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Володимир Карплюк:
«В Ірпені інфраструктурні
роботи найдешевші
в Україні і нерідко
найвищої  якості»
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ПЕРЕДПЛАТА
Триває передплата на 2018 рік!
(включно з вартістю за доставку)
На 1 місяць – 22,00 грн.
На 3 місяці – 64,60 грн.
На 6 місяців – 125,60 грн.
На 12 місяців – 248,60 грн.

ПЕРЕДПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДО 15 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ!

Передплатний індекс – 35033
ТОВ «Компанія Консалдінг-Інвест»
запрошує на роботу:

с. 4
Фото: С. Середенко

Ще два тижні – до 29 грудня – у відділі містобудування та архітектури Ірпінської міської
ради прийматимуть заявки на внесення змін до генерального плану міста. На цьому етапі
слово мають землевласники та землекористувачі – саме з урахуванням їхніх пропозицій
формуватиметься проект оновленого генплану. Після закінчення новорічно-різдвяного
періоду його планують винести на суд громадськості.

► майстра цеху
► технолог харчового виробництва
► оператора пакувальної машини
► комірника
► водія електронавантажувача ( штабельорщика)
Гідна заробітна плата, офіційне працевлаштування.
Адреса підприємства: смт Гостомель, вул. Остромирська (Радгоспна), 34.
Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна

ЗВЕРНЕННЯ

Ради ветеранів міста Ірпінь
до господарів продовольчих магазинів
і супермаркетів Приірпіння

Як виглядають «санітарні вирубки» в Біличанському лісі
Гори соснового зрубу, палаючі багаття і понівечена
технікою земля – таку невтішну картину мешканці
Коцюбинського застали на одній з ділянок
Біличанського лісу. Люди зібралися, щоб із
представниками Святошинського лісопаркового
господарства обговорити ситуацію щодо так званих
«санітарних чисток», котрі регулярно проводяться в
лісовій зоні зі статусом Національного парку.

Детальніше на ст. 2 ►

ДВА В ОДНОМУ: новий маршрут Ірпеня
Фото: С. Середенко
Найближчим часом в Ірпені почне діяти новий маршрут
громадського транспорту. Уже вирішено, що міські
маршрути №18 і №6 об’єднають, щоб мешканці Ірпеня
могли без пересадок добиратися з однієї частини міста
в іншу.
«Головна вимога до нового маршруту – зв’язати важливі
структурні соціальні об’єкти: центр міста, лікарню, управління праці, Пенсійний фонд, нові мікрорайони. Ми звернулися за пропозиціями до всіх діючих перевізників, до депутатського корпусу Ірпінської міськради та ірпінців. Було чимало
дискусій, але на останній нараді ми прийняли рішення про
створення нового маршруту на базі вже діючих №18 і №6
шляхом їх доповнення і продовження», – повідомив перший
заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк.
Днями виконком дав дозволи на зміни цих маршрутів. Після опрацювання відповідних документів і затвердження їх в органах поліції буде офіційно оголошено про початок роботи нового маршруту.

Шановні підприємці!
Рада ветеранів міста Ірпінь просить підтримати
малозабезпечених пенсіонерів – зробити помірні
ціни на продукти харчування для пенсіонерів, розробити систему знижок на визначений перелік продуктів: хліб, молоко, крупи, олія – для розрахунку на
касі по пенсійному посвідченню.
З повагою, голова Ради ветеранів м. Ірпінь Ганжа М.І.

Повідомлення про ініціативу
з проведення громадських слухань
у м. Ірпінь
1. Організатор громадського слухання: ініціативна
група у складі Поліщука А. О., Лук’янич О. Л., Гарсаєвої Л. В., Поліщук І. О.
2. Мета слухання: планування розвитку території
кварталів «Криничка», «Чорний гай», «Дружний» та
«БТР» в місті Ірпінь Київської області.
3. Дата, час та місце проведення громадського слухання: 24 грудня 2017 року о 12:00 у приміщенні
актової зали табору Дружний (м. Ірпінь, вул. Давидчука, 48).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Що таке добре,
а що – погано?
Це був той вертоліт, на
який треба було будь-що
встигнути. Бо час підтискав. Бо
чекали важливі, як здавалося
тоді, справи...
Вертоліт був звичнішим за
велосипед – іншого транспорту в тій безлюдній тайзі на той
час не існувало. Та що там транспорт – навіть доріг не
було! До найближчого містечка від цього ще неназваного
поселення нафтовиків – понад 300 кілометрів! Аби придбати якісь побутові товари, одяг, книги і продукти, люди
долали сотні кілометрів на гелікоптері, до якого щосили
поспішав і Валерій.  
Екіпаж МІ-8 складався з трьох молодих, підтягнутих,
елегантних грузинів із тонким почуттям гумору. Жителі
тайгового поселення швидко з ними потоваришували. З
Валерієм же в них склалися найбільш теплі й приязні стосунки. Пілоти часто брали його з собою в місто, аби цей
молодий історик досхочу побродив книжковими магазинами, купив нові музичні платівки. А він гостинно приймав хлопців у своїй скромній оселі, коли їм треба було
перечекати несподівану негоду.
Того дня на борту вертольота вмостилося людей удвічі
більше, аніж було допустимо: замість 12 осіб – аж під 30!
От тільки Валерій не встигав… Вертолітна станція відкрилася перед ним тоді, коли вже зашуміли гвинти. Відчай
охопив чоловіка, аж у грудях захололо… Він кричав, махав руками, прискорював біг, але його не бачили і рушили без нього…
Це в анекдоті чоловік, який не встиг на потяг, запитає,
на скільки запізнився, і почувши, що на п’ять хвилин, із
полегшенням зітхне, зітре піт із чола і скаже: «Слава Богу!
А я думав, що на тридцять!» У реальному житті страх не
встигнути – один із найбільших стресів. Кожна секунда
може стати безповоротною, а то й фатальною. От тільки
нікому не дано знати, добре це чи погано… Тільки час
дасть на це відповідь.
Те, що відбулося на очах у Валерія після зльоту гвинтокрила, він усвідомив не відразу. Вертоліт спробував
піднятися з дерев’яної платформи, на кілька метрів відірвався від неї, а потім раптом завалився на бік, нагріб
гвинтами піску і… вибухнув на очах в очманілого чоловіка, якому забракло півхвилини, щоб стати одним із тих,
чиїми останками за мить була всіяна вся галявина…
Усьому свій час. До хвилини. До секунди. До долі секунди. І ми часом дуже глибоко помиляємося, приймаючи хороше за погане і навпаки.
Одна жінка знайшла гаманець із грошима. Зраділа.
Але, розстібаючи поржавілий замочок, поранила палець,
занесла немилосердну інфекцію. Невчасно схопилася.
Недбало поставилася. Залишилася без руки…
Дівчина приїхала в чуже місто складати іспити. Проїхала свою зупинку, заблукала в незнайомому мікрорайоні,
запізнилася на екзамен, до якого її вже не допустили…
Але дорогою зустріла хлопця, який став її чоловіком у щасливому шлюбі. До речі, й іспит склала. В іншому виші.
І тепер не уявляє, як би могла працювати лікарем, коли
вона – вроджений музикант!
«Не надто радій тому, що здається успіхом, і не побивайся через те, що сприймаєш як горе. Усе відносно. І
один випадок тягне за собою інший. І який із них значиміший – сказати можна лише з висоти років... Будь однаковим у радості і горі. Спокійно та врівноважено переживай
будь-що, що б із тобою не відбувалося. Благословенні
труднощі, бо ними росте душа людська!» – вчать мудреці.
Може, вони таки праві?
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ІНФРАСТРУКТУРА ІРПЕНЯ –

найдешевша і найякісніша в Україні
Вартість будівництва інфраструктурних об’єктів
в Ірпені, попри їхню високу якість, найнижча в
Україні. На цьому наголосив Ірпінський міський
голова Володимир Карплюк під час засідання
виконавчого комітету міськради.
«Я сміливо можу заявити, що виконані інфраструктурні роботи в Ірпені коштували найменше в Україні.
Тобто в нашому місті лежить найдешевший квадратний метр асфальту, найдешевший квадратний метр
тротуарної зони, найдешевший погонний метр водовідведення, каналізування, липневої каналізації і т. д.
За системою ProZorro ми розглянули 46 міст України
і переконалися, що в Ірпені інфраструктурні роботи
виконані найдешевше. І все це високої, а нерідко й
найвищої якості», – заявив мер.
За його словами, «всі претензії до Ірпінської міської
ради щодо того, що ми вкрали чи відмивали якісь кошти, виконуючи роботи з благоустрою, будуючи дороги
і тротуари, абсолютно безпідставні».
«Тому, шановні представники обласної прокуратори, перед тим, як робити такі голослівні заяви, проведіть порівняльний аналіз вартості та якості виконаних
робіт», – зазначив Володимир Карплюк.

ПАРТНЕРСТВО

Ірпінь відновлює партнерські стосунки
З ГРУЗИНСЬКИМ МІСТОМ МЦХЕТА
12 грудня в Посольстві
Грузії в Києві відбулася
зустріч Надзвичайного
і Повноважного
Радника-Посланника
Давида Бочорішвілі з
керуючим справами
виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
Дмитром Негрешею.
«Під час зустрічі обговорювалися питання про
відновлення
партнерських відносин між Ірпенем та грузинським містом Мцхеті, а також про

спільні можливі проекти
у галузі освіти, культури,
медицини, спорту, розвитку молодіжної політики. Йшлося і про встановлення нових партнерств з
іншими містами Грузії»,
– зазначив Дмитро Негреша.
Нагадаємо, що цьогоріч відзначається 25
років
дипломатичних
відносин між Україною і
Грузією, а тому посольство планує проведення
великої кількості різноманітних заходів, у тому
числі і спортивних.

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

В ІРПЕНІ ДОБУДОВУЮТЬ
третій дитсадок
В Ірпені активізувалися
роботи з будівництва
нового дитячого садочка
по вулиці Курортній.
«Це вже третій новий
дитсадок за три роки. Будівлю вже утеплюють,
паралельно ведуться внутрішні роботи і роботи з
благоустрою прибудинкової території. Також прокладаємо нову теплотрасу
для забезпечення приміщення теплом, а по самій
вулиці Курортній для ком-

джетів. Цей фактор вніс
деякі корективи у темпи
будівництва, але зараз роботи активізувалися», – зазначив Ірпінський міський
голова Володимир Карплюк.
За проектом новий садок розрахований на 80
діток. Та наразі розглядаються можливості збільшення кількості місць. Зі
слів міського голови, особливістю цього дошкільного закладу має стати
його творче спрямування.
Тут працюватиме низка
мистецьких студій.
У наступному році
фортного
пересування Садочок будуємо завдяки очільники міста обіцяють
містян запланували капі- співфінансуванню з об- розпочати зведення натальний ремонт дороги. ласного та міського бю- ступного дитсадка в Ірпені.

СПІЛЬНА СПРАВА

У Громадському центрі
відкрили соціальне ательє
У Громадському
центрі для внутрішньо
переміщених осіб
в Ірпені з’явилося
соціальне ательє. Про
це розповів на своїй
офіційній сторінці у
Фейсбуці Ірпінський
міський голова
Володимир Карплюк.
«Місяць тому члени
клубу «Друга молодість»
подали заявку на грант від
Агентства ООН у справах
біженців та ГО «Крим SOS»
– і перемогли, – зазначив

пер жінки, для яких Ірпінь
став другим домом, безкоштовно надаватимуть
швейні послуги тим, хто
не має можливості за них
заплатити».
Ірпінський міський голова подякував керівнику
Центру Надії Філімоновій
та усім, хто бере участь у
цій важливій справі. «Це
чудовий приклад того, як
можна вдало поєднувати
хобі з допомогою іншим»,
– підкреслив Володимир
Карплюк.
Нагадаємо, що Громадський центр по роботі з
внутрішньо переміщеними особами розташоваочільник Ірпеня. – У рам- техніку для повноцінного ний в Ірпені за адресою:
ках проекту їм надали усю облаштування ательє. Те- вул. Покровська, 2.

ЦІНА ПИТАННЯ
◄ Початок на ст. 1 директора. Хотіли, щоб нависати над головами пе- но проводяться невпоряд-

«Ч

ому ми вирішили зустрітись?
Тому
що в лісі продовжують
вирубувати
дерева і цей процес ніяк
не зупиняється, хоча вже
минуло півтора місяця
відтоді, як у Святошинському лісництві призначено нового керівника.
Люди говорять, щоб ми
заспокоїлись, адже ніби
то є документи, які підтверджують, що в лісі
проводять санітарну вирубку. Але нам здається,
що це зовсім не санітарна
чистка. Тому ми і запросили приїхати головного
лісника, майстра ділянки
і, головне, – заступника

вони оглянули ліс і дали
оцінку: схоже це все на
санітарну вирубку чи ні»,
– ділиться своїми побоюваннями
мешканець
Коцюбинського Микола
Алексєєв.
Однак на зустріч із
громадою селища для
роз’яснення ситуації у Біличанському лісі так ніхто і не прийшов. Жителі
Коцюбинського обурені
побаченим і не вірять, що
вирубка здорових дерев
потрібна для санітарної
чистки. Вони вказують на
те, що тут відбувається з
заповідною зоною: усюди
сміття, захаращені чагарниками ділянки лісу ніхто
не розчищає, а сухі сосни
продовжують небезпечно

рехожих. Тим часом звідси
мало не щодня вивозиться
якісна деревина.
«Увесь ліс зіпсований.
Разом із «хворими» вирубують і хороші дерева.
Я особисто бачила, що
спилянні дерева вивозять
на сусідню лісопилку. Ліс
спотворили і це – зовсім не санітарна чистка»,
– скаржиться мешканка
Коцюбинського Людмила
Фоменко.
Варто наголосити, що
статус «національного» у
складі природного парку «Голосіївський» Біличанський ліс отримав ще
у травні 2014. Однак до
сьогодні не вирішені усі
важливі питання щодо
його меж, тож тут безкар-

ковані вирубки, що вкрай
негативно впливає на стан
екосистеми лісу.
«Надзвичайно хвилює
стан лісу. Нам хотілось
би, щоб тут було чисто й
акуратно. Жителі наших
будинків регулярно проводять тут суботники. Але
ми не в силах охопити всю
територію, особливо те,
що залишається після так
званої очистки лісу», – розповіла коцюбинчанка Світлана Романова.
Наразі мешканці селища налаштовані рішуче і
готові стукати в усі двері,
щоб відстояти Біличанський ліс.
За матеріалами ITV

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ
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КИЇВЩИНА ФУТБОЛЬНА:
20 років перемог
Близько трьох сотень представників регіонів урочисто відзначили
20-річчя офіційної реєстрації Київської обласної федерації футболу
та завершення турнірного року в столичному регіоні. Урочистості
відбулися у Залі чемпіонів НСК «Олімпійський».

