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взяла під крило ще одне містечко
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ПЕРЕДПЛАТА
Триває передплата на 2018 рік!
На 1 місяць – 20,00 грн.
На 3 місяці – 60,00 грн.
На 6 місяців – 120 грн.
На 12 місяців – 240 грн.

ПЕРЕДПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДО 15 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ!

Передплатний індекс – 35033
ПОТРІБЕН
продавець-консультант-кухар

у мережу магазинів свіжого м‘яса «Томагавк».

Ми шукаємо Вас!
Графік роботи позмінний, з 10:00 до 20:30.
З/п – від 6500 грн.
Локації: м. Буча (Нове шосе), м. Ірпінь (академія).

Телефонуйте просто зараз!

(063) 199-90-14

ВІД ЛЮДИНИ ДО ТВАРИНИ:

с. 3
Нове містечко – це котеджна забудова в стилі новорічної казки. Ділянку
для будівництва міська рада без голосування відвела просто у фойє свого
приміщення – під ялинкою. Забудовниками виступили кондитерська фабрика
«Деліція» та художня школа «Irpen Art School». А головна особливість
новозбудованого населеного пункту полягає в тому, що він… смачний.
Фото: В. Шилов

77,5% жителів Приірпіння готові знову обрати
Володимира Карплюка мером – соцопитування

Ірпінський міський голова Володимир Карплюк є
беззаперечним лідером серед імовірних претендентів на
посаду мера Ірпеня на майбутніх виборах і має найвищі
шанси на отримання мандата депутата Верховної Ради
України в мажоритарному окрузі. Про це свідчать результати
опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових
досліджень «Социс» у листопаді 2017 року.
За даними соціологів, якщо б вибори міського голови Ірпеня відбулися минулого тижня, то за Володимира Карплюка проголосували б 77,5%
мешканців регіону, які візьмуть участь у голосуванні та вже визначилися
зі своїм вибором. При цьому жоден із його можливих опонентів не набирає більше 3,5%.
Якби відбулися вибори до Ірпінської міської ради, то 53% опитаних, які підуть голосувати і знають, кого підтримають, віддали б свої голоси за партію «Нові обличчя». При цьому жодна з усіх інших партій не набирає більше 8%.
У разі, якщо б у мажоритарному виборчому окрузі з центром в Ірпені відбулися вибори до Верховної Ради України, Володимир Карплюк теж отримав би найбільшу кількість голосів – 63,4%. Жоден з інших кандидатів у депутати
парламенту в цьому окрузі не отримав би більше 9%.
65,4% респондентів протягом останніх років відчули позитивні зміни щодо комфортності проживання в Ірпені.
При цьому 67,3% із них пов’язують ці зміни Володимиром Карплюком.
75,3% опитаних знають чи чули про кримінальні провадження проти Володимира Карплюка, порушені прокуратурою Київської області, при цьому 47% вважають це політичним переслідуванням мера Ірпеня з боку обласного прокурора.
Опитування було проведене 4–13 листопада 2017 року методом стандартизованого інтерв’ю «face-to-face». Було
опитано 800 респондентів у віці від 18 років. Результати дослідження репрезентують позицію дорослого населення
всього Приірпіння (включно з селищами Ворзель, Гостомель та Коцюбинське).

стартує благодійний арт-аукціон
«Мистецтво жити разом»
Ірпінська художня школа академічного рисунку і
живопису запрошує всіх поціновувачів дитячої творчості і небайдужих до життя братів наших менших
зробити свій внесок у благодійну справу!
Кожен, хто придбає хоча б одну творчу роботу,
принесе благо природі та отримає естетичне задоволення від придбаного дитячого твору, що достойно
прикрасить інтер’єр.
На усіх гостей чекають культурна програма,
слайд шоу, креативний ведучий, творча атмосфера
арт-простору школи і позитивні емоції.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПАМ’ЯТАЄМО

ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

права. Революція Гідності
залишила глибокий слід
у долях багатьох родин.
Події, які відбувалися цього дня 2013 року й у наступні місяці, викарбували
ідеали, надії та рішення,
які разюче змінили нашу
ментальність, поклали початок формуванню нової
ідеології розвитку», – зазначив перший заступник
Ірпінського міського голови Дмитро Христюк.
Присутні на мітингу згадали тих, хто віддав своє
життя за Гідність і Свободу
України і тих, хто сьогодні
зі зброєю в руках перебуФото: С. Середенко
ває в зоні проведення анбесна Сотня – це люди, які го визнання, де найвища титерористичної операції,
прагнули змінити країну, цінність суспільства – лю- поклали квіти до пам’ятнопривести її до європейсько- дина та її демократичні го хреста.

відзначили мітингом-реквіємом

Дивитися і бачити
Життя складається з дрібниць.
Часом зовсім непомітних. І від
того, що ми, занурені у власний
світ, проходимо мимо всього, що
відбувається довкола нас, здається, ніби цього просто не існує.
Але воно є і проявляється інколи
зовсім несподівано. Так, кожен звертає увагу на те, що йому
ближче і зрозуміліше: хтось задивляється на клумби з квітами,
хтось на гарних дівчат, а хтось на те, що де «погано» лежить…
Мій добрий друг говорив: щоб жити по-справжньому, треба
бути «включеним» у життя, бачити, що відбувається довкола
– помічати інших людей. От комусь потрібно подати руку, когось відвести від краю платформи перед прибуттям поїзда, не
дозволити в негоду чужій дитині йти розхристаній, із шапкою
в руках, зробити зауваження школяркам, які затягуються цигарками, а комусь – просто посміхнутися і побажати гарного
дня. «Ми настільки зациклені на собі, на своїх думках і переживаннях, що цим ніби відрізаємо себе від усіх інших. І від
цього ще більше стаємо самотніми, чужими і незрозумілими
одне одному».
Мого друга вже з нами немає. Але залишилися його слова
і численні   вчинки, коли він кидався незнайомим людям на
допомогу, помітивши, що їм це зараз потрібно, займав у транспорті місце і видивлявся, кому б його уступити…
Якщо ви вважаєте, що, скажімо, ранком, коли поспішаєте
на роботу, нічого цікавого не відбувається, просто роздивіться – скільки пригод, красномовних деталей і життєвих історій
розгортається навколо.
Он жінка йде, перекочується на товстих ногах. Несе дві тяжкі сумки. Її минають і минають люди. Вона зупиняється, ставить сумки прямо на сиру, забрьохану дорогу, дає перепочити
рукам і йде далі. І тільки кудлатий і теж забрьоханий песик
біжить за нею слідом, час від часу погавкуючи на перехожих,
ніби за те, що ніхто з них не візьметься допомогти його господині.
Молода дівчина винесла продавати у плетених кошиках
гриби з темно-коричневими шляпками. Стоїть під єдиним на
всю площу яскраво-жовтим, аж палаючим деревом – усі довкола дерева вже зовсім голі ¬– і воно буквально засипає її
листям, ніби намірилося за день скинути все. Листя падає дівчині на шапку, до ніг, на її лісовий товар, а вона розгублено
озирається по сторонах: «Підходьте, гриби, гриби…» Останні
гриби цього сезону… Останнє золоте дерево…
Мама з сином поспішають на електричку. Ідуть швидко,
мовчки, мама допалює цигарку і засовує її у водостічну трубу
супермаркету, мимо якого вони йдуть. У тому вигині труби
вже стоїть пластиковий стаканчик…
Молодик геть непевно йде новим тротуаром, час від часу
сходячи з нього прямо в калюжі. Усі потоки людей уранці стікаються в центр, він іде від центру. В очах порожньо. Та й очей
не видно ¬– так сильно лице опухло від хронічної пиятики. За
ним на відстані тягнеться такого ж типу жінка, гукаючи його по
імені, перемішуючи лагідні слова з матюками. Як і він, вона
теж із тротуару весь час сходить у калюжі на розбитій дорозі,
яку зараз ремонтують комунальники.
Робітники в оранжевих жилетках розбирають гараж, щоб
на його місці вимостити плитку. Раніше тут тротуару зовсім не
було, а тепер аж із двох сторін дороги буде. Вулиця вузенька,
та й багато чого заважає йому пролягати. Під знос пішов не
тільки бетонний гараж: поруч із корчами ялин лежать новенькі
лавки, паркан дитячого майданчика, а головне – єдине в цій
місцевості дерево – розкішна алича, яка навесні була облита цвітом і весь час то гуділа бджолами, то весело цвірінчала
горобцями. Тепер її товстий чорний пеньок лежить догори коренями…
Калюжі під ногами взялися першою кригою. Дошкільнята
не минають жодної баюри, з цікавістю хрумтять тонким льодом. Мама їх весь час окликає і підганяє. Одне дитятко підсковзнулося і впало. У кількох сантиметрах від металевого
штиря, який роками зловісно стирчить із-під землі біля самого
залізничного переходу в Бучі. Налякана мама підбігає піднімати свою дитинку. Очевидно, від однієї лише думки про металевий штир вона враз густо залилася сльозами – ще більше,
ніж її доня...  
Біля стовпів з оголошеннями зупиняються дівчата-підлітки
з довгими косами. Великими літерами там написано: «Волосся. Дорого». «Давай продамо – айфон купимо! Я вже придивилася, який. Як думаєш, вистачить?», – каже одна іншій…
Мимо них, не дивлячись під ноги, мовчки проходять хлопець з дівчиною. Кожен швидко водить по екрану свого сучасного телефону пальцем. Так і йдуть до самої зупинки, жодного
разу не відвівши поглядів від гаджетів.
До автобусної зупинки підійшов енергійний чоловік: «А де
тут кінець черги?» «Та черги як такої  немає, заходять першими ті, хто довше чекає». За мить – маршрутка. Зо три десятки
людей стовпилися біля її дверей. Чоловік був серед перших,
хто в них зайшов…
Кожен великий вчинок починається з безлічі малих.
Кожна доля складається з усього плетива таких непомітних штрихів і деталей, уміння бачити які відкриває таємницю
істинних причин і наслідків усього, що з нами відбувається.
Усе це розсипано, як знаки, як письмена, читати які зможе
кожен, хто має очі та відкрите серце.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

21 листопада в Ірпені
відбувся мітинг-реквієм
з нагоди Дня Гідності та
Свободи. Біля пам’ятного
хреста у сквері Слави
зібралася громадськість,
молодь і представники
влади, аби згадати події,
які стали для України
історичними.

«Революція Гідності і
Свободи ніколи не зітреться з пам’яті народу і залишиться в наших серцях
іменами тих героїв, які для
нас не помруть ніколи. Не-

ВИЗНАННЯ

ВОЛОДИМИР КАРПЛЮК УВІЙШОВ

до топ-двадцятки українських мерів-інноваторів
Ірпінський міський
голова Володимир
Карплюк увійшов до
«Рейтингу українських
мерів-інноваторів».
Проект організований
Міжнародним самітом
мерів та виданням
«Українська правда».
Як повідомляє УП, упродовж двох тижнів професійне журі та громадяни
країни пропонували кандидатури мерів, які ініціюють зміни та впроваджують
інновації у своїх містах. У
результаті надійшло 400
заявок, із яких журі обрало

топ-20 мерів. До рейтингу
потрапили очільники міст
із населенням до 500 тисяч
осіб.
«Ми хочемо показати
успіхи мерів маленьких та
середніх міст на всю країну,
адже незалежно від масштабів міста, їм вдається працювати на своїх громадян,
поліпшувати життя та забезпечувати їхній комфорт»,
– розповіла співзасновниця
Міжнародного саміту мерів
Ірина Озимок.
Діяльність міських голів
була проаналізована за 10ма критеріями, які відповідають світовим аналогам

рейтингу European Capital
of Innovation. Критерії оцінювання стосуються всіх
сфер життя міст.
28–29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому в Києві фондом Western NIS Enterprise
Fund, стануть відомі імена
п’яти фіналістів, яких обере професійне журі. Після цього до 22 грудня на
сайті «Української правди»
проходитиме народне голосування, яке й визначить
найпрогресивнішого мера.
У 20-ку мерів-інноваторів, окрім очільника Ірпеня, потрапили також міські

Уперше в історії Ірпінь матиме
заокеанського побратима
Cтартувала офіційна
процедура налагодження
побратимських
зв’язків між Ірпенем
та американським
містом Мілуокі. Про це
повідомив у Facebook
Ірпінський міський
голова Володимир
Карплюк.

«Відбулося
засідання
Міського
побратимського комітету міста Мілуокі,
де розглянули можливість
налагодження
офіційних
зв’язків з Ірпенем. Члени
Комітету детально ознайомилися з історією створення та розвитку Ірпеня,

к уль турно-мистец ькою
спадщиною, перспективами та планами ірпінської
громади, і тільки після цього дали тверду згоду на
побратимство наших міст»,
– зазначив мер.

Ірпінь за океаном представляла заступник міського голови Наталія Семко.
Нагадаємо, що в червні
цього року для налагодження партнерських стосунків
Мілуокі відвідала ірпінська

Громадські слухання щодо оновлення
Генплану Ірпеня відбудуться у лютому
Не пізніше лютого
2018 року в Ірпені
пройдуть громадські
слухання щодо
оновлення Генерального
плану міста. Про це
інформаційному
агентству ITV повідомив
головний архітектор
Ірпеня Михайло Сапон.
«Ініціювати їх (громадські
слухання – ред.) будемо після того, як основне креслення Генплану буде передане
Інститутом містобудування
до Ірпінської міської ради.
Орієнтовно, за графіком, це
має бути в лютому, можли-

Фото: В. Шилов

голови Вінниці, Житомира,
Івано-Франківська, Рівного,
Тернополя, Ужгорода, Херсона, Хмельницького, Чернівців, Чернігова, Маріуполя, Дрогобича, Миргорода,
Глухова, Бродів, Коломиї,
Тростянця, Долини і Вознесенська.

СПІВПРАЦЯ
делегація на чолі з Володимиром Карплюком. За його
словами, американські міста дуже прискіпливо ставляться до вибору міст-побратимів.
«Це (рішення про побратимство з Ірпенем – ред.)
приємно і відповідально,
адже Мілуокі дотримується
чітких правил і положень
щодо вибору і встановлення
партнерських стосунків. Там
упевнені, що обмежена кількість таких зв’язків іде тільки
на користь обом сторонам»,
– підкреслив Володимир
Карплюк.
Він також повідомив, що
підписання офіційної угоди
про побратимство між Ірпенем та Мілуокі очікується в
січні наступного року.

