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ЗАВЕРШУЄТЬСЯ

ПЕРЕДПЛАТА

на «Ірпінський вісник»
на 2017 рік!
Вартість передплати

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

с. 5
Вважається, що фундаментом
освіти є школа. Проте останнім часом
неріко доводиться чути про те, що
батьки відмовляються від щоденного
відвідування їхніми дітьми школи і
навчають їх удома. Наша редакція
вирішила поспілкувтися з такими
родинами і розібратися, що ж змушує
їх вдаватися до цього, і як такий
нестандартний підхід до навчання
позначається на розвитку та отриманні
освіти їхніх дітей?

Передплатити наше видання
можна в будь-якому
відділенні «Укрпошти»
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для кожного!
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ПОДІЇ
ДОСВІД

СЛОВО РЕДАКТОРА

До Ірпеня їдуть, дивляться і дивуються...
8 грудня до міста Ірпеня завітали делегації з двох міст, щоб перейняти досвід успішного
господарювання ірпінських колег: з міста Лубни Полтавської області у складі радника
голови Полтавської обласної державної адміністрації Сергія Корнієнко та голови
Комітету модернізації Полтавщини Олега Слизька та численна делегація з працівників та
депутатів міської ради Переяслав-Хмельницького, що на Київщині.

Не забути
незабутнє!
Білі-білі хороводи
Під нічними ліхтарями…
Запорошуючи сходи,
Сонний сніг дива виводить:
Білить ніч, мурує брами…
Сніг на землю зорі сіють,
Ним уже дороги вмиті,
І, здається, – все на світі
Грає сяйвом самоцвітів:
І на шубці, і на віях.

Перший заступник Ірпінського міського голови
Дмитро Христюк, заступник міського голови Лідія
Михальченко і керуючий
справами виконкому Дмитро Негреша розповіли про
успіхи Ірпеня у розвитку
інфраструктури міста, житлово-комунального господарства, збільшення бюджету розвитку тощо.
«Дуже часто у багатьох
громадах приходить до влади міський голова і депутати
з гарними ідеями, але вони
не можуть знайти спільну
мову і втілити в життя ті ідеї.
Бо немає спільного вектора.
То й відповідно немає динаміки руху вперед. На мою
думку, вам дуже пощастило
з міським головою і його
командою», – підкреслив
радник голови Полтавської

обласної державної адміністрації Сергій Корнієнко.
Далі була екскурсія містом. Гості побували на
міському стадіоні «Чемпіон», у Центрі надання адміністративних послуг – «Прозорому офісі». Відвідали
алею Героїв АТО та парк
«Покровський».
«Я буваю в Ірпені досить
часто. І щоразу Ірпінь мене
радує все більше», – ділиться своїми враженнями депутат Переяслав-Хмельницької міської ради Ігор Янчук.
«Міська
рада
Ірпеня
ефективно використала ті
можливості децентралізації
влади, які сьогодні задекларовані у нашій державі.
І це дало свій результат,
– зазначив секретар Переяслав-Хмельницької міської
ради Петро Бочарін. – На-

День, коли дякують
волонтерам

Ти стоїш під небом щедрим,
Терпко пахнуть віти хвої,
І між всесвітом й тобою –
Кілометри-міліметри…
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шій делегації сподобалося,
як у вас вирішується питання
надання адміністративних
послуг. Це – крок уперед».
«Мене приємно вражають темпи розвитку міста Ірпінь, нові методи та підходи
до управління, які у вас уже
діють», – ділиться вражен-

нями голова Комітету модернізації Полтавщини Олег
Слизько.
Варто зазначити, що останнім часом в Ірпінь часто
навідуються делегації з інших міст України, щоб переймати досвід нашого міста.
Офіційний сайт ІМР

14 грудня – це день, який наповнений
сумними спогадами – Україна вшановує
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській атомній електростанції.
Пам’ять про подвиг Героя Радянського Союзу Володимира Правика і сьогодні живе в Ірпені.
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І нічого не потрібно:
Тільки б жити і любити…
Сніг несе по всьому світу
Чисту зоряну молитву,
І за ним уже не видно
Ні образи, ані бруду…
Все на ранок білим буде…
Світлим буде.
Свято – в будні.
Перший сніг... Початок грудня…
Не забути незабутнє!
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

Перед волонтерською спільнотою Київщини гостинно
відчинила свої двері Київська обласна державна адміністрація. На захід з нагоди Міжнародного дня волонтера
були запрошені волонтери і волонтерські колективи Київської області. Волонтерам подякували за їхній неоціненний
внесок і допомогу Українській армії, привітали подяками і
нагородами. Після привітання волонтери мали можливість
поспілкуватися між собою, обговорити проблеми, з якими доводиться стикатися щоденно, шляхи їх вирішення,
основні напрямки волонтерської роботи. Приємно зазначити, що з Ірпеня було багато волонтерів, адже Ірпінь є
одним з центрів волонтерського руху Київщини.

740 мільйонів гривень – за 11 місяців
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Платниками податків Ірпінського регіону у січні-листопаді поточного року забезпечено надходження до Загального бюджету (без урахуванням ЄСВ) у сумі
742,1 млн грн, що перевищує минулорічний показник аналогічного періоду на
175 млн грн. Темп росту – 130,8%.
За листопад 2016 р. сума надходжень склала 81,8 млн грн, що більше надходжень відповідного місяця минулого року на 25,9 млн грн. Про це проінформувала представників
ЗМІ в.о. начальника Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Оксана Міюц. Сума
надходжень до Державного бюджету впродовж 11 місяців 2016 р. становить 219,0 млн грн, що на 19,6 млн грн більше
надходжень за відповідний період минулого року.
Надходження, що формують кошики місцевих бюджетів Ірпінського регіону, склали 523,1 млн грн, це на 155,4 млн грн
більше фактичних надходжень січня-листопада 2015 р. Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 219,5 млн грн.
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

Від усіх жителів чотирьох будинків №22, 20-б, 20-а,
20 по вул. Михайлівській в Ірпені –

ЩИРА ПОДЯКА
за зроблену котельню і повернене в оселі
тепло меру Володимиру Карплюку,
начальнику КП «Теплоенергопостач»
Юрію Краснопольському, головному інженеру Сергію Демурі.
Голова будинкових комітетів міліції
Ангеліна Георгіївна КОТЕНКО

► Ірпінь. Затримано
гаражного крадія
У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили й затримали 31-річного раніше
судимого жителя Вишгорода, який скоїв низку крадіжок із гаражних приміщень
в Ірпені. Він зламував замки і викрадав звідти цінне
майно, яке потім збував.
Підозрюваний зізнався
у скоєному. Речові докази –
крадені автомобільні шини
з гаражного приміщення
місцевої жительки – правоохоронці вилучили та невдовзі повернуть 29-річній
власниці. Наразі розшуку-

ються інші речові докази за
іншими епізодами.
Слідчими відкрито кримінальне
провадження
за ч. 3 ст. 185 (крадіжка)
КК України. Санкція статті
передбачає покарання у
вигляді позбавлення волі
строком від 3 до 6 років.
Поліцейські перевіряють
затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території
столичного регіону.
► Стоянка. Наркотики у
викраденому авто
11
грудня,
близько
14 години, на вул. Столичній у Стоянці правоохо-

ронці зупинили автомобіль
«Деу Ланос», за кермом
якого був 32-річний мешканець Київської обл., він
помітно нервував.
Під час перевірки документів, звірки ідентифікаційних номерів агрегатів
по автоматизованим базам
даних було встановлено,
що державний номерний
знак не належить даному
транспортному засобу, а
сам автомобіль з вересня
2016 р. розшукується Бориспільським відділом поліції.
Крім того, під час огляду салону автомобіля
правоохоронці в бардачку

виявили
поліетиленовий
пакет із подрібненою речовиною зеленого кольору
– рослинного походження,
зовні схожою на наркотичний засіб канабіс, вагою
близько 70 г.
Правоохоронці вилучили речовину й відправили
на експертизу, а на місце
події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі
проводиться перевірка.
Якщо експертиза підтвердить наявність наркотичної речовини, то водію
за зберігання і перевезення
наркотиків загрожує термін
ув’язнення до 3-х років.
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► Київщина. Махінації
з гуманітарною допомогою
Прокуратурою Київської області виявлено
580 т гуманітарного вантажу, який благодійний
фонд продав підприємствам замість безкоштовної передачі його
незахищеним верствам
населення.
Прикриття такої незаконної
діяльності
здійснювалось шляхом
подання до Міністерства соціальної політики
України недостовірних
даних про нібито здійснений розподіл гуманітарних вантажів серед
соціально
незахищених верств населення,
представників
волонтерського руху, дитячих
будинків, релігійних організацій тощо.
Досудове
розслідування триває.
Вікторія КОВАЛЬОВА
За матеріалами
Інтернет-видань

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Знову на передову.
Напрямок – Авдіївка
Вадим ІЛЬЧЕНКО

Завантаживши максимально буса, ми вирушили в
дорогу. Приїхавши вранці
до Авдіївки в штабі 72-ої
ОМБр, дізналися про
ситуацію на лініях фронту.
Виявилось, що за день до
цього сильно обстріляли
наші позиції, але нас це не
зупинило і ми поїхали на

передову. Проїхали «дорогою смерті» – до блокпоста
сепаратистів було 70 м.
Ми були вкрай вражені
умовами, в яких перебувають
наші захисники, на жаль, усе
дуже непідготовлене і непристосоване для перебування
там людей. Розвантаживши

речі, вирушили додому, бо
почався обстріл, і військові
порадили швидше покинути
позицію.
Дорога додому була важка, «зловили» яму, тож мусили шукати СТО.
Побувавши там, ми на
власні очі переконалися, що
наша робота дуже потрібна
захисникам, вони нас дуже
чекають – чи то з їжею, чи з
медикаментами, інструментами та будівельними матеріалами.
Наші захисники передавали величезну подяку всім людям, які зібрали для них речі
і продукти. Колектив ГО «Волонтерська Рада» долучається
до цієї подяки всім небайдужим громадянам, які допомагають нашим захисникам,
родинам загиблих, дітям в інтернатах, будинкам престарілих. У наш непростий час ваш
внесок неоціненний. Долучайтеся до збору допомоги!

ПОЛІТИКА

ХТО НАЙНЯВ МЕДІА-«КІЛЕРІВ»
ДЛЯ ЯЦЕНЮКА
Що спільного між втікачем з України народним депутатом Олександром Онищенком
і колишнім «губернатором» Одеської області Міхеілом Саакашвілі, що втік із Грузії?
Крім слабкості до дорогих ресторанів двох персонажів об’єднує найактивніша участь у
кампанії із дискредитації уряду Арсенія Яценюка.
R*

Максим ОЛІВЕРЧУК
Останнім часом ЗМІ обговорюють скандал із нардепом Олександром Онищенком, який, утікши за кордон
від слідства, взявся різати
правду-матку. Заслужений
коняр розголошує секрети
української політики і публікує аудіозаписи розмов
із «посланцями» вищих осіб
держави. А в інтерв’ю британській газеті Independent
Онищенко зізнався в організації інформаційно-дискредитаційної кампанії проти
колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. «Я
вбив його за один рік», –
хвалькувато заявив він британському журналістові. За
його словами, щомісячний
бюджет на кампанію з дискредитації уряду становив 3
млн доларів.
Виявилося,
що
нардеп-утікач займався підкупом ЗМІ, розміщуючи в них
антиурядові публікації. На
думку багатьох експертів, за
подібне інформаційне «кілерство» Онищенко повинен
понести покарання, як і за
інші свої корупційні діяння.
Тим більше, що в інтерв’ю
він зізнався у змові з вищими посадовими особами, а
це – ознаки державного злочину.
До того ж Онищенко уточнив, що до боротьби проти
тодішнього уряду його спонукали реформістські ініціативи Яценюка. Йдеться про
підвищення рентної плати
за діяльність спільних підприємств до 70%. Кабмін
Яценюка знищив «кормушку», за допомогою якої за
безцінь продавали український газ, а олігархи витягували мільярди буквально
з повітря. Це змушує констатувати наявність цілого «пулу» корупціонерів,

зацікавлених у тому, щоб
прибрати тодішнього главу
уряду. І наявність «даху» цієї
групи олігархів на самому
верху піраміди державної
влади.
Минулого тижня депутати «Народного фронту»
звернулися до Національного антикорупційного бюро
України з вимогою встановити замовників і ініціаторів брудної кампанії проти
Арсенія Яценюка і його команди. Тепер Національне
антикорупційне бюро зобов’язане не тільки відкрити
кримінальне провадження
за фактом заяв Онищенка,
але й звернути увагу на інші
випадки фейкових звинувачень на адресу колишнього
глави уряду.
Крім одкровень Онищенка можна згадати визнання
колишнього
губернатора
Одеської області Міхеіла
Саакашвілі. Той також нещодавно заявив про свою
участь у цілеспрямованій
атаці на Яценюка і його команду, ініційованій із «самого верху». Чим не політична корупція? Втім, НАБУ
чомусь так і не наважилося
відкривати
кримінальне
провадження за фактом цих
заяв.
Але ж можна згадати
ще «красномовну» розповідь відомого українського
гонщика і блогера Олексія
Мочанова на одному з телеканалів річної давності
про те, як прем’єр нібито з
розмахом відсвяткував свій
«перший мільярд». Пізніше
Мочанов вибачався за те,
що поширив підкинуту йому
кимось брехню. Тільки от
що заважало Мочанову ще
тоді перевірити чутки – незрозуміло...
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► Європейська комісія позитивно оцінила хід реформ в Україні. Про це йдеться в звіті щодо реалізації
Україною Угоди про асоціацію з ЄС, оприлюдненому 13
грудня. Зокрема, дуже позитивно оцінюються реформи
у сфері боротьби з корупцією, очищення банківської,
судової систем, енергетичні реформи, зміцнення демократії та верховенства права, прийняття «амбітних» стратегій у сфері прав людини, децентралізації. «Україна в
дуже складних умовах конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за останні два роки зробила серйозні
кроки. Ми визнаємо цю роботу, виконану українською
владою. Тепер важливо перейти до повноцінного впровадження реформ, щоб український народ почав пожинати їхні плоди. Україна може в цьому розраховувати на
підтримку Євросоюзу», – прокоментувала звіт верховний представник Євросоюзу Федеріка Могеріні.
«Це – визнання результативності здійснених структурних реформ протягом останніх двох років, – заявив
Президент Петро Порошенко. – Ми довели, що завдяки
спільним зусиллям громадськості, керівництва держави, Парламенту, Уряду та іноземних партнерів можемо
ефективно змінюватися в той час, коли і на Донбасі, і в
Криму триває російська агресія. Важливим є й визнання
ЄС, що в цих умовах Україні вдалося не лише стабілізувати економіку, але й поступово створити умови для
зростання іноземних інвестицій».
► У державному бюджеті на 2017 рік передбачено близько 9 млрд грн на фінансування розвитку
громад, заявив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко. Це – фонд регіонального
розвитку (3,5 млрд), 1,5 млрд – на об’єднання територіальних громад, а також кошти, які спрямовуватимуться
на соціально-економічний розвиток.
► Єдине в Україні геологічне судно «Шукач» виявило значне родовище природного газу в шельфі
Чорного моря в Одеській області, заявив в.о. голови
Держслужби геології і надр Микола Бояркін. «За нашими
оцінками, запаси становлять не менше 40 млрд кубометрів. Це наймінімальніші цифри, які можна назвати,
адже лише на двох обстежених ділянках уже знайдено
близько 35 млрд кубометрів газу. Ще залишається обстежити 6 ділянок, на яких запаси також дуже значні»,
– повідомив він.
► Спостерігачів спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ на Донбасі регулярно зупиняють, погрожуючи зброєю, заявив перший заступник голови місії Олександр Хуг: «Більшість обмежень і перепон трапляється
на території, не підконтрольній Україні. Це відбувається
не тільки на лінії розмежування, а й на всій окупованій
території. Те, що нам дозволяють побачити, дуже обмежено і контрольовано. Роботі нашого електронного
обладнання створюються перешкоди. Роботу камер, які
ми встановили, теж регулярно обмежують. Це доводить
тільки одне: ті, хто заважає виконувати нашу роботу, не
хочуть, щоб ми бачили те, що там відбувається».
► Група з 27 американських сенаторів звернулася з відкритим листом до обраного президента США
Дональда Трампа із закликом збільшити підтримку
України. «У зв’язку з триваючою агресією Росії та неодноразовими відмовами поважати територіальну цілісність і суверенне право України самостійно визначати
свою долю, ми повторюємо заклик збільшити політичну,
економічну та військову підтримку України», – йдеться в
листі. Сенатори відзначили, що США не повинні визнавати окупації Криму, а санкції проти Росії мають зберегтися. Серед підписантів – 12 сенаторів від Республіканської партії США і 15 – від Демократичної.

Ще одна історія півторарічної давності – звинувачення з боку тодішнього
глави Держфінінспекції Миколи Гордієнка на адресу
тодішнього уряду в корупційних схемах, які нібито
завдали шкоди на 7,6 млрд
грн. Генпрокуратура винесла вердикт щодо вигадок
звільненого за недбалість і
вимагання хабарів Гордієнка: повна і нічим не підтверджена нісенітниця.
А ще ж були депутати від
БПП Каплін і Добродомов,
що фігурували в електронній пошті колишньої співробітниці телеканалу «Інтер»
і російського політтехнолога
Марії Столярової. Цих критиків Яценюка пов’язана з
російськими спецслужбами
Столярова прямо називала
«своїми проектами».
Втім, незважаючи на відставку уряду, що сталася ще
навесні, на Яценюка останнім часом знову посипалися звинувачення. Зокрема,
якийсь блогер Олег Торгало
«намалював» Арсенію Петровичу 24 вілли в Майамі.

Лише після того, як на «фантазера» подали до суду, той
зізнався у недостовірності
озвученої ним інформації,
після чого публічно приніс
вибачення Яценюку. Розрахунок простий – «а післясмак
же ж залишиться»!
Навіщо потрібні нові інформаційні провокації зараз, коли лідер «Народного
фронту» не обіймає жодної
державної посади? Схоже,
причина, як це часто трапляється, криється у великих
грошах. Так, «НФ» і лідер
партії Яценюк намагаються
повернути в державну казну більше 1,5 млрд доларів,
вкрадених режимом Януковича. Однак голосування за
проект закону про спецконфіскацію вже кілька разів
провалювали у Верховній
Раді. Власники цих величезних коштів, кров із носа,
прагнуть їх зберегти собі. І
заради цього готові запускати нові дискредитаційні хвилі проти тих, хто загрожує
їхнім грошам та інтересам.

► Київські поліцейські виявили квартиру-склад з
майном екс-прем’єра-утікача Азарова. Квартира була
буквально забита господарськими сумками з цінними
речами і творами мистецтва. Десятки ікон і релігійних
книг, датованих ХІХ ст., оригінали картин Іллі Рєпіна і
Василя Тропініна, столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я Азарова і навіть козацька шабля… Крім цього – нагороди і привітання від
керівництва Росії, які Азаров отримував навіть під час
Революції Гідності. Вартість знайденого оцінюється приблизно в 5 млн доларів США.
► Пік захворюваності на грип очікується у січні з
максимальною «точкою» в лютому і спадом до березня, повідомила керівник центру грипу та ГРВІ при
МОЗ Тетяна Дихановська: «На 49-му тижні Україна переступила через епідпоріг. Протягом 50-го тижня ми
очікуємо значного зниження, тому що в школах введено
обмежувальні заходи». На сьогодні епідпоріг перевищено вже в 11 областях країни.
► На Заході країни позитивно ставляться до історичних особистостей – Грушевського, Мазепи, Бандери і Петлюри, тоді як на Сході – до Леніна, Сталіна і
Петра І. Це – дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг». 72% опитаних українців позитивно ставляться
до Грушевського, 52% – до Мазепи і 50% – до Петра
І. Найгірше українці оцінюють Сталіна і Леніна – лише
22% і 25% опитаних ставляться до них позитивно. Ці
дві особистості «мають» і найвище негативне ставлення:
дві третини – до Сталіна, майже 60% – до Леніна. Позитивно оцінюють Бандеру 35%, а 46% – негативно, 18%
вагаються, але ставлення до Бандери значно покращало
за останні роки.
Соціологи дійшли висновку, що чим вищий рівень
освіти українців, тим позитивніше їхнє ставлення до
Грушевського, Мазепи і Петлюри, а чим нижчий рівень освіти, тим більше вони симпатизують Леніну і
Сталіну.
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НА ЧАСІ

Володимир КАРПЛЮК:

«Ірпінська об’єднана громада буде
однією з найпотужніших у державі»
Днями
віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко озвучив
головні завдання уряду у
напрямку децентралізації на
2017 рік: розбудова інфраструктури громад, запровадження стратегічного планування розвитку об’єднаних
територіальних громад (ОТГ),
підвищення якості надання
послуг, реформування сектору ЖКГ. Поки уряд це планував, Ірпінь усе це успішно
робив. І сьогодні продовжує
впевнено рухатися в цьому
напрямку.
У травні 2015-го відбулося перше у Київській області
офіційне об’єднання громад.
Таке рішення прийняли село
Михайлівка-Рубежівка, село
Забуччя і місто Ірпінь. Згодом
до спроможної ірпінської громади виявили бажання долучитися ще дві сільські ради
із селами: Козинці, Діброва,
Бузова, Буча, Любимівка, Гурівщина, Хмільна.