Віктор ВЕСЕЛИЙ

П

рисутніх
щиро
привітали Голова
Київської обласної
федерації
футболу, народний депутат
Ярослав Москаленко, Голова Київської обласної
державної адміністрації
Олександр Горган, віце-президент Федерації
футболу України Вадим
Костюченко та перший
віце-президент
Асоціації аматорського футболу України Олександр
Каденко. Вони вручили
ювілейні медалі КОФФ
першій сотні діячів народної гри, а також іменні та спеціальні призи —

футболістам, тренерам
і командам, ветеранам.
Були відзначені причетні
до розвитку футболу Київщини та гідного її представлення на українській
і міжнародних аренах.
«Сьогодні наша зустріч
особлива. Ми не лише
підбиваємо підсумки цього сезону, а святкуємо 20
років обласної федерації.
За цей час ми мали злети, мали й падіння. Але
цей ювілей ми зустріли
на піднесенні завдяки
тим титанічним зусиллям,
які кожен із вас вкладає у
наш спільний результат.
Загалом область живе

футболом. Мало, який
регіон у нашій державі
наскільки відданий грі, як
наш. Збільшується рівень
гри, ми почали повертати
інтригу в обласний футбол», – наголосив Ярослав
Москаленко.
Із вітальним словом
виступив голова Київської обласної державної
адміністрації Олександр
Горган, зокрема наголосивши: «Єдине, що має
робити влада для нації
– це робити її щасливою.
А влада Київської області
в світлі сьогоднішнього
свята для того, щоб робити людей щасливими та

здоровими, розвиватиме
улюблений вид спорту –
футбол».
Очільник обласної федерації підкреслив, що
2017 рік був дуже насиченим. Зокрема, проведено
шість офіційних турнірів,
один – дволіговий, три
кубкові. У Вищій лізі Київщини брали участь 15
команд, у першій – 11.
Натомість кубок області зібрав 27 аматорських

команд. Було проведено 380 офіційних матчів
аматорських і ветеранських команд обласного
рангу, на яких задіяно 26
арбітрів, 60 асистентів та
28 спостерігачів на зустрічах офіційних змагань.
Найкращими гравцем
і наставником 2017 року
на Київщині стали представники «Авангарда» із
Бзова — Петро Кондратюк і Сергій Карпенко відповідно. Головні відзнаки
дісталися також воротареві Андрію Товту, оборонцеві Володимиру Верхову, хавбеку Володимиру
Бондаренку і нападнику
Євгену Воробею.
Найкращими в обласній першості визнано футболіста Олександра Шому
та тренера Володимира
Ковальчука.
Також у різних номінаціях були відзначені
Роман Пахолюк (ФК «Межигір’я»), Владислав Коба
(ФК «Сокіл»), Олександр
Скороход (ФК «Джуніорс»), Василь Скибенко
(ФК «Патріот») Олександр
Петрук (ФК «Патріот»),
Дмитро Дубас (ФК «Меліоратор»), Богдан Кондратюк (ФК «Десна»), Назар Ващенко (ФК «Зоря»),

ПЕРЕМОГА

Додому повернулася
Принцесою…

Ю

на співачка з
Ірпеня – 7-річна Валерія Гайдар порадувала новими перемогами
на закордонних сценах.
Днями вона повернулася
зі столиці Латвії з Міжнародного вокального фестивалю «Riga Symphony
– 2017», в якому брали
учать діти із 20-ти країн світу. Упродовж трьох
днів професійне журі
прискіпливо оцінювало
конкурсантів.
Валерія
Гайдар, виконавши авторську пісню Алли Мигай «Чумаки», здобула
срібну нагороду в номінації оригінальна/авторська пісня, а також отримала титул Принцеси у
своїй віковій групі.
Приємно зазначити, що
незадовго до цієї перемоги
на польсько-українському
фестивалі «Талановиті діти
України в Польщі – 2017»
Валерія здобула ще одну,
посівши почесне перше
місце.

Євген Стриж (ФК «Джуніорс»), Сергій Кот (ФК
«Межигір’я»), Олег Миколайчук (ФК «Авангард»),
Артем Бафталовський (ФК
«Десна»), Олексій Чорний
(ФК «Бровари»), Роман
Дорогань (ФК «Фаворит»),
Владислав Труський (ФК
«Межигір’я»), Вадим Гордієнко (ФК «Джуніорс»),
Владислав Руженцев (ФК
«Десна»), команди ФК
«Авангард», ФК «Патріот»,
ФК «Зоря», а також Києво-Святошинська районна, Баришівська районна
та Білоцерківська міська
федерації футболу.
Озвучили на урочистостях і плани на майбутнє.
Зокрема, Київська обласна федерація в наступному році продовжить роботу щодо інфраструктурної
розбудови, будівництва
нових спортивних об’єктів.
«У найближчий рік-два ми
поставили завдання побудувати хоча б 10 стандартних полів, залучивши до
цього процесу державу»,
– заявив Я.Москаленко.
У свою чергу, губернатор
Київщини повідомив, що
на наступний рік вже заплановано побудову мінімум семи футбольних полів стандартного розміру.

ФЕСТИВАЛЬ

У ПРИІРПІННІ ЗВУЧАЛИ
Введенські піснеспіви

Понад 450 колективів
із 10 областей України
та з Києва взяли участь
у Всеукраїнському
фестивалі духовної
музики «Введенські
піснеспіви», який
відбувся у Приірпінні. Це
дійство, приурочене до
свята Введення у храм
Пресвятої Богородиці,
традиційно проходитьу
перших числах грудня.
Фестиваль тривав два
дні. Спершу шедеври української духовної класики
звучали у храмі Преображення Господньогоу Ворзелі. А наступного дня в

ірпінському Центральному
будинку культури відбувся
гала-концерт і нагородження переможців у різних номінаціях.
Гран-прі фестивалю і
грошову винагороду від
Міжнародної громадської
організації «Федерація жінок за мир у всьому світі»
отримав хор «Дівочі мрії»,
який складається зі студенток Львівського державного
музичного училища ім. С.
Людкевича. Колектив виконав твори композиторів М.
Березовського («Радуйтеся,
Праведнії»), П. Чеснокова
(«Слава, Єдинородний») та

М. Вербицького («Святий
Боже»).
«Нас зацікавив склад журі
– воно дійсно професійне.
Для нас велика честь виступати перед Мстиславом
Сергійовичем Юрченком,
який досліджував творчість
М. Березовського і вперше
опублікував його твори»,
– каже учасниця колективу-переможця Вероніка.
Цього року в конкурсі
брали участь понад сто дітей. Спробувати свої сили
вирішили і найменші – вихованці ворзельського садочка №11 «Берізка». За
участь і перше місце у своїй
номінації малеча отримала
кубок переможців, грамоти,
а також солодкі подарунки.
Оргкомітет фестивалю
очолювала заступник Ірпінського міського голови
Наталія Семко. Вона також
працювала в конкурсному
журі.
Наступного року відбудеться десятий, ювілейний
фестиваль «Введенські піснеспіви».
Валерія САМОШИНА
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Володимир КОРЧИНСЬКИЙ
П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН
Згідно з Законом «Про
регулювання містобудівної
діяльності», генеральний
план населеного пункту –
це основна містобудівна
документація, «призначена
для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території
населеного пункту». Кажучи простіше, це така собі
карта, на якій позначено,
як використовуються чи як
мають використовуватися
міські землі, плюс додаткові схеми та супровідні папери. Ця карта називається
основним кресленням. На
неї, як на основу, накладаються допоміжні креслення
– схеми інфраструктури,
комунікацій, розселення,
водних об’єктів, впливу
забруднюючих факторів
тощо – їх більше десятка. Є
ще пояснювальна записка
– близько двохсот сторінок
тексту, в якому детально
описана ситуація на момент прийняття генплану.
Наприклад, у розділі, присвяченому сфері охорони
здоров’я, аналізується, де
і які медичні заклади є на
території міста, на скільки
відсотків вони задовольняють потреби наявної кількості населення і т. ін. Таким чином, стає зрозуміло,
в якому напрямку потрібно
розвивати місто.
Затверджує
генеральний план міська рада, а її
виконавчий комітет ініціює
та організовує внесення до
нього змін. За законом, робити це можна лише раз на
п’ять років. Остання версія
генплану Ірпеня приймалася у 2012 році, тобто змінювати його можна саме
зараз – якщо є необхідність.
А вона, стверджують у міськраді, давно визріла й перезріла. Наприкінці липня
цього року депутати ухвалили рішення про початок
процедури оновлення генерального плану Ірпеня.

МОМЕНТ ІСТИНИ
У нинішньому вигляді
генплан, м’яко кажучи, грішить неточностями. З 2012
року місто забудовувалося
доволі хаотично: там, де
передбачалася садибна та
котеджна забудова, нерідко
виростали багатоповерхові
будинки. На сьогоднішній
день це вже доконаний
факт, у тих висотках давно
живуть люди. І нині проблема вже не стільки в тому,
щоб це узаконити, скільки
в необхідності забезпечити мешканців новобудов
соціальною інфраструкту-

рою: дитсадками, школами, поліклініками. Знайти
таку можливість нині дуже
й дуже непросто: скажімо,
для спорудження нової
школи за нормативами потрібно близько 2,2 га землі.
Ділянок такої площі у комунальній власності давно немає. Вийти з ситуації міська
влада намагається за рахунок тих забудовників, які
хочуть і далі розширювати
межі нових масивів: при
оновленні генплану інфраструктурне навантаження
має лягти на них. Нині питання ставиться чітко: хочете зводити нові будинки
– виділяйте землю під школу, дитсадок, амбулаторію,
паркомісця.
Зрозуміло, що вирішувати такі питання з одним-двома забудовниками
легше, ніж коли їх багато
– а ситуація нерідко саме
така. Тому забудовникам,
щоби продовжувати робити бізнес на квадратних
метрах, доведеться домовлятися між собою.
Надважливий пласт роботи – закріплення в новому генплані статусу зелених
зон, урятування яких уже
коштувало
сьогоднішній
управлінській команді Ірпеня величезних зусиль.
Приміром, згідно з чинним генеральним планом,
на земельних ділянках, на
яких з’явилися парки «Центральний» і «Покровський»,
планувалася забудова.
«Власники земельної ділянки планували будувати
багатоквартирний житловий будинок. Але оскільки
в тому мікрорайоні немає
зеленої зони, з ними пішли
на переговори і запропонували віддати землю місту в обмін на рівноцінну
ділянку в іншому місці», –
розповідає про історію появи парку «Покровський»
начальник відділу містобудування та архітектури Ірпінської міськради Михайло Сапон. Схожа ситуація
з парком «Центральний»,
а також із зеленою зоною,
яку в народі іменують
«парком Стельмаха», хоча
паркового статусу ця територія поки що не має ні в
генплані, ні деінде.
До речі, з юридичного
погляду позиція міської
влади – зовсім не волюнтаризм, адже за державними
будівельними нормами на
кожного городянина має
припадати дев’ять квадратних метрів зеленої території.
Зберегти оздоровчо-рекреаційну зону та одночасно дати місту ще одну
школу – на такий результат

ПОВІДОМЛЕННЯ
З 18 грудня по 21 грудня 2017 року в приміщенні
Ірпінської міської ради (м. Ірпінь, вулиця Шевченка, 2-а) з 16:00 до 20:00 буде проводитися перевірка
матеріалів, отриманих при ініціюванні відкликання
за народною ініціативою депутата Ірпінської міської
ради Київської області Куценка Святослава Вікторовича.
Виборців, які поставили підписи на підтримку
пропозиції про відкликання зазначеного депутата,
запрошуємо долучитися до перевірки. При собі необхідно мати паспорт.
Віктор ГУРІН, голова ТВК

розраховує ірпінська влада в боротьбі за територію колишнього санаторію
«Дружба». Автори чинного
генплану «здали» її під будівництво, і нині один із
забудовників намагається в
суді довести своє право на
спорудження там будинку.
Тоді як у планах міського
керівництва – спорудити на
цій ділянці школу зі спортивним ухилом. При цьому
розглядається можливість
будівництва басейну, якого
в Ірпені досі немає.
Ще одна школа і дитсадок невдало запроектовані
на генплані в мікрорайоні
Стоянка: землі, на яких передбачене їхнє будівництво, належать не Ірпінській
міськраді, а держлісгоспу.
Така ж доля навчального
закладу, який, за генпланом, мав з’явитися в районі вулиці Сковороди: його
помилково
намалювали
в зеленій зоні за західною
межею міста. Всі ці огріхи
нині час виправляти.

СВАРКА ЗА МЕЖУ
Територія Ірпеня, згідно з генпланом, становить
3705 га, а при його оновленні вона має розширитися в усі боки на 100 метрів, завдяки чому загальна
площа зросте приблизно

«У законодавстві, яке
стосується містобудування,
говориться лише про містобудівну документацію,
до якої не має жодного відношення таке поняття, як
«межі міста». Для мене, як
для архітектора, головним
документом є генеральний
план. Якщо він охоплює
3705 га, то міська влада
має право розпоряджаюся
містобудівними документами в межах цієї площі. Але
це викликає великі спекуляції», – зазначає головний
архітектор Ірпеня Михайло
Сапон.

Фото: С. Середенко

На фото: Михайло Сапон

до 4000 га. Але купу проблем для розвитку міста, а
ще більше політичних маніпуляцій породжує парадоксальна ситуація: офіційна межа міста не співпадає
з його обрисами на генеральному плані.
Це протиріччя намагаються виправити давно.
Ще п’ять років тому був
розроблений проект землеустрою щодо встановлення
меж міста. Проте він і досі
не погоджений із великим
сусідом – Києвом. Офіційно причина цього не озвучується, але мало в кого є
сумніви стосовно того, що
впертість столичної влади
пов’язана з її претензіями
на Біличанський ліс. Через
цю непоступливість проект
землеустрою досі не міг
пройти експертизу, а Верховна Рада не мала можливості його затвердити.
Чим же керуватися місцевому самоврядуванню
за таких умов?

