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«Переважна більшість українців
(78%) вважають, що справи в країні
йдуть у неправильному напрямку,
11% – що розвиваються правильно;
52% очікують, що в наступні два роки
ситуація погіршиться».

с. 3
Передплатний індекс – 35033

Газета заснована 4 листопада 1988 року

ЛУК’ЯНІВСЬКЕ СІЗО ПЕРЕНОСЯТЬ
У КОЦЮБИНСЬКЕ?

Зворотній
зв'язок
з редакцією:
Телефонуйте: 60-416
Пишіть: 2015ivirpin@ukr.net
Звертайтеся: м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, каб. 55,
56.
Надавайте оголошення,
повідомлення та
привітання: 60-416
Архів газети: на офіційному
сайті Ірпінської міської ради
imr.gov.ua
Передплачуйте: 35033
РЕКЛАМА: (097) 126-16-17

с. 5

► Серед пересічних
громадян почала
поширюватися
інформація
про ліквідацію
Держгеокадастру.
Звісно, стали
виникати запитання:
чому це відбулося?
що станеться з
«кадастровиками»?
як це позначиться на
отриманні послуг?

с. 6.

За планами чиновників з Міністерства юстиції України до селища Коцюбинське
планують перенести зі столиці Лук’янівський слідчий ізолятор, який уже давно
створює багато проблем Києву. Чи в такий спосіб влада планує перекласти проблему
тюрми з хворої голови на здорову?
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Вартість передплати:

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.
На 12 місяців – 234 грн.

Передплатити наше видання
Пер
Пе
можна в будь-якому
відділенні «Укрпошти»

НАЙКРАЩА ПРОДУКЦІЯ ПРОВІДНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ,
ЯКУ МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ СОБІ КОЖНИЙ

ність
Європейська надій
у Вашому будинку

м. Ірпінь, вул. Антонова, 7-б
(050) 680-65-45, (068) 409-88-69
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ПОДІЇ
ТРАДИЦІЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Це нікому не потрібне
...Зітхнувши, сказала мені ці
слова видавець, яка складала
назад у велику коробку нереалізовані книжки українських прозаїків і поетів. Продати вдалося
лише два томика віршів, що не
покриє навіть вартості витрат на
проїзд до книжкового ярмарку.
«У кожній книзі – багаторічна
праця інтелектуалів, митців, дослідників... Це духовні
скарби України! Не потрібне... Не потрібне. Кажуть, все
в Інтернеті є...»
«І заради чого?» – гірко розвів руками оперний співак, сходячи зі сцени обласної філармонії. Зала майже
порожня. Кілька пенсіонерів за запрошеннями, пару
глядачів з квитками. «Заради чого стільки сил і часу
витрачено на репетиції, на дорогу, на костюм? Як порівняти це з Італією, зі сцен навіть невеликих містечок
якої сходиш під шквал аплодисментів, які ще довго не
вщухають і запрошують на біс? Не потрібне... Кажуть,
в Інтернеті можна послухати кого завгодно. Навіщо
ходити у філармонії?»
«Смієтеся? Приношу документальний фільм на
студію. “Так, цікаво, – кажуть. – Але нам не треба”. За
кордоном якісне кіно треба, а тут не треба!»
Не можу не поділяти болю відомого режисера-документаліста, володаря престижних міжнародних
кінопремій. Він наш земляк. Але збагачує чужоземну
культуру... А в Інтернеті можна скачати будь-який
фільм.
«Кому потрібна ця краса? Ці квіти? Чистота в місті?
На ранок – те ж саме. По коліна у багнюці ходити – ось
те, що треба цим людям! Ось до чого вони звикли!
Вони це помічають? Однаково усі у своїх телефонах та
айпадах! Світу Божого не бачать», – спересердя кинув
двірник, вигрібаючи зранку залишки нічних гулянок.
Серед моїх друзів більшість «непотрібних»: перекладачі, композитори, письменники, режисери, мультиплікатори, науковці, співаки, актори, художники, журналісти... А якщо, за великим рахунком, то й – педагоги,
медики, пенсіонери, діти...
Кажуть, «потрібність» зараз вимірюється гривнями. Платять за це – потрібне. Не платять – ні. Якщо не
платять, значить, не вмієте заявити про себе, «продати»
себе, привернути до себе увагу. Значить, не найвищої якості. Значить, ти неуспішний «лох». Успішний
той, кому добре платять. Або той, хто знаходить інші
способи заробляти, щоб їздити на лексусі, обідати в
дорогих ресторанах, купувати якісні речі, відпочивати
за кордоном.
«Хто потрібен нашій державі? Наш колектив української пісні? Я маю дві вищі освіти, усе життя працюю,
але мені нема за що придбати новий костюм, аби вийти в ньому на сцену», – у відчаї говорить співак.
І він правий... Як не гірко це усвідомлювати, але він
правий...
Однак, попри все, людям все одно хочеться відчувати потрібність. Хоча б один в одному. Щоб було заради
кого. Нехай навіть і не в новому костюмі, без багатого
фуршету, але щоб було з ким, щоб навпроти були очі,
яким це цікаво, які прагнуть цього, навіть якщо не
можуть заплатити за це гроші.
Розповсюдження Інтернету і цифрових технологій –
це, безумовно, добре. Але чи не призводить це до все
ще більшої самотності серед натовпу, коли кожен – сам
собі герой, сам собі пише і сам... себе читає?
Чи здатні ми ще на співчуття, на те, щоб відчувати
тепло близьких людей, усвідомити свою несамотність
серед натовпу?
Чи це вже не потрібно? Нікому?
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

► Ірпіньводоканал отримав
найпотужніший генератор в області
КП «Ірпіньводоканал» цього року побив усі можливі рекорди. Проклали більше 20 км трубопроводу, пробурили
3 нові свердловини, побудували одну насосну станцію в
Гостомелі, створили проект очистки питної води тощо. А на
днях нарешті здійснилася давня мрія «Ірпіньводоканалу».
За рахунок міського бюджету придбано новий генератор.
«Його буде встановлено на наш автомобіль і він буде мобільним. Тобто у будь-якому місці Ірпеня будь-яку каналізаційну електростанцію він зможе запустити за відсутності
електроенергії», – розповідає начальник КП «Ірпіньводоканал» Олександр Маркушин.
Що стосується інших успіхів «Ірпіньводоканалу», то до
нового року планується закінчити будівництво приміщення для працівників каналізаційної бригади.

«КРАЇНА РОКСОЛАНІЯ»
МАЄ ІРПІНСЬКУ ПРОПИСКУ
Володимир КОСКІН, фото: В. ШИЛОВ
Коли бачиш, як українські
діти «щебечуть» то китайською, то італійською, то
азербайджанською або ще
якоюсь мовою, це, звісно, вражає. Такі здібності
29 листопада демонстрували школярі Ірпінської
спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 з
поглибленим вивченням
іноземних мов. А ще вони,
створюючи святкову атмосферу, показували на сцені,
як вправно вміють співати,
танцювати і вітати гостей.
Річ у тім, що 21 рік тому
була заснована шкільна учнівська організація «Країна
Роксоланія» (модель учнівського самоврядування) – острівець дитячих мрій, надій
та сподівань серед бурхливого океану дорослого життя.
Стало доброю традицією щорічно відзначати цю подію. А

цьогоріч в неї вплелося шанування Заріфи Алієвої, ім’я
якої носить школа, – видатного азербайджанского офтальмолога, академіка Академії
наук Азербайджана, професора, матері чинного президента Азербайджану Ільхама
Алієва.
Почесними гостями були
посол Азербайджану в Україні Азер Худієв, представники
посольств Польщі, Білорусі,
директор Інституту Конфуція
Університету ім. Т.Г.Шевченка пан Сунь Кевень, представниці побратимської школи
– Білорусько-слов’янської гімназії №36 м. Гомель, заступник Ірпінського голови Лідія
Михальченко. Важко вже уявити свято без представників
старовинного міста Рогатин
на Івано-Франківщині, адже
ім’я славетної українки Анастасії Лісовської – Роксолани
проклало багаторічний мі-

сток дружби між рогатинцями
й учнями ірпінської школи.
Серед почесних гостей
були також народний артист
України Гурбан Аббасов та
співачка Наталя Кудряшова,
виступ яких став яскравим
фрагментом загального концерту.
У школі №12 пишаються тим, що діти вивчають

13 іноземних мов. Представники дипломатичного корпусу були приємно вражені,
коли почули привітання рідними мовами з дитячих уст.
Варто зазначити, що лише в
ірпінській школі №12 дев’ять
класів працює за програмою
«Інтелект України».
Отакі вони, юні жителі
«Країни Роксоланії».

НА КОЛА СВОЇ

МЕРА БУЧІ ПОНОВИЛИ НА ПОСАДІ
Володимир ЕННАНОВ, фото: В. ШИЛОВ
Як повідомляє
захист, суд вирішив,
що підозра Федоруку
не обґрунтована
належним чином.
Анатолій Федорук: «Дякую
за небайдужість – Громаді, за
об’єктивність – журналістам,
за справедливість – Апеляційному суду!»
Апеляційний суд Києва
скасував ухвалу Печерського райсуду столиці про відсторонення міського голови
Бучі Анатолія Федорука із
займаної посади на 2 місяці,
вказавши, що підозра не обґрунтована належним чином,
– про це повідомила юрист
Валентина Теличенко. Таким
чином, апеляційна інстанція
задовольнила апеляцію захисту, яка оскаржила звільнення
з посади. Дане рішення апеляційної інстанції оскарженню не підлягає.

Хроніка подій
21 липня 2016 р. співробітники Генеральної прокуратури України проводять
обшук у міського голови Бучі
Анатолія Федорука. Про це
на своїй сторінці у Facebook
повідомив народний депутат
від фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв.
Помічник генпрокурора
Валерій Карпунцов заявив,
що обшуки у Федорука проводять за підозрою в незаконному виведенні з лісового
фонду ділянок з їх подальшою забудовою. За словами
помічника генпрокурора, од-

ночасні обшуки проходять за
десятками адрес. Подробиці
обшуків у ГПУ пообіцяли оприлюднити пізніше.
11
жовтня Анатолію
Федоруку і секретарю Бучанської міськради Василю
Олексюку було повідомлено
про підозру за ч. 2 ст. 364
Кримінального кодексу України (зловживання службовим
становищем).
12 жовтня мер Бучі Федорук повідомив, що після
отримання підозри планує
залучити адвокатів, щоб вони
подали докази його правоти.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Ми маємо незаперечну
доказову базу, яку, на великий жаль, у судових засіданнях і суддя першої інстанції,
і суддя Вищого адміністративного суду не взяли до розгляду, – заявив Федорук. – На
сьогодні, отримуючи підозру
в якості процесуальної дії,
адвокати мають можливість
долучитися, ознайомитися з
матеріалами справи – отже,
навести докази своєї правоти, які має сторона захисту», –
додав він. «Бучанська міська
рада діяла винятково у рамках повноважень», – запевнив
мер Бучі.
13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерський
райсуд Києва обрав меру Бучі
Федоруку запобіжний захід у
вигляді домашнього арешту
із забороною залишати місце
проживання з 22:00 до 7:00 і
носінням електронного браслета.
15 жовтня Печерський
суд Києва відсторонив від
займаної посади секретаря

Бучанської міськради Василя
Олексюка.
23 жовтня Бучанська
громада вчергове на повний голос заявила про свою
згуртованість, одностайність
у намірах боронити рідне місто, місцеве самоврядування
і право кожного відстоювати
свої інтереси: «Ми – єдині як
ніколи і у цьому наша сила.
Сьогодні створено координаційну раду з питань відстоювання інтересів міста. До її
складу увійшли відомі у місті
люди, патріоти краю, готові
очолити рух громади, яка не
зупиниться на шляху до перемоги».
25 жовтня суддя Печерського суду Підпалий
відсторонив міського голову Бучі Анатолія Федорука
від обов’язків до 11 грудня
2016 р.
Анатолій Федорук повідомив, що вже найближчим
часом буде подана апеляція.
Суддя і прокурор полишили зал під вигуки «Ганьба!».
Під час початку засідання
з винесення рішення щодо
відсторонення міського голо-

ви Бучі Анатолія Федорука з
посади, суддя Печерського
суду Підпалий попросив журналістів залишити судову залу
у зв’язку з тим, що рішення
має виноситися в закритому
режимі.
7 листопада звільнилися
перші заступники Бучанського міського голови
Перший заступник міського голови Ярослав Добрянський, заступники Олександр
Смолькін та Лариса Матюшенко написали заяви на
звільнення за власним бажанням. Їхні заяви розглянуто на
сесії того ж дня.
8 листопада Апеляційний
суд Києва скасував рішення
Печерського суду щодо відсторонення від займаної посади та обрання запобіжного
заходу стосовно секретаря
міської ради Василя Олексюка.
22 листопада Апеляційний суд Києва переніс розгляд
справи щодо відсторонення
від займаної посади Анатолія
Федорука на 24 листопада у
зв’язку із затримкою документів з Печерського суду.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
Ірпінь. Грабіж на вулиці
До чергової частини Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення від 21-річної
місцевої мешканки про те що,
в Ірпені на вул. Тищенка невідомий чоловік підійшов до неї,
вдарив кулаком по голові та вирвав із рук мобільний телефон.
Дівчина також повідомила, що
грабіжнику на вигляд близько

40 років, він був одягнений в
чорну шапку і чорне пальто.
Під час першочергових розшукових заходів працівники
поліції встановили і затримали
підозрюваного – 28-річного
мешканця Закарпатської області. Правоохоронці вилучили у
затриманого телефон потерпілої, після чого той зізнався у
скоєнні злочину.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк
від 4-х до 6-ти років.
Коцюбинське. Гуральня
сумнівних напоїв
На території заводу в
смт Коцюбинське було викрито
підпільний цех із виробництва
фальсифікованих алкогольних
напоїв. Через мережу роздріб-

ної торгівлі у столиці і всій області, прикриваючись відомими
марками наших і закордонних
виробників, товар поширювався організаторами незаконного
бізнесу.
Під час обшуку були виявлені
діжки для того, щоб зберігати і
виготовляти фальсифікований
алкоголь, обладнання, компоненти. Загалом знайдено близь-

ко 7 т алкоголю, орієнтовною яка виникла на ґрунті ревнощів,
вартістю 340 тис. грн. Відкрито наніс потерпілому сім ножових
ударів в область грудей, що
кримінальну справу.
спричинило швидку смерть на
Горенка. Смертельні ревнощі місці. Чоловіка судитимуть за
У серпні поточного року ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)
35-річний чоловік, будучи у КК України. Злочинцю загрожує
стані алкогольного сп’яніння, позбавлення волі на строк від 7
перебуваючи в новобудові у до 15 років.
с. Горенка Києво-СвятошинПідготувала
Вікторія КОВАЛЬОВА
ського району, під час сварки,
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ПОДІЇ
ПОЛІТИКА

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО І «БАТЬКІВЩИНА»
продовжують впевнено лідирувати у
президентському і партійному рейтингах
Якби в Україні найближчим часом відбулися парламентські вибори, то перше місце на
них посіла б партія «Батьківщина». На дострокових президентських виборах перемогла б
Юлія Тимошенко.
Про це свідчить результати опитування, проведеного
з 4 по 13 листопада 2016 р.
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у
всіх регіонах України (крім
окупованої частини Донбасу і
Криму). Методом особистого
інтерв’ю було опитано 2039
респондентів віком від 18
років.
Згідно з даними соціологів, у разі проведення парламентських виборів у середині
листопада найбільшу підтримку виборців отримала б
партія «Батьківщина» (19,1%
серед тих, хто збирається голосувати і визначився).
Загалом, голоси за партії
серед тих, хто взяв би участь
у голосуванні і визначився,
розподілилися наступним чином:
– 19,1% проголосували б
за ВО «Батьківщина»,
– 13,2% – за партію «Блок
Петра Порошенка»,
– 10,1% – за партію «Опозиційний блок»,
– 9% – за Радикальну партію О. Ляшка,
– 8,1% – за партію «За
життя»,
– 6,1% – за партію «Громадянська позиція»,
– 6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
– 5,5% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
– 3% – за партію «Хвиля»,
– 2,4% – за партію «УДАР»,
– 2,3% – за партію
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана,

► Протидія корупції
починається з діалогу
24 листопада відбувся
прийом громадян зі зверненнями до представників
влади – учасників проекту
«Діалог народу і влади та
протидія корупції».
Організаторами зустрічі виступила міжнародна
громадська
організація
«Міжнародна Ліга захисту
прав громадян України».
Учасниками були представники юридичного відділу, управління праці та
соціального захисту населення, служби у справах
сім’ї та дітей, управління
освіти і науки, КЗ «Ірпінська центральна міська
лікарня», КП «Контроль
благоустрою міста», Ірпінського відділу поліції,
науковці.
У ході прийому громадян розглянуто звернення щодо благоустрою
території залізниці станції
«Ірпінь», приватизації багатоквартирних будинків
тощо.
Впровадження такого
проекту, як інструменту
державної
антикорупційної політики, а саме:
прямого, публічного спілкування
представників
влади з громадянами –
посилить відповідальність
державних
службовців
перед громадою та стане
одним з дієвих механізмів
боротьби з корупцією.
Зустрічі в такому форматі планують проводити
щомісячно.
Офіційний сайт ІМР

– 1,9% – за партію «Демократичний альянс»,
– 1,6% – за «Партію простих людей»,
– за інші партії – загалом
11,8%.
Враховуючи чутливість запитання про електоральний
вибір, респондентам повторно ставилося запитання,
за кого вони проголосують,
але за допомогою методики
«таємної скриньки». Її суть передбачала, що опитуваному
передавався короткий опитувальник із запитанням про
голосування на виборах президента (як виборчий бюлетень). Респондент самостійно
його заповнював і вкидав у
спеціальну скриньку.
Таким чином, соціолог не
знав відповіді респондента,
що підвищує щирість відповідей, а саме опитування
робить більш наближеним
до реального волевиявлення
людей.
За методикою «таємної
скриньки»,
«Батьківщина»
отримала б 20% серед тих,
хто збирається голосувати і
визначився. Далі йдуть БПП
(13,3%), Радикальна партія (9,8%), «Опозиційний
блок» (9%), партія «За життя»
(8,2%), «Самопоміч» (6,0%),
«Громадянська
позиція»
(5,8%), «Свобода» (4,9%).
На ймовірних президентських виборах, згідно з цим
же опитуванням, перемогла
б Юлія Тимошенко – за неї
готові проголосувати 21,3%
українців, які прийдуть на

вибори і визначилися, за кого
голосувати.
Загалом, голоси за кандидатів у президенти України
серед тих, хто пішов би на
вибори і визначився, розподілилися наступним чином:
– 21,3% проголосували б
за Юлію Тимошенко,
– 18,5% – за Петра Порошенка,
– 11,7% – за Вадима Рабіновича,
– 10,5% – за Анатолія Гриценка,
– 9,4% – за Юрія Бойка,
– 9,4% – за Олега Ляшка,
– 7,2% – за Андрія Садового,
– 4,5% – за Олега Тягнибока,
– 3,1% – за Дмитра Яроша,
– 0,4% – за Андрія Білецького,
– за інших кандидатів – загалом 4%.

За методикою «таємної
скриньки» рейтинг Юлії Тимошенко і, відповідно, розрив
між нею і Петром Порошенком стає ще більшим: за
Ю. Тимошенко готові голосувати 24% серед тих, хто прийде на вибори і визначився,
за П. Порошенка – 17,9%.
У разі проведення другого
туру президентських виборів
Юлія Тимошенко виграла б у
Петра Порошенка з відривом
у 7%.
Зокрема, у другому турі
виборці проголосували б наступним чином:
– 16,8% – за Петра Порошенка,
– 23,8% – за Юлію Тимошенко,
– 7,5% – викреслили б усіх
кандидатів, попсували б бюлетень,
– 35% – не брали б участі
у голосуванні,
– 16,7% – не визначилися
зі своєю думкою.

