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Вартість передплати 
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60-416
2015ivirpin@ukr.net

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
каб. 55, 56.

Надавайте оголошення, 
повідомлення та привітання: 
60-416
Офіційний сайт: theirpin.city
РЕКЛАМА: (097) 126-16-17

Передплатний індекс – 35033

Пожежі 
автомобілей називають 

«п’ятихвилинками», 
бо саме за стільки часу 
машина повністю згорає 
незалежно від габаритів. 

с. 6

Передплатити наше видання 
можна в будь-якому 

відділенні «Укрпошти»

Міська газета • ПРИІРПІННЯ

РЕДАКЦІЯРЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА  

Передплатний індекс – 

35033

27 лютого о 16:00 
в Ірпінській міській бібліотеці 

БРАТИ КАПРАНОВИ 
ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ КНИГУ – 

«ЗАБУДЬ-РІЧКА»
Організатори: редакція газети «Ірпінський вісник» та 
відділ культури, національностей і релігій ІМР.

Серце на весну повертається – 
свято Колодія починається!
Народно-обрядове свято Колодія

«МАСНИЦЯ В ІРПЕНІ»«МАСНИЦЯ В ІРПЕНІ»
26 лютого (нд) 12:00

(вул. Шевченка, партерна площа)
У програмі:
► проведення 

старовинного обряду 
«Волочіння колодки»
► майстер-клас з 

українських народних 
танців
► жартівливі народні 

пісні, народні розваги
► святковий ярмарок, 

фуд-корт
► безкоштовні 

млинці найактивнішим 
учасникам

Під патронатом
 Ірпінського міського голови 

Володимира Карплюка

с. 5

Головний архітектор Ірпеня Михайло САПОН:Головний архітектор Ірпеня Михайло САПОН:

«ПРАВО ВЛАСНОСТІ ПО-УКРАЇНСЬКИ: «ПРАВО ВЛАСНОСТІ ПО-УКРАЇНСЬКИ: 
ЩО ХОЧУ, ТЕ РОБЛЮ?»ЩО ХОЧУ, ТЕ РОБЛЮ?»

Посада 
начальника відділу 
будівництва та 
архітектури – одна 
із ключових у 
місті чи області. 
Від роботи відділу 
залежить обличчя 
населеного пункту, 
його комфортність, 
затишність. А ще 
– психологічний 
клімат. Зараз 
будують багато. 
І якщо не 
дотримуватись 
законів – 
збільшується 
кількість обурених 
мешканців. Що, 
зокрема, ми і маємо 
в Ірпені та селищах.

КОЦЮБИНСЬКЕ: 
650 тис. грн 
для шкіл

Бюджетна комісія Ірпінської 
міської ради схвалила проект 
щодо виділення 650 тис. грн 
на потреби загальноосвітньої 
школи №18 та Коцюбинського 
гуманітарного ліцею. 
Депутат Богдан Слюсаренко ос-

танні дні практично жив у Ірпінській 
міській раді: переконав мера, всіх 
заступників, бюджетну комісію… І 
в результаті на потреби ЗОШ №18 
виділено 590 тис. грн. Із них – 440 
на капітальний ремонт актової зали, 
заміну в ній вікон і ремонт даху. 
150 тис. – на оснащення кабінету 
інформатики та закупівлю інших 
технічних засобів.

«Нагадаю, що на початку на-
вчального року голова Коцюбин-
ського осередку ГО “Нові Обличчя” 
Сергій Даніш подарував школі 10 
комп’ютерів. Проте для повного 
обладнання класу інформатики не-
обхідно 15 комп’ютерів, тому ми 
вирішили виділити ці кошти для 
закупівлі 5 нових комп’ютерів, щоб 
повністю укомплектувати клас». 
Окрім цього Богдан Слюсарен-

ко зазначив, що ухвалено рішення 
щодо виділення 60 тис. грн на по-
треби місцевого ліцею. Ці кошти 
буде витрачено на покращення ма-
теріально-технічного забезпечення 
навчального закладу. 
Директор школи №18 Ігор Ло-

шицький планує, щоб у першу чергу 
почали лагодити дах, оскільки він є 
найголовнішою проблемою школи: 
на 3-му поверсі кілька приміщень 
паралізовані і туди просто неможли-
во запускати дітей. 
Депутати підтримали рішення 

бюджетної комісії і школа з ліцеєм 
отримають таку довгоочікувану 
підтримку. 

Олена РОЖАНСЬКА

Фото: В. Шилов
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Блокада Донбасу вдарила по українському Блокада Донбасу вдарила по українському 
бюджету, енергетиці та металургіїбюджету, енергетиці та металургії
Петро Порошенко: 
«Блокують не ЛНР/
ДНР, блокують Україну, 
блокують нашу 
боротьбу за відновлення 
територіальної цілісності». 
Блокада залізничного 

сполучення вздовж лінії роз-
межування на Донбасі в пер-
шу чергу завдає шкоди мир-
ним містам України. Про це 
заявив Президент Петро По-
рошенко. Він відзначив, що 
через брак вугілля виникли 
проблеми з енергопостачан-
ням низки міст від Києва до 
Чернігова, Краматорська, 
Кременчука, Сум.

«У зв’язку з абсолютно 
безвідповідальними діями 
політиканів, які на темі бло-
кування влаштували собі 
абсолютно цинічний піар на 
крові, виникли прямі загрози 

енергетичній безпеці держа-
ви. Вони “захищають” укра-
їнську металургію від укра-
їнського ж коксу, українські 
родини – від українського те-
пла, українські хати від укра-
їнського світла, українців від 
робочих місць, а українську 
гривню – від стабільності», – 
підкреслив Петро Порошен-
ко. 
Президент звернув увагу, 

що деякі металургійні під-
приємства вже вимушені ско-
ротити виробництво через 
брак сировини. Це створює, 
зокрема, загрозу скорочен-
ня валютних надходжень, 
оскільки лише в металургій-
ному комплексі обсяг валют-
ної виручки складає більше 
2 млрд доларів. 

«Нікому не треба поясню-
вати наслідки для курсової 
політики, для інфляційних 

процесів, для рівня добробу-
ту і життя кожного громадяни-
на України», – заявив він.
Також, за словами Глави 

Держави, так звана блокада 
створює образ хаосу та ота-
манщини, що транслюється і 
в закордонні ЗМІ, та формує 
негативний образ України у 
населення окупованих тери-
торій.