ЩЕ РАЗ ПРО ЗАПЛАВУ
Мабуть, найяскравіші
приклади спекуляцій на
«межовій» колізії (з боку як
забудовників, так і різних
«опозицій») пов’язані з землями в заплаві ріки Ірпінь.
За генпланом, вони належать місту, хоча й розташовані за його офіційною
адмінмежею. Ділянки в
заплаві міська рада не виділяла – це робили обласна
державна адміністрація та
обласне управління Держкомзему (нині – Державна
служба з питань геодезії,
картографії та кадастру).
Згодом ці ж структури змінили цільове призначення більшості ділянок – з
особистого
селянського
господарства на будівництво багатоквартирних та
індивідуальних житлових
будинків, закладів торгівлі
тощо.
«Власники землі приходять до відділу містобуду-

вання та архітектури і хочуть отримати містобудівні
умови та обмеження для
забудови земельної ділянки, розташованої в заплаві
річки Ірпінь. Цільове призначення ділянки – будівництво й обслуговування
житлового будинку, але за
генеральним планом міста там – землі рекреації.
Питаю: «Як ви змінили цільове призначення?» Вони
відказують, що це… не
наше питання. Але по вихідні дані для проектування
приходять до нас, і навантажувати інфраструктуру
будуть нашу, і підключатимуться до інженерних
мереж Ірпеня. І при цьому
ми не отримаємо від них
ані сплати пайової участі
у створенні соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури, ані відрахування за експлуатацію
інженерних мереж», – розповідає Михайло Сапон.
За його словами, нинішня
ірпінська влада ще не погодила жодного дозволу на
забудову в заплаві. Умова та сама, що й усюди по
місту: якщо хочете реалізувати своє право на будівництво – беріть на себе
навантаження зі створення
соціальних об’єктів.
Головний
архітектор
зауважує, що питання про
використання заплавних
земель узагалі ще недостатньо вивчене. «Там є
залягання торфу, і дехто
стверджує, що це особливо
цінні грунти. Було проведено вже декілька експертиз.
Той торф не є родючим, він
не може використовуватися
для рослинництва, а придатний лише для промислових цілей. Тому стоїть
питання про максимальне
виторфування і закладання
несучого шару грунту для
подальшого освоєння цієї
території. Ми працюємо
з Управлінням водних ресурсів, іншими експертами,
які готують свої рекомендації щодо того, чи можливе
там будівництво, а якщо
можливе, то за яких умов.
В оновленому генплані все
це повинно бути, щоби поставити крапку в питанні
заплави», – пояснює Михайло Сапон.      
А ще він розповідає про
задум міської влади створити в заплаві відпочинкову зону для всіх ірпінців.
При оновленні генплану

річка
розглядатиметься
як важливий рекреаційний об’єкт. Уздовж неї має
бути збудована набережна
з алеями, обладнані пляжі,
створені об’єкти інфрастуктури, можливо, навіть культурно-мистецькі заклади.
А частину меліоративних
каналів, які є в заплаві, на
думку архітектора, можна
буде використати як декоративний елемент – наприклад, як в Амстердамі.

УСЕ ЙДЕ ЗА ПЛАНОМ
Звичайно, не всі побажання землевласників і
землекористувачів щодо
змін у генеральному плані
Ірпеня можуть бути враховані. Зокрема, відхиляються ті пропозиції, які
призвели б до створення
додаткового навантаження
на міську інфраструктуру.  
«Одна з останніх заяв,
яка надійшла: просять передбачити 16-поверховий
будинок на земельній ділянці площею 20 соток.
По-перше, 20 соток – це
дуже мало для такого будівництва. По-друге, в цьому випадку не вирішене
питання щодо соціального
навантаження на місто від
появи великого будинку
– ті самі амбулаторія, садочок, школа», – наводить
приклад Михайло Сапон.
Зібрані до кінця грудня заявки до генплану, які
мають перспективу, будуть
передані Державному підприємству
«Український
державний науково-дослідний інститут проектування
міст «Діпромісто» ім. Ю.М.
Білоконя», яке й розроблятиме проект оновленого
генплану. Після створення
основного креслення проект буде винесений на обговорення громади. Планується, що не пізніше, ніж
на початку лютого, з цього
приводу в Ірпені відбудуться громадські слухання.
Є ще одна гарна новина:
існує небезпідставна надія,
що одночасно з доведенням до пуття генерального
плану у відповідність із ним
буде нарешті приведено
адміністративну межу Ірпеня.

СУСПІЛЬСТВО
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СМІТТЯ АБО ЖИТТЯ

За підрахунками спеціалістів, середньостатистичний українець
(насамперед це стосується киян) щорічно викидає 600 кг твердих
відходів. Ураховуючи середню тривалість життя людей у нашій країні
– близько 72 років – можна вирахувати, що звичайна людина залишає
по собі понад 43 тонни сміття. 90% цих відходів вивозять на полігони.
Тож не дивно, що Україна вже зараз стає країною смітників. Зараз на її
території налічується 6,5 тис. законних і 35 тис. стихійних сміттєзвалищ.

Наталія РИБАЛЬСЬКА
СМІТТЯ СПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ
До проблеми утилізації
сміття в Україні найчастіше ставляться за принципом «Моя хата скраю – нічого не знаю». Більшість
наших співвітчизників не
переймаються питаннями
фасування і переробки
відходів. Наприклад, в
Ірпені лише 30% людей
сортує своє сміття.
І таке ставлення має
негативні наслідки. Мотлох, який викидають, не
просто розкладається по
кілька сотень років, але й
починає вступати в різні
хімічні реакції. У результаті забруднюються підземні води, ґрунт, утворюються формальдегід,
діоксини й інші речовини,
які є отруйними. Наприклад, діоксини мають мутагенну і канцерогенну
дію. Із ґрунтових вод хімікати потрапляють прямо
до наших осель. Та най-

ПАПІР

Шкода.
Паперові
вироби
розкладаються
близько
10 років і в
процесі розпаду майже
не шкодять навколишньому середовищу. Але
целюлозно-паперове виробництво –– третій за
масштабами забруднювач повітря, води й землі.
При виготовленні паперу
в повітря і воду потрапляють хімічні речовини:
діоксид хлору, толуол, соляна кислота, метанол та
формальдегід. До цього,
для повноти картини, слід
додати кількість вирубаних дерев та обсяг використаних енергоресурсів.
Що робити? Здавати
макулатуру та економно використовувати папір. Виробництво нового
паперу з переробленої
макулатури зменшує забруднення води на 35%,
а повітря – на цілих 74%.
Виготовлення паперу з
вторсировини потребує
на 40% менше електроенергії. Вторинна переробка тонни газетного
паперу заощаджує тонну
деревини, а переробка
тонни офісного паперу –
дві тонни деревини. Тому

гірше на навколишнє середовище  та на здоров’я
людини впливають отруйні випари, які утворюють
при спалюванні сміття на
звалищах. Тому проблема розростання смітників
примушує шукати вихід.   

ІРПІНЬ МАЄ ПЛАН

для удобрювання землі.
Одна біда: на будівництво сортувального заводу
треба близько 30 мільйонів доларів, яких в Ірпеня,
звісно, немає. А стаття 32
Закону України «Про відходи» передбачає, що вся
відповідальність за сортування, переробку, екологічне спалення та захоронення відходів лежить на
плечах міської, селищної
та сільської влади. Тобто
ані субвенцій, ані дотацій
від держави не буде. Треба шукати інвесторів, що
зараз і робиться.
Але поки наша влада
знаходить фінансову підтримку, ми продовжуємо засмічувати Землю,
шкодячи власному здоров’ю.

Вихід, звичайно, є. Як
уже розповідав «ІВ» («Розділяй і господарюй», №36
від 8 вересня 2017 р.), в
ірпінської влади є розуміння того, як боротися
з тотальним засміченням
регіону. У першу чергу
потрібен сортувальний
завод. Далі необхідно
закупити нові сміттєвози,
200 великих контейнерів
для жителів багатоповерхівок і менші за розміром
– для приватного секто- ВИКИДАЙ СВІДОМО!
ру. Також планують зробити компостні ями – пеТо ж які кроки вже
регнилі харчові відходи сьогодні може робити
використовуватимуться звичайний громадянин,
несіть макулатуру в пункти прийому та обирайте
офісний папір, серветки,
одноразовий посуд і туалетний папір, виготовлені
із вторсировини.
Що можна здати?
На переробку приймають: книжки без палітурок, блокноти, зошити,
офісний папір, паперові
відходи і поліграфічну
продукцію. Газети треба
відокремлювати від інших
виробів. Не приймають
на переробку фотографії, обгортки від харчових продуктів, пачки з-під
цигарок, чеки, тару з-під
яєць, квитки і втулки від
туалетного паперу.

PET-ПЛЯШКИ

Шкода. Цей найпоширеніший у
світі вид пластикової тари (прозорі пляшки для
води та напоїв,
баг а толі трові
бутлі)
розкладається
понад
200 років, забруднюючи
навколишнє середовище
токсинами та шкідливими
речовинами. При спалюванні виділяє канцерогени. Окрім того, тварини і
птахи плутають пластик із
їжею і від цього помирають.
Що робити? Здавати
на повторну переробку.

Для повторного використання підходять пластикові пляшки, на яких зазначені ідентифікаційний
номер та знак переробки.
Пластик без маркування
не переробляється. Пляшки повинні бути чистими.
Упаковки для харчових
продуктів із полістиролу також на переробку
не приймають. Ще одна
порада: використовуйте
багаторазові пляшки для
води (маркування Tritan),
яких вистачить на декілька років.

СКЛО

Шкода.
Період розкладання скла
найбільший –
1000 років. Окрім того, що
скло буде ціле
тисячоліття лежати на
сміттєзвалищі, воно майже завжди розбивається, а
тому небезпечне для працівників полігонів, тварин
і птахів.
Що робити? Скло також приймають на переробку. Скляна тара
повинна бути чистою і
без кришки. Приймають
пляшки, банки, тару з-під
медичних
препаратів,
побутової хімії, косметичних засобів. Якщо
пляшки не пошкодженні,
то їх відправляють на за-

Фото: В. Шилов

якщо він не хоче бездумно
викидати сміття, очікуючи
здійснення планів влади?
Варто знати, як сортувати
відходи, що саме можна
сміливо викидати, а що
треба здавати на переробку, – і виконувати цей нескладний алгоритм.

(паспортного столу), розміщений за адресою: вул.
Соборна, 2-Е. Приймають папір, картон, металобрухт, скляні та пластикові пляшки.
Робочі дні: вівторок
– четвер. Вихідний – середа.
Графік прийому: 9:00 –
ПУНКТИ ПРИЙОМУ
16:00.
ВТОРСИРОВИНИ
Тел.: (063) 274-29-89.
2. Автовокзал (найВ Ірпені:
ближча адреса – вул.
2-А).
1. Гараж біля місь- Центральна,
макулатукого відділу Держав- Приймають
ної міграційної служби ру, поліетиленові плівводи для очищення, дезінфекції та стерилізації,
а потім повторно використовують. Пошкоджену і нестандартну тару
переплавляють. Кількість
разів вторинної переробки – необмежена. Повторне використання скляної
тари заощаджує електроенергію, воду та зменшує
викиди в атмосферу. Вторинна переробка скляної
пляшки заощаджує стільки електроенергії, скільки
необхідно для чотирьох
годин роботи 100-ватної
лампочки.

TETRA PAK
Шкода.
Це
картонна упаковка
з-під
молочної продукції, соків і
різних харчових продуктів.
Вона складається з шести
шарів: картону, поліетилену й алюмінію. На сміттєзвалищах розкладається
за 25 років.
Що робити? Здавати
на вторинну переробку. З
цього матеріалу виготовляють картон, паперові
мішки та іншу тару. Упаковки приймають чистими, тому потрібно їх розрізати і мити зсередини.

До уваги отримувачів субсидії, які стали пенсіонерами
Громадяни, які
стали пенсіонерами,
наприклад у травні
цього року, або
пенсіонери, які
припинили працювати,
скажімо у червні цього

року, і не отримують
інших доходів, окрім
пенсії, мають змогу
оформити субсидію,
виходячи лише з одного
доходу – пенсії.

Це стосується лише тих,
хто донедавна працював
й отримував зарплату,
або, скажімо, зарплату і
пенсію, а в минулому чи
цьому році (І та ІІ квартали) залишив роботу й от-

римує єдиний вид доходу
– пенсію.
Щоб скористатися таким правом, громадянам
необхідно звернутися до
управління з Декларацією
про доходи, в якій зазна-

ПОЛІЕТИЛЕН

Шкода.
Щосек унди
у світі використовують
160 тис. поліетиленових пакетів.
Кожен із них
буде
розк л а - датися 200–400
років. При цьому утворюються шкідливі речовини,
які забруднюють ґрунт.
Під час спалювання поліетилену в повітря підіймаються отруйні випари.
Що робити? Поліетиленові торбинки приймають для переробки. З них
роблять мішки для сміття,
каністри і труби. Поліетилен можна викидати у
сміттєві контейнери МПП
«Рада», які стоять біля багатоповерхових будинків
(у баки з написами «пластик» та «папір»), звідки
відходи потрапляють на
фасувальну лінію і сортуються. Щоб уникнути
використання поліетиленових упаковок, можна
придбати
біорозкладні
пакети для сміття і харчових продуктів. За три роки
вони розкладаються   на
безпечні речовини: воду,
вуглекислий газ, гумус. До
того ж, беріть приклад із
бабусь – використовуйте
тканинні сумки для прочити вид доходу – пенсія.
Тоді з 1 жовтня 2017 року
таким особам не враховуватиметься дохід за I і II
квартал 2017 року, а братиметься до уваги лише
розмір щомісячної пенсії.
Якщо ж людина стала
пенсіонером, скажімо з

ки, PET-пляшки (разом із
кришками), скло, склобій,
пінопласт.
Роботі дні: понеділок –
субота. Вихідний – неділя.
Графік прийому: 9:00
– 18:00, у суботу: 9:00 –
13:00.
3. Вул. 9-та лінія, б/н
(без номера).
4. Вул. Лермонтова, б/н.
У Коцюбинському –
вул. Залізнична, б/н.
У Гостомелі – вул. Свято-Покровська, б/н.
дуктів і сміливо кажіть:
«Ні, пакетик не потрібен».
До речі, зараз дуже легко
знайти підгузки, у складі
яких немає пластику, а
використовуються біоматеріали.

ПЛАСТИК

Шкода. 40%
усіх відходів –
це пластик. Він
розкладається
200 років. Спалювати пластикове сміття теж
не вихід – у процесі горіння воно виділяє токсини
та канцерогени.
Що робити? Здавати
на переробку. Вторинне
використання
пластику
зменшує розхід електроенергії, нафти, газу і вугілля.
Що можна здати? На
переробку
приймають:
пляшки від побутової хімії, молочної продукції та
косметичних засобів (маркування 1 PET та 2 HDPE),
стаканчики з-під харчових
продуктів,
контейнери
для продуктів харчування
(маркування 5 PP та 6 PS).
На переробку не приймають: тару з-під зубних щіток і бритв, одноразовий
посуд, трубочки для напоїв, зубні щітки, пляшки
з-під олії.