САМОВРЯДУВАННЯ

КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАРЕШТІ ЗАПРАЦЮВАЛА
11 листопада в Коцюбинському пройшло сесійне засідання
місцевої ради. Вперше у спокійному і конструктивному руслі!
Депутати розглянули всі питання, винесені у порядок денний,
відголосувавши у компромісному режимі все запропоноване. Хоча
не все було схвалено, адже з деяких питань забракло голосів.
Олесь ПИЛЬНИЙ
Зокрема, не вистачило голосів для обрання секретаря
ради. Це питання і далі буде
предметом перемовин і політичних компромісів. Проте
вже зроблено істотний крок у
налагодженні нормальної роботи Коцюбинської селищної
ради – сформовано всі п’ять
постійних депутатських комісій і визначено 4 їх керівники
(кандидатура ще однієї вирішується).
Найважливішу комісію з
питань регламенту, депутатської етики, правопорядку та
законності взявся очолювати
Євгеній Домбровський з команди Матюшиної. Комісію
з питань землекористування,
торгівлі, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства очолила Олександра Куцан, теж
з команди Матюшиної. Це
колишня активістка, яка так
прагнула долучитися до вирішення проблем благоустрою
в селищі, а тепер може вповні
показати себе.
Представника
команди
«Нові обличчя» також очолили дві комісії: питаннями
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► 28 листопада відбувся допит екс-президента
Януковича за допомогою відеозв’язку з Росії у справі проти 5 «беркутівців», обвинувачених у розстрілі
48 активістів Майдану в лютому 2014 р. У цій справі
Янукович виступає як свідок. Питання були про те, хто
стріляв, хто віддавав накази, що було відомо Януковичу
в ті дні про роль Росії в подіях. Перед цим Генпрокурор
Юрій Луценко оголосив підозру Януковичу в державній
зраді й сприянні російській агресії.
Янукович під час допиту стверджував, що він ні з ким
не обговорював придушення Майдану. У його розгоні
він підозрює Льовочкіна – тодішнього главу його адміністрації. До розстрілів, з його слів, причетні ультраправі
й олігархічні угруповання, наказу стріляти він не давав.
Кровопролиття, мовляв, було вигідне лідерам Майдану,
а йому, навпаки, невигідне. Янукович досі вважає себе
президентом: «Я не зняв із себе цієї відповідальності, я її
несу перед українським народом. А що стосується українського народу, як він до мене ставився і ставиться, – це
справа народу».
Керівник відділу Генпрокуратури Олексій Донський
стверджує, що Янукович не відповів конкретно ні на одне
запитання, або надав неправдиві свідчення. Наприклад,
він заявив, що не мав жодної розмови із кумом Путіна
Медведчуком, а слідством встановлені 54 телефонні
контакти між ними у період із грудня 2013 р. по лютий
2014 р. Так само Янукович заперечує зустрічі з представником Путіна Сурковим, але вони відбувалися, це зафіксовано. Янукович, згідно з допитом, навіть не пам’ятає,
коли були вбивства на Майдані, як і жодних інших фактів, що сталися 20 лютого. А про те, що відбувалося під
час його втечі, він розповів детально. Однак цей допит
мав важливе значення. Після оголошення Януковичу
підозри у державній зраді він офіційно зі статусу свідка
перейшов у статус обвинувачуваного.
► ДОНБАС.
Українська армія готова до широкомасштабної
агресії з боку Росії, заявив голова Генштабу Віктор Муженко. «Ми розглядаємо сценарії від можливої ескалації
конфлікту на Донбасі до широкомасштабної агресії стосовно всієї України, – сказав він. – Війська готуються до
цього. Сьогодні ми здатні протистояти Росії. Оскільки ми
до цього готуємося, це означає, що такі сценарії можуть
бути реалізовані».
Глава міноборони Росії Шойгу оголосив про створення двох нових мотострілкових дивізій на кордоні з
Україною, розміщених у Білгородській, Воронезькій і
Смоленській областях.
Інформація Міноборони: за час проведення АТО загинуло 2145 військовослужбовців ЗСУ, поранено 7091.
Серед загиблих – 335 офіцерів і 1807 солдатів та сержантів. Небойові втрати – 487 осіб.
У Мінську 29 листопада міністри закордонних справ
України, Німеччини, Франції та Росії не змогли домовитися ні про «дорожню карту» щодо Донбасу, ні про контроль ОБСЄ над україно-російським кордоном, ні про
можливість проведення виборів на непідконтрольній території. Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін: «Немає згоди з принципових питань. Дискусія щодо “дорожньої карти” була короткою, бо російська
сторона не погоджується на ключові пріоритети».
► Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував запустити континентальний миротворчий Мінський процес: «Білорусь занепокоєна антагонізмом між Євросоюзом і Росією, що зростає. Нам
спостерігати за цим (включаючи й ситуацію в Україні) і
боляче, і тривожно. Розуміючи, що ні Європі, ні Росії, ні
тим більше нам це не потрібно, враховуючи ті величезні
проблеми, які сьогодні є і які треба вирішувати разом,
пропоную запустити миротворчий Мінський процес для
врегулювання відносин між Сходом і Заходом, аналогічний Гельсінському процесу, який у підсумку призвів до
створення ОБСЄ». Голова представництва Євросоюзу в
Білорусі Андреа Вікторин заявила: «Ми звернули увагу
на цю пропозицію. Щойно ми отримаємо більше інформації, то всі 28 країн-членів ЄС обговорять цю ініціативу
і приймуть рішення».
► Із початку року Департамент захисту економіки Національної поліції викрив 618 посадовців-хабарників. Попалися на «гарячому» 332 співробітники
органів влади, 190 працівників контролюючих органів,
91 представник суб’єктів підприємництва і п’ять суддів.
Середня сума хабара – 60,4 тис. грн, загальна сума – понад 37 млн грн. Для своєї злочинної діяльності посадові
особи часто використовують фірми-одноденки, банківські рахунки, відкриті на підставних осіб, посередників...

промисловості,
транспорту, зв’язку, містобудування,
благоустрою, землеустрою
та відносин власності на
природні ресурси буде опікуватися Павло Назарук, а
питаннями планування, бюджету, фінансів і цін – Людмила Узерчук.
Олена Сокотюк із команди Матюшиної та Катерина
Ющенко-Корбут від партії
«Нові обличчя» залишаються
претендентами на головування в комісії соціального захисту населення. Нині йде обговорення обох кандидатур.
Курйозним питання цієї
сесії стало бажання голови
Ольги Матюшиної впрова-

джувати «стандарти демократії» в Коцюбинському у
вигляді встановлення нової
електронної системи голосувань «Рада» за 350 тис. грн.
Матюшина лобіювала це питання як пріоритетне, навіть
попри те, що в селищі розростається криза в комунальній галузі, критично потрібні
кошти на соціальні нужди,
освіту, дітей, ветеранів війни, інфраструктурні проекти
тощо. На жаль, голова, вочевидь, не хоче розпорошувати увагу на такі «дріб’язкові
речі». На щастя, депутатському корпусу вистачило здорового глузду, аби відголосувати «проти» цієї ініціативи.

► Розпуск парламенту і призначення нових виборів до ВР підтримують 45% українців, проти виступають 42%, 46% хочуть відставки Порошенка і нових
президентських виборів, 42% – проти. Це – результати
дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Переважна
більшість українців (78%) вважають, що справи в країні
йдуть у неправильному напрямку, 11% – що розвиваються правильно; 52% очікують, що в наступні два роки
ситуація погіршиться, 23% – не зміниться, і лише 11%
вірять, що покращиться. Головною причиною поганої
ситуації в країні 2/3 українців назвали корупцію у вищій владі. Серед інших причин: військові дії на Донбасі
(47%); вплив олігархів (43%); захист владою власних, а
не державних інтересів (37%); непрофесіоналізм влади
(36%); небажання депутатів приймати потрібні закони
(32%); корупція в місцевій владі (26%); дії Росії проти
України (25%); відсутність єдності в суспільстві (23%); діяльність попередньої влади (18%); повільність реформ
(15%); небажання українців змінювати себе і країну
(14%); Євромайдан (12%).
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ПРИІРПІННЯ СЬОГОДНІ
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

ІРПІНЦІ ПОТЕРПАЮТЬ БЕЗ
ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ
Володимир КОСКІН
Спочатку, як кажуть,
був лист до редакції.
І йшлося в ньому
про найважливішу
установу на світі –
пошту. Бо, за великим
рахунком, без передачі
інформації, добрих
вістей і отримання
пенсій – ну яке ж то
життя?
Отже, цитуємо лист ірпінця-ветерана Сергія Скуратовського:
«Від імені пенсіонерів та
інвалідів, і просто мешканців районів БТР, Маштофу, вул. Північної «велика
подяка» за піклування про
наше здоров’я та фізичну
форму всім незацікавленим
особам, які приклалися до
закриття 201-го поштового
відділення на вул. Універси-

тетській, 31, що там існувало
понад 50 років.
Тепер сотні пенсіонерів
ходять на вул. Соборну, 98,
у крихітну кімнатку. Це ж
скільки емоцій доводиться
переживати, виживаючи в пекельних українських умовах.
Дякуємо!!!»
За роз’ясненням ситуації
ми, звісно, подалися до керівництва ірпінської «Укрпошти» – Ольги Ковальської.
Виявилося, що вона у відпустці. Звернулися до її заступниці Тетяни Дерської. Ось
що з’ясувалося. Ця поважна
установа виявилася такою ж
постраждалою, як і мешканці
Ірпеня. «Нам нічого не залишалося, як вивільнити приміщення за вимогою власника – Університету державної
фіскальної служби України.
За тиждень до виїзду навіть
вимкнули світло. Ми просили дати електроенергію, щоб
наші працівниці могли зібрати поштові речі. Ні, складали
в пітьмі».

«Були звернення як до
керівництва міста, так і до
вищого керівництва «Укрпошти», – далі пояснює Тетяна
Дерська. – Ольга Ковальська
писала листи, ходила на перемовини, у телефонному
режимі спілкувалася. Проблема не вирішувалася. Ми
шукали приміщення на інших
вулицях, але там немає комунальної власності. Приватні
забудовники з радістю пропонують орендувати приміщення за ціною до 300 грн
за квадратний метр. Ми такі
умови, звісно, не потягнемо.

Й ірпінці зверталися до
мера, до начальника КП
«Управління
підприємств
ЖКГ» Сергія Скрипника. Вони
готові допомогти, але в районі Машторфу, повторюю,
немає комунальної власності,
яку можна було б надати поштовикам».
Загалом-то в мікрорайонах з величезною кількістю
новобудов, вважає пані Тетяна, мають передбачати і будувати комунальну власність:
дитсадки, школи, пошту, Але
в Ірпені по цей бік залізничної дороги залишилося лише
одне (!) повноцінне поштове

відділення – «Ірпінь-2» (на
БКЗ). Відділення «Ірпінь-1»
переїхало на Соборну, 98,
у малесеньку комірчину, бо
інших приміщень нема. Цією
комірчиною, до речі, планували розширити центральне
відділення, посадити більше
операторів з прийому комунальних платежів, адже
населення Ірпеня за останні
три роки відчутно зросло. Та
цього не сталося, бо кудись
треба було притулити поштове відділення «Ірпінь-1».
Отже, «Укрпошта» не зацікавлена позбутися поштового відділення (до речі, його
номер телефону збережено),
його треба відновити, а для
цього – знайти приміщення.
Ціна питання полягає в тому,
що надто багатьом мешканцям Ірпеня така ситуація
вкрай незручна (університету, до речі, теж), бо ж надто
великі відстані доводиться
долати і надто багато часу,
нервів витрачати. Отож, як
не крути, але місцевій владі
цю проблему доведеться вирішувати, і бажано – якнайшвидше.
Втім, може, поштовики
самі не вийшли на здоровий
компроміс? Ось як пояснює
ситуацію помічник ректора
Анатолій Стрій: «Університет
елементарно повернув приміщення у правове поле. Після приходу на посаду нового
ректора відбулась перевірка.

ПОШТОВІ ІНДЕКСИ
ПРИІРПІННЯ
Буча

08292

Ворзель

08296

Гостомель

08290

Гостомель 2

08289

Ірпінь

08200

Коцюбинське

08298

З’ясувалося, що угоди-оренди з «Укрпоштою» взагалі не
було! Поштовики працювали
роками під «чесне слово».
Причому, чималу площу
приміщення займала комерція: продавали канцтовари.
Попри те, що університет потерпає від браку приміщень
(студенти навчаються у три
зміни!), ми запропонували
поштовикам інше приміщення в іншому місці. Наскільки
я знаю, вони його навіть не
подивилися. До речі, приміщення, з якого вони вибралися, залишилося цілковито
розбитим, за нашими підрахунками, ремонту там тисяч
на тридцять».
Отака катавасія. Життя показує, що безвихідних ситуацій не буває. Ірпінці повинні
мати повноцінне поштове
відділення. Проблему треба
вирішувати. І перш за все цим
має займатися «Укрпошта».

СПІЛЬНА СПРАВА

Бюджет участі:

вої, бо такі можливості є. Це
може бути створення штучних громадських організацій,
ініціатив, які подаватимуть
свої проекти. Або ж ще одна
спроба зловживання – коли
влада створює експертну комісію, яка розподіляє гроші, і
ці гроші йдуть не на потреби
громади, а на ті задуми, які
влада хотіла б легалізувати.
Проекти можуть лобіювати
навчальні заклади (чисельним голосуванням), тож у
Польщі не дозволяють, наприклад, школам подавати
свої проекти, їхні проблеми
вирішує держбюджет.

ЯК ЗМУСИТИ ВЛАДУ
ЗДІЙСНЮВАТИ МРІЇ
Скажіть, будь ласка, ви небайдужі до життя рідного міста? Бачите
його проблеми та шляхи їх вирішення? Мрієте озеленити свій район
чи облаштувати велосипедну доріжку? Втомилися від поганих доріг,
занедбаних озер, пошарпаних дворів і розбитих дитячих майданчиків?
Не хочете чекати змін, а готові втілювати їх самостійно? Бюджет участі
– те, що вам потрібно.
Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ
Але що ж то таке – бюджет
участі, чи то громадський
бюджет, чи то, ба, партиципаторний бюджет?
Якось в Амстердамі провели експеримент. Запитали
місцеву владу і мешканців,
яким вони бачать майбутнє міста. Влада сказала, що
головне – розвивати Амстердам як світову столицю
культури, підтримувати фестивалі, культурні заходи, музеї. Мешканці відповіли, що
їх найбільше турбують собачі
фекалії, у які вступають під
час ранкової пробіжки. Цей
приклад показує, наскільки
великим буває розрив між
прагненнями влади і бажаннями людей на місцях. Збалансувати все дозволяють
громадські бюджети участі.
Для того, щоб повчитися і
обмінятися досвідом, у місті
Ірпінь зібрався перший форум практиків громадського
бюджету в Україні «Коли містом керують мешканці».

Про переваги
громадського бюджету
Виконавчий
директор
фундації
польсько-української співпраці (ПАУСІ)
Кшиштоф Фільцек зауважив:
«Громадський бюджет зародився не в західних розвинутих демократіях, а в Бразилії,
в місті Порто Алегро понад
30 років тому. Саме тоді ця
країна переживала перехід
від авторитарного режиму
правління до демократич-

них форм урядування і мала
значні проблеми з фінансовими ресурсами. І місцеві
лідери й активісти шукали
механізми відновлення довіри і залучення громадян до
ухвалення рішень. У цьому
можна знайти певну аналогію
з Україною теперішніх часів.
У Порто Алегро за перше
десятиріччя бюджет участі показав конкретні результати.
На кінець 90-х кількість шкіл
у місті збільшилася у чотири
рази. Із 75 до 98% зросла
кількість будинків, під’єднаних до водогону і каналізації.
Бюджет на освіту та охорону
здоров’я зріс із 17 до 40%.
Позитивний приклад поширився світом. Тисячі муніципалітетів – від маленьких
містечок Індії до Нью-Йорка
– у тій чи іншій формі запровадили бюджети участі.
більше
На
сьогодні
1500 міст на усіх континентах
запроваджують
механізми
«партиципаторного бюджету», які є формою прямої
демократії та означають відкритий процес дискусії та
прийняття рішень, у якому
кожен мешканець населеного
пункту шляхом голосування
вирішує, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету.
У Польщі «громадянський
бюджет» вперше було запроваджено у 2011 р., і з того
часу біля 100 польських міст
у різних формах реалізують
цей принцип участі мешканців у міському бюджетуванні.

З усіх польських міст найбільше коштів виділяє місто
Лодзь, так, у 2013 р. на потреби громадського бюджету
було виділено 20 млн злотих,
у 2014 р. ця сума зросла до
40 млн злотих, а до 2018 р.
міська влада дала обіцянку
збільшити відповідні асигнування з міського бюджету до
100 млн злотих.
Інструмент громадянського бюджету суттєво сприяє активності громадян. Так, у м.
Лодзь у 2014 р. мешканцями
було подано понад 900 заявок для фінансування, біля
700 з яких дійшли до стадії
голосування, у якому взяло
участь більше 170 тис. містян, а це – 20% мешканців.
Зрештою, було обрано біля
70 заявок, виконання яких
фінансувалося за кошти «громадянського бюджету» міста.
Отже, «бюджет участі» –
демократичний процес, який
надає можливість кожному
жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів
для покращення міста або
голосування за них.
Цього року міста, які
долучилися до ініціативи –
Черкаси, Чернігів, Вінниця,
Суми, Запоріжжя – виділили
в середньому по 5 млн грн
на реалізацію проектів громадськості. У невеличкому
Ірпені на цю справу пішов 1
млн грн.
Депутат міської ради і
радник міського мера Анастасія Попсуй зауважила, що

Досвід: соціальне таксі
впровадження
механізму
«громадського бюджету» дозволить розширити діалог з
місцевою громадою, максимально враховувати думку
жителів міста у частині формування місцевого бюджету: «Людям треба не тільки
роздавати субсидії, подачки і
дотації, але й давати можливість розуміти, що вони самі
заробляють гроші, що це їхні
гроші, і від того, як вони використовують ці кошти, залежатиме якість їхнього життя.
Нам потрібно розвивати бюджет участі, але й потрібно
навчитися ставитись до всього бюджету міста і громади –
як до бюджету участі».

Про шляхи і застороги
Канадійка Кейді Ворд,
головний радник з питань
врядування Проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку
міст» акцентувала: «Громадський проект – це шанс реально вплинути на місце, де
ти живеш. Не міські депутати, а люди вирішують, на що
саме йдуть виділені кошти.
Голосування
відбувається
прозоро і можна впливати
на цей процес, просуваючи
свій проект. Буде реалізовано саме те, що ви задумали,
у рамках заздалегідь відомої
суми».
Бюджетний кодекс дає вичерпний перелік заходів, на
які місцеві бюджети можуть
виділяти кошти. Це соціально-економічні,
культурні,
транспортні проекти, однак
у списку відсутні освіта та

охорона здоров’я, оскільки
кошти на ці програми виділяються з державного бюджету.
Юстина Півко, координатор громадського бюджету
Варшави, керівник Центру
громадських комунікацій мерії, зазначила: «Проект Фундації
польсько-української
співпраці ПАУСІ ставить за
мету сприяти поширенню нового механізму участі в Україні, використовуючи польській
досвід у цій сфері. Передбачається навчання посадовців
міської влади, громадських
активістів з питань методології запровадження громадського бюджетного процесу,
навчальні поїздки до Польщі,
а також опрацювання та запровадження за допомогою
українських й іноземних експертів моделі формування
місцевих бюджетів за участю
громадян у містах-партнерах
Проекту».
Юстина Півко, розповівши
про розвиток громадського
бюджету на конкретних прикладах, окремо зупинилась
на можливостях для зловживань, зауваживши, що бюджети участі – це здорова
альтернатива депутатським
фондам, які були присутні в
різні часи в різних містах, це
можливість пробудити громаду, підняти найактивнішу
її частину і сказати, що вона
має повну можливість взяти
участь в розподіленні коштів
і вирішенні своїх же потреб.
Водночас,
«громадські
бюджети» зможуть втілюватись, тільки якщо в містах
не буде корупційної складо-

Приклад втіленого проекту в рамках «бюджету участі»
демонструє Чернігів. З лютого в місті почало працювати
соціальне таксі. Ним можуть
скористатися люди, що мають
інвалідність І та ІІ груп. Двічі
на місяць поїздки безкоштовні, якщо частіше – ціна становить символічні 5 грн.
Автором проекту стала Надія Лозбень, директорка благодійного фонду «Логос», що
займається соціальною реабілітацією людей із психічними
вадами: «Усі думають, що соціальне таксі потрібне тільки
тим людям, які мають фізичні
вади. Але наші пацієнти не
можуть ні викликати звичайне таксі, ні користуватися громадським транспортом».
Щороку «Логос» винаймав
транспорт, бо щодня в Центр
приїжджають десятки клієнтів з особливими потребами.
Коли дізналися про «бюджет
участі», вирішили спробувати.
Бюджет цього проекту становить близько 180 тис. грн.
За них у приватного перевізника орендували автомобіль
і взяли на роботу диспетчера
і двох супровідників, які допомагають клієнтам під час
поїздок.
За кілька місяців роботи
таксі показало свою затребуваність. Окрім того, що забирає і розвозить пасажирів з
особливими потребами, воно
має замовлення по місту, які
надходять до диспетчера.
Тому автори проекту і клієнти сподіваються, що фінансування вийде отримати і на
наступний рік.
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ПЕРСПЕКТИВА

ЛУК’ЯНІВСЬКЕ СІЗО ПЕРЕНОСЯТЬ
У КОЦЮБИНСЬКЕ?
Олесь ПИЛЬНИЙ
Мін’юст України планує
будівництво нового закладу
замість столичного Лук’янівського СІЗО в Коцюбинському на території, що
належить Державній пенітенціарній службі, на місці
існуючого виправного закладу з можливостями його
розширення. Урядовці заявили про це ще в листопаді
2015 р., але нині проблема
актуалізувалася знову.
Тоді міністр юстиції Павло Петренко наголошував,
що вже до 2018 р. СІЗО
матиме нову прописку — у
Приірпінні. Нині Мін’юст
взявся до справи: проводить
оцінку вартості і визначає
інвестора для втілення проекту в життя, про це заявила
перший заступник міністра
юстиції Наталія Севастьянова. Заступниця додала, що
будівництво нового СІЗО
обійдеться
максимум
у
30 млн грн.
Подібне рішення не на
жарт збурило громаду сели-

ща і депутатський актив від
партії «Нові обличчя», які
вже провели низку зустрічей
із високопосадовцями та народним депутатом від 95-го
округу, щоб не допустити
створення нової тюрми у селищі. Громада готова активно захищати свої інтереси,
які київські чиновники просто ігнорують, намагаючись
перетворити Коцюбинське
на якийсь депресивний регіон, місце для ув’язнених
за тяжкими злочинами. І це
при тому, що більшість населення Коцюбинського – це
молоді сім’ї з дітьми, пенсіонери, які відразу опиняються в групі ризику з такими
новими сусідами. Чи будуть
вкладати гроші у розвиток
селища інвестори, якщо тут
з’явиться такий новобуд?
Хто гарантуватиме безпеку
регіону і не допустить тут
зростання обігу злочинності, постачання наркотиків
в тюрму, сумнівних передач
і т.д.? Не зрозуміло також,

на яких підставах Мін’юст,
київські чи обласні чиновники приймають такі рішення,
без жодних громадських обговорень?!
Яка ж позиція голови Коцюбинського Ольги Матюшиної? Очільниця Коцюбинського фактично в одному
своєму останньому інтерв’ю
визнала можливість переїзду нової тюрми у селище, і
ніяк цьому не перешкоджає.
Навпаки, вважає, що треба

по-сусідські допомагати Києву. Чому голова беззаперечно погоджується з усіма
рішеннями столичних високопосадовців? Чим продиктована така догідлива позиція? Чи не тому, що рішення
на відновлення голови Матюшиної на своїй посаді
ухвалювалося в тому-таки
Міністерстві юстиції? Коли
нарешті наша влада почне
дбати не про киян, а про коцюбинців?