«По суті, я хочу наголоси-
ти, вони блокують не ОРДО/
ОРЛО, і не їм створюють 
проблеми. Вони блокують 
Україну, вони блокують нашу 
боротьбу за відновлення 
територіальної цілісності», – 
сказав він.

За інформацією 
прес-центру КОДА

КОНФЛІКТ

ВЛАДА І ГРОМАДА

Громадський бюджет на 2018 рік – 1,5 млн грнГромадський бюджет на 2018 рік – 1,5 млн грн
21 лютого на засіданні 
робочої групи з питань 
громадського бюджету в 
Ірпені затвердили основні 
завдання, заходи та обсяг 
громадського бюджету на 
2018 рік.
Загальна сума фінан-

сування на 2018 рік – 
1 500 000 грн. Відповідно до 
Міської цільової програми 
«Громадський бюджет міста 
Ірпінь на 2016–2020 роки» 
40% коштів буде спрямовано 
на реалізацію малих проектів 
(вартість – до 49 999 грн), 
60% – на реалізацію великих 
проектів (вартістю від 50 до 
150 тис. грн).
Прийом проектів для уча-

сті у Програмі розпочинаєть-
ся з 1 березня і буде тривати 
до 15 квітня. Про це повідо-
мив на своїй сторінці у Фей-
сбуці Дмитро Негреша, за-
ступник голови Громадської 
ради при виконавчому комі-
теті Ірпінської міської ради:

«Як працює Громадський 
бюджет: подаєш свої ідеї, 
ділишся побажаннями, меш-
канці міста голосують за про-
екти-фаворити, міська рада 
реалізує проекти-переможці 
коштом міського бюджету, 
проект готовий – мешканці 
міста радіють! Громадський 

бюджет дозволить втілити 
твою власну міську ідею вже 
наступного року. Не чекаємо 
змін, а створюємо їх».
Нагадаємо, минуло-

го року в Ірпені за сприяння 
Фундації польсько-україн-
ської співпраці ПАУСІ старту-
вала міська цільова програма 
«Громадський бюджет м. Ір-
пінь». Ірпінська міськрада 
запропонувала жителям мі-
ста долучитись до вирішення 
проблем, покращити своє мі-
сто, мікрорайон чи вулицю та 
безпосередньо взяти участь 
у розподілі частини так зва-
ного громадського бюджету. 
Для цього необхідно було 
подати проект, заповнивши 
бланк-заяву.
Відповідно до програми, 

проекти реалізовуватимуться 
у 2017–2020 рр. Обсяг ко-
штів громадського бюджету 
Ірпеня на цей рік становив 
1 млн грн.
Прийом проектів для уча-

сті в програмі розпочався у 
2016 р. 1 вересня і тривав 
до 25 вересня. Усі подані до 
міської ради проекти були 
опрацьовані робочою гру-
пою, яка проаналізувала 
роботи на предмет реальної 
можливості їх реалізації та 

відповідності до вимог про-
грами. 
За результатами підра-

хунку голосів за проекти 
Громадського бюджету ви-
грали 13 із них. Перше місце 
серед великих проектів (до 
150 тис. грн) посів проект 
фонтану навпроти централь-
ного корпусу Університету 
ДФС України. На другому 
місці опинилася ініціатива 
щодо створення сучасного 
шкільного інформаційного 
центру науково-виховного та 
розважального простору для 
учнів, випускників шкіл, дітей 
з особливими потребами та 

мешканців міста; на третьо-
му – встановлення систе-
ми екстреного оповіщення 
ЗОШ №12.
Серед малих проектів у 

першості – проект «Безпечна 
школа №12», «Тварин не тре-
ба труїти. Агресивних потріб-
но ізолювати. Баланс безпеки 
та гуманності», «Успішне май-
бутнє дитини з особливими 
потребами починається з хо-
рошого старту». 
Тож чекаємо реалізації но-

вих цікавих проектів у нашо-
му місті.
Фото Володимира ШИЛОВА

В Ірпені школярам 
допомагають обирати 

професію

18 лютого в Ірпені відбувся довгоочікуваний Weekend 
професій – це соціальний проект, що збирає разом 
успішних представників різних професій для відкритої 
розмови з підлітками 12–17 років, для яких уже сьогод-
ні є актуальним вибір майбутньої професії, та з їхніми 
батьками.
Захід організували компанія «Smart course» спільно 

з управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради за 
сприяння радника Ірпінського міського голови, депута-
та Ірпінської міської ради Анастасії Попсуй.
Спікерами виступили справжні фахівці своєї справи: 

відомий режисер, успішний проектний менеджер, депу-
тат, які розповіли свої історії про вибір професійного 
шляху та відповіли на запитання аудиторії.
Перший заступник Ірпінського міського голови Дми-

тро Христюк наголосив, що такий формат інноваційно-
го заходу допоможе багатьом молодим людям зробити 
правильний, свідомий і дуже важливий вибір не просто 
професії, а й свого покликання в житті.

«Подібні зустрічі будуть проводитися й надалі, – за-
певнив Дмитро Христюк. – Будемо запрошувати цікавих 
спікерів, що досягли значних успіхів у професійній ді-
яльності».

Офіційний сайт ІМР, фото Володимира ШИЛОВА

Навіщо зрізали дерева в Ірпені біля Навіщо зрізали дерева в Ірпені біля 
школи на вулиці Алієвої?школи на вулиці Алієвої?

Днями в Ірпені на вулиці 
Заріфи Алієвої було 
проведено ліквідацію 
дерев біля школи №12. 
Ця подія викликала 
широкий резонанс і 
активне обговорення у 
соцмережах.