ДО ВІДОМА

вересня, вона має змогу у грудні звернутися до
управління з Декларацією
про доходи і субсидію перерахують з місяця звернення.
Управління праці та
соціального забезпечення ІМР
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№ 50. 15 грудня 2017 року

ТЕЛЕПРОГРАМА 18 – 24 ГРУДНЯ
Канал "1+1"

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Чотири весiлля».
11.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.35 «Мiняю жiнку».
14.45 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз».
(16+).
22.00 «Грошi».
23.15 «Голос. Дiти 4».
0.00 «ТСН».
0.10 «Голос. Дiти 4».
Інтер

СЕРЕДА, 20 ГРУДНЯ

ВIВТОРОК, 19 ГРУДНЯ

ПОНЕДIЛОК, 18 ГРУДНЯ

9.20 Х/ф «Медальйон».
(16+).
11.20 Х/ф «Код да Вiнчi».
(16+).
14.10 Х/ф «Янголи i демони».
(16+).
17.00 Хто зверху.
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за Ревiзором.
1.00 Х/ф «Сексi бойз, або
Французький пирiг». (18+).
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.
ICTV

6.25 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.20 Секретний фронт.
Дайджест.
12.45 Факти. День.
13.30 Секретний фронт.
Дайджест.
13.55 Х/ф «Примарний гонщик». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Примарний гонщик». (16+).
16.50 Х/ф «Примарний гонщик 2. Дух помсти». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач». (16+).
22.55 Свобода слова.
0.45 Х/ф «Теорiя змови».
(16+).

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Альпiнiст». (16+).
14.20 Х/ф «Грошi для дочки».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
Канал "2+2"
0.50 Х/ф «Вибiр моєї матусi».
6.00 М/ф.
2.35 «Подробицi» - «Час».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
Канал "Україна"
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
6.30 Ранок з Україною.
11.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
12.00 «Загублений свiт».
8.00 Сьогоднi.
13.00 Т/с «Ментiвськi вiйни.
8.15 Ранок з Україною.
Одеса 2». (16+).
9.00 Сьогоднi.
17.15 «Загублений свiт».
9.30 Зоряний шлях.
18.15 «Спецкор».
11.00 Х/ф «Будинок для
18.45 «ДжеДАI».
двох».
13.00 Т/с «Все ще буде», 1 i 2 19.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.10 Т/с «Кiстки 4». (16+).
с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
23.00 Т/с «Кiстки 4». (16+).
15.30 Т/с «Все ще буде».
0.50 «Помста природи».
(12+).
1.50 Х/ф «Лiсова пiсня».
18.00 Т/с «Доктор Коваль3.20 «Облом.UA».
чук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
НТН
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 1 i 2 4.25 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
с. (12+).
6.00 Х/ф «Нiагара».
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «У пошуках Янтар- 7.50 Т/с «Дiти Арбата». (16+).
ної кiмнати».
11.20 «Кримiнальнi справи».
2.00 Сьогоднi.
13.10 Х/ф «Випадковий запис». (16+).
СТБ
14.45 «Свiдок».
6.50 «Все буде добре!»
15.05 Т/с «Анна-детектив».
8.50 «Все буде смачно!»
10.50 Х/ф «Любов i голуби». (12+).
13.00 «Битва екстрасенсiв
19.00 «Свiдок».
17».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне15.25 «Все буде добре!»
ри». (12+).
17.30 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
23.15 «Свiдок».
Нова iсторiя».
23.45 Т/с «Служба розслiду20.00 «Хата на тата».
вань». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
1.45 Т/с «Суто англiйськi
22.45 «Хата на тата».
вбивства».
Новий канал
2.40 «Свiдок».
3.25 Зона ночi.
3.10 «Випадковий свiдок».
5.00 Абзац.
3.20 «Легенди бандитської
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу». Одеси».
4.10 «Правда життя. Про7.20 М/ф «Веселi нiжки 2».
9.15 Kids` Time.
фесiї».

Канал "1+1"

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.40 «Чотири весiлля».
11.50 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.35 «Мiняю жiнку».
14.45 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз».
(16+).
22.00 «Модель XL».
23.45 Драма «Маргарет».
(16+).
0.00 «ТСН».
0.10 Драма «Маргарет».
(16+).
Iнтер

7.00 «Марафон. Диво починається».
10.10 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
13.00 Х/ф «Суєта суєт».
14.50 «Речдок».
15.45 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0.50 Х/ф «А життя продовжується». (16+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.20 «Скептик».
3.45 «Речдок».
Канал "Україна"

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.10 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 3 i 4
с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).
1.20 Х/ф «У пошуках Янтарної кiмнати».
СТБ

3.20 Вiкна-Новини.
7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика».
12.50 «МастерШеф 6».
15.25 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».

0.00 «Один за всiх».

Канал «1+1»

6.30 Снiданок з «1+1».
Новий канал
7.00 «ТСН».
3.00 Зона ночi.
7.10 Снiданок з «1+1».
4.40 Абзац.
8.00 «ТСН».
6.40 М/с «Том i Джерi шоу». 8.10 Снiданок з «1+1».
6.55 Kids` Time.
9.00 «ТСН».
7.00 М/с «Том i Джерi шоу». 9.10 Снiданок з «1+1».
8.00 Kids` Time Special.
9.30 «Чотири весiлля».
8.40 М/с «Том i Джерi шоу». 10.45 «Чотири весiлля».
9.50 Kids` Time.
11.50 «Мiняю жiнку».
10.00 Т/с «Вiдчайдушнi до- 12.00 «ТСН».
могосподарки». (16+).
12.20 «Мiняю жiнку».
16.00 Пацанки. Нове життя. 13.35 «Мiняю жiнку».
17.00 Хто зверху.
14.45 Т/с «Слуга народу».
19.00 Любов на виживання. 15.45 Т/с «Я знову тебе ко21.00 Пацанки. Нове життя. хаю». (12+).
21.50 Вар`яти.
16.45 «ТСН».
1.50 Зона ночi.
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
ICTV
19.30 «ТСН».
6.30 Ранок у великому мiстi. 20.30 «Секретнi матерiали».
8.45 Факти. Ранок.
21.00 Драма «Дiагноз». (16+).
9.15 Надзвичайнi новини з 22.00 «Мiняю жiнку 12».
К. Стогнiєм.
23.35 «Мiняю жiнку 12».
10.00 Бiльше нiж правда.
0.00 «ТСН».
11.00 Т/с «Нюхач 3». (16+).
0.10 «Мiняю жiнку 12».
12.00 Х/ф «Теорiя змови».
Iнтер
(16+).
12.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
13.30 Х/ф «Теорiя змови».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
14.45 «На трьох».
9.00 Новини.
14.50 Т/с «Майор i магiя».
9.20 «Ранок з Iнтером».
(16+).
10.10 Т/с «Той, хто не спить».
15.45 Факти. День.
(16+).
16.30 Т/с «Майор i магiя».
12.00 Новини.
(16+).
12.25 Т/с «Той, хто не спить».
16.35 Т/с «Третього не дано». (16+).
(16+).
13.00 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
17.15 Т/с «Нюхач». (16+).
14.50 «Речдок».
18.45 Факти. Вечiр.
15.45 «Речдок».
19.20 Надзвичайнi новини з 16.45 «Речдок».
К. Стогнiєм.
17.40 Новини.
20.20 Громадянська обо18.00 «Стосується кожного».
рона.
19.00 «Стосується кожного».
21.05 Факти. Вечiр.
20.00 «Подробицi».
21.25 Т/с «Нюхач». (16+).
20.40 Т/с «Той, хто не спить».
22.30 Т/с «Снайпер 2. Тун(16+).
гус». (16+).
23.00 «Слiдство вели...» з Л.
23.40 Х/ф «Ворог бiля
Каневським».
ворiт». (16+).
0.50 Х/ф «Такi красивi люди».
2.00 Т/с «Морська полiцiя.
2.40 «Подробицi» - «Час».
Новий Орлеан». (16+).

ЧЕТВЕР, 21 ГРУДНЯ

6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
8.00 Kids` Time Special.
8.40 М/с «Том i Джерi шоу».
9.50 Kids` Time.
10.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Вар`яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.00 Зорянi яйця.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Зона ночi.

Канал "1+1"

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.40 «Чотири весiлля».
11.45 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.30 «Мiняю жiнку».
14.45 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Я знову тебе коICTV
хаю». (12+).
6.30 Ранок у великому мiстi. 16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. ня». (12+).
19.30 «ТСН».
Стогнiєм.
10.00 Громадянська оборона. 20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Дiагноз». (16+).
11.00 Т/с «Нюхач». (16+).
12.10 Х/ф «Ворог бiля ворiт». 22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.15 Бойовик «Нестримнi».
(16+).
(16+).
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Ворог бiля ворiт». 0.00 «ТСН».
0.10 Бойовик «Нестримнi».
(16+).
15.00 Т/с «Третього не дано». (16+).
Iнтер
(16+).
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.15 Т/с «Третього не дано». 8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.25 Т/с «Нюхач». (16+).
9.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
9.20 «Ранок з Iнтером».
19.20 Надзвичайнi новини з 10.10 «Той, хто не спить».
К. Стогнiєм.
(16+).
20.20 Секретний фронт.
12.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
12.25 «Той, хто не спить».
(16+).
21.25 Т/с «Нюхач». (16+).
22.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 13.00 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана».
(16+).
23.45 Х/ф «Людина листопа- 14.50 «Речдок».
15.45 «Речдок».
да». (16+).
16.45 «Речдок».
1.50 Т/с «Морська полiцiя.
17.40 Новини.
Новий Орлеан». (16+).
18.00 «Стосується кожного».
Канал «2+2»
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
6.00 М/ф.
20.40 Т/с «Той, хто не спить».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
(16+).
10.00 «Спецкор».
23.00 «Слiдство вели...» з Л.
10.35 «ДжеДАI».
Канал «Україна»
Каневським».
11.05
«Загублений
свiт».
Канал «2+2»
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор». 0.50 Х/ф «Мама, я люблю
6.30 Ранок з Україною.
6.00 М/ф.
15.10 Х/ф «Великий перепо- пiлота».
7.00 Сьогоднi.
2.35 «Подробицi» - «Час».
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор». 7.10 Ранок з Україною.
лох в малому Китаї». (16+).
3.15 «Скептик».
10.00 «Спецкор».
8.00 Сьогоднi.
17.15 «Загублений свiт».
10.35 «ДжеДАI».
8.15 Ранок з Україною.
Канал "Україна"
18.15 «Спецкор».
11.05 «Загублений свiт».
9.00 Сьогоднi.
18.45 «ДжеДАI».
6.30 Ранок з Україною.
13.05 «Вiн, Вона i телевi9.30 Зоряний шлях.
19.20 Т/с «Одинак». (16+).
7.00 Сьогоднi.
зор».
11.00 Реальна мiстика.
Т/с «Кiстки 4». (16+).
7.10 Ранок з Україною.
13.40 Х/ф «100 000 000 рокiв 13.10 Агенти справедливостi. 21.10
23.00 Т/с «Кiстки 4». (16+).
8.00 Сьогоднi.
до н.е». (16+).
(16+).
0.50 Т/с «Атлантида 2». (16+). 8.15 Ранок з Україною.
15.15 Х/ф «Морська приго- 15.00 Сьогоднi.
1.45 «Помста природи».
да». (16+).
15.30 Агенти справедливостi. 2.10 Х/ф «Ярослав Мудрий». 9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
17.15 «Загублений свiт».
(16+).
11.00 Реальна мiстика.
18.15 «Спецкор».
16.00 Iсторiя одного злочину. 3.25 «Облом.UA».
13.10 Агенти справедливостi.
18.45 «ДжеДАI».
НТН
(16+).
(16+).
19.20 Т/с «Одинак». (16+).
18.00 Т/с «Доктор Коваль5.40
Т/с
«Кулагiн
та
партне15.00 Сьогоднi.
21.10 Т/с «Кiстки 4». (16+).
чук». (12+).
ри». (12+).
15.30 Агенти справедливостi.
23.00 Т/с «Кiстки 4». (16+).
19.00 Сьогоднi.
7.00
Х/ф
«Паризька
драма».
(16+).
0.50 Т/с «Атлантида 2».
19.45 «Говорить Україна».
8.30 Ранковий «Свiдок».
16.00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
21.00 Т/с «Чорна кров», 5 i 6
9.00 Х/ф «Таємниця «Чорних (16+).
1.45 «Помста природи».
с. (12+).
18.00 Т/с «Доктор Ковальдроздiв».
2.10 Х/ф «Ярослав Мудрий». 23.00 Сьогоднi.
10.45 «Кримiнальнi справи». чук». (12+).
3.20 «Облом.UA».
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи19.00 Сьогоднi.
12.30 «Легенди карного
ну». (16+).
НТН
19.45 «Говорить Україна».
розшуку».
2.10 Сьогоднi.
21.00 Т/с «Чорна кров», 7 i 8
8.30 Ранковий «Свiдок».
14.45 «Свiдок».
СТБ
9.00 Х/ф «Зухвалiсть».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
10.50 «Кримiнальнi справи». 7.10 «Все буде добре!»
17.00 Т/с «Суто англiйськi
12.30 «Легенди карного
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи9.10 «Все буде смачно!»
вбивства».
розшуку».
ну». (16+).
10.05 «Битва екстрасенсiв.
19.00 «Свiдок».
14.45 «Свiдок».
Чоловiки проти жiнок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- 2.10 Сьогоднi.
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 12.25 «МастерШеф 6».
ри». (12+).
СТБ
17.00 Т/с «Суто англiйськi
15.25 «Все буде добре!»
21.30
Т/с
«Гаваї
5.0
6».
(16+).
6.55
«Все
буде
добре!»
вбивства».
17.30 «Вiкна-Новини».
23.15 «Свiдок».
8.55
«Все
буде
смачно!»
19.00 «Свiдок».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
23.45 Т/с «Служба розслiду9.55 «Битва екстрасенсiв.
19.30 Т/с «Кулагiн та партне- Нова iсторiя».
вань». (16+).
Чоловiки проти жiнок».
ри». (12+).
20.00 «МастерШеф 7».
1.45 Т/с «Суто англiйськi
12.05 «МастерШеф 6».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+). 22.00 «Вiкна-Новини».
вбивства».
15.25 «Все буде добре!»
23.15 «Свiдок».
22.45 «МастерШеф 7».
2.30 «Свiдок».
17.30 «Вiкна-Новини».
23.45 Т/с «Служба розслiду- 0.05 «Один за всiх».
3.00 «Випадковий свiдок».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
вань». (16+).
Новий канал
3.20 «РечДОК».
Нова iсторiя».
1.45 Т/с «Суто англiйськi
3.50 «Легенди бандитської
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
3.00 Зона ночi.
вбивства».
Одеси».
22.00 «Вiкна-Новини».
3.15 Т/с «Татусевi дочки».
2.30 «Свiдок».
4.15 «Правда життя. Про22.45 «Зваженi та щасливi 7».
3.00 «Випадковий свiдок». (16+).
0.30 «Один за всiх».
4.40 Абзац.
фесiї».
3.15 «РечДОК».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 21 ГРУДНЯ

Новий канал

Канал «1+1»

3.00 Зона ночi.
3.15 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4.40 Абзац.
6.40 М/с «Том i Джерi шоу».
6.55 Kids` Time.
7.00 М/с «Том i Джерi шоу».
9.40 Kids` Time.
9.50 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (16+).
16.00 Пацанки. Нове життя.
17.00 Хто зверху.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Пацанки. Нове життя.
21.50 Любов на виживання.
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.55 «Мiняю жiнку».
15.40 Т/с «Я знову тебе кохаю». (12+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
22.20 «Вечiрнiй Київ».
0.15 Комедiя «З Новим роком, мами!»
2.00 Мелодрама «Любовнi
рани». (16+).
5.30 М/ф.