Ольга МАТЮШИНА, голова Коцюбинського:

«Ці 800 людей будуть перебувати на тих самих умовах,
що й зараз 150 громадян»
«Щодо побудови СІЗО в Коцюбинському. До нас завітав представник Мін’юсту Денис Чернишов. Зранку я особисто
обійшла ІВЦ і оглянула все, що розміщене на території, яка непідконтрольна селищу і перебуває в підпорядкуванні
Мін’юсту. Для розуміння: територія ІВЦ – 8 га. Там перебуває менше 150 громадян, які відбувають своє покарання.
Вони мають право пересуватися селищем, обслуговуються в поліклініці. Сюди потрапляють ті, хто сидить за легкі
злочини, і ті, кого в такі умови перевели за зразкову поведінку (і через яку статтю ці громадяни потрапили до місця
позбавлення волі – невідомо). Пенітенціарну службу реформували, і тепер СІЗО, в’язниці та ІВЦ – це парафія міністерства.
Добре, що хоча б зараз у Мін’юсті усвідомили, що без діалогу з громадою та місцевою владою такий проект реалізовувати не варто. Навіть, якщо у них є всі юридичні права. Представники міністерства наголосили, що зараз триває
реформа пенітенціарної системи. Тому на 8 га вони не збираються утримувати, як зараз, менше 150 людей. Якщо
залишати на території Коцюбинського ІВЦ, то кількість людей, які будуть у нас перебувати, зросте до 800. Інакше для
держави це дуже дорого. Ці 800 людей будуть перебувати на тих самих умовах, що й зараз 150 громадян. Це доступ
до селища і поліклініки. Дільничних при цьому у нас лише 2. Змінити кількість громадян у ІВЦ можуть уже зараз.
Другий варіант, який пропонує Мін’юст, – це запустити пілотний проект щодо побудови слідчих ізоляторів у Львові
та передмісті Києва (у Коцюбинському). Проект запозичують у поляків. Термін реалізації – 4 роки.
У розмові я наголосила на тому, що для транспортної системи Коцюбинського побудова СІЗО – це вирок. І зауважила, що без додаткового виїзду селищу не обійтися. Його можна зробити вздовж залізниці з виїздом на Окружну.
Обговорювалося повне оснащення селища камерами спостереження. Також нам потрібний свій великий відділок
поліції, який буде нам підконтрольний напряму, а не 2 дільничних, для яких 15-тисячний населений пункт завеликий.
Меморандум з профільними міністерствами може бути підписаний вже у грудні. Міністерства (Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури) у цьому меморандумі отримають розподіл тих проектів, які нам необхідні
для реалізації інфраструктурних питань».

ЩО ГОВОРЯТЬ КОЦЮБИНЦІ:
Світлана ЛАГОДА, корінна мешканка селища:
«Коли тут була зона, я була ще дитиною. Мій батько військовий і працював там. І я з дитинства пам’ятаю звуки цієї
сирени на все селище. Коли хтось тікав, то всім заборонялося виходити на вулицю. Ми сиділи вдома, нікому не
відчиняли двері. Серед ночі військові обходили всі будинки і зривали замки на дахах, перевіряючи, чи ніхто туди
не сховався. І знаходили – на дахах, у підвалах. Батько не
приходив по 2 дні додому, поки не знайдуть втікача.
Ви хочете так жити? Ви хочете, щоб ваші діти знали:
коли чують сирену, треба бігти додому і зачинятися? Ви
хочете дивитися у вікно (це особливо стосується комплексів «Атлант» і «Коцюбинський») і спостерігати за зеками?
Я – ні. Якщо заради влади, вигоди, грошей зливають селище і ви готові з цим миритися, то я – ні. Невже ви готові
заради статусу киянина жити в таких умовах? Заради того,
щоб якийсь олігарх побудував собі черговий комплекс на
Лук’янівці, жити у боязні? Мені дуже шкода, що так легко
ви повірили і піддалися на обіцянки-цяцянки. Це тільки початок зливу нашого селища».
Анна ГАЛКА, мешканка селища:
«Знову наша поліклініка отримує новий удар у вигляді
збільшеної кількості зеків. Наскільки я знаю, багато хто з
них має різні форми туберкульозу, і це не заважає їм сидіти в одному коридорі з дітьми і т.д. Пропоную не пускати
їх у нашу поліклініку. Поліклініка ж не є підконтрольною
Мін’юсту. Або нехай домовляються Мін’юст з МОЗ і будують повноцінну поліклініку для дорослих, і окремо – повноцінну дитячу поліклініку. А ще ліпше – лікарню-стаціонар. Вони ж також хворіють».
Людмила УЗЕРЧУК, депутат Коцюбинського від партії
«Нові обличчя»:
«Поспілкувавшись з замміністра юстиції, я була просто
вражена його висловлюваннями. Забудовника вони визначать упродовж 3-4 місяців, тюрму перенесуть у Коцюбинське. Круто. І основний посил – Київ усе вже за нас вирішив і просто ставить перед фактом. А тепер питання до
Матюшиної-Червакової-Федорів: де ваші депутати, які так
швидко голосували за розпуск ради? Підключайте їх до вирішення такого важливого питання для Коцюбинського. Де
всі телеканали, які так підтримували Матюшину і поливали
брудом депутатів? Підключайте».
Катерина ЮЩЕНКО-КОРБУТ, депутат Коцюбинського
від партії «Нові обличчя»:
«Нещодавно коцюбинці дізнались про те, що Лук’янівське СІЗО буде перенесено на територію Коцюбинського.
На жаль, про цю приголомшливу новину ми дізналися з
ефірів загальнонаціональних ЗМІ, оскільки громада селища не була проінформована завчасно. Цей факт обурює.
Як можна говорити про європейське демократичне суспільство на теренах України, коли не запитують громадську думку щодо таких важливих питань?
25 листопада я, депутати Коцюбинської селищної ради
Сергій Даніш («Нові Обличчя») та Владислав Євстєфєєв
(«Батьківщина»), а також депутат Ірпінської міської ради
Богдан Слюсаренко («Нові Обличчя») зустрілися з помічником пана Гаврилюка і передали йому колективне звернення від депутатів КСР. У зверненні ми проінформували
нардепа про ситуацію з Лук’янівським СІЗО і попросили
зробити все можливе, аби не допустити його перенесення
в Коцюбинське. Також додали підписи мешканців нашого
селища, які висловили свою думку, виступаючи проти цих
дій.
Сподіваюсь, депутат Гаврилюк посприяє у вирішенні
цього питання й підключить всі свої ресурси для того, аби
Лук’янівське СІЗО не було перенесено в Коцюбинське».

ТРАГЕДІЯ

СМЕРТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ КОЛІЇ
22 листопада стався жахливий випадок – поблизу платформи залізничної станції «Ірпінь»
близько 15:00 учень 5-го класу Ірпінської школи №12 потрапив під колеса електрички,
що курсує сполученням Тетерів-Борщагівка. Дитина була в навушниках, тому й не чула
сигнал поїзда та відчайдушні крики людей, які намагалися попередити… На превеликий
жаль, хлопчик загинув.
Володимир ЕННАНОВ
Боляче
усвідомлювати,
але це не перший трагічний випадок на залізничних
коліях. Кілька місяців тому
аналогічна трагедія сталася
в Бучі. Її свідком стала моя
знайома – молода жінка,
яка виховує двох дітей. Після побаченого Альону кілька
годин лихоманило і сіпало.
Адже загибла дівчинка була
ровесницею її доньки. Уже
минув час, та Альона не
може забути побачене, і, що
найжахливіше, все трапилося раптово: ні вона, ні інші
свідки ніяк не могли врятувати дівчинку. Вона також ішла
в навушниках і з ранцем на
спині. Здавалося, що встигне
перейти залізничну колію.
І коли її зачепив все-таки за
ранець маневровий локомо-

тив, всі сподівалися, що вона
лише травмується. Але дива
не сталося…
Кілька років тому на станції Ірпінь подібне трапилося
вже з 16-річним хлопцем.
Він також був у навушниках.
Про це автору цих рядків
розповів колишній начальник станції. Після повідомлення, що пасажирський по-

їзд зачепив юного любителя
музики, залізничник щодуху
прибіг на місце події. За лічені хвилини побачив перед
собою юнака, який лежав
неподалік колії з широко
відкритими очима. Він, бідолашний, навіть не збагнув,
що взагалі з ним трапилося
і наскільки був близький від
смерті.

У всіх трьох випадках
причиною були навушники,
якими діти необачно користувалися під час переходу
залізничних колій і не змогли
почути ані сигналів машиністів про небезпеку, ні криків
людей.
Аби попередити травмування громадян, залізничники спільно з працівниками воєнізованої охорони
на територіях станцій проводять рейдові перевірки в
місцях масового ходіння по
залізничних коліях станцій
та перегонів. За 10 місяців
2016 р. за порушення чинних на транспорті правил
(зокрема за ходіння по колії)
було затримано і оштрафовано 585 осіб на суму
19890 грн.

Як протидіяти травматизму і смертям на залізничних коліях?
Як повідомляє сайт «Правда Ірпеня», в Ірпені пропонують закрити вільний доступ
до залізничних магістралей.
Таке звернення було зареєстроване на сайті «Єдиної
системи місцевих петицій».
«Як доводить практика, лише фізичний бар’єр є
ефективним стримуючим засобом для тих, хто має намір
проігнорувати безпеку і переходить залізничні магістралі в
недозволеному місці. Також
паркан вздовж колій, зокрема
у межах міста, виключає раптову появу на шляху домашніх,
сільськогосподарських
тварин. Тому, встановивши
паркан та закривши вільний
доступ до зони підвищеної
небезпеки, можна врятувати
не одне життя», – зазначає
автор петиції Юлія Фоменко.
Наразі за один день голосування таку пропозицію
підтримали 88 осіб. Щоб це
клопотання розглянули на
сесії Ірпінської міської ради,
за петицію протягом 90 днів
мають віддати свій голос
300 осіб.
Хочеться сподіватися, що
питання безпеки не залишиться поза увагою і міської
ради, і передусім керівництва

Трохи цифр
Протягом 10 місяців
2016 р. було травмовано
163 сторонні особи, 112
з них загинули. Із загальної кількості травмованих
– 10 дітей до 16 років,
3 випадки закінчилися
смертю неповнолітніх. Для порівняння:
за аналогічний період
2015 р. було травмовано 158 громадян, у тому
числі 111 зі смертельним
наслідком, серед травмованих – 7 дітей, 3 випадки закінчилися смертю.
Найбільша кількість
випадків травмувань
громадян на залізниці
сталася через ходіння по
коліях (55%) та перехід
колії у невстановленому місці (41%). Окрему
групу становлять нещасні
випадки невиробничого
травматизму: за 10 міс.
при спробі зробити «селфі» постраждало 12 осіб
(3 смертельно), під час
«зацепінгу» – 7 травмованих.
Південно-Західної залізниці,
і буде вжито усіх необхідних
заходів з унеможливлення
трагічних випадків на залізниці.
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Благоустрій починається
зі… смітника
Комунальне підприємство «УЖКГ «Гостомель» придбало для селища 10 нових сміттєвих контейнерів. Звісно,
хтось скаже: що таке 10 штук для такої території та кількості населення?! Проте не варто поспішати робити завчасні
висновки.
Адже заміна старих контейнерів на нові, більш якісні і
зручні для використання, тільки розпочалася. І в подальшому підприємством планується заміна сміттєвих баків селища у повному обсязі. Тому не може не тішити той факт,
що хоч і з малого, але все ж таки спільними зусиллями влади і підприємств, які їй підпорядковуються, розпочато піклування та відновлення сприятливого для життєдіяльності
людини довкілля, облаштовуються комфортні, життєво
важливі умови існування населення та відновлюється таке
необхідне інвертарне забезпечення селища.
Сподіваємось, що кожна вулиця Гостомеля у подальшому буде забезпечена подібною спеціалізованою ємністю.
Для чого і був проведений великий обсяг кропіткої роботи
КП «УЖКГ».

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Чому ліквідовують Держгеокадастр
Серед пересічних громадян почала поширюватися інформація про ліквідацію
Держгеокадастру. Звісно, стали виникати запитання: чому це відбулося? що станеться
з «кадастровиками»? як це позначиться на отриманні послуг?
Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ
За відповідями ми звернулися
зверн
до керівника КП «Ірпінське земельно-кадастрове
бюро»
б ро» Мирослави ЮНГЕР. Вона відразу зауважила, що ця структура на місцях нікубю
д
ди
и не дівається й ірпінці й надалі отримуватимуть послуги.
Річ у тім, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про реформування територіальних органів
ор
Державної служби з питань геодезії, картографії та
кадастру», якою оптимізовано
оптиміз
структуру Держгеокадастру. Отже, Уряд ухвалив
рішення про ліквідацію територіальних органів Держгеокадастру та Держземагентства в районах та містах
м
обласного значення з їх подальшою реорганізацією
у структурні підрозділи
під
ідро
р зділи головних
г
управлінь Держгеокадастру в областях.
Ця модель реформування
рефо
ре
ф рму
дасть можливість забезпечити більш ефективний
контроль
к нтроль за кадровою,
ко
каадр
дровою, юридичною і бухгалтерською службою шляхом централ
лі
лізації
зації таких посад на рівні головних управлінь Держгеокадастру в областях.
З іншого боку, за рахунок вивільнення штатних одиниць буде збільшено
кадровий ресурс для
д надання адміністративних послуг (зокрема, державних кадастрових реєстраторів,
р
спеціалістів з ринку та оцінки земель, спеціалістів у сфері землеустрою
зе
та охорони земель). Це дозволить покращити рівень сервісу
сервіс для громадян, а також підвищить загальну керованість
структурою.
Чи так станеться,
стане
як гадається, лише час покаже.

Підготував Володимир ЕННАНОВ

ДОБРІ НОВИНИ

У Коцюбинському відкриється
ветеринарна клініка та центр для тварин
Із площі Шевченка
намагалися вкрасти липу
Що ми залишимо після себе?! Еко-патруль Муніципальної варти 27 листопада близько 4 години ночі не допустив
викрадення зловмисниками липи з Алеї Слави на площі
Шевченка. Ірпінці! Цінуймо те, що маємо!
Оксана САВЧУК

Кілька днів тому громадська організація «Центр захисту тварин» повідомила приємну
новину про відкриття в Коцюбинському спеціалізованих установ для піклування
про тварин, захисту їх життя і здоров’я.
Приблизно через 2 тижні в центрі Коцюбинського
повноцінно розпочне роботу
перша в селищі ветеринарна
клініка. «Як на мене, це хороша новина, тому що селище велике, а ветеринарних
послуг отримати просто ніде
було», – коментує новину волонтер організації ГО «Центр
захисту тварин» Тетяна Щербакова.
Але на цьому добрі новини не завершуються. Адже
за сприяння названої організації в Коцюбинському
відкривається ще і перший
офіс адопції – волонтерський
пункт.
Відповідаючи на численні
запитання і здивування мешканців, пані Щербакова пояснює: «Це не притулок! Тут
можна буде познайомитися
з тваринами і забрати собі
додому. Це 25 м2 простору,
куди ми зможемо забрати
тварин, які пройшли лікування (в більшості випадків)
і шукають сім’ю. Тут можна буде в теплу пору року
прийти з дитиною і вигуляти

собаку, якщо ви не плануєте
поки брати додому. Показати дітям, як поводитися з
тваринами. Формат роботи
офісу допрацьовується. Головне запустити “машину”, а
підкручувати будемо по ходу
справи».
В офісі заплановано зробити пункт прийому поліетиленових пакетів, які раз на
1–2 тижні будуть відвозити
на переробку. Це хороший
спосіб допомогти навколишньому середовищу.
Організатори цих локацій звертаються до громади
із проханнями та пропозиціями активно підтримати
цей проект для тварин. Так,
вони шукають на дві робочі
зміни «адміністраторів» (з 10
до 15, з 15 до 20). «Заробітна плата навряд чи далеко
піде від суми пенсії (тому що
поки вона буде триматися на
благодійних внесках і моїй
фінансовій
стабільності).
Якщо у вас хто є на прикметі – буду вдячна за контакти.
Якщо сусідка-бабуся любить
собак/котів – буду дуже вдяч-

Залізниця: коли і на скільки
зростуть ціни на квитки

«Ми продовжуємо брати активну участь
у розбудові нашого міста Ірпінь. Так,
нещодавно було завершено ремонт
дороги ще по одній вулиці – вул. Білокур».
Ігор ОВЕРКО, депутат Ірпінської міської ради

ПАО «Укрзалізниця» планує
винести на розгляд відповідних
міністерств і відомств питання
індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35%.
«Індексувати
тарифи пропонується в два
етапи: у першому кварталі
і в четвертому,
щоразу на 16%.
За розрахунками, зміна тарифу збільшить вартість проїзду в середньому
лише на 19,4%. Також із січня 2017 р. на 10% зміниться
вартість проїзду в вагонах 1-го і 2-го класів поїздів «Інтерсіті+», – повідомляє прес-служба компанії.
У компанії відзначили, що вартість тарифу в поїздах
далекого прямування залишається незмінною з 2014 р.
«Запланована в наступному році індексація – вимога сьогодення, заснована на офіційному рівні інфляції і рівні цін
на промислову продукцію. Зокрема, показник інфляції у
2015 р. склав 143,3%, за 8 міс. 2016-го – 104,5%. Загалом за період з 1 січня 2014 р. по 31 серпня 2016 рр. –
187,1%», – йдеться в повідомленні.

на за контакти. Якщо у вас є
можливість щось подарувати
– будемо дуже вдячні. Спасибі всім, хто добрим словом
або фінансово допомагав.
Без вас не було б сил взятися
за цей проект. За моїм особистим відчуттям, з урахуванням цькувань (які все ще
тривають) це може виглядати
для когось як “бенкет серед
чуми”, але якщо ми сядемо
і будемо тільки нарікати на
все, толку не буде. Це не
притулок, це – перевалочний
пункт. Але це хоч щось. Якщо
врятуємо одного – це вже

більше, ніж нічого», – розповідає Тетяна Щербакова.
Організатори висловлюють подяку за допомогу у
створенні цих закладів Олені Вовченко, Олені Підгорній, Марині Калиніній, Еліні
Циганенко, Юлії Откритіє,
Ірині Латиш, Томі Лисак.
Чим і як ще можна допомогти волонтерам – читайте
на сторінці Центру захисту
тварин в Ірпінському районі
в соціальних мережах.
Підготовлено за інформацією
Центру захисту тварин
в Ірпінському районі

За яких умов тепер можна
не отримати спадщину
Українцям, які претендують на спадщину, уточнили
правила. Верховний Cуд постановив, що при порушенні
терміну вступу в спадщину незнання про смерть близької
людини не є поважною причиною для отримання майна
чи грошей.
«На вступ у спадщину українцю чинним законодавством відведено 6 місяців. Але іноді люди, які не вклалися
в ці терміни, просять у судів про поблажки за так званих
поважних причин. Найпоширеніша причина – що спадкоємець не знав про смерть родича або друга. Так ось
ВСУ у своїй постанові чітко написав, що таке незнання не
може прийматися судами для подовження терміну вступу
в спадщину, давши зрозуміти, що людям потрібно активніше спілкуватися з близькими», – пояснив ситуацію старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери»
Ростислав Кравець. Хоча й уточнив, що суди, як і раніше,
продовжать розглядати інші поважні причини.
Нагадаємо, що для початку процесу вступу в спадщину людині потрібно подати відповідну заяву в нотаріальну
контору, яка прийматиме такі заяви від усіх претендентів
упродовж 6 міс., а після відбудеться розділ майна покійного та оформлення спадщини.
Коли ж хтось із спадкоємців згає відведений термін у
6 міс. і суд візьме до уваги його поважну причину, відбудеться повторний перерозподіл з урахуванням інтересів
нового спадкоємця. Він зможе відсудити майно або гроші,
які інші спадкоємці отримали при початковому розділі активів покійного.
За матеріалами Інтернет
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 5 – 11 ГРУДНЯ

ЗАПРОШУЄМО НА
СЛУЖБУ У ЗБРОЙНІ
СИЛИ УКРАЇНИ

ПОНЕДІЛОК, 5 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
10.45 Д/с «Смачнi подорожi».
11.50 Слiдство. Iнфо.
12.20 Український корт.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.30 М/с «Мандрiвники в
часi».
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Фольк-music.
16.00 Твiй дiм 2.
16.20 Погода.
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17.00 Вiкно до Америки.
17.25 Мовами свiту.
Мистецький пульс Америки.
17.55 Книга.ua.
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Обличчя вiйни.
19.30 Про головне.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.35,0.15 Погода.

23.40 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2». (2
категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
(2 категорiя).
22.00 «Грошi».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2». (2
категорiя).

13.15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Т/с «Двадцять рокiв без
любовi». (2 категорiя).