АКТУАЛЬНО
во навіть швидше», – зазначив М. Сапон.
Окрім того, за його словами, перед громадськими
слуханнями протягом 30
днів будуть прийматися
пропозиції щодо корегування головного містобудівного документа від городян,
громадських
організацій
тощо.
«Кожен зможе запропонувати своє бачення розвитку міста і в письмовій
формі надіслати свої заяви
до Ірпінської міської ради»,
– наголосив М. Сапон.
Нагадаємо, що зараз триває подання пропозицій від
землевласників і землекористувачів для врахування
їх при зміні Генерального
плану міста. Прийом заявок
закінчується 24 листопада.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ІРПІНСЬКА МІСЬКРАДА
взяла під крило
ще одне містечко

З

амість грунту – пряникові коржі, склеєні кремом. Стіни і
дахи будиночків –
теж із пряників. Як і колії
залізниці, що перетинає
містечко, а також іграшковий поїзд, ялинки і навіть
фігурки людей на вулицях. Пряникове «поселення» обнесене огорожею із
солодких трубочок. І вся
ця будівельно-транспортна смакота прикрашена
візерунками з крему та
цукровою пудрою.  
Таке диво за лічені години спорудили на очах у
працівників та відвідувачів
міськради майстри-кондитери з фабрики «Деліція»
разом із юними митцями

із «Irpen Art School». «Будівельними матеріалами»
стали унікальні подарункові набори, з яких можна
складати пряникові хатинки, ялинки та паровозики.
Складові наборів – елементи фігурок із коржів,
інгредієнти для приготування білкового крему та
кондитерські прикраси.
Композицію у холі міськраді монтували з уже готових фігурок, над якими
«будівельники» попрацювали раніше.
«Вихованці художньої
школи «Irpen Art School»
разом із технологами кондитерської фабрики «Деліція» довели, що з наших
пряникових наборів мож-
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КРЕАТИВНО
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Ірпінь ламає стереотипи
іноземців про Україну
Представники української молоді з 21 країни
світу приїхали на кілька днів до Ірпеня на
міжнародну акцію «Українська політика та ЗМІ
очима молоді України і діаспори». Про це на
своїй сторінці у Facebook повідомив Ірпінський
міський голова Володимир Карплюк.

ливо створити ціле містечко. Щопонеділка впродовж трьох тижнів дружна
команда дітей та технологів із захопленням збирала, розмальовувала та
прикрашала запашні пряникові фігурки. Результатом спільної захоплюючої
праці стало казкове пряникове містечко, припорошене солодким сніжком, яке

постало у фойє Ірпінської
міської ради», – розповіла
маркетолог «Деліції» Ольга
Штанько.
Для довершення передноворічного настрою
всередині пряникових будиночків засвітилися кольорові вогники. А творчі
діти ще й прикрасили пряниками ялинку, під якою
виросла солодка забудова.    

Він відзначив, що до нашого міста, зокрема, завітали гості з Франції, Греції, Аргентини, Італії, Фінляндії, Естонії, Австралії, Ізраїлю та інших країн.
«Прогулявшись Ірпенем і відвідавши міські установи, молодь була відверто вражена сучасним розвитком міста. Більшість зізналися, що їхали в Україну із зовсім іншими уявленнями та очікуваннями.
Приємно, що Ірпінь ламає стереотипи іноземців про
нашу країну», – зазначив мер.

ФОТОФАКТ

ДОБРІ НОВИНИ

НОВА МАРШРУТКА З’ЄДНАЄ ДВІ «СТОРОНИ» ІРПЕНЯ
Міська влада планує
протягом місяця
запустити новий
маршрут громадського
транспорту, який з’єднає
дві частини Ірпеня,
розділені залізницею.
Про це на своїй сторінці
у Facebook повідомив
перший заступник
міського голови Дмитро
Христюк.
«Головне завдання нового маршруту – надати
можливість ірпінцям без
додаткових пересадок доїхати з одного кінця Ірпеня

затверджений після обговорення «за участі діючих
перевізників, депутатів Ірпінської міської ради та керівників відділу економіки і
управління інфраструктурного розвитку».
«Плануємо, що новий
маршрут з’явиться вже
впродовж місяця. Після остаточного погодження і вирішення всіх організаційних
тивних послуг», – зазначив питань усю інформацію
оприлюднимо у соціальних
посадовець.
За його словами, про- мережах та офіційних ЗМІ»,
ект нового маршруту був – додав Д. Христюк.
Фото: С. Середенко

в інший кінець міста, та щоб
цей маршрут проходив біля
головних об’єктів соціальних, медичних і адміністра-

ПРОБЛЕМА

Ворзельська бібліотека
винайме квартиру
Ворзельська селищна
бібліотека ім. Бедзика
розташована в будівлі,
спорудженій у 1914 році.
Нині вона в аварійному
стані. Спеціалісти, які
проводили її обстеження
у 2005 та 2007 роках,
одностайно заявляють,
що приміщення не
підлягає капітальному
ремонту. А працівники
бібліотеки та її
відвідувачі, попри
цілком мирний характер
закладу, щодня
ризикують здоров’ям і
життям.
Начальник відділу культури, національностей та
релігій Ірпінської міської ради Євгенія Антонюк
наполягає на терміновому переїзді бібліотеки в
інше приміщення. Стеля
у книгосховищі вже падала, а дах рясно вкритий
тріщинами. Євгенія Петрівна розповідає, що в
цьому році ледве вдалося
ввімкнути в бібліотеці опалення, адже, відповідно до
вимог ПАТ «Київоблгаз»,
необхідно розробити проектно-кошторисну
документацію на будівництво
котельні та реконструкцію
системи газопостачання, а
через нинішній технічний
стан приміщення виконати
це неможливо.
На думку Євгенії Антонюк, найбільш правильним

оперативним
рішенням
на даний момент має стати тимчасове перенесення
книгосховища до Центру
культури
«Уваровський
дім». Зараз дві кімнати там
займає житлово-комунальне підприємство, яке не
тільки не має відношення
до культурної діяльності,
але й не відшкодовує вартість спожитих енергоносіїв
і взагалі «оселилося» в закладі без договорів оренди.
Тому Є. Антонюк направила листа селищному голові
Ворзеля Ларисі Федорук із
проханням відселити КП
«ВУЖКГ» з «Уваровського
дому», а займані ним кімнати виділити для тимчасового розташування бібліотеки
ім. Бедзика. Також начальник відділу культури ІМР
зазначила, що селищна влада мала б вирішити питання
про надання книгосховищу
нового приміщення – адже
це її компетенція.  
Не всі у Ворзелі схвально сприйняли новину про
можливий переїзд бібліотеки. Проти виступили члени комісії селищної ради з
питань соцзахисту, освіти,
охорони здоров’я і культури. Їхніх аргументи: в «Уваровському домі» не вистачить місця для зберігання
35 тисяч книжок, кімнати
розташовані на другому
поверсі, куди не всім зручно підійматися, а житлоко-

Фото: С. Середенко
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Ірпінському госпіталі Міністерства оборони
України силами міста завершується будівництво тротуарних доріжок для пересування на інвалідних візках воїнів, які отримали
поранення і проходять курс відновлювальної реабілітації. «Вже з наступного тижня наші захисники
зможуть пересуватися новими зручними доріжками та отримувати позитивні емоції від оздоровчих
прогулянок!», – зазначає на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк.

ДЕШЕВО І СВІТЛО:

ірпінські вулиці переходять на
сучасне економне освітлення
Фото: С. Середенко

Фото: Ю. Бережко-Камінська

мунгосп переселити нікуди.
І, звісно, натяк на відповідальність Ірпеня за нинішню ситуацію.
З цього приводу Євгенія Антонюк зазначає, що
стан важливих для селища
об’єктів повинен хвилювати не тільки Ірпінську
міськраду, а й місцеву громаду. «Зверніть увагу на
бібліотеку в Гостомелі, який
теж підпорядкований ІМР.
Приміщення книгосховища
– у старій хатині, яка зараз
відремонтована, утеплена,
обладнана, має прибудований внутрішній санвузол…
Всі селищні голови опікувались бібліотекою, знаходили можливості для вчасних
ремонтів і реконструкцій.
Де були попередні селищні
голови Ворзеля, під носом
у яких, у буквальному значенні слова, руйнувалась
бібліотека? Я розумію, що
пані Лариса Федорук не
може вирішити в один момент питання, яке роками
нівелювалось. Але якщо
вона його таки зрушить з
місця, це буде неоціненним
внеском у розвиток куль-

тури селища», – відзначає
Євгенія Петрівна. Водночас
вона наголошує, що Ірпінь
осторонь не стоїть: лише в
цьому році ІМР придбала
для бібліотеки комп’ютер,
закупила книг на 15 тис.
грн, здійснила підписку періодичних видань тощо. За
її словами, селищна рада
також бореться з проблемами, але головне питання
– виїзд із аварійної будівлі
– поки що вирішити не вдалося.
Що стосується місця,
куди має перебратися бібліотека, то варіант із
«Уваровським домом» – не
догма. Переїзд до Центру
культури нині виглядає найлогічнішим рішенням, але
Євгенія Антонюк наголошує, що відкрита до будьяких інших пропозицій.
А тим часом згадана
комісія Ворзельської селищної ради не придумала
нічого кращого, як попросити в Ірпеня гроші на…
поточний ремонт аварійної
бібліотеки.   
Наталія РИБАЛЬСЬКА

Нещодавно в Ірпені по вул. Котляревського
замінено 35 ртутних ламп на енергоощадні.
Раніше – на вулиці Антонова, від підземного
переходу до нової автостанції. На черзі – вулиця
Пушкінська. Для цього закуплено 70 LED-ламп.
Перші LED-ліхтарі на вулицях Ірпеня почали з’являтися три роки тому. За цей час сучасне освітлення
встановлено майже на 10 вулицях. На сьогодні сучасне економне освітлення є на Центральній площі
Ірпеня, на вулицях Шевченка, Соборній (зі сторони
мікрорайону БКЗ), Чехова, Грибоєдова, Павленка,
Алієвої та в мікрорайоні Стоянка (зі сторони в’їзду
в Ірпінь).
Кожна така лампа окуповує себе за 3 роки і працює на гарантії мінімум 5 років. Ірпінські керманичі
запевняють, що зупинятися не планують, будуть і надалі поступово замінювати освітлення і заощаджувати.
Адже за підрахунками фахівців, LED-ліхтарі дозволять
місту зменшити витрати на освітлення вулиць на 3040%.
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ЧИ ЛЕГКО ОТРИМАТИ
«доступні» ліки?

Першого квітня цього року в Україні стартувала урядова програма
«Доступні ліки». Міністерство охорони здоров’я обіцяло, що пацієнти
з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та
бронхіальною астмою зможуть отримувати необхідні медикаменти
безкоштовно або з невеликою доплатою. Редакція «ІВ» вирішила
дізнатися, наскільки ж доступними є «доступні» ліки.

Наталя РИБАЛЬСЬКА
них звертатися, наразі заНа сайті Міністерства
лежить від адреси реєстра- охорони здоров’я є список
Програма передбачає, ції пацієнта.  
аптек, де можна отримати
що хворий повинен звербезкоштовні медпрепаранутися до лікаря (на сайті ДЕ ХОВАЮТЬСЯ
ти. Приірпіння представМОЗ не конкретизовано,
лене в цьому переліку
до якого саме), отримати «ДОСТУПНІ ЛІКИ»?
лише трьома закладами:
правильно оформлений
Отримати рецепт на це дві «Аптеки доброго
рецепт і зайти до найближ- «Доступні ліки» – не єдина дня» в Ірпені (вул. Ценчої аптеки, яка бере участь проблема. Далі потрібно тральна 6г/3 і вул. Антоу проекті «Доступні ліки». знайти аптеку, де працю- нова, 4а) та одна аптека
В одній із аптек Ірпеня ють за цією програмою. на вул. Доківській, 27 у
фармацевти
пояснили, Адже кожна аптека сама Коцюбинському. Водновід яких лікарів прийма- вирішує – брати участь в час «ІВ» знайшов ще одне
ють рецепти: «Звісно, що урядовій програмі чи ні. місце, де діє програма
«доступні» ліки не може Виявилося, що більшість «Доступні ліки» – це Міжлівиписати будь-який лікар. фармацевтів її чомусь іг- карняна аптека Ірпінської
Рецепти ми приймаємо
міськради, розміщена в
лише від терапевта, ендо- норують. Кореспондент міській поліклініці на вул.
кринолога, кардіолога та «ІВ» обійшла сім ірпін- Садовій, 38. Інформація
ських аптек, у жодній з
сімейного лікаря».
про неї також є на сайті
Де
знайти
перших яких із «доступними» ліка- МОЗ, але там помилково
трьох фахівців із цього ми не працюють.  
вказана адреса Ірпінської
«Про безкоштовні ліки центральної міської лікарпереліку, більшості громадян зрозуміло, а от як люди взагалі майже не за- ні в Бучі.  
потрапити до сімейного питують», – пояснює праЗауважимо, що на полікаря, для багатьох усе цівниця одного з закладів. чатку травня в Ірпені ще
ще залишається загадкою. В іншій аптеці наш жур- не було жодної аптеки, де
У приймальні міської полі- наліст виявилась першою надавали «доступні» преклініки нам пояснили, що людиною, хто запитав про парати. У Ворзелі та Гостесімейні лікарі приймають програму «Доступні ліки». мелі їх немає досі.
в амбулаторіях, яких в Ір- Принаймні, так стверджуВ аптеці, яка розпопені аж чотири. До якої з ють її співробітники.
всюджує «доступні» ліки в

ЯК ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ?

Коцюбинському, нам розповіли, що по безкоштовні
медикаменти до них звертаються щодня. «Наша
аптека працює за цією
програмою ще з травня,
і кожного дня до нас приходять із рецептами на
«доступні» ліки. На щастя,
медикаментів
вистачає.
Для кожної діючої речовини (на яку й виписують рецепт) є вибір із двох-трьох
варіантів», – розповідає
завідувачка.
В «Аптеках доброго
дня» в Ірпені також вистачає ліків, хоча пацієнти
звертаються так само часто. «Препарати є завжди.
Якщо щось закінчується,
то вже наступного дня постачають нові медикаменти», – коментує фармацевт
на вул. Антонова, 4А.

вирішили підтримати урядову програму? Можливо
тому, що медикаменти
видаються за рахунок аптеки, а на повернення коштів із держбюджету треба
чекати невідомо скільки?
Та фармацевти таку гіпотезу не підтвердили. «У
нас жодного разу не було
затримки з поверненням
коштів. Їх повертають
завжди вчасно», – запевняють вони.
Щоправда, завідувачка
аптеки в Коцюбинському
розповіла, що одного разу
кошти повертали більше
трьох тижнів, і тому протягом п’яти днів безкоштовні ліки не відпускали. Але
цей випадок вона називає
винятком.  
Схоже на те, що більшість аптек ігнорують програму «Доступні ліки» без
НЕ В ГРОШАХ НЕЩАСТЯ
особливих причин – лише
Чому лише чотири ап- щоб не ускладнювати собі
теки в Ірпінському регіоні життя.