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
11.00 Т/с «Нюхач». (16+).
12.10 Х/ф «Людина листопада». (16+).
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Людина листопада». (16+).
14.55 «На трьох».
15.00 Т/с «Третього не дано».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Третього не дано».
(16+).
17.20 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач». (16+).
22.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус».
(16+).
0.35 Х/ф «Колонiя». (16+).
Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.10 Х/ф «Некерований».
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.10 Т/с «Кiстки 4». (16+).
23.00 Т/с «Кiстки 4». (16+).
0.50 Т/с «Атлантида 2». (16+).
1.45 «Помста природи».
2.10 Х/ф «Вишневi ночi».
3.35 «Облом.UA».
НТН

5.20 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
6.50 Х/ф «Останнiй гейм».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Страх висоти».
10.50 «Кримiнальнi справи».
12.30 «Легенди карного
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань». (16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.40 «Легенди бандитської
Одеси».
4.05 «Правда життя. Професiї».

СУБОТА, 23 ГРУДНЯ

П`ЯТНИЦЯ, 22 ГРУДНЯ

Iнтер

5.50 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Той, хто не спить».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 «Той, хто не спить».
(16+).
12.50 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх».
14.50 «Речдок».
15.45 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Бюро легенд 2».
(16+).
1.20 Х/ф «Всього один поворот».
2.50 «Подробицi тижня».
Канал «Україна»

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.10 Агенти справедливостi.
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi.
(16+).
16.00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук». (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Зовсiм iнше життя», 1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Т/с «Зовсiм iнше життя».
1.50 Реальна мiстика.
3.40 Сьогоднi.
4.25 Реальна мiстика.
5.15 Зоряний шлях.
СТБ

8.05 Х/ф «Неймовiрнi пригоди iталiйцiв у Росiї».
10.10 Х/ф «Дiвчата».
12.15 Х/ф «Любов i голуби».
14.15 Х/ф «Москва сльозам
не вiрить».
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20.00 Х/ф «Снайперша».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Снайперша».
Новий канал

3.00 Зона ночi.

3.10 Абзац.
4.55 Kids` Time.
5.00 М/с «Том i Джерi шоу».
5.55 Kids` Time.
6.00 Любов на виживання.
8.00 Пацанки. Нове життя.
16.30 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Любов на виживання.
23.40 Х/ф «Черепи». (16+).
1.55 Служба розшуку дiтей.
2.00 Зона ночi.
ICTV

3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.00 Т/с «Нюхач». (16+).
12.05 Х/ф «Таємниця ордену».
(16+).
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Таємниця ордену».
(16+).
14.30 «На трьох».
15.05 Т/с «Третього не дано».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Третього не дано».
(16+).
17.25 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.25 «На трьох».
0.50 Х/ф «Хулiгани Зеленої
вулицi». (16+).
2.40 Факти.
3.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус».
(16+).
3.40 Т/с «Слiдчi». (16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.35 «ДжеДАI».
11.05 «Загублений свiт».
13.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.20 Х/ф «Ураган 500 миль
на годину». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Сталевий свiтанок». (16+).
21.20 Х/ф «Бета-тест». (16+).
23.05 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.50 «Помста природи».
2.15 Х/ф «Двiйник».
3.25 «Облом.UA».
НТН

8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Х/ф «Алегро з вогнем».
10.50 «Кримiнальнi справи».
12.30 «Легенди карного
розшуку».
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (12+).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
22.20 Т/с «Служба розслiдувань». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань». (16+).
1.55 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
2.40 «Свiдок».
3.10 «Випадковий свiдок».
3.25 «РечДОК».
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Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.05 Комедiя «З Новим
роком, мами!»
9.50 «Свiтське життя».
10.50 «Голос. Дiти 4».
14.05 «Вечiрнiй Київ».
16.05 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Модель XL».
2.00 «Вечiрнiй Київ».
5.25 М/ф.

НЕДIЛЯ, 24 ГРУДНЯ

6.00 М/с «Лунтiк i його
друзi».
7.05 Kids` Time.
7.10 Дешево i сердито.
8.50 Ревiзор.
11.30 Пристрастi за Ревiзором.
14.50 Вар`яти.
16.45 Зорянi яйця.
18.40 Х/ф «Викрасти за 60
секунд». (16+).
21.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця». (16+).
23.20 Х/ф «Токарєв». (16+).
1.10 Х/ф «Черепи». (16+).
ICTV

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.15 Факти.
4.30 Х/ф «Звичайне диво». 5.35 Бiльше нiж правда.
6.50 М/ф.
7.10 Я зняв!
7.25 «Чекай на мене».
9.10 Дизель-шоу.
9.00 Х/ф «31 червня».
10.45 Особливостi нацiо11.50 Х/ф «Старий Новий
нальної роботи.
рiк».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Екiпаж».
13.00 «На трьох».
17.20 Концерт Олега Винни- 14.10 Дизель-шоу.
ка «Моя душа...»
16.50 Х/ф «Таємниця орде20.00 «Подробицi».
ну». (16+).
20.30 «Час будувати».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Т/с «Дружина генера- 19.20 Надзвичайнi новини.
ла», 1-4 с.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
2.35 Подробицi.
20.10 Х/ф «13-й район.
3.05 Х/ф «Той самий Мюнх- Цеглянi маєтки». (16+).
гаузен».
22.00 Х/ф «13-й район».
5.15 «Подробицi» - «Час».
(16+).
23.45 Х/ф «Колонiя». (16+).
Канал «Україна»
1.35 Т/с «Морська полiцiя.
6.40 Т/с «Чорна кров», 1 с. Новий Орлеан». (16+).
(12+).
2.25 Провокатор.
7.00 Сьогоднi.
Канал «2+2»
7.15 Т/с «Чорна кров», 2-7
с. (12+).
6.00 М/ф.
15.00 Сьогоднi.
8.00 Бушидо.
15.20 Т/с «Чорна кров», 8
9.00 «Цiлком таємно».
с. (12+).
10.00 «Загублений свiт».
16.10 Т/с «Свiй чужий син», 13.00 Т/с «Ментiвськi вiйни.
1 i 2 с.
Одеса 2». (16+).
19.00 Сьогоднi.
16.40 Х/ф «Великий пере19.40 Т/с «Свiй чужий син». полох в малому Китаї».
20.50 Х/ф «Зведенi сестри». (16+).
(12+).
18.30 Х/ф «Сталевий свiта23.00 Т/с «Герократiя».
нок». (16+).
(16+).
20.30 Х/ф «Облога». (16+).
1.30 Реальна мiстика.
22.50 Х/ф «Вiд заходу до
3.20 Сьогоднi.
свiтанку 2: Кривавi грошi
4.00 Т/с «CSI. Мiсце злочи- Техасу». (18+).
ну». (16+).
0.35 «Помста природи».
6.00 Зоряний шлях.
2.05 Х/ф «Захар Беркут».
3.40 «Облом.UA».
СТБ
Iнтер

5.45 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
7.40 «Караоке на Майданi».
8.40 «Все буде смачно!»
9.40 Х/ф «Снайперша».
13.20 «Зваженi та щасливi
7».
16.10 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
22.50 «Х-Фактор 8. Пiдсумки голосування».
23.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.10 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
5.55 Kids` Time.

НТН

7.05 Х/ф «Наприкiнцi ночi».
9.50 Х/ф «Слухати у вiдсiках».
12.20 «Легенди шансону».
13.15 «РечДОК».
15.00 «Свiдок. Агенти».
15.40 «Склад злочину».
17.10 «Пiвдень. Нерадянський Союз».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кубанськi козаки».
21.40 Х/ф «Приборкання
норовливого».
23.30 Х/ф «Кодове iм`я:
Чистильник». (16+).
1.20 «Мисливцi за привидами».
2.30 «Свiдок».

Канал «1+1»

6.05 «ТСН».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Розсмiши комiка».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.00 «Розсмiши комiка».
11.00 «Свiт навиворiт 9».
12.15 «Свiт навиворiт 6».
13.20 «Свiт навиворiт 6».
14.40 «Свiт навиворiт 6».
15.45 «Свiт навиворiт 6».
17.05 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Дiвчина з
персиками». (12+).
0.40 «Аргумент Кiно».
1.25 «Свiтське життя».
4.25 М/ф.
5.00 «ТСН-Тиждень».
Iнтер

5.45 М/ф.
6.20 Х/ф «Вусатий нянь».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Зiрки».
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Укол парасолькою».
14.00 «Пiсня року».
15.20 «Час будувати».
17.30 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Схiднi солодощi».
(12+).
22.20 Концерт балету
«Freedom».
1.05 Х/ф «Синi як море очi».
(16+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
Канал «Україна»

6.50 Сьогоднi.
7.45 Зоряний шлях.
9.20 Т/с «Свiй чужий син».
13.10 Т/с «Зовсiм iнше життя».
17.00 Т/с «Коли повертається
минуле», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Коли повертається
минуле».
23.00 Т/с «Зозуля».
2.30 Реальна мiстика.
4.15 Iсторiя одного злочину.
(16+).
СТБ

7.00 «Хата на тата».
8.55 «Все буде смачно!»
10.15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
11.15 «Караоке на Майданi».
12.10 «МастерШеф 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв
17».
21.15 «Один за всiх».
22.30 «Х-Фактор 8».
Новий канал

3.10 Зона ночi.
6.00 М/с «Том i Джерi шоу».

8.00 Топ-модель по-українськи.
10.35 Kids` Time.
10.40 М/ф «Лiсова братва».
12.05 Kids` Time.
12.10 Х/ф «16 кварталiв».
(16+).
14.10 Х/ф «Викрасти за 60
секунд». (16+).
16.45 Х/ф «Повiтряна в`язниця». (16+).
19.00 Х/ф «Пророк». (16+).
21.00 Х/ф «Таємний агент».
(12+).
23.00 Х/ф «Еверлi». (18+).
1.00 Х/ф «Сексi бойз, або
Французький пирiг». (18+).
2.45 Зона ночi.
ICTV

4.15 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 Факти.
5.00 Бiльше нiж правда.
6.35 Т/с «Слiдчi». (16+).
8.30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.40 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
15.05 Х/ф «13-й район». (16+).
16.50 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Джон Вiк». (16+).
22.50 Х/ф «Макс Пейн». (16+).
0.50 Х/ф «Хулiгани Зеленої
вулицi». (16+).
2.40 Провокатор.
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 Бушидо.
9.30 «ДжеДАI».
10.00 «Бандерлоги».
11.30 «Помста природи».
16.00 Х/ф «Бета-тест». (16+).
17.45 Х/ф «Тактичний напад».
(16+).
19.20 Х/ф «Кiкбоксер 2: Дорога назад». (16+).
21.10 Х/ф «Кiкбоксер 3: Мистецтво вiйни». (16+).
23.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC».
1.00 «Помста природи».
2.00 Х/ф «Москаль-чарiвник».
3.15 «Облом.UA».
НТН

4.25 Х/ф «Тегеран-43».
7.00 Х/ф «Очiкування полковника Шалигiна».
8.40 Т/с «Дiти Арбата». (16+).
11.15 Х/ф «Кубанськi козаки».
13.20 Х/ф «Суєта суєт».
15.00 «Легенди карного
розшуку».
16.55 «Склад злочину».
18.30 «Свiдок. Агенти».
19.00 Т/с «Анна-детектив».
(12+).
22.50 Х/ф «Прощавайте, докторе Фрейд». (16+).
0.55 Х/ф «Кодове iм`я: Чистильник». (16+).
2.30 «Таємницi кримiнального свiту».

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений військовий
квиток ТП 489434, виданий
26.04.1995 р. Ірпінським МВК
Київської області на ім’я Василевський Василь Віталійович, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток, виданий Бердичевським РВК
Житомирської області на ім’я
Костюк Юрій Павлович, вважати
недійсним.

► Загублений військовий квиток НУ 7598147, виданий Києво-Святошинським РВК на ім’я
Говердовський Михайло Олександрович, вважати недійсним.

►
Втрачене
посвідчення
НГУ серія НГ №035028 від
02.08.2016 р., видане ВЧ 3018
на ім’я Котенко Михайло Юрійович, вважати недійсним.

► Загублений військовий
квиток ВС 091362, виданий
20.08.1985 р. Перевальським
РВК Ворошиловградської області
на ім’я Ларін Євген Валентинович, вважати недійсним.