Канал "Україна"

6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн».
13.50 Т/с «Горобини кетяги
червонi», 1 i 2 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Горобини кетяги
червонi».
Інтер
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
6.10 «Слiдство вели...» з Л.
74 с. (2 категорiя).
Каневським».
19.00 Подiї.
7.00 Новини.
19.45 «Говорить Україна».
7.15 «Ранок з Iнтером».
21.00 Х/ф «Забудь мене,
8.00 Новини.
мамо».
8.10 «Ранок з Iнтером».
23.00 Подiї дня.
9.00 Новини.
23.30 Х/ф «Форсаж 5». (2
9.20 Т/с «Хай говорять», 1 i 2 с. категорiя).
(2 категорiя).
СТБ
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Хай говорять», 3 i 4 6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
с. (2 категорiя).

10.35 «За живе!»
11.50 Х/ф «Домоправитель».
(2 категорiя).
13.40 «Битва екстрасенсiв
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».

16.15 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пацики». (2
категорiя).
22.15 Свобода слова.

Новий канал

Канал "2+2"

3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.00 Kids` Time.
6.05 М/с «Губка Боб».
7.20 Kids` Time.
7.25 Х/ф «Тi, що зупиняють
час».
9.15 Х/ф «Робосапiєн:
Перезавантаження».
11.00 Х/ф «Сигнал». (2
категорiя).
13.00 Х/ф «Робот Чаппi». (2
категорiя).
15.20 Х/ф «Реальна сталь». (2
категорiя).
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за
ревiзором.

6.00 М/ф.
7.00 «Нове Шалене вiдео поукраїнськи».
7.30 «Дембель».
8.25 «ДжеДАI».
8.45 «Top Gear».
10.45 «Богатирi».
11.45 Д/ф «Помста природи
3».
14.30 «Українськi сенсацiї».
15.30 «Люстратор 7,62».
16.30 «Люстратор.
Спецпроект».
17.30 «Секретнi матерiали».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Цiлком таємно».
20.00 Х/ф «Ронiн».
22.15 Х/ф «Поцiлунок
дракона». (3 категорiя).

ICTV
6.50 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Боги Єгипту». (2
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд».
15.45 Факти. День.

5 канал
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55,22.
55 Погода у свiтi.
6.20,1.55 Огляд преси.
6.25,0.25 Хронiка дня.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнесчас.
6.45 Клуб Life.

6.55 Ранок iз Бiблiєю.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
2.00,23.00 Час новин.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.2
0 Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03,1.00 Час. Пiдсумки дня.
22.15 Стоп корупцiї!
23.10 «За Чай.com».

НТН
6.20 Х/ф «Морський
характер».
8.10 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
10.15 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.45 Х/ф «Кубанськi козаки».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
15.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
17.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». (3
категорiя).

ВІВТОРОК, 6 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 Ера бiзнесу.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,8.25 Погода.
6.30,7.05,8.30 Смакота.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10.35 Д/ф «Я - док».
11.25 Вiйна i мир.
12.05 Вiкно до Америки.
12.30 Вересень.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.30 М/с «Мандрiвники в
часi».
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Подорожнi.
15.35 Борхес. «Поява
народiв на картi Європи».
16.00 Театральнi сезони.
16.35 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.30 Про головне.
20.00 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20.30 Нашi грошi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.35,0.15 Погода.
23.40 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».

9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 6».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
(2 категорiя).
22.00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».
(2 категорiя).
1.20 Драма «В пошуках
Ерiка». (2 категорiя).

Iнтер
5.40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi». (2 категорiя).
0.30 «Подробицi» - «Час».
1.35 Х/ф «А життя
продовжується». (2
категорiя).

Канал "Україна"
6.00 Агенти справедливостi.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Агенти
справедливостi.
15.00 Подiї.
15.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Т/с «Анка з
Молдаванки». (2 кат.).
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
72 с. (2 кат.).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки», 3 i 4 с. (2 кат.).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 кат.).

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе!»
12.20 «МастерШеф. Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф 6».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 6».
23.35 «Давай поговоримо
про секс 2».
1.30 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.55 Дорослi як дiти.
6.10 Абзац.
7.00 Kids` Time.
7.05 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.15 Kids` Time.
8.20 Т/с «Щасливi разом».
10.20 Т/с «Спецзагiн Кобра».
(2 категорiя).
13.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».

18.05 Абзац.
19.05 Аферисти в сiтях 2.
21.05 Київ вдень та вночi.
22.10 Зiрки пiд гiпнозом.
1.55 Зона ночi.

ICTV
4.20 Факти.
4.40 Провокатор.
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.50 Т/с «Кримiнолог». (2
категорiя).
11.45 Х/ф «Стражi порядку».
(2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Стражi порядку».
(2 категорiя).
14.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
16.40 Т/с «Янголи вiйни». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пацики». (2
категорiя).
22.20 Х/ф «Васабi».
0.10 Т/с «Лас-Вегас». (2
категорiя).
1.55 Т/с «Спiраль». (2
категорiя).

САНТЕХНІЧНІ, КАФЕЛЬНІ,
ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ

тел.: (093) 022-54-09

18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Люстратор.
Спецпроект».
20.00 Х/ф «13-й район». (2
категорiя).
21.45 Х/ф «Вiдплата». (2
категорiя).
23.30 Х/ф «Унiверсальний
солдат 4». (3 категорiя).

5 канал
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0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.
2.15,5.15 Машина часу.
3.15 Феєрiя мандрiв.

НТН
4.55 Х/ф «Людина у
цивiльному».
6.30 Х/ф «Один i без зброї». (2
категорiя).
8.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
(2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партнери».
(2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.50 Т/с «13». (2 категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10». (2
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10». (2
категорiя).
15.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
17.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10». (2
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». (3
категорiя).
0.50 Т/с «Копи-новобранцi». (2
категорiя).

6.00,21.40,3.00 Час-Time.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
Погода у свiтi.
6.20,1.55 Огляд преси.
6.25,0.25 Хронiка дня.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнесчас.
6.45 Клуб Life.
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,22.0
0,23.00 Час новин.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.20
Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
Канал "2+2"
20.03,1.00 Час. Пiдсумки дня.
6.00 М/ф.
22.15 Невигаданi iсторiї.
7.00 «Нове Шалене вiдео по- 23.10 «За Чай.com».
українськи».
7.35 «Облом.UA».
ОГОЛОШЕННЯ
8.10 «ДжеДАI».
► Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Ані8.30 «Спецкор».
сімова Андрія Миколайовича, вважати недійсним.
9.00 «Хоробрi серця».
► Загублений військовий квиток, виданий на ім’я
11.25 «Облом.UA».
Ареф’єва Сергія Сергійовича, вважати недійсним.
12.25 «Вiдеобiмба».
► Загублений диплом молодшого спеціаліста серія КХ
14.50 Т/с «Загублений свiт». №47206094, виданий 17.06.2014 р. Київським фінансово-економічним коледжем Національного універ16.40 Х/ф «Льодовi
ситету Державної податкової служби України на ім’я
дрижаки». (2 категорiя).
Стасенка Дениса Олександровича, вважати недійсним.

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

Ірпінсько-Бучанський об’єднаний
міський військовий комісаріат проводить відбір військовозобов’язаних,
призовників та жінок на військову
службу у Збройні Сили України за
контрактом
Умови прийому
Вік від 18 до 60 років; освіта не
нижче середньої (11 класів); громадяни призовного віку, які не проходили
строкову військову службу; позитивна
характеристика з останнього місця
роботи, служби чи навчання.
Проходження служби, забезпечення військовослужбовців контрактної
служби, пільги
Службу проходять на рівних умовах і правах з офіцерським складом; службовий час регламентується
розпорядком дня, передбаченим у
військовій частині (8 годин на добу);
середньомісячне грошове утримання
військовослужбовця за контрактом із
2016 р. підвищено удвічі (становить
від 7000 грн для рядового складу).
Крім щомісячного грошового забезпечення, виплачується щорічна
матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань, матеріальна допомога на оздоровлення
(при відбутті у відпустку), щорічна
одноразова грошова винагорода за
підсумками року, при прийомі на
контрактну службу – одноразова допомога на початкове обзаведення;
забезпечуються гуртожитком (для неодружених), установленою формою
одягу, безкоштовним харчуванням у
робочий час; мають право вступу на
заочні і вечірні факультети вищих навчальних закладів; постановка на чергу для отримання постійного житла,
більш ранній, у порівнянні з цивільним населенням, вихід на пенсію при
значно вищому розмірі пенсій; при
виході на пенсію з вислугою 25 років
– довічна 50% знижка з оплати житлово-комунальних послуг; медичне та
санаторно-курортне лікування безкоштовно.
Військовослужбовці за контрактом
мають більше шансів для подальшого проходження служби в елітних
військових формуваннях (СБУ, ВМС
тощо); військовослужбовці за контрактом, проходячи військову службу,
мають можливість брати участь у миротворчих операціях ООН або інших
заходах міжнародного військового
співробітництва; мешканці з сільської
місцевості або місць із нерозвиненою
інфраструктурою мають можливість
знайти більш високооплачувану роботу, ніж у місці мешкання, та отримати соціальні гарантії, якими користуються військовослужбовці і члени їх
сімей.
За детальною інформацією звертайтеся до відділення комплектування в Ірпінсько-Бучанський об’єднаний
міський військовий комісаріат: м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26. Тел.: 57-356
з 8:00 до 17:00 в робочі дні.

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ

«МЕНІ ЗДАЛОСЯ, ЩО Я –
В АМЕРИКАНСЬКОМУ КІНО»
Від щирого серця дякую
службі невідкладної допомоги, зокрема ст. сестрі Оксані
Пігальчук, бригаді у складі
Олександра Гайдаманчука та
Галини Путієнко та водію Миколі Гончаренко за блискавичний приїзд, транспортування,
реанімування мого чоловіка
Анатолія Журби.
Мені здалося, що я перебуваю в американському кіно, до
чого все відбувалося швидко,
професійно, без жодних зайвих
питань і дій, а головне – з
любов’ю.
От вам і нові обличчя!
Щиро дякую бригаді приймального відділення (серіал
продовжувався), чуйно поставились і знову – швидко і конструктивно.
Подяка відділенню терапії,
молодій лікарці і медсестрі
постовій за надання медичного
лікування. Особлива подяка
моїм братам і сестрам з ІБЦ за
молитовну підтримку у такій
ситуації.
Також дякую своїм рідним,
сусідам за оперативність,
чуйність, моральну і фізичну
допомогу. Ніщо не робиться намарно, що робиться з любові.
Наталя ЖУРБА
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 5 – 11 ГРУДНЯ

ЗАПРОШУЄМО
інспекторів на роботу до

Муніципальної варти

СЕРЕДА, 7 грудня

УТ-1

Муніципальна варта міста
Ірпеня запрошує на роботу
інспекторів.
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, відсутність судимості, алкогольної
та наркотичної залежності,
добра фізична форма, дисциплінованість, відповідальність, готовність працювати в
команді.
Бажано: вища або середня
спеціальна освіта, досвід
роботи у правоохоронних
структурах, служба у Збройних
силах України, вік – від 20 до
45 років.
Обов’язки: охорона громадського порядку, прав і свобод
громадян, матеріальних
цінностей.
Муніципальна варта пропонує: офіційне працевлаштування, своєчасну та гідну заробітну плату, премії, кар’єрний
ріст, безкоштовний спецодяг
(спецформу).
За додатковою інформацією звертатися за номером
телефону (098) 302-06-12
(Олег Павлович).

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 – нежитлове приміщення за
адресою:
- смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4 (200 м кв., актова зала
Ірпінської СЗОШ №18).
∙ Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» –
частина нежитлового приміщення
за адресою:
- м. Буча, вул. Польова, 19 (8 м
кв.).
∙ Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» – нежитлове приміщення за адресою:
- м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-е
(100,49 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. №48;
тел. для довідок (04597) 67-005.
Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради через 14 днів
після опублікування інформації в
газеті «Ірпінський вісник».
В.о. міського голови – заступник
міського голови
Л.Я. Михальченко

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 Нашi грошi.
10.30 Про головне.
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.30 Хто в домi хазяїн?
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Свiтло.
15.20 Мистецькi iсторiї.
15.45 Погода.
15.50 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
17.40 Д/ф «УКРАЯ», 1 с.
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.30 Про головне.
20.00 Корупцiя в законi.
20.30 Слiдство. Iнфо.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.35,0.15 Погода.
23.40 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».

7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Село на
мiльйон». (2 категорiя).
22.00 «Повернiть менi
красу 2».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».
(2 категорiя).

Iнтер
6.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.

18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi». (2 категорiя).

Канал "Україна"
6.00 Агенти
справедливостi.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Агенти
справедливостi.
15.00 Подiї.
15.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Х/ф «Я буду поряд».
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
75 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА. «Динамо»
- «Бешикташ».
23.50 Подiї дня.

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
10.35 «За живе!»
11.55 «МастерШеф. Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф 6».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 6».
23.15 «Давай поговоримо
про секс 2».

Новий канал

7.00 «Нове Шалене вiдео поукраїнськи».
5.55 Абзац.
7.35 «Облом.UA».
6.45 Kids` Time.
8.10 «ДжеДАI».
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
8.30 «Спецкор».
Джерi».
9.00 «Дембель».
8.05 Kids` Time.
10.00 Д/ф
8.10 Т/с «Щасливi разом».
«Суперкатастрофи».
10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра». 10.40 Д/ф «Шалений свiт
(2 категорiя).
спорту».
13.00 Т/с «Моя прекрасна
11.05 «Облом.UA».
няня».
12.05 «Вiдеобiмба».
18.00 Абзац.
15.00 Т/с «Загублений свiт».
19.00 Вар`яти.
16.40 Х/ф «Лiквiдатор». (2
20.55 Київ вдень та вночi.
категорiя).
18.30 «Спецкор».
21.55 Вар`яти.
19.00 «ДжеДАI».
ICTV
19.20 «Люстратор 7,62».
20.00 Х/ф «Хiмiк». (2
6.30 Ранок у великому
категорiя).
мiстi.
22.00 Х/ф «Лiквiдатор». (2
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з категорiя).
23.55 Х/ф «Подвiйна гра». (2
К. Стогнiєм.
10.00 Т/с «Янголи вiйни». (2 категорiя).
категорiя).
5 канал
11.55 Х/ф «Васабi».
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
12.45 Факти. День.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
13.20 Х/ф «Васабi».
Погода у свiтi.
14.25 Т/с «Вiддiл 44». (2
6.20,1.55 Огляд преси.
категорiя).
6.25,0.25 Хронiка дня.
15.45 Факти. День.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнескатегорiя).
час.
16.40 Т/с «Янголи вiйни». (2 6.45 Клуб Life.
категорiя).
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
18.45 Факти. Вечiр.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.00,1
19.20 Надзвичайнi новини 1.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16
з К. Стогнiєм.
.00,17.00,18.00,19.00,20.00,22.
20.20 Секретний фронт.
00,23.00 Час новин.
21.05 Факти. Вечiр.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
21.25 Т/с «Пацики». (2
категорiя).
22.20 Х/ф «Миротворець». (2
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.

7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.2
0 Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03 Полiлог.
22.15 Особливий погляд.
23.10 «За Чай.com».

НТН
6.15 Х/ф «В останню чергу».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.45 Т/с «13». (2 категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
15.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
17.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». (3
категорiя).

ТОРФОБРИКЕТИ ДРОВА
ВУГІЛЛЯ
(097) 06-08-468

ЧЕТВЕР, 8 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 Ера бiзнесу.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,8.25 Погода.
6.30,7.05,8.30 Смакота.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 «План на завтра» з А.
Рiнгiс.
10.30 Про головне.
11.00 Чоловiчий клуб.
11.35 Розсекречена iсторiя.
12.30 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.30 Як це?
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Надвечiр`я. Долi.
15.50 Спогади.
16.25 Погода.
16.35 Д/с
«Латиноамериканська
музика».
17.40 Д/ф «УКРАЯ», 2 с.
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.30 Про головне.
20.00 Корупцiя в законi.
20.30 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.35,0.15 Погода.
23.40 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».

8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Село на мiльйон».
(2 категорiя).
22.00 «Свiт навиворiт 8».
23.00 «Право на владу».
0.30 «ТСН».

Iнтер
5.30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi». (2 категорiя).
0.45 «Подробицi» - «Час».
1.45 Х/ф «Мiй молодший
брат».

3.25 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi». (2 категорiя).
4.50 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.00 Агенти
справедливостi.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.00 Агенти
справедливостi.
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф «Любов з
пробiрки».
17.45 Футбол. Лiга Європи
УЄФА. «Брага» - «Шахтар».
20.00 Подiї.
21.00 Т/с «Багаття на снiгу»,
1 i 2 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Багаття на снiгу».
(2 категорiя).
1.15 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.20 Реальна мiстика.
5.10 Агенти справедливостi.

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе!»
12.20 «МастерШеф. Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Зваженi та щасливi
6».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi
6».
0.00 «Один за всiх».
1.10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.

4.10 Х/ф «Афтершок». (3
категорiя).
5.55 Абзац.
6.45 Kids` Time.
6.50 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра».
(2 категорiя).
13.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
20.55 Київ вдень та вночi.
22.00 Аферисти в сiтях 2.
0.05 Вар`яти.
2.05 Служба розшуку дiтей.
2.10 Зона ночi.

1.00 Т/с «Лас-Вегас». (2
категорiя).
2.40 Т/с «Спiраль». (2
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
7.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
7.35 «Облом.UA».
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 «Дембель».
10.00 Д/ф
«Суперкатастрофи».
10.40 Д/ф «Шалений свiт
спорту».
11.05 «Облом.UA».
12.05 «Вiдеобiмба».
14.40 Т/с «Загублений свiт».
16.30 Х/ф «Хiмiк». (2
категорiя).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.00 Х/ф «Подвiйна гра».
(2 категорiя).
21.50 Х/ф «Динамiт». (2
категорiя).
23.35 Х/ф «Списаний». (2
категорiя).
1.00 Т/с «Загублений свiт».
1.55 Х/ф «Захар Беркут».

7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03,1.00 Час. Пiдсумки
дня.
22.15 Акцент.
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.
2.15,5.15 Машина часу.
3.15 Феєрiя мандрiв.
3.35 Не перший погляд.
4.15 Кiно з Я. Соколовою.

НТН

4.40 Х/ф «Страх висоти».
6.05 Х/ф «Пострiл у спину».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
4.20 Студiя Вашингтон.
8.30 Ранковий «Свiдок».
4.25 Факти.
9.00 Т/с «Кулагiн та
4.45 Провокатор.
партнери». (2 категорiя).
5.30 Громадянська
10.25 Т/с «Детективи». (2
оборона.
категорiя).
6.30 Ранок у великому
11.45 Т/с «13». (2 категорiя).
мiстi.
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
8.45 Факти. Ранок.
(2 категорiя).
9.15 Надзвичайнi новини з
14.00 «Свiдок».
К. Стогнiєм.
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
9.55 Т/с «Янголи вiйни». (2
(2 категорiя).
категорiя).
15.35 Т/с «Суто англiйськi
12.00 Х/ф «Миротворець».
вбивства».
(2 категорiя).
5 канал
17.30 Т/с «Детективи». (2
12.45 Факти. День.
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
категорiя).
13.20 Х/ф «Миротворець».
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
19.00 «Свiдок».
(2 категорiя).
Погода у свiтi.
19.30 Т/с «Кулагiн та
15.00 Т/с «Вiддiл 44». (2
6.20,1.55 Огляд преси.
партнери». (2 категорiя).
категорiя).
6.25,0.25 Хронiка дня.
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
15.45 Факти. День.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
(2 категорiя).
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнес- 23.15 «Свiдок».
категорiя).
23.45 Т/с «Елементарно 3».
16.35 Т/с «Паршивi вiвцi». (2 час.
6.45 Клуб Life.
(2 категорiя).
категорiя).
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
0.50 Т/с «Копи-новобранцi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.0 (2 категорiя).
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15. 2.25 «Свiдок».
К. Стогнiєм.
00,16.00,17.00,18.00,19.00,20 2.55 «Випадковий свiдок».
20.20 Iнсайдер.
.00,22.00,23.00 Час новин.
3.10 «РечДОК».
21.05 Факти. Вечiр.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
3.40 «Легенди бандитської
21.25 Т/с «Пацики». (2
Iнформацiйний ранок.
Одеси».
категорiя).
22.25 Х/ф «Чорний дощ». (2 7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0. 4.00 «Правда життя.
Професiї».
категорiя).
20 Погода на курортах.

ICTV

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

№ 49. 2 грудня 2016 року

НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 5 – 11 ГРУДНЯ

ДУХОВКА: сяючий блиск
без зайвих зусиль

П'ЯТНИЦЯ, 9 грудня

УТ-1

Канал "1+1"

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.30 Територiя закону.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
10.00 Д/ф «Живi й
нескоренi».
10.10 Д/ф «Сектор М».
10.30 Про головне.
11.10 Погода.
11.20 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
12.15 Новини.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 10 км. (чол.)
13.55 Погода.
14.10 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 7,5 км. (жiн.)
16.40 Д/с
«Латиноамериканська
музика».
17.40 Д/ф «УКРАЯ», 3 с.
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Обличчя вiйни.
19.30 Про головне.
20.00 На пам`ять.
20.30 «План на завтра» з А.
Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.30 Класики свiтової
лiтератури.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.35,0.15 Погода.
23.40 На слуху.

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.10 Комедiя «Ржевський
проти Наполеона». (2
категорiя).
23.50 Комедiя «Любов з
акцентом». (2 категорiя).

Iнтер
5.35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.

18.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «Дитина до
листопада».