КОМУ ПОТРІБНІ
«ДОСТУПНІ» ЛІКИ?
«Держава склала список
медикаментів, які закуповуються під цю програму. На
жаль, більшість цих препаратів – українського виробництва, і пацієнти вважають
їх малоефективними. Тому
люди часто відмовляються
від виписаних нами рецептів», – каже головний лікар
Ірпінської міської лікарні Андрій Тумасов.
Однак усі фармацевти, до
яких ми звернулися, стверджують протилежне. Запевняють, що пацієнти ніколи
не відмовляються від медикаментів, які виписали лікарі.
Різниця лише в тому, що ті,
хто заможніший, обирають
ліки з доплатою. А для малозабезпечених людей урядова
програма може бути єдиною
можливістю отримати необхідні ліки.

РЕЗОНАНС

Коцюбинське: ГАЗОВА АТАКА

Фото: з мережі Фейсбук

Історія з (не)опаленням у Коцюбинському отримала несподіваний
поворот. Останні повідомлення з селища схожі на поліцейську
хроніку: тітушки, погрози, насилля, Кримінальний кодекс…
Принаймні такими фарбами змальовує події прес-служба ПАТ
«Київоблгаз», працівники якого мали нагоду поспілкуватися з
«силовим крилом» селищної влади.
Наталя РИБАЛЬСЬКА

«В

селищі
Коцюбинському у кількох
котельнях
невідомими особами за
підтримки місцевої влади
було варварськи зірвано
попереджувальні знаки та
пломби і самовільно відновлено газопостачання,
що є грубим порушенням
Правил безпеки і створює
загрозу життю та безпеці
мешканців, а також може
призвести до техногенних
наслідків. Тітушки, очолювані місцевою владою,
з погрозами фізичного
насилля перешкоджали
працівникам ПАТ «Київоблгаз» у доступі   до
газових приладів цих котелень, про що складено
заяву про кримінальне
правопорушення за ст.
206 Кримінального кодексу України», – повідомляє газова компанія.
У повідомленні наголошується, що «за таких
обставин «Київоблгаз» не
може гарантувати безпеку газопостачання жителів Коцюбинського».

Нагадаємо, що опалення не запускалось у зв’язку з відсутністю лімітів на
газ, адже у ТОВ «УкрОпт
Мастер-Енерго» – основного постачальника тепла
в селищі – були борги перед НАК «Нафтогаз України» через некомпенсовану різницю в тарифах.
Погашення боргів, як це
не парадоксально, блокувалося селищною владою. Депутати Ірпінської
міської ради та її виконавчий комітет виділили
1,7 млн грн для погашення заборгованості. Окрім
того, ірпінська влада надала 1 млн грн авансу,
щоб запустити опалення
у школі, дитячих садочках та лікарні Коцюбинського. Вся паперова
робота була проведена,
гроші перерахували і до
20 листопада планували
ввімкнути опалення в селищі. Здавалося, більше
нічого не може стати на
заваді початку опалювального сезону. Проте
ситуація загострилася ще
більше.

Як уже повідомлялося,
раніше селищний голова
Ольга Матюшина подала
до суду на «Мастер-Енерго» з метою відсудити
котельні. Судова справа,
як і очікувалося, затягнулась, і рішення суду першої інстанції з’явилося
лише зараз. 13 листопада
Шевченківський райсуд
постановив арештувати
котельні та передати їх
на зберігання Управлінню
житлово-комунального господарства «Біличі». Вже наступного дня
основний постачальник
тепла в селищі звільнив
приміщення. Але ж ліміти
на газ отримала від «Нафтогазу України» саме
компанія «Мастер-Енерго»! У той же час УЖКГ
«Біличі» не має права
виробляти тепло, а лише
може «зберігати» котельні. Попри це «невідомі
активісти» і представники
місцевої влади вирішили
захопити ці котельні та
незаконно запустити опалення.
«УЖКГ «Біличі» зараз
надає тепло незаконно.

Ми сподіваємось, що розгляд апеляції на рішення
суду, який відбудеться
28 листопада, буде позитивним і котельні повернуться у власність
«Мастер-Енерго», – зазначив заступник селищного
голови
Коцюбинського
Петро Пушанко.
«За відсутності лімітів
на газ газорозподільне
підприємство не має юридичних підстав для розподілу газу, і таке споживання, згідно з Кодексом
газорозподільних систем,
вважається несанкціонованим відбором природного газу», – наголошують
і в «Київоблгазі».
Тим часом Ольга Матюшина, її покровителі та
прибічники
традиційно
заявляють, що у затрим-

ці опалювального сезону
винні… влада Ірпеня і
«Мастер-Енерго».
«Гроші знайшли у розмірі 2,7 млн грн, але монополіст – ТОВ «Мастер-Енерго» – не хоче надавати
тепло населенню і тероризує людей», – пише
близька до Матюшиної
журналістка Ірина Федорів. І жодного слова про
те, що ці гроші надала
саме ірпінська влада.
«Йдеться не про звичайну
безгосподарність
місцевих чиновників, а
про зумисну політику,
спрямовану на зрив опалювального сезону в селищі. Її визначає впливовий київський синдикат
політиків і бізнесменів…
Серед головних публічних
осіб синдикату – селищна

голова Ольга Матюшина і
нардеп Ольга Червакова,
яка забезпечує політичне
прикриття і представляє у
парламенті інтереси колишнього регіонала Павла
Климця – власника будівельної імперії «Атлант»,  
– зазначає у блозі на Кореспондент.net політолог
Андрій Воропаєв.
За його словами, «Червакова і Матюшина спекулюють на очікуваннях
людей отримати тепло в
домівки, натомість маючи
абсолютно прагматичні інтереси, пов’язані з розподілом бюджетних коштів».
«У даному випадку йдеться про класичний випадок,
коли злодій найдужче кричить про необхідність ловити злодія», – резюмував
політолог.

ОФІЦІЙНО
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Як отримати особистий
цифровий підпис і навіщо?

Сучасний світ швидко розвивається, постійно з’являються нові
технології, які дозволяють людству виконувати деякі операції більш
зручно і швидко. Наприклад, ЕЦП – електронний цифровий підпис.
ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Електронний підпис –
дані в електронній формі,
які додаються до інших
електронних даних або
логічно з ними пов’язані
та призначені для ідентифікації
підписувача
цих даних. Електронний
цифровий підпис накладається за допомогою
особистого ключа і перевіряється за допомогою
відкритого ключа.
Закон про електронний
цифровий підпис набрав
чинності ще з січня 2004
року, в якому чітко визначені поняття, сфера використання та юридична
сила електронного цифрового підпису.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО?
Електронний цифровий підпис може використовуватись як юридичними так і фізичними
особами як аналог власноручного підпису для

надання
електронному
документу
юридичної
сили. Юридична сила
електронного документа,
підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі
паперового документа із
власноручним підписом
правоздатної особи та печаткою.
Із часів прийняття закону, ЕЦП користувались в
основному для підписання електронних документів, але не всі знають, що
за допомогою ЕЦП можна
ще отримати доступ до
своїх персональних даних, не виходячи з дому!
Наприклад, вхід на
портал електронних послуг ПФУ за допомогою
ЕЦП.
Вхід за допомогою ЕЦП
надає можливість доступу до своїх персональних
даних: про страхувальників, страховий стаж (стаж
для призначення пенсії),
дані про заробітну плату, з якої було сплачено

страхові внески, дані про
призначену пенсію (електронна пенсійна справа),
можливість зберегти так
звану довідку ОК-5, довідку про доходи (для пенсіонерів), а також низку
інших переваг, таких як,
наприклад, подати заяву
на призначення пенсії, запит на підготовку паперових документів тощо.
До речі, довідку ОК-5,
яку ви завантажили собі
на комп’ютер з порталу
електронних послуг ПФУ у
форматі xml, можна потім
завантажити у Пенсійний
калькулятор на pensia.
ua для самостійного розрахунку своєї майбутньої
пенсії або перевірки правильності
нарахування
вже призначеної (після
2004 року). І все це – не
виходячи з дому!

центрі сертифікації ключів.
Акредитований центр
сертифікації ключів має
право:
• надавати послуги
електронного цифрового
підпису та обслуговувати
виключно посилені сертифікати ключів;
• отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації підписувача і формування
посиленого сертифіката
ключа, безпосередньо у
юридичної або фізичної
особи чи її представника.
ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ ЕЦП?
У деяких таких центрах
ЕЦП в Україні мож- послуга отримання елекна отримати в одному з тронного підпису платна,
АЦСК – акредитованому але є й безкоштовні варі-

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

«Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків
для платного паркування транспортних засобів в Ірпені»

З

метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб,
їх об’єднань, КП «Контроль благоустрою міста»
Ірпінської міської ради
Київської області повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного
акту – рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного
паркування транспортних засобів у місті Ірпені
Київської області».
Проект
розроблений
комунальним
підпри-

ємством «Контроль благоустрою міста» Ірпінської
міської ради Київської області.
Метою прийняття рішення є впорядкування
вуличного паркування в
місті; сприяння виправленню транспортної ситуації в місті, деформованої в сторону приватних
автомобілів; забезпечення
найбільш
гармонійного
використання громадського простору в інтересах
усіх мешканців міста.
Підставою для розробки проекту є прийняте
рішення виконавчим комітетом Ірпінської міської ради від 30.2.2013 р.

№238 «Про встановлення тарифів на послуги з
утримання майданчиків
для платного паркування
транспортних засобів у м.
Ірпінь».
Проект разом з аналізом регуляторного впливу
оприлюднюється у мережі
Інтернет: на Інтернет-сторінці Ірпінської міської
ради в рубриці «Регуляторна політика».
Із текстом проекту та
аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися також у відділі
економіки
виконавчого
комітету Ірпінської міської
ради (каб. №28) та в комунальному підприємстві

«Контроль
благоустрою
міста» Ірпінської міської
ради Київської області (м.
Ірпінь, вул. Шевченка, 5).
Зауваження та пропозиції у письмовій формі від
фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного
місяця з дня оприлюднення на адресу розробника:
08200, Київська область,
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5, КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської
міської ради Київської
області, або на email:
kpkontrol_irpen@ukr.net.
Директор
КП «Контролько благоустрою
міста» Є.В. АЛЄКСЄЄВА

Запрошуємо стати присяжними Ірпінського міського суду
Згідно з поданням
№03-41/408 від 22 березня 2017 року територіального управління
Державної судової адміністрації України в Київській
області та відповідно до
порядку
затвердження
списку присяжних, передбаченого ст. 58 Закону
України «Про судоустрій
та статус суддів України»
просимо вас подати на
затвердження кандидатури до списку присяжних
Ірпінського міського суду.
Кандидат на присяжного має відповідати таким
вимогам:
► громадянин України;
► досяг тридцяти років;
► постійно проживає
(зареєстрований) на території, на яку поширюється

юрисдикція Ірпінського
міського суду.
Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:
► визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
► які мають хронічні
психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя,
присяжного;
► які мають не зняту чи
непогашену судимість;
► народні депутати
України, члени Кабінету
Міністрів України, судді,
прокурори, працівники
органів внутрішніх справ
та інших правоохоронних
органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні

службовці, посадові особи
місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси,
члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;
► особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення;
► громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
► особи, які не володіють державною мовою.
Особам, які бажають
бути включеними до списку присяжних, необхідно
у місячний термін подати
до Ірпінської міської ради
(м. Ірпінь, вул. Шевченка,
2-а, каб. №68) документи:

- заяву на ім’я міського
голови;
- ксерокопії паспорта громадянина України
(1–2 сторінки та з інформацією про останнє місце
реєстрації
проживання
кандидата);
- документ, що підтверджує відсутність судимостей;
- документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших
захворювань, що перешкоджають виконанню
обов’язків присяжного;
- контактний номер телефону.
Телефони для довідок:
63-069, 60-319 (юридичний відділ Ірпінської міської ради).
Офіційний сайт
Ірпінської міської ради

анти, наприклад, у «Приватбанку». Для цього,
звичайно, потрібно бути
клієнтом «Приватбанку»
і мати доступ до «Приват24».
Для отримання електронного
підпису
в
акредитованому
центрі сертифікації ключів
«Приватбанку» потрібно
перейти за посиланням:
acsk.privatbank.ua/service
(бажано це робити з браузера
GoogleChrome),
перейти
на
сторінку
online-сервіси та натиснути на «отримати сертифікат». Далі вам потрібно
буде авторизуватись у
«Приват24».

Після успішної авторизації з’явиться посилання
для скачування спеціального плагіна CryptoPlugin.
Вам потрібно буде скачати його і встановити. Після
цього закрийте браузер,
потім знову відкрийте,
перейдіть на сторінку «отримати сертифікат» і знов
увійдіть у «Приват24».
Перед вами з’явиться сторінка, на якій ви зможете
отримати
електронний
цифровий підпис.
Все, відтепер ви – власник електронного підпису
і можете скористатись всіма його перевагами!
Дмитро ХРИСТЮК,
перший заступник Ірпінського
міського голови

ОГОЛОШЕННЯ

виконавчого комітету Ірпінської
міської ради про конкурс
експертів, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності
Балансоутримувач:
Управління освіти і науки
Ірпінської міської ради,
нежитлові приміщення за
адресою:
- Київська обл., м.
Ірпінь, вул. З. Алієвої,
64 (спортивний зал Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ст.
№12) (763,3 м кв.);
- Київська обл., смт
Гостомель, вул. Проскурівська, 15 (спортивний
зал Ірпінської ЗОШ І-ІІІ
ст. №14) (237,9 м кв.);
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська,
17 (спортивний зал Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ст.
№1) (179 м кв.);
- Київська обл., м.
Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а (спортивний
зал Ірпінської ЗОШ І-ІІІ
ст. №3) (291,2 м кв.);
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40
(частина
нежитлового
приміщення Ірпінської
ДЮСШ) (20,4 м кв.).
Учасникам конкурсу
необхідно подати до
конкурсної комісії такі
документи:
- заяву на участь у
конкурсі за встановленою формою;
- копії установчих документів учасника конкурсу;
- копії документів, що
підтверджують кваліфікацію працівників, які
залучаються до виконання оцінки;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у
встановленому законом
порядку;
- матеріали, в яких
відображається досвід
проведення незалежної
оцінки;
- пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт
та оплати (подаються в
окремому опечатаному
конверті).
Умови конкурсу:
- мінімальний термін
виконання робіт;
- мінімальна вартість
послуг експерта щодо
виконання незалежної
оцінки.
Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт
окремо.
Конкурсну документацію слід подавати
не пізніше як за чотири робочі дні до дати
проведення
конкурсу
(включно) за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №50; тел.
для довідок (04597)
63-260. Конкурс буде
проведено у приміщенні виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
через 14 днів після опублікування інформації
в газеті «Ірпінський вісник».
Перший заступник міського
голови Д.В. Христюк
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ТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛИСТОПАДА – 3 ГРУДНЯ
ВIВТОРОК, 28 ЛИСТОПАДА

ПОНЕДIЛОК, 27 ЛИСТОПАДА

Канал "1+1"

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».
10.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
12.50 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Свати 6».
14.45 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон
2». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 «Голос. Дiти 4».