«Ірпінські будні: зрізали 
молоді дерева коло школи в 
центрі міста. Навіщо? Щоб 
зробити “безпечну вулицю 
для школярів з травичкою 
посередині”. Проекту рекон-
струкції, звісно, в публічно-
му доступі немає. Рішення 
про розширення цієї вулиці 
досі не анонсувалося і не 
обговорювалося публічно 
– принаймні мені не трапля-
лося таке обговорення, хоча 
намагаюся стежити за всіма 
спікерами міської ради і ви-
конкому. Анонсували лише 
реконструкцію самої школи і 
побудову додаткового корпу-

су, але ці плани поки існують 
лише в блогах і на сторінках 
ФБ. Суть проблеми й у тому, 
що це – вхід до школи, куди 
батьки не лише приводять, а й 
привозять дітей на машинах. 
Тобто там потрібна парковка 
і безпечне місце для зупинок 
десятків авто. Але за іронією 
долі це також вулиця-під’їзд 
до міськради, пенсійного та 
інших органів міської влади 
і купи магазинів в центрі, до 
яких тепер проблемно діста-
тися, адже центральну площу 
зробили пішохідною і додат-
кових проїздів не передбачи-
ли взагалі», – пише на своїй 
сторінці у Фейсбуці Михайли-
на Скорик.
Щоб прояснити ситуацію, 

ми звернулися за комента-
рем до виконкому Ірпінської 
міської ради.
Як повідомляє голова 

КП «Ірпінжитлоінвестбуд» 
Ігор Дворніков, такі захо-

ди вжиті з метою вирішення 
проблеми постійних заторів 
біля школи №12, уникнення 
аварійних ситуацій, сприяння 
безпечному руху пішоходів і 
комфортної можливості зупи-
нити авто для висадки паса-
жирів (у тому числі школярів).

«У зв’язку з цим було при-
йнято рішення провести ре-
конструкцію вул. З. Алієвої з 
розширенням проїжджої ча-
стини, відгородженням про-
тилежних смуг руху зеленою 
зоною та облаштуванням 
зручних місць для парку-

вання та тимчасової зупинки 
автомобілів. Крім цього на 
вул. З. Алієвої буде рекон-
струйовано пішохідні пере-
ходи та змонтовано нове LED 
освітлення, що зробить пере-
хід та рух вулицею у сутінках 
та вночі безпечним. Також 
заплановано влаштування 
зелених зон, реконструкція 
тротуарів та прокладення 
зливової каналізації. Вже роз-
почато підготовчі роботи», – 
повідомляється на офіційній 
сторінці КП «Ірпіньжитлоін-
вестбуд» у Фейсбуці.

ДОЦІЛЬНІСТЬ

Олена ВІТЕР

Пошанування в Ірпені

20 лютого біля пам’ятного знака – хреста по 
вул. Шевченка в Ірпені зібралися представники влади, 
депутати міської ради, громадськість міста, щоб вшану-
вати пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Священнослужителі отець Олександр Федорочко та 

отець Віктор Радчук відслужили молебень. Зі словом 
виступили перший заступник міського голови Дмитро 
Христюк, депутат Ірпінської міської ради, учасник Рево-
люції Гідності Максим Плешко, голова Громадської ради 
при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, учас-
ник подій на Майдані Микола Ковальчук.
Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували 

Героїв Небесної Сотні та поклали квіти до пам’ятного 
хреста.
Варто зазначити, що День Героїв Небесної Сотні 

відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Пре-
зидента від 11 лютого 2015 р. №69/2015 «Про вшану-
вання подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні».
В Ірпені пам’ятають Героїв Небесної Сотні: Дмитра 

Максимова (навчався в Університеті ДФС України), який 
за покликом серця творив Українську Революцію Гідно-
сті і загинув за її ідеали, Сергія Нігояна, іменем якого 
перейменовано вулицю Московську в Ірпені. Алею мо-
лодих дерев, які уже вкоренилися, названо Алеєю Героїв 
Небесної Сотні. 

Офіційний сайт ІМР

► 20 лютого в Україні відзначали День 
Героїв Небесної Сотні. 
Акція пам’яті на честь героїв, які загинули, відстоюю-

чи свободу України на Майдані три роки тому, а також 
інших полеглих у триваючій боротьбі за незалежність, 
відбулася ввечері 20 лютого на Майдані Незалежності.
На Майдані був викладений тризуб із бетонних блоків, 

на який ставили лампадки зі свічками. Також із лампадок 
виклали девіз «Героям слава!». На Алеї Героїв Небесної 
Сотні відбулася панахида в пам’ять про загиблих. Увесь 
день і ввечері люди несли на Майдан квіти і лампадки.

Фото: В. Шилов

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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Пожежа в лазні сталася 
невипадково…
Над гасінням пожежі приватної лазні, що сталася ввече-

рі 19 лютого на вул. Котляревського в Бучі, довелося пра-
цювати 10 рятувальникам і 2 одиницям техніки. Впоралися 
за дві з половиною години. Вогонь знищив зовнішнє обли-
цювання стін на площі 20 м2, перекриття на площі 10 м2, 
коридор на площі 5 м2, пошкодив кімнату відпочинку на 
площі 6 м2. З’ясування причин пожежі привело до виснов-
ків, що пожежа сталася не випадково, а з чиєїсь злої волі.

Екс-біличанка Юлія Форсюк Екс-біличанка Юлія Форсюк 
перейшла в іспанський «Леґанес»перейшла в іспанський «Леґанес»

Напередодні важливих 
випробувань, які 
чекають на команду 
у другому колі 
чемпіонату, «Леґанес» 
підсилюється гравцем 
світового рівня – 
українкою Юлією 
Форсюк, яка тричі 
обиралася гравцем 
України (2008, 2010 і 
2015 рр.).

Новий гравець був 
представлений 14 грудня 
у штаб-квартирі спонсора 
клубу «Cocinas Río». Під час 
заходу гравець висловила 
бажання потрапити до іс-
панської Ліги: «Я вважаю Іс-
панію футзальною країною. 
Тут найсильніший чемпіонат 
і найбільш професійні тре-
нери». Українка переходить 

у «Леґанес» з великим енту-
зіазмом і сподівається, «що 
це стане великим досвідом», 
яким у майбутньому вона 
зможе поділитися в Україні.
Юлія Форсюк – працьови-

тий гравець високого рівня, 
яка також вирізняється бій-
цівським характером і на-
лаштованістю на повсякден-
ну роботу. Може зіграти на 
будь-якій позиції – вона чудо-
вий організатор гри нападу, 
а також вправна у забиванні 
голів.
До переходу Юлія знала 

не дуже багато про клуб, але 
каже: «Усе, що чула – це дуже 
хороші слова. Також я знаю, 
що команда хоче рости і роз-
виватися. Я дуже задоволена, 
що зможу допомогти. Чесно 
кажучи, мій перехід в “Леґа-
нес” вийшов більшою мірою 
спонтанним, ніж запланова-
ним».
Що стосується цілей «Ле-