Канал "Україна"
6.00 Агенти
справедливостi.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Людський
фактор», 1 i 2 с. (2
категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Людський
фактор». (2 категорiя).
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
77 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Х/ф «Бестселер з
любовi».
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).

СТБ
6.05 «Зiркове життя».
7.55 Х/ф «Молода
дружина».
9.55 Х/ф «Я не повернусь».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Танцюють всi! 9».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Танцюють всi! 9».
0.30 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.15 Х/ф «Святий». (2
категорiя).

5.40 Абзац.
6.30 Kids` Time.
6.35 М/с «Губка Боб».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
7.45 Kids` Time.
7.50 М/ф «Переполох у
джунглях».
9.30 Половинки 2.
11.05 Київ вдень та вночi.
15.20 Супермодель поукраїнськи 3.
18.00 Абзац.
19.00 Гастарбайтери.
20.45 Київ вдень та вночi.
21.50 Половинки 2.
23.25 Зiрки пiд гiпнозом.
1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Зона ночi.

ICTV
4.10 Служба розшуку дiтей.
4.15 Студiя Вашингтон.
4.20 Факти.
4.40 Провокатор.
5.30 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.50 Т/с «Паршивi вiвцi». (2
категорiя).
12.00 Х/ф «Чорний дощ». (2
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Чорний дощ». (2
категорiя).
15.00 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
16.35 Т/с «Паршивi вiвцi». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.55 «Що? Де? Коли?»

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
7.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
7.35 «Облом.UA».
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 «Дембель».
10.00 Д/ф
«Суперкатастрофи».
10.40 Д/ф «Шалений свiт
спорту».
11.05 «Облом.UA».
12.10 «Вiдеобiмба».
14.55 Т/с «Загублений свiт».
16.45 Х/ф «Динамiт». (2
категорiя).
18.30 «Спецкор».
18.50 18 тур ЧУ з футболу.
«Днiпро» - «Олiмпiк».
21.00 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули». (2
категорiя).
22.45 Х/ф «Нiндзя». (3
категорiя).

5 канал
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55,22
.50 Погода у свiтi.
6.20,1.55 Огляд преси.
6.25,0.25 Хронiка дня.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнесчас.
6.45 Клуб Life.
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,22.00,23.00 Час новин.

7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.
20 Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03,1.00 Час. Пiдсумки
дня.
22.15 Стоп корупцiї!
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.

НТН
4.35 Х/ф «Єдина дорога».
6.10 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна».
7.50 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.45 Т/с «13». (2 категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
15.35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
17.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
(2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 3».
(2 категорiя).

СУБОТА, 10 грудня

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.15 Смакота.
8.35 Територiя закону.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Мандрiвники в
часi».
9.45 Як це?
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.30 Хочу бути.
10.50 Школа Мерi Поппiнс.
11.05 Казки Лiрника Сашка.
11.40 Чарiвна Скрипка Iгоря
Поклада.
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Переслiдування 12,5
км. (чол.)
13.30 5 баксiв.net.
14.55 Обличчя вiйни.
15.10 Книга.ua.
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 10 км. (жiн.)
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.50 Чоловiчий клуб.
18.35 Погода.
18.40 Д/ф «Українська
Рапсодiя».
19.20 Д/ф «Одеська трагедiя:
кривавий слiд «Русской
весни».
20.30 Баклани на Балкани.
21.00 Новини.
21.30 Спорт. Тиждень.
21.55 Розсекречена iсторiя.
22.45 Мегалот.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Вперед на Олiмп.
23.40 Золотий гусак.

Канал "1+1"
6.45 «Повернiть менi красу
2».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiтське життя».

12.00 Комедiя «Ржевський
проти Наполеона». (2
категорiя).
13.40 «Голос. Дiти 3».
16.40 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Лiга смiху».
23.10 «Свiтське життя»..

22.00 Т/с «Багаття на снiгу».
(2 категорiя).

СТБ

5.40 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 Т/с «Коли ми вдома».
12.40 «Зваженi та щасливi
6».
15.55 «Хата на тата».
Iнтер
19.00 «Х-Фактор 7».
6.25 «Подробицi» - «Час».
21.25 Т/с «Коли ми вдома».
7.15 Х/ф «Висота».
22.25 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
9.10 «Микола Рибнiков. Зима голосування».
на Зарiчнiй вулицi».
23.30 «Танцюють всi! 9».
10.00 Х/ф «Дiвчина без
Новий канал
адреси».
5.55 Kids` Time.
11.50 Х/ф «Дiвчата».
6.00 Хто зверху?
13.50 Х/ф «Тариф «Щаслива
8.00 Ревiзор.
сiм`я».
11.15 Пристрастi за
15.45 Х/ф «Її серце».
ревiзором.
17.40 Т/с «Терор любов`ю»,
14.00 Зiрки пiд гiпнозом.
1 i 2 с.
16.00 Х/ф «Сахара».
20.00 «Подробицi».
18.20 Х/ф «Армагеддон». (2
20.30 Т/с «Терор любов`ю»,
категорiя).
3 i 4 с.
21.00 Х/ф «2012». (2
22.30 «Добривечiр на
категорiя).
Iнтерi».
23.15 «Навколо М».
ICTV
0.15 Х/ф «Лок».
6.45
Секретний
фронт.
2.10 «Подробицi» - «Час».
7.40 Iнсайдер.
2.40 Х/ф «Висота».
8.35 Громадянська оборона.
4.10 Х/ф «Дiвчина без
9.35 Антизомбi.
адреси».
10.30 Т/с «Пацики». (2
Канал "Україна"
категорiя).
12.45 Факти. День.
7.00 Подiї.
13.00 Т/с «Пацики». (2
7.10 Зоряний шлях.
категорiя).
10.00 Кулiнарна Академiя
14.05 Х/ф «Мiсiя
Олексiя Суханова.
нездiйсненна». (2
11.00 Х/ф «Любов з
категорiя).
пробiрки».
16.10 Х/ф «Мiсiя
13.10 Т/с «Я - Ангiна», 1 i 2 с.
нездiйсненна 2». (2
(2 категорiя).
категорiя).
15.00 Подiї.
18.45 Факти. Вечiр.
15.20 Т/с «Я - Ангiна». (2
19.20 Надзвичайнi новини.
категорiя).
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
16.50 Т/с «Янгол у серцi»,
20.05 Х/ф «Мiсiя
1 i 2 с.
нездiйсненна 4. Протокол
19.00 Подiї.
19.40 Т/с «Янгол у серцi».
Фантом». (2 категорiя).

22.45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3». (2
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
7.00 «Маски-шоу».
8.00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи».
8.35 «Облом.UA».
8.55 «Вайпаут».
10.45 «Богатирi».
11.45 «Top Gear».
13.50 18 тур ЧУ з футболу.
«Волинь» - «Ворскла».
16.00 Х/ф «Шанхайський
полудень».
18.05 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв». (2
категорiя).
20.25 Х/ф «Бандитки».
22.15 Бiй за звання
офiцiйного претендента
на титул чемпiона свiту
у надважкiй вазi за
версiєю WBC. Дерек
Чисора - Дiллiан Вайт; Бiй
за титул чемпiона свiту
в суперважкiй вазi за
версiєю IBF. Ентонi Джошуа
- Ерiк Молiна.

9

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

НА ЧАЙНУЮ ФАБРИКУ

в пгт. Гостомель требуются:
ОПЕРАТОРЫ МАШИН (наладчики)
МАСТЕР (начальник) СМЕНЫ
- график 2/2 (8:00 – 20:00 и 20:00 – 8:00)
- официальная работа и зарплата + питание
- доставка с/до ст. м. Академгородок (проезжает перекресток Киев-Буча-Гостомель)

тел.: +38 (044) 490-58-46

9.30 Укравтоконтинент.
21.00,1.30 Велика полiтика.
10.10 Модне здоров`я.
21.30,3.00 Вiкно до Аме10.30 Сiмейний лiкар.
рики.
11.05 П`ятий поверх.
22.30 «Окупацiя».
11.30 Майстри ремонту.
НТН
12.15 Сiмейнi зустрiчi.
12.35 Прес-конференцiя
5.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю
щодо ситуацiї у зонi АТО.
фронту». (2 категорiя).
13.10,3.20 Кiно з Я. Соко8.35 Х/ф «Вони воювали за
ловою.
5 канал
Батькiвщину».
13.30 Iсторiя успiху.
6.00 Час-тайм.
11.30 «РечДОК».
13.40 Сучасний фермер.
6.15 Рандеву з Янiною Со14.10,4.15 Феєрiя мандрiв.
13.30 «Склад злочину».
коловою.
14.30 Навчайся з нами.
14.50 Т/с «Детективи». (2
6.35 Кордон держави.
15.15,4.35 Час iнтерв`ю.
категорiя).
6.55,8.55,10.55,11.55,17.55
15.30 Палата.
19.00 «Свiдок».
Погода у свiтi.
16.10 Фiнансовий тиждень. 19.30 Т/с «Вогнем i мечем».
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12. 16.30 Особливий погляд.
23.20 Х/ф «Король клiтки».
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17. 17.10 «За Чай.com».
00,18.00,19.00,20.00,22.00,0. 18.15,2.35 Фактор безпеки. (3 категорiя).
00 Час новин.
1.20 Т/с «Рейк».
19.25,23.30 Машина часу.
7.10,8.15,9.55,13.55,14.55,16. 20.10,0.20,5.15 Рандеву з Я. 3.20 «Свiдок».
55 Погода на курортах.
3.50 «Випадковий свiдок».
Соколовою.
7.30 Суперкнига.
7.50,8.20,22.15,0.15 БiзЗМІНИ ОДНЕ ЖИТТЯ
нес-час.
7.55,12.55,15.55,18.50,23.55
Погода в Українi.
Всеукраїнська база
8.30 Не перший погляд.
відеоанкет
дітей-сиріт
9.15 Мотор.
changeonelife.ua
9.20 Автопiлот-новини.

ПОДАРУЙ СИРОТІ СІМ’Ю

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

Плита — найбрудніше місце
на кухні. До того ж, чистити її
доводиться регулярно, і це відбирає багато сил і часу. Чи зустрічали ви будь-коли людину,
якій подобається чистити плиту
чи духовку? Навряд…
Цей спосіб допоможе здійснити марудну процедуру чистки духовки швидкою і легкою.

Експрес-чистка духовки
Вам знадобляться:
– чверть склянки розпушувача тіста;
– 250 мл аміаку (нашатирю);
– 1 літр гарячої води;
– 2 жаростійкі ємності.

Чистимо скло духовки
1. Додайте в розпушувач
воду, розмішайте до стану сметани.
2. Нанесіть цю кашу на скло.
3. Залишіть на півгодини.
4. Ретельно протріть ганчіркою або губкою.
Скло вразить вас чистотою.
А здавалося, його вже нічим не
відмити…

Чистимо внутрішню
поверхню духовки
1. Нагрійте духовку до
150°С.
2. Налийте в ємність літр гарячої (киплячої) води.
3. В іншу посудину вилийте
склянку нашатирю.
4. Вимкніть духовку.
5. Аміак поставте на деко
всередину духовки, воду на самий низ.
6. Закрийте духовку та
йдіть… спати.
7. Наступного ранку додайте до нашатирю трохи миючого засобу для посуду, протріть
цим розчином стінки духовки
губкою або чимось шорсткішим.
Ото й усе. Як бачите, не так
уже й важко. Лише будьте уважні, не забувайте провітрювати
кухню від парів нашатирю і
намагайтеся не вдихати його.
Можна спробувати замість нашатирю соду. Додайте в соду
води, намастіть стінки духовки
отриманою кашкою і залиште
на деякий час, чистити буде
легше.
За матеріалами Інтернет

ДОГЛЯДАЮ за літніми
і лежачими людьми

Дипломована гувернантка з
досвідом роботи пропонує
послуги по догляду за
людьми у післяопераційний
період, за лежачими
хворими і літніми людьми,
яким необхідна допомога
по господарству тощо. Можу
здійснювати покупки продуктів
і ліків, прибирати в оселі та
виконувати різну домашню
роботу.
Тел.: (066) 921-46-72, Олеся.

ПОСЛУГИ НЯНІ
Родинам, яким необхідна
допомога гувернантки
у вихованні і догляді
за дітьми від 5 місяців,
пропоную свої послуги!
Маю диплом гувернантки
і досвід роботи. Акуратна,
сумлінна, надійна, люблю
дітей і свою роботу.
Киянка, 40 років. Готова
працювати в будні і в вихідні
дні. Розгляну будь-які
пропозиції.
Тел.: (066) 921-46-72,
Олеся.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 5 – 11 ГРУДНЯ
НЕДІЛЯ, 11 грудня

УТ-1

23.40 Золотий гусак.

6.00 Свiт православ`я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Тепло.ua.
7.20 Золотий гусак.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Спорт. Тиждень.
9.30 Баклани на Балкани.
10.00 Театральнi сезони.
10.30 Мистецькi iсторiї.
10.40 Спогади.
11.30 Гра долi.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х7,5 км. (чол.)
13.45 Фольк-music.
14.55 Твiй дiм 2.
15.10 Обличчя вiйни.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км. (жiн.)
16.55 Борхес. «Як росiйський
генштаб «вигадав» Україну».
17.30 Т/с «Епоха честi».
21.00 Новини.
21.30 Перша шпальта.
22.00 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22.30 Класики свiтової
лiтератури.
22.55 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Тепло.ua.

Канал "1+1"
6.00 «Недiля з Кварталом».
7.00 «ТСН».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Грошi».
11.00 «Свiт навиворiт 8».
12.00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
13.35 «Українськi сенсацiї».
14.35 Т/с «Село на мiльйон». (2
категорiя).
18.30 Комедiя «Недотурканi».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Папарацi».
(2 категорiя).
1.00 «Аргумент Кiно».

Iнтер
5.40 Х/ф «Дiвчата».
7.40 «Подробицi» - «Час».
8.10 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11.00 «Орел i решка. Шопiнг».
12.00 «Добривечiр на Iнтерi».
13.00 Т/с «Терор любов`ю»,
1-4 с.
17.00 Т/с «Розумниця,
красуня», 1-3 с.
20.00 «Подробицi тижня».

21.30 Т/с «Розумниця,
красуня», 4 с.
22.35 Х/ф «Її серце».
0.30 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчаток».

Канал "Україна"
6.50 Подiї.
7.30 Зоряний шлях.
9.00 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
11.00 Т/с «Янгол у серцi».
15.15 Х/ф «Бестселер з
любовi».
17.15 Т/с «Пограбування
по-жiночому», 1 i 2 с. (2
категорiя).
19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Т/с «Пограбування пожiночому». (2 категорiя).
22.10 Т/с «Я - Ангiна». (2
категорiя).
1.30 Т/с «Спiвачка i доля», 7477 с. (2 категорiя).

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майданi».
10.50 Т/с «Коли ми вдома».
13.20 «МастерШеф 6».
19.00 «Битва екстрасенсiв 16».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 7».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
6.50 Kids` Time.
6.55 Т/с «Пригоди Мерлiна».
10.35 Х/ф «Сахара».
12.55 Х/ф «Армагеддон». (2
категорiя).
15.50 Х/ф «2012». (2 категорiя).
18.55 Х/ф «Некерований».
20.50 Х/ф «Небезпечнi
пасажири поїзда 123». (2
категорiя).
23.00 Х/ф «Святий». (2
категорiя).
1.15 Зона ночi.

ICTV
4.55 М/с «Пригоди
мультинят».
5.35 Факти.
6.15 Звезда YouTube.
7.25 «Що? Де? Коли?»
8.30 Краще не повторюй.
Розважальне шоу.
8.55 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна».
(2 категорiя).
11.00 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна
2». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна
2». (2 категорiя).

13.35 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна
3». (2 категорiя).
16.05 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна
4. Протокол Фантом». (2
категорiя).
18.45 Факти тижня.
20.25 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна
5. Нацiя iзгоїв». (2 категорiя).
23.00 Х/ф «Еволюцiя». (2
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
7.00 «Маски-шоу».
8.00 «Нове Шалене вiдео поукраїнськи».
8.35 «Облом.UA».
9.00 Бушидо.
10.35 «Роби бiзнес».
11.00 «Люстратор 7.62».
12.00 «Люстратор.
Спецпроект».
13.00 «Секретнi матерiали».
13.50 18 тур ЧУ з футболу.
«Карпати» - «Зiрка».
16.00 «Роби бiзнес».
16.25 Х/ф «Льодовиковий
перiод». (2 категорiя).
18.05 Х/ф «Невловимi». (2
категорiя).
19.55 Х/ф «Списаний». (2
категорiя).
21.30 «ПроФутбол».
23.15 Х/ф «Фабрика
футбольних хулiганiв». (3
категорiя).

1.05 Х/ф «Мега-акула проти
Меха-акули». (2 категорiя).
2.50 Х/ф «Лiсова пiсня».

5 канал
6.00,9.30 Вiкно до Америки.
6.20,8.55,10.55,11.55 Погода
у свiтi.
6.25,18.10,0.20 Велика
полiтика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,22.00,0.00 Час новин.
7.10,9.55,13.55,14.55,16.55,17.55,
0.55 Погода на курортах.
7.30 Суперкнига.
7.50,8.25,22.15,0.15 Бiзнес-час.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
8.10 Гра iнтересiв.
8.30,3.15 Феєрiя мандрiв.
9.10 Мотор.
9.20 Автопiлот-тест.
9.25 Технопарк.
10.10 Кордон держави.
10.25 Будемо жити.
10.40 Драйв.
11.10 Час iнтерв`ю.
12.15 Сiмейнi зустрiчi.
12.40 Прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО.
13.10 Модне здоров`я.
13.35 Ваш лiкар.
14.10 Агрокраїна.
14.30 Дiалоги з Патрiархом.
15.15 П`ятий поверх.

16.05 В кабiнетах.
16.30 Акцент.
17.10 «За Чай.com».
19.25 Невигаданi iсторiї.
20.00 «Я пiду за сонцем».
21.00,1.15 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем.
21.40,3.00 Час-Time.
22.30 «Окупацiя».
23.20 Фiнансовий тиждень.

НТН
5.10 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна».
6.45 Х/ф «Велике золото
мiстера Грiнвуда».
8.00 Х/ф «Прощальна гастроль
«Артиста».
9.40 Т/с «Туди, де живе щастя».
13.30 Х/ф «Тривожна недiля».
15.00 Х/ф «Дiвчина без
адреси».
16.45 «Легенди карного
розшуку».
19.00 Т/с «13». (2 категорiя).
23.00 Х/ф «Палаючий острiв».
(3 категорiя).
0.45 Х/ф «Вантажiвкапривид». (3 категорiя).
2.25 Х/ф «Король клiтки». (3
категорiя).
4.05 «РечДОК».

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

Шановна Олено Леонідівно!
Щиро вітаємо Вас із Днем народження! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, родинного благополуччя, успіхів у будь-яких Ваших починаннях, сміливих планах
і сподіваннях.
Хай Вас люблять і підтримують рідні, розуміють і допомагають колеги, хай кохання і радість панують
у Вашому домі і статок у ньому
живе! Нехай роки збагачують Вас
мудрістю, енергією, натхненням
та добром, а доля дарує Боже
благословення.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
З повагою і щирими побажаннями, працівники
науково-методичного центру управління освіти і науки
Ірпінської міської ради

Вітаємо з ювілеєм
Олену ЕЙСМОНТ
Сьогодні День народження у Вас,
Тож ми вітаємо від щирої душі
І віримо, що ангели з небес
Вам принесуть з собою три ключі.
Цей перший ключик буде до любові.
Любов від Бога, друзів і батьків…
І віримо – у Вас обов’язково
Збереться понад сотню цих ключів.
А другий ключик – до земного щастя.
І хоч воно у кожного своє,
Та не буває надміру гараздів,
Бог нагороди щедро роздає.
А третій – третій ключик найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорніть,
Бо третій – ключ від Вашого здоров’я,
Його найбільше в світі бережіть!
Нехай із усмішок приязних, ніжних
Свята і будні Ваші починаються
Нехай під Ваші гарні спритні ніжки
Стежки життєві легко простеляються!
З найкращими побажаннями, друзі та колеги

УРОКИ ЖИТТЯ

«ЗАХИСТИ СВОЇ ПРАВА – СТВОРИ
СВОЄ МАЙБУТНЄ»
Кожен із нас постійно бере участь у процесі купівлі-продажу різноманітних товарів, а похід
до магазину є повсякденною нормою кожного пересічного мешканця. І в такому рутинному
процесі ми часто забуваємо про те, що на ринку товарів і послуг на нас чекає багато неприємних
сюрпризів. Вони призводять, у кращому випадку, до марнування грошей, але інколи можуть
стати й причиною погіршення здоров’я споживача. У будь-якому випадку, споживач зазнає тих
чи інших втрат. І найбільш неприємним є те, що цим споживачем може бути кожен із нас.
Світлана БЕРЕЗИНЕЦЬ
Нещодавно в Ірпінському
економічному коледжі викладачі з циклової комісії маркетингу і торгівлі провели для
школярів майстер-клас «Захисти свої права – створи своє
майбутнє». Захід проходив у
рамках профорієнтаційної
роботи за участю викладачів
циклової комісії, студентів
відділення «Підприємництва
та інформаційних технологій» і школярів Ірпінської
СЗШ №12.
Майстер-клас мав на меті
не лише розповісти школярам про права споживача,
а й, наприклад, навчити використовувати методи визначення фальсифікованих продуктів, сформувати активну
позицію щодо дотримання і
захисту прав споживачів.
Уже у вступному слові
голова циклової комісії маркетингу і торгівлі, викладач
товарознавчих дисциплін ВП
НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж» С.К.
Березинець наголосила, що
кожен споживач має право
на безпеку, інформацію,
вибір і право бути почутим.
Ці положення не нові, ще в
минулому столітті, а точніше – 15 березня 1962 р., їх
проголосив президент США
Джон Кеннеді, виступаючи зі
зверненням до Конгресу та
об’єднань споживачів. Звичайно, з кожним роком права
споживачів розширювалися,
вони були визнані і в інших
країнах. Наразі фундаментальні права споживачів закріплені Декларацією ООН і
визнані в усьому світі. Це, зо-

крема, право на задоволення
базових потреб, на безпеку,
на інформацію, на компенсацію, на споживчу освіту, на
здорове довкілля.
Відомо, що молодь краще
сприймає інформацію від
своїх ровесників і прислухається до їхньої думки. Тож
ділилися знаннями про права споживачів та секретами
про те, як уберегти себе під
підробки, студенти коледжу.