7.10 М/ф «Хранителi снiв».
9.05 Kids` Time.
9.10 Х/ф «Вторгнення: Битва
за рай». (16+).
11.15 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-пересмiшниця. Частина
1». (16+).
14.10 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-пересмiшниця. Частина
2». (16+).
17.00 Хто зверху?
19.00 Ревiзор.
21.15 Пристрастi за Ревiзором.
23.50 Вар`яти.
1.50 Служба розшуку дiтей.
1.55 Зона ночi.
ICTV

6.25 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
Інтер
11.15 Секретний фронт.
6.00 М/ф.
Дайджест.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 12.45 Факти. День.
Каневським».
13.25 Секретний фронт.
7.00 Новини.
Дайджест.
7.10 «Ранок з Iнтером».
13.40 Х/ф «Зоряна брама».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
15.45 Факти. День.
9.00 Новини.
16.15 Х/ф «Зоряна брама».
9.20 «Ранок з Iнтером».
(16+).
10.20 Х/ф «Бережiть чо16.50 Х/ф «Хiтмен». (16+).
ловiкiв!»
18.45 Факти. Вечiр.
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Любов з випро- 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
бувальним термiном».
20.20 Бiльше нiж правда.
16.10 «Чекай на мене».
21.05 Факти. Вечiр.
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного». 21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
19.00 «Стосується кожного». 22.30 Свобода слова.
20.00 «Подробицi».
0.55 Т/с «Морська полiцiя.
20.40 Т/с «Доярка з ХацаЛос-Анджелес». (16+).
петiвки 3».
Канал "2+2"
0.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6.00 М/ф.
1.15 Х/ф «Осiннiй марафон». 8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
Канал "Україна"
10.40 «ДжеДАI».
6.30 Ранок з Україною.
11.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
7.00 Сьогоднi.
12.05 «Загублений свiт».
7.10 Ранок з Україною.
13.05 Т/с «Ментiвськi вiйни.
8.00 Сьогоднi.
Одеса». (16+).
8.15 Ранок з Україною.
17.20 «Загублений свiт».
9.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
9.30 Зоряний шлях.
18.40 «ДжеДАI».
11.45 Х/ф «Героїня свого
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни.
роману». (16+).
13.40 Т/с «Королева Марго», Київ». (16+).
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни.
1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
Київ». (16+).
15.30 Т/с «Королева Марго», 21.25 Т/с «Кiстки 2». (16+).
1 i 2 с. (12+).
23.00 Т/с «Кiстки 2». (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук». 0.50 «Помста природи».
(12+).
НТН
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
5.25 Т/с «Кулагiн та партне21.00 Т/с «Бiле-чорне», 1
ри». (12+).
i 2 с.
7.00 Х/ф «Дачна подорож
23.00 Сьогоднi.
сержанта Цибулi».
23.30 Х/ф «Смертельнi
8.30 Т/с «Черговий янгол 2».
перегони 2: Франкенштейн (16+).
живий». (18+).
12.00 «Кримiнальнi справи».
1.30 Сьогоднi.
13.20 Т/с «Дуель пiд сонСТБ
цем». (16+).
14.45 «Свiдок».
6.15 «Все буде добре!»
15.05 Т/с «Дуель пiд сон8.15 «Все буде смачно!»
цем». (16+).
10.10 «Зваженi та щасливi
7».
15.30 Т/с «Я - охоронець».
13.00 «Битва екстрасенсiв
(16+).
17».
19.00 «Свiдок».
15.30 «Все буде добре!»
19.30 Т/с «Кулагiн та партне17.30 «Вiкна-Новини».
ри». (12+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
21.20 Т/с «Дуель пiд сонНова iсторiя».
цем». (16+).
19.55 «Хата на тата».
23.15 «Свiдок».
22.00 «Вiкна-Новини».
23.45 Т/с «Кримiналiст».
22.35 «Хата на тата».
(16+).
2.40 «Найкраще на ТБ».
2.00 Т/с «Суто англiйськi
Новий канал
вбивства».
3.40 «Свiдок».
5.00 Абзац.
4.10 «РечДОК».
6.45 Kids` Time.
4.35 «Легенди бандитської
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
Одеси».

Канал "1+1"

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.00 «Мiняю жiнку».
14.45 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон
2». (12+).
22.00 «Модель XL».
23.45 Х/ф «Фантастична
четвiрка». (16+).
Iнтер

5.45 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 «Доярка з Хацапетiвки 3».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 3».
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 «Доярка з Хацапетiвки 3».
0.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
1.10 Х/ф «Не журись!»
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.
9.30 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Бiле-чорне», 3
i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).
1.20 Х/ф «Смертельнi перегони 2: Франкенштейн
живий». (18+).
СТБ

6.35 «Все буде добре!»
8.35 «Сюрприз, сюрприз!»
10.35 «Битва екстрасенсiв
13».
12.45 «МастерШеф 6».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19.55 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Один за всiх».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
6.30 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Друзi».
11.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
15.45 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху?
19.00 Кохання на виживання.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.10 Вар`яти.

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА

Канал «1+1»

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.00 «Мiняю жiнку».
14.40 Т/с «Свати 6».
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
ICTV
«Секретнi матерiали».
6.30 Ранок у великому мiстi. 20.30
21.00
Т/с
«Село на мiльйон
8.45 Факти. Ранок.
2». (12+).
9.15 Надзвичайнi новини з 22.00 «Мiняю жiнку 12».
К. Стогнiєм.
23.35 Х/ф «Фантастична
10.05 Бiльше нiж правда.
четвiрка 2». (16+).
11.00 Т/с «Нюхач 3». (16+).
0.00 «ТСН».
12.05 Х/ф «Жага золота».
0.10 Х/ф «Фантастична
12.45 Факти. День.
четвiрка 2». (16+).
13.25 Х/ф «Жага золота».
Iнтер
14.25 «На трьох».
5.40 М/ф.
15.00 Т/с «Майор i магiя».
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
(16+).
Каневським».
15.45 Факти. День.
7.00 Новини.
16.15 Т/с «Майор i магiя».
7.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
8.00 Новини.
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
К. Стогнiєм.
10.30 Т/с «Доярка з Хаца20.20 Громадянська обопетiвки 3».
рона.
12.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
петiвки 3».
22.30 Т/с «Винищувачi. Ос- 14.00 «Життя на межi».
таннiй бiй». (16+).
14.50 «Речдок».
23.40 Х/ф «Кобра». (16+).
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
Канал «2+2»
17.40 Новини.
6.00 М/ф.
18.00 «Стосується кожного».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 19.00 «Стосується кожного».
10.00 «Спецкор».
20.00 «Подробицi».
10.40 «ДжеДАI».
20.40 Т/с «Доярка з Хаца11.05 «Загублений свiт».
петiвки 3».
13.05 «Вiн, Вона i телевi0.15 «Слiдство вели...» з Л.
зор».
Каневським».
15.20 Х/ф «Гра на виживанКанал «Україна»
ня». (16+).
6.30 Ранок з Україною.
17.20 «Загублений свiт».
7.00 Сьогоднi.
18.15 «Спецкор».
7.10 Ранок з Україною.
18.40 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
Київ». (16+).
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. 9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
Київ». (16+).
11.30 Реальна мiстика.
21.30 Т/с «Кiстки 2». (16+).
13.30 Агенти справедливостi.
22.10 Т/с «Кiстки 3». (16+).
(16+).
23.05 Т/с «Кiстки 2». (16+).
15.00 Сьогоднi.
0.55 «Помста природи».
15.30 Агенти справедливостi.
(16+).
НТН
16.00 Iсторiя одного злочину.
8.30 Ранковий «Свiдок».
(16+).
9.00 Х/ф «Нiчний мотоци18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
клiст».
(12+).
10.25 «Кримiнальнi спра19.00 Сьогоднi.
ви».
19.45 «Говорить Україна».
12.15 «Страх у твоєму домi». 21.00 Т/с «Бiле-чорне», 5 i 6 с.
13.55 Т/с «Елементарно 4». 23.00 Сьогоднi.
(16+).
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи14.45 «Свiдок».
ну». (16+).
15.05 Т/с «Елементарно 4».
СТБ
(16+).
7.05
«Все
буде
добре!»
15.10 Т/с «Дуель пiд сон9.10 «Все буде смачно!»
цем». (16+).
10.05 «Битва екстрасенсiв
17.10 Т/с «Суто англiйськi
13».
вбивства».
12.25 «МастерШеф 6».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
ри». (12+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
21.30 Т/с «Грейспойнт».
Нова iсторiя».
(16+).
19.55 «МастерШеф 7».
23.15 «Свiдок».
22.00 «Вiкна-Новини».
23.45 Т/с «Кримiналiст».
22.45 «МастерШеф 7».
(16+).
0.05 «Один за всiх».
1.55 Т/с «Елементарно 4».
Новий канал
(16+).
2.40 «Свiдок».
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
3.10 «Випадковий свiдок».

6.35 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.10 Kids` Time.
8.15 Т/с «Друзi».
11.20 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
15.50 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху?
19.00 Вар`яти.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Пацанки. Нове життя.
23.10 Зорянi яйця.
2.55 Служба розшуку дiтей.

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

Канал "1+1"

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».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
ICTV
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан6.30 Ранок у великому мiстi. ня». (12+).
8.45 Факти. Ранок.
19.30 «ТСН».
9.15 Надзвичайнi новини з К. 20.30 «Секретнi матерiали».
Стогнiєм.
21.00 Т/с «Село на мiльйон
10.00 Громадянська оборона. 2». (12+).
11.00 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
12.05 Х/ф «Кобра». (16+).
23.00 «Право на владу».
12.45 Факти. День.
0.30 «ТСН».
13.25 Х/ф «Кобра». (16+).
Iнтер
14.25 «На трьох».
15.00 Т/с «Майор i магiя».
7.00 Новини.
(16+).
7.10 «Ранок з Iнтером».
15.45 Факти. День.
8.00 Новини.
16.15 Т/с «Майор i магiя».
8.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
9.00 Новини.
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
9.20 «Ранок з Iнтером».
18.45 Факти. Вечiр.
10.40 Т/с «Доярка з Хаца19.20 Надзвичайнi новини з петiвки 3».
К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Секретний фронт.
12.25 Т/с «Доярка з Хаца21.05 Факти. Вечiр.
петiвки 3».
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
14.00 «Життя на межi».
22.30 Т/с «Винищувачi. Остан- 14.50 «Речдок».
нiй бiй». (16+).
23.45 Х/ф «Танго i Кеш». (16+). 15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
Канал «2+2»
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
6.00 М/ф.
19.00 «Стосується кожного».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
20.00 «Подробицi».
10.00 «Спецкор».
20.40 Т/с «Доярка з Хаца10.40 «ДжеДАI».
петiвки 3».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор». 0.00 «Слiдство вели...» з Л.
14.30 Х/ф «Граф Монте-КрiКаневським».
сто».
Канал "Україна"
17.20 «Загублений свiт».
6.30 Ранок з Україною.
18.15 «Спецкор».
7.00 Сьогоднi.
18.55 Кубок України з фут7.10 Ранок з Україною.
болу. 1/4 фiналу. «Десна»
8.00 Сьогоднi.
- «Динамо».
8.15 Ранок з Україною.
21.00 Т/с «Кiстки 3». (16+).
22.35 Т/с «Кiстки 2». (16+).
9.00 Сьогоднi.
0.25 «Помста природи».
9.30 Зоряний шлях.
2.30 Х/ф «Захар Беркут».
11.30 Реальна мiстика.
4.05 «Облом.UA».
13.30 Агенти справедливостi.
(16+).
НТН
15.00 Сьогоднi.
8.30 Ранковий «Свiдок».
15.30 Агенти справедливостi.
9.00 Х/ф «34-й швидкий».
(16+).
10.35 «Кримiнальнi справи». 16.00 Iсторiя одного злочину.
12.25 «Страх у твоєму домi».
(16+).
14.15 Т/с «Елементарно 4».
18.00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(16+).
(12+).
14.45 «Свiдок».
19.00 Сьогоднi.
15.05 Т/с «Елементарно 4».
19.45 «Говорить Україна».
(16+).
15.20 Т/с «Грейспойнт». (16+). 21.00 Т/с «Бiле-чорне», 7 i 8 с.
23.00 Сьогоднi.
17.10 Т/с «Суто англiйськi
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочивбивства».
ну». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнеСТБ
ри». (12+).
21.30 Т/с «Грейспойнт». (16+). 7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
23.15 «Свiдок».
10.05 «Битва екстрасенсiв
23.45 Т/с «Кримiналiст».
13».
(16+).
12.20 «МастерШеф 6».
2.00 Т/с «Елементарно 4».
15.30 «Все буде добре!»
(16+).
17.30 «Вiкна-Новини».
2.40 «Свiдок».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
3.10 «Випадковий свiдок».
Нова iсторiя».
3.25 «РечДОК».
19.55 «Зваженi та щасливi 7».
3.55 «Легенди бандитської
22.00 «Вiкна-Новини».
Одеси».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
4.20 «Правда життя. Про23.05 «Один за всiх».
фесiї».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

П`ЯТНИЦЯ, 1 ГРУДНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
6.35 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.10 Kids` Time.
8.15 Т/с «Друзi».
11.20 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
15.50 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху?
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.05 Пацанки. Нове життя.
23.00 Суперiнтуїцiя.
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.

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».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.50 «Мiняю жiнку».
15.00 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
22.20 «Вечiрнiй Київ».
0.15 Бойовик «Швидкiсть 2:
Круїз пiд контролем». (16+).
4.15 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».
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СУБОТА, 2 ГРУДНЯ

16.30 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Київ вдень i вночi.
22.45 Кохання на виживання.
0.45 Зорянi яйця.
2.40 Служба розшуку дiтей.
ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.00 Т/с «Нюхач 3». (16+).
12.05 Х/ф «Найманi вбивцi».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Найманi вбивцi».
(16+).
15.30 «На трьох».
15.45 Факти. День.
16.15 «На трьох».
16.30 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.05 Комiк на мiльйон.

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.45 «Свiтське життя».
10.20 «Голос. Дiти 4».
12.35 Т/с «Село на мiльйон
2». (12+).
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Модель XL».
2.00 «Лiга смiху».
Iнтер

5.50 М/ф.
6.30 «Чекай на мене».
8.00 Х/ф «Живе такий хлопець».
10.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком».
11.50 Х/ф «Баламут».
13.40 Х/ф «Право на
Надiю». (16+).
15.40 Х/ф «Арфа для коханої». (16+).
17.30 Шоу «Каролiна. 20
рокiв на сценi».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Час будувати».
22.00 Т/с «Своя правда»,
1-4 с.