ґанесу», спортсменка розпо-
відає: «Уже встигла побачити, 

як люди тут живуть футза-
лом. Клуб має велику струк-
туру, яка в себе включає ве-
лику кількість різноманітних 
команд – від дитячих до до-
рослої. Це мені дуже подоба-
ється. Це клуб, який досягнув 
великого прогресу і вже дещо 
виграв, але я впевнена, що 
найбільші перемоги ще по-
переду, і щиро цього бажаю».
Юлія перейшла в «Ле-

ґанес», щоб максимально 
допомогти команді за цей 
короткий період часу, щоб 
заробити якомога більшу 
кількість очок і, звичайно ж, 
щоб допомогти команді за-
лишитися в Прімері: «Тепер 
мені потрібно звикнути до ко-
манди, тренера і його стилю 

гри і, звичайно ж, хочу пока-
зати у “Леґанесі” хорошу гру, 
щоб допомогти команді стати 
сильнішою».
Полі Морено, спортивний 

директор ФК «Леґанес», за-
певнив: «Ми дуже раді при-
їзду Юлії та її ентузіазму з 
першої ж миті. Це гравець із 
досвідом, який приходить з 
великим бажанням проявити 
себе у Прімері. Ми впевне-
ні, що вона стане серйозним 
підсиленням нашого складу. 
Ласкаво просимо!»
Зазначимо, що після 17 

турів «Леґанес» посідає 13-у 
сходинку серед 16 учасників 
Прімери, маючи в своєму ак-
тиві 10 очок.

Підготувала Олена РОЖАНСЬКА

Навесні в центрі Ірпеня 
з’являться вулиці з 
одностороннім рухом

Навесні 2017 року (попередньо у квітні) дороги в Ірпе-
ні по  вулицях Грибоєдова, Дем’яна Попова, частини вули-
ці Заріфи Алієвої (на відрізку від Садової до Грибоєдова) 
будуть переорієнтовані на односторонній рух.
Таке рішення 21 лютого було прийнято на виконавчому 

комітеті Ірпінської міської влади з метою зменшення на-
вантаження руху у центрі міста.

За що преміюватимуть ірпінських освітянЗа що преміюватимуть ірпінських освітян
НОВОВВЕДЕННЯ

В Ірпені цього року 
дещо змінюється 
система преміювання 
викладацького 
складу. Колективна 
відповідальність 
відтепер буде 
вимірюватися і в 
грошових одиницях. 

В умовах нинішньої кри-
зи в Україні, адміністрація 
Ірпеня звертає особливу 
увагу на максимальне збе-
реження та економне вико-
ристання й енергоресурсів, 
і приміщень, і територій, 
які б могли «працювати» на 
покращення матеріального 
стану навчальних закладів, 
приносячи школам додат-
кові кошти на розвиток. Ви-
грають від цього усі. У тому 
числі й учителі.
Щоб стимулювати го-

сподарське ставлення до 
державного і комунально-
го майна освітян, а також у 

жодному разі не допускати 
проявів хабарництва, в Ір-
пені уже до кінця цього року 
має запрацювати новий під-
хід до преміювання учителів 
і визначення їм рівня надба-
вок за престижність. 

«У цьому році залише-
но 10% престижності всім 
учителям, але дещо скори-
говано стимули. Система 
преміювання викладачів у 
школах буде залежати від 
кількох умов. Наприклад, 
якщо школа заробить ре-
сурси самостійно, ефектив-
но здаючи приміщення в 
оренду або організувавши 
платні послуги, створивши 
фонди, то така школа от-
римає 15% престижності 
для всіх учителів. У випад-
ку, якщо вчитель візьме ха-
бар, то жоден викладач цієї 
школи не отримає надбавки 
за престижність», – заявив 
Ірпінський міський голова 
Володимир Карплюк під час 
засідання виконавчого комі-
тету 21 лютого. 

Також до кінця року буде 
опрацьовано механізм пре-
міювання, щоб ті викладачі, 
які активно працюють з діть-
ми, надають якісні додатко-
ві послуги, змогли отримати 
належне заохочення. «Ті ж, 
хто працює на статистику 
– отримають набагато мен-
ше», – додав міський голова.
Між іншим, роботу бага-

тьох директорів шкіл Прир-
піння він оцінив як незадо-
вільну, тож у недалекому 
майбутньому будуть кадро-
ві зміни і серед очільників 
навчальних закладів. 

Що стосується виділен-
ня коштів на освіту (за-
плановано 40 млн грн), то 
пріоритети у фінансуванні 
надаватимуться найбільш 
активним школам, керів-
ники яких до травня місяця 
подадуть план благоустрою 
території, тобто проявлять 
зацікавленість у змінах сво-
го навчального закладу. «Та 
ж сама ситуація і зі спортив-
ними майданчиками. Актив-
ність завжди вітається і ці 
проекти фінансуватимуться 
в першу чергу», – зазначив 
Володимир Карплюк.

Олександра РАДОВА

НАШІ У СВІТІ

► 20 лютого 2014 р. Росія розпочала збройну агре-
сію проти України. Відтоді загинули понад 9800 осіб, 
близько 23 тис. було поранено, майже 1,8 млн стали ви-
мушеними переселенцями. Про це йдеться в заяві МЗС: 
«Минуло три роки з часу підступного нападу з боку держа-
ви, яка згідно з Будапештським меморандумом виступила 
одним із гарантів безпеки і територіальної цілісності Укра-
їни. Росія розпочала сплановану військову операцію, яка в 
подальшому призвела до окупації Криму і кровопролиття 
на Донбасі. Державою-агресором захоплено 7,2% терито-
рії України, де в окупації та нескінченному терорі живуть 
мільйони громадян. 409,7 км українсько-російського кор-
дону залишаються непідконтрольними Україні. Росія по-
стійно направляє на Донбас найманців, регулярні війська, 
сучасне озброєння та військову техніку».
До речі, Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр днями заявив, 

що конфлікт на Донбасі є головним джерелом нестабіль-
ності і напруженості в Європі.