Зокрема, студентка групи
306-Мд, що здобуває в коледжі спеціальність «Маркетингова діяльність» на відділенні
з підготовки молодших спеціалістів, Валерія Шарапова
виступила з доповіддю: «Алгоритм захисту справ споживачів». А студентка цього ж
відділення з групи 307-Т (спеціальність «Товарознавство
та комерційна діяльність») Ія
Гаєвська розповіла, як смаку-

вати якісне й уберегти себе
від підробки.
Продовженням
майстер-класу був розгляд практичних питань захисту прав
споживачів. Студенти і викладачі розповідали, що робити,
коли твої права порушуються, як грамотно аргументувати свої вимоги та куди звернутися.
Майстер-класи проводили
викладачі коледжу, зокрема:
Микола Петрович Поцелуйко
(кандидат сільськогосподарських наук, завідуючий навчальної лабораторії «Дослідження харчових продуктів»)
поділився експрес-методами
дослідження якості молока,
Олена Петрівна Ковтун (викладач фахових дисциплін,
завідуюча навчальної лабораторії «Торговельно-технологічного обладнання») провела майстер-клас: «А тобі
смакує підробка?».
Присутні на заході зі щирим захопленням слухали і
запам’ятовували нову інформацію, адже вони усвідомили
важливу роль захисту прав
споживачів для збереження
здоров’я і коштів. Тут школярі дізналися про те, як легко
в домашніх умовах можна
відрізнити якісний товар від
підробки, а потім кожен з неабиякими цікавістю і азартом
власноруч, однак під пильним контролем викладачів,
визначав
фальсифіковані
продукти.
Отож, озброївшись знаннями та вміннями, ірпінська
молодь втілюватиме в життя
засади споживацької безпеки.
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КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ

ЖИТЛОВИЙ МАСИВ «НОВА БУЧА»:
ЯКІСНЕ І СУЧАСНЕ ЖИТЛО
Нерухомість під Києвом стає все привабливішою. Покупці активно звертають
увагу на заміське житло в сучасних житлових комплексах. Переваги
розташування Бучі не варто зайвий раз пояснювати тим, хто тут живе. Вже
не одне покоління обирає і цінує це затишне місто з добре розвиненою
інфраструктурою, зручною транспортною доступністю, великим міським парком.
Що як не передмістя дарує затишок і спокій, якого
так не вистачає в столиці?
Темпи поза мегаполісом
набагато розміреніші. Тут
менша щільність населення, менше автомобілів і загалом – природніший ритм
буття. Саме тут люди мають
можливість обрати бажану
атмосферу та однорідне
оточення для безпечного
проживання. Тим більше,
що відстань від Бучі до ст.
м. Академмістечко долається по трасі менш ніж за
півгодини, навіть на маршрутному таксі, у той час як
киянину зі спального масиву
доводиться витрачати на дорогу до офісу значно більше
часу.
Люди віддають перевагу
новим будівлям з надійними комунікаціями, а свіже
повітря, ліс, річки та озера
є вагомим бонусом. Тож
кияни охоче переїжджають
в тихіший та екологічніший
простір.
Однак «квартирне питання» постає і перед багатьма
мешканцями самого передмістя. Кожній другій родині
знайома ситуація, коли молода сім’я хоче мати власні
квадратні метри або придбати сучасне житло батькам.

ментів. До здійснення угоди
у відділі продажів радять
підходити
відповідально,
тож надають для ознайомлення повний пакет дозвільної і проектної документації, яку також можна знайти
на сайті novabucha.com.
І не лише словом, а й ділом! Влітку цього року ново-

Що треба знати
покупцеві:
– загальна площа масиву становить
82 га,
– у наявності є зручні метражі
квартир від 35 м2,
– «планування-трансформери» дають
можливість експериментувати з плануваннями квартир
за власним уподобанням з урахуванням індивідуальних
потреб сімей.

ова Буча» є взірцем
комплексного освоєння
«Н
території з якісною інфраструктурою
і серйозним потенціалом для
грошових вкладень. Відмінна якість
будинків, високий передпродажний
сервіс і своєчасне введення в
експлуатацію попередніх черг стали
переконливими аргументами на
користь покупки для тих, хто приймає
рішення щодо інвестування.

Усім, хто шукає якісне та
комфортне житло від надійного забудовника, варто
звернути увагу на найбільший масив міста у Бучі –
«Нова Буча».
Забудовник подбав про
безпечний двір, закритий
для проїзду автотранспорту. Також у новобудовах засклено балкони,
встановлено газові котли,
обладнано ліфтами навіть
5-поверхові будинки, фасади привабливі і яскраві.
Важливим критерієм у
наш час є надійність і прозорість об’єкту. Сьогодні кожному відомо, що перш ніж
вкласти гроші в будь-яку нерухомість, потрібно все ретельно зважити і перевірити
наявність необхідних доку-

сели першої черги отримали
ключі і зайшли на ремонти.
Станом на червень 2016 р. у
всіх семи секціях комплексу
було продано 100% квартир.

Темпи будівництва
Масив продовжує зростати. Будівництво житлових
секцій другої черги йде із
випередженням графіка, і
вже через півроку нові майбутні мешканці отримають
ключі від своїх нових квартир. Найближчим часом
розпочнеться будівництво
трьох наступних черг.

Інфраструктура
Амбіційність проекту, з
використанням
сучасних
європейських
стандартів,

дозволила цьому комплексу отримати статус унікального. Концепція масиву передбачає створення власної
повноцінної інфраструктури – «місто в місті». Це означає, що у мешканців все
необхідне буде «під рукою»
– об’єкти комерційного та
адміністративного призначення, спортивні і рекреаційні зони, медичні установи.
І якщо однією з головних
проблем для молодих батьків є дефіцит місць у дитячих
садочках, у «Новій Бучі» від
початку подбали про рішення цього питання. Вже у другій черзі житлового масиву
відкриється новий дитячий
дошкільний заклад. Його
будівництво було розпочате
восени і активно триває.
Нові потреби людей спонукають архітекторів прогнозувати майбутнє, пропо-

нувати комплексні проекти
з сучасною формою і практичним змістом. Небайдужі
забудовники
аналізують,
яким саме має бути зручний
житловий простір, і намагаються зробити все можливе
для його покращення і створення нових цінностей.
Мова йде не лише про
сучасні будівлі, «Нова Буча»
– це повноцінний житловий
квартал з доглянутою прибудинковою територією, де
функціональний простір гарантує високий рівень комфорту власникам квартир.
Більше того, проектна група
житлового масиву розробила інноваційний архітектурно-дизайнерський концепт – LIVING CODE. Саме
завдяки цій розробці Буча
стає першим центром житлових інновацій на Київщині. Проект є еталонним

Переваги, що надає
концепція LIVING CODE:
- функціональний простір із грамотним зонуванням;
- комфортні місця громадського користування з якісним освітленням;
- повноцінна інфраструктура з доступом до будь-яких
об’єктів менш ніж за 15 хв;
- благоустрій території, професійне масштабне озеленення;
- школи, дитячі садки, центри розвитку, літні табори,
ігрові майданчики;
- зрозуміла і зручна навігація в під’їздах, дворах і на
вулицях;
- унікальний дизайн публічних зон, крамниць і зупинок;
- система «розумне місто» для мешканців.
прикладом сучасної урбаністики.
У перспективі за цим
форматом біля 25 житлових секцій з’являться дитячі садочки, школи, ігрові
і спортивні майданчики,
бульвари і сквери. Будинки, торговельні об’єкти,
прибудинкова
територія,
прогулянкові алеї, парковки, дитячі і спортивні майданчики – усе поєднано за
принципом
гармонійного
середовища. Усі об’єкти
благоустрою та озеленення
рівномірно розподілені по
території. Наприклад, з кожного будинку можна дістатися пішки до школи, парку,
спортивного
майданчику
або в магазин.
Дещо з цього переліку вже реалізовано в першій черзі будівництва. Але
LIVING CODE – це також
низка важливих новітніх
сервісів, відповідно до яких
його структура має кілька
напрямків:
I. ДИЗАЙН КОД – однорідність
усіх
елементів
візуальної
комунікації,
брендування, навігації та
рекламних конструкцій.
II. РОЗУМНЕ МІСТО –
комплекс смарт-технологій,
онлайн-сервісів, карта мешканця масиву.
III. ПЛАНЕТА ДІТЕЙ – всі
можливі формати для розвитку і дозвілля малечі.
IV. БУЧАНСЬКА РИВ’ЄРА
– «зелений театр», парки,
сквери і променад.
V. БЕЗПЕЧНЕ МІСТО – забезпечення всіх рівнів безпеки.
VI. ДОЗВІЛЛЯ – розважальні зони для повноцінного сімейного проведення
часу, де передбачені як місця відпочинку для дорослих,
так і ігрові майданчики для
дітей.
VII. ТРАНСПОРТ.
LIVING CODE є комплексним рішенням на основі
зворотного зв’язку від потенційних мешканців. Це перший подібний вітчизняний
проект, що розвивається з
урахуванням побажань майбутніх власників квартир –
на етапі розробки концепція
масиву «пластична» і адаптується під їх реальні потреби.
У планах забудовника і надалі активно підтримувати комунікаційну платформу, де
всі бажаючі зможуть висловити свою точку зору щодо
дизайну, озеленення, плану-

вань тощо. Внесені пропозиції будуть враховані архітекторами при проектуванні.

Інвестиційна
привабливість
Поява
прогресивних
масштабних форматів нерухомості підвищує якість
життя у самому місті і сприяє
зростанню його інвестиційної привабливості. Комплексне освоєння території
стимулює активність потенційних покупців, інвесторів і
девелоперів.
Вартість квартири, що
придбана на ранніх стадіях
будівництва, до моменту
здачі будинку в експлуатацію зростає до 40%.
Актуальність для інвестора визначається і тим, що все
більше киян, а також людей,
що приїхали з інших регіонів
України, все частіше обирають не столицю, а передмістя. Резонним фактором
на користь міста-супутника є
порівняно невисока вартість
квадратного метра.
І оскільки найважливішим
питанням при вкладенні коштів на стадії будівництва є
надійність і репутація забудовника, справедливо зазначити, що перша черга житлового масиву була здана в
обіцяний строк.

Як придбати квартиру?
«Нова Буча» пропонує
найвигідніше
поєднання
ціни та якості. Забудовник
подбав і про те, щоб купуючи квадратні метри, інвестор
сплачував лише мінімальний
податок у розмірі 2%. На
відміну від багатьох інших
учасників ринку, що працюють за схемою, де майбутній
власник квартири має сплатити приблизно 8,5% податків від її оціночної вартості.
Сьогодні триває розпродаж останніх квартир другої
черги. Завдяки різноманітній
конфігурації секцій планування квартир представлені практично на будь-який
смак, та в покупців ще є можливість обрати оптимальний
метраж від 35 м2.
До кінця року на покупку житла діє спеціальна
ціна та святкова акція: перед укладенням договору
кожен покупець може обрати індивідуальну знижку
в розмірі до 30 000 грн.

Â²ÄÄ²Ë ÏÐÎÄÀÆ²Â
ÆÌ «ÍÎÂÀ ÁÓ×À»
розміщений на території торгового комплексу
«Ринок Варшавський», м. Буча, вул. Депутатська, 1-в,
секція №54-55.

Тел.: (044) 377-78-77,
(097) 739-99-88, (068) 739-99-88.

Учасники проекту:
Компанія-забудовник: ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД»
Девелопер проекту: ТОВ «Нью Сігма Девелопмент»
Банк-партнер проекту: «Комерційний індустріальній Банк»
Генеральний підрядник проекту: ТОВ «КВВ Строй»
www.novabucha.com

12

№ 49. 2 грудня 2016 року

ЛЮБИТЬ

(это – понимать,
осознавая)

Так любят ангелы. Хотя
он был простым человеком. Но мне хотелось
плакать и обнимать его.
И хохотать, и кружиться
вместе с ним. Я испытывал
самые искренние чувства
по отношению к нему. Все,
что он делал, не просто
объясняло мне смысл моего жалкого существования.
Это делало меня добрее.
И заставляло сердце танцевать, если не петь. Хотя
сердце человека способно
на большее. Оно может все
то, чего не может тело. И я
вынул его из груди, очень
аккуратно. Не знаю, как
мне это удалось. Но я себя
даже не поранил. И протянул свое любящее сердце
ему. Потому что знал, что
он умирает оттого, что
его постаревшее сердце
замедляет ход. И в тот
самый миг, когда он понял,
что я делаю это ради него,
он протянул мне цветок,
лепестками которого были
сотни любящих сердец, и…
умер. После его смерти я
очень долго не мог прийти
в себя, потому что замер. Я
просто не знал, что делать
и как дальше жить. Я был
переполнен. Его чувствами. И понимал, что ничего
подобного среди людей
мне больше не испытать.
А три года спустя проснулся и осознал, что… живу
без сердца. Хотя в саду
моем – цветы с лепестками
сердец ангела. Почему же
тогда в груди моей черная
дыра?.. Я понял это, когда
девушка, протянувшая
мне бумажное сердце на
14 февраля, сказала: «Я
буду счастлива, если оно
станет закладкой в книге,
но той, которую вы читаете
ежедневно». В тот миг я
рассыпался. На тысячи
ненаписанных страниц. И
осознал, для чего он жил и
зачем это сделал.
Василий ЧЕРНЯВСКИЙ,
г. Ирпень

НЕ ВСЕ
підвладне
розуму
► Коли перед тобою
важкий вибір або непросте рішення, з легкою
душею загадай собі це
ввечері, тоді вранці,
коли встанеш, буде тобі
відповідь.
► Якщо не знаєш, що
робити, роби хоч що-небудь, що можеш.
► Якщо боїшся робити, не роби. Але як вже
робиш, не бійся.
► «Дурної», беззмістовної, пустої роботи не
буває.
► Коли не знаєш, як
вчинити, чини за бажанням серця, але не
перебирай міри.
► Не все підвладне
розуму. Але все підкоряється наполегливості.
► Й нічого для тебе
немає неможливого,
доки живеш на свободі.
Андрій ВОРОН

МИСТЕЦТВО ЖИТИ
ДУХОВНІСТЬ

СВЯТО ВВЕДЕННЯ
4 грудня Церква відзначає велике дванадесяте свято –
Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято встановлене на
честь події, про яку нічого не сказано у Святому Письмі. Але
ми знаємо про неї з Передання Церкви, тому що з покоління в
покоління, починаючи з перших років існування Церкви Христової,
у християнській громаді зберігалася пам’ять про неї. Пізніше вона
була зафіксована у творіннях святих отців.
Ієрей Богдан МЕДВІДЬ, настоятель храму Покрови Божої Матері УПЦ КП у м. Ірпінь
Чому таке радісне, пам’ятне і значуще це свято? Чому
воно стало дванадесятим?
Введення в храм Пресвятої
Діви є необхідною ланкою
рятівного Промислу Божого. Це свято розповідає про
те, як Пречиста Діва Марія
ще маленькою трирічною
дитиною була введена до
Єрусалимського Храму. Для
маленької Марії настав час
розлуки з рідними батьками.
Єрусалимський Храм був збудований на горі, де колись
Авраам приносив у жертву
свого єдиного сина Ісаака. Тепер до цього храму Йоаким
і Анна віддають свою єдину
доньку Марію як свою жертву на служіння Богові. Це
була справді свята хвилина
для Неба і землі.
Сама по собі подія ця була
досить звичайною для життя
тодішнього Єрусалиму – існував звичай присвячувати
первістків Богові. Звичайно,
не всі батьки віддавали свою
дитину в храм на виховання,
але багато людей цей звичай
виконували. У цьому сенсі
подія була звичайною, але
Передання розповідає нам
про дещо, що виводить її за
межі буденності. Немовля
Марію зустрічає первосвященик Захарія і вводить у Храм,
у місце, яке називається Свята
Святих (куди сам мав право
входити лише раз на рік для
жертвоприношення). У цій
дії первосвященика – безперечне пророцтво і прообраз
усього того, що зробила Пресвята Діва і що через Неї Бог
зробив для роду людського.
Чудовий звичай присвячувати дітей Богові й віддавати
їх на виховання в храм свідчив про віру юдеїв у те, що
життя людини має починатися з дотику до святині. Ця віра
відображена і в нашій Церкві
– першою подією в житті новонародженого є його вхо-

дження в храм для здійснення
Таїнства Хрещення, і як чудово, що ця традиція зустрічі
немовляти на початку життя
з Богом в Його храмі живе в
нашому народі!
Храми посідають особливе
місце в житті людини не тому,
що вони здебільшого є величними й красивими, не тому,
що храми, особливо стародавні, відзначені багатою історією, участю в їх створенні
славнозвісних архітекторів і
художників. Значення храму
полягає в тому, що в ньому
присутня Божа благодать. Бог
особливим чином присутній
у храмі, тому що саме тут
збирається Церква Божа, громада віруючих людей, яка на
чолі з єпископом чи священиком закликає Святого Духа. І
це призивання Святого Духа
перетворюється на реальну

духовну силу, яку Бог посилає
людям.
Усяке Таїнство, що звершується в храмі, але понад
усе Таїнство святої Євхаристії,
являє нам присутність Божу,
присутність Божої благодаті. Люди знають із власного досвіду, що відвідування
храму супроводжується глибоким духовним переживанням, іноді свідомим, а
іноді й неусвідомленим. Ми
виходимо з храму не в тому
душевному стані, в якому
живемо поза храмом, у цьому суєтному світі. Є тільки
одне пояснення, яке повною
мірою розкриває таємницю
того, що відбувається з людиною в храмі, – пояснення,
яке пов’язує людину з Богом
у молитві і в Таїнствах. Саме
тут ми набуваємо особливого досвіду переживання Божественної присутності, яка

сильніше, ніж будь-які людські аргументи, сильніше, ніж
будь-які докази, переконує
нас в існуванні Бога. Якби не
було тієї великої благодатної
атмосфери, якби не було цього пом’якшення сердець – що
було б? Хіба хтось приходив
би до Божих храмів, особливо
у великі свята, коли і служба
довга, і народу багато? Адже
наше відвідування храму вимагає часу – або за рахунок
відпочинку, або праці. Але
ми йдемо. Йдемо саме тому,
що відчуваємо благодать, відчуваємо, наскільки значущим
є відвідування храму для людини, і це є найкращим доказом Божественної присутності
в нашому житті.
Подія, про яку нам розповідає свято Введення, – це
тільки одна з багатьох, коли
Пресвята Богородиця підтвердила свій зв’язок із Богом
та рішучість виконувати Його
волю. До такого ж підтвердження сьогодні запрошені і
ми. Чи віримо ми в те, що Бог
дбає про наше майбутнє? Чи
віримо, що Він через щоденні
обставини нашого життя поступово готує нас для певного
завдання, яке можемо здійснити тільки ми? Чи віримо,
що обдаровує різними дарами для того, щоб ми могли
виконати це завдання? Бог так
промовив до пророка Єремії:
«Перш, ніж Я уклав тебе в утробі, Я знав тебе; і перш, ніж
ти вийшов з лона, освятив Я
тебе; пророком для народів
Я тебе призначив» (Єр. 1, 5 ).
Такі слова говорить Господь
до кожного з нас, дає нам
дар життя. Він міг покликати
до життя мільйони інших, але
покликав нас. Бог дає життя
нам, бо Він думав про нас ще
задовго до того, як ми з’явилися у цьому світі. Тому так
важливо не змарнувати наше
життя і виконати ту місію, до
якої нас кличе Господь.
У кожної людини є певне
покликання до виконання тих
чи інших завдань, що вимагає
певної жертви і самозречення.
Покликання до духовного стану часто зустрічає опір, брак
бажання чи нерішучість. Це
говорить про малу любов до
Бога і неготовність на жертву
і самозречення. Кого Господь
кличе до ближчого співжиття
з собою, від того Він вимагає
більшої любові. Любов вимірюється величиною жертви, а
величина жертви вимірюється
величиною терпіння і самозречення. Дорога такого життя
вузька, крута і терниста, але

VIII Всеукраїнський
фестиваль духовної
музики «Введенські
піснеспіви»

Запрошуємо відчути
смак народних традицій,
насолодитися музичною
та хореографічною
спадщиною українського
народу, послухати
сучасні православні
хорові твори. Органічним
доповненням до
сценічних дійств буде
виставка-продаж витворів
народних промислів.
3 грудня
Храм святого апостола
Андрія Первозванного,
м. Буча, бульв. Б. Хмельницького, 7-в.
4 грудня
Центральний будинок
культури, м. Ірпінь,
вул. Соборна, 183.
Підготуйся до свята –
відчуй його дух!
Організатори культурнооздоровчий центр
«Цитадель» і Духовний
православний центр
«Агнець».
Боже милосердя нам допомагає долати цей шлях. Такою
дорогою йшли всі мученики,
сповідники і святі. Неодноразово вони були у в’язницях, у
засланнях, зазнавали гонінь
і часто своєю смертю засвідчували любов до Бога. Жити
серед великого зла, не піддатись йому і зберегти свою
святість – це великий подвиг.
Нехай же вони будуть для нас
прикладом на дорозі нашого
життя.
Шановні читачі! Запрошую Вас у неділю, у день
свята, 4 грудня, взяти участь у
богослужінні, яке розпочнеться о 9:00. Наш храм Покрови
Божої Матері знаходиться по
вул. Котляревського у Покровському парку.
Для тих, хто бажає допомогти добудувати храм, просимо перераховувати кошти
на р/р 26006300482671,
ТВБВ №10026/0712, Філія
ГУ по м. Києву та Київській
обл. АТ «Ощадбанк», МФО
322669, ЄДРПОУ 25812319.