«Із головами цих сільських
рад ми уже співпрацюємо на
паритетних засадах. Андрій
Помазан, Сергій Кижлай, Володимир Вигінний увійшли
до складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
Село Козинці отримало від
Ірпеня хоча не нові, проте
робочі автобус і екскаватор.
А ми викупили у Михайлівки-Рубежівки недобудований
гуртожиток, який буде відремонтований і облаштований
під житло для освітян і медиків Ірпінського регіону. Зараз
разом із сільськими головами
плануємо спільні проекти на
наступний рік», – розповідає
Ірпінський міський голова
Володимир Карплюк.
Однак користуватися реальними суттєвими перевагами об’єднаної територіальної
громади мешканці згаданих
сіл ще не можуть. Ні звернутися до найближчої поліклініки, ані скористатися безко-

штовними послугами центру
соціалізації дітей-інвалідів,
ані подати запит до сучасного
Ірпінського центру надання
адміністративних послуг.
За словами очільника міста, офіційні висновки про
утворення об’єднаної територіальної громади з центром в
Ірпені «зависли» на обласному рівні. Усі посилаються на
недосконале законодавство.
Досі не затверджені умови
зміни меж районів у процесі
утворення ОТГ, умови приєднання окремих громад до
уже об’єднаних, низка інших
питань.
«Ці законодавчі бар’єри
серйозно гальмують реформу самоврядування. Але не
тільки вони. За радянськими
традиціями окремі представники центральної влади ще
й досі поводяться з місцевим самоврядуванням як із
васалами. Лише за один рік
до Ірпінської міської ради
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

надійшло близько 900 різноманітних запитів у тому числі й депутатських. Відбулося
кілька десятків перевірок, навіть із залученням озброєних
силовиків у масках. Тиск на
місцеве самоврядування, на
жаль, поки що залишається
сумною реальністю в Україні», – додає Володимир Карплюк.
«Повноваження, ресурс і
відповідальність. У рамках
реформи місцевого самоврядування саме ці три кити
децентралізації держава мала
передати на місця. Чи маємо їх на сьогоднішній день?
Щодо повноважень, а відтак
і відповідальності, радіти ще
рано – їх передали лише частково, навіть менше половини, – зазначив Ірпінський
міський голова. – Єдине, що
додало оптимізму – фінансова децентралізація. Акцизний
збір, що залишили на місцях,
а також платежі за послуги

реєстрації нерухомості дали
можливість збільшити надходження до бюджету. Хоча
і в цьому питанні не все
просто, ця реформа разом
з іншими, спрямованими на
поповнення бюджету, заходами допомогла нам за два
роки збільшити бюджет розвитку Ірпеня практично у 20
разів: від 8 млн до більш як
160 млн грн. Завдяки цьому ми динамічно розвиваємо міську інфраструктуру,
реформуємо ЖКГ, робимо
наше місто сучасним європейським центром об’єднаної
громади».

Уже цієї неділі кілька десятків новостворених об’єднаних територіальних громад
в Україні провели свої перші
вибори. Всього їх створено вдвічі більше. «На жаль,
об’єднаної
територіальної
громади з центром в Ірпені
серед них ще немає. Але я
твердо знаю, що вона буде.
Ми невпинно рухаємося до
неї і, попри труднощі реформування, робимо все можливе, щоб Ірпінська об’єднана
громада була однією з найпотужніших у державі», – наголошує міський голова Володимир Карплюк.
«Правда Ірпеня»

ВЛАДА І ГРОМАДА

Куди поведе Громадську раду

НОВИЙ КЕРМАНИЧ?
Нещодавно у Громадській раді при Ірпінській міській раді відбулися
кадрові зміни – було переобрано голову. Тамару Маркелову
замінив Микола Ковальчук, якого було обрано більшістю
голосів. Тож говоримо з ним про наміри, перспективи, труднощі і
особливості роботи Громадської ради.
Спілкувалася Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
– Вітаємо вас із обранням на посаду. З якими
ви зараз труднощами зіткнулися, взявши на себе
обов’язки голови?
– Про труднощі казати зарано. Громадська рада була
достатньо активною. Але в
неї накопичилися певні проблеми, які потрібно було вирішувати. Передусім – переформувати свою роботу.
– У чому це полягає?
– Ми пропрацювали рік
і побачили недоліки роботи
громадських рад, які були побудовані ще за старим принципом. На якихось застарілих
Постановах Кабміну, застарілих законах і нормативних
актах. Хоча ми розібралися,
що ці документи до нас не
мали жодного відношення,
бо ми – рада при місцевому

самоврядуванні, а не при
виконавчих органах влади.
Тому єдине для нас – не порушувати Конституцію України,
закони про місцеве самоврядування, бути дорадчим органам і планувати роботу так,
як ми вважаємо за потрібне.
Тому виникла потреба відійти від старих засад. Наша ГР
попри свою активність стала
частиною бюрократичного
апарату. Але це дорадчий
орган, куди люди приходять,
витрачаючи вільний час, не
отримуючи за це оплату, то
хотілося, щоб не було якихось формальностей, що
лише забирають час, непрацюючих комісій, регламентів,
яких ніхто не дотримується.
На жаль, ми не знайшли підтримки від невеличкої ча-

стини громадської ради, тим
паче від її голови. І ми це просто переформатували.
– Які найближчі плани у
громадської ради?
– Насамперед – зміни до
Положення про ГР. Будемо
проводити постійно процес
оновлення. Активні члени
ради працюють, а з неактивними будемо прощатися.
І цей процес буде динамічним. По-друге, належить налагодити діалог та розмову
з виконкомом, з міським головою і його заступниками.
Ми хочемо донести їм своє
бачення і відчути їхнє бачення нас як дорадчого органа.
І хай вони обговорюють наші
пропозиції, а ми їхні. І тоді ми
зможемо налагодити роботу.

На жаль, за рік цього діалогу
не було.
– Чому?
– Не було зустрічей у форматі міський голова – голова
громадської ради. Заступників ГР із заступниками мера.
Хоч конфліктів не було, але,
на жаль, ми фізично не зустрічалися.
– Хто мав бути ініціатором таких зустрічей?
– Я вважаю, що міський
голова і голова громадської
ради.
– А чому ГР цього не ініціювала?
– Ініціювали. Ми збираємося раз на місяць. Виключенням було літо, сезон
відпусток. З осені почали
активно працювати. Ми брали участь у різних заходах.
Підтримували різні слушні

пропозиції. Були активними.
Однак не було зрозуміло, у
чому наша функція як консультативно-дорадчого органу. Хотілося почути, чого
від нас чекає виконавча гілка
місцевого самоврядування.
Це одна із головних причин.
А ще ми всі у раді – представники різних інститутів громадського суспільства. При
тому, що сфера настільки
різноманітна, що є такі організації, які по життю ніколи
не перетинаються. Але вони
прийшли у ГР, щоб ефективніше реалізовувати свої соціальні проекти на території
нашої громади. Я вважаю,
це дуже важливо. Зробити
громадську раду відкритим
простором.
– Що ви як голова громадської ради хочете привнести в роботу? Які перед
собою ставите завдання і
які Ваші очікування?
– У першу чергу – це реалізація проектів, які ми зможемо взяти з нуля і довести
до логічного завершення. Як
приклад – громадський бюджет. Це проект, на якому
ми показали, що громадські
активісти, виконком і відповідні відділи зможуть співпрацювати і зробити єдиний
продукт.
Будемо ініціювати програму «Ірпінь – безпечне місто».
Це охорона громадського порядку і комунальних об’єктів.

Адже криміногенна ситуація
в місті погіршується.
– А що ж «Муніципальна
варта»?
– Це відділ благоустрою.
Вони працюють в рамках
своїх повноважень, а це повноваження інспекторів з благоустрою. Нам треба створити такі громадські інституції
у правовому полі, щоб вони
мали більше повноважень.
Це буде щось середнє між
поліцією і службою охорони.
Зараз втілюється в життя
програма захисту тварин.
Там теж будуть певні зміни.
Ми хочемо організувати активний простір з написання
та залучення грантів. Фактично всі громадські проекти і
громадські ініціативи у східній Європі буле реалізовані
не за кошти державних та
місцевих бюджетів, а за рахунок грантів. Ми цей досвід
будемо переймати і втілювати. Тому що найперша проблема громадських організацій це відсутність фінансових
ресурсів.
Будемо також працювати
в напрямках культурних та
просвітницьких проектів. Я
прихильник того, щоб громадська рада стала поштовхом для активності наших
громадських організацій і
активістів.

ПІДСУМКИ
Цитата

же цього року закінчимо будівництво зливової
ІРПІНЬ: реформи усього за рік!
«У
каналізації по вулиці Університетській! Це дасть
можливість покращити якість водовідведення поверхне-

вих зливових вод біля парку «Центральний»! Нарешті зможемо позбутися великої калюжі, яка постійно створюється
після кожного дощу чи танення снігу».

Дмитро ХРИСТЮК, перший заступник Ірпінського
міського голови

Ірпінь провів усі необхідні
реформи лише за один
рік. Про це у своєму блозі
написав Ірпінський міський
голова Володимир Карплюк.
Нещодавно Ірпінь уже
вкотре приймав офіційні делегації. Цього разу – з Лубен
і Переяслав-Хмельницького.
Протягом року відвідати найперспективніше місто року
та пізнати секрети динамічного розвитку Ірпеня приїздило більше десятка команд
управлінців з різних міст
України, з якими охоче ділилися досвідом.
«Бажання інших управлінців вивести свої населені
пункти на рівень Ірпеня, подолати систему і почати жити

гідно не дає нам опустити
руки і надихає до подальшої
праці», – розповідає очільник
міста.
2016 рік став «роком доріг» в Ірпені. За словами Карплюка, протягом 12 місяців
спільними зусиллями влади
вдалося капітально відремонтувати близько 20 вулиць:
було замінено комунікації,
зроблено систему водовідведення, якої досі у місті не
було. Тепер окрім якісного
європейського асфальту на
вулицях є заїзні кишені, зупинки громадського транспорту, чітка розмітка, гарно
пофарбовані бордюри і вимощені тротуари для пішоходів.
«Ми почали змінювати
місто з малого, а зараз із нас

беруть приклад. Ми завжди
відкриті для гостей і готові
ділитися успішним досвідом. Вірю, якщо такі зміни
відбудуться ще хоча б у десятку міст та містечок України, то і зміна держави на
краще не за горами», – Володимир Карплюк.
Порядок і чистота в Ірпені
варті окремої уваги, адже завдяки роботі Муніципальної
варти та системі відеонагляду
ліквідувати усі негаразди стало набагато швидше та ефективніше. До того ж, будьякий громадянин, виявивши
порушення
громадського
порядку, може залишити повідомлення у соцмережі або
зателефонувати до гарячої
лінії, отримавши допомогу
комунальних служб.

Як зазначає міський голова Володимир Карплюк,
гордістю міста є такі комунальні служби, як: «Ірпіньводоканал»,
«Ірпіньжитлоінвестбуд», «Ірпіньзеленбуд»
та УЖКГ «Ірпінь», які змогли
подолати нелегкі часи і сягнути піку свого розвитку. Цього
року комунальні підприємства були забезпечені такою
кількістю техніки, скільки не
було за всю історію Ірпеня.
Наразі вона повністю обслуговує місто, починаючи з
прибирання парків та вивозу
сміття та закінчуючи очищенням каналізаційних труб і подоланням аварійних ситуацій
будь-якого виду.
«Правда Ірпеня»
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НАВЧАЄМОСЯ БЕЗ… ШКОЛИ
Дистанційне навчання – альтернатива?
альтернатива?
Спілкувався Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ
Звичайно, всім нам хочеться виховати дітей всебічно, а для цього їх треба
долучати до музики, танців,
спорту, малювання... Але
спробуй-но дітей спочатку
відвести в школу, а потім
одну – на музику, другого –
на футбол. А якщо потрібна
якась мистецька установа в
Києві? Тоді батькам взагалі
доведеться елементарно розриватися. Як бути?
У родині ірпінців Цимбалів росте троє дітей. Мама
Вікторія – філолог, редактор,
тато Петро – режисер монтажу, ще й столяр.
На тверду думку пані Вікторії, нинішня звичайна
школа – це майже гарантовано більші проблеми, ніж
без неї. Бо перевантаження
класів, нестача підручників, роздаткового матеріалу,
спортзалу… І далеко не завжди – здорове дитяче товариство. І шанси на згуртованість
батьків щодо цілей і методів
школярства – вони теж мізерні.
«Моє особисте школярування було передусім натхненним, і це – подарунок
долі, Божа ласка. Бо перша
школа була пересічна, а друга – експериментальна, але
не за всі гроші світу. Тож я на
собі зазнала радощі творчого
підходу в навчанні, насолоду
від мозкових штурмів тощо.
Відтак і дітям своїм бажала не
меншого, не гіршого», – зауважує пані Вікторія.
Думки про альтернативну
освіту у неї вирували ще до
першого класу найстаршої
дочки. Та вони здавалися
надто сміливими, надто невтілюваними для конкретних
обставин життя сім’ї. Так, у
старшої проминула початкова школа, а середня дитина,
тобто син, тим часом приєднався до сестри в лавах школярів.
Дійсність змушувала обмірковувати альтернативу у
більш прикладний спосіб. Не
«якою має бути школа моєї
мрії?», а «як вижити і не занапастити пізнавальний ентузіазм дітей?».
Останньою краплею стало
переведення сина на другу
зміну у зв’язку з перевантаженням шкіл. Такий графік
трощив і без того складну логістику родини.
Діти в родині Цимбалів
– скрипалі. І так сталося, що
вони були змушені перейти в
київську музичну школу. Там
їм дісталися чудові викладачі,
причому з усіх дисциплін, не
лише з фаху. Там їх захотіли
вчити композиції, там вони
знайшли нових друзів, там
вони почали отримувати
вкрай важливий досвід плідної колективної роботи – у великому ансамблі скрипалів.
Тож попередні два навчальні
роки пройшли в суворому режимі. Школа – 5 днів на тиждень, музична школа – теж
5, але із зсувом на суботу. У
Київ мали їхати громадським
транспортом одразу після
уроків. Уроки робити – кожної вільної хвилини. Як мама
і тато – свою роботу. Тобто
в усі ці виїзди мама з дітьми
мали вигляд «віслючків» з
вантажем: шкільні рюкзаки,
скрипки, запас їжі, ноутбук і
робочі папери… Раніше сьомої вечора не поверталися.
Був день, коли додому діставалися після дев’ятої. А там
чекала найменша дитинка...
То навіщо та музшкола і
чи нормальна освіта не важливіша? Ось що каже пані Ві-

кторія: «Мої діти – не музичні
генії. Вони обдаровані, так.
Чи “ліпимо” ми з них музикантів? Ні. Але цей досвід,
досвід реальної праці, досвід
колективної роботи на зрозумілий їм, дітям результат –
ось що я вважаю важливим. І
для майбутнього дорослого життя також. А конкретні
шкільні варіанти, з багатьох,
переважно системних причин
дають моїм конкретним дітям
ілюзію, видимість конструктивної діяльності. І оскільки
змалечку я спонукала дітей
до усвідомленого буття – і
дочка, і син бачать цю мару.
А відтак – беззмістовність багато чого в рамках конкретної школи. До того ж вони
обидвоє досить чутливі, тонкі
натури, і тиск “зграї” (емоційний, поведінковий, та просто
гамір, зрештою) не сприяють
засвоєнню знань і навичок у
межах конкретної дисципліни.
Я хочу для своїх дітей цілісності й усвідомленості,
якісних комунікативних навичок, а це все важко формується в закладі з флером
тоталітарного
державного
минулого.
Я бачу, що той
стрес, у якому живе
наше суспільство,
позначається на всіх, і
також спостерігаю, що
моїх дітей це не гартує,
а ламає».
Отож було зроблено висновки, що гартувати їх варто
де-інде. Без надмірних стресів. Є дуже цікаві дослідження, що стосуються розвитку
людського мозку, дозрівання
різних його відділів, і пріоритетності надзадач. То з’ясовано, що поки дитина (свідомо
чи підсвідомо) не почувається у безпеці, її мозок скеровує
ресурси на «виживання», а
не на таку «зайву» розкіш, як
навчання.
Організаційно
родині
допомагає Інтернет, запаси книжок, принтер, дідусі
і бабусі. Мама Вікторія, що
грає головну партію, свідомо
вирішила не відтворювати
буквально шкільний процес
вдома, балансує між офіційною звітністю і певними
натяками на академічність
й етапом «розшкільнення»,
який зараз проходять її діти
(це дуже цікавий феномен
і фахівці з альтернативної
освіти присвятили йому свою
наукову увагу).

Отже, що таке
дистанційне навчання?
Дітей переведено до державної школи, яка приймає
учнів на дистанційну форму
навчання. Рекомендації вчителів, як і контрольні завдання викладено в Інтернеті.
Контрольні треба надсилати
раз на семестр у паперовому вигляді на адресу школи.
Усні завдання – транслювати
вчителям через месенджер
або викладати відео в той же
Інтернет.

будькуватості: «Ой, нам на
завтра треба…» – раптом
згадує дитина. І це о дев’ятій, після повернення з Києва,
коли всім треба трохи довчитися, зібратися на наступний
день, поїсти, поспілкуватися,
повмиватися і повлягатися
спати. А батькам поробити
робочі справи, попоратися
по господарству.
Та в підсумку виграється
можливість для родинного спілкування. Виграються
час і сили для цікавих дітям
альтернативних освітніх про-

ється в особі мами чи батька
вчитель, який мусить проходити з дітьми весь навчальний матеріал, принаймні контролювати його засвоєння? «І
так, і ні, – міркує мама трьох
дітей. – Мої діти завжди були
у сфері моїх інтересів. Певною мірою ми з чоловіком
завжди були вчителями для
них. Тож змістовно не змінилося нічого. Просто нарешті
стала правдивою вся ця ситуація. Поясню. Колись я думала, що обравши альтернативну освіту для дітей, можу
програти в насиченні їх знаннями і у часі на власну роботу. Але подивилася правді в
очі: я не мала і не маю підстав перекладати відповідальність за знання, їх обсяг
і якість, навички і вміння на
школу. Моїх податків як громадянина явно не вистачає,
щоб із них держава забезпечувала якісний шкільний процес, а я розраховувала і вимагала. На приватну школу я
не заробляю. Мої діти через
сукупність причин проводили
шкільний час неефективно
настільки, що навіть якийсь
мій авральний робочий режим, коли вони скількись днів
не сідають за столи до уроків
– не міняє нічого на гірше.
Так, вони буквально і очевидно не навчаються. Та нарешті
вони не змушені імітувати нерідко беззмістовну діяльність.
Не змушені брехати. Нарешті
вони роблять необхідне і в
справді необхідному обсязі».

Як підтримати «вогонь
бажання» вчитися?

її надметою неможливо. Але
це – найпростіший спосіб
перейти до наступного рівня
гри. Ти можеш зробити абияк
– ніби й просунешся далі, але
матимеш беззмістовно витрачений час. А можеш вкласти
свою увагу і відточити додаткові навики…»
Це стосовно якихось неприємних обов’язковостей.
«А загалом – усе для мене
просто, – стверджує еспериментаторка. – Я люблю
вчитися. Дипломне дослідження я писала, коли мої
старші були немовлятами і
вимушеними учасниками. І
цей процес мого навчання в
тій чи іншій формі є безперервним. Це заразливо. За
дітьми пильнувала, щоб не
розлінуватися і відгукуватися
на їхню зацікавленість, щоб
у повсякденному житті поміж
усім підкидати задачки для
їхніх мізків. І в гугл відправляла – знайти, наприклад,
рецепт помадки для торта,
бо я “загубила” і “не встигаю
знайти”, то вони прибігали
перепитати, на які інгредієнти
їм розраховувати».