► Фракції Верховної Ради «Народний фронт», «Блок 
Петра Порошенка» і Радикальної партії підписали 
спільну декларацію: «Підтверджуємо свою прихильність 
принципам Революції Гідності, зобов’язуємося дотримува-
тися їх у політичній діяльності. Заради збереження України 
ми готові об’єднатися і відкинути дрібні політичні проти-
річчя». У документі зазначається, що політична розрізне-
ність українських еліт у минулому призводила до втрати 
державності та утвердження жорстких тоталітарних режи-
мів. «Сьогодні Росія знову прагне підпорядкувати Україну і 
для цього вдається не тільки до військової інтервенції, але 
й до спроб розколоти Україну зсередини, дестабілізувати 
політичну систему», – сказано в декларації, яку пропону-
ють підписати і фракціям «Батьківщина» та «Самопоміч». 
Є інформація про можливе повернення до парламентської 
коаліції Радикальної партії.

► Президент ввів у дію рішення РНБО «Про невід-
кладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній без-
пеці України». Петро Порошенко зазначив, що внаслідок 
дефіциту енергетичного вугілля без опалення можуть за-
лишитися багато українських міст і заявив: «На окупованих 
територіях десятки тисяч людей залишаться без роботи. 
Значна частина з них, щоб заробити, піде до бойовиків. 
Так що, краще, щоб вони у шахтах працювали чи стріляли 
в наших солдат? Я не дозволю дестабілізувати ситуацію в 
зоні АТО. Це саме те, чого чекає від нас ворог». Особливу 
увагу Кабміну та органів безпеки звернули на посилення 
контролю за переміщенням вантажів в районі АТО та жор-
сткого обмеження їх переліку.

► Представники штабу блокади зустрілися з 
Прем’єром Володимиром Гройсманом й озвучили такі 
вимоги: негайне звільнення полонених і прийняття зако-
ну про окуповані території, який заборонить «торгівлю на 
крові». Зустрічна пропозиція Прем’єра: представники шта-
бу входять у комісію з обміну полоненими; Кабмін скасовує 
дозволи, видані на переміщення товарів на Донбасі і видає 
постанову, що регулює рух вантажів у зоні АТО. Штаб по-
обіцяв розглянути пропозиції Прем’єра і дати відповідь. 
«Блокада не припиняється, а подальші перемовини мають 
бути максимально відкритими», – наголосили в штабі. 
Тим часом блокувальники вже перекривають і автомо-

більні шляхи. Підполковник Анатолій Виногродський: «Ми 
будемо зупиняти весь вантажопотік». Учасник блокади 
нардеп Семен Семенченко повідомив: з початку акції зупи-
нено 16 тис. вагонів з вугіллям. «Ми плануємо перекрити 
всю торгівлю з Росією і “ДНР/ЛНР”», – сказав він.

► Президент Петро Порошенко розраховує на твер-
ду позицію нового президента США щодо Росії. Про 
це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки. «Це 
історичний шанс для нової Адміністрації США і твердої 
трансатлантичної єдності», – сказав він і додав, що апетити 
Росії не обмежуються Україною, однак Росію треба зупини-
ти саме в Україні. «Припинення тиску на Росію чи пом’як-
шення санкцій, перш ніж вона вийде з Донбасу і Криму, 
заохотило би подальшу агресію, було би проявом слабко-
сті», – сказав Президент. Після завершення переговорів з 
віце-президентом США Майклом Пенсом Порошенко за-
явив: «Отримано потужний сигнал, що США – з Україною, 
що для США Україна – серед перших пріоритетів, як і пи-
тання Криму і рішучої боротьби за його звільнення».

► Президент Росії Путін своїм указом визнав до-
кументи, видані громадянам, які проживають на те-
риторії окупованого Донбасу. Президент Порошенко: 
«Визнання Росією “документів”, виданих терористичними 
“ДНР/ЛНР”, свідчить про те, що ці території дійсно окупо-
вані Росією. Це є черговим доказом порушення міжнарод-
ного права».
Секретар РНБО Олександр Турчинов: «Підписавши цей 

указ, Путін фактично вийшов із Мінського процесу, юри-
дично визнав терористичні угруповання, які, як фіговий 
листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу».
Офіційна позиція МЗС: «Україна рішуче засуджує і не 

визнає указ президента Росії про визнання “документів” 
“ДНР/ЛНР”. Це є визнанням нелегітимних органів влади, 
контрольованих Росією на окупованому Донбасі. Росія 
вкотре порушує державний суверенітет України».
Високий представник Євросоюзу із питань зовнішньої 

політики і безпеки Федеріка Могеріні: «Указ Путіна не буде 
визнано в рамках ЄС, він не відповідає Мінським домов-
леностям. ЄС, як і раніше, непохитний у своїй підтримці 
територіальної цілісності, суверенітету та єдності України».

Фото: В. Шилов

Фото: В. Коскін
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Влада каже: «Все добре!» Нацбанк Влада каже: «Все добре!» Нацбанк 
та експерти сумніваються…та експерти сумніваються…
Урядовці – про 
шалений успіх 
«мінімалки»
Прем’єр-міністр Воло-

димир Гройсман розповів 
про попередні підсумки за-
провадження мінімальної 
зарплати на рівні 3200 грн: 
«За всіма показниками ма-
ємо сьогодні тенденції до 
зростання кількості і якості 
робочих місць, підвищення 
заробітної плати. Вважаю 
рішення щодо “мінімалки” 
правильним кроком, адже 
лише у січні 2017 р. ство-
рено 28 тис. нових підпри-
ємств, на 16% зменшилась 
чисельність безробітних, від-
бувається детінізація еконо-
міки. Наше завдання – щоб 
кожен працівник отримав 
нарахування зарплати на 
рівні не менше 3200 грн».
Голова Державної 

фіскальної служби Роман 
Насіров: «Протягом січ-
ня зареєструвалось майже 
28 тис. нових підприємств, 
закрито 156 тис. ФОПів (фі-
зична особа-підприємець), з 
них лише 16,4 тис. реально 
працюючих. Окрім того, в 
січні 2017 р. зібрано ПДФО 
(податок з доходів фізичних 
осіб) на 40% більше, ніж у 
січні минулого року, ЄСВ 
(єдиний соціальний внесок) – 
на 700 млн грн більше (плюс 
50%)».
Віце-прем’єр Павло 