МОДА І СТИЛЬ З МАРІЄЮ КРИНИЦЬКОЮ
«Прожитковий мінімум» леді,
або Взуття, без якого ніяк
Незважаючи на обставини або погоду, кожній із
нас хочеться виглядати бездоганно. І тут окрім самого
вбрання, зачіски і макіяжу
важливі і правильно підібрані аксесуари, одним з яких є
взуття.
Ні для кого не секрет,
що взуття може доповнити,
поліпшити або невимовно
зіпсувати ваш образ. Для
декого взуття стає фетишем,
для декого способом самовираження, але для всіх без
винятку – проявом смаку і
стилю.
Тож не будемо писати про
всі можливі варіанти взуття,
їх просто не перелічити, проте у світі жіночої моди все ж
існує «прожитковий мінімум»
– взуття, яке обов’язково має
бути в гардеробі.
Елегантні «човники», мінімалістичні кеди, витончені
сандалі, універсальні балет-

ки і строгі черевики в чоловічому стилі, високі чоботи.
Досить мати лише кілька
базових пар взуття, щоб виглядати доречно і стильно в
будь-якій ситуації.
Отже, «човники» на високих підборах.
Витончені, елегантні та
при цьому універсальні ідеально пасуватимуть і до коктейльної сукні, і до вечірнього туалету, і до легковажного
вбрання у квіточку, і до ділового костюма.
Білі кеди. Найкраще доповнення будь-якого образу в стилі кежуал. Напевно,
немає більш відповідного
взуття, яке так гармонійно
поєднувалося б і з джинсами
всіх кольорів, і з шортами з
завищеною талією в стилі ретро, і з легкою спідницею у
строкатий візерунок.
Балетки. В ідеалі нейтральних тонів. Тоді це

взуття стане насправді універсальним і підійде практично під будь-який одяг у
романтичному або діловому
стилях. Єдиною особливістю
є те, що під балетки краще
бути з голими ногами або тілесними колготками чи панчохами.
Чорні або коричневі
черевики в чоловічому
стилі. Справа в тому, що чоловічий стиль в жіночій інтерпретації увійшов у моду
ще в 30-ті рр. з легкої руки
Марлен Дітріх. Саме вона
вдихнула життя у класичний
чоловічий костюм, перетворивши його на новий символ жіночності і сексуальності. Поряд із брючними
комплектами, які на сьогодні присутні в лінійці практично будь-якого будинку
мод, на «сцену» вийшли і
чоловічі черевики в жіночому гардеробі.

Зручні сандалі на тонких
або широких ремінцях – найкраще літнє взуття і відмінна
альтернатива
босоніжкам
на шпильці. Приводів взути
сандалі маса: похід у кафе,
прогулянка по парку або виїзд за місто. Єдиний мінус: у
такому взутті з’явитися в офісі буде незручно.
Високі чоботи. Ось і
настала зима. І щоб приголомшливо виглядати і в хо-

лодні дні, нам на допомогу
приходять високі чоботи
чорного або коричневого кольору. Це взуття практичне
і завжди може підкреслити
вашу елегантність.
Наявність цього взуття у
вашому гардеробі дозволить
завжди і за будь-яких обставин виглядати стильно, елегантно і завжди залишатися
в тренді.

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ M-MODELS
запрошує юнаків і дівчат віком 12-22 років та діток віком 5-11 років.
У базовому курсі школи: дефіле, акторська майстерність,
фотопозування, візаж, основи модельних зачісок, стилістика, основи
етикету та багато іншого. Участь у показах, фотосесіях, майстеркласах і конкурсах краси.
Випускники отримують портфоліо і диплом про закінчення
школи моделей!
Тел.: (097) 946-88-38, (099) 172-01-51
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КУЛЬТУРА І СПОРТ

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
День міста

МИСТЕЦЬКА ОСІНЬ ІРПІНСЬКОЇ
МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

зичній школі. Багато цікавого
про життя і творчість композитора на Ірпінській землі
розповіли його прямий нащадок актор Костянтин Олексенко і друг сім’ї піаністка Лариса Андріївна Аблова.

На порозі зими так приємно згадати золоті осінні дні, насичені мистецькими подіями,
учасниками і слухачами яких стали ірпінці. А згадати і справді є що.

«Професіонали
в мистецтві»

Наталія МАНІВА
Ірпінці започаткували
фестиваль у Вознесенську
На
початку
вересня
наші музиканти – лауреати Міжнародних конкурсів – Анастасія Лук’яненко
(фортепіано) та Дмитро
Медолиз (флейта) спільно з адміністрацією міста
Вознесенськ (Миколаївська
обл.) заснували фестиваль
«Класична мелодія степу»,
звіт про який прозвучав у
півторагодинній програмі
каналу «Культура» (ведуча С. Артеменко). Також ці
музиканти брали участь у
двох визначних мистецьких
подіях, що відбулися восени
в Києві. Це ХХVІІ Міжнародний фестиваль «Київ Музик
Фест – 2016» та ІІ фестиваль
«Пам’яті майстра», присвячений заслуженому діячу
мистецтв України, професору Київської консерваторії
Ігорю Рябову.

Столична діяльність
Цьогоріч його нащадки
– син Сергій та онук Ігор –
не тільки організували цикл
концертів у найкращих залах столиці, а й провели
двотижневу виставку художніх творів педагога-піаніста

на території Софії Київської.
З цікавістю сприйняла ірпінська публіка новий фортепіанний дует у складі Анастасії
Лук’яненко та Ігоря Рябова.

Вечір учнів Антонова
Святом духової музики,
що відбулося 7 листопада,
став концерт відомих музикантів – учнів легендарного
флейтиста-віртуоза, народного артиста України Володимира Антонова. Згадаємо,
до прикладу, дует Сусанни
Чехоян (сопрано) та Богдани Стельмашенко (флейта).
До участі в концерті також
було запрошено ірпінське
сімейне тріо – Дмитро і Тимофій Медолизи (флейта)
та Анастасія Лук’яненко
(фортепіано). Переповнена Мала зала Національної

музичної академії України незабутні враження від цьотривалими оплесками віта- го вечора пам’яті і надії.
ла виконавців. Приємно, що
телеканал УТ-1 зробив теле- «Тиждень культури»
версію цієї яскравої події.
У рамках щорічного «Тижня культури» 9 листопада в
У поєднанні з поезією
залі Ірпінської дитячої музичЗ великою вдячністю і ної школи відбулось вручентеплотою згадують слухачі ня школі барельєфа відомого
композитора
музично-поетичний
вечір українського
Михайла
Вериківського.
На
друга Ірпінської дитячої музичної школи, члена Спілки честь цієї події прозвучали
його твори у виконанні Надії
письменників України ЛаСкрипчак і концерт учнів та
риси Пастух, присвячений викладачів школи. Віра Васи73-й річниці визволення лівна Байрак нагадала основКиєва від фашистів, що від- ні віхи творчої біографії митбувся 6 листопада в Білій ця. Заввідділом культури ІМР
залі Київського будинку вче- Євгенія Петрівна Антонюк
них НАН України. Оповіді підтримала ідею колективу
учасників тих далеких подій і директора школи Наталії
зворушили серця присутніх. Олександрівни Дидикіної про
Прекрасні вірші поета на тлі присвоєння ім. М.І. Вериківчудової музики залишили ського Ірпінській дитячій му-
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Проект «Професіонали в
мистецтві» продовжує знайомити ірпінську громаду
з яскравими творчими особистостями. 18 листопада
гостями зали Ірпінської ДМШ
стали солісти Національної
філармонії України Лариса Деордієва (фортепіано),
заслужений артист Анатолій
Юрченко (баритон), лауреат
міжнародних конкурсів Євген
Дашак (фортепіано) та Анна
Гура (сопрано). Ведуча висвітлила в біографії Лариси
Деордієвої початок формування її творчої особистості –
дитинство і юність. Учням цікаво було почути, що солістка
три роки навчалась у звичайній музичній школі Донецька, а коли талант привів її
в стіни КССМШ для особливо
обдарованих дітей, вся сім’я
переїхала до Києва разом із
нею. Навчання у відомих педагогів, величезне прагнення
досконалості самої дівчини,
участь у конкурсах – усе це
допомогло Ларисі стати професіоналом і вже 35 років
радувати нас своєю майстерністю. Концерт був присвячений творчості прекрасних
українських
композиторів
П. Майбороди, М. Скорика,
Є. Станковича, В. Косенка,
Л. Дичко. Слухачі концерту
ще раз переконалися у невичерпності скарбниці нашого
музичного мистецтва.

Безумовно, центральною
подією цієї осені стали Дні
міста – низка мистецьких подій тривала протягом трьох
днів на різних майданчиках
Ірпеня. Для музичної школи центральним став майже
тригодинний звіт найкращих
учнів і викладачів на сцені
парку ім. В. Правика. Пишаємось також тим, що І Джазовий фестиваль в Ірпені відкривали саме наші викладачі:
А. Лук’яненко, А. Степанов
(клавіші) й В. Пінчук (ударні)
– тріо; Є. Давиденко (саксофон) та В. Марченко (фортепіано) – дует; М. Самохвалов,
В. Пінчук, В. Карнаухов – ансамбль.

Нові досягнення
Наостанок
поділимось
приємною новиною. Учні
Ірпінської ДМШ стали лауреатами X Всеукраїнської
музичної олімпіади «Голос
країни» (24–27 листопада).
І премію здобули Анна Берегова, (викладачі Т.П. Савушкіна, А.М. Степанов), Наталія Журавська (викладачі
М.Р. Радченко, І.А. Чуприна) і
Руслана Руденко. Лауреатом
ІІІ премії стала Яна Пащинська (викладачі Л.М. Андрухович, Н.М. Скрипчак).
Впевнена, такі перемоги,
а їх у юних музикантів Ірпеня багато, не відбулись на
порожньому місці. Добрий
ґрунт закладає й активне
творче життя міста, і наполеглива робота викладачів і
батьків, і підтримка міської
адміністрації, і навіть місце
розташування музичної школи – у намоленій точці під
охороною квартету музикантів на оновленій центральній
площі Ірпеня.

ПОТРЕТ НАСТАВНИКА

ВОЛЕЙБОЛ В ІРПЕНІ ТВОРЯТЬ
ПОДВИЖНИКИ-ТРЕНЕРИ
Знайомтеся – Людмила Вдовіна, тренер з волейболу в Ірпінській ДЮСШ. На пропозицію
розпочати розмову зі згадки про якусь хохму, казус, накладку вона одразу усміхнено
розповіла:
Текст і фото Володимира КОСКІНА
– Я виступала у складі луганської команди «Іскра» в
Свердловську. (Там легендарний тренер Микола Карполь
вів команду «Уралочка», на
якій базувалася збірна СРСР.)
Після туру туди приїхала
збірна Куби. Наш тренер Володимир Чернов попросив:
«Можна наша команда зіграє
зі збірною Куби?» Нам дали
«добро». Їдемо в автобусі на
гру. Чернов нас запитує: «Ви
каструлі взяли?» – «Навіщо?»
– «Кубинки підстрибують мінімум на метр від підлоги, а
м’ячі вганяють, як цвяхи. Що
ж ви зі своїми 30-50 сантиметрами будете робити? Ховайте голови в каструлі, щоб не
повбивали». Ми розреготалися.
Але збірна Куби насправді виявилася страшною і потужною. Ми першу партію
взагалі не могли зрозуміти,
що відбувається, нас просто
розстріляли. А потім зібралися і нормально протистояли,
п’ять партій відіграли досить
пристойно.
Усе життя Людмили Вдовіної – це спорт, спорт, спорт.
Спочатку дитяча спортивна
школа в рідному Антрациті.
Потім спортивний інтернат
у Луганську. Після закінчення спортінтернату Людмила
Вдовіна відразу ж потрапила в команду вищої ліги «Іскра» (Луганськ). У ній грала
4 роки. У складі молодіжної

збірної Радянського Союзу
поїхала на чемпіонат світу до
Мексики. Збірна потрапила в
найсильнішу підгрупу, через
що в кінцевому підсумку посіла лише восьме місце.
Вийшла заміж, народила
сина, переїхала до Ірпеня
у 1983 р., сюди Людмилу
покликав її перший тренер
Володимир Шемена, який
знайшов її колись в Антрациті («відкопав серед вугілля»).
Відновила тренування (малюкові був рік), виступала за
Ірпінь, потім запросили в київську команду «Сокіл».
Поїхала до Чехословаччини, оскільки чоловікові після
інституту присвоїли звання
прапорщика і відправили
служити в армію за кордон.
Після виведення військ із Чехословаччини повернулися
до Ірпеня. Ким тільки Людмила не пробувала працювати,
у тому числі на заводі скловиробів у Гостомелі (1991 р.).
Нарешті влаштувалася там
у ДЮСШ, вела волейбольну
секцію. Потім запропонували
роботу в Ірпені – і якийсь час
розривалася на два фронти.
Нині тренує юних волейболісток лише в Ірпінській ДЮСШ
(до речі, чоловік Сергій тренує хлопців).
Цікаво, що до того, як взятися за тренерську роботу,
пані Людмила казала, мовляв, ніколи і ні за які гроші в
житті не піде цією надто важ-

кою доріжкою. Але пішла, бо
молодшого сина треба було
навчати волейболу. Навіщо?
Щоб був гармонійно розвиненим, спортивним. Батькам
завжди здається, що вони
краще навчать. Тож коли її
запросили працювати тренером, вона відразу взялася і за
сина. Як і старшого, не віддала молодшого в шахісти, футболісти чи артисти... Бо так
було визначено генами. Старший син Діма досяг зросту у
2 м 8 см, грав у маріупольській команді, в Бєлгороді
(Росія), потім закордоном,
нині працює в Арабських Еміратах, грає за інститут, в якому працює. Молодший Олег

виріс «лише» до 1 м 92 см
(тато Сергій має 1 м 90 см) і
теж став волейболістом.
От і вийшов поголовний
сімейний волейбол.
До речі, у волейболі є амплуа: пасуючий, блокуючий,
зв’язковий, ліберо, діагональний нападник. Людмила
була догравальником. Догравальники виконують основну
роль при нападі, атакуючи з
країв сітки. Завдяки тому, що
гравці цього амплуа розтягнуті по флангах, це дозволяє
пасуючому вивести нападника на удар без блоку. Отже,
Людмила Вдовіна ставила остаточну крапку: отримавши
передачу, мала виграти очко,

тобто так пробити м’яч, щоб
супротивниці не могли його
відбити.
За рахунок цього її запрошували в збірну, в тому
числі в основну. Вона була
на зборах видатного тренера Миколи Карполя. Тодішня
радянська збірна була одна з
найкращих у світі. Втім, одна
збірна була непоступлива і
непереможна – китайська.
Мініатюрні китаянки, як пригадує Людмила Миколаївна,
були неймовірно технічні,
особливо в захисті, підбирали
всі «мертві» м’ячі, їх не можна
було пробити. Жодна збірна
не могла з ними впоратися.
Втім, дуже вправно ще грали
японки.
***
Із чого складається нинішня робота Людмили Вдовіної?
Вона тренує 4 вікові групи
дівчат 4 рази на тиждень. Це
діти з 2009 р. н. і до 11-го
класу. Складність у тому, що
нема помічника. Доводиться самій робити все від «а»
до «я», бути одним воїном у
полі.
А як бути, коли конче потрібно кудись поїхати або
хвороба не випускає з дому?
«У таких випадках ми з чоловіком підміняємо один одного», – каже Людмила Миколаївна.
Чи вистачає їй емоційних
сил радитися з чоловіком,
обговорювати волейбол ще й
удома? Пані Людмила зізнається: «Скільки разів ми самі
собі говорили, що вдома будемо відпочивати від волейболу. Начебто щось робиш
по господарству, дивишся
телевізор, про щось інше кажеш, та все одно затято повертаємося до роботи: “А той
не прийшов на тренування, а
з тим потрібно те зробити...”»
Нині найуспішніша вікова група – це дівчата 20022003 р. н. Рідко складається
так, щоб в одній віковій групі

зібралося стільки фанаток.
Вони дуже полюбили цей вид
спорту, навіть батьки іноді
нарікають: «Ви просто зомбовані своїм волейболом».
А насправді це класні, працьовиті дівчата. Хочуть їздити на змагання, розуміють:
змагання потрібні для того,
щоб досягати більших вмінь
і висот. Батьки іноді протестують: «Школу пропускати
не можна», бо ж доводиться
виїжджати на 2-3 дні і «прогулювати» уроки.
Команда цієї вікової групи
на чемпіонаті Київської області стала першою. Торік на
чемпіонаті України в Полтаві
посіла 6 місце серед 11 команд.
А що ж є все-таки крім волейболу?
Подружжя Вдовіних любить їздити на море. Чекають
літа. А що ж там, на курортах?.. Волейбол пляжний.
Обов’язково. Без цього відпочинок пісний. Можна уявити цю картину: два майстри
беруть в руки м’яч і завдають
гарту відпочивальникам...
Був час, коли молодшому
сину було років 15, сім’я їздила в Партеніт (Крим), там був
волейбольний
майданчик.
Чоловік, син, пані Людмила
та їхній приятель щодня грали вчотирьох проти шістьох
охочих і розправлялися з
ними, як хотіли. Промайнула чутка: «Там такий класний
волейбол!». Незабаром за
четвірку приходило уболівати півселища, люди заздалегідь займали місця на трибунах і з цікавістю поглядали
красиве видовище.
То що ж за всім цим стоїть? Своїм прикладом Людмила Вдовіна ніби стверджує:
«Спорт обов’язково дасть тобі
віру в себе, силу волі і залізний характер! Спорт не кине,
не зрадить! Він буде з тобою
завжди! Спорт – це благородство сильних людей».
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ОСВІТА І ВИХОВАННЯ
ОСОБЛИВІ ДІТИ

Інклюзивна дошкільна освіта в Ірпені

ХТО СКАЗАВ, ЩО МИ НЕ
МОЖЕМО ЗМІНИТИ СВІТ?
Сьогодні в системі дошкільної освіти одна з нагальних проблем –
упровадження інклюзії в дошкільних закладах.
Алла БАТУРИНЕЦЬ, вихователь-методист ДНЗ №1 «Лісова пісня»
Аналіз закордонної практики свідчить, що інклюзивна освіта передусім є можливістю для дітей з нерізко
вираженими вадами психофізичного розвитку. Це,
зокрема, деякі форми затримки психічного розвитку,
певні мовленнєві відхилення,
зниження слуху чи зору, нескладні опорно-рухові вади,
порушення емоційно-вольової сфери. Якщо такі діти
мають збережений інтелект,
самостійно себе обслуговують, адекватно контактують з
однолітками, мають сімейну
підтримку, то, за умови фахового психолого-педагогічного
супроводу, вони цілком можуть засвоювати культурний
досвід у середовищі здорових
однолітків.
Перший етап залучення
дітей з особливими потребами до загальноосвітнього
простору здійснюється у дошкільному навчальному закладі. Для ДНЗ №1 «Лісова
пісня» робота з такими дітьми
стала буденною. Починалася
вона з двома дітьми з ДЦП

8 років тому. У процесі роботи прийшло розуміння, що
кожна дитина з особливими
потребами повинна спілкуватися з ровесниками. Таке
спілкування позитивно впливає не тільки на її розвиток, а
приводить звичайних дітей до
розуміння, що люди бувають
різні і мають однакові права
на перебування в суспільстві.
Педагоги дошкільного закладу мають передусім формувати позитивне ставлення
здорових вихованців до дітей
із психофізичними вадами,
прийоми адекватної взаємодії, емпатії.
Сьогодні в садочку виховується 42 дитини з особливими
потребами, 6 із них – інваліди. У ДНЗ 14 груп, відповідно
кожен вихователь має додаткове серйозне навантаження,
маючи в групі 2-3 складні
дитини. Це проблема країни
в цілому, яка впирається у фінансування посади асистента
вихователя. Та окрім цієї проблеми є дві не менш вагомі,
які зазвичай постають перед
колективом.