Чи багато є таких сімей?
Виявляється, багато. Є
спільноти в соцмережах.
Хтось знаходить змогу згуртуватися з однодумцями і влаштувати міні-осередок для
дітей, не здобуваючи офіційний статус школи, – там усі
діти записані на дистанційне
навчання в держустанови на
розсуд батьків.
До речі, диплом про освіту
звичайнісінький. Чи зміниться щось (в усіх сенсах) – покаже час.
Від редакції:

У школі «вогонь бажання»
регулярно гасили, зауважує
мама – прибічниця дистанційного навчання. І саме у
стаціонарний шкільний пеМи висвітлили досвід лише
ріод було важко надихати
однієї ірпінської родини,
дітей – це забирало набагато
однак ця явно дискусійна
більше сил, аніж зараз. І та ж
і неоднозначна тема явно
шкільна «обязаловка» була
просто вбивчою для сил та потребує ширшого висвітлення, що ми й будемо робити
ентузіазму, якщо виконуна сторінках нашої газети.
вати її по-чесному. На дисВодночас запрошуємо Вас,
танційному навчанні обсяги
дорогі читачі, до діалогу.
подібного на порядок «приПишіть нам про свій досвід,
томніші». Діти ж із власного
досвіду знають, що деякі речі власні міркування з приводу
альтернативних форм навтреба робити, «бо треба».
Мама вибрала шлях правди, чання і про ті загальноосвітні
проблеми, які позначаються
тому щоразу при зіткненні з
на навчальному процесі
такою необхідністю відверВашої дитини, на які варто
то дітям каже: «Так, це якась
звернути увагу суспільства.
дивна вимога, обґрунтувати
Тетяна БАЛАШОВА, заступник начальника
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради:

Зараз обрано такий підхід:
діти читають-дивляться все,
що їх цікавить (а це і чимало
науково-популярної літератури та програм). В опануванні
предметів мають можливість
зануритися в один, а решту
«підчитувати» тим часом. Деякі контрольні діти пишуть
легко, не потребуючи ніяких
додаткових розборів, а деякі
– змушують заглибитися не
в один підручник. У цьому
семестрі активно допомагає одна з бабусь (киянка),
у минулому науковець, яка
в останні роки допомагала з
меншою дитиною, поки мама
возила старших до музичної
школи. І зараз вона то приїздить в Ірпінь, то старші діти
їдуть до неї на гостину, пов’язану з розкладом у музичній
школі (є дні, коли ночівля в
Києві дуже економить дитячий час і сили).

Що родина виграє і що
програє?

ектів,
короткотермінових,
як от дитяча письменницька
школа, «Дитячі географії»,
«Арт-детективи». Вони теж
відбуваються в Києві.
І здоров’я не занедбане. У
школі ж були постійні стреси
від гонитви за вислизаючим
крізь пальці часом, стреси від
диких вихваток однокласників, від неуважності вчителів,
від постійних втручань в особистий простір.

А як же соціалізація?
Пані Вікторія зізнається,
що бабусі й дідусі страшенно
переживали про соціалізацію
як про головну втрату за «домашнього навчання». Але де
ту якісну соціалізацію взяти
у пересічній школі? То радше щасливий виняток, аніж
реальність. А на закиди, мовляв, так і в дорослому житті
різні люди траплятимуться,
вона відповідає, що в доросле життя приходять дорослі
люди, і бажано, щоб вони
були не лише здоровими фізично, але ще й психологічно,
емоційно, соціально, і зрілими також. А звідки те усебічне
здоров’я візьметься, як не зі
щасливого і нерозсмиканого
зростання?

Батьки виграють час і здоров’я своїх дітей.
Час – бо їм і під час навчання у звичайній школі була
потрібна батьківська допомога: пояснити тему, пояснити
застосування знань, виконати
проект, надихнути зробити
Хто навчає?
завдання від неприємного
Чи означає дистанційне
вчителя або з нецікавої теми.
Окрема «пісня» – прояви за- навчання, що вдома з’явля-

«АЛЬТЕРНАТИВА В ОСВІТІ
– ВИМОГА ЧАСУ»
«Сучасна освіта, на мою думку, якщо
вона спрямована на майбутнє, має
бути різною: традиційно шкільною, сімейною, альтернативною, будь-якою.
У діючій же системі освіти закладений
конфлікт: з одного боку вона покликана
стати базовою для якнайбільшої кількості дітей, а з іншого – усі діти настільки
різні, що навчати їх однаково просто
неможливо. Тому наявність альтернативності у формах
здобуття освіти – вимога часу.
На сьогоднішній день законодавчо питання альтернативної освіти в Україні врегульовані лише частково. Так,
наприклад, згідно з третьою статтею закону «Про освіту»,
громадяни України можуть здобувати освіту за такими
формами навчання – очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
У 2013 р. введено в дію Положення про дистанційне
навчання. Проте для навчання дітей за формою, відмінною від очної, мають бути вагомі причини, одного бажання батьків для цього замало. Допомагають вирішувати
проблему альтернативності освітнього процесу приватні
заклади, але організація в них навчально-виховного процесу вимагає спеціально підготовлених кадрів, яких на даний час немає, як і відповідного матеріально-технічного
простору, до створення якого такі заклади теж не завжди
готові, розробленого методичного супроводу. Словом,
проблемних питань, які потребують вирішення, в альтернативних закладах теж вистачає. Але знати про альтернативну освіту треба хоча б тому, що вона дозволяє подивитись на звичну школу як на один зі способів здобуття
освіти, зі своїми плюсами і мінусами, і як не на єдино
можливий. І якщо у дитини виникають труднощі у школі,
можливо, навіть тимчасове звернення до альтернативного
навчання виправить ситуацію».
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СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ
ПРОБЛЕМА

НАРКОЛОГИ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ:

Фото: В. Шилов

у Приірпінні росте кількість
наркозалежних і наркоділків
На кожного з офіційно зареєстрованих 50 наркозалежних припадає не менше
10 латентно хворих. Згідно з офіційною статистикою, у Приірпінні на обліку стоїть
50 наркозалежних. Але лікарі не беруться назвати точну кількість наркоманів.
Півсотні наркозалежних – лише верхівка айсберга. Про це йшлося на круглому
столі з подолання наркозлочинності в Ірпінському регіоні під назвою «СТОП –
НАРКОТИК», якій відбувся у міськвиконкомі Ірпеня минулого тижня.

Володимир ЕННАНОВ, Вікторія КОВАЛЬОВА
консультацію родичам хворого, батькам, які підозрюють у своєї дитини початок
цієї смертоносної звички. З
метою заохочення хворих
до лікування застосовується
конфіденційне
лікування.
Тобто пацієнти, які самостійно звернулися за медичною
допомогою, не беруться на
облік. Консультацію психолога і нарколога можна отримати хворим та їхнім родичам
анонімно. Працює телефон
довіри. Але, на жаль, хворі
на наркоманію не бажають
проходити самостійно, добровільно наркологічне лікування. Через відсутність
мотивації значна їхня частина
із часом повертається до наркотиків знову.
Громадські діячі були обурені тим, що деякі наркомани
відкрито у місцях загального
користування вживають наркотики, зокрема у під’їздах
багатоповерхових будинків,

Що чекають солдати під ялинку?

управління з обслуговування
міста Києва, Київської та Чернігівської областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ майор поліції
Кирил Самойленко, начальник Ірпінського ВП ГУНП
України в Київській області
Ігор Падюк, начальник КП
«Контроль благоустрою» Євгенія Алєксєєва, представники КЗ «Ірпінська центральна
міська лікарня», управління
освіти і науки, громадських
об’єднань.
Дмитро Христюк зробив
акцент на тому, що проблема наркоманії – це справа
не лише правоохоронних
органів, а всієї громади. Він
запропонував створити громадську раду, яка візьме на
контроль питання протидії
наркоманії в Ірпінському регіоні. «Боротися з цим лихом
ми повинні спільними зусиллями. І лише у цьому випадку
можна протистояти наркоманії».

В ІРПЕНІ ТРИВАЄ
БУДІВНИЦТВО ЄВРОКІЛЬЦЯ
Наразі в Ірпені триває активне будівництво
єврокільця на перехресті вулиць Центральної, Гагаріна,
Личака та Підгірної. За інформацією першого заступника ірпінського міського голови Дмитра Христюка, уже
до кінця цього року основні роботи будуть завершені.
«Навесні 2017 року остаточно проведемо благоустрій
та облаштування клумб із висадкою зелених насаджень
і квітів!».
Нагадаємо, 2016 рік в Ірпені оголошено «роком доріг», упродовж якого було відремонтовано понад 20 доріг. Загальна протяжність нового дорожнього покриття
по 20 вулицях склала більше 14 тис. метрів. Також прокладено тротуарів і велодоріжок загальною довжиною
12 тис. метрів.
Інф «ІВ»

ДОВІДКА
За 11 місяців цього року
правоохоронцями на території Ірпеня
задокументовано 22 кримінальні
правопорушення, пов’язані із
незаконним обігом наркотиків (у тому числі 9 тяжких),
з яких:
9 пов’язані з їхнім збутом (ст. 307 КК України),
8 – з їхнім незаконним зберіганням (ст. 309 КК
України),
2 пов’язані зі збутом підконтрольних лікарських
засобів (ст. 321 КК України),
2 – з незаконним посівом нарковмісних рослин,
1 – з нарколабораторією з виготовлення амфетаміну.
Із незаконного обігу вилучено понад 9 кг наркотиків
(5920 г марихуани, 550 мл опію ацетильованого, 50 г
метадону, 760 г амфетаміну, 620 пігулок сильнодіючих
лікарських засобів, 210 г гашишу та 70 рослин
конопель).
Проведено 8 обшуків за місцем мешкання
наркоторговців.
Нині триває документування організованого
злочинного угрупування, яке діє в Ірпені та
займається збутом наркотичного засобу «метадон».

ПИЛЬНУЙМО!

УНИКНУТИ НОВИХ ЖЕРТВ
У позаминулому номері ми вже писали про трагічний випадок, під час якого на
несанкціонованому залізничному переході на станції «Ірпінь» потрапив під колеса
електрички учень 5-го класу однієї з ірпінських шкіл…
Володимир ЕННАНОВ, Вікторія КОВАЛЬОВА

Фото: В. Шилов

22–25 грудня 2016 р.
у зону проведення АТО
вирушить автоколона з
матеріально-технічною
допомогою
військовослужбовцям від міста Ірпеня та усього Приірпіння.
Мешканці Ірпінського
регіону можуть долучитися до збору гуманітарного вантажу для військових підрозділів Київщини, що беруть участь у проведенні АТО на
Сході України (перелік необхідних речей для відправки на
передову подано нижче). Збір триватиме до 11:00 години
20 грудня 2016 р.
Пункти прийому гуманітарної допомоги і контактні дані
координаторів:
– м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, Служба оперативного
моніторингу (Ігор Савчук, тел.: (097) 573-55-55);
– м.Ірпінь, вул. Центральна, 55, ГО «Кординаційна рада
Ірпінського регіону» (Діана Бондар, тел.: (067) 369-72-56).
Перелік товарів гуманітарного вантажу, необхідних для
військових підрозділів Ірпеня та усього Приірпіння, що беруть участь у проведенні антитерористичної операції на
Сході України, розміщений на офіційному сайті Ірпінської
міської ради.

і залишають після себе «на
згадку» використані шприци
тощо. Називали конкретні
адреси. Відверто висловили
свої зауваження і побажання
присутнім правоохоронцям
про недостатню боротьбу з
наркоманією. Виникло питання, чому на цій нараді
були відсутні співробітники
прокуратури? Керівники поліції міста пообіцяли, що жодне зауваження громадськості
не залишиться поза увагою і
буде вжито всіх необхідних
заходів.
У роботі круглого столу
взяли участь перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк,
начальник Управління з обслуговування міста Києва,
Київської та Чернігівської
областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ
підполковник поліції Володимир Рейман, начальник оперативно-пошукового відділу

Він був у навушниках,
тому не чув сигналу поїзду
і відчайдушних криків людей, які намагалися його попередити… На превеликий
жаль, хлопчик загинув. Минуло лише кілька днів, і знову сумна звістка – випадок з
фатальним наслідком. Наразі загинула літня жінка, яка
необачно переходила залізничну колію на пішохідному
переході у темний час доби.
В останню мить вона вирішила перебігти залізничну
колію перед електричкою,
яка в цей час за розкладом
без зупинки прямує з Клавдієво на Київ. Можна лише уявити собі горе рідних загиблої.
Як свідчить статистика, у
99% випадків таке трапляється через порушення громадянами правил поведінки на
території залізничних колій.
Люди переходять їх у невстановлених місцях. Неуважно

слідкують за рухом поїздів.
Наприклад, у 2014 р. 21 лютого о 4-й годині ранку поїзд
збив на смерть чоловіка, який
перебігав колію на станції
«Ірпінь» у кінці низької платформи. Там несанкціонований перехід – люди ходять,
аби скоротити шлях. Раніше,
21-го січня того ж року о 19-й
годині (вже було темно) в Ірпені у цьому ж самому місці
стався смертельний випадок.
Людина переходила колію і
взагалі не реагувала на сигнали машиністів. Залізничники
роблять усе від них залежне,
аби не допустити подібних
трагедій. Оголошують проходження усіх без винятку потягів. Вивішують попереджувальні плакати. Машиністи
завжди подають сигнали сповіщення, незалежно від того,
бачать вони поблизу людей
чи ні. Але трагедій на залізниці не вдається уникнути.

Що найбільше шокує, так
це менталітет переважної
більшості наших громадян,
які знають про можливі трагічні наслідки, але чомусь
вважають, що подібні історії
можуть трапитися з кимось
іншим, але не з ними особисто. Тому й дозволяють собі
економити час і переходити
залізничну колію у недозволеному місті. У цьому могли
переконатися журналісти місцевого телеканалу, які у своєму відеосюжеті брали коментар в однієї молодої дівчини
щодо того, чому вона так ризикує? На що отримали відповідь: «Економлю свій час.
Зручніше йти навпростець».
Коментарі зайві…
Згідно з інформацією
сайту «Правда Ірпеня», для
запобігання можливим випадкам зі смертельними наслідками і травматизму від
залізничного
транспорту,
у місті серйозно взялися за
проблему несанкціонованих
залізничних переходів. Таке
рішення прийняте у зв’язку
з тим, що на одному з них
(перехід з вулиці Центральної до вулиці Антонова в

районі магазину «Фуршет»)
під колесами потягу загинуло декілька людей. Проте
ірпінці і далі продовжують
переходити в недозволеному місці. Саме тому ірпінський голова Володимир
Карплюк і депутат міськради
Андрій Страховський особисто профінансували роботи
з огородження цього місця
парканом. І хоча будівельні матеріали були закуплені
ще тиждень тому, процес
встановлення загорожі затягнувся через «Укрзалізницю»,
адже це – їхня територія.
«На цьому тижні розпочинаємо встановлювати
паркан вздовж залізничних
колій, у районі вокзалу, щоб
закрити вільний доступ до
зони підвищеної небезпеки, – повідомляє на своїй
сторінці у Facebook міський
голова міста Ірпінь Володимир Карплюк. – Сподіваюся,
що таким чином ми зможемо
попередити трагедії, подібні тим, що останнім часом
відбулися в нашому місті, і
збережемо не одне людське
життя».

Фото: В. Шилов

За свою слабкість наркозалежні розплачуються дорогою ціною – життям. Учасники круглого столу визнали,
що в останні роки в Ірпінському регіоні збільшується
число осіб, які допускають
немедичне вживання наркотичних засобів. Збільшилася
кількість злочинів, пов’язаних
з незаконним виробництвом,
виготовленням, зберіганням,
перевезенням, пересиланням
чи збутом наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів.
Медичні працівники наркологічного відділення міста
б’ють на сполох. І роблять
усе залежне від них, аби протистояти
наркозалежності
громадян. Вони застосовують новий лікарський засіб
– блокатор опіатних рецепторів – антаксон. Його прийом унеможливлює вживання
героїну та ширки. Наркологи можуть надати необхідну
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ТЕЛЕПРОГРАМА 19 – 25 ГРУДНЯ

Виконавчий комітет Ірпінської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади:

ПОНЕДІЛОК, 19 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.10 Т/с «Травма».
9.55 Д/с «Смачнi
подорожi».
10.30 Спорт. Тиждень.
10.55 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Мас-старт 15
км. (чол.)
12.00 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Мас-старт 12,5
км. (жiн.)
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.35 М/с «Мандрiвники
в часi».
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Фольк-music.
15.50 Твiй дiм 2.
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17.00 Вiкно до Америки.
17.30 Мовами свiту.
Мистецький пульс
Америки.
17.55 Книга.ua.
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Обличчя вiйни.
19.30 Про головне.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Вересень.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».

22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Слуга народу».
22.00 «Грошi».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Яблуневий сад»,
1 i 2 с.
12.00 Новини.

12.25 Т/с «Яблуневий сад»,
3 i 4 с.
13.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.25 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Х/ф «Ромашка,
Кактус, Маргаритка».

Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Х/ф «Маша i
ведмiдь». (2 категорiя).
13.25 Т/с «Волошки», 1 i 2 с.
(2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Волошки». (2
категорiя).
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
83 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Старша сестра», 1
i 2 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Облiвiон».

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «За живе!»

11.05 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi».
13.40 «Битва екстрасенсiв
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
6.15 Абзац.
7.05 Kids` Time.
7.10 М/с «Турбо».
8.25 Kids` Time.
8.30 Х/ф «Кодекс злодiя». (2
категорiя).
10.25 Х/ф «База Клейтон».
(2 категорiя).
12.20 Х/ф «Код да Вiнчi». (2
категорiя).
15.15 Х/ф «Янголи i
демони». (2 категорiя).
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за
ревiзором.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Зона висадки».
(2 категорiя).
12.25 Зiрка YouTube.
12.45 Факти. День.
13.10 Краще не повторюй!
14.10 Х/ф «Син Маски».
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Син Маски».

16.45 Х/ф «Маска». (2
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.40 Бiльше нiж правда.
22.25 Свобода слова.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Облом.UA».
8.35 «Вiдеобiмба».
9.00 «Top Gear».
10.05 «Богатирi».
11.05 Д/ф «Помста природи
3».
14.30 «Українськi сенсацiї».
15.30 «Люстратор 7,62».
16.30 «Люстратор.
Спецпроект».
17.30 «Секретнi матерiали».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Цiлком таємно».
20.00 Х/ф «Пристрелити
героя». (2 категорiя).
21.40 Х/ф «Збройний
барон». (2 категорiя).

5 канал
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55,2
2.55 Погода у свiтi.
6.20,1.55 Огляд преси.
6.25,0.25 Хронiка дня.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнесчас.
6.45 Клуб Life.
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,19.00,2
0.00,22.00,23.00 Час новин.

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

НТН
4.50 Т/с «Родинний обмiн».
8.25 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
12.00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
(2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
15.40 Т/с «Служба
розслiдувань». (2
категорiя).
16.40 «Склад злочину».
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
(2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 3».
(2 категорiя).

ВІВТОРОК, 20 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 Ера бiзнесу.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,8.25 Погода.
6.30,7.05,8.30 Смакота.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10.30 Про головне.
10.55 Д/ф «Комуналка» iз
циклу «Декомунiзацiя».
11.05 Погода.
11.20 Вiйна i мир.
12.05 Вiкно до Америки.
12.30 Вересень.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника
Сашка.
13.35 М/с «Мандрiвники
в часi».
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Фольк-music.
15.50 Борхес.
16.25 Д/с «Нацiональнi
парки».
17.25 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Вiзитiвка Карпат.
19.30 Про головне.
20.00 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20.30 Нашi грошi.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Слуга народу».
22.00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 2».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
15.50 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».

19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Х/ф «Дочка
баянiста». (2 категорiя).
0.45 «Подробицi» – «Час».

Канал "Україна"
6.10 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.10 Реальна мiстика.
13.10 Х/ф «Хочу замiж». (2
категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Х/ф «Хочу замiж». (2
категорiя).
15.50 Х/ф «Четвертий
пасажир».
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
84 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Старша сестра»,
3 i 4 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Старша сестра»,
5 с. (2 категорiя).
0.20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
2.10 Подiї.

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

Новий канал
3.05 Зона ночi.
4.40 Дорослi як дiти.
5.55 Абзац.
6.45 Kids` Time.
6.50 М/с «Турбо».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05 Т/с «Спецзагiн
Кобра». (2 категорiя).
13.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.00 Абзац.
19.00 Аферисти в сiтях.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Зiрки пiд гiпнозом.
1.45 Зона ночi.

ICTV
4.30 Факти.
4.50 Провокатор.
5.30 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.50 Т/с «Балада про
Бомбера». (2 категорiя).
11.55 Х/ф «Зона висадки».
(2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Зона висадки».
(2 категорiя).
14.30 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
категорiя).
16.50 Т/с «Третього не
дано». (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Пристрель їх!»
(2 категорiя).
23.10 Т/с «Лас-Вегас». (2
категорiя).

1.00 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (2
категорiя).
2.30 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 Д/ф «Кiборги
Луганського аеропорту».
10.00 «Дембель».
11.00 «Облом.UA».
11.25 «Вiдеобiмба».
12.10 Х/ф «Збройний
барон». (2 категорiя).
14.40 Т/с «Ласко». (2
категорiя).
16.35 Х/ф «Острiв
МакКiнсi».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Люстратор.
Спецпроект».
20.00 Х/ф «Крадiжка у ЛасВегасi». (2 категорiя).
21.45 Х/ф «Лiтак проти
вулкана». (2 категорiя).
23.35 Т/с «Ласко». (2
категорiя).
1.35 Т/с «МЕК 8». (2
категорiя).
2.00 Х/ф «Дорога на Сiч».

5 канал
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
Погода у свiтi.
6.20,1.55 Огляд преси.
6.25,0.25 Хронiка дня.
6.30,18.45 Мiсцевий час.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнесчас.
6.45 Клуб Life.
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,22.00,23.00 Час
новин.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
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7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,
0.20 Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03,1.00 Час. Пiдсумки
дня.
22.15 Невигаданi iсторiї.
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.
2.15,5.15 Машина часу.
3.15 Феєрiя мандрiв.