Розенко: «Січень показав 
позитивну динаміку внаслі-
док підвищення мінімальної 
заробітної плати. Я пам’я-
таю всі істерики щодо того, 
як буде погано, коли під-
вищиться мінімальна зарп-
лата, що буде катастрофа, 
зростання безробіття, тиск 
на бізнес, зменшення надхо-
джень до бюджету і т.д. Але 
в нас уже є перші позитивні 
наслідки. Жодне підприєм-
ство не оголосило про своє 
закриття, про масове скоро-
чення». За словами Розенка, 
станом на лютий 2017 р. у 
порівнянні з лютим 2016 р. 
на 60 тис. осіб зменшилася 
кількість безробітних: «Ми 
бачимо абсолютно пози-
тивну динаміку. Жодні пе-
симістичні прогнози щодо 
катастрофічних наслідків 

від підвищення мінімальної 
заробітної плати не виправ-
далися». 
Міністр соціальної по-

літики Андрій Рева: «Із січ-
ня наповнення Пенсійного 
фонду триває абсолютно 
нормально, прогнозовано, 
з суттєвим перевиконанням 
планів. Це додаткові кошти, 
які забезпечать гарантовану 
виплату усіх соціальних ви-
плат». За його словами, про-
тягом січня працевлашто-
вано 45 тис. осіб, на 63 тис. 
зменшилася кількість отри-
мувачів допомоги по без-
робіттю. «Нам розповіда-
ють про масові звільнення. 
Доповідаю: у січні 2017 р. 
попереджені про звільнення 
29 тис. осіб (у порівнянні із 
січнем 2016 р. це на 26% 
менше). Ситуація на ринку 
праці поліпшується».
Міністр фінансів Олек-

сандр Данилюк: «Завдяки 
підвищенню “мінімалки” 
середня заробітна плата 
наразі становить 3900 грн, 
що майже удвічі вище, ніж 
минулого року. Економічні 
дані свідчать, що після під-
вищення удвічі “мінімалки” 
відбувається “вихід” заро-
бітних плат із “тіні”. З точки 
зору бюджету ніяких ризиків 
немає».
Уряд активно розміщує 

в медіа прес-реліз «П’ять 
реальних фактів про міні-
мальну заробітну плату та 
безробіття». Головні аргу-
менти влади такі.
Твердження про посилен-

ня фіскального тиску, у тому 
числі на малий бізнес, – ма-
ніпуляція. Уряд не підвищу-
вав податки, а запровадив 
логічне правило – єдиний со-
ціальний внесок сплачуєть-
ся незалежно від наявності 
прибутку. Держава навпаки 
– знижує навантаження на 
бізнес і надає нові можли-
вості для його розвитку. Аби 
стимулювати бізнес до ви-
плат «білих» зарплат, суттє-
во понижено ставку ЄСВ – із 
42% до 21%.
Уряд вважає, що підви-

щення мінімальної заробіт-
ної плати – це відновлення 
соціальної справедливості, 
адже протягом трьох років 
інфляція зросла удвічі, а 

розмір мінімальної зарплати 
– лише на 30%. 
Посилається Уряд і на ста-

тистику: у січні 2017 р. кіль-
кість безробітних зменшила-
ся на 80 тис. осіб, тож про 
зростання безробіття, тим 
більше через підвищення 
мінімальної зарплати, взага-
лі не йдеться. Навіть більше 
– спостерігається зростан-
ня попиту на персонал. Се-
редній розмір заробітної 
плати у наявних вакансіях – 
3900 грн. Це, на думку уря-
довців, означає, що рішення 
про двократне збільшення 
мінімальної зарплати цілком 
відповідає сучасним еконо-
мічним реаліям. 

Нацбанк: 
підвищення 
«мінімалки» 
обійдеться дорого

«Переможні реляції» вла-
ди справляють враження 
розгорнутої відповіді на 
офіційні прогнози Нацбан-
ку (НБУ) щодо негативних 
наслідків запровадження 
нової мінімальної зарпла-
ти. У НБУ зазначають: її 
двократне зростання на-
багато суттєвіше знизить 
зайнятість серед українців, 
ніж прогнозувалося раніше. 
У НБУ вважають, що внаслі-
док підвищення мінімалки 
в 2017 р. офіційно безро-
бітними стануть близько 
630 тис. осіб. Голова НБУ 
Валерія Гонтарева наголоси-
ла, що така оцінка стосуєть-
ся офіційної зайнятості, а не 
звільнень. При цьому зни-
ження офіційної зайнятості 
буде непропорційним – 
більшою мірою воно відбу-
деться за рахунок малого та 
середнього бізнесу, ФОПів. 
Причина – дворазове збіль-
шення податкового тиску на 
«єдиноподатників». Є ризики 
й у середньостроковій пер-
спективі. У НБУ зауважують, 
що різке підвищення «міні-
малки» поглибить «прірву» в 
оплаті праці кваліфікованих 
та некваліфікованих пра-
цівників, збільшить розрив 
між пенсією та мінімальною 
зарплатою. Наслідок – мож-
ливе зростання соціального 
напруження, інфляція.

Експерти: з одного 
боку – добре, з 
іншого – не дуже

«Підвищення мінімальної 
зарплати стосуватиметься 
близько 3,5 млн працюю-
чих, для чого роботодавцям 
доведеться додатково знай-
ти щомісяця приблизно 2,5 
млрд грн для доплат пра-
цівникам до «мінімалки»», 
– пояснює експерт Інституту 
суспільно-економічних дослі-
джень Маріанна Онуфрик. 
Це призведе до додаткового 
збільшення вартості робочої 
сили в розмірі 28 млрд грн 
на рік (з урахуванням ЄСВ 
сума становитиме близько 
34 млрд). При цьому зро-
стуть і потреби на оплату 
працівників, які на сьогодні 
отримують більше 3500 грн 
на місяць, наголошує Онуф-
рик. Намагаючись уникнути 
«зрівнялівки» в оплаті праці, 
роботодавці змушені підви-
щувати заробітну плату усім 
робітникам. Тож додаткові 
видатки роботодавців з оп-
лати праці можуть скласти 
42–48 млрд грн.
Більшість працівників пе-

рейдуть, швидше за все, у не-
формальний сектор, на зарп-
лати в «конвертах», на думку 
експерта. Не обійдеться без 
оптимізації штатної чисельно-
сті, переведення на неповну 
зайнятість. Відтак постраждає 
бюджет, адже не буде сплачу-
ватись податок на доходи фі-
зичних осіб і ЄСВ. Збільшить-
ся також навантаження на 
Держслужбу зайнятості (зро-
стуть виплати по безробіттю), 
багато працівників втратять 
соціальні гарантії – належ-
ний захист прав на відпустки, 
лікарняні, майбутні пенсійні 
виплати і тому подібне, підсу-
мовує Онуфрик.

Рішення про різке підви-
щення «мінімалки» недостат-
ньо прораховане і має радше 
політичний, аніж економіч-
ний характер – так вважає 
незалежний експерт з еко-
номічних питань Олександр 
Жолудь: «Звичайно, збіль-
шаться доходи тих, хто жив 
на мінімальну зарплату, але 
ж питання не в цьому. Як бути 
з тим, що приватний бізнес 
просто не зможе виплачувати 
такий рівень зарплати? Вони 
або закриються, або підуть у 
тінь». Безумовно, за підсум-
ками тільки січня, уточнив 
він, такої картини ми ще не 
побачимо, але перспектива 
за результатами року саме 
така. «Якщо вже уряд так хо-
тів робити підвищення, це 
варто було робити не мит-
тєво, а щоквартально впро-
довж року, щоб оцінювати, як 
це впливає на загальну ситуа-
цію, й у разі негативу зупини-
ти підвищення. Якби це було 
по 20% щоквартально, то на 
кінець року ми б вийшли на 
подвоєння, але без втрат», – 
вважає експерт. «Тотального 
безробіття уникнути вдасть-
ся, але його суттєве збільшен-
ня порівняно з тим, що було, 
є невідворотним», – резюму-
вав Олександр Жолудь.

Хотіли як краще. Як 
вийде – побачимо…
Загалом експерти одно-

стайні в думці, що нова «мі-
німалка» не призведе до сут-
тєвого збільшення реальних 
доходів громадян, а її наслід-
ками можуть стати збільшен-
ня податкового навантажен-
ня на бізнес, девальвація, 
інфляція, ріст безробіття. Та 
й у статистичних даних Уряду 
є моменти лукавства: у січні, 
зазвичай, показники оптимі-
зовані, бо ділова активність 
низька через зимові свята. А 

січневі показники 2017 р. зі 
збирання податків оптимі-
стичні ще й тому, що чимало 
ФОПів не встигли закритися 
у грудні 2016 р., тому в січні 
вимушені були ще сплачува-
ти ЄСВ.
Щодо безробіття, статис-

тика враховує тільки тих, хто 
офіційно оформлений або 
отримав попередження про 
звільнення. Приховане без-
робіття ніколи не було охо-
плене статистикою, але воно 
має такі обсяги, які реально і 
суттєво впливають на ринок 
праці. Зіставлення урядових 
даних залишають більше за-
питань, ніж дають відповідей. 
Наприклад, протягом січня, 
за даними Мінсоцполіти-
ки, було працевлаштовано 
45 тис. осіб. Звідки взялося 
зниження кількості безробіт-
них на 80 тис. осіб, про що 
звітують урядовці, і що стало-
ся із різницею в 35 тис. без-
робітних, у повідомленнях не 
йдеться.
Дуже влучно написав у ко-

ментарі до однієї з урядових 
переможних «реляцій» один 
із блогерів: «Ну підвищили 
мінімалку… А що, на сот-
ні тисяч малих і середніх під-
приємств раптово пролився 
“золотий дощ”? У них у всіх 
неймовірно підскочили про-
дажі? Де їм узяти додаткові 
кошти на зарплату, збільше-
ні податки? Тільки звільнен-
ня… Тільки закриття… Тільки 
тінь… Або підвищення цін. 
Інфляція і ріст безробітності – 
ось що таке нова мінімалка… 
Щоб зрозуміти це, вистачить і 
5 класів освіти…»
Тож перші підсумки запро-

вадження «мінімалки-3200» є 
не такими вже й однозначни-
ми. Поживемо – побачимо…

За інформацією офіційних 
джерел та Інтернету

ЦІНА ПИТАННЯ

За невиплату нової мінімалки – 
штраф 320 000 гривень 

 Із початку року для юридич-
них та фізичних осіб – підпри-
ємців, які використовують на-
йману працю, передбачено нові 
штрафи за порушення трудово-
го законодавства. Відтепер, за 
невиплату мінімалки 3200 грн 
– очікує «немаленький» штраф, 
який дорівнює сумі 320 тис. грн, 
– повідомляють в Ірпінському 
відділенні Вишгородської ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області. 
Починаючи з 1 січня 2017 р. 

вже проводяться перевірки ро-
ботодавців щодо дотримання 
виплати мінімальної зарплати у 
розмірі 3200 грн. Відповідно до 
нових законодавчих норм, під-
приємці мають сплатити штраф розміром до 3 мінімальних заробітних плат у всіх випад-
ках неправомірного недопущення інспекторів до перевірки. 
У випадку перешкоджання проведенню перевірки щодо оформлення трудових дого-

ворів, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час, та виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штра-
фу становитиме 100 мінімальних заробітних плат, тобто 320 тис. грн. 
Відповідні зміни передбачено у статті 265 Кодексу законів про працю, які внесли За-

коном «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-
VIII. 
У цьому ж законі передбачено обов’язкову сплату ЄСВ усіма фізичними особами-під-

приємцями, незалежно від результатів їх господарської діяльності. 
 Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ 

Пенсійний фонд інформує

Зарплата в «конверті» – непевне майбутнє
Із січня 2017 р. розмір мінімальної заробітної плати 

підвищено до 3200 грн. Відповідно до чинного пенсійно-
го законодавства встановлена пряма залежність розмірів 
пенсій від страхового стажу та зарплати, з якої сплачено 
єдиний соціальний внесок. 
Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію за-

раховують лише ті періоди, за які повністю сплачені вне-
ски із заробітної плати не менше мінімального розміру.
Застосування нелегальних схем виплати зарплати 

перешкоджає проведенню соціальних реформ та нега-
тивно впливає на добробут кожного мешканця нашого 
міста.

«Тіньова» зарплата, яка криється за офіційними тру-
довими відносинами і виплачується на рівні або нижче 
мінімальної, не може забезпечити великих за розміром 
пенсій або інших страхових виплат, навіть якщо вони 
сплачувалися упродовж усієї трудової діяльності десятки років. Тому легалізація заробітної 
плати і відповідальність страхувальника за своїх найманих працівників і нетерпимість до 
нелегальної зарплати і зайнятості з боку громадян, які наймаються на роботу, – усе це є 
запорукою достойних пенсій та соціального спокою.
Найкращим способом контролю за своїми відрахуваннями із зарплати за розміром 

своїх соціальних внесків є реєстрація на веб-порталі Пенсійного фонду України, яка дає 
можливість людині стежити за сплатою страхових внесків на її користь і, за необхідно-
сті, тиснути на роботодавця. Електронний портал постійно удосконалюється, щоб навіть не 
дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому ресурсі.
Для того, щоб зареєструватися на веб-порталі, необхідно звернутися за адресою: м. Ір-

пінь, вул. Шевченка, 4, у відділ обслуговування громадян, який знаходиться у приміщенні 
управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені на першому поверсі, кабінет №1.
Пам’ятайте, що одержуючи зарплату в «конверті», ви сприяєте роботодавцю у порушен-

ні законодавства і позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька зарплата 
передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.
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– Які завдання і функції 
Вашого управління?

– Основними завданнями 
відділу є забезпечення реа-
лізації державної політики 
у сфері містобудування та 
архітектури на території Ір-
пеня, Гостомеля, Ворзеля та 
Коцюбинського. Координація 
діяльності суб’єктів містобу-
дування щодо комплексного 
розвитку і забудови та поліп-
шення їхнього архітектурного 
вигляду. Коротше кажучи, ми 
видаємо містобудівну доку-
ментацію (завдання на про-
ектування) для подальшого 
проектування об’єктів неру-
хомого майна, проводимо 
аналіз, містобудівний моні-
торинг усього, що будується. 
Також надаємо дозвіл на роз-
міщення зовнішньої реклами. 

– А як щодо багатопо-
верхівок? 

– Замовники приходять до 
нас з ескізами намірів забу-
дови. Це те, що вони хочуть 
розмістити на своїй ділянці. 
У них є право власності чи 
оренди на неї. Вони пере-
дають свій розрахунок, а ми 
вже безпосередньо дивимося 
генплан, зонінг, детальний 
план територій і лише після 
цього надаємо містобудівні 
умови та обмеження забудо-
ви земельної ділянки . Тоді 
забудовники можуть розро-
бляти проект. 

– Скільки зараз багато-
поверхівок будується в Ір-
пені?

– Близько 30 об’єктів. 
– Хто перевіряє місцеві 

відділи будівництва та ар-
хітектури?

– У цьому році дещо роз-
ширили функції нагляду за 
місцевою архітектурою. Об-
ласні інспекції перевіряти-
муть місцевих архітекторів. У 
минулому році ми пройшли 
перевірку. 

– Це вже за Вашого ке-
рівництва?

– Я був призначений у пе-
ріод перевірки. Ознайомився 
з її результатами. Отримав 
рішення, над якими потрібно 
працювати. Зокрема, щодо 
містобудівного кадастру. 
Наразі сказати, що він на 
території України працює на 
100%, неможливо.

– А справи – вони у вас?
– У нас є база, ми вже оп-

рацювали всі видані нами 
містобудівні умови та обме-
ження і будівельні паспорти. 
Введено все у програму. Але 
її ще потрібно доопрацьову-
вати, ми туди постійно вноси-
мо зміни. Думаю, що кадастр 
у повному обсязі запрацює 
на весну. 

– Що говорила інспекція 
стосовно багатоповерхівок, 
скажімо, на 5 сотках, які 
так поширені в Ірпені і се-
лищах, зокрема у Ворзелі?

– Це проблема не тільки 
Ірпеня, Ворзеля, а всіх міст і 
селищ, де ведеться будівниц-
тво. В основному тут є заува-
ження щодо сплати пайової 
участі. Щоб уникнути подат-
ку на сплату пайової участі, 
забудовники ділять земельну 
ділянку, розбивають об’єкти 
на черги і здають їх в експлу-
атацію як окремі будинки, 
занижуючи категорію склад-
ності.

– Яка мінімально допу-
стима норма для будівниц-
тва житлового будинку?

– У порядку ст. 39 ЗК Укра-
їни використання земель жит-
лової та громадської забудо-
ви здійснюється відповідно 
до Генерального плану насе-
леного пункту, іншої місто-
будівної документації, плану 
земельно-господарського 
устрою з дотриманням бу-
дівельних норм і державних 
стандартів. У свою чергу, 
за вимогами п. 3.8 Держав-
них будівельних норм ДБН 
360-92**, мінімальна розра-
хункова площа ділянки для 
індивідуального житлового 
будинку становить не менше 
як 23,3 м2 на одну людину. 
Тобто, якщо сім’я складаєть-
ся з 4-х осіб, то мінімальна 
площа земельної ділянки 
для сім’ї становить 93,2 м2 
(0,0093 га). 
Керуючись п. 3.22 Дер-

жавних будівельних норм 
ДБН 360-92**, до житлових 
і громадських будинків слід 
передбачати проїзди зав-
ширшки 3,5 м на відстані не 
ближче 5 м від стін, придат-
ні для проїзду пожежних ма-
шин.

– От у Ворзелі вироста-
ють багатоповерхівки, як 
гриби. Скажімо, біля біблі-
отеки була продана неве-
лика ділянка, на якій за-
будовник звів дві висотки. 
Хто дозволив будувати на 
такій маленькій території 
два будинки, де немає фак-
тично подвір’я?

– Це відповідальність міс-
цевої архітектури – першої 
сходинки, яка надає умови 
для подальшого проектуван-
ня. Далі – розробники про-
ектної документації, уповно-
важені замовником проектні 
організації, які безпосеред-
ньо здійснюють проектуван-
ня об’єкта будівництва на 
вказаній земельній ділянці і 
вдаються до хитрощів та про-
ектують всупереч Державним 
будівельним нормам, поси-
лаючись на те, що замовник 
(забудовник) не передбачив 
необхідні площі місць за-
гального користування та 
озеленень завданні на про-
ектування. будівництва. Далі 
– контролюючі органи, які ви-
дали дозвіл на будівництво і 
не мають змоги в рамках чин-
ного законодавства ініціюва-
ти перевірку всіх необхідних 
документів на будівництво 
(так званий декларативний 
принцип). Місцева архітекту-
ра тільки дає дозвіл на проек-
тування. Подальший хід бу-