► Загублений паспорт серія
ТТ №178888, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м. Києві 24.07.2013 р. на ім’я Кравців
Юрій Богданович, вважати недійсним.
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ
► 8 грудня Міхеіла Саакашвілі затримали. Він
переховувався в квартирі
одного зі своїх прихильників. У слідчому ізоляторі
Саакашвілі написав заяву,
в якій наголосив, що затриманий за «брехливими звинуваченнями». 11 грудня
Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного
заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту,
його випустили з-під варти. Генпрокурор Юрій Луценко заявив про подання апеляції: «Я не можу уявити, в
якій країні людина, позбавлена громадянства, прориває кордон, після цього організовує рух за повалення
державної влади, проте суддя його відпускає».
► У Києві 10 грудня
відбувся марш прихильників лідера «Руху нових
сил» Міхеіла Саакашвілі.
За повідомленнями ЗМІ,
кількість протестувальників
складала 6-8 тисяч осіб, за
даними поліції – близько 3 тис. «Незаконний арешт
Саакашвілі, побиття
людей
на мирному протесті, пофото:
В. Шилов
літичні репресії, тотальна корупція, відсутність правоохоронних органів, гнила судова система, інфляція,
безкарність – ось сумні реалії сьогодення України. Ми
не згодні більше так жити. Ми цього не заслуговуємо.
Ми точно знаємо – якщо нічого не робити, нічого не
зміниться! Тому боротимемося до перемоги», – йдеться на сторінці акції у соцмережах. «Протягом останнього сесійного тижня року нардепи повинні виконати
три вимоги. Перша – прийняття закону про імпічмент
президента, друга – закону про антикорупційний суд,
третя – нового закону про вибори, четверта – відправити у відставку Генпрокурора Луценка», – заявила на
віче член Ради партії «Рух нових сил» Ольга Галабала.
► Верховна Рада продовжила мораторій на
продаж землі ще на 1
рік, «за» – 236 нардепів.
Внесено зміни до Земельного кодексу, згідно з якими дію мораторію на купівлю-продаж і відчуження іншими способами земельних
ділянок сільгосппризначення і на внесення права на
земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств продовжено «до вступу в силу закону про обіг земель сільськогосподарського призначення», але не раніше, ніж до 1 січня 2019 р.
► Україна переказала Міжнародному валютному фонду (МВФ) більше грошей, ніж отримала у
2017 р. Останній платіж у 2017 р. на 169 млн доларів Україна переказала МВФ 1 грудня (загалом за рік
виплачено 1,268 млрд доларів), повідомили в Національному Банку. При цьому протягом року Україна
отримала від МВФ 1 мільярд доларів.
► Ремонт і реконструкція доріг наступного року
відбуватиметься по всій
країні, заявив прем’єр
Володимир
Гройсман:
«Ми вийшли на системне
відновлення доріг. Будуть
реконструйовані траси Київ-Чернівці, Харків-Суми, а також із заходу через усю
країну на південь для з’єднання з портами. Це 7 областей: Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Одеська, Черкаська, Миколаївська і Херсонська. На проект закладено 4 млрд грн».
► Венеціанська комісія офіційно оприлюднила рішення про мовні положення Закону України
«Про освіту». Комісія дала низку рекомендацій, але
водночас вважає, що права угорців та інших нацменшин можуть бути дотримані і без внесення змін до
закону. На думку комісії, Україна повинна повною
мірою забезпечувати значний рівень викладання
офіційними мовами ЄС для меншин на додаток до
вивчення державної мови. Також рекомендовано поліпшити якість викладання державної мови для представників нацменшин.
Рекомендації комісії будуть повністю враховані
Україною, заявив міністр закордонних справ Павло
Клімкін. За його словами, комісія констатувала, що
український закон залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з нацменшин рідної мови.
Конкретні ж положення і деталі будуть закріплені в
Плані реалізації Закону «Про освіту» і в Законі «Про
загальну середню освіту», який саме розробляється.
Він також зазначив: «Надзвичайно важливо, що Венеціанська комісія назвала посилення позицій державної
української мови в освіті та обов’язковість її вивчення
всіма громадянами країни не тільки законним, але й
похвальним».

В УКРАЇНІ

ФУНДАМЕНТ ЗАКЛАДЕНО.

яких, за даними Мінрегіонрозвитку, за 9 місяців 2017
року збільшилися на 31,1
млрд грн у порівнянні з
аналогічним періодом 2016
року і склали 134,9 млрд
Наприкінці жовтня Світовий банк оприлюднив нові результати
грн. А власні доходи ОТГ
зросли на 83% і досягли 6,3
міжнародного авторитетного рейтингу легкості ведення бізнесу
млрд гривень.
DoingBusiness. За його підсумками, Україна піднялась на 4 позиції
«Ці мільярди – відремоні посіла 76 місце серед 190 країн світу, а за показником «отримання
товані або побудовані дородозволів на будівництво» рекордно покращила свої позиції і потрапила ги, школи і лікарні. Це закуплена в містах комунальна
у топ-40 країн. Як вдалося досягти таких результатів у будівельній
техніка, тролейбуси і трамсфері і які ще зміни відбулися у галузі, досліджували експерти Центру
ваї. Виграло кожне місто»,
громадського моніторингу та контролю.
– підкреслив глава держави
Петро Порошенко.
називають
хаотичну
забудороботи,
виділяти
земельні
ВІД КРИЗИ – ДО «БУМУ»
ву населених пунктів. Буді- ділянки, проводити переОстанній великий бу- вельники нерідко нехтують вірки на будмайданчиках і МЕНШЕ ДОВІДОК,
дівельний «бум» в Україні генеральними містобудівни- вирішувати питання щодо БІЛЬШЕ КОНТРОЛЮ
припав на 2011 рік, коли ми планами та необхідністю початку будівельних робіт
На думку експертів, на
держава готувалася до про- розвивати прилеглу інф- і прийняття в експлуатацію
будівельний
ринок позиведення чемпіонату з фут- раструктуру, а також часто нових і відремонтованих
болу «Євро-2012». Потім знищують зелені зони і руй- споруд. На сьогодні вже 86 тивно вплинули законодатемпи будівництва пішли на нують архітектурний вигляд громад користуються но- вчі зміни. Цього року уряд
максимально спростив проспад, невеликий стабільний міст.
вими повноваженнями. Це цедуру реєстрації докуменприріст у 3,5–10% щорічно
«Маємо яскравий при- дозволяє громадянам ефек- тів на будівництво об’єктів
зберігався лише у житлово- клад, як висотною забудо- тивно впливати на місто- незначного класу наслідків
му секторі. Однак минуло- вою знищили цілий район будівну ситуацію у своєму (СС1). До таких належить
го року Державна служба у Львові –   Погулянку. Так населеному пункті. Тож за власне приватне житло, дачстатистики України вперше само втраченою є частина останні два роки в регіонах ні будиночки, адміністраза чотири роки зафіксува- міста між вулицями Шев- значно пожвавилося зве- тивно-побутові приміщення
ла ріст обсягів будівельних ченка та Олени Степанівни. дення об’єктів соціальної для малого та середнього
робіт у всіх сегментах бу- Ця висотна забудова просто інфраструктури – шкіл, ліка- бізнесу (наприклад, склади
дівництва. Це явище спо- перекрила ландшафт істо- рень, спортивних майдан- чи магазини, у яких постійстерігається і цього року. ричного міста», – розповідає чиків тощо.
но перебуває не більше 50
Загальний приріст за 10 мі«Щороку ми відкриваємо осіб). Тепер можна починанауковий співробітник ДП
сяців 2017 року склав 23%,
по одній обласній лікарні. ти зводити такі споруди вже
зокрема зведення житло- «Укрзахідпроектреставра- Реконструюємо медзакла- наступного дня після подація»
Оксана
Бойко.
вих будівель збільшилося
ди, які не бачили ремонту чі повідомлення у ДАБІ. А
на 13%, нежитлових – на НА РОЗСУД ГРОМАДИ
десятиліттями. Нове життя можливість зробити це в ре27%. Будівництво інженервже отримала обласна дитя- жимі он-лайн робить процес
Одним із факторів, який ча поліклініка, нині – Центр ще простішим і зручнішим.  
них споруд зросло майже
будівельному матері та дитини імені Рудна третину – 28%. У грошо- посприяв
Дозволи на будівництво
вому еквіваленті загальний «буму», експерти вважають нєва, наступного року від- тепер потрібно оформляти
системи криваємо нове хірургічне лише для зведення приміобсяг робіт склав 73,5 млрд децентралізацію
грн.
будівельного
контролю, відділення», – розповідає щень середнього та знач«Цей рік продовжує пока- що стартувала у 2015 році. голова Дніпропетровської ного класу наслідків (СС2 та
зувати, що галузь стабільно Державна архітектурно-бу- ОДА Валентин Резніченко.
СС3). Це житлові комплекси,
розвивається, – наголошує дівельна інспекція України
Доля таких будівель те- офісно-торговельні та роззаступник міністра регіо- (ДАБІ) поступово передає на пер залежитьвід рішень міс- важальні центри, промиснального розвитку, будів- місцевий рівень право при- цевої влади і наповнення лові споруди, об’єкти гроництва та ЖКГ Лев Парцха- пиняти незаконні будівельні місцевих бюджетів, доходи мадського, виробничого та
ладзе. – І дуже добре, що
інженерно-транспортного
позитивна тенденція спостепризначення.
рігається не стільки у столиТакож були скасовані каці, як усі звикли, а в інших
тегорії складності споруд. За
регіонах України. Лідерами
словами міністра регіональє Житомирська, Кіровоградного розвитку, будівництва
ська, Запорізька, Одеська та
та ЖКГ України Геннадія
Київська області».
Зубка, раніше найбільше
Сплеск будівельної аккорупційних
зловживань
тивності позначився на варвиникало саме у питанні витості квадратних метрів. За
значення категорії складноссловами президента Спілки
ті об’єкта, що в свою чергу
фахівців з нерухомого майвпливало на вид дозвільнона України Віктора Несіна,
го документа (декларація
цього року на столичному
або дозвіл). Тепер цю копервинному ринку житла
рупційну складову усунуто.
можна було придбати кварПри цьому був посилений
тиру за ціною 500–600 дол.
контроль під час введення
за кв. м і навіть дешевше. Ця
будівлі в експлуатацію, що
ситуація грає на руку спожисприяє викорененню незавачам, втім, невигідна забуконного будівництва та змудовникам. За підрахунками
шує забудовників виконуваріелторів, пропозиція у найти сучасні вимоги і приписи
більших містах України, зощодо приміщень, зокрема,
крема у столиці, перевищує
обладнувати їх загальнобупопит у десятки разів.
динковими лічильниками,
«При будівництві 200
пандусами, використовуваквартир вдається продати
ти енергоефективні техноза рік тільки 10. Тому у найлогії тощо.
ближчі два-три роки ми по«Завдяки зрозумілим та
бачимо безліч заморожених
прозорим правовим механізмам у будівельній сфері
будівельних об’єктів», – вваУкраїни за останні місяці
жає експерт з питань нерувиокремилося кілька позихомості Ярослав Цуканов.
тивних тенденцій. По-перОднак із такими прогнозами
ше, на ринку з’явилися нові
не погоджується генеральінвестори малого і середний директор державної бунього сегменту. По-друге,
дівельної корпорації «Укрменше стало самочинної
буд» Олег Майборода. За
забудови», – підкреслив гойого словами, обсяги пролова Держархбудінспекції
дажів зростають практично
Олексій Кудрявцев.
пропорційно обсягам будівВлада планує продовжиництва. До того ж на ринку
ти процес оптимізації будізберігається так званий відвельного законодавства та
кладений попит, тобто чиухвалити низку законів, які
мало потенційних покупців
ще більше наблизять Украготуються придбати житло
їну до європейських норм.
найближчим часом.
Серед негативних тенЦентр громадського
денцій спеціалісти також
моніторингу та контролю

Що змінилося в будівельній галузі?

В УКРАЇНІ
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«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»:

R

тарифи на комунальні послуги
повинні бути знижені мінімум удвічі
Борги населення за оплату житлово-комунальних послуг перевищили вже мільярд
доларів. Та поки українці продовжують біднішати, в наступному році влада планує значно
скоротити кількість субсидіантів, оскільки вже сьогодні зрозуміло, що закладених на
субсидії коштів на 2018 рік не вистачить на покриття всіх потреб.
Юлія УСТЕНКО

Д

ля захисту людей
ще півтора роки
тому
депутати
фракції «Опозиційного блоку» внесли
до Верховної Ради пакет законопроектів щодо
зниження тарифів і введення мораторію на їхнє
подальше
підвищення.
Проте влада відмовляється їх виносити на порядок денний парламенту.
А при підготовці проекту
Держбюджету-2018 «коаліція» відхилила пропозицію опозиціонерів врахувати додаткові джерела
надходжень до бюджету
за рахунок реального, а
не офіційного рівня інфляції, при цьому вдвічі знизивши комунальні
тарифи, що дозволило б
заощадити 28 мільярдів
на субсидії.
За словами лідера «Опозиційного блоку», народного депутата Юрія Бойка,
ситуацію, коли українці
масово зубожіють і не можуть оплачувати рахунки
за послуги ЖКГ, спровокувала нинішня влада.

Юрій Бойко: Додавши пенсіонерам 200–300 гривень в якості «осучаснення» їхніх пенсій, влада
відібрала у них 300–500 гривень субсидій

«Коли
«Опозиційний
блок» прийде до влади, ми
скасуємо всі ганебні, антинародні пенсійну і медичну реформи та непідйомні
тарифи на послуги ЖКГ,
знизивши їх удвічі. Ми
розуміємо, що набагато
важливіше сьогодні зменшити тарифи і підняти лю-

дям зарплати й пенсії, щоб
вони не були залежними
від держави і субсидій. Ми
повернемо людям нормальне життя та надію на
краще майбутнє», – наголосив Юрій Бойко.
Так, якщо станом на 1
січня 2016 року сукупний
борг населення за послуги

ЖКГ становив 11,5 млрд
гривень, то на 1 листопада 2017 року мова вже
йде про 28 млрд гривень.
Причина очевидна: за останні 3,5 років тарифи на
комунальні послуги збільшилися в середньому в 4,8
разів. Через зубожіння людей кількість одержувачів

Чого чекати українцям від
держбюджету – 2018. ТОП–10 змін

Парламент прийняв
держбюджет на
наступний рік. Чого
чекати від головного
фінансового документу
країни громадам,
бізнесу та українцям.
7 грудня близько 23:30
ночі Верховна Рада прийняла державний бюджет
України на 2018 рік. У процесі підготовки до другого
читання доходи бюджету
були збільшені на 36,6
млрд грн до 913,6 млрд
грн, видатки – на 40,5
млрд грн до 988,6 млрд
грн. Дефіцит зріс до 81,8
млрд грн. Офіційна підстава коригування – зміна
макропрогнозу. У кінці
грудня уряд уточнив макропрогноз номінального

ВВП на наступний рік та
переглянув прогноз по інфляції з 7% до 9%.
Однак під час розгляду
бюджету безпосередньо у
сесійній залі депутати ще
більше розширили видатки, у тому числі на апарат
Верховної Ради (+60 млн
грн), Державне управління
справами (+ 26 млн грн),
Кабмін (+ 28,5 млн грн),
Генпрокуратуру
(+400
млн грн), а також прийняли
окремі податкові пільги. Ці
рішення не були заплановані та прораховані з точки
зору фіскального ефекту.