НТН
5.00 Х/ф «Один i без
зброї». (2 категорiя).
6.15 Х/ф «Хазяїн тайги».
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.50 Т/с «13». (2
категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
15.40 Т/с «Служба
розслiдувань». (2
категорiя).
16.40 «Склад злочину».
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 3».
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Копиновобранцi». (2 категорiя).

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

– начальник управління освіти і
науки.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу освіту
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста та за фаховим
спрямуванням, стаж роботи не менше 3-х років.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти
складають у письмовій формі іспити
на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» та «Про
запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу
міськвиконкому.
Потрібні документи: заява про
участь у конкурсі, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними
додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про
освіту, паспорта, декларація про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 р., копія військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи
приймаються за адресою м. Ірпінь,
вул. Т. Шевченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 днів із дня опублікування
оголошення.
Повну інформацію про порядок
проведення конкурсу, розмір та умови оплати праці буде надано по тел.:
63-393.
Керуючий справами Д.М. Негреша

У зв’язку з допущенням
технічної помилки в оголошенні про конкурс на заміщення вакантної посади начальника
управління освіти і науки в газеті «Ірпінський вісник» №48 від
25 листопада 2016 р. скасувати
вищезазначене оголошення.
Керуючий справами
Д.М. Негреша

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублену книгу обліку доходів
фізичної особи-підприємця Квітковської Юлії Павлівни, ідентифікаційний номер 2861914427, вважати
недійсною.
► Загублений військовий квиток, виданий Ірпінським МВК у
1986 році на ім’я Новікова Вячеслава Григоровича, вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток
серія КХ №10400750, виданий КФЕК
при Університеті ДФСУ у 2014 році
на ім’я Гнатюк Вікторії Сергіївни,
вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток,
виданий Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова у 2014 році на ім’я Захарової Альони Георгіївни, вважати
недійсним.
► Загублене посвідчення учасника
бойових дій, видане на підставі розпорядження начальника Генерального штабу Збройних Сил України
від 31.05.14 року №304/2595 на
ім’я Іваненка Сергія Васильовича,
вважати недійсним.
► Вважати недійсним загублений
державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК
№850407, виданий на підставі рішення Ворзельської селищної ради
№1360 від 28.05.2009 р. на ім’я
Мальчука Валерія Володимировича.
Земельна ділянка розташована: смт
Ворзель, вул. М. Амосова, 5. Державний акт зареєстровано у Книзі
записів реєстрації державних актів за
№011096602146, видано відділом
Держкомзему у м. Ірпінь 23.02.2010
року. Кадастровий номер ділянки:
3210945600:01:078:0213.
► Вважати недійсним загублений
державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ
№335513, виданий на підставі договору купівлі-продажу №263 від
21.04.2011 р. на ТОВ «Поділ-Інвест», яке розташоване за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кіквідзе, 43. Земельна ділянка розташована: м. Ірпінь, вул. 11 Лінія,
7-д. Державний акт зареєстровано
у Книзі записів реєстрації державних актів за №321090002000066,
видано
відділом
Держкомзему у м. Ірпінь 05.12.2012 року.
Кадастровий
номер
ділянки:
3210900000:01:158:0278.
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№ 51. 16 грудня 2016 року

Оголошення про демонтаж
зовнішньої реклами по
вулиці Мечнікова, 102
Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради
Київської області №250/5 від
10.11.2016 р. про демонтаж
споруд, установлених без належно оформленої дозвільної
документації в м. Ірпінь, КП
«УЖКГ «Ірпінь» уповноважено
на здійснення демонтажу зовнішньої реклами, встановленої
без належно оформленої дозвільної документації за адресою: м. Ірпінь, вул. Мечникова,
102.
Враховуючи вищевикладене
та керуючись Правилами благоустрою міста Ірпеня Київської
області, затверджених рішенням Ірпінської міської ради від
18.02.2016 р. №575-8-VII, та
Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь, затверджених рішенням Ірпінської
міської ради від 15.09.2016
року №1275-21-VII, зобов’язуємо Вашулінка Леоніда Миколайовича здійснити демонтаж зовнішньої реклами, встановленої
без належно оформленої дозвільної документації за адресою: м. Ірпінь, вул. Мечникова,
102 до 16.01.2017 р.
У разі відмови здійснити демонтаж добровільно КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської
області та КП «УЖКГ «Ірпінь»
змушені будуть здійснити демонтаж у примусовому порядку, а витрати з демонтажу та
зберігання будуть покладенні
на власника зовнішньої реклами.
КП «Контроль благоустрою
міста»

ОГЛОШЕННЯ ПРО
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ
ДЕМОНТАЖУ
Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради
Київської області №250/4 від
10.11.2016 року про демонтаж споруд, установлених без
належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпені,
КП «УЖКГ «Ірпінь» уповноважено на здійснення демонтажу споруди, встановленні без
належно оформленої дозвільної документації за адресою:
м. Ірпінь, вул. Гагаріна (навпроти будинку №9, власник
– фізична особа-підприємець
Михайленко Людмила Петрівна).
Враховуючи вищевикладене та керуючись Правилами
благоустрою міста Ірпеня Київської області, зобов’язуємо
фізичну
особу-підприємця
Михайленку Людмилу Петрівну звільнити займану земельну ділянку і добровільно
демонтувати споруду, встановлену без належно оформленої дозвільної документації,
за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна (навпроти будинку №9,
власник – фізична особа-підприємець Михайленко Людмила Петрівна) до 16.01.2017
року.
У разі відмови здійснити
демонтаж добровільно, КП
«Контроль благоустрою міста»
Ірпінської міської ради Київської області та КП «УЖКГ «Ірпінь» змушені будуть здійснити демонтаж у примусовому
порядку, а витрати з демонтажу та зберігання будуть покладенні на власника споруди.
Адміністрація КП «Контроль
благоустрою міста»

ЗМІНИ ОДНЕ ЖИТТЯ
Подаруй сироті сім’ю
всеукраїнська база
відеоанкет дітей-сиріт

changeonelife.ua

НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 19 – 25 ГРУДНЯ
СЕРЕДА, 21 грудня

УТ-1

Канал "1+1"

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 Нашi грошi.
10.30 Про головне.
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.35 М/с «Мандрiвники
в часi».
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Свiтло.
15.30 Д/ф «Назарiй
Яремчук. Мiсiя, позначена
небом».
16.20 Погода.
16.25 Д/с «Нацiональнi
парки».
17.25 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiзитiвка Карпат.
19.30 Про головне.
20.00 З країни в Україну.
20.30 Слiдство.Iнфо.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi
матерiали».
21.00 Т/с «Слуга народу».
22.00 «Повернiть менi
красу 2».
23.15 «ТСН».
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 3».

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

17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Х/ф «Гувернантка».
(2 категорiя).
0.50 «Подробицi» – «Час».
1.55 Х/ф «Поїзд поза
розкладом».

Канал "Україна"
6.10 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.10 Реальна мiстика.
13.10 Т/с «Старша сестра».
(2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Старша сестра».
(2 категорiя).
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
85 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Старша сестра»,
6 i 7 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Старша сестра»,
8 с. (2 категорiя).

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе!»
12.15 «МастерШеф. Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «МастерШеф 6».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 6».

23.30 «Давай поговоримо
про секс 2».
1.25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.15 Х/ф «Вiрус любовi».
5.55 Абзац.
6.45 Kids` Time.
6.50 М/с «Турбо».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра».
(2 категорiя).
13.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.00 Абзац.
19.00 Вар`яти.
20.55 Київ вдень та вночi.
21.55 Вар`яти.

16.55 Т/с «Третього не
дано». (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Тупий i ще
тупiший 2». (2 категорiя).
23.45 Т/с «Лас-Вегас». (2
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 Д/ф «Край землi».
9.50 «Дембель».
10.50 «Облом.UA».
11.15 «Вiдеобiмба».
12.50 Х/ф «Острiв МакКiнсi».
14.45 Т/с «Ласко». (2
категорiя).
16.40 Х/ф «Лiтак проти
вулкана». (2 категорiя).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Люстратор 7,62».
20.00 Х/ф «Повернення
Геркулеса». (2 категорiя).
21.55 Х/ф «Американський
самурай». (2 категорiя).
23.45 Т/с «Ласко». (2
категорiя).

.00,17.00,18.00,19.00,20.00,22.
00,23.00 Час новин.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
Iнформацiйний ранок.
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.2
0 Погода на курортах.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03 Полiлог.
22.15 Особливий погляд.
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.

НТН

5.00 Х/ф «Через Гобi та
Хiнган».
7.55 Т/с «Кулагiн та
ICTV
партнери».
4.10 Служба розшуку дiтей.
8.30 Ранковий «Свiдок».
4.15 Студiя Вашингтон.
9.00 Т/с «Кулагiн та
4.20 Факти.
партнери».
4.40 Провокатор.
10.25 Т/с «Детективи». (2
5.30 Громадянська
категорiя).
оборона.
11.45 Т/с «13». (2 категорiя).
6.30 Ранок у великому
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
мiстi.
(2 категорiя).
8.45 Факти. Ранок.
14.00 «Свiдок».
9.15 Надзвичайнi новини з
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
К. Стогнiєм.
(2 категорiя).
10.00 Патруль.
15.40 Т/с «Служба
5 канал
Самооборона.
розслiдувань». (2
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
10.20 Т/с «Третього не
категорiя).
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
дано». (2 категорiя).
16.40 «Склад злочину».
12.25 Х/ф «Пристрель їх!» (2 Погода у свiтi.
17.25 Т/с «Детективи». (2
6.20,1.55 Огляд преси.
категорiя).
категорiя).
6.25,0.25 Хронiка дня.
12.45 Факти. День.
19.00 «Свiдок».
13.20 Х/ф «Пристрель їх!» (2 6.30,18.45 Мiсцевий час.
19.30 Т/с «Кулагiн та
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнескатегорiя).
партнери».
час.
14.35 Т/с «Вiддiл 44». (2
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
6.45 Клуб Life.
категорiя).
(2 категорiя).
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
15.45 Факти. День.
23.15 «Свiдок».
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.00,1 23.45 Т/с «Елементарно 3».
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
1.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16 (2 категорiя).
категорiя).

ЧЕТВЕР, 22 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 Ера бiзнесу.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,8.25 Погода.
6.30,7.05,8.30 Смакота.
7.15 Ранок.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
9.55 «План на завтра» з А.
Рiнгiс.
10.30 Про головне.
11.05 Погода.
11.10 Чоловiчий клуб.
11.50 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм».
12.25 Слiдство.Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.35 Як це?
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Надвечiр`я. Долi.
15.45 Спогади.
16.20 Погода.
16.25 Д/с «Нацiональнi
парки».
17.25 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiзитiвка Карпат.
19.30 Про головне.
20.00 З країни в Україну.
20.05 Малi мiста.
20.30 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.55 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».

6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.50 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Слуга народу».
22.00 «Свiт навиворiт 8».
23.15 «ТСН».
23.30 Бойовик «Погана
компанiя». (2 категорiя).
1.40 «Мiй зможе 2».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
11.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
12.00 Новини.
12.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Речдок».
14.40 «Судовi справи».
15.50 «Сiмейний суд».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується
кожного».
19.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».

21.00 Т/с «Нитки долi». (2
категорiя).
22.50 Х/ф «Дiм для двох».
0.45 «Подробицi» – «Час».

Канал "Україна"
6.10 Реальна мiстика.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.10 Реальна мiстика.
13.10 Т/с «Старша сестра».
(2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Старша сестра».
(2 категорiя).
18.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
86 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Старша сестра», 9
i 10 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
2.50 Подiї.

СТБ
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
11.50 «За живе!»
13.05 «МастерШеф. Дiти».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Зваженi та щасливi
6».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi
6».
23.10 «Один за всiх».
0.20 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.55 Х/ф «Керрi». (3
категорiя).
5.55 Абзац.
6.45 Kids` Time.

6.50 М/с «Турбо».
8.05 Kids` Time.
8.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра».
(2 категорiя).
13.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя 2.
20.50 Київ вдень та вночi.
21.50 Аферисти в сiтях 2.
23.55 Вар`яти.
1.55 Служба розшуку дiтей.
2.00 Зона ночi.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.10 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 Д/ф «5 кiборгiв».
10.00 «Дембель».
11.00 «Облом.UA».
11.25 «Вiдеобiмба».
12.50 Х/ф «Повернення
Геркулеса». (2 категорiя).
14.45 Т/с «Ласко». (2
категорiя).
16.40 Х/ф «Американський
самурай». (2 категорiя).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.00 Х/ф «Винищувачi». (2
категорiя).
21.45 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни». (2 категорiя).
23.35 Х/ф «Синдбад i
Мiнотавр». (3 категорiя).
1.10 Т/с «МЕК 8». (2
категорiя).
2.10 Х/ф «Двiйник».

20.03,1.00 Час. Пiдсумки
дня.
22.15 Акцент.
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.
2.15,5.15 Машина часу.
3.15 Феєрiя мандрiв.
3.35 Не перший погляд.
4.15 Кiно з Я. Соколовою.

НТН

4.25 Х/ф «Чорний
трикутник».
ICTV
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
4.15 Студiя Вашингтон.
8.30 Ранковий «Свiдок».
4.20 Факти.
4.40 Провокатор.
9.00 Т/с «Кулагiн та
5.30 Громадянська
партнери».
оборона.
10.30 Т/с «Детективи». (2
6.30 Ранок у великому
категорiя).
мiстi.
11.50 Т/с «13». (2 категорiя).
8.45 Факти. Ранок.
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
9.15 Надзвичайнi новини з
(2 категорiя).
К. Стогнiєм.
14.00 «Свiдок».
10.00 Т/с «Третього не
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
дано». (2 категорiя).
(2 категорiя).
5
канал
11.50 Х/ф «Тупий i ще
15.40 Т/с «Служба
тупiший 2». (2 категорiя).
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
розслiдувань». (2
12.45 Факти. День.
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55
категорiя).
13.20 Х/ф «Тупий i ще
Погода у свiтi.
16.40 «Склад злочину».
тупiший 2». (2 категорiя).
6.20,1.55 Огляд преси.
17.25 Т/с «Детективи». (2
14.30 Т/с «Вiддiл 44». (2
6.25,0.25 Хронiка дня.
категорiя).
категорiя).
6.30,18.45 Мiсцевий час.
15.45 Факти. День.
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнес- 19.00 «Свiдок».
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
19.30 Т/с «Кулагiн та
час.
категорiя).
партнери».
6.45 Клуб Life.
16.50 Т/с «На безiменнiй
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
висотi». (2 категорiя).
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.0 (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15. 23.15 «Свiдок».
19.20 Надзвичайнi новини з 00,16.00,17.00,18.00,19.00,20 23.45 Т/с «Елементарно 3».
К. Стогнiєм.
.00,22.00,23.00 Час новин.
(2 категорiя).
20.20 Iнсайдер.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
0.40 Т/с «Копи-новобранцi».
21.05 Факти. Вечiр.
Iнформацiйний ранок.
(2 категорiя).
21.25 Х/ф «П`ятий
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0.
2.30 «Свiдок».
елемент». (2 категорiя).
20 Погода на курортах.
0.05 Т/с «Лас-Вегас». (2
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55 3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».
категорiя).
Погода в Українi.
3.35 «Легенди бандитської
1.45 Т/с «Морська полiцiя.
9.20,17.50 Час громади.
Лос-Анджелес». (2
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15, Одеси».
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15 3.55 «Правда життя.
категорiя).
Iнформацiйний день.
3.10 Провокатор.
Професiї».

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

ТЕЛЕПРОГРАМА 19 – 25 ГРУДНЯ

Заява про наміри

П'ЯТНИЦЯ, 23 грудня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,6.45,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,8.20 Погода.
6.25,7.05,8.25 Смакота.
6.35 Ера будiвництва.
7.15 Ранок.
8.30 Територiя закону.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Вiчне.
9.15 Т/с «Травма».
10.45 Про головне.
11.25 Погода.
11.35 Чоловiчий клуб.
Спорт.
12.25 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
13.00 Новини.
13.15 Погода.
13.20 Казки Лiрника Сашка.
13.35 Хочу бути.
14.00 Суспiльний
унiверситет.
14.30 Вiра. Надiя. Любов.
15.45 Театральнi сезони.
16.20 Погода.
16.25 Д/с «Нацiональнi
парки».
17.25 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18.25 Новини. Свiт.
18.40 Новини.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Обличчя вiйни.
19.30 Про головне.
20.00 На пам`ять.
20.30 «План на завтра» з
А. Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.30 Класики свiтової
лiтератури.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.

23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.45 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
14.10 «Слiпа».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Уламки щастя 2».
(2 категорiя).
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.10 «Вечiрнiй квартал».
23.40 Комедiя «Службовий
роман».

20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сусiди по
розлученню».
23.00 Х/ф «Врятувати
рядового Раяна». (2
категорiя).

Канал "Україна"

4.15 Х/ф «База Клейтон». (2
категорiя).
6.05 Абзац.
7.00 Kids` Time.
7.05 М/с «Турбо».
8.10 Kids` Time.
8.15 М/ф «Хортон».
10.05 Х/ф «Острiв Нiм».
11.55 Половинки.
13.45 Київ вдень та вночi.
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
20.55 Київ вдень та вночi.
21.55 Половинки.
23.45 Вар`яти.
1.40 Служба розшуку
дiтей.

21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.50 «Що? Де? Коли?»
0.55 Х/ф «Спiвучасник». (2
категорiя).

6.30 Х/ф «Спiвучасник». (2
категорiя).
8.55 Бiльше нiж правда.
9.55 Секретний фронт.
10.55 Антизомбi.
11.50 Громадянська
оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Iнсайдер.
14.05 Х/ф «П`ятий
елемент». (2 категорiя).
16.40 Х/ф «Повернення
героя». (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Механiк 2». (2
категорiя).
22.10 Х/ф «Коммандос». (2
категорiя).
0.00 Х/ф «Контрабанда». (2
категорiя).
2.00 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (2
категорiя).
2.55 Х/ф «Свiтла
особистiсть».
4.00 Провокатор.

0.45 Х/ф «Афганськi
лицарi». (3 категорiя).
2.35 Х/ф «Карпатське
золото».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
6.10 Реальна мiстика.
8.10 «ДжеДАI».
7.00 Подiї.
8.30 «Спецкор».
7.15 Ранок з Україною.
9.00 Д/ф «Неоголошена
8.00 Подiї.
вiйна. Льотчики».
8.15 Ранок з Україною.
10.00 «Дембель».
9.00 Подiї.
11.00 «Облом.UA».
9.15 Зоряний шлях.
12.00 «Вiдеобiмба».
11.10 Реальна мiстика.
15.00 Х/ф «Пекельний
13.10 Т/с «Старша сестра».
смерч». (2 категорiя).
(2 категорiя).
16.45 Х/ф «Винищувачi». (2
ICTV
15.00 Подiї.
категорiя).
15.30 Т/с «Старша сестра». 4.10 Служба розшуку дiтей. 18.30 «Спецкор».
(2 категорiя).
4.15 Студiя Вашингтон.
19.00 Х/ф «Справжнє
18.00 Т/с «Спiвачка i доля», 4.20 Факти.
правосуддя: Вуличнi
87 с. (2 категорiя).
4.45 Провокатор.
вiйни». (2 категорiя).
19.00 Подiї.
5.30 Громадянська
20.50 Х/ф «Справжнє
19.45 «Говорить Україна».
оборона.
правосуддя: Смертельне
21.00 Т/с «Старша сестра». 6.30 Ранок у великому
правосуддя». (2 категорiя).
(2 категорiя).
мiстi.
22.40 Х/ф «Королiвство
23.00 Подiї дня.
8.45 Факти. Ранок.
вiкiнгiв». (3 категорiя).
23.30 Т/с «CSI. Мiсце
Iнтер
9.15 Надзвичайнi новини з
5 канал
злочину». (2 категорiя).
К. Стогнiєм.
6.00 М/ф.
2.50 Подiї.
6.00,21.40,3.00 Час-Time.
10.00 Т/с «На безiменнiй
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
СТБ
6.15,8.55,10.55,11.55,17.55,2
висотi». (2 категорiя).
Каневським».
2.50 Погода у свiтi.
11.50
Х/ф
«Червона
спека».
7.00 Новини.
6.55 «Зiркове життя».
6.20,1.55 Огляд преси.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.45 Х/ф «Любов приходить (2 категорiя).
6.25,0.25 Хронiка дня.
12.45
Факти.
День.
8.00 Новини.
не одна».
13.20 Х/ф «Червона спека». 6.30,18.45 Мiсцевий час.
8.10 «Ранок з Iнтером».
10.45 Х/ф «Кров не вода».
6.40,8.20,21.25,0.15 Бiзнес9.00 Новини.
14.10 Х/ф «Мамочка моя». (2 категорiя).
час.
14.30 Т/с «Вiддiл 44». (2
11.10 «Слiдство вели...» з Л. 18.00 «Вiкна-Новини».
6.45 Клуб Life.
Каневським».
18.30 Т/с «Коли ми вдома». категорiя).
6.55 Ранок iз Бiблiєю.
15.45 Факти. День.
12.00 Новини.
19.55 «Танцюють всi! 9».
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.0
16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2
12.25 «Слiдство вели...» з
22.00 «Вiкна-Новини».
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
категорiя).
Л. Каневським».
22.45 «Танцюють всi! 9».
00,16.00,17.00,18.00,19.00,2
16.50 Т/с «На безiменнiй
14.00 «Речдок».
0.20 Т/с «Коли ми вдома».
0.00,22.00,23.00 Час новин.
висотi». (2 категорiя).
14.40 «Судовi справи».
1.50 «Слiдство ведуть
18.45 Факти. Вечiр.
7.10,7.32,8.10,8.25,8.35
15.50 «Сiмейний суд».
екстрасенси».
19.20 Надзвичайнi новини Iнформацiйний ранок.
17.40 Новини.
Новий канал
з К. Стогнiєм.
7.25,9.50,13.55,14.55,16.55,0
18.00 «Стосується
20.20 Антизомбi.
3.00 Зона ночi.
кожного».
.20 Погода на курортах.