7

НЕДIЛЯ, 3 ГРУДНЯ

9.50 Ревiзор.
12.00 Пристрастi за Ревiзором.
14.45 Вар`яти.
16.45 Зорянi яйця.
18.40 Х/ф «Людина-павук».
21.00 Х/ф «Людина-павук
2».
23.30 Х/ф «Арахнофобiя».
(16+).
1.30 Х/ф «Внизу». (18+).
ICTV

7.20 Я зняв!
9.15 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
11.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
13.15 Дизель-шоу.
16.15 Х/ф «Гранд реванш».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Розлом Сан-Андреас». (16+).
22.30 Х/ф «Глобальне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес». (16+).
0.45 Х/ф «Дилер». (18+).

Канал «1+1»

6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.50 «Свiт навиворiт 9».
11.55 «Свiт навиворiт 6».
12.45 Т/с «Свати 6».
13.45 Т/с «Свати 6».
14.50 Т/с «Свати 6».
15.55 Т/с «Свати 6».
17.05 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 4».
23.10 «Вечiрнiй Київ».
1.00 «Аргумент Кiно».
1.40 «Свiтське життя».
4.25 М/ф «Як козаки...»
Iнтер

6.45 Топ-модель по-українськи.
9.10 Kids` Time.
9.15 М/ф «Атлантида: Загублена iмперiя».
11.10 Kids` Time.
11.15 Х/ф «Школа Авалон».
13.10 Х/ф «Людина-павук».
15.45 Х/ф «Людина-павук 2».
18.10 Х/ф «Людина-павук:
Ворог в тiнi».
21.00 Х/ф «Макс Стiл». (12+).
23.10 Х/ф «Понiвечений».
(18+).
1.10 Х/ф «Арахнофобiя».
(16+).
ICTV

4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.00 Факти.
5.25 Бiльше нiж правда.
7.10 Т/с «Слiдчi». (16+).
9.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.10 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.05 Х/ф «Глобальне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес». (16+).
16.30 Х/ф «Розлом Сан-Андреас». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Команда «А».
(16+).
23.10 Комiк на мiльйон.
1.30 Х/ф «Дилер». (18+).

6.00 М/ф.
6.20 Х/ф «Кохана жiнка меICTV
ханiка Гаврилова».
8.00 «Вдалий проект».
6.30 Ранок у великому мiстi.
9.00 «Готуємо разом».
Iнтер
8.45 Факти. Ранок.
10.00 «Орел i решка. Рай i
9.15 Надзвичайнi новини з К. 6.20 «Слiдство вели...» з Л.
пекло».
Каневським».
Стогнiєм.
11.00 «Орел i решка. Переза7.00
Новини.
10.10 Секретний фронт.
вантаження».
7.10 «Ранок з Iнтером».
11.10 Т/с «Нюхач 3». (16+).
12.00 «Орел i решка. Ювiлей8.00
Новини.
12.10 Х/ф «Танго i Кеш». (16+).
ний».
8.10 «Ранок з Iнтером».
13.00 Х/ф «Оскар».
12.45 Факти. День.
Канал «2+2»
9.00 Новини.
14.45 Концерт «Мiсце зу13.25 Х/ф «Танго i Кеш». (16+). 9.20 «Ранок з Iнтером».
Канал «2+2»
6.00 М/ф.
стрiчi».
14.55 Т/с «Майор i магiя».
Канал
«Україна»
10.40 Т/с «Доярка з Хаца7.50 «Цiлком таємно».
6.00 М/ф.
16.10 «Час будувати».
(16+).
петiвки 3».
8.50 «Загублений свiт».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 7.00 Сьогоднi.
18.00 Т/с «Домогосподар», 1 i
12.00
Новини.
15.45 Факти. День.
10.00 «Спецкор».
7.15 Т/с «Бiле-чорне», 1-7 с. 9.50 Т/с «Ментiвськi вiйни. 2 с. (12+).
Канал «2+2»
12.25 Т/с «Доярка з ХацаОдеса». (16+).
16.15 Т/с «Майор i магiя».
10.40 «ДжеДАI».
15.00 Сьогоднi.
20.00 «Подробицi».
петiвки 3».
13.50 18 тур ЧУ з футболу. 20.30 Т/с «Домогосподар», 3 i 6.00 «Змiшанi єдиноборства.
11.05 «Загублений свiт».
(16+).
15.20 Т/с «Бiле-чорне»,
14.00 «Життя на межi».
UFC 218». Титульний бiй:
«Чорноморець» - «Зоря».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор». 8-10 с.
17.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
4 с. (12+).
14.50
«Речдок».
Макс Холловей vs Жозе Алдо.
16.00
Х/ф
«Росомаха:
Без15.15
Х/ф
«Таємний
план».
18.10
Т/с
«На
краю
любовi»,
22.20 Х/ф «Егоїст». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
15.50 «Речдок».
Пряма трансляцiя з Детройта
смертний». (16+).
(16+).
1
i
2
с.
0.15
Х/ф
«Двiчi
в
одну
рiчку».
19.20 Надзвичайнi новини з 16.45 «Речдок».
(США).
18.35 Х/ф «Закон доблестi». (16+).
17.20 «Загублений свiт».
19.00
Сьогоднi.
К. Стогнiєм.
17.40 Новини.
9.00 Бушидо.
18.15 «Спецкор».
19.40 Т/с «На краю любовi». (16+).
Канал «Україна»
20.20 Iнсайдер.
10.00 «Бандерлоги».
18.00 «Стосується кожного». 18.40 «ДжеДАI».
20.30 Х/ф «Втеча». (16+).
23.00 Т/с «Герократiя».
11.00 «Помста природи».
20.00 «Подробицi тижня».
21.05 Факти. Вечiр.
22.45 Х/ф «Поцiлунок дра- 6.50 Сьогоднi.
19.15 Х/ф «Мiчений». (16+).
(16+).
12.00 Х/ф «Бiлий шквал».
22.00 Т/с «Бюро легенд».
кона». (18+).
21.15 Х/ф «Закон доблестi».
21.25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
7.45 Зоряний шлях.
0.20 Реальна мiстика.
14.40 Х/ф «Мiчений». (16+).
0.40 «Помста природи».
(16+).
9.00 Х/ф «Її серце».
22.30 Т/с «Винищувачi. Остан- (16+).
3.10 Сьогоднi.
16.40 Х/ф «Конан-варвар».
1.15
Х/ф
«Скринька
Марiї
2.15
Х/ф
«Легенда
про
кня23.15
«Змiшанi
єдинобор11.00
Т/с
«На
краю
любовi».
3.50
Т/с
«CSI.
Мiсце
злочинiй бiй». (16+).
(16+).
Медiчi».
гиню
Ольгу».
ства.
UFC
184».
15.00
Х/ф
«Сусiди
по
розлуну».
(16+).
23.45 Х/ф «Найманi вбивцi».
19.20 18 тур ЧУ з футболу.
3.25
«Облом.UA».
ченню».
Канал «Україна»
НТН
(16+).
СТБ
5.00 «Змiшанi єдинобор17.00 Т/с «Теща-командир», 1 «Динамо» - «Марiуполь».
6.30 Ранок з Україною.
21.25 ПроФутбол.
6.55 Х/ф «Розвiдники».
ства. UFC 218». Титульний i 2 с. (12+).
6.00 Х/ф «За сiрниками».
Канал "2+2"
7.00 Сьогоднi.
23.15 «Змiшанi єдинобор8.30 Ранковий «Свiдок».
8.00 «Караоке на Майдан». бiй: Макс Холловей vs Жозе 19.00 Подiї тижня з Олегом
6.00 М/ф.
7.10 Ранок з Україною.
ства. UFC 218». Титульний бiй:
Алдо. Пряма трансляцiя з Панютою.
9.00 «Все буде смачно!»
9.00 Х/ф «Корпус генерала
8.00 Сьогоднi.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
Макс Холловей vs Жозе Алдо.
Детройта (США).
10.10 Т/с «Коли ми вдома.
20.00 Головна тема.
Шубнiкова».
8.15 Ранок з Україною.
Трансляцiя з Детройта (США).
10.00 «Спецкор».
21.00
Т/с
«Теща-командир».
10.40 «Кримiнальнi справи». Нова iсторiя».
НТН
9.00 Сьогоднi.
(12+).
10.40 «Помста природи».
12.25 «Страх у твоєму домi». 11.10 «Сюрприз, сюрприз!»
НТН
9.30 Зоряний шлях.
14.00 «Зваженi та щасливi 12.20 «Легенди шансону». 23.00 Т/с «Андрiйко». (12+).
11.05 «Загублений свiт».
14.15 Т/с «Елементарно 4».
5.45 Х/ф «Пiд прицiлом ко13.15 «РечДОК».
Реальна мiстика.
7».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор». 11.30
СТБ
хання». (16+).
15.05
«Свiдок.
Агенти».
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.55
«Хата
на
тата».
14.45 «Свiдок».
14.35 Х/ф «Росомаха: Без7.45 Т/с «Дiти Арбата». (16+).
15.40
«Склад
злочину».
(16+).
6.55
«Хата
на
тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
смертний». (16+).
11.35 Х/ф «Невловимi мес17.05 «Переломнi 80-тi».
15.00 Сьогоднi.
8.55
«Все
буде
смачно!»
21.25
Т/с
«Коли
ми
вдома.
17.20 «Загублений свiт».
ники».
18.00
«Таємницi
радян15.30 Агенти справедливостi. (16+).
10.50
«Караоке
на
Майданi».
iсторiя».
15.20 Т/с «Грейспойнт». (16+). Нова
13.00 Х/ф «Баламут».
(16+).
18.15 «Спецкор».
11.50 Т/с «Коли ми вдома.
22.35 «Х-Фактор 8. Пiдсум- ського дефiциту».
17.10
Т/с
«Суто
англiйськi
14.40 «Легенди карного
19.00
«Свiдок».
16.00
Iсторiя
одного
злочину.
Нова
iсторiя».
ки голосування».
18.40 «ДжеДАI».
вбивства».
розшуку».
(16+).
23.35 Т/с «Коли ми вдома. 19.30 Х/ф «Невловимi мес- 12.50 «МастерШеф 7».
19.15 Х/ф «Таємний план».
19.00 «Свiдок».
16.55 «Склад злочину».
ники».
18.00
Т/с
«Лiкар
Ковальчук».
19.00
«Битва
екстрасенсiв
Нова iсторiя».
(16+).
19.30 Т/с «Кулагiн та парт18.30 «Свiдок. Агенти».
21.00 Х/ф «Пiд прицiлом
(12+).
17».
21.20 Т/с «Кiстки 3». (16+).
Новий канал
нери».
19.00 Т/с «Анна-детективъ».
кохання». (16+).
19.00 Сьогоднi.
21.15 «Один за всiх».
22.55 Т/с «Кiстки 2». (16+).
(12+).
21.30 Т/с «Грейспойнт». (16+). 7.00 М/с «Лунтiк i його
23.05 Х/ф «Жiнка з П`ятого 22.30 «Х-Фактор 8».
19.45 «Говорить Україна».
0.45 «Помста природи».
22.50 Х/ф «Азiат». (16+).
друзi».
округу». (16+).
23.15 «Свiдок».
21.00 Т/с «Бiле-чорне», 9 i
Новий
канал
0.45 Х/ф «Жiнка з П`ятого
8.20
Kids`
Time.
0.45
«Мисливцi
за
приви23.45
Т/с
«Кримiналiст».
10
с.
НТН
6.05 Т/с «Татусевi дочки».
округу». (16+).
8.25 Дешево i сердито.
дами».
23.00 Сьогоднi.
(16+).
6.50 Х/ф «Балада про сол23.20 По слiдах.
дата».
0.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
ОГОЛОШЕННЯ
(16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
СТБ
► Вважати недійсними загублені доку► Вважати недійсним загублене сві- лик Данило Сергійович, вважати недійснипогонi».
менти про право власності на квартиру доцтво про право власності на житло ми.
6.50 Х/ф «Бережiть чо10.35 «Кримiнальнi справи». ловiкiв!»
№2 по вул. Павленка, 1-в у м. Ірпінь Київ- №1181/665, видане виконавчим коміте► Загублену довідку УПК №40, видану
ської області, зареєстровані за Воскобой- том Ірпінської міської ради 10 листопада Ірпінським військкоматом на ім’я Макеєв
12.25 «Страх у твоєму домi». 8.35 Х/ф «Осiннiй вальс».
1994
р.
згідно
з
розпорядженням
№120
ник Людмилою Василівною на підставі сві14.15 Т/с «Елементарно 4».
(16+).
від 19 жовтня 1994 р.,  на квартиру №13 Андрій Валерійович,  вважати недійсною.
доцтва про право власності САВ №534784 по вул. 3-го Інтернаціоналу (зараз Собор(16+).
10.40 Х/ф «Закоханi жiнки».
► Загублений студентський квиток, севід 14 вересня 2007 року, виданого вико- на), будинок 109 в м. Ірпінь Київської  об(16+).
14.45 «Свiдок».
рія КХ №11283199, виданий ВП НУБіП
навчим комітетом Ірпінської міської ради, ласті, зареєстроване за Жиловською Гали- України Ірпінський економічний коледж
17.30 «Вiкна-Новини».
15.05 Т/с «Елементарно 4».
згідно з рішенням №140/5 від 31.07.2007 ною Михайлівною.
на ім’я Ткач Артур Володимирович, вва18.00
Т/с
«Коли
ми
вдома.
(16+).
р. Дата реєстрації  06.09.2007 р., реєстрожати недійсним.
Нова
iсторiя».
►
Загублений
студентський
квиток,
се15.20 Т/с «Грейспойнт». (16+). 19.55 «Сюрприз, сюрприз!»
вий №4898.
рія
КХ
11462677,
виданий  01.09.2016
р.
► Загублений військовий квиток, вида17.05 Т/с «Суто англiйськi
22.00 «Вiкна-Новини».
► Вважати недійсними загублені доку- Університетом ДФС України на ім’я Гор- ний на ім’я Кулаковський Роман Васильовбивства».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
менти про право власності на квартиру бик Максим Ігорович, вважати недійсним. вич, вважати недійсним.
19.00 «Свiдок».
23.05 Х/ф «Осiннiй вальс».
№13 по вул. Українській 65-б в м. Ірпінь
► Загублений студентський квиток, се► Загублений студентський квиток, се19.30 Т/с «Кулагiн та партне- (16+).
Київської   області, зареєстровані за Во- рія КХ 11462676, виданий  01.09.2016 р. рія КХ 11460610, виданий 01.09.2016
ри». (12+).
скобойник Людмилою Василівною на під- Університетом ДФС України на ім’я Шев- р. Університетом ДФС України на ім’я
Новий канал
21.30 Т/с «Грейспойнт». (16+).
ставі договору купівлі-продажу, посвідче- ченко Ірина Олександрівна, вважати не- Приндюк Олександра Олегівна, вважати
6.35 Kids` Time.
недійсним.
ного 06.09.2011 р. приватним нотаріусом дійсним.
23.15 «Свiдок».
6.40 М/с «Iсторiї Тома i
Ірпінського міського нотаріального округу
23.45 Т/с «Кримiналiст».
►
Загублене
свідоцтво
про
неповну
► Втрачений військовий квиток, серія ГГ
Джерi».
Запісочною О.А. за реєстровим №2627. загальну освіту, серія КХ №49101615   №190796, виданий 15.12.2009 р. Черні(16+).
7.55 Kids` Time.
Дата реєстрації  17.09.2011р., реєстровий 7/2016  і додаток до нього 12 СБ 758204, вецьким МВК на ім’я Бойко Артур Рома1.55 Т/с «Елементарно 4».
8.00 Кохання на виживання.
№4891.
видані Ірпінською ЗОШ №3 на ім’я Баса- нович, вважати недійсним.
(16+).
11.55 Київ вдень i вночi.
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БЮДЖЕТ БІДНОСТІ:

що несе нам головний
кошторис країни
Минулого вівторка, 14 листопада, в екстреному порядку Верховна
Рада прийняла урядовий законопроект про державний бюджет
України на 2018 рік у першому читанні. «За» нього з низкою
поправок проголосували 260 народних обранців.

