщено 52 ліжка з матрацами і
постільною білизною. Також у
«номерах» є лампа для читання, надається доступ до Інтернету. Вдень працює спільна
вітальня, де відвідувачі мають
змогу обговорити літературні
вподобання. За номер у хостелі треба віддати від 30 до 40
доларів. Тут також можна зупинитися   вдень і відпочити
у спеціально обладнаних закутках. Коштує це 4,5 долара
за годину. Тому бронювати
номер BookandBed рекомендовано за кілька місяців, адже
охочих зупинитися в ньому
чимало.
«Я придумав таку концепцію, бо і сам завжди хотів зупинитися в хостелі, де можна
заснути, одночасно розважаючись. Ось як виник цей хостел»,
– розповів його директор Кей
Есай.

Народний календар
16 – 22 жовтня
ІМЕНИНИ

17 жовтня – Єрофея.
На Єрофея люди не ходили до лісу, боячись
нечистої сили, яка особливо біснувалася у
цей день. Лісовики регочуть, ганяють звірів, ламають дерева.
20 жовтня – Сергія Послушного.
З цього дня вже чекали зими. У народі говорили: якщо Сергій сніжком укриється, то Мотря (27 листопада) справжню зиму приведе.
22 жовтня – Якова.
Зима стає на ноги. Можна сподіватися і на сніжну крупу.
Після Якова осінь вже заплакала. Після Якова тепла ніякого.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

16 жовтня – День Шефа (День Боса)
19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок (третій четвер жовтня)
20 жовтня – Міжнародний день авіадиспетчера
21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової
промисловості (третя субота жовтня)

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ
Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 18,
22 жовтня.
Дні, коли слід утриматися від стрижки волосся: 16, 19, 21 жовтня.

СПРАВИ

15 жовтня – високий енергетичний потенціал
дня використовуйте для великих справ. Переставте меблі, ударно попрацюйте на дачі або
вирушайте в похід. Намагайтеся, щоб активність не перетворювалася в імпульсивність. Не
напружуйте зір!
16 жовтня – день напружений, але енергетично заряджений. Ранок присвятіть спілкуванню з вищестоящими, представниками влади, вирішенню важливих робочих питань.
17 жовтня – протистояння з начальством може зашкодити
кар’єрі. Не ризикуйте стосунками: будьте гнучкіші з партнерами, не йдіть на принцип. Поспішність, запальність і
впертість – сьогодні головні вороги. Остерігайтеся травм!
18 жовтня – перед молодиком сприятливо завершувати
справи, особливо практичні, пов’язані з фінансами: знімайте відсотки, гасіть кредити. Не починайте нічого нового, знизьте активність. Організм нині уразливий, побережіть себе.
19 жовтня – відкладіть справи, знизьте активність, не давайте волю емоціям. Можливе погане самопочуття, перевтома. Операції та медичні процедури, особливо на ступнях, не рекомендуються.
20 жовтня – відмінний час для ривка в кар’єрі або для
початку подорожі. Б’є через край енергію використовуйте
для важливих справ, відповідальних виступів. Корисно зайнятися саморозвитком: відвідати лекцію, тренінг, сходити
в музей.
21 жовтня – підвищена конфліктність, а здатність до компромісів – навпаки, на мінімумі. Якщо хочеться виплеснути
гнів, бити подушку! Уразливі голова і обличчя: небезпечно
лікувати зуби, робити перманентний макіяж. Відкладіть усі
хірургічні втручання.
22 жовтня – не найкращий час для дій на фінансовий і
любовний фронтах! Не дайте втягнути себе в авантюру,
слідкуйте за речами і гаманцем. Зайва емоційність стане
перешкодою у справах. Медичні втручання, крім термінових, відкладіть.

САД І ГОРОД

З 12 по 18 жовтня. Місяць, що убуває (остання
чверть). У цей період краще забути про посів і
пересадку садово-городніх культур. Замість цього займіться розпушуванням, культивацією, підгортанням і мульчуванням дерев.
З 19 по 21 жовтня. Молодик та зростаючий Місяць. Краще не займайтеся в ці дні жодними господарськими
роботами. Влаштуйте собі перепочинок.
З 22 по 31 жовтня. Зростаючий Місяць. Вельми благотворний
період для посіву, посадки й пересадки рослин. Виняток – 27,
28 і 29 жовтня. У ці три дні краще обприскувати сад від шкідників, що зимують на рослинах.
Сприятливі дні для посіву та посадки: 18, 22 жовтня.
Несприятливі дні для посіву та посадки: 15, 16, 17, 19, 20,
21 жовтня.