7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
9.20,17.50 Час громади.
9.25,10.10,11.10,12.25,13.15,
14.15,15.25,16.15,17.15,18.15
Iнформацiйний день.
20.03,1.00 Час. Пiдсумки
дня.
22.15 Стоп корупцiї!
23.10 «За Чай.com».
0.00,2.00,4.00,5.00 Час.
Важливо.

НТН
6.00 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки». (2
категорiя).
7.55 Т/с «Кулагiн та
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
11.45 Т/с «13». (2 категорiя).
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
15.40 Т/с «Служба
розслiдувань». (2
категорiя).
16.40 «Склад злочину».
17.25 Т/с «Детективи». (2
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11». (2 категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 3».
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Копиновобранцi». (2 категорiя).
2.30 «Свiдок».

СУБОТА, 24 грудня

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.30 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше».
8.15 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Мандрiвники в
часi».
10.15 Як це?
10.50 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути.
11.35 Школа Мерi Поппiнс.
11.50 Казки Лiрника Сашка.
12.00 Суспiльний
унiверситет.
12.50 Quest. Музика Ф.
Шопена в iнтерпретацiї Н.
Лебедєвої.
14.00 5 баксiв.net.
15.15 Погода.
15.30 Книга.ua.
16.00 Чоловiчий клуб.
Спорт.
17.10 Чоловiчий клуб.
17.45 Х/ф «Собака на
Рiздво».
19.30 Х/ф «Життя i смерть
у Гуцулiї, або Про трьох
братiв, мандрiвних музик i
вуйка-небiжника».
20.30 Баклани на Балкани.
21.00 Новини.
21.30 Спорт. Тиждень.
22.15 Погода.
22.25 Нiчна меса Рiздва
Христового за участю
Святiйшого отця Франциска
в Базилiцi Святого Петра.
0.30 Свiт on-line.
0.50 Вперед на Олiмп.
0.15 Погода.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.50 «Грошi».

8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 Мелодрама «Iнша
жiнка». (2 категорiя).
15.00 «Вечiрнiй квартал».
17.30 Комедiя
«Недотурканi». (2
категорiя).
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Лiга смiху».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Вечiрнiй Київ».

17.25 Т/с «Листи з
минулого», 1 i 2 с.
19.00 Подiї.
19.40 Т/с «Листи з
минулого».
22.15 Х/ф «Арифметика
пiдступностi». (2 категорiя).
0.10 Реальна мiстика.
2.00 Подiї.
2.40 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (2 категорiя).
4.50 Зоряний шлях.

Iнтер

6.05 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 Т/с «Коли ми вдома».
11.55 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
13.10 «Зваженi та щасливi
6».
15.45 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 7. Галаконцерт. Оголошення
переможця».
23.25 «Танцюють всi! 9».

5.45 Х/ф «Русалонька».
7.40 Х/ф «Дайте книгу
скарг».
9.30 «Врятувати i
зберегти».
10.20 Х/ф «Екiпаж».
13.30 «Леонiд Фiлатов. Щоб
пам`ятали...»
14.40 Х/ф «Дiм для двох».
16.30 «Всi хiти Гумор FM».
17.50 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка», 1 i 2
с. (2 категорiя).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка», 3 i 4
с. (2 категорiя).
22.30 «Добрий вечiрна
Iнтерi».
23.15 «Ювiлейний концерт
Iгоря Крутого».
2.15 «Подробицi» – «Час».

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
10.00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11.00 Х/ф «Хочу замiж». (2
категорiя).
13.00 Т/с «Квиток на двох»,
1 i 2 с.
15.00 Подiї.
15.20 Т/с «Квиток на двох».

СТБ

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.20 Абзац.
5.15 Kids` Time.
5.20 М/с «Губка Боб».
7.10 Kids` Time.
7.15 Київ вдень та вночi.
8.20 Зiрки пiд гiпнозом.
10.15 Ревiзор.
13.25 Пристрастi за
ревiзором.
15.35 Суперiнтуїцiя.
17.20 Х/ф «Гарфiлд: Iсторiя
двох кiшечок».
18.55 Х/ф «Крок вперед 4».
21.00 Х/ф «Крок вперед 5:
Усе або нiчого».
23.20 Х/ф «Вiрус любовi».
1.05 Зона ночi.

ICTV
6.10 Факти.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Маскi-шоу».
8.55 «Облом.UA».
9.05 «Вайпаут».
10.55 «Богатирi».
12.00 «Top Gear».
13.05 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона». (2
категорiя).
14.55 Х/ф «Мисливцi». (2
категорiя).
16.45 Х/ф «Мiсiя на Марс».
(2 категорiя).
18.55 Х/ф «Напролом». (2
категорiя).
20.50 Х/ф «Конан-варвар».
(2 категорiя).
22.55 Х/ф «Синдбад i
Мiнотавр». (3 категорiя).
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14.30 Навчайся з нами.
15.05 Полiлог.
15.30 Палата.
16.10 Фiнансовий тиждень.
16.30 Особливий погляд.
5 канал
17.10 «За Чай.com».
6.00 Час-тайм.
18.15,2.35 Фактор безпеки.
6.15 Рандеву з Янiною Со19.25,23.30 Машина часу.
коловою.
20.10,0.20,5.15 Рандеву з Я.
6.35 Кордон держави.
Соколовою.
6.55,8.55,10.55,11.55,17.55
21.00,1.30 Велика полiтика.
Погода у свiтi.
21.30,3.00 Вiкно до Аме7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12. рики.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17. 22.30 «Окупацiя».
00,18.00,19.00,20.00,22.00,0. 1.15,2.00,4.00,5.00 Час.
00 Час новин.
Важливо.
7.10,8.15,9.55,13.55,14.55,16.
НТН
55 Погода на курортах.
5.50 Х/ф «Бажаю здоров`я!»
7.30 Суперкнига.
(2 категорiя).
7.50,8.20,22.15,0.15 Бiз7.15 Х/ф «Невловимi
нес-час.
месники».
7.55,12.55,15.55,18.50,23.55
8.50 Х/ф «Знову
Погода в Українi.
невловимi».
8.30 Не перший погляд.
11.30 «РечДОК».
9.15 Мотор.
13.45 «Склад злочину».
9.20 Автопiлот-новини.
15.15 Т/с «Детективи». (2
9.30 Укравтоконтинент.
категорiя).
10.10 Модне здоров`я.
19.00 «Свiдок».
10.30 Сiмейний лiкар.
19.30 Х/ф «Денна варта». (2
11.05 П`ятий поверх.
категорiя).
11.30 Майстри ремонту.
22.15 Х/ф «Хрещений
12.15 Сiмейнi зустрiчi.
батько 2». (2 категорiя).
12.35 Прес-конференцiя
1.50 Т/с «Рейк».
щодо ситуацiї у зонi АТО.
3.50 «Свiдок».
13.10,3.20 Кiно з Я. Соко4.20 «Випадковий свiдок».
ловою.
4.25 «РечДОК».
13.30 Iсторiя успiху.
4.45 «Правда життя.
13.40 Сучасний фермер.
Професiї».
14.10,4.15 Феєрiя мандрiв.

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

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

Громадянин Сіренко Роман Іванович, керуючись вимогами ст. 51 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища»,
проводить ОВНС будівництва
автогазозаправного
пункту
на території земельної ділянки з кадастровим номером
3210900000:02:015:0017, що
знаходиться за адресою: м. Ірпінь, Київська область (згідно з
ДБН А.2.2-1-2003).
Об’єкт що проектується, відноситься до «Переліку видів
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.08.2013 р. №808.
Проектований об’єкт не
підпадає під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-173 і встановлення нормативної санітарно-захисної зони не потребує.
Нормативні санітарні розриви
приймаються відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001.
АГЗП призначений для заправки автотранспорту, обладнаного
газобалонними
установками, скрапленим вуглеводневим газом. Кількість скрапленого вуглеводневого газу
– 1400 м3/рік. Пропускна здатність – 100 заправлень/добу.
На АГЗП розташовано один
підземний резервуар об’ємом
20 м3 та одна 2-х пістолетна
паливо-роздавальна
колонка
«PETROLPG 2-U» продуктивністю
50 л/хв.
Можливі види впливу планованої діяльності (при експлуатації) на навколишнє середовище:
1) повітряне середовище у
ході зливу і зберігання палива в
резервуарі та під час заправки
автомобільного транспорту (викиди: пропан, бутан);
2) шумовий вплив проектованого об’єкту на прилеглу забудову здійснюється при роботі
вузла зливу ЗВГ та автомобільного обладнання обладнанн;
3) вплив на водне середовище очікується при використанні
води питної якості; водозабезпечення операторської передбачено за рахунок привозної води;
4) ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти –
в межах норми;
5) на навколишнє соціальне
середовище – позитивний: створення нових робочих місць (під
час будівництва та експлуатації)
та забезпечення населення якісним пальним;
6) навколишнє техногенне
середовище: пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти
забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовищ
– відсутні.
Під час діяльності можуть
утворюватись наступні відходи:
тверді побудові відходи. Під час
проведення будівельно-монтажних робіт можливе утворення
відходів будівництва, які будуть
передані спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів.
Об’єм виконання ОВНС –
згідно з ДБН А.2.2-1-2003.
Відкрите засідання з обговорення проекту із зацікавленими
громадянами та іншими сторонами відбудеться 16.12.2016 р.
о 13.00. в офісному центрі за
адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, оф. 604. Реєстрація учасників – за телефоном: (044) 496-01-20.
Участь громадськості – для
ознайомлення з матеріалами
ОВНС звертатися до розробника ОВНС – ТОВ «НВП «Екозахист», генеральний директор
Спіцина А.О. Адреса – м. Київ,
вул. Механізаторів, 2. Тел.:
(044) 496-01-20.
Із зауваженнями та пропозиціями від громадських організацій та громадян звертатись
протягом місяця з дня опублікування до Ірпінської міської ради:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а;
тел.: (04597) 62-461.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕЛЕПРОГРАМА 19 – 25 ГРУДНЯ
НЕДІЛЯ, 25 грудня

УТ-1
6.00 Свiт православ`я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Тепло.ua.
7.20 Золотий гусак.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Спорт. Тиждень.
9.40 Баклани на Балкани.
10.05 Х/ф «Двi собаки на
Рiздво».
12.00 Театральнi сезони.
12.35 Мистецькi iсторiї.
12.55 Рiздвяне послання та
апостольське благословення
для Риму i цiлого свiту
Святiйшого отця Франциска
з площi Святого Петра у
Римi.
13.50 Спогади.
14.20 Фольк-music.
15.45 Твiй дiм 2.
16.05 Борхес.
16.40 Д/ф «Неочiкуване
побачення».
17.05 Обличчя вiйни.
17.30 Т/с «Епоха честi».
21.00 Новини.
21.30 Перша шпальта.
22.00 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22.30 Класики свiтової
лiтератури.

22.55 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.50 М/ф «Маша i ведмiдь».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 «Свiт навиворiт 8».
10.50 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
12.10 Т/с «Слуга народу».
16.00 Комедiя «Службовий
роман».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Все одно
ти будеш мiй».
1.05 «Аргумент Кiно».
1.45 «Свiтське життя».
2.35 Драма «Холодне лiто
53-го».
4.45 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
7.10 Х/ф «Соляний принц».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».

11.00 «Орел i решка.
Шопiнг».
12.00 «Навколо М».
13.00 «Добрий вечiрна
Iнтерi».
14.00 Х/ф «Сусiди по
розлученню».
16.00 Т/с «Полуничний рай»,
1-4 с.
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 «Великий бокс з
Василем Ломаченком та
Олександром Вусиком».
1.30 Х/ф «Врятувати
рядового Раяна». (2
категорiя).
4.40 «Подробицi тижня».

Канал "Україна"
6.50 Подiї.
7.30 Зоряний шлях.
9.15 Х/ф «Арифметика
пiдступностi». (2 категорiя).
11.10 Т/с «Листи з минулого».
15.10 Х/ф «Кульбабка».
17.00 Т/с «Мiй коханий
генiй», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Т/с «Мiй коханий
генiй».
22.00 Т/с «Квиток на двох».
2.00 Т/с «Спiвачка i доля»,
83-87 с. (2 категорiя).

5.50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 Т/с «Коли ми вдома».
13.40 «МастерШеф 6».
19.00 «Битва екстрасенсiв
16».
21.15 «Один за всiх».
22.25 «Х-Фактор 7. Галаконцерт. Оголошення
переможця».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.35 Абзац.
5.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
6.45 Kids` Time.
6.50 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11.05 Х/ф «Гарфiлд: Iсторiя
двох кiшечок».
12.45 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки».
14.40 Х/ф «Крок вперед 4».
16.40 Х/ф «Крок вперед 5: Усе
або нiчого».
18.50 Х/ф «Битва року». (2
категорiя).
21.00 Х/ф «Вiльнi». (2
категорiя).
23.05 Х/ф «Керрi». (3
категорiя).

1.05 Х/ф «Нiхто не знає про
секс 2». (2 категорiя).

ICTV
6.45 Факти.
7.10 «Що? Де? Коли?»
8.15 Зiрка YouTube.
9.40 Дивитись усiм!
11.20 Краще не повторюй!
12.20 Х/ф «Повернення
героя». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Повернення
героя». (2 категорiя).
14.50 Х/ф «Коммандос». (2
категорiя).
16.40 Х/ф «Механiк 2». (2
категорiя).
18.45 Факти тижня.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Маскi-шоу».
9.00 Бушидо.
10.35 «Роби бiзнес».
11.00 «Люстратор 7.62».
12.00 «Люстратор.
Спецпроект».
13.00 «Секретнi матерiали».
14.00 «Цiлком таємно».
15.00 «Дембель».
16.00 «Роби бiзнес».
16.25 Х/ф «Конан-варвар». (2
категорiя).
18.45 Х/ф «Ред 2». (2
категорiя).

20.55 Х/ф «Морська
пригода». (2 категорiя).
22.45 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Смертельне
правосуддя». (2 категорiя).

5 канал
6.00,9.30 Вiкно до Америки.
6.20,8.55,10.55,11.55 Погода
у свiтi.
6.25,18.10,0.20 Велика
полiтика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,22.00,0.00 Час
новин.
7.10,9.55,13.55,14.55,16.55,17.
55,0.55 Погода на курортах.
7.30 Суперкнига.
7.50,8.25,22.15,0.15 Бiзнесчас.
7.55,12.55,15.55,18.55,23.55
Погода в Українi.
8.10 Гра iнтересiв.
8.30,3.15 Феєрiя мандрiв.
9.10 Мотор.
9.20 Автопiлот-тест.
9.25 Технопарк.
10.10 Кордон держави.
10.25 Будемо жити.
10.40 Драйв.
11.10 Рандеву.
12.15 Сiмейнi зустрiчi.
12.40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО.

13.10 Модне здоров`я.
13.35 Ваш лiкар.
14.10 Агрокраїна.
14.30 Дiалоги з Патрiархом.
15.15 П`ятий поверх.
16.05 В кабiнетах.
16.30 Акцент.
17.10 «За Чай.com».
19.25 Невигаданi iсторiї.
20.00 «Шимон Перес –
людина з майбутнього».
21.00,1.15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем.
21.40,3.00 Час-Time.
22.30 «Окупацiя».
23.20 Фiнансовий тиждень.

НТН
5.45 Х/ф «Акселератка».
7.15 Х/ф «Ти – менi, я – тобi».
8.55 Т/с «Агентство НЛС». (2
категорiя).
12.30 Х/ф «Дiловi люди».
14.00 Х/ф «Денна варта». (2
категорiя).
16.40 «Легенди карного
розшуку».
19.00 Т/с «Родинний обмiн».
22.45 Х/ф «Тiнi в раю». (2
категорiя).
0.25 Х/ф «Виття Банши». (3
категорiя).
2.00 Х/ф «Хрещений батько
2». (2 категорiя).
5.10 «РечДОК».

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

Вітаю всіх ірпінців
з днем вшанування пам’яті
святого Миколая!
Нехай молитвами
святителя ми навчимося
щедрості та уважності
один до одного. Нехай
він зміцнить нас у
справах любові й
турботи про ближніх.
І хай краса ірпінської
зими звеселить наші
серця і ці веселощі
розтоплять кригу зневіри
і втоми, а святий
Микола обдарує кожного здоров’ям,
радістю, натхненням жити!
Олександр МАРКУШИН

Вітаємо з днем народження
Миколу Івановича Алєксєєва
Валерія Олександровича Малашенка
Хоча на скронях сивина,
А за вікном зима,
Хай в серці гомонить весна,
Душа нехай співа,
В очах – сміється сонце золоте,
А дерево життя – зростає і цвіте!
Рада інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Вітаємо з днем народження
Андрія Степановича ЧЕХА
Людмилу Миколаївну ЦВІЦИНСЬКУ
Романа Вікторовича ШЕЛЕВЕЯ

Букет найкращих побажань –
Вам, дорогі колеги.
До 100 живіть без хвилювань,
Здоров’я Вам, вогню бажань,
Щороку – гарних святкувань
Під українським небом.
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення
повторного конкурсу з
призначення управителя
багатоквартирного будинку,
в якому не створено
об’єднання співвласників
багатоквартирного
будинку, співвласники
якого не прийняли рішення
про форму управління
багатоквартирним будинком.
На виконання п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості
здійснення права власності у
багатоквартирному будинку»,
Порядку проведення конкурсу
з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 №150)
Гостомельська селищна рада
оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків селища Гостомель.
1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради.
08290, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, 2-й поверх,
каб. №4.
2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок
з учасниками конкурсу:
Гончаренко О.О. – заступник
селищного голови.
Поповичук Олег Миколайович.
Тел. роб.: (04597) 32-008,
(04597) 31-556,
вул. Свято-Покровська, 220
(каб. 4).
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною
територією).
3.1.1. Послуга – управління
багатоквартирним
будинком
(утримання спільного майна
багатоквартирного будинку та
прибудинкової території).
3.1.2. Надання послуг із вивезення твердих побутових відходів.

3.2. Об’єкти конкурсу:
вул. Рекунова, 1, 1-а, 1-б, 2, 3,
3-а, 4, 5, 6, 7, 9, 9-а, 9-б, 36-а;
вул. Свято-Покровська, 1-а, 3-а,
3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 59, 61-а, 72,
137-а, 141, 141-а;
вул. Лугова, 3, 6, 6-а;
вул. Бучанське шосе, 1, 4, 8;
вул. Окружна, 53, 55, 57, 59;
вул. Нова, 1-а;
вул. Пушкіна, 1, 3;
вул. Остромирська, 1, 49, 67;
вул. Мирна, 8, 12, 13, 14, 15;
вул. Богдана Хмельницького,
2, 2-а;
вул. Проскурівська, 8, 10, 12.
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
4.1.Вартість послуги – 50 балів (до складу ціни входять
витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду
управителю з розрахунку на 1
кв. м. загальної площі об’єкта
конкурсу);
4.2 Рівень забезпечення
учасника конкурсу матеріально
технічною базою – 20 балів;
4.3. Наявність персоналу,
що відповідає кваліфікаційним
вимогам до професій працівників та має необхідні знання і
досвід (з урахуванням договорів
щодо залучення співвиконавців)
– 5 балів;
4.4. Фінансова спроможність
учасника конкурсу – 5 балів;
4.5. Строки надання послуг –
10 балів;
4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості –
5 балів;
4.7. Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері
житлово-комунального господарства – 5 балів.
Разом 100 балів.
У разі, якщо об’єкт конкурсу
складається з групи будинків,
оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна – послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо
за кожним багатоквартирним
будинком. При цьому максимальна кількість балів під час
оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати
50 балів.