Н

а думку провідних
експертів і політиків,
запропонований проект
бюджету на наступний
рік повторює найгірші
тенденції бюджетів, які
вносилися
попереднім
складом уряду, оскільки
поглиблює соціальну несправедливість, посилюючи диспропорції у фінансуванні держчиновників і
силовиків, з одного боку, і
соцсфери – з іншого. Крім
того, ним перекладається
значний тягар проблем на
місцеві бюджети.
Так, витрати на вищі
органи влади у порівнянні
з 2013 роком зростають
майже в 2,7 рази, на утримання силових структур
– в 2,8 рази, на прокуратуру і суди – в 2,7 рази.
Одночасно з цим зростання мінімальної пенсії та
прожиткового мінімуму в
порівнянні з тим же 2013
роком заплановані всього на 57,7%, або – 3800
гривень. Мінімальна пенсія закладається на кінець
2018 року – 1497 гривень, мінімальна зарплата наприкінці наступного
року також буде меншою
за прожитковий мінімум

для працездатних – 3723
гривні. Соціальні програми і видатки, такі, як зарплати освітянам, фінансування медичної галузі,
залишаються на рівні цього року. Урізані майже всі
виплати чорнобильцям.
«Проект бюджету на
2018 рік позбавляє Україну останніх шансів на
економічний і соціальний
розвиток, перетворюючи
її на поліцейську державу з бідним населенням.У
країні, де триває війна і
кожен другий пенсіонер
виживає на півтори тисячі гривень, влада без
жодних докорів сумління
збільшує
фінансування
силових структур та бюрократичного
апарату.
Фракція
«Опозиційного
блоку» виступає проти
такого бюджету і вимагає
скорегувати його, збільшивши соціальну складову документа, – заявив
лідер партії, народний депутат Юрій Бойко.
У числі інших питань до
бюджету – вже традиційне
перекладання
фінансування важливих статей на
місцеві бюджети. Приміром, загальне недофінансування державою освіт-

ньої субвенції становить
4,5 мільярда гривень. 7
мільярдів гривень складе
недофінансування державою субвенцій в системі охорони здоров’я. На
місцеві бюджети лягають
також борги за попередні
роки.
За словами лідера
«Опозиційного
блоку»
Київщини, депутата Київської облради Олександра Качного, згідно із
законопроектом, місцеві
бюджети мінімум перше півріччя наступного

Проект Держбюджету – 2018 залишає українців за межею бідності

року будуть самостійно
за рахунок «У Київській
області на таку передачу
претендує 12 навчальних
закладів. Навіть не обговорюється питання, хто

Юрій Бойко: Фракція «Опозиційного блоку» не буде
підтримувати урядовий варіант Закону про бюджет

і за чий рахунок їх буде
утримувати перші два
квартали. Натомість, це
чітко прописано в проекті
держбюджету – виключно
за рахунок місцевих бюджетів. Нібито за цей час
Кабмін повинен передати ці заклади з державної
в комунальну власність.
Для більшості громад – це
буде фінансовий шок, що
може призвести до їх закриття та скорочення працівників. Те ж саме стосується й медичної галузі
– без належної держпідтримки медичні заклади
по всій країні будуть закриватися, а про підняття
заробітних плат не може
бути й мови», – зазначив
Олександр Качний.
Як наголосив народний депутат Юрій Бойко,
фракція «Опозиційного
блоку» не буде підтри-

мувати урядовий варіант
Закону про бюджет у його
нинішньому вигляді. У
свою чергу, опозиціонери презентували власний
варіант
законопроекту, в якому пропонують
зменшити виплати на силовиків, знизити вдвічі
комунальні тарифи і відповідно зберегти кошти
на субсидії.
«Опозиційного блоку» у
своєму варіанті Держбюджету-2018 запропонував
збільшити фінансування
соціальної сфери і показав, де взяти на це кошти.
Ми будемо вимагати, щоб
бюджет був скоригований
для потреб людей, а не
чиновників», – заявив політик.
Юлія УСТЕНКО

2,7 ТРИЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ БОРГУ.

Що цей показник означає для економіки України?
У наступному році обсяг державного та гарантованого боргу України може досягти
2.7 трлн грн. Без залучення нових запозичень Україна не зможе розрахуватись
з поточними зобов’язаннями.
100 000 000 000$.
Це сто мільярдів доларів
США. Приблизно такий обсяг державного та гарантованого боргу може мати
Україна в кінці наступного
року, згідно з законопроектом «Про Державний
бюджет України на 2018
рік». Точніше, таке обмеження для боргових зобов’язань України, а саме
2.7 трильйонів гривень,
пропонує встановити уряд
у поданому законопроекті.
Про що говорять нам ці
цифри? Чи загрожує Україні дефолт? Спробуємо
оцінити, що цей показник
значить для економіки.
Загальний державний
борг України складається з
прямого державного боргу
(усіх випущених і непогашених зобов’язань Міністерства фінансів України)
та боргу, гарантованого
державою. Станом на кінець вересня 2017 року,
відповідно до даних Мінфіну, загальний держборг
становить $77 млрд (або 2
трлн 043 млрд гривень), з
яких $65 млрд – безпосередньо державний борг,
і ще на $12 млрд уряд на-

дав державні гарантії з
погашення боргу.
Серед гарантованого
державою боргу обліковуються, зокрема, заборгованість Національного
банку України по кредиту
Міжнародного Валютного
Фонду на $7.35 млрд та
заборгованість в розмірі
$1.5 млрд Державної продовольчо-зернової корпорації України перед Експортно-Імпортним Банком
Китайської Народної Республіки. Зовнішні борги
Державної Іпотечної Установи, Нафтогазу, Укравтодору, Ощадбанку також
гарантовані Міністерством
фінансів, яке виступає від
імені держави Україна.
Цікаво також подивитися на поділ загального державного боргу на зовнішній та внутрішній. Зазвичай
(хоча, необов’язково), зовнішні зобов’язання номіновані в іноземній валюті
(доларах США, євро, спеціальних правах запозичень
(СПЗ – «валюта» МВФ),
японських єнах, британських фунтах тощо), а внутрішні – в гривнях.
Розмір внутрішнього
державного боргу (пря-

мого і гарантованого)
складає 720 млрд грн (або
$27 млрд доларів США).
Більша його частина (700
млрд грн) – це облігації
внутрішньої державної позики (ОВДП). Приблизно
половину загальної суми
внутрішнього боргу (360
млрд грн) держава винна Національному банку
України.
Відсотки, які Міністерство фінансів сплачує за
ОВДП, що знаходяться у
власності НБУ, значною
мірою повертаються в бюджет країни як «податок на
прибуток НБУ».
Крім того, в ОВДП обліковуються кошти, виділені урядом на порятунок
банківської системи (щорічна допомога збитковим
Ощадбанку та Укрексімбанку, націоналізація Приватбанку, позики Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб тощо).
«Дефолт (чи відмова
від сплати відсотків та/або
від погашення боргу) по
внутрішніх зобов’язаннях
трапляється
надзвичайно рідко – за всю історію
людства зафіксовано лише
декілька таких випадків.

Оскільки більша частина
боргу виражена в національній валюті, уряди країн практично завжди обирають варіант домовитися
з місцевим центральним
банком, щоб той «надрукував» ще трохи національної валюти, ніж оголосити
дефолт з усіма негативними наслідками. Саме тому
внутрішні державні цінні
папери (українські ОВДП,
зокрема) вважаються найнадійнішими в кожній країні», – зазначає президент
Інвестиційної Групи «УНІВЕР» Тарас Козак.
Зовнішній загальний
державний борг (прямий
і гарантований) складається з прямих двосторонніх кредитів Україні від
іноземних партнерів – як
країн, так і міжнародних
фінансових
організацій; комерційного боргу,
оформленого як облігації
зовнішньої державної позики (ОЗДП, євробонди) та
інших боргів. Двосторонні
державні борги зазвичай
є досить дешевими в обслуговуванні. Відсотки за
такими кредитами можуть
коливатися в діапазоні 0%2% на рік.

Тут Україна пасе задніх.
Наші рейтинги ледь-ледь
вище дефолтних. Тому і
позичають нам іноземні
інвестори недешево – під
7%-8% річних. Загальна
сума зовнішнього боргу
України становить близько
$50 млрд. Плюс ще кілька
мільярдів доларів внутрішніх боргів, номінованих в
іноземних валютах. Для
обслуговування і погашення такого боргу потрібна
тверда валюта. Національний банк України тут не
допоможе – він не може
друкувати долари чи євро,
а золотовалютних резервів
НБУ ($18 млрд) недостатньо. Тому ймовірність дефолту України за зовнішніми зобов’язаннями досить
велика. Що й показують
міжнародні
рейтингові
агенції.
Певну тривогу викликає
вартість обслуговування
боргу, тобто скільки коштів
щорічно Україна повинна
віддавати як відсотки за позиками. Згідно з проектом
бюджету на 2018 рік, цей

показник сягне 130 млрд
грн. 4% від ВВП або майже
$5 млрд коштів платників
податків піде лише на виплату відсотків. Це дуже
високий показник, його
потрібно суттєво знижувати. Приблизно така ж сума
видатків (140 млрд грн) запланована в державному
бюджеті на покриття дефіциту Пенсійного фонду
України.
Якщо за решту цього року і весь наступний
2018-й уряд добере ще
кредитів і досягне зазначеного в законопроекті
показника боргу в 2.7 трлн
грн (що в принципі малоймовірно, бо іноземні
кредитори багато Україні
не дадуть, внутрішні гравці
не мають таких ресурсів,
а НБУ проводить жорстку
монетарну політику), то
відношення держборг/ВВП
становитиме біля 80%. Що
не є критичним. І приблизно такі показники ми вже
мали в 2014-2016 роках.
За інформацією Vox connector
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Урятувала швейна
машинка і поросятко

К

різь сльози розповідає Валентина Кулініч:
«Улітку 1932 р.
був непоганий урожай,
але щойно настав час його
збирати – вийшла постанова терміново будувати
10-кілометрову дорогу від
Вільшани до с. Зелена Діброва у зв’язку із загрозою
війни.
Поки селяни будували дорогу, розпочалися

Фото: В. Шилов

Декілька років тому ДП «Українська студія хронікально-документальних
фільмів» підготувала цикл відеорозвідок, присвячених Голодомору
1932-33 рр. Це відверті спогади очевидців про ті трагічні для України
події. Одним із них стала наша землячка, почесна громадянка Ірпеня
Валентина Гаврилівна Кулініч, яка на той час жила на Черкащині в селі
Вільшана. Тоді їй виповнилося 12 років, вона була старшою дитиною в
родині з 4-х дітей, і добре запам’ятала, що таке голод.

дощі, які намочили зерно
у снопах. Тож, коли узялися збирати врожай, зіпсоване зерно відклали,
а гарне молотили і відразу вивозили геть. Погане
потім змолотити в запас,
але роздавати селянам не
дозволили. Ми змушені
були з меншою сестричкою бігати, збирати залишені колоски на полі, аби
мати приготувала їжу. Не
дозволялося й цього: їздив

об’їждчик, який забирав
наші торбинки і бив нагайкою.
Тоді батько вирішив шукати порятунку на Волзі,
бо чув: там є що їсти. Забили дошками хату й пішли.
Узяли лишень торбинку
з речами, а батько захопив найголовніше – свою
швейну машинку, яка допомагала виживати. Вона,
до речі, стала супутницею
всього мого життя, і лише

нещодавно я подарувала
її ірпінському відділенню
Червоного Хреста.
На чужині вдалося дещо
заробити, заготовити додому їжі й сухарів. Спакували все це і вирішили
повернутися в село, щоб
встигнути посади город
навесні. Утім, отримавши
свій вантаж на залізниці,
виявили, що там замість
продуктів – клоччя та цегла. Ми знову опинилися ні
з чим…
Не дала загинути мати,
яка продала свої золоті
сережки й дещо з хати, і
купила чимале поросятко.
Думали: поросятко виросте у свинку, а свинка
дасть поросятко – так тоді
виживала селянська «порода», на якій і зараз тримається держава.
Утім, не судилося. Поросятко трохи підросло,
але несподівано загинуло
від сонячного удару. Його
дорізали, а м’ясо… Ви
думаєте з’їли самі? Приготували на продаж, щоб
купити поїсти чогось більше. Проте, прокинувшись
уранці, виявили – хтось з’їв
піввуха поросяти! Зізнався
наш найменшенький. Він,
бідненький, не витримав,
так йому хотілося їсти,
прокинувся серед ночі і
поласував вухом…
На щастя, у нашій родині ніхто не помер – мати
не дала. Щоб вижити – довелося продати хату з ділянкою і поїхати в сусіднє
село Зелена діброва, де
третина людей вимерла від голоду і пустували
хати. Там придбали занедбану хатину, а на виручені гроші якраз і вижили».
Підготував Андрій Сніжко

За збір дров у лісі
ШТРАФУЮТЬ

На олімпіадах із
правознавства для студентів-юристів є цікаве
завдання: по уривку з
якогось твору потрібно
визначити, які статті сучасного адміністративного чи кримінального
кодексу порушили герої твору і що їм за це
буде. Так от, якщо взяти
відомий вірш Нєкрасова «Однажды, в студеную зимнюю пору…»,
написаний майже півтора століття тому, то
сьогодні в Україні його
герой – шестирічний
«мужичок, ростом с ноготок», мабуть, уникнув
би відповідальності, а
от його батьку довелося б сплатити чималий
штраф. Наприклад, за
самовільно зрубане дерево діаметром пня 24
см і більше, – він склав
би 2170,67 грн.
Сучасні мешканці містечок та сіл, зокрема у
Приірпінні не від заможного життя ідуть та їдуть
у ліс по дрова, а щоб
хоч якось зекономити, а
то й взагалі чимось обігріти своє житло. Втім,
лісничий
Ірпінського
лісництва Микола Явон
пояснив, що все ж де-