Магнітні бурі

Магнітні бурі очікуються 24-26 жовтня.

КОРИСНІ ПОРАДИ
► Щоб не плакати про нарізанні цибулі,
треба покласти її на деякий час у морозилку
або на 1 хв. у мікрохвильову піч.
► Щоб часник швидше почистити, треба покласти його на 5 хв. у теплу воду або на 15 сек.
у мікрохвильову піч.
► Яйця будуть краще чиститися, якщо у воду, в якій вони
варяться, додати кілька крапель оцту.
► Щоб вберегти яйця від лопання під час варіння, можна голкою проткнути шкарлупу з тупого кінця.
► Лимон може дати більше соку, ніж виходить щоразу
вичавити. Варто покласти його до мікрохвильової печі на
20 сек. Потім притискаючи, покачати рукою по дошці.
► М’ясо матиме гарну золотаву скоринку, якщо перед
смаженням посипати його цукровою пудрою.
► Твердий сир довше залишиться свіжим, якщо загорнути його спочатку у папір для випічки, а потім – у плівку.
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Уникай автомобіля! Якщо випив

Із кожним роком до
законодавства України
вносяться все нові й нові
поправки, що обтяжують
відповідальність водіїв за
кермування автомобілем
у нетверезому вигляді.
Влада і правоохоронні
органи роблять усе
можливе для безпеки
учасників дорожнього
руху. Ступінь
відповідальності, зокрема
сума штрафу, залежить від
того, вкотре в цьому році
ви порушили правила.
Якщо водій уперше сів за
кермо у стані сп’яніння, то,
згідно з Кодексом України
про адміністративні правопорушення (ст. 130, ч. 1), за
це передбачається штраф у
розмірі 10 200 грн плюс вилучення водійського посвідчення на рік. Інших варіантів
«спокутування» провини, як
це було раніше, тепер немає.
За повторне порушення
протягом року на водія накладається штраф у розмірі
20 400 грн. Прав він позбувається вже на три роки.
Багато водіїв відмовляються вірити в те, що дві чарки
горілки чи келих пива можуть
якось вплинути на керування
автомобілем – мовляв, «мене
не бере» і «я не п’яний». При
цьому не замислюються, що
сідати за кермо навіть після
невеликої дози спиртного –
це злочин.  Найбільш високими є ризики аварій за участю
нетверезих водіїв. Алкоголь
погіршує здатність оцінювати ситуацію на дорозі та
адекватно на неї реагувати, в
результаті чого зростає ризик
аварії. Через пияцтво водіїв
під загрозу ставиться не лише
їхнє здоров’я і життя, але
страждає й безліч невинних
людей: пасажирів, велосипедистів, пішоходів. Жертвами
бувають і діти. Навіть пляшка

пива і керування автомобілем – поняття абсолютно несумісні. Необхідно навчитися
з повагою ставитися до Правил дорожнього руху як до
гаранта загальної безпеки, і
тоді дороги не будуть місцем
загибелі та отримання тілесних ушкоджень, а автомобіль
стане не об’єктом підвищеної
небезпеки для оточуючих, а
просто засобом пересування.  
Збільшення штрафів і
посилення відповідальності
Нині в законодавців визріває ідея посилити відповідальність водіїв за пиятику.
У минулому році штрафи
суттєво підвищили, зараз же
ступінь покарання пропонують підвищувати разом із
зростанням кількості проміле
в крові – наприклад, за 2 проміле – 40 000 гривень штрафу
і три роки без права водіння.
Можлива й кримінальна відповідальність – щонайменше,
обмеження волі на строк до
трьох років. Зараз розглядається ініціатива, згідно з якою
повторне перебування за
кермом у нетверезому стані
має вважатися кримінальним
правопорушенням, як це є в
деяких європейських країнах.
Кожен несе індивідуальну
відповідальність за вживання
алкоголю та за те, щоб дорожній рух був безпечним.
Найпростіше правило: випив
– за кермо не сідай.
Водночас у цієї проблеми
є й зворотний бік. На сьогодні трапляються непоодинокі