5. Вимоги до конкурсних
пропозицій та перелік документів, оригінали або копії
яких подаються учасниками
конкурсу для їх оцінювання.
5.1. Для участі у конкурсі
учасники конкурсу подають заяву, в якій зазначають:
фізичні особи-підприємці: прізвище, ім’я, по батькові,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків, серію
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта);
юридичні особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються копії
установчих документів, баланс,
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами
тощо, оригінали або копії яких
додаються учасниками конкурсу
для підтвердження відповідності
учасників кваліфікаційним вимогам.
5.2. Конкурсна пропозиція
подається щодо кожного об’єкта
окремо.
У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник
конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний
багатоквартирний будинок, що
входить до об’єкта конкурсу,
окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається,
підписується
уповноваженою
особою учасника конкурсу та
скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості
сторінок.
Учасники конкурсу мають
право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що
підтверджують досвід роботи з
надання послуг у сфері житлово-комунального господарства,
рівень кваліфікації, знання і

Величезна подяка начальнику «Ірпіньзеленбу-

досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати,
рекомендації тощо).
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через
уповноважену належним чином
особу чи надсилається поштою
конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та
найменування (прізвище, ім’я,
по батькові) учасника конкурсу,
дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів
учасника конкурсу.
08290,
смт
Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220.
Виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 2-й поверх,
каб. №4. Заступник селищного
голови – Гончаренко О.О.
Кінцевий строк подання
пропозицій – 17:00 16.01.17
року.
7. Способи та місце отримання конкурсної документації.
Конкурсна
документація
надається особисто або надсилається поштою організатором
конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після
надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – зал засідань Гостомельської селищної ради.
Дата та час – 14:00 17.01.17
року.
Примітка: Договір про надання послуги строком на один
рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує
уповноважена особа виконавчого комітету Гостомельської
селищної ради.
Умови договору про надання
послуги не повинні відрізнятися
від змісту конкурсної пропозиції
(у тому числі ціни) переможця.
Істотні умови договору не можуть змінюватися (корегуватися)
після його підписання.

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ
Вікторії Кіндратівні!

ду» Ользі Романівні Олійнич та бригаді зеленбудівців за
професіоналізм у виконанні моєї заявки про зняття сосни при
в’їзді в двір. Машина і кран виїхали в той же день, я була в захваті від роботи бригади, не могла повірити, що люди в наш час можуть
так віддано працювати. Дерево почистили просто ювелірно, розпиляли,
прибрали – і все це за 1 годину. А сосна та заважала 40 років. Я самотня
жінка, учасник війни. І мені здавалося досі, що владі немає діла до нас.
Та це не так. Все залежить від мера. Як поставить роботу в місті, так і
буде. І підбере команду людей, які на своєму місці. Може, хто подумає,
що це дрібниці, але ні – з такого починаються і великі справи.

15 грудня виповнилося 40 днів,
як пішла із життя Вікторія Кіндратівна Мельник, вчителька молодших класів із 45-річним стажем роботи. Все своє життя вона присвятила навчанню
і вихованню дітей у школах Ірпеня.
Світла їй пам’ять! Ми завжди будемо молитися за неї і згадувати добрим словом.

Ліна Олексіївна Соколова, м. Ірпінь, 10 Лінія

Діти, внуки, правнуки, друзі
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БУДНІ І СВЯТА

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

«НА МИКОЛИ, НА МИКОЛИ
СУМУ НЕ БУВА НІКОЛИ»

Легенда про Мокрого
Миколая

На старих українських
іконах можна побачити різні зображення святителя.
Одним із найцікавіших є так
званий Мокрий Миколай.
Чому ж «Мокрий»?
Сотні церков в Україні побудовані на честь Чудотворця Миколая. А в
Йдеться про подію, що
місті Миколаїв йому споруджено великий пам’ятник. В українському
сталася не пізніше 1091 р.
За переказом подружжя, яке
народному фольклорі багато приказок, у яких згадується Миколай.
вирушило на паломництво у
Так, на Херсонщині, якщо на Миколи йшов сніг, говорили: «Миколай
Вишгород до мощів Бориса і
бородою трусить — дорогу стеле», а на Харківщині загадували: «Як на Гліба на день їх пам’яті, поверталося до Києва по ДніМиколи іній — буде овес». Постать Миколая поряд із Богородицею та
пру в човні. У дорозі жінка
задрімала і упустила у воду
Ісусом можна зустріти у стародавніх українських щедрівках.
немовля. У відчаї батьки дитини звернулись до святого
Святого Миколая можна кладі з грецької означає «пе- містах починали працювати Миколая, «велику віру до
вважати прадідом і Діда Мо- ремога народу»), особливо ярмарки, де встановлювала- нього маючи», з проханням
скривдже- ся ціна на хліб і борошно.
про допомогу. Наступного
роза, і Санта Клауса, адже несправедливо
ранку дитина була знайдена
на основі його древнього них. А ще він опікується понеушкодженою «…лежаще
образу з’явились ці казкові дорожуючими та моряками. Як святий Миколай ходив
мокро перед образом свяперсонажі. Очільники Цер- У нас цього святого назива- по українських землях
тителя Миколая» на хорах
кви й богослови, встановлю- ють «скоропомічним» – адже
Кажуть, традиція даруваючи свято, закликали вірних він завжди спішить на допо- ти подарунки дітям на свято Софії Київської.
пам’ятати саме про його могу потребуючим.
розповсюдилась Європою із
Для наших прабабусь і середньовічної Німеччини. Хто він – чудотворець
взірцеву чистоту й щедру
доброчинність, брати їх за прадідусів святкування Ми- Її перейняли Австрія і Поль- Миколай?
колая не обмежувалось от- ща, а далі й Україна. Це
приклад.
Народився
святитель
риманням подарунків. На підтверджується тим, що в десь між 270 та 286 р. у МаМиколай в українській
Харківщині справляли так Україні звичай класти дітям лій Азії. Ще у дитинстві він
звані Миколині святки. У ці подарунки під подушку збе- вирішив присвятити життя
релігійній та народній
дні варили кутю та узвар, рігся передовсім на Право- служінню Богу. І в юні роки
традиції
щоб наступного року був бережній Україні, яка свого став священиком. Батьки
Свято Миколая прийшло урожай на плоди й на яч- часу перебувала під владою Миколая були дуже замождо України 1088 р. На честь мінь. Існувала й традиція Речі Посполитої.
ними і після смерті залишисвятого княгиня Ольга по- випікання спеціального пеІз приходом на більшу ли синові великий спадок.
будувала один з перших чива – миколайчиків. А на частину українських земель Це багатство невеликими
храмів Київської Русі – над Гуцульщині побутував ве- радянської влади святий частинами Миколай роздамогилою Аскольда в Киє- сільний звичай, коли моло- Миколай, як і всі інші релі- ровував біднякам, аж поки
ві. Найдавнішу збережену дих освячували іконою Ми- гійні символи, був витісне- не роздав все до останньої
українську ікону святого колая.
ний. Згідно з постановою монети. Не чекав, щоб у
Миколая датують початком
У давнину на Миколая ЦК КПРС від 1937 р. на за- нього просили допомоги, а
XIV ст.
укладалися договори і уго- міну йому прийшов Дід Мо- сам шукав бідних, щоб їм
Українці з давніх часів ди, бо всі були впевнені, що роз, який дарує подарунки допомогти. Багато років свявважають Миколая святим – в цей святий день ніхто не на Новий рік. На Західній тий Миколай був єпископом
заступником простого люду зважитися на обман. А ще зі Україні, натомість, традиція у Мирах (місто у сучасній
(до речі, його ім’я в пере- свята Миколая в українських збереглася.
Туреччині), тому його нази-

«НАМ ЧАСТО ТЕЛЕФОНУЮТЬ
І ДЯКУЮТЬ ЗА ПІЦУ»
Коли економічна криза насувається на кожного українця, особливо приватного підприємця, який відповідає не тільки за себе, а й за свій колектив, у такий час починання власної справи видається чимось з розряду фантастики. Але молоді й активні не
зважають на складні обставини і вперто долають труднощі. Таким є й колишній атовець Антон ГОЛОВЕНКО, який три місяці тому відкрив в Ірпені власну піцерію «Єнот».
Тож Антон розповідає про те, як прийшов до своєї справи, як йому ведеться і з якими
труднощами стикається.

Данута КОСТУРА

пройшли навчання. У кожного піцейоли є свої секрети
випічки, тому його вміння є
особливо цінним.
Для дітей зробили дитячу піцу, максимально
нешкідливу, тому нашими
послугами користуються садочки, школи.
Працюємо цілодобово.
Зранку перевіряємо продук-

вають Мир Лікійським. На
початку ІV ст., під час гонінь
на християн, він був ув’язнений за віру. Помер, ймовірно, у віці 65–70 років.
Завдяки
дослідженням
вчених ми можемо уявити,
як насправді виглядав святий Миколай: 167 см зросту,
мужнє обличчя, карі очі. Він
одягався просто. Антропологи припускають, що святитель не вживав м’ясної їжі.

Його мощі виявилися нетлінними,
мироточивими
і здатними зцілювати хворих. Церква канонізувала
Миколая. Він був і залишається найвідомішим святим
у Європі. Його поважали
однаково й католики, й
протестанти, його люблять
діти Колумбії, Німеччини та
України.
За матеріалами
Інтернет-видань

ПІДПРИЄМЦІ

Антон ГОЛОВЕНКО:

Я проаналізував ринок
і прийшов до висновку, що
є незакрита ніша – доставка
піци додому, в офіси. Люди
економлять час. А ми можемо організувати обід і вдома.
Найважче в налагодженні цього бізнесу було підібрати відповідну команду.
Щоб усі так само, як і я, горіли цією справою, розуміли,
що командна робота – це
дуже важливо. Початкове
фінансування було невелике, а потрібно було вийти з
рекламою на високий рівень.
На цьому ринку працюють
серйозні компанії з десяток
років. Тому нам дуже приємно, коли телефонують люди і
кажуть: нам порадили замовити саме у вас. Це і є нашою
серйозною рекламою. Стараємось трохи себе рекламувати, скажімо, на коробочці написати про наш «Єнот».
Щоб розпочати цей бізнес, з’їздив до свого давнього
знайомого, який тримає мережу піцерій в Івано-Франківську. Я вирішив, що якщо робитиму піцу, то тільки таку, як
він – на тонкому тісті. Родзинка – саме у тісті та в якісних
продуктах. Якщо це моцарела, то це повинна бути якісна
моцарела, якщо це томати, то
теж якісні. Жодних кетчупів і
майонезів. Ми з командою

У Києві перше офіційне свято Миколая було влаштоване 19 грудня 1990 р. для 700 хлопчиків і дівчаток — сиріт та дітей з багатодітних сімей. Через рік,
19 грудня 1991 р., стараннями Всеукраїнського православного братства на гроші, зібрані Товариством
святого Андрія Первозванного у США, дитячі свята
святого Миколая було влаштовано вже у 20 містах
України.Сьогодні українська резиденція святого Миколая знаходиться у Карпатах. У Національному природному парку «Гуцульщина» навіть є садиба святого
Миколая, куди кожен може приїхати на екскурсію.

ти, які замовили, нумеруємо
за датами, за свіжістю, якщо
чогось не вистачає – докуповуємо, якщо вийшов термін
придатності – годуємо собачок, ставимо плани, задачі,
звертаємо увагу водіїв на
техніку безпеки і починається
робота.
Замовлення
постійно
збільшуються. Наше примі-

щення за залізницею, тому
часто маємо проблеми з
електрикою, яку може вибивати на всю ніч. Зараз готуємось до нового формату в
Ірпені. Меню розшириться.
Але поки що не буду відкривати всіх карт.
Зараз розвозимо піци по
Ірпеню, Бучі, Гостомелю, згодом буде Коцюбинське, Ворзель, Рубежівка, Бородянка.
Щодо ціни, то за доставку ми не беремо гроші
– ціна вже включена у вартість піци. Але ціна піци може
змінюватися зі зміною цін
на помідори, сир, шампіньйони. Як тільки ціна на них
опускається, тут же знижуємо
і вартість піци. Адже ми не
використовуємо ні майонез,
ні кетчуп – виключно натуральні продукти. Люди це
відчувають. Наразі аналогів
нашій піці в Ірпені не має.
Акцентую увагу наших
операторів на ставленні до
клієнтів. Хочемо дотримуватися філософії, що клієнт
завжди правий. Входимо у
положення студентів, для ветеранів АТО у нас було 50%
знижки, йдемо назустріч,
коли організовуються дитячі
свята чи звертаються різні дитячі колективи.
Для організацій, з якими
ми співпрацюємо робимо
знижку – приємно, що вони
віддають перевагу саме нам.
У нас є акція, коли людина може за собівартістю замовити піцу для поранених,
які лежать у шпиталі. Ми робимо ці 5-6 піц і привозимо.
Але навіть якщо ніхто і не
замовить, ми самі готуємо і
привозимо в шпиталь. Останній раз ми на День Збройних
сил завезли 10 піц.
Я отримую задоволення
від наших постійних клієнтів.
Ми вже знаємо їхні смаки,
нам часто телефонують і дякують за смачну піцу.

Запрошуємо на новорічні заходи!
17 грудня о 9:00 –
Благодійний фестиваль «4 Friendsfest»
(Центральний будинок культури, вул. Соборна, 183)
Конкурс-фестиваль «TELENTTIME», «Крихітка на мільйон»,
благодійний ярмарок, фото-зона, зустріч зі Святим Миколаєм,
фестиваль вуличної їжі
18 грудня о 14:00 – Культурно-мистецька акція
«Ой, хто, хто Миколая любить»
(вул. Шевченка, партерна площа)
Благодійна акція «Діти-дітям», відкриття світлиці Святого Миколая, фестиваль талантів «Співай Ірпінь»
24 грудня о 12:00 –
Фестиваль «Андріївські вечорниці в Ірпені»
(Центральний будинок культури, вул. Соборна, 183)
Виступ-змагання колективів художньої самодіяльності Київської
області з вокально-театралізованими програмами
25 грудня о 17:00 –
Відкриття центральної ялинки міста Ірпеня
(вул. Шевченка, партерна площа)
Запалення вогнів на центральній ялинці, флешмоб Дідів
Морозів, вручення подарунків зі скриньки дитячих мрій, дитяча
анімаційно-розважальна програма, фінал фестивалю талантів
«Ірпінь співочий», фаєр-шоу
1 січня о 1:30 – Новорічна ніч
(вул. Шевченка, партерна площа), привітання Діда Мороза,
концертно-розважальна програма, музично-піротехнічне шоу
9 січня о 12:00 – Фестиваль «Різдвяна зірка»
актова зала Ірпінської міської ради (вул. Шевченка, 2-а)
15 січня о 16:00 –
Міжконфесійний різдвяний концерт
актова зала Ірпінської міської ради (вул. Шевченка, 2-а)

Щоденно з 18 грудня по 15 січня за окремим графіком – Світлиця Святого Миколая (зустріч зі Святим
Миколаєм, розважальні програми, різноманітні майстер-класи у фойє Центральної міської бібліотеки
(вул. Шевченка, 3))
Розважальні-анімаційні заходи
для дітей та дорослих
біля центральної міської ялинки
щоденно з 19 грудня по 15 січня з 17:00 до 20:00
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ІРПІНЬ НАЛАГОДЖУЄ
освітні мости з Польщею
У вівторок, 12 грудня, в актовій залі Ірпінської ради було людно – на
зустріч із керівництвом Верхньосілезького економічного університету
(Катовіце) прийшли вчителі ірпінських шкіл, старшокласники. Мета
зустрічі – зацікавити українців перспективою навчання наших учнів у
польському приватному ВНЗ.

Фото: В. Шилов
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ВИ ЗБИРАЄТЕСЬ
ВІДДАТИ СВОЮ ДИТИНУ
У ДИТЯЧИЙ САДОК

Для цього слід налагодити
співпрацю польського ВНЗ із
нашими загальноосвітнім навчальними закладами. Українським вчителям запропонують пройти курс вивчення
польської мови, щоб потім
викладати її у наших школах.
Польща у цьому напрямку
цілеспрямовано і методично працює з десяток років.
Інформація про можливість
здобути вищу освіту у Польщі
є скрізь: в Інтернеті, у друкованих медіа, рекламних листівках. У 2014 р. з близько
53 тис. українців, які навчалися за кордоном, 20,5 тис.
українських громадян здобували освіту в польських
університетах. Це орієнтовно 50% від усіх зарубіжних
студентів, які навчаються у
Польщі. Польський уряд останні роки постійно полегшує
умови працевлаштування для
іноземців, які закінчили польський університет.
Років 15 тому Польща
переживала приблизно такі
часи, як Україна зараз. У пошуках кращого життя в західні країни виїхало близько
2 млн молодих поляків. Ого-

лились і робочі місця, і місця
у ВНЗ.
Про
сам
університет
розповіли гості з Польщі –
ректор
Верхньосілезького
економічного університету
(Катовіце) професор Кшиштоф Шафларскі та доктор
Стефан Дирка.
Верхньосілезький університет (якому 25 років) працює
в сегменті приватної освіти.
Але успішні студенти мають
право як у приватних, так і
в державних вишах отримувати стипендію. Університету
надано право готувати докторів. Такі права мають ще 6
приватних ВНЗ. Університет
має три філіали у Польщі та

по одному у Відні і Остраві.
Дипломи визнаються у всіх
країнах Європи і в Америці.
У Польщі, щоб отримати
статус бакалавра, потрібно
3 роки (місячна оплата за
навчання – 110 євро, за проживання у 3-місному номері
– 90 євро).
При вступі не потрібно
здавати ніяких екзаменів, є
електронна реєстрація всіх
документів, співбесіди, і –
починається навчання. Зараз
в університеті навчаються
24 студенти з України.
Щодо знання польської, то
проводяться літні школи. Після навчання наших учителів
польської мови буде більш

якісне і безкоштовне навчання українських школярів, які
надумають вивчити польську.
Гості з польського вишу говорили про широкі контакти
їхніх студентів зі студентами
інших країн, глобалізацію.
Від імені Ірпінської адміністрації польських освітян привітав заступник голови Дмитро Христюк, представники
освіти. Усі вони покладають
великі надії на наших майбутніх студентів, які набравшись, зокрема, практичного
досвіду у глобалізованому
світі, повернуться в Україну,
в Ірпінь, щоб розвивати його.
І щоб переконати, що це
буде саме так, слово було
надано випускнику Варшавської академії фінансів, бізнесмену, меценату Віталію
Драгану.
Він у Польщі з 2008 р.
– поїхав разом із групою з
Податкової академії, де навчався. Без знання мови. Із
групи залишилося у Польщі
6 осіб. Дехто працює в банку
(зарплата 500–700 євро), дехто влаштувався сантехніком,
заробляє 1200 євро. Сам Віталій Драган – у бізнесі. Наступного року буде здавати
іспит з польської мови й отримувати польський паспорт.
Він каже, що Польща для
нього – все. Це – досвід,
знайомства. Займається логістикою, фармацією по всій
Європі. «Мене неодноразово
звали в Україну на 4–5 тис.
доларів на місяць, але це не
моє. Я не можу сидіти на одному місці», – каже він.
Під час перерви підійшла
до групки старшокласниць.
Запитала про враження від
семінару. Одна з них була в
захваті – життєвий приклад
Віталія Драгана надихнув.
Чого не скажеш про чотирьох
інших.

ЯК НАВЧИТИ МОЗОК ВЧИТИСЯ?
От і настає момент, коли ваша дитина зі звичного домашнього затишку потрапляє в галасливе товариство, де
не має поруч мами. Ви з тривогою чекаєте на цей перший
день перебування в дитячому садку: чи буде відторгнення,
чи навпаки – відвідування стане для дитини цікавим, а для
вас безпроблемним.
Психологи радять при дитині говорити про майбутній
садок позитивно, схвально відгукуватися про можливості
гратися новими цікавими іграшками, робити ставку на захоплення дитини. Заздалегідь покажіть їй садок, де весело
грають діти.
У перші дні залишайте її у садочку всього на кілька годин. Погравшись трішки з дитиною, попередьте, що скоро
вам потрібно буде її залишити на короткий час. Ваші аргументи повинні бути переконливими. Поясніть, що вам це
необхідно і вона вам допоможе, коли залишиться ненадовго. Коли все ж не вдається її заспокоїти, вам все одно
доведеться піти, бо інакше малюк зрозуміє, що може впливати на вас своїм криком. Будьте оптимістичні.
Дайте дитині з собою улюблену іграшку, вона буде поруч, нагадуватиме щось звичне з домашнього життя, виконуватиме роль талісмана.
Дуже важлива ваша взаємодія з вихователями. Розкажіть їм про особливості вашої дитини, об’єднайте з ними
свої зусилля, щоб процес адаптації пройшов якомога легше.
Прислухайтесь до порад вихователів. Спокійно поцікавтесь про негативну подію, про яку розказало вам ваше
дитя. Діти схильні до вигадок, фантазій, перебільшень.
Не з’ясовуйте стосунків з дитиною на людях, при інших
дітях. Якщо дитина неправа, поговоріть з нею вдома. Не
принижуйте її при сторонніх.