1 січня, 1 липня та 1 грудня. Із 1 січня прожитковий
мінімум складе 1700 грн,
мінімальна зарплата –
3723 грн.
2. При доопрацюванні
бюджету до другого читання депутати збільшили
видатки на комунальні
пільги та субсидії на 15,9
млрд грн – до 71 млрд
грн. У початковій (вересневій) редакції бюджету
видатки на комунальні
субсидії передбачалися у
розмірі 55 млрд грн. Окрім
того, Мінфін наполягав на
передачі функцій з фінансування комунальних пільг
ОТЖЕ, ЯК ДЕПУТАТИ ЗМІНИЛИ на рівень місцевих бюджеДЕРЖБЮДЖЕТ І ЧОГО ВІД ЦИХ тів. Ціна питання – додаткові видатки для міст на
ЗМІН ЧЕКАТИ УКРАЇНЦЯМ?
рівні 7 млрд грн. При до1. Соцстандарти зро- опрацюванні бюджету до
статимуть тричі на рік – з другого читання від цієї ідеї

вирішили відмовитись – не
всі міста зможуть «потягти»
додаткові видатки.
3. Пільги на імпорт
електрокарів. Депутати
звільнили від оподаткування ПДВ та акцизом операції з імпорту електромобілів. Термін дії пільг – один
рік.
4. Рента знизиться.
Депутати узаконили термін «нова свердловина».
Це свердловина, буріння
якої почалося після 1 січня
2018 року. Ставки ренти на
газ для нових свердловин
складуть 12% і 6%, залежно від глибини покладів: до
5 км чи понад 5 км. Пільгові ставки ренти для нових
свердловин діятимуть до 1
січня 2023 року. Рента на
газовий конденсат із 1 січня 2018 року знизиться із

субсидій зросла більше ніж
у 6 разів. Втім, зменшення
соціальних норм споживання газу, підвищення
мінімальної
заробітної
плати призвело до того,
що до жовтня 2017 року у
620 тисяч сімей забрали
право на субсидії. А в наступному році, відповідно
до прийнятого антисоціального бюджету, їх отримають ще менше сімей:
на субсидії заплановано
лише 71 млрд грн.
«Соціальну нерівність
поглибила так звана «пенсійна» реформа, адже
після перерахунку хтось
отримав тисячні надбавки,
а інші – нічого або кілька
сотень гривень, які вже
з’їдає інфляція. Додавши
пенсіонерам 200–300 гривень в якості «осучаснення» їхніх виплат, Кабмін
відібрав у них 300–500
гривень субсидій. Наразі
загальна кількість громадян, які мають право претендувати на допомогу від
держави, становить понад
60%. А це вже ситуація,
неможлива в нормальній
країні», – зазначив лідер
опозиціонерів.
Голова «Опоблоку» Київщини, депутат Київської
обласної ради Олександр
Качний розповів, що «Опозиційний блок» уже два
роки судиться з владою
через тарифи на газ, воду,
опалення та електрику.
Однак, за його словами,
процеси штучно затягуються, судові засідання
відкладаються та переносяться, що є свідченням
того, що добробут людей
владу не особливо турбує.
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«Держава повинна допомагати бідним, а не заганяти всіх у бідність. На
прийомах громадян і під
час зустрічей із колективами жителі різних куточків
Київщини скаржаться, що
багатьом зменшили обсяг субсидій у порівнянні
з минулим роком, а хтось
і взагалі її не отримав.
Люди доведені до злиднів
та економлять, як тільки
можуть. А якщо влада виконає постанову Кабміну
і підвищить ціну на газ на
18 відсотків, без субсидії
оплачувати послуги ЖКГ не
зможуть 90% українських
сімей. Так далі тривати
не може. Влада повинна
перестати знущатися над
людьми. Ми наполягаємо, щоб тарифи на житлово-комунальні послуги
були знижені, як мінімум,
удвічі. І тільки-но «Опозиційний блок» прийде до
влади, ми це обов’язково
зробимо, накладемо мораторій на підвищення
тарифів і повернемо державний контроль над цінами на товари першої необхідності», – підкреслив
Олександр Качний.

ДЕРЖАВНІ СПРАВИ
45% до 29% та з 21% до
14% залежно від глибини
покладів: до 5 км чи понад
5 км.
5. Передбачена можливість сплати ПДВ в
розстрочку протягом 24
місяців при імпорті обладнання. Нововведення
стосується імпорту електричних машин та їх комплектуючих, різних видів
механічного обладнання,
оптичних апаратів, медичного або хірургічного обладнання та ін.
6. У наступному році акцизи на тютюн зростуть
на 29,7%, а потім протягом восьми років щорічно
збільшуватимуться на 20%
поки не досягнуть рівня 90
євро за 1000 сигарет. За
розрахунками тютюнового
виробника Філіп Морріс
Україна, в наступному році
сигарети подорожчають на
4–5 грн на пачку.
Акцизи на лікеро-горілчані вироби, вино та пиво
не змінились – на їх ціну в
наступному році впливатиме інфляція і вартість необхідних для виробництва
імпортних складових.
7. Медична реформа
відкладається на півроку.
До 1 липня 2018 р. парламентарі залишили чинний
механізм
фінансування
сфери охорони здоров’я.
Причина в тому, що Національна служба здоров’я
– новий орган, що повинен
відповідати за фінансування сфери, не запрацює з
початку наступного року,
оскільки ключовий реформаторський законопроект

про державні фінансові
гарантії надання медичних
послуг досі не підписані
президентом.
8. Освітня субвенція
встановлена у розмірі
62,1 млрд грн, медична
– 57,4 млрд грн. Обсяги
цих субвенцій – одне з найбільш дискусійних питань
під час підготовки проекту
бюджету до другого читання. У порівнянні з початковим варіантом бюджету
до другого читання їх було
збільшено на 0,9 та 0,7
млрд грн відповідно.
9. Видатки державного
бюджету на соціально-економічний розвиток територій (субвенція соцекономрозвитку) заплановані
в обсязі 5 млрд грн.
10. Змінився принцип
зарахування екологічного податку. Якщо зараз до
державного бюджету надходить 20% цього податку,
а 80% залишається містам,
то в наступному році розподіл буде 50:50. Внаслідок такого маневру доходи
місцевих бюджетів зменшаться на 1,2 млрд грн.
У наступному році бюджет буде коригуватися.
Головна підстава – плани уряду підвищити мінімальну заробітну плату з
теперішніх 3200 до 4100
грн. Коли саме відбудеться підвищення – невідомо,
рішення планується прийняти після аналізу наповнення бюджету у першому
кварталі наступного року.
Галина КАЛАЧОВА,
редактор VoxConnector
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Світ врятує
доброта!

нвалідність – одна
із форм соціальної
нерівності. Важливо,
щоб такі люди не почували себе скутими у
можливостях і правах,
адже на їх долі і так випали важкі випробування. І ми повинні пам’ятати, що є люди, які
потребують нашої допомоги, захисту, поваги
і співчуття. Вони за станом здоров’я не можуть
самостійно пересуватися, бачити, чути або піклуватися про себе. Тому
люди з інвалідністю потребують турботи інших. А
дбають про них соціальні робітники територіального центру, які приносять продукти, оплачують
комунальні послуги, прибирають у домівках тощо.
Звичайно, «Міжнародний день людей з інвалідністю» можна назвати святом, однак цей день підкреслює досягнення нашого забезпечення рівних прав
інвалідів і їх участі в житті суспільства. Однак це і час
для підбиття підсумків. Оцінити, що вже зроблено
для цієї категорії громадян, проаналізувати фактичне положення людей з особливими здібностями в суспільстві і прояснити плани для покращення їх життєвої дороги. У цей день важливо нагадати суспільству
про проблеми, з якими щоденно стикаються люди з
інвалідністю. Вони перебувають на межі виживання.
Готуючись до «Міжнародного дня людей з інвалідністю», адміністрація Територіального центру
звернулась із проханням про допомогу нужденним,
проте відгукнулося небагато. Але тих, хто простягнув руку допомоги, ми хочемо відзначити: селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка, генерального
директора ТОВ «Віста» Інну Лисенко, генерального
директора «Агрохолдінг» Сергія Загороднюк, в.о.
директора «Лісопроект» Миколу Васькевича, генерального директора ТОВ «Енергопостач» Юрія
Краснопольського, підприємство ТОВ «Сигма, ЛТД
К», місцевих депутатів – Святослава Куценка, Ігоря
Панасюка, Андрія Страховського, Максима Плешка,
Максима Мельника і, як завжди – Романа Дріжденка.
У цей непростий час маломобільні люді як ніколи потребують підтримки добрих і чуйних земляків. Розвозячи продуктові пайки нашим підопічним,
можна було побачити сльози радості і почути щирі
слова вдячності.
Адміністрація територіального центру дякує всім
спонсорам, які допомогли провести «Міжнародний
день людей з інвалідністю»! Спасибі за повагу до
людей старшого покоління, порозуміння, моральну
і матеріальну підтримку! Бажаємо успіхів у роботі,
процвітання і сподіваємось на подальшу співпрацю.
Поліна УЛЬЯНОВА

Світлій пам’яті
Антоніни Набок

Приірпіння спорожніло
ще на одну добру і світлу
людину. Передчасно на
66-му році життя відійшла
у Вічність великий патріот
бібліотечної справи, віддана дружина, любляча
мама і турботлива бабуся,
залишивши по собі живі,
незабутні спогади у наших
серцях.
Понад 43 роки Антоніна
Миколаївна Набок віддала бібліотечній справі в
Ірпені. Закінчивши в 1974 році Київський державний інститут культури ім. Корнійчука, як молодий
спеціаліст прибула до Ірпінської міської бібліотеки
для дітей, де працювала на посаді бібліотекаря. З
1986 року стала заступником директора Ірпінської
централізованої бібліотечної системи по роботі з
дітьми.
Антоніна Миколаївна була невтомним організатором і натхненником багатьох масових заходів для
дітей і юнацтва, які проводились спільно з управлінням освіти та науки Ірпінської міської ради. Ми
її будемо згадувати не лише як шановану колегу та
керівника, а й друга, порадника, «швидкою допомогою» у вирішенні як професійних, так і особистих
проблем.
Сумуємо. Висловлюємо глибоке співчуття рідним
та близьким із приводу непоправної втрати.
Колективи відділу культури, національностей та релігій ІМР
та Ірпінської міської бібліотечної системи

ВІРА

ЧУДОТВОРЕЦЬ
Образ цього святого
споконвіку був чи не
в кожній хаті. Його
найчастіше просять про
допомогу в критичних
ситуаціях. Святитель
Миколай, архієпископ
міста Міри Лікійські в
Малій Азії, який за свого
земного життя ніколи
не бував у наших краях,
став найулюбленішим
святим українського
народу. 19 грудня
Церква вшановує його
пам’ять, а діти (і не
лише вони) шукають
під подушками його
подарунки.
Народився майбутній
святитель у другій половині
III століття в місті Патари в
малоазійській області Лікія.
Нині це територія турецької провінції Анталія – місця відпочинку багатьох
туристів з України. Батьки
Ніколаоса (приблизно так
звучить це ім’я грецькою
мовою) були вельми заможними людьми та водночас благочестивими християнами. Вони довго не мали
дітей і до старості просили
Бога дати їм сина, обіцяючи
присвятити його служінню
Всевишньому.
Миколай із дитинства
відрізнявся від однолітків:
уникав гріховних розваг,
суворо постував, багато
часу уділяв молитві, читанню Святого Письма і духовних книг. Іноді цілі дні
проводив у Божому храмі.
Його дядько, місцевий єпископ, висвятив юного племінника у пресвітерський
сан. Вирушаючи в Палестину, владика доручив Миколаю управління єпархією.
Саме тоді молодий священик, який отримав великий
спадок від батьків, урятував
бідну родину, ночами підкидаючи у вікно її хатини
золото. Очевидно, цей факт
і став основою традиції ро-

бити подарунки на свято
Миколая.
Після повернення дядька додому на Святу Землю
вирушив сам св. Миколай.
Подорожуючи морем, він
передбачив велику бурю, а
потім силою молитви приборкав стихію. На кораблі
святий воскресив матроса,
який розбився, впавши зі
щогли на палубу. Коли судно приставало до берега,
Божий слуга зцілював місцевих жителів від невиліковних хвороб та виганяв
злих духів.
Повернувшись у Лікію,
св. Миколай поселився в
монастирі. Проте незабаром отримав повеління від
Бога повернутися до життя
в миру. Він прибув у місто
Міри, де, на відміну від
рідних Патар, міг уникнути
слави й почестей. Якраз у
той час там помер архієпископ, але собор архієреїв,
який зібрався в Мірах, ніяк
не міг обрати його наступника. Тоді Господь через
одкровення сам указав їм
на св. Миколая.
Святитель був зразком
християнського життя і
пастирського служіння. У
часи імператора Діоклетіана (284–305 рр.), коли
Церква зазнавала гонінь,
архієпископ Мір Лікійських
сміливо проповідував ім’я
Христове, за що потрапив
до в’язниці, де продовжував укріплювати віру співвітчизників.
Наступник Діоклетіана
припинив переслідування
Церкви, і святитель знову
зайняв Мірлікійську кафедру. У той період він
особливо
прославився
ревністю в боротьбі проти язичництва і єресей. На
початку IV ст. найбільшої
шкоди Церкві завдавала
єресь пресвітера Арія, який
заперечував
божественність Христа. У 325 р. рівноапостольний імператор

Константин скликав Перший Вселенський Собор, на
якому аріанство було засуджене. Св. Миколай палко
відстоював чистоту віри. За
переказом, під час Собору,
не стерпівши богохульства
Арія, святитель ударив єретика по щоці. За це його
позбавили архієрейського
омофора та зачинили в
тюремній вежі. Тоді багато
отців мали видіння, в якому
Господь і Богоматір подали
св. Миколаю Євангеліє й
омофор. Святителю повернули свободу і сан.
Після Собору архієпископ
продовжував утверджувати
у вірі християн, навертати
до неї язичників та напоумлювати єретиків. Він зажив
слави миротворця, захисника невинно засуджених та
рятівника від наглої смерті.
Святий угамував кривавий
бунт у Фрігії, зупинив страту трьох несправедливо
звинувачених жителів Мір,
а згодом, з’явившись уві сні
царю та градоначальнику,
врятував від монаршого
гніву трьох царських воєвод, яких обмовили вороги.