шевше придбати дрова
офіційно в лісництві,
аніж сплачувати штраф
за самовільний вивіз деревини. «Випадки, коли
люди ідуть у ліс по дрова, у наших лісах суттєво
почастішали. Однак збирати дрова і навіть хмиз
у лісах заборонено. Нещодавно за два повалених дерева (розрізаних і
завантажених на причеп)
затримані жителі Приірпіння сплатили штраф
920 грн, тоді як у лісництві той же кубометр
дров коштує 400 грн»,
– розповів лісничий. –
Кримінальна
відповідальність настає тоді,
коли збитки від вивозу
лісу становлять понад
30 тис. грн. У випадках
затримання порушників
«на гарячому» ми викликаємо оперативно-слідчу
групу і складаємо протокол, який передаємо
в поліцію і прокуратуру,
де ведеться досудове
слідство».
Всього з початку року
складено 6 протоколів
щодо незаконного вивозу лісу як свіжозрубаного, так і поваленого. До
речі, щодо повалених
дерев: їх наявність у лісі
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ЗАБРАЛИ ВСЕ…
Я добре пам’ятаю голод
1933 р. Ми тоді жили у смт
Володарка Київської області.
Люди вмирали від голоду. Їли
котів. Розказували, що хтось
з’їв дитя. Усе забирали, як
розкуркулювали. Мій батько
був роботящим. А п’яниці, які
працювати не хотіли, йому
заздрили. То вони відправили батька на заслання
в Сибір, а нас, дітей, залишили, із хати виганяли.
Мати поїхала до батька. Ми жили в тіток, по сусідах.
Коней у батька забрали. Забрали все. У батьковій
хаті поселився п’яниця. Він вирубав наш сад на
дрова. Із часом мати забрала нас у Сибір. Жили на
квартирі. Пухли від голоду. Ми з меншим братом
ходили та просили їсти. Я й 4-х класів не закінчила…
Марія Федорівна Рог, 1920 р.н., с. Мостище

УРЯТУВАВ БУДИНОК ДИТИНИ

У Бучі колгоспу не було, колективізації не проводили. Хліб продавали, починаючи з 1933 р. по 0,5
кг у руки.  Люди кілька разів ставали в чергу й отримували по 2–3 рази хліб. У 1932 р. на дачі Штамма
відкрився Будинок дитини, куди здавали дітей-сиріт.
До цього часу покинутих дітей роздавали в сім’ї.
У Бучі з 1920 до 1930 рр. сім’ї, які не мали дітей,
брали по одній-дві дитини, ті, які мали, теж. Держава давала пайки (смалець, крупу тощо) й одягала.
За рахунок цього жили сім’ї. Бувало, що в Будинок
дитини студенти здавали своїх дітей на період
навчання, а потім забирали (було чимало випадків,
коли підкидали немовлят). Там було по 4–5 груп.
Немовлят – 8–9 у групі. Трохи більше 13-річних, ще
більше 15-ти і 18-річних. Дітей утримували до 3–4
років. Потім відправляли далі. Мої батьки працювали на Гостомельському склозаводі. Батько помер
1931 р., а мама влаштувалася працювати сестрою в
Будинок дитини. Старша сестра теж працювала там
вихователькою. Співробітникам Будинку дитини
дозволяли годувати власних дітей у їдальні цього
закладу. Ми там снідали та обідали. Таким чином і
вижили.
Ганна Іванівна Виставкіна, 1922 р.н., м. Буча

ПРАЦЮВАЛИ ЗА ОБІД

У нас нічого не було, тому в нас нічого й не забирали. Ми жили на хуторі і не бачили, що навколо
робиться. У колгосп ходили в с. Рубежівку. Параска
з 12 років вже працювала в колгоспі. Ішли в колгосп, бо хотіли їсти. Грошей там не давали, але раз
на день годували і давали по шматочку хліба. Ми
варили суп із лободи. Була корова, то міняли молоко на шматочки хліба. Потроху продукти брали в
колгоспі, там, де робили. Бригадири були хороші,
нічого у нас не забирали. Із голоду в нас не вмирали.
Сестри Параска Василівна Потороча (1920 .н.)
і Ольга Василівна Надбережна (1931 р.н.),
смт Ворзель

ЯК ПОКАЗУЮТЬ ГОЛОДНИХ – УПІЗНАЮ СЕБЕ

необхідна. Адже, згідно з
новими санітарними заходами, розробленими
екологами та активістами захисту природи, на
одному гектарі лісової
площі повинно лежати
30 кубометрів зваленого
лісу – місця проживання
і розмноження різних видів жучків і комах.
Дрова в лісі можна
збирати лише на вогнище, якщо ви з сім’єю чи
друзями приїхали відпочити на природі.
За останні 4 роки було
три резонансних справи,
коли суд зобов’язав порушників сплатити збитки, нанесені Ірпінському лісництву. Ведеться
досудове розслідування
й у провадженні з незаконної вирубки забудовником понад 200 сосон
на ділянці 60 соток у березні цього року, про що
писала наша газета.
Однак не тільки незаконним збором дров

переймаються лісничі.
Наразі вони активно
готуються до новорічних свят, адже поки що
нікуди не поділася традиція відзначати їх зі
зрізаними лісовими красунями, хоч і зростає
тенденція
замінювати
живі дерева на штучні.
«Ми вже спланували на
грудень низку заходів.
Це і патрулювання спеціальними бригадами у
молодняках, і рейди, які
проводитимемо разом
із поліцією. Планова вирубка новорічних дерев
для реалізації (до 300
штук) буде проводитися
на місцях запланованої
рубки та розчистки самосію. Одним із методів
боротьби з мисливцями
за ялинками у нас є часткове кронування молодих дерев», – додає Микола Явон.
Світлана СЕРЕДЕНКО

На початку 30-х рр. я жив у м. Тетіїв (Київська
обл.). Голод був штучним, хоч і був недорід картоплі. Вирощене в полі та городі забирали активісти,
одна з них – наша сусідка. Обкладали податками,
особливо тих, хто не був у колгоспі (як і мій батько).
Установили податок – заплатив, ще додали – знову платив, знову податок – не було більше чого
давати. Тоді у нас забрали коня, воза та все майно:
стіл, лави і скриню. Сусіда і батька викликали в
сільраду. Сусід пішов – його посадили до в’язниці,
повернувся через 10 років. Батько поїхав до Києва,
улаштувався на роботу. До хати приходило 6–7
сільських активістів, які перевертали все, шукаючи
хліба. Батько присилав із Києва сухарі, то вони і їх
забирали. Я плакав, а та сусідка казала: «Не плач, –
батько ще вишле!»
Добровільно в колгоспи люди ходити не хотіли,
їх змушували до цього податками: за невиконання
хлібоздачі саджали в тюрму. Тим, хто ходив працювати у колгосп, давали обідати. Мати брала мене з
собою до колгоспу в сусіднє село, там варили пшеницю на молоці. Я ходив збирати колоски, але поля
охоронялися, їздив об’їждчик на коні, який забирав
усе навіть у дітей. Коли батько втік до Києва, матір
призначили на 3 місяці безплатно працювати виконавцем у сільраді. Пройшло 3 місяці, їй сказали, що
погано служила, залишили ще на три.
З осені 1932 р. люди почали вмирати з голоду. У
цей час батько забирає нас до Києва, бо там давали
хлібні картки на кожного члена сім’ї. Із кінця січня
заборонили, давали тільки на тих, хто працює, тому
батько відправив нас додому.
Про той голод розказую своїм дітям та внукам.
Коли бачу по телебаченню документальне кіно, де
показують голодних, упізнаю себе.
Михайло Іванович Ламбуцький, 1924 р.н.,
смт Гостомель
Подяка А.І. Зборовському, директору ірпінського історикокраєзнавчого музею, за надані матеріали
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Щиро вітаємо
із Днем народження
Парахіну Вікторію Анатоліївну –
начальника загального відділу,

Кременчук Віолетту Віталіївну –

начальника відділу координування
культмасових заходів та фізкультурноспортивної роботи,

Демченко Альону Анатоліївну –

головного спеціаліста відділу ведення реєстру
територіальної громади,

Іванову Ольгу Олексіївну –

На порозі Різдвяного посту

кам’яних скрижалях накреслення словес Божих.
А ми, постячи сорок днів,
споглядаємо і приймаємо
Живе Слово від Діви, написане не на каменях, але
втілене і народжене, і долучаємося до Його Божественної плоті».
Свт. Лев Великий писав, що цей піст є жертвою
Богу за зібрані плоди: «Як
Господь ущедрив нас плодами землі, так і ми під час
цього посту повинні бути
щедрими до бідних».
У Статуті Церкви говориться, що «їжа, від якої

• екологічного підприємства «Рада»;
• Центрального Будинку культури м. Ірпінь;
• газети «Ірпінський
вісник»;
• всеукраїнської газети
«Порадниця».
Органічним доповненням до сценічних дійств
буде виставка-продаж народних промислів.

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
ФЕСТИВАЛЮ:
2 грудня – храм Преображення Господнього
(смт Ворзель (Кичеєве),
вул. Березова, 17).
3 грудня – Центральний Будинок культури
(м. Ірпінь, вул. Соборна,
183).

редню вартість путівки.
Така компенсація виплачуватиметься з розрахунку 35% чинного на 1 січня
відповідного року одного
прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні).
Це передбачено розробленою Міністерством
соціальної політики постановою Кабінету Міністрів України «Про розмір
середньої вартості путівки для виплати грошової

компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Прийняття постанови
забезпечить
виконання
Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та проведення виплати грошової
компенсації замість санаторно-курортної путівки з
1 січня 2018 року.

28 листопада у православних християн розпочинається останній
багатоденний піст у році – Різдвяний. Закінчиться він 6 січня – в
Навечір’я Різдва Христового. Триває цей піст сорок днів і тому
іменується в церковному статуті Чотиридесятницею – так само,
як і Великий. Оскільки заговини припадають на день пам’яті
св. апостола Филипа (Пилипа), то цей піст іще називать Пилиповим
або Пилипівкою.
Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

головного спеціаліста відділу організаційної
роботи та внутрішньої політики.
Бажаємо щастя! Бажаємо миру!
І успіхів Вам ми бажаємо щиро!
Здоров’я, наснаги, досягнень в роботі,
Щасливої долі в приємних турботах!
Уваги, любові від рідних і милих!
Солодощів, квітів і посмішок щирих!
З повагою, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Вітаємо
з Днем народження
Моцовика Михайла Тимофійовича,
Лозу Олексія Андрійовича,
Кіщука Михайла Кіндратовича
Щороку журавлиним клином
Відходять в небеса роки…
А нам поради Ваші цінні,
І навіть спогади гіркі…
У День народження бажаєм
Отримати Вам щось нове:
Все те, що серце зігріває
І в серці кожному живе –
Нових Вам сил і спілкування,
Нових подій і перемог!
Здоров’я, усмішок, визнання!
І береже нехай Вас Бог!
Ірпінська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

ПОДЯКА
Олександрові Володимировичу Коваленку
– лікарю-мамологу, завідувачу Ірпінського мамологічного центру.
Щиро хочемо Вам подякувати, шановний Лікарю, за високий професіоналізм, людяність,  уважне і
чуйне ставлення до своїх пацієнтів.
Бажаємо Вам благополуччя, успіхів у Вашій нелегкій і дуже потрібній роботі, шановний  Олександре
Володимировичу!
Щиро вдячна Ваша пацієнтка.
м. Ірпінь

Що буде зараховуватися
до трудового стажу?
Із 1 жовтня
2014 року до
страхового стажу
буде зараховуватись:
–
проходження військової служби по
31.12.2017 р.
– перебування у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами

з 01.01.2004 по 30.06.2013 р.
– перебування у відпустці по догляду за дитиною
до 6-річного віку з 01.01.2004 до 01.01.2005 р.
– введення підприємницької діяльності з
01.01.1998 — по 30.06.2000 – за умови реєстрації,
а в період з 01.07.2000 по 31.12.2017 р. – за умови
сплаченого страхового внеску.
Сектор нагляду за додержанням
вимог пенсійного законодавства

У

становлення Різдвяного посту, як і
інших багатоденних постів, відбулося в давні часи. Вже з
IV ст. святитель Амвросій
Медіоланський, блаженний Августин та інші згадують у своїх творах про
Різдвяний піст. У V ст. про
давність Різдвяного посту
писав свт. Лев Великий.
Спочатку Різдвяний піст
тривав у одних християн
сім днів, у інших – трохи
більше. На Соборі 1166
року було вирішено дотримуватися посту перед

Різдвом Христовим упродовж 40 днів.
Різдвяний піст служить
для приготування до Різдва. Він установлений для
того, щоб ми очистили
себе покаянням, молитвою і утриманням, та з
чистим серцем, душею і
тілом могли благоговійно зустріти Сина Божого,
Який явився в цей світ.
За словами свт. Симеона Солунського, «піст
Різдвяної Чотиридесятниці зображає піст Мойсея,
який постив сорок днів та
сорок ночей і отримав на

ВІРА
належить утримуватися в
пости: м’ясо, сир, коров’яче масло, молоко, яйця, а
іноді й риба…» За правилами утримання, встановленими Церквою для Різдвяного посту, в понеділок,
середу і п’ятницю забороняються риба, вино й олія.
В інші ж дні дозволено
приймати їжу з рослинною
олією. Риба під час Різдвяного посту дозволяється в
суботу і неділю та у великі
свята – наприклад, у свято
Введення у храм Пресвятої Богородиці, в храмові
празники і в дні великих
святих, якщо ці дні припадають на вівторок або
четвер. Якщо ж свята припадають на середу або
п’ятницю, то послаблення посту стосується лише
вина та олії. В останні
п’ять днів піст посилюється, і в цей період навіть у
суботу та неділю риба не
благословляється.
Церква навчає, що,
постуючи тілесно, необхідно постити духовно.
Піст тілесний без посту
духовного нічого не приносить для спасіння душі
– навіть навпаки, може
бути шкідливим, якщо
людина, утримуючись від
їжі, сповнюється відчуття
своєї вищості від усвідомлення свого «подвигу».
Справжній піст пов’язаний
із молитвою, покаянням, з
утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, із утриманням
від розваг, видовищ і плотських задоволень. Піст –
не мета, а засіб упокорення своєї плоті й очищення
від гріховних пристрастей.
Без молитви і покаяння
піст перетворюється на
звичайну дієту.