Підготувала Данута КОСТУРА

Чому ваша дитина не відразу вас розуміє, не відразу відгукується? Яка причина,
що вона часто відволікається, швидко втомлюється? Буває, що не може висидіти
й 15 хвилин на місці, рухає ногами, язиком, коли пише, малює… Дуже повільна,
апатична або навпаки надмірно активна…
Перераховані вище питання – найпоширеніші, з
якими приходять батьки до
дитячого
нейропсихолога.
Бувають і більш спеціальні
– як допомогти діткам із затримкою психічного і мовного розвитку та ін.
Чому ж із цими питаннями
слід звернутися саме до дитячого нейропсихолога?
Наведемо метафору з іншої галузі. Багато хто з нас
користується персональним
комп’ютером, що має як
електронну «начинку», або
«залізо», так і програмне забезпечення. При цьому на
один і той же комп’ютер можна встановити абсолютно
різні програми. Інженер-електронщик добре знається
на тому, як влаштований
сам комп’ютер, але про програми має лише приблизне
уявлення. Програмістові ж
зовсім необов’язково розбиратися в «залізі». Натомість
в обох сферах розбирається
лише фахівець з системної
інтеграції.
Таким ось «системним інтегратором» для психології

та медицини виступає дитячий нейропсихолог.
З одного боку, він добре
розуміє закони розвитку
мозку дитини і завдяки особливим методам діагностики може виявити патологію
розвитку на ранніх етапах і
вчасно відправити до відповідного лікаря-фахівця. З іншого боку, він володіє широким спектром психологічних
знань, розуміє, як формуються вищі психічні функції
й особистість дитини, і у разі
потреби може (за допомогою особливих, нейропсихологічних методів) провести
корекційне або формувальне навчання.

Перший крок – це проведення діагностики психічного розвитку дитини, тестування, яке показує картину
розвитку мозку на сьогодні.
Спираючись на цю інформацію, дитячий нейропсихолог
розробляє індивідуальну корекційну програму.
Якщо ви бажаєте дізнатись, як вирішити ці та багато
інших дитячих проблем, запрошуємо вас на попередню
консультацію! Допоможіть
своїй дитині!
Вчитися – легко!
Олена Ернестівна ПЕРЧИКОВА,
директор Центру
нейропсихологічної допомоги
(м. Буча)

ЦЕНТР
НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ

ДОПОМОГИ
в м. Буча
Запрошуємо мам і тат
відвідати попередню
консультацію дитячого
нейропсихолога!
Ви зможете:
– дізнатися про актуальний рівень розвитку
пам’яті, уваги та інших
психічних функцій своєї
дитини;
– зрозуміти, як можна
допомогти своїй дитині
поліпшити успішність
і відкоригувати поведінку;
– отримати важливі
рекомендації фахівця.

Запис за тел.:
(066) 236-12-03.
Тільки для тих, хто зателефонував з 16 грудня
по 25 грудня ЗНИЖКА
на ВАРТІСТЬ попередньої
консультації – 50%\

Чекаємо вас за
адресою: м. Буча,
вул. Тарасівська, 28-а.

Перше 5-річчя Англійського КЛУБУ

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

10 грудня в Центральному будинку культури Англійський клуб відсвяткував своє перше 5-річчя. Керівник клубу – викладач англійської мови ірпінської школи №12 Олексій Дашковський – пригадав, що
цей клуб був створений за ідеєю поета Юлії Бережко-Камінської, яка на той час була директором ЦБК
і керівником Мистецького центру «Камертон». Олексій Вадимович також висловив вдячність нинішній
директору ЦБК Тетяні Михайленко, антикафе ART-House та всім іншим, хто надавав і надає допомогу
клубу. Пенсіонер Микола Мироненко привітав клуб англійською мовою. Бард Віталій Кобзар виконав
власні пісні й пісні із репертуару The Beatles. Були також запальні танці студії східного танцю «Відад»,
школи ірландського танцю «Еммеральд» та хореографічної танцювальної школи «Самба». І, звичайно,
англійські відеокліпи з вікториною та призами. Англійський клуб в Ірпені продовжує діяти.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
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ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Танець живота: ПРОДУКТИВНА ЖІНОЧНІСТЬ
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«Подібних кафе в Ірпені
немає, це – наша родзинка»

Про танець живота розповідає Олеся ВАСИЛЕЦЬ – чемпіонка України зі східних
танців, лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів, професійний хореографпостановник із 12-річним досвідом.
Гадаєте, танець живота
– це доступний інструмент
зваблення? Так і є! Однак
майте на увазі, що це ще не
все. Набагато більшого варта так звана «продуктивна
жіночність». Цей термін застосовується до тих жінок, які
не просто виховують життєлюбність у собі за допомогою танцю живота, а й уміло
нею користуються. Чи відомо
вам, що красива жінка – ще
не означає успішна? Чому?
Тому що бути просто гарною
– недостатньо, красою також
потрібно правильно розпо- Розкутість
ряджатися. А танець живота
Не плутайте із вуль– ключ до вмілого володіння гарністю. Це зовсім інше!
нашою жіночою красою. І ось Розкутість означає обізнащо до неї додається.
ність. Розкута жінка швидко
адаптується до будь-якого
Упевненість
середовища, вміє підтриУпевненість у собі не є не- мати діалог. Вона активна
гативною рисою характеру, і позитивна, скрізь почуваякщо вона не переходить у ється «своєю». Зовнішніми
нахабність. Упевненість, якій
допомагає розкритися танець ознаками розкутості є пряма
живота, робить жінку поміт- постава, розправлені плечі,
ною, цікавою і такою, яку трохи підняте підборіддя –
хочеться підкорити. Водночас усього цього жінка вчиться,
із цим танець живота вчить регулярно займаючись танжінку знати собі ціну, ніколи цем живота. Адже танець –
і нікому не дозволяти зайвого це роль, в яку треба вжитися
у стосунках; учить самопова- і граючи яку завжди треба
ги, яка продукує відповідне посміхатися, навіть якщо заставлення оточуючих.
буваєте рухи.

Відкритий лист

Нам пишуть
У попередньому номері «Ірпінського вісника» було надруковано матеріал під назвою «Реформа преси: Реальний старт»,
у якому секретар Національної
спілки журналістів України Валерій Горобець з висоти свого
досвіду прокоментував перспективи «ІВ» у цій реформі.
Днями до редакції надійшов
відкритий лист від почесної гро-

мадянки Ірпеня, ветерана ВВВ
Валентини КУЛІНІЧ, де вона
відгукується про опублікований
матеріал як про «подарунок до
Нового року не лише газеті й
працівникам…, але й читачам».
За словами шановної читачки, висока оцінка, що її отримав
«Ірпінський вісник» («газета про
непросте, але цікаве і різноманітне життя міста і його людей»)
від пана Валерія, від інших редакторів і журналістів місцевих
газет України «приємно схвилювала читачів, додала віри, що з

«Показова» наївність
Як ви вже здогадалися, не
завжди треба бути «сильною
жінкою», яка «здолає все», –
інколи необхідно проявити
слабкість, десь поступитися,
формуючи дипломатію як
у професійних, так і в особистих стосунках. Цього вас

також може навчити танець
живота, особливо – класичний ракс шаркі. Цей танець
відрізняється тим, що у ньому
грайливі і швидкі рухи поєднуються із плавними, як вода,
граціозними рухами, і в ньому одному ви можете бути і
витривалою, і ніжною.
Отже, ці три особливості – упевненість, розкутість і
«показова» наївність – формують нашу продуктивну
жіночність – життєлюбність,
яка вимірюється нашою
успішністю скрізь та за будьяких обставин. Жіноче життя
настільки багатогранне і багатовимірне, неначе східний
танець, у якому сплітаються
емоції і розум і з якого виростає божественна жіноча
постать – велична, впевнена,
досконала.

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

Телефон: (095) 48-57-084

Група для дітей: Ірпінь, вул. Університетська, 31
(Податковий університет).
Група для дорослих: Ірпінь, вул. Соборна, 183
(Центральний будинок культури на БКЗ).
часом, при згуртуванні Ірпінської громади (до чого багато
зусиль докладає «ІВ»), можна
змінювати на краще життя людей і на місцевому рівні».
А побажання Валерія Германовича щодо збільшення кількості передплатників Валентина
Гаврилівна вважає «підказкою і
читачам, які давно подружилися
з газетою: довести не словом, а
ділом, що цінуєш і любиш свою
газету». Вона «переконана, що
“Ірпінський вісник” – газета цікава і необхідна для всіх: для

чоловіків і жінок, керівників і
господарників, для вчителя і
лікаря, і для пенсіонера, життя
якого в межах його житла, – для
кожного, хто хоче знати, що
відбулося за тиждень в Ірпені, в
регіоні, в державі».
Свій лист шановна Валентина Гаврилівна завершує проханням, зверненим до колег-читачів: підставити своє дружнє
плече, щоб газета за будь-яких
умов залишалась, як кажуть, на
плаву і була найкращою в Україні серед місцевих газет.

ІРПІНЬ МИСТЕЦЬКИЙ

МІФ НАСТУПНИЙ:

Якщо Ви намагаєтеся, але все марно,

ЗНАЧИТЬ – ЦЕ НЕ ДЛЯ ВАС
Євгенія ХАРГРІ, директор художньої школи Академічного рисунку
і живопису «Irpen Art School»
Ця тема також пов’язана з міфом
про талант. Якщо Ви вчилися роками
і Ваші результати не такі високі, як у
того, хто щойно розпочав, це не означає, що з Вами щось не так. Є ймовірність, що усі ці роки Ви насправді
і не навчалися або навчалися не у
справжніх майстрів.
Якщо Ваше «навчання» засноване
на малюванні, малюванні і ще раз
малюванні однієї і тієї ж речі знову і
знову доти, доки вона не почне виглядати краще, не дивно, що Ви не
отримали задоволення від процесу
малювання й не досягли омріяного
результату. Це те ж саме, що намагатися дістатися з пункту А в пункт В,
спрямовуючи свій рух у довільному
напрямку.
Так, люди практикуються, але у
той час, коли перший чекає, що навик
прийде сам собою, другий ставить запитання і шукає відповіді.
У школі учні часто мене запитують:
«Як намалювати предмет так, щоб
він став схожий?», «Чому в мене не
виходить?», «Як на папері передати
поверхню скла за допомогою лише
одного графітного олівця?».
У таких випадках, щоб отримати
відповіді на запитання, все, що потрібно зробити, – змінити очікування: потрібно докладати зусилля, а
якщо стає легко, значить, настав час

ускладнювати поставлені перед собою завдання.
Якщо ж зусилля відчуваються марними і виникає думка: «Можливо, це
не для мене?», женіть її геть, але тільки з урахуванням наявності великого
бажання вчитися далі.
Якщо Вами рухає бажання черпати
натхнення, можна обрати різноманітні методи творчості: декоративний
живопис, ліплення, вишивання. У такий спосіб Ви не змушуватимете себе
робити неможливе. Не варто обирати
малювання тільки тому, що воно зда- Автор роботи: Дарія Машевець
ється простим – насправді, це не так. (10 років), папір А3, графіка, 2016 рік.

Малюємо разом з «Irpen Art School»!
Отримай знижку на навчання – 5% на весь січень!
Створи Новорічну картину + Принеси і подаруй картину
школі = Усі отримані роботи буде включено у виставкову
діяльність школи.
Акція триває з 1.12.16 до 30.12.16 року включно.
(Розмір картини формату А4 і більший)
На звороті картини зазначити:
– назву твору;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора;
– вік автора;
– дату створення картини.

Запис за тел.: (050) 147-32-52, (068) 166-37-34.
Або залишайте заявку на сайті: artschool.hurgri.com
Чекаємо Вас за адресою: м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 14

Відкрити свій бізнес з нуля – справа не з
легких. Потрібна неабияка наполегливість,
рішучість, упевненість, що обрана ціль
подолає всі перепони, котрі виникатимуть
на обраному шляху. Для 26-літньої Любові
КОЛОМІЄЦЬ такою ціллю стало відкриття
«Yummy cafе» по вул. Університетській, 2/1,
корп. 2. Відкрити такий заклад вирішила
після того, коли не знайшла в Ірпені кафе,
щоб відзначити день народження своєї
дитини. Їй слово.

Починати з нуля цікаво. І страшно, особливо, коли
не маєш досвіду і про кризу всі говорять. Хоча кризові ситуації були завжди. Кажуть, що коли ти відкриваєш
свій бізнес, потрібно прорахувати, скільки ти готовий
втратити.
Я не годувальниця сім’ї, наразі, ми живемо на відкладені гроші чоловіка і мої. До декретної відпустки
працювала в тендерному відділі ІТ-компанії. Закінчила
торгово-економічний інститут (бакалавр), магістерську
планувала захистити в іншій країні (збиралися виїжджати за кордон), але оскільки багато людей виїжджають,
нас там стали менше чекати (хоча і до того не особливо
чекали), тож поки що нікуди не поїхала.
Чоловік за фахом інженер. Він і дав зелене світло
моїй справі, каже: «Спробуй».
У нас двоє діток: одного і п’яти рочків. Вони часті
відвідувачі нашого кафе та ще й помічники.
Наше кафе невелике, 46 м2. Дизайн розробляли разом з нашою кумою-архітектором. Матеріали навмисно
використали екологічно чисті. Частина зали покрита
штучною і живою травичкою – це дитяча зона, де діти
можуть гратися, а батьки у цей час, сидячи за столиками,
пити чай чи каву. Для дітей теж є спеціальні крісла, щоб
могли зручно чаювати разом із батьками.
Меню розраховане як на дорослих, так і на дітей.
У нас усе натуральне – спеціальна піца для дітей, без
майонезу і кетчупів, кекси, какао. Для батьків – кава, імбирний чай, різні смаколики. Деякі страви готуємо самі,
багато допомагає сестра, яка за фахом кондитер. Наша
коронна страва – «Наполеон». Він у нас особливий. Клієнти навіть беруть його з собою додому. Деякі страви
замовляємо в інших кондитерів.
У нас можна замовити і комплексні обіди за 40
грн, куди входить суп, друга страва з гарніром, м’ясом
чи рибою або плов. Ми провели маркетингове дослідження цінової політики Ірпеня і вже потім ставили свої
ціни. Вони не є високими.
Ми працюємо вже третій місяць. Люди приходять,
проводять дитячі дні народження, сімейні свята. Мені
дуже важливо, щоб постійним відвідувачам було у нас
комфортно. І вони йдуть до нас з охотою.
Щоб дітям було цікаво, плануємо проводити майстер-класи, зокрема, з приготування їжі. З необхідним
«реманентом», одягом. До Нового року плануємо розписувати новорічні прянички. Ідей багато. Радіємо, що
після дегустації якогось смаколика діти готові «дегустувати» ще.
Мене дуже тішить, коли діти, приходячи з батьками, не хочуть від нас іти. Я стараюсь в кафе створити
душевну атмосферу, працюю в цьому напрямку з персоналом. Мені дуже цікаво знайомитися з новими людьми, спілкуватися з ними, радує, що зі мною на вулиці
вітаються люди. Ця справа, наразі, не є заробітком для
сім’ї. Але я з задоволенням іду на роботу.
Постійно відвідую тренінги з саморозвитку, торгівлі, самореалізації. Спілкуватися з людьми – це цікаво.
Для тих, хто в пошуках свого бізнесу, раджу підготувати основу, дерзати і не боятися. Коли починаєш, то
вже важко тебе зупинити.
Підготувала Данута КОСТУРА

«Yummy cafе»
Режим роботи:
10:00 – 21:00

(093) 341-56-69
м. Ірпінь,
вул. Університетська, 2/1, корп. 2
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СУСПІЛЬСТВО
НАШІ ЗЕМЛЯКИ

БАТЬКО І СИН КОЧУРИ
Нещодавно вийшли друком спогади Ольги Петрової «Миттєвості
приватного життя». Авторка є художником і мистецтвознавцем. Тому
її приватне життя показано в динаміці культурної ситуації України
1960–1980-х рр. Ольга Петрова спілкувалася з багатьма відомими
письменниками, художниками, архітекторами й іншими особистостями,
які формували культуру.
Григорій КОЧУР

Ірпінцям книга Петрової
буде особливо цікавою розповідями про зв’язок цих
людей із нашим містом. Мемуаристка чимало сторінок
своїх спогадів присвятила родині Кочурів. Ольга Петрова
згадує: «18-річною, разом із
такими ж безжурними друзями-спортсменами, я переступила поріг ірпінської оселі,
яку, щойно повернувшись зі
“сталінських курортів”, наймала родина Кочурів. Андрій
– син Григорія Порфировича
та Ірини Михайлівни – запросив друзів на музику і танці. І хоча дві мікроскопічні
кімнатки, до стелі закладені
книжками, ніяк не були пристосовані до молодіжних забав, Андрієві батьки намагалися у всьому годити синові,
якого нарешті побачили після
багатолітньої розлуки.
Здобувши право оселитися в Україні, Ірина Михайлівна і Григорій Порфирович
намагалися перекреслити вимушене Андрієве сирітство –

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
повернути сина до родинних
стосунків. Відвикнувши від
батьків, він важко призвичаювався до тепла і материнської
ласки. У своїх намірах Ірина
Михайлівна була терплячою
і наполегливою. Існування
сьогодні літературного музею
Г. Кочура, збереження його
бібліотеки, архіву, видання
батьківської перекладацької
спадщини, яке здійснив Андрій, засвідчують – “життєвий
проект” матері реалізувався
повною мірою».
А ось таким побачила
О. Петрова Григорія Кочура:
«Мініатюрна, майже безтілесна постать; одяг – старенький
спортивний костюм, який від
багаторічного прання давно
втратив свій колір. На ногах чоловіка помітила дивне
взуття, то були унти – «сувенір» із автономної республіки
Комі, де подружжя відбувало
свою каторгу. На худорлявому, білому, ніби восковому,
обличчі блакитними озерцями світилися очі. Миттєво

промайнув
рубльовський
образ Спаса. Григорій Порфирович дивився на мене
так, ніби з далечини побачив
рідну душу».
О. Петрова пише про
спілкування з Григорієм Порфировичем: «Він ніколи
не повчав і не наставляв, не
допитувався по-вчительськи
уїдливо: “Чи читали ви те або
інше?” Менш за все він хотів
загнати “на слизьке” співрозмовника. Він казав: “Є така
книжечка” – і радо виймав її
з шухляди, відчувши бажання
молодої людини знати. Він
був! Цього вистачало, щоб
хотілося підростати. Саме в
доброзичливості, у щирому
бажанні поділитися знаннями, у випромінюванні інтелектуальної аури був геній
його учительства».
«Усе, що переклав Григорій Кочур, постає, як дивовижний концерт світової
літератури – у виконанні
українського слова». Вадим Скуратівський

Ольга Петрова розповідає
про оселю Кочурів: «Ірпінський дім в середині 1960-х
стає центром відродження
національного слова – духовності. Сюди тягнулися ті з
покоління Б. Антоненка-Давидовича, хто повернувся в
часи “відлиги” з таборів. Водночас цей дім став “Платонівською Академією” для молоді. Михайлина Коцюбинська,
Ліна Костенко, В. Коротич,
Марина Новикова, Л. Череватенко та багато інших знаходили тут і знання, і духовну
опору. Влада не дозволила
Г. Кочурові більше ніж рік
читати лекції в Київському
державному
університеті,
натомість, за влучним спостереженням В.Скуратівського,
в Кочуровому домі розгорнулася “грандіозна стратегія
спасіння українського слова,
яке опинилося під загрозою
тотального знищення за часів
Щербицького”».
Звичайно, така діяльність
Григорія Кочура не могла за-

лишитися поза увагою компетентних органів: «Хто в ті часи
був біля Г. Кочура, знає про
наклепи на нього та терор із
боку КДБ, постійні прослуховування дому, заборону
листуватися не лише із закордонними перекладачами та
друзями, але й із тими, хто
жив у республіках СРСР. Окрім оббріхування у пресі,були й загрози щодо здоров’я
сина, а пізніше й онука – Романа. Нові книги іноземними
мовами в тих умовах діставали друзі. Кожному за щастя
було прислужитися енциклопедистові».
Ольга Петрова якось запитала Григорія Порфировича:
«Де ви берете ентузіазм для
щоденної праці в такій атмосфері?» Г.Кочур відповів: «Я
звик. У таборі та на поселенні
я теж перекладав. Обставини,

на жаль, звичні. Треба попри
все працювати».
Мемуаристка
зазначає:
«Традиція європеїзації України, розпочата Іваном Франком, підноситься у скромному ірпінському домі, в аурі
відроджуваних Кочуром “неокласиків” та в колі однодумців – поетів, перекладачів.
Для національно небайдужого загалу він став символом
культурологічних можливостей України і таких моральних якостей, які Святе Письмо
пропонує кожній людині, але
мало кому це до снаги».
Шкода, що цієї книги вже
не прочитає Андрій Кочур.
10 грудня, після тривалої хвороби, перестало битися серце
Андрія Григоровича, гідного
сина великого батька.