Св. Миколай творив багато чудес. Ще за життя він
не раз у надприродний спосіб допомагав людям, що
потрапляли в біду. Наприклад, життєпис святителя
розповідає, як він з’явився
на судні, якому загрожувала неминуча загибель від
страшної бурі, і привів його
в гавань. З того часу моряки вважають Миколая Угодника своїм покровителем.
Святий Миколай дожив
до глибокої старості й мирно відійшов до Господа 19
грудня (за новим стилем)
342 року. Його нетлінні
мощі, які нині перебувають
в італійському місті Барі,
рясно мироточать. А сам
святий і досі приходить на
допомогу тим, хто про неї
просить.
В іконостасі ірпінського
університетського
храму
свт. Миколая Чудотворця є
образ цього великого Божого угодника з часточкою
його святих мощей.
Володимир СИНЕВИДСЬКИЙ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ТАРИФІВ
На виконання Наказу Мінрегіону від 30.07.2012 року № 390 ТОВ «ПЖ Комфортний дім» повідомляє, що
для мешканців будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 24 пропонуються тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій в розмірі 6,77 грн. за 1 кв.м.

ПЛАНОВИЙ РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СКЛАДОВИМИ ТАРИФУ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Назва послуги

Вартість (грн.) Періодичність надання

1. Прибирання прибудинкової території поливання. дворів, клумб та газонів

1,65

Вт.-сб.

2. Прибирання сходових клітин та коридорів

1,81

Вт.-сб.

3. Вивезення побутових відходів, перевезення, перероблення, утилізіція,
знешкодження та захоронення (договір)

0,48

Не менше 2 разів на тиждень

4. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів
зовнішнього благоустрою

0,25

За потребою

5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання

0,16

Вт-сб.,
Нд- у разі невідкладної необхідності

7. Технічне обслуговування димовентиляційних каналів (договір)

0,11

2 рази на рік

8. Технічне обслуговування та ремонт мереж електропостачання та електрообладнання 0,85

Пн-нд у темний період доби

9. Дератизація, дезінсекція

0,01

За потребою

10. Технічне обслуговування ліфтів, електроенергія для ліфтів

0,65

Цілодобово

Всього витрат

5,97

Рентабельність 8%

0,48

Єдиний податок 5%

0,32

ВСЬОГО, грн.

6,77

Пропозиції та зауваження до тарифу можна подати до 25.12.2017 року за адресою:
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-К, офіс 126 - ТОВ «ПЖ Комфортний дім» та 08200,
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а – Ірпінський міськвиконком.

Заступник директора Н.В. Козак

НА ДОЗВІЛЛІ

№ 50. 15 грудня 2017 року

СМАЧНО І ПРОСТО

РІЗДВЯНИЙ ПІСТ – 2017: рецепти пісних страв
ПИРІГ
КАПУСТЯНІ
ІЗ ЛАВАША
КОНВЕРТИКИ
З ГРИБАМИ
ІНГРЕДІЄНТИ:
І СИРОМ
Качан капусти;

Гречка – 1 склянка;
Цибуля – 2 шт;
Лаваш тонкий – 2 шт
Морква – 3 шт;
Яйця – 2 шт
Кріп і петрушка;
Сир – 150 г
Рослинна олія, сіль,
Печериці – 100 г
ки за розміром форми
ПРИГОТУВАННЯ:
Петрушка – 10 г
для випікання. Печери- перець чорний.
Змішуємо яйця з йо- ці нарізаємо дрібними
Натуральний йогурт –
гуртом і спеціями. Ла- кубиками, сир натирає- СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
250 мл
Спеції – за смаком
ваш розрізаємо на лист- мо на крупній тертушці,
Дрібно нарізаємо цизелень нарізаємо дріббулю, моркву і обсмажуно. Лист лаваша валяємо
в яєчній суміші і викла- ємо в олії. Паралельно
даємо у форму, змаще- варимо гречку і потім
ну маслом. Викладаємо змішуємо з цибулею.
печериці,
посипаємо Акуратно поділяємо лизеленню і сиром. Так пе- стя капусти і варимо.
ремежовуємо шари. Ос- Після цього кладемо
таннім шаром повинен їх у друшляк, щоб стебути лаваш. Пиріг поси- кла вода. На середину
паємо сиром, виливаємо
залишкову яєчну суміш листя покласти фарш,
на поверхню запіканки. згорнути конвертиками,
Випікаємо при 180 обсмажити. При подачі
градусах до рум’яної окремо додаємо зелень
шкуринки.
за смаком.

ІНГРЕДІЄНТИ:
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Народний календар
18 – 24 грудня
ІМЕНИНИ

18 грудня – Анастасії, Сави.
19 грудня – Миколая (Святого Миколая Чудотворця). На відміну від
весняного (22 травня), зимового Миколая відзначали особливо урочисто.
Вважалося, що він захисник усіх бідних
і знедолених. Та найбільше його пошановували діти,
для яких він був почесним охоронцем.
20 грудня – Анатолія, Івана, Павла, Амвросія, Андросія.
21 грудня – Кирила.
22 грудня – Ганни (Зачаття Святої Анни). Від Ганни зима набирає розгін. «Прийшли Ганки – сідай у
санки», – полюбляють нагадувати літні люди. Після
цього дня світло повертається на літо, а зима – на
морози. Відтак у народі свято Ганни називали ще
«родинами сонця». На 22–23 грудня припадає найкоротший день і найдовша ніч. Це день зимового
сонцестояння.
23 грудня – Ангеліни, Івана.
24 грудня – Данила.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ

19 грудня — День адвокатури
22 грудня — День енергетика, День дипломатичної
служби України.
24 грудня — День працівників архівних установ
України.

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для стрижки: 22 грудня.
Несприятливі дні для стрижки: 18, 19,
20, 21, 23, 24 грудня.

СПРАВИ

18 грудня – можливі неприємності:
матеріальні втрати, псування речей.
Ревнощі, уразливість і підозрілість
можуть призвести до розладу з
коханими. Поведінка дітей залишить
бажати кращого.
19 грудня – ранок використовуйте для
зміцнення особистих і ділових стосунків,
спілкування з людьми, старшими за віком або
статусом. До обіду знизьте активність, все одно
вона не принесе результатів.
20 грудня – шосте чуття сьогодні заслуговує на
повну довіру! Вдало підуть справи, що вимагають
знання психології.
21 грудня – перша половина дня підходить для
побутових справ, закупівель для дому, спілкування
з батьками і молодшим поколінням сім’ї. Увечері
з’явиться бажання вийти в люди: відвідати
ресторан, театр, сходити в гості. Не перестарайтеся
з широтою розмаху!
22 грудня – не дуже продуктивний день:
млявість і неуважність будуть заважати роботі.
Краще розслабитися, відпочити, послухати
медитативну музику. Корисні ароматерапія, теплі
ванни.
23 грудня – нерозуміння домочадців, сімейні
проблеми можуть позбавити вас душевної
рівноваги. Намагайтеся нормально харчуватися і
не нервувати за їжею: сьогодні вразливий шлунок.
День гарний для вирішення матеріальних питань.
24 грудня – найвдаліший день місяця.
Настрій дня – діяльний і оптимістичний. Можна
відправитися в подорож, виступити перед публікою,
зайнятися саморозвитком. Пощастить шукачам
романтичних пригод.

Магнітні бурі

Магнітні коливання можливі 19, 24 грудня.
Магнітні бурі очікуються 18 грудня.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Як освіжити повітря за допомогою чайних
пакетиків
Покладіть кілька звичайних сухих чайних пакетів в
будь-яку відкриту ємність і поставте в холодильник.
Ці пакетики з чаєм знищать усі зайві запахи з холодильника.
Як почистити електронні гаджети
Для чищення електронних гаджетів не обов’язково купувати дорогі рідини. Придбайте звичайні
дитячі вологі серветки. Вони виконають це завдання
анітрохи не гірше.
Як вивести пляму
З появою сучасних хімічних засобів для виведення
плям, усі забули про старий і добрий перекис водню.
Якщо нанести його на пляму на кілька хвилин і ретельно потерти, то пляма зникне.
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Вітаємо
з Днем народження!

Світлану Володимирівну Берегову –

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів,

Людмилу Миколаївну Цвіцинську –
діловода загального відділу,

Романа Вікторовича Шелевея –

головного спеціаліста інспекції Державного
архітектурно-будівельного контролю
Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен
І минає легко береги круті
І любові буде хай він завжди повен –
То найголовніше у людськім житті!
Незабутніх вражень і подій щасливих
Хай дарує доля в щедрості своїй,
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються кращі з заповітних мрій!

Для мешканців Приірпіння запустили нові електрички

Жителі Ірпеня, Бучі, Немішаєвого і Ворзеля у години пік доїжджатимуть до Києва за лічені хвилини.
12 грудня ПАТ «Укрзалізниця» запустило пілотний проект з налагодження залізничних перевезень
довкола великих міст.
«Маршрут Святошин-Клавдієво-Святошин обрали через його завантаженість. Ми сподіваємось, що серед мешканців Ірпеня та Бучі він буде популярним», – зазначив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
До звичайного розкладу руку електропоїздів додали ще дві модернізовані електрички (7001-7022) для перевезення пасажирів у години пік. У старих електропоїздах ЕР9 оновили вагони, змінили сидіння і додали електронні табло. «Човникові» електрички курсують у будні кожних 35-65 хвилин. Перший потяг вирушає з Немішаєвого
о 6:16, останній прибуває на станцію «Святошин» о 19:44. За словами Євгена Кравцова, такий проект допоможе
зробити трудову міграцію населення більш зручною і розвантажити автомобільні дороги.
Деякі мешканці Ірпеня вже встигли скористатись новими потягами, що курсують за форматом «човниковий
рух», і діляться своїми враженнями. «Сьогодні я перевірив нововведення. Контролери вічливі і є поліція», – розповідає мешканець Ірпеня Сергій.
«До Святошин можна доїхати за 10 хвилин і без заторів. Дуже непогано», – пише ірпінчанка у Facebook.
Нагадаємо, що керівництво «Укрзалізниці» планує організувати такі перевезення і довкола інших великих міст
України.

Розклад руху додаткових електричок

З повагою, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Вітаємо з Днем народження
інвалідів війни:
Миколу Івановича Алєксєєва,
Валерія Олександровича Малашенка!
Бажаємо сил, здоров’я, натхнення!
У спілкуванні – мудрість передати,
Бажаєм, щоб завжди, в свята і будні
Веселий гомін був у Вашій хаті!
Щоб кожен день, хай сонечко чи злива,
Чи завірюха снігом укриває,
Хай радість відчува душа щаслива,
Що Ви потрібні людям і життя триває!
Рада інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

Дорогі ірпінці!
Щиро вітаю Вас із Днем Святого Миколая – світлим, добрим
і веселим святом – своєрідним
символом людської надії і віри у
краще майбутнє, що здавна називають найпершим із Різдвяних
та новорічних свят.
Цього дня, вшановуючи
доброго покровителя дітей,
а також усіх знедолених і
нужденних, пам’ятаючи про
взірцеву чистоту і щедру доброчинність Святого Миколая, ми
покладаємося на його допомогу
й опіку. Та потрібно пам’ятати,
що кожен із нас може щодня
виявляти уважність, любов і турботу до ближніх, роблячи
їх життя радіснішим, а цей світ кращим.
Нехай це свято принесе до наших домівок світлу
радість і добрі сподівання, а Святий Миколай обдарує
нас найкращими людськими чеснотами і благословить на
добрі справи.
Зичу всім миру, достатку, родинного затишку й душевного тепла!
З повагою, Олександр МАРКУШИН,
депутат Ірпінської міської ради

Шановні дорослі та маленькі
жителі нашого міста!
Прийміть щирі вітання з
Днем Святого Миколая! У цей
особливий день вітаю дорослих і дітей, усіх, хто вірить у
справжнє диво!
Нехай благословення
Святого Миколая не омине
жодної домівки і наповнить
особливою радістю серця!
Щиро бажаю, щоб у найкращих починаннях і добрих
справах кожен відчував
любов і підтримку, а задуми
і мрії обов’язково здійснювалися! Зігрійте своїм теплом
тих, кого обділила доля. Нехай добро і милосердя єднають
нас. Усім зичу прихильності та щедрості Святого Миколая,
успіху в добрих справах, достатку та затишку в оселях,
душевного тепла!
Бажаю діткам зростати здоровими, добрими і щасливими – батькам на радість, а Україні – на славу! Нехай
здійсняться всі найзаповітніші мрії, втілюються світлі надії,
відбуваються дива та твориться добро!

Дорогі жителі і гості Ірпеня!
Депутат Ірпінської міської ради

Ігор Іванович Оверко

вітає жителів міста з Днем Святого Миколая
і запрошує на святкування, яке відбудеться
23 грудня за адресою: Ірпінь, вул. Мечникова, 112-в
– ЖК «Синергія 2».

У ПРОГРАМІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:

- стабільну роботу з можливістю навчання
- заробітна плата від 6500 грн/міс

Контактна особа Олександр Леонідович
(050) 469-37-93
ТОВ «Бізнес-Фарватер»

З найкращими побажаннями здоров’я,
миру, здійснення мрій! Творімо добро разом!

(097) 626-57-79

- досвід роботи в порізці ДСП і обклейці ПВХ від 1 року
- досвід роботи на верстатах ALTENDORF, HOLZMA,
BRAND

Ми пропонуємо:

Початок об 11:00.

Можу купити монети,
паперові гроші
(СРСР та ін.), нагороди,
листівки, старовинні
іграшки і речі, статуетки,
годинники тощо.
Можливий викуп колекції.
Досить тримати вдома те,
що може принести Вам
гроші!

- розпиловочний центр HOLZMA
- кромкооблицювальна лінія BRAND
Вимоги:
- відповідальність, старанність.

- солодкі подарунки;   
- новорічні фотозони;
- конкурси;
- казкові герої;
- розваги;
- шоу мильних бульбашок;
- гарний настрій для всіх!

ПОТРІБНІ ГРОШІ?

КОМПАНІЇ НА МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
ПОТРІБНІ ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ:

На постійну роботу потрібен

ДВІРНИК

З/П – 3000 грн

м. Ірпінь, вул. Стельмаха , 9-в
(територія меблевої фабрики)
тел.: (044) 593-86-56,
(097)485-99-25,
(095) 272-16-02
дзвонити з 10:00 до 16:00

Ваш фактор успіху

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

ПРОФЕСІЙНО

КОНФІДЕНЦІЙНО

НАДІЙНО

ДОСТУПНО

РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

(097) 923-72-81 (095) 60-32-869
ПІДПРИЄМСТВО У М.КИЄВІ ПРОПОНУЄ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ.

Стоянка автомобіля в м. Ірпінь

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- наявність медичної довідки; - знання м. Києва
- відсутність шкідливих звичок
Довідка за тел.: (044) 230-69- 65

З повагою, Аркадій КОБРИНЕЦЬ,
депутат Ірпінської міської ради
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