ПРИІРПІННЯ ПРИЙМАТИМЕ
Всеукраїнський фестиваль
духовної музики
2–3 грудня 2017 року
в смт Ворзель та м.
Ірпінь відбудеться
IX Всеукраїнський
фестиваль духовної
музики «Введенські
піснеспіви» на честь
свята Введення у храм
Пресвятої Богородиці.
Мета фестивалю –
збереження
духовності
українського народу, музичних традицій, подальший розвиток пісенно-хорової та хореографічної
спадщини, популяризація
шедеврів зі світової скарбниці сучасної православ-

ної хорової музики, презентація Приірпіння як
культурного центру.
Засновник та організатор фестивалю –
Культурно-оздоровчий
центр «Цитадель». Співзасновник фестивалю –
храм Преображення Господнього.
Фестиваль проходить
за підтримки:
• відділу культури, національностей та релігій
Ірпінської міської ради;
• Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому
світі»;

ЧОРНОБИЛЬЦІ:

замість путівки – гроші
Замість путівок
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 1 категорії,
відтепер на наступний
рік виплачуватиметься
грошова компенсація,
повідомляє управління
праці та соціального

захисту населення
Ірпінської міської ради.
Для реалізації прав громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на отримання за їхнім бажанням грошової компенсації замість
путівки Урядом прийнято
рішення встановити се-

НА ДОЗВІЛЛІ
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СМАЧНО І ПРОСТО

КАРТОПЛЯГАРМОШКА
В ДУХОВЦІ
Смачна та доступна страва, яка вам обов’язково
сподобається. Просто та
смачно.

ІНГРЕДІЄНТИ:

тинки, не доходячи трошки до низу. Бочок нарізати
тонесенькими шматками і
вставити в надрізи. Присолити і приперчити карРозраховано на 8 порцій
топлю, скропити трішки
олією. Загорнути кожну у
ПРИГОТУВАННЯ
фольгу і запікати в духовСереднього
розміру ці при 200°С до готовнокартоплини почистити і сті (приблизно 45-50 хвикожну нарізати на плас- лин). Смакувати гарячою.
Картопля – 1 кг
Бочок свинячий – 200 г
Сіль
Перець чорний

ПРИГОТУВАННЯ
1. Приготуйте сироп.
Для цього у сотейнику
з густим дном розчиніть
цукор у воді, поставте
посуд на вогонь, доведіть до кипіння. Після засипання тримайте на невеликому вогні ще 7–10
хвилин до загустіння.
2. Зніміть сироп із
вогню, додайте солодке масло, змішайте до
однорідності.
3. Безперервно перемішуючи,
порціями
всипте сухе молоко. У
вас має вийти однорідна маса. На цьому етапі
потрібно додати в масу
Приготувавши хоча б раз
кардамон або інші ародомашні цукерки, ви більше матичні спеції (корицю,
не захочете магазинних.
ваніль). Поставте масу
В інгредієнтах немає нічо- в холодильник на 30–40
го особливого: будь-який
хвилин.
із них знайдеться у вас у
4. Через деякий час
шафі. Готуються швидко
посуд
із заготовкою діі просто.
станьте. Зліпіть із маси
ІНГРЕДІЄНТИ:
вироби будь-якої форми, обваляйте їх у каСухе молоко – 250 г
као. Складіть продукцію
Цукор – 300-350 г
в контейнер і поставте у
Вершкове масло – 100 г
холодильник. Там ваші
Вода – 100 мл
Какао-порошок – 2-3 ст. л. цукерки можуть зберігаКардамон – 1 дрібка.
тися до 5 днів.

ДОМАШНІ
ЦУКЕРКИ
ІЗ СУХОГО
МОЛОКА
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Народний календар
27 листопада – 3 грудня
ІМЕНИНИ

27 листопада – Пилипа. У цей вечір,
напередодні пилипівського посту, готують смачну обрядову вечерю: борщ,
локшину, пиріжки, вареники, смажать
м’ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до
батьків приходять вечеряти дочки із
зятями, котрі недавно побралися, а також запрошують кумів та одиноких сельчан. Залишки од вечері
відносили бідним людям.
Іній – на врожай вівса, а дощ – на дорід пшениці.
Якщо хмарно або сніжно – травень буде негожий.
28 листопада – Пилипівський піст. Якщо в цей
день лежить сніг, то долежиться до повені. У Пилипівку день до обіду. Яка ніч у Пилипівку, такий день
у Петрівку. Як хочеш лози, то в Пилипівку вози.
29 листопада – Матвія. Остаточно замерзає земля.
1 грудня – Романа, Іларіона.
3 грудня – Анатолія, Ганни, Григорія

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

30 листопада – Міжнародний день захисту
інформації
1 грудня – День працівників прокуратури,
Міжнародний день інвалідів

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для стрижки: 28, 30 листопада, 2 грудня.
Несприятливі дні для стрижки: 27, 29 листопада, 3 грудня.

СПРАВИ

27 листопада – сприятливий день.
Ідеальний час для просування в кар’єрі. Є
шанс встановити ділове партнерство або
зміцнити відносини в шлюбі. Приділіть
увагу батькам і старшим родичам.
28 листопада – вранці Фортуна буде до
вас прихильною. Чарівність і впевненість у собі
відкриють нові перспективи як в особистому
житті, так і в діловій сфері. А другу половину
дня присвятіть турботам про безбідне майбутнє.
Увечері не вживайте алкоголь.
29 листопада – сприятливий, приємний,
гармонійний день. Сприйнятливість та емоційність
сьогодні підвищені. Інтуїція стане козирем і
в роботі, і в спілкуванні з коханими людьми.
Отримайте насолоду від занять мистецтвом,
медитацій, гарної музики і фільмів.
30 листопада – день підвищеної конфліктності!
Не вступайте в суперечки, особливо з
вищестоящими та представниками влади, не
піддавайтеся на провокації. Висока ймовірність
травм, аварій, поломок. Відкладіть операції,
особливо в області голови та обличчя.
1 грудня – інтуїція і знання з психології
сьогодні – найкращі порадники. Не витати у
хмарах: можливі помилки через неуважність.
Увечері помедитуйте; сходіть в кіно, на концерт.
Знімати напругу за допомогою спиртного не
рекомендується.
2 грудня – сприятливий день. Короткі поїздки,
важливі бесіди будуть особливо плідними у другій
половині дня. Але будьте уважні: легко зіткнутися
з дезінформацією і навіть обманом. Партнери
можуть підводити, тому розраховуйте тільки на
себе.
3 грудня – несприятливий день. Конфлікти з
начальством не дадуть позитивних результатів.
Роздратування зніміть у спортзалі, але не
переборщіть з навантаженнями! Похід до
стоматолога, процедури в області голови та
обличчя – небажані.

САД І ГОРОД

Традиційно грудень вважається найспокійнішим місяцем у році, але й взимку у кожного
квітникаря знайдуться заняття: потрібно доглядати за кімнатними рослинами і вигоночною зеленню, займатися снігозатриманням
у саду, перевіряти закладені на зберігання

цибулини.
Головне, що потрібно зробити у грудні – це приділити час своїм домашнім квітам. У першу чергу необхідно
провести ревізію всіх кімнатних рослин: обрізати сухе
листя і давно відцвілі квітки, помити теплою водою здорове листя або стерти з них пил м’якою ганчіркою, замінити або промити верхній шар мульчуючого матеріалу.
Керамзит, кольорові декоративні камені, гальку або черепашки промивають у теплій воді з миючим засобом,
органічні матеріали краще повністю замінити на свіжі.

Магнітні бурі

Магнітні коливання можливі 29 листопада.
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Це варто зробити в 30 років, щоб у 50 було добре

У людей, що досягли
50 років, запитали, що
б вони зробили, якби
повернулися на 20
років тому. Відповіді
вийшли розумними і
в більшості своїй дуже
простими, тому якщо
Вам зараз близько
30, дослухайтеся до
безцінного досвіду
більш старших людей.
1. Кидайте курити
«Якщо б ви могли бачити мене зараз, я б опустилася на свої бідні, скрипучі
коліна і попросила б вас
хоча б почати думати про
те, щоб кинути палити»,
– пише одна з опитаних
жінок. Це дорого, неприємно пахне і зі 100% гарантією викличе проблеми зі здоров’ям. Хочете в
50 років жити без раку, то,
може, час перестати палити?
2. Користуйтеся
сонцезахисним кремом
Хочете мати зморшки,
суху і тонку шкіру, синці
чи не від будь-якого дотику? Тоді йдіть на пляж і насолоджуйтеся сонцем без
захисного крему!
3. Почніть
заощаджувати гроші
Так, це нудна, банальна і нецікава порада, але
це, правда, необхідно. У
30 років у людини майже
завжди залишається трохи

грошей, які можна зберегти. Почніть заощаджувати
зараз, і з часом вийде зробити з цього непогані накопичення.
4. Підтримуйте (чи
налагодьте) хороші
відносини з родичами
Навіть якщо ви вважаєте, що у вас дуже непрості
стосунки з родиною, і часом ви один одного ненавидите – потрібно навчитися ладити з близькими.
Сімейні зв’язки дуже важливі. Незабаром ви зрозумієте, що це і є справжнє
багатство.
5. Збирайте спогади, а
не речі
Ви – це ваш життєвий
досвід. Дуже сумно прокинутися в 50 і зрозуміти,
що, крім матеріальних
благ, ви не накопичили
нічого. Спогади не можна
викинути, і вони ніколи не
знеціняться.
6. Навчіться віддавати
Робіть добрі вчинки.
Давайте іншим те, що приносить їм радість. Але робіть це з душею і від усього
серця. Не чекайте нічого
взамін. Тоді і ваше серце
наповниться любов’ю.
7. Займайтеся спортом
Це дійсно важливо. Ведіть активний спосіб життя, тоді ви будете досить
активними і в 50. Не набирайте вагу. Робіть фізичні

вправи. Тримайте організм і тіло в нормі.
8. Навчіться радіти тому,
що маєте
Щастя має набагато
більше значення, ніж слава або успіх. Замість скарг
навчіться радіти тому, що
у вас є, і ви відчуєте себе
по-справжньому щасливою людиною.
9. Годі відкладати
справи на майбутнє
Хочете купити будинок?
Написати книгу? Отримати вчений ступінь або
другу вищу освіту? Змінити кар’єру? Освоїти новий
музичний інструмент? Запустити бізнес і працювати на себе? Тоді почніть
сьогодні. Не кажіть, що
ви повернетеся до цього
коли-небудь. Час справді
наче прискорюється після
30.
10. Дотримуйтесь
режиму дня
Висипайтеся. Спіть достатньо. Лягайте і вставайте в один і той же час. Позбавляйтеся від безсоння.
11. Піклуйтеся про свої
зуби
Із віком проблем із
зубами стає тільки більше. Лікування забирає
все більше часу і грошей.
Тому не потрібно зволікати з цим, поки втручання
лікаря не стане просто необхідним.
12. Будьте цікаві
Вийдіть з будинку і
зробіть що-небудь божевільне. Затійте справжню
пригоду! Робіть багато
фотографій, зустрічайтеся
з близькими вам людьми.
Ці спогади будуть гріти вас
і в старості.
13. Перестаньте їсти
гидоту
За все своє життя ви можете заробити скільки завгодно грошей і витратити

їх на що завгодно. Але
здоров’я купити не вийде.
14. Читайте хоча б по 10
хороших книг за рік
Вашому мозку весь час
потрібно
розвиватися,
тому перестаньте витрачати купу часу на телевізор та відеоігри, на плітки
і лише буденні хатні справи.
15. Навчіться
медитувати
Це займе зовсім небагато часу, а зміни у вашому
житті будуть дивовижними.
16. Подорожуйте
Якомога більше. Подорожі змінюють нас. Вони
надихають. Вони змушують перестати боятися.
Подорож – це та сама річ,
яка допоможе вам відчути
себе живим.
17. Перестаньте
порівнювати себе з
кимось
Повірте, коли вам буде
50, вам буде абсолютно
все одно, яке враження ви
справляєте на оточуючих.
18. Ведіть щоденник
Ви забудете більшість
ваших
дорогоцінних
спогадів. Записуйте їх. І
обов’язково
зберігайте
фотографії.
19. Бережіть своїх
друзів
Тримайтеся за людей,
які допомагають вам почувати себе краще, які
кидають вам виклик своїм
прикладом, які вам дійсно
подобаються. Смійтеся разом із ними. Насолоджуйтесь життям.
20. Знайдіть своє місце
Так, це не так вже і просто в наших реаліях. Але
постарайтеся зробити все
можливе, щоб вам було
куди повернутися і головне – було там добре.

Продам телицю 1 рік 3 місяці (тільна),
коров’ячий гній (самовивіз)
м. Ірпінь, вул. Озерна, 77;
тел. 54-110, (093) 097-60-32.

Наша адреса: Ірпінь, вул.Тургенєвська, 28.
тел. (04597) 67-815.

ПОТРІБЕН

ПОТРІБЕН
ВОДІЙ
ТАКСІ

СПІВРОБІТНИК
на шиномонтаж.

З/п достойна.
З усіх питань
телефонуйте
(066) 689-53-90.
Роман

на новий
автомобіль.
З/п  50х50.

(066) 689-53-90.

ТОВ «Бізнес-Фарватер»

Роман

Ваш фактор успіху

- консультування з питань оподаткування
- бухгалтерський супровід   - бізнес-консалтинг
м. Київ, м. Ірпінь, м. Буча, (095) 386-97-28, (073) 122-79-68
biznfarvater@gmail.com, www.farvater.io.ua

ПРОФЕСІЙНО

КОНФІДЕНЦІЙНО

НАДІЙНО

ДОСТУПНО

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
тел.: (066) 021-22-18, (073) 156-36-99
ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ!
Кладовщик
8000 грн/мес.

Магазин
сантехники
«Марио»,
Ирпень,
ул. Центральная, 57.
Полная занятость.

Куплю «убите» житло (050) 081-66-42

математики, англійської мови, мистецтва
та вчителі початкової школи.

(097) 923-72-81 (095) 60-32-869

на вулиці Мінеральна, 36

Тел.: (097) 346-35-89; (093) 540-09-84; (066) 065-92-08.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ВЧИТЕЛІ

РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

«ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР»
• дошка підлоги – 170 грн; • блок хаус – 170 грн;
• імітація брусу – 170 грн; • вагонка 125 грн та інше.

В Ірпінську СЗОШ І-ІІІст. №2

Тел.: (097) 922-31-23,

Наклад: 3 250.
Передплатний індекс 35033.
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Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

Евгения

РАБОТА В ПОЛЬШЕ,
ЧЕХИИ.
Все оформление
за наш счет.
Очень большой
выбор вакансий.
З/п от 17 000 грн.
Бесплатное проживание.

тел. (066) 585-90- 90,
(068) 585-90-90,
(063) 585- 90-90.
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