Ірпінські шахісти
в «Авангарді»
Цього року шахово-шашковий клуб «Авангард»
святкує 50-річчя. І в останню декаду листопада він
приймав чемпіонат Фізкультурно-спортивного товариства «Україна» з шахів та шашок серед трудящих
промислової сфери, транспорту та соціально-побутової сфери.
За нагороди в особисто-командній першості змагалися
спортсмени з Вінниці, Житомира, Одеси, Рівного, Хмельницька, Києва, Київської області та Ірпеня.
Ірпінь представляли дві команди з шахів та за команду
Київської області з шашок грала Наталія Опанасенко.
Перша команда Ірпеня (Андрій Малий, Юрій Куріч,
Юрій Мискін, Валентина Тушинська та Наталія Опанасенко) виборола кубок за друге місце, а перемогу святкували
шахісти Київської області. В особистому заліку з шахів Валентина Тушинська виборола срібну медаль. У змаганні з
шашок першою була команда Хмельниччини, другою стала команда Київщини.
Анатолій НЕЧИТАЙЛО

«Учать в школі…»
У нинішньому українському суспільстві толерується чимало нездорового, як-от: насилля, неповага до особистого
простору і навіть… лихослів’я. І це теж стало причиною
негативного суспільного сприйняття концепції «толерантності», що виявляється у зневажливо кинутому коментарі (у
черзі, у транспорті, у соціальних мережах): «Толерасти…».
Та жити надуманими тлумаченнями і тим паче – ростити
й виховувати в їх полі майбутні покоління – згубна справа. Тому в НВО «Освіта» у середині листопада відбулося
і відзначення Всесвітнього дня толерантності, і акція «Ні
лихослів’ю!».
Кожен класний керівник знайшов свій спосіб і стиль провести тематичні заходи. Школярі також не пасли задніх –
наготували пісень, віршів, гуморесок, танців і презентацій.
Своїми виступами учні 5–10 класів сказали рішуче «Ні!»
забрудненню української мови і не менш рішуче «Так!»
здоровій толерантності.

Організаційні задачі
Першою проблемою для
закладу стала велика кількість дітей з особливими
потребами серед дітей загального розвитку, що унеможливлює здійснення їх
повноцінного психолого-педагогічного супроводу. Але
педагоги навчилися знаходити компромісні рішення:
– якщо діти дуже важкі,
то для них проводять індивідуальні заняття вузькі спеціалісти у той час, коли вихователь працює з групою,
а на прогулянку виходять усі
разом;
– якщо дитина з ДЦП не
може пересуватися самостійно – відвідує садок тільки в першу половину дня
разом з кимось із батьків чи
родичів;
– якщо діти мають незначні відхилення у розвитку, працюють на звичайних
заняттях, вихователь здійснює диференційований підхід і залучає на допомогу
помічника вихователя.

Музичні заняття сильно
впливають на емоційний
стан дітей, розвивають у
них музично-ритмічне відчуття, слухову увагу. Музика організовує дію дитини,
підпорядковує її рухи обумовленому ритму. Хочеться
звернути увагу, що святкові
ранки для таких дітей – це
щось особливе. Зазвичай
вони разом з усіма виконують програму, для кожної
дитини музичний керівник
продумує виступ. Складніше на заняттях з фізичного
виховання. Рівень фізичного розвитку дітей даної
категорії досить різний, та
у більшості виникають труднощі в опануванні рівновагою, умінням контролювати
великі і малі м’язи, тому їм
завжди на занятті потрібна
допомога.

Учитель року –
несподівана нагорода
24 листопада на базі Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст. №18
відбувся фінальний етап міського конкурсу
«Учитель року – 2017».
Конкурсанти представили на розгляд журі фрагменти уроків та показали
професійні майстер-класи. Оцінювало підготовку
учасників
компетентне
журі на чолі із заступником начальника управління освіти і науки Т.А. Балашовою. За результатами
всіх конкурсних випробувань лауреатами стали Олена Миколаївна
Філончук (НВК-ліцей) та
Ірина Віталіївна Петренко
(СЗШ №2). Перемогу здобула учитель початкових
класів СЗШ №12 Євгенія
Василівна Бондарчук. Уперше в історії освіти Приірпіння
головним призом став сертифікат від Управління освіти і
науки ІМР на придбання комплекту шкільних меблів.

Щасливе число «13»
22 листопада у Гостомелі на базі Ірпінської ЗОШ №13
відбувся відбірковий етап змагань з волейболу (за спрощеними правилами) між хлопцями 5-х класів, на якому
команда приймаючої школи посіла І місце. До цієї групи увійшли команди ЗОШ №13, ЗОШ №3, ЗОШ №14,
НВО «Освіта» та ЗОШ №18. А вже 23 листопада розпочалися відбіркові змагання серед команд дівчат. І команда-господиня теж потрапили до фіналу, посівши ІІ місце. І
хто це придумав, що «13» – нещасливе число?

Проблеми суспільного
сприйняття
Друга проблема, яка постає на заваді – нерозуміння батьків здорових дітей.
Оскільки дитина-дошкільник
– це віддзеркалення сім’ї, то
відповідну роботу потрібно
провести і з батьками здорових дітей, формуючи у
них позитивне, толерантне
ставлення до перебування
у групі дітей з особливими
потребами. Вузькими спеціалістами закладу (соціальним
педагогом, психологом та
логопедами) проводиться велика просвітницька робота:
індивідуальні бесіди, групові
консультації, тренінги, круглі
столи, дні відкритих дверей.
Із батьками дітей з особливими потребами проводяться
різного роду бесіди, консультації щодо подальших дій не

тільки в роботі над розвитком, а й у напрямку вирішення соціальних проблем.
Два роки поспіль у садку
проводиться «День інваліда».
На зустріч запрошуються діти
всього мікрорайону разом з
батьками.
Процес залучення дітей
з особливими потребами в
колектив надає дітям та їх
сім’ям широкі можливості для
вибору, сприяє повному розкриттю дитячого потенціалу,
навчає розуміти і поважати
людську індивідуальність.
Саме в такому довкіллі,
де вся увага сконцентрована на діяльності дітей, де
поважають і задовольняють
індивідуальні потреби, можуть ефективно навчатися і
здорові діти, і діти з різними
особливостями розвитку і потребами.

КНИЖКИ НА ВИРІСТ
Куди не зазирну –
скрізь поради, як читати
з дітьми, які книжки
обирати відповідно до
віку тощо. А я сама собі
міркую: моя світла бабуся
вчила Зінаїду Гіппіус зі
мною («Мне повстречался дьяволенок, сухой и
щиплый, как комар...»).
Не весь же час з дитиною
цяцькатися і про Козу-Дерезу розповідати. Речі,
зрозумілі відповідно до
віку, не залишають запитань. Залишає запитання незрозуміле. І саме пошук відповідей є навчанням… Колись десь
було інтерв’ю з відомим ілюстратором Єрком, і звучала
думка, що книги мають бути на виріст.
Це я так, сама з собою...
Олена ЗЛОБОВА, м. Ірпінь
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ТАНЕЦЬ ЖИВОТА І ЗДОРОВ’Я
Про танець живота розповідає чемпіонка України зі східних танців, лауреат
міжнародних конкурсів і фестивалів, професійний хореограф-постановник
із 12-річним досвідом Олеся ВАСИЛЕЦЬ
Танець живота вважається
одним із найбільш лояльних
та безпечних видів спорту,
однак ефективність його позитивного впливу на жіноче
здоров’я на 40% більша, ніж,
скажімо, у гімнастики чи атлетики. Це пов’язано з тим,
що для того, аби навчитися
фахово танцювати танець
живота, не потрібно ґвалтувати своє тіло щоденними
тренуваннями по 10 годин на
день, сідати на жахливу дієту
чи дотримуватися виснажливого режиму. Достатньо
лише регулярно, двічі на тиждень, відвідувати тренування
по одній години, щоб поступово засвоювати базові рухи
і зв’язки.
Такий плавний демократичний процес засвоєння
техніки танцю живота створює комфортні умови для
вдосконалення жіночого тіла
та покращення самопочуття.
А відповідний режим тренувань підходить як маленьким
дівчатам, так і дорослим жінкам, і навіть жінкам солідного
віку, адже ще одним плюсом
танцю живота є те, що в ньому немає вікових обмежень!
Найстаршій жінці, яка професійно займається танцем
живота – 73 роки, а наймолодшій – усього 3. Давайте

розглянемо особливості тренувань з танцю живота для
дітей, пов’язані з їхнім здоров’ям.

Танець живота для дітей
Тіло дитини надзвичайно пластичне і витривале,
особливо в дітей молодшого шкільного віку. І однією
з причин почати займатися
танцем живота у віці від 6 до
12 років є розвиток гнучкості
хребта, формування правильної постави, що дуже
важливо, бо дитина постійно
сидить в школі і виснажує
спину.
У віці від 13 до 17 років
у дівчат танець живота сприяє правильному формуванню жіночності. Особливо
це набуває актуальності в
епоху масової емансипації і
гендерної рівності. Адже дівчина може бути і сильною,
і вродливою одночасно. То
навіщо ж обирати? Варто
лине почати займатися танцем живота, який у цьому
віці вибудовує красиві жіночі
форми – зменшує талію за
рахунок більш ніж 50 різновидів трясок і кругових рухів
животом і тазом та збільшує
стегна шляхом безболісного
та безпечного для організму
підкачування м’язів. Під час

САДИ ДИТИНСТВА

Перший дитячий садок був відкритий німецьким
педагогом Фрідріхом Фребелем у далекому
1837 р. Він вважав, що потрібно знайомити
дітей з людьми і природою, розвивати їх розум
і почуття, зміцнювати не лише зовнішній, а й
внутрішній світ дитини.
Саме він зауважив символічну схожість діток із рослинами, які потребують вмілого і ретельного догляду, а вихователям відвів роль «садівників». Його дитячий сад – це
величезна сім’я, де дітки між собою – сестри і брати, а роль
ласкавої, турботливої мами-помічниці – у виховательки.
Власне, такий садочок і в наш час залишається батьківською мрією для своїх дітей.
Від тих часів відбулися чималі зміни в розумінні дитячої
психології, особливостей дитячого розвитку та й взагалі –
у ставленні до дитини. А також бурхливо мінявся устрій
родинного життя. Тож не дивно, що у відповідь на гостру
потребу в дитсадках відкриваються найрізномантніші дошкільні клуби і приватні садочки різного масштабу.
Приватні садочки мають свої переваги і славляться тим,
що є індивідуальний підхід до дитини, маленькі групи, хороше харчування, різноманітні розвиваючі заняття.
Важливим моментом є м’яка домашня підготовка малюка до «виходу в світ». Увага до нових друзів дитини, до
подій у новому товаристві, допомога в засвоєнні нових
правил і запровадження нових традицій – усе це вкрай
важливо для безпечного та якісного дорослішання малечі.
Так само, як і продуманий спільний час, якого меншатиме
з кожним роком.
Тож, як не крути, дитсадки – спільна суспільна справа в
найширшому розумінні.

Смт Ворзель, вул. Європейська, 4-б.
Тел.: (096) 932–37–91, (067) 409–70–20.
www.vorzelbaby.com.

виконання танцювальних рухів при регулярних заняттях
дівчина-підліток назавжди забуває про ПМС та порушення
менструального циклу.
Якщо дитина має зайву
вагу – танець живота допомагає активному обміну речовин, що дозволяє не лише
плавно й безболісно скинути
вагу, а й одразу мати гарне
тіло, без провисання шкіри
після схуднення та втрати
нею еластичності.

І навіть якщо дитина має
підвищений чи занижений
тиск або інші неважкі проблеми зі здоров’ям – займатися
танцем живота теж можна,
маючи довідку від лікаря та
дотримуючись фахових порад хореографа.
Зрештою, танець живота
дозволить вашій дитині бути
значно успішнішою та активнішою, а також за бажанням
відкриє їй шляхи до професійної сцени.

Школа східних танців «ГЮРРЕМ»
запрошує на танець живота в Ірпені дітей та дорослих
Перше заняття – безкоштовне. 20% знижка на абонемент!

Телефон: (095) 48-57-084

Група для дітей: Ірпінь, вул. Університетська, 31
(Податковий університет).
Група для дорослих: Ірпінь, вул. Соборна, 183
(Центральний будинок культури на БКЗ).

Жива «іграшка»
«Телефонує жінка, плаче в слухавку:
“Сусід-алкоголік знущається над собакою”.
Лечу... Виносять мені це коротколапе диво,
розміром з кицьку. Їй 4,5 місяці і вона не
знає, що таке тепло (жодної будки навіть) чи
ласка (її били щоразу, коли просила їсти чи стояла і тулилася
до дверей, бо звідти йшло тепло). А сьогодні цей покидьок,
коли вона гралася з порожньою мисочкою, узяв і кинув її
метрів на 5... І вона потрапила до сусідки, упавши в купу
будматеріалів. Слава Богу, кістки цілі. “Господар” сказав забрати цю, за його словами, “блохасту тварюку”. Я забрала...
Оплатила сьогодні три дні в «ЮдіВет» і протипаразитарний догляд. Сподіваюся, обійдеться, і ніяких вірусів нема…
Але, можливо, завтра повезу на УЗД, дівчинка їла, судячи з
того, що побачили лікарі… пакети, бо ж вони пахли смачно,
а більше нічого не давав цей покидьок».
Ірина МУРГА, ГО «Центр захисту тварин», м. Ірпінь

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ:
РОЗВІНЧУЄМО МІФИ
Євгенія ХАРГРІ, директор художньої школи
Академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»

Міф 3. Хороше
малювання –
реалістичне малювання
Малювання в багатьох
культурах було створене,
щоб наслідувати реальності. Очевидно, чим реалістичніше, тим краще. Однак
після винаходу фотографії
ми більше не порівнюємо
малюнки з реальністю – ми
порівнюємо їх з фотографіями. Можна подумати, що
немає різниці, але по суті,
камери, зі своїми лінзами
і обладнанням, бачать реальність не так, як ми – очима і мозком.
Зображення,
створені
камерою, досить реалістичні для нас, щоб повірити,
що реальність так і виглядає. Ми не помічаємо, що
ці картинки – лише одне з
багатьох уявлень реальності.
По суті, у малюванні ми
застосовуємо лінії – щось
неіснуюче у світі навколо нас. У живописі мазки
теплих і світлих тонів використовуються, щоб створити ілюзію світла й тіні.
Діапазон спрощень, які ми
можемо створити, величезний!
З огляду на це чому ми
повинні обмежувати себе,
малювати тільки в одному
стилі, тільки реалістично?
Є так багато способів змалювати реальність, і можна
зробити малюнок кращим,
ніж фото, якщо додати своє
сприйняття. Навіщо боятися кожного відхилення,
якщо ми можемо відправити послання через свій твір?
Стовідсотково
реалістичний малюнок може бути
створений просто копіюванням: точка в точку. Для
цього не потрібно таланту,
тільки купа часу і терпіння.
Чи можна назвати таку
людину художником? Створює вона що-небудь? Точно
вкладає багато зусиль – і це
гідне поваги. Але в такому
випадку людина, що покриває будівлю листочками,
теж художник?

Стилізація не легша за
реалізм, і цей метод точно
не для лінивих або недосвідчених людей. Насправді,
це навіть складніше. Це як
створення нового виду реалізму – щось таке, що не
має аналога в реальності,
але впізнається/зчитується.
Варто зазначити: вам
потрібно розуміти реальність, щоб малювати у своєму стилі. Це означає, що
спочатку треба опанувати
реалістичні способи малювання.

«Irpen Art School»
Запрошуємо відвідати перше
пробне заняття!
На Вас чекають:
• малювання
етюду, натюрморту з
натури олівцем;
• знайомство потенційного учня
з видами навчальних програм і
творчою атмосферою школи;
• складання художньо-педагогічного плану подальшої роботи з
учнем, формування графіку відвідування, визначення навчальної
групи на основі результатів
короткострокового завдання та
побажань учня.
Вартість: 100 грн. Тривалість:
1 година. Матеріали входять у
вартість заняття.
Запис за тел.: (050) 147-32-52,
(068) 166-37-34.
Або залишайте заявку на сайті:
artschool.hurgri.com
Чекаємо Вас за адресою:
м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 14

ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ НАВЧАТИСЯ?
Дитина надмірно активна, агресивна, тривожна, емоційно
нестійка? У неї є порушення мови, недостатність дрібної і крупної
моторики? Вона погано розрізняє праву і ліву частини тіла?
Погляньте на неї нібито зі сторони.
Що у вашої дитини виходить добре, а що
– ну ніяк, за всього вашого старання? Ви доклали чимало зусиль до виправлення ситуації, але все марно? Ваші велетенські зусилля
йдуть у пісок, а в решті-решт – рев, небажання вчитися і напружена атмосфера вдома?
Щоб зрозуміти, чому дитина така і чим
їй можна допомогти – покажіть дитину нейропсихологу.
По-перше, він запропонує пройти нейропсихологічну діагностику. Як вона відбувається? Це – 2-3 зустрічі у присутності
батьків. Під час діагностики дитині пропонують виконати певні вправи і завдання. Дивлячись на те, як вона справляється з ними,
батьки можуть наочно побачити першопричини її труднощів. За результатами обстеження дитячий нейропсихолог робить чіткий
висновок про актуальний стан вищих психічних функцій: уваги, пам’яті, мислення, мови, зорового, слухового і тактильного сприйняття,
просторових уявлень, довільної регуляції і контролю. Саме ці процеси є базовими і визначальними для успішного навчання дитини у школі.
По-друге, за підсумками обстеження проводиться консультація дитячого нейропсихолога
з батьками, в ході якої детально пояснюються результати діагностики, даються загальні рекомендації та пропонується курс нейропсихологічної корекції з урахуванням фізіологічних
та особистісних рис дитини.
Олена Ернестівна ПЕРЧИКОВА, директор Центру нейропсихологічної допомоги (м. Буча)

Центр
нейропсихологічної
допомоги в м. Буча
Запрошуємо мам і тат
відвідати попередню
консультацію дитячого
нейропсихолога!
Ви зможете:
- дізнатися про актуальний рівень розвитку
пам’яті, уваги та інших
психічних функцій своєї
дитини;
- зрозуміти, як можна
допомогти своїй дитині
поліпшити успішність
і відкоригувати поведінку;
- отримати важливі рекомендації фахівця.
Запис за тел.:
(066) 236-12-03.
Тільки для тих, хто зателефонував із 26 листопада
по 19 грудня – ЗНИЖКА
на ВАРТІСТЬ попередньої
консультації – 50%!
Чекаємо вас за адресою:
м. Буча, вул. Тарасівська, 28-а.
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РЕКЛАМА
Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”

ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір,
якісний пошив

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

м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в
(будівля клініки «Альф»)

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

Комплексный

РЕМОНТ

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ:

квартир,
домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон,
сантехника, напольные покрытия.
Гарантия качества!

робітники в цех з ВИРОБНИЦТВА РАМОК
м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-в
(територія меблевої фабрики)

Тел.: (044) 593-86-56, (097) 485-99-25,
(095) 272-16-02
дзвонити з 11:00 до 16:00

(066) 350-29-65, (095) 925-81-77
Наталья
Рыбному магазину
в смт Гостомель

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрутка. Электричество. Интернет.

срочно требуется

ПРОДАВЕЦ!

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

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

Крамниця

Тел.: (067) 409-85-70

в очікуванні Різдва

В связи с открытием в Ирпене
продоволственного магазина

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

вул. Соборна, 106
Режим роботи:
9:00–18:00, неділя 9:00–14:00

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ
ТА СЮРПРИЗІВ

ÄÐÎÂÀ

РАБОТА
КАССИР

дубовые, колотые
4000 грн\машина

ПОСУДОМОЙЩИЦА
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
РАЗДАЧИ
РАЗНОСЧИК ПРОДУКЦИИ

Бесплатная доставка
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

График работы пн. – пт.
с 8:00-8:30 до 17:00.
З/п – 3000.
Район Налоговой академии.
(096) 768-76-55,
(093) 243-94-57,
Виктория.

Підприємство у м. Києві
пропонує

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

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

П’ятиденний робочий день з 8.00 до 16.30
З/П від 4.100 грн + премія

ВИШИВАНКА

UDVET

• Кассира
• Продавца
• Пекаря
• Обвальщика мяса
• Пекаря пиццы
• Фасовщика-упаковщика

На постійну роботу

ПОТРІБЕН ВОДІЙ

із категорією D! З\П: за домовленістю.
Тел.: (063) 599-64-44

Довідки за тел.:
(044) 230-69-65

КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
(пгт. Немешаево)
Зарплата договорная
(ежедневная оплата)
Тел.: (044) 594-26-55
(067) 449-00-49

КУПЛЮ

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

Тел.: (098) 155-33-13

КПП «Теплоенергопостач» ІМР запрошує на роботу:

г. Ирпень, ул. Центральная, 29-а
ул. Соборная, 160-б
(067) 944-58-97, (099) 903-67-42

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню котельного
обладнання
- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без шкідливих звичок. При собі мати документи (посвідчення), що
підтверджують навчання та кваліфікацію.
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11,
Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел. відділу
кадрів: (04597) 63-367

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
• ПЕКАРІВ – з/п 5200-6200 грн
• КОНДИТЕРІВ – з/п 5200-6200 грн
• ПРИБИРАЛЬНИЦЬ – з/п 3200 грн
смт. ВОРЗЕЛЬ, вул. Захисників України,

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ

АДВОКАТ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ОХОРОННИКИ
на роботу в м. Київ
Г/р: доба 1/2, 1/3; денні;
2/4 вахта

(099) 929-89-03, (067) 223-77-14
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

замена пружин, механизмов трансформации, роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса.
Ремонт производится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента! Огромный выбор тканей, кожзамов и кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

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

Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77,
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Видалення та обрізка

АВАРІЙНИХ
ДЕРЕВ
(067) 164-83-72

РЕКЛАМА
в «Ірпінському віснику»

(04597) 60-416

iЛомбард

З/п стабільна, висока

Срочно нужны деньги?

(044) 592-96-13;
(096) 992-47-90;
(093) 372-55-30

ЗАЙМИ У НАС!

КУПЛЮ

Кредит под залог золота и техники!
ул. Антонова (Ленинградская), 5
на вокзале в Ирпене!

(067) 410-54-71
(093) 001-29-69

(099) 052-13-27, (093) 360-40-96

КОРІВ ТА КОНЕЙ,
МОЛОДНЯК
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