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

випадки, коли працівники
поліції, складаючи протоколи
про керуванням автомобілем
у нетверезому стані, притягують до відповідальності
невинних осіб. Зокрема, серед водіїв можуть бути громадяни, що мають проблеми зі здоров’ям, лікування
яких напряму пов’язане із
вживанням
спиртовмісних
лікарських препаратів. Крім
того, набувають поширення
ситуації, коли працівники поліції зупиняють автомобіль,
не маючи на це підстав (ст.
35 Закону України «Про національну поліцію»), і щоби
приховати це порушення,
складають протоколи про
керуванням автомобілем у
нетверезому стані. Досить
часто допускаються помилок
і при складанні протоколів,
порушуючи норми чинного
законодавства.
Якщо вас зупинили
на дорозі поліцейські
А тепер про деякі підводні камені, пов’язані зі ст. 130
КУпАП. Прочитайте це уважно і запам’ятайте.
1. Не відмовляйтеся від
проходження огляду на місці.
Однак пам’ятайте, що даний
огляд має бути проведений
правильно. За наявності ознак алкогольного сп’яніння поліцейський проводить
огляд за допомогою лише
спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування Міністерством
охорони здоров’я та Держспоживстандартом. Вони
повинні мати, зокрема, сертифікат відповідності та
свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

Огляд щодо стану сп’яніння проводиться з дотриманням інструкції з експлуатації
спеціального технічного засобу. Перед проведенням
огляду поліцейський інформує про порядок застосування спеціального технічного
засобу та на вимогу надає
сертифікат відповідності,  свідоцтво про повірку робочого
засобу вимірювальної техніки (п. 1-6 Інструкції) та ін.
Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності двох свідків.
Якщо ви не впевнені у правомірності дій працівників поліції та незгодні з проведенням
ними огляду на місці або не
погоджуєтеся з результатом
проведеного огляду, відразу
вимагайте їхати у найближчий заклад охорони здоров’я
(ст. 266 КУпАП).
2. Пам’ятайте: відмова від
проходження процедури тестування тягне за собою те ж
саме покарання, що й саме
сп’яніння. Не робіть помилки!
Не пишіть у протоколі щось
на кшталт «поспішаю, тому
відмовляюся від огляду». У
такому випадку, навіть якщо
ви тверезі (і цьому будуть докази), це вас не врятує.
3. Якщо ви не згодні з показаннями тестів – негайно
прямуйте в іншу лікарню, де
є пункт для огляду на предмет сп’яніння, проходьте
відповідну процедуру і отримуйте висновок із зазначенням часу. Пам’ятайте, що
у вас на все – про все є дві
години. Результати, отримані пізніше, можуть бути не
прийняті судом як доказ.
4. Права у вас заберуть
відразу. Натомість повинні
видати протокол за ст. 130
КУпАП та акт медобстеження
на предмет сп’яніння (чек алкотестера).
5. Рішення у справі приймає суд, а поліція тільки направляє туди матеріал.
Від необґрунтованих домагань органів правопорядку
ніхто не застрахований. Тому
порада проста: якнайшвидше
звернутися по допомогу до
кваліфікованого адвоката.
Ігор КОЗАК, адвокат

ВАКАНСІЯ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади посадової особи місцевого самоврядування – головного спеціаліста відділу виплати соціальних допомог.
Вимоги: економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання державної мови,
володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 календарних
днів із дня опублікування оголошення за адресою: 08200,
Київська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-Б. Довідки:
57-502, 62-076.
Начальник управління П.В. Зброжек

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
тел.: (066) 021-22-18, (073) 156-36-99

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ И ЗАПЧАСТИ К НИМ

(096) 102-78-40

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.

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

ДОРОГО
(098) 483-32-32 (063) 016-22-55
Підприємство у м.Києві пропонує
СТАБІЛЬНУ РОБОТУ
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ.

Стоянка автомобіля в м. Ірпінь
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

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

Довідка за тел.:
(044) 230-69- 65

Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: №1711241
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

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

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації —
рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів
публікацій. Статті з позначкою R розміщені на комерційних
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