СПІВЧУВАЄМО…
10 грудня 2016 року, помер син відомого ірпінського перекладача Григорія Порфировича
Кочура – Андрій Григорович КОЧУР.
Не стало доброї, світлої, порядної людини,
котрий разом із дружиною – талановитою актрисою театру і кіно Марією Леонідівною Кочур – усе життя опікувався будинком-музеєм, залишеним батьком, роблячи
усе можливе для того, щоб визначна спадщина Григорія
Порфировича була максимально збережена і передана
наступним поколінням.
Ірпінська міська рада і виконавчий комітет висловлюють слова співчуття вдові Андрія Григоровича – Марії Леонідівні, а також дітям і внукам у зв’язку з втратою рідної
людини – чоловіка, батька, дідуся. Нехай горе не зламає
вас, не згасить горіння ваших сердець!
Сил вам, витримки і Божої та людської підтримки!
Царства Небесного Андрію Григоровичу Кочуру!
Ірпінська міська рада

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ПРИІРПІННЯ ГРИПУЄ
Грип залишається найактуальнішою глобальною інфекцією, яка
щорічно спричиняє епідемії різної інтенсивності і тривалості в
більшості країн світу і є єдиною інфекцією, щодо якої зберігається
реальна загроза виникнення пандемії. Щорічно на грип та гострі
респіраторні захворювання (ГРЗ) хворіє від 4 до 15% населення
світу, а помирає від грипу та ускладнень 250–450 тис. осіб.
Лікар-інфекціоніст О.А. КОВАЛЬЧУК, м. Ірпінь
Цього епідемічного сезону
2016-2017рр. за прогнозами
спеціалістів ВООЗ, імовірно
будуть циркулювати на території України такі штами:
А/Каліфорнія /7/2009-А
(Н1N1) pdm, як і в попередні
роки;
А/Гонконг /4801/ 2014
(Н3N2) – більш новий, що
прогнозується нами як провідний збудник епідемії
2016–2017 рр. в Україні;
В/Брізбен/60/2008 (генетична гілка В /Вікторія.
Грип – це інфекційна
хвороба з повітряно-крапельним механізмом передачі
збудника, яка спричиняється
вірусами типу А, В та С. В
останню пандемію 2009 р.
перехворіло 16,9% населення України, а смертельні випадки становили 1128
осіб (0,02%), що змінило
уявлення в країні про небезпеку цього захворювання.
Під час хвороби майже в
40% захворілих виникають
ускладнення, що є особливо
небезпечним для груп медичного ризику інфікування.
Це, у свою чергу, впливає на
загальну смертність і смертність від пневмоній, пов’язаних із грипом.
Вірус грипу С спричиняє
лише поодинокі випадки
хвороби або незначні спалахи з огляду на вищу стабільність антигенної структури
порівняно з вірусом грипу
типу А. Після перенесеної
хвороби залишається довічний імунітет.

Вірус типу В є небезпечнішим в епідеміологічному
відношенні порівняно з вірусом грипу С. Він стає причиною епідемії кожні 3-6 років.
Також вірус грипу типу В відрізняється більшою мінливістю. Для нього характерні
точкові мутації у вірусному
геномі (антигенний дрейф).
Резервуаром і джерелом
хвороби для вірусів грипу
типу В та С може бути тільки
людина.
Максимальною мінливістю, а відповідно, і здатністю спричиняти епідемії та
пандемії, характеризується
вірус грипу типу А. Він стає
причиною епідемій грипу
кожні 2–3 роки. Створюється
несприятлива ситуація, коли
населення планети є уразливим до нового антигенного
варіанту. Для вірусу грипу
типу А природним резервуаром можуть бути не тільки
люди, але й тварини і птахи.
Грип А (Н1N1) Каліфорнія має короткий інкубаційний період (від 10–12 год
до 7 діб), характеризується масовим поширенням,
лихоманкою, симптомами
інтоксикації та враженням
респіраторних шляхів із великою частотою виникнення
ускладнень. Часто спостерігаються біль у животі, нудота, блювання, діарея. Попадаючи у верхні дихальні
шляхи, віруси руйнують слизову оболонку носоглотки,
руйнуючи клітини, які під час
дихання, чихання, розмові
разом із вірусами попадаю-

чи у повітря, заражають оточуючих.
Найбільш небезпечними
є хворі в розпал хвороби (з
перших годин до 3-5 днів),
а також хворі з легкими і
стертими формами, які, недостатньо приділяючи уваги
своєму стану здоров’я, є джерелом інфекції. Найбільш
вразливими до вірусу грипу
є люди похилого віку, люди
з хронічними захворюваннями, малолітні діти і люди, які
працюють у сфері обслуговування.

Якщо в родині хворий на
грип…
…то необхідно подбати
про належні умови для нього
та всієї родини й дотримання
побутових заходів безпеки:
– ліжковий режим протягом гострого періоду, бажано в ізольованій або окремій
кімнаті;
– обмеження спілкування
з хворим, членам родини
варто використовувати респіратор або марлеву маску
(міняти кожні 4 год.);
– часте провітрювання і
вологе прибирання приміщення кожні 2 год.;
– загально-гігієнічні заходи: миття рук, обличчя, часте
промивання носових ходів
антисептиками;
– часта зміна постільної та
натільної білизни;
– обмеження вживання
білкової їжі;
– пиття теплої рідини в достатній кількості (1,5–2 л на

За даними Ірпінської поліклініки для дорослих, епідемії грипу у Приірпінні
немає. Хоча наразі зафіксовано 1612 випадків ГРЗ у Приірпінні. Хворіють
переважно діти – 1039 випадків захворювання на ГРЗ.
добу) при відсутності набряків (чай із малиною, ожиною,
смородиною, неконцентровані відвари шипшини та
липового цвіту, мінеральні
лужні води, неконцентровані домашні компоти з свіжих
фруктів або сухофруктів,
молоко при відсутні лактозної недостатності);
– забезпечення спокою
і комфортних умов під час
хвороби.
Симптоматична терапія
включає звичайні засоби в
залежності від переважаючих
симптомів (риніт, фарингіт,
ларингіт, трахеїт):
– від болю в горлі – місцеві антисептичні засоби без
подразливого ефекту – настої
або відвари трав (ісландського моху, ромашки, шавлії,
евкаліпту, чебрецю), за необхідності посилять дію фітозасобів таблетки, льодяники
або пастилки для розсмоктування, аерозолі інгаліпту, каметону тощо.
– від нежитю допоможуть
місцеві судинно-звужувальні
засоби ксилометазолін 0,050,1%, оксиметазолін 0,050,1%, нафазолін 0,05-0,1%.
– від кашлю принесуть
полегшення рослинні комплексні препарати, у разі не-

обхідності посилити їх дію
додатково
застосовують
ацетилцистеїн,
амброксол,
бромгексин або відхаркувальні засоби рослинного
походження; Не слід застосовувати засоби, які пригнічують кашльовий рефлекс (з
кодеїном та ін.), через можливість виникнення синдрому «затоплення легень». При
посиленні кашлю або погіршенні дихання, утриманні високої температури тіла понад
3 доби потрібен огляд лікаря
з вирішенням питання госпіталізації в боксоване інфекційне відділення.
Емпіричне противірусне
лікування призначає тільки лікар для хворих із середньо-тяжкими і тяжкими
формами захворювання, із
підозрою на грип А(Н1N1), а
також людям, що належать до
груп ризику щодо виникнення ускладнень.
Противірусне лікування
призначається в перші дві
доби хвороби. При легких
формах захворювання противірусна терапія не застосовується.

Профілактичні заходи
1. Перед виходом із помешкання змастити носові

ходи оксоліновою маззю,
вазеліном,
соняшниковою
олією, а при поверненні – ретельно прочистити ніс і прополоскати рот кип’яченою
водою.
2. Обмежити відвідування місць великого скупчення
людей.
3. У громадському транспорті, магазинах тощо вдягати маску або респіратор.
4. Уникати рукостискань,
поцілунків, обіймів.
5. Не торкатися очей, носа
та рота немитими руками.
6. Мити руки з милом якомога частіше і ретельніше.
7. Дотримуватися теплового режиму, уникати переохолоджень.
Щодо вакцинації від грипу, варто пам’ятати, що
формування повноцінного
захисту організму після щеплення триває до 2 тижнів,
отже в цей час організм залишається вразливим до грипу і
потребує додаткового захисту
за допомогою противірусних
препаратів. Також завжди існує певний прошарок населення, котрий не може бути
провакцинований.
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ
БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ
ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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ТЕЖ ПОТРІБНО

Ані плямочки: чим чистити
дублянку, шубу, пуховик

Зима – сезон теплих дублянок, шуб і пуховиків. На
жаль, за 3, а то і 4 холодних місяці постійного носіння одяг забруднюється, засмальцьовується, на ньому
утворюються плями...
Ніхто не застрахований від неприємних випадковостей!
Але наші поради допоможуть повернути улюбленим речам колишній вигляд.

Чим виводити плями з одягу

Національна філармонія України

КРОСВОРД

1. Очистити дублянку, забризкану брудом, набагато
простіше, якщо дочекатися, поки бруд повністю висохне.
Потріть поверхню спочатку сухою щіткою, потім змочіть
її в мильному розчині і ще раз обробіть те місце, де була
пляма, до повного видалення забруднення.
2. Вивести масну пляму з дублянки можна, посипавши її
крохмалем (НЕ сіллю!).
3. Щоб повернути засмальцьованим краям рукавів,
кишень і коміра дублянки колишній вигляд, змішайте в
рівних пропорціях зубний порошок із нашатирним спиртом і потріть кашкою проблемні місця. Залишки видаліть
вологою ганчірочкою.
4. Засмальцьоване хутро шуби можна оновити за допомогою гарячих пшеничних або житніх висівок (зручно нагрівати на сковорідці). Посипте ними шубу і потріть хутро
руками, залишки вичешіть щіткою.
5. Відновити хутро також можна за допомогою піни
шампуню для кішок. У невеликій кількості води розчиніть
трохи шампуню, збийте піну і увітріть її м’якою щіткою
у ворс шуби. Залиште на кілька хвилин, потім видаліть
губкою. Пам’ятайте, що довгий ворс потрібно чистити по
шерсті, а короткий – проти.
6. Повернути хутру блиск допоможе слабкий розчин
оцтової або лимонної кислоти.
7. Незначні плями на пуховику легко видаляються за
допомогою ганчірочки, змоченої в будь-якому мильному
засобі.
8. Жирні плями з пуховика можна видалити за допомогою бензину. Спочатку тканину слід відпарити, потім,
змочивши ганчірку бензином, протерти плями, а потім посипати їх содою або крейдою. Через пару хвилин просто
струсіть порошок.
9. Універсальна суміш для боротьби з будь-якими плямами на пуховику: у рівних кількостях (по 1/4 ч. л.) змішайте нашатирний спирт і миючий засіб для посуду, додайте 1 ч. л. води. Збийте цю суміш до утворення густої
піни і нанесіть її на пляму за допомогою губки. Через кілька хвилин змийте.
10. Очистити манжети і горловину пуховика допоможе
склоочисник у спреї. Побризкайте забруднені місця, а потім протріть їх сухою ганчіркою з мікрофібри або новою
губкою для посуду.
Щоб теплий верхній одяг прослужив довго, регулярно
оглядайте його на предмет забруднень, проводьте чистку
перед тим, як відправляти на літнє зберігання. Усі плями
необхідно видаляти якомога швидше, адже тільки в такому
випадку вдасться обійтися своїми силами.
За матеріалами Інтернет
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ОВЕН (21.03-20.04).
На початку тижня підвернеться приємна халтура
– добре оплачувана i нескладна. Домашні можуть
підкинути не дуже приємний сюрприз. Готуйтеся до грошових витрат. В кінці тижня дозвольте собі смачненького.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Вас на цьому тижня чекає щось нове. Хтось
вирушить за новими враженнями, хтось за новими
знаннями, знайде нових друзів, а може i любов. З фінансами проблем не буде.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
На початку тижня ви зможете дiзнатися про
свою контору щось нове i, на жаль, неприємне.
Рекомендуємо не вплутуватися в конфлiктнi ситуацiї
з колегами. В особистих стосунках необхiдно зробити
рiшучий крок.
РАК (22.06-23.07).
На початку тижня постарайтеся не пропустити
хорошу роботу. Серед тижня випадкове знайомство може кардинально змiнити ваше життя.
Кiнець тижня проведiть із сiм’єю.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Цей тиждень, здавалося б, абсолютно рядовий,
але вiн – справжня злiтна смуга. Настає час великих змiн. У вихiднi варто вiдпочити, набратися
сил.
ДIВА (24.08-23.09).
На початку тижня начальник спантеличить складним завданням. Потiм важлива зустріч зiрветься з
незалежних вiд вас причин. Але вся ця метушня...
У вихiднi вам потрiбен спокiй, а не гостi i розваги.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Деякі неприємності на початку тижня, пов’язані
з втратою коштовної дрібнички та зауваженнями
від начальства, врівноважаться наприкінці тижня
теплою зустрiччю з друзями.
СКОРПIОН (24.10-22.11).
Навколишні дуже допечуть. Начальник на роботi
сам не знає, чого хоче. Друзi пiдвели. Зате вдома
все iдеально. Намагайтеся придiлити сiм’ї бiльше
уваги у вихiднi, вони весь тиждень вас пiдтримували!
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Хороший час, щоб переробити купу справ.
Серед тижня начальник погляне на вас iншими
очима (натякнiть: час на пiдвищення). У вихiднi
добре вiдпочити не вдасться.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Достатньо сприятливий перiод. Налагоджується
i побут, i робота, i здоров’я. Знайдете час для
поліпшення справ на роботi. У вихiднi, на жаль,
доведеться потрудитися, але це буде чисто побутовий
клопiт.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Можлива дальня подорож. Але якщо навiть вона
буде чисто дiлова, все одно вдасться приємно
провести час. А ось дiтвора, на жаль, не порадує. У вихiднi можете мати пригоду.
РИБИ (20.02-20.03).
Усе нiбито непогано складається. I з начальником помирилися, i близькi увагою радують, але
щось вам не так... В кiнцi тижня побалуйте себе походом
в нiчний клуб.

Продукти, підігрівати які шкідливо для здоров’я
Лікарі стверджують: одного разу приготована
і повторно розігріта їжа втрачає чимало
своїх корисних якостей, а іноді і зовсім
перетворюється на шкідливу.

По горизонталі:

По вертикалі:

1 Пучок ягід на одній гілці
4 Улюбленець впливової
особи
6 Широколистяне дерево
7 Жартівлива легка комедія
9 Сильний вітер зі снігом
10 Хижа морська риба
12 … Шанель
14 Державний символ
15 Ручна скорострільна зброя
16 Мовна одиниця

1 Кокарда на кашкеті моряків
2 Згусток крові
3 Довга вузька частина струнних інструментів
4 Промислове підприємство
5 Стілець без спинки
6 Український народний
танець
8 Заховані коштовності
11 Ковкий сріблястий метал
13 Злак
14 Атмосферне оптичне
явище

У процесі термічної обробки продуктів втрачається частина вітамінів і цінних макроелементів, а після кожного розігрівання їх стає все менше і менше. Але найгірше те, що при
цьому у стравах можуть утворюватися шкідливі для організму
речовини, здатні завдати шкоди не тільки органам травлення.
Тому лікарі не рекомендують заново піддавати їжу термічній
обробці – особливо приготовану з наступних продуктів.
Буряк. Цей коренеплід повністю втрачає свої вітаміни
при подальшому нагріванні. Але чи варто взагалі це робити? Адже буряк може принести задоволення своїм смаком і
в холодному вигляді, збагативши наш раціон корисними для
здоров’я речовинами, а не тільки клітковиною.
М’ясо. Цей продукт при додатковій термічній обробці
втрачає значну кількість своїх смакових якостей. Але головне – при цьому відбувається розщеплення легкозасвоюваних білків. Оскільки м’ясо відноситься до продуктів, що довго і
важко перетравлюються, то з утратою цінних білків воно перетворюється на небезпечну для органів травлення їжу. Якщо
збираєтеся гріти м’ясну страву знову і знову, то не дивуйтеся, коли у вас з’являться ознаки порушення обміну речовин,
метеоризм, відчуття важкості в шлунку або інші розлади травлення.
Гриби. Як і м’ясо, гриби містять у своєму складі білки. А значить, повторна термічна обробка перетворює їх на шкідливий для здоров’я людини продукт. Але цього можна уникнути, якщо їсти раніше приготовані гриби в холодному вигляді.
Тим більше що у смаку ви при цьому анітрохи не втратите.
Курячі яйця і страви з них. Не варто підігрівати вже зварене яйце або приготований раніше омлет. Інакше корисні
мікроелементи, що містяться в них, залишаться в мізерній кількості, зате з’являться дуже шкідливі для здоров’я токсини і
канцерогенні речовини. У результаті замість користі така їжа здатна завдати шкоди вашому обміну речовин і навіть може
стати причиною харчового отруєння.
Картопля. Страви з цього овоча стають шкідливими при неодноразовому підігріві. Причина такого явища – у крохмалі,
на який багата картопля. Крохмаль вважається корисним для здоров’я, бо сприяє усуненню надлишкових холестеринових
клітин у крові. Але при підігріві їжі з картоплі крохмаль розпадається під впливом високих температур. Без крохмалю картопляне блюдо стає щонайменше не корисним для людського організму.
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АНЕКДОТИ
***
На подвір’я залетів
футбольний м’яч. Якась
тітка схопила його і почала
кричати:
— Чий це м’яч?
— А вікно розбилось? —
запитав Сашко.
— Ні.
— Тоді мій!
***
— У нас такий
розумний пес: щодня
приносить газети, які ми
передплачуємо.
— А у нас ще
розумніший: носить і ті,
яких ми не передплатили.
***
— Ти чому так довго
спиш? — запитує батько
сина. — Сусідський хлопчик
вранці десять гривень
знайшов під парканом.
— Але ж той, хто загубив
гроші, встав іще раніше!
***
Священик, мулла и
рабин стали якось на
узбіччі дороги с плакатом
«Кінець близький! Змініть
свій шлях, доки не пізно!».
– Дайте нам спокій,
релегійні фанатики! –
прокричав найперший
водій і додав швидкість.

Його машина щезла
за поворотом, і за кілька
секунд ці троє почули
звідтам гучний сплеск води.
– Як гадаєте, – промовив
один з них, – може, варто
було просто написати «Міст
поламаний»?
***
Учитель запитує учнів:
— Хто дасть відповідь:
чи довго жили в раю Адам
і Єва?
— Доки достигли
яблука! — почулося з
останньої парти.
***
Скажи, Толику, скільки
мама заплатила за три
кілограми яблук, якщо
кілограм коштує дві гривні?
— Не знаю! Моя мама
завжди торгується.
***
Сидят ДАІ-шники,
розгадують кросворд.
– Нічний наряд,
починається на букву «П».
– Патруль?
– Не підходить.
– Пост?
– Не підходить.
– Пікет?
– Не підходить.
На останній сторінці
подивись...
– Гм... «Піжама»!

РЕКЛАМА

ÄÎØÊÀ ÎÃÎËÎØÅÍÜ
Â ÃÀÇÅÒ² «²ÐÏ²ÍÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ»
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(097)126-16-17, Ольга
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
міська рада, 4 поверх, каб 56

 РОБОТА В ІРПЕНІ 

Терміново потрібен персонал для прибирання
в гіпермаркеті. Денні робочі зміни, спецодяг. Графік
роботи 2/2. Зарплата – 3000 грн. за 15 днів
(097) 913-52-16, (063) 244-78-04

КУПЛЮ

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

Тел.: (098) 155-33-13

Всі види ремонтних
робіт, ванні кімнати,
облицювання кахлем,
пластиком, штукатурка,
шпаклівка, клеєння
шпалер, ламінат, плінтуси.
(067) 264-26-24,
(066) 845-10-67

ÄÐÎÂÀ

РАБОТА
КАССИР

дубовые, колотые
4000 грн\машина

ПОСУДОМОЙЩИЦА
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
РАЗДАЧИ
РАЗНОСЧИК ПРОДУКЦИИ

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

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ

АДВОКАТ

Г/р: доба 1/2, 1/3; денні;
2/4 вахта

UDVET

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.

(066) 350-29-65, (095) 925-81-77
Наталья

срочно требуется

ПРОДАВЕЦ!

Довідки за тел.:
(044) 230-69-65
Видалення та обрізка

АВАРІЙНИХ

ДЕРЕВ
(067) 164-83-72

РЕКЛАМА
в «Ірпінському віснику»

(04597) 60-416

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ
ТА СЮРПРИЗІВ

на роботу в м. Київ

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

Тел.: (067) 409-85-70

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

ОХОРОННИКИ

РЕМОНТ

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

в очікуванні Різдва

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Комплексный

Рыбному магазину
в смт Гостомель

ВИШИВАНКА

Тел.: (068)100-86-10

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

Ремонт квартир

Крамниця

Бесплатная доставка
по Киевской области

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин

ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,
ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір,
якісний пошив
м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в
(будівля клініки «Альф»)

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

На чайную фабрику в пгт.Гостомель
ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОРЫ МАШИН (наладчики): образование техническое, ОР на производстве, график посменно
Инженер КИПиА: высшее образование профильное, ОР
от 2 лет на пищевом производстве, график пн-пт
тел.: +38 (044) 490-58-46,
моб.: (073)169-25-22
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

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

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

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

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

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

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

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

iЛомбард

З/п стабільна, висока

Срочно нужны деньги?

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

ЗАЙМИ У НАС!

КУПЛЮ

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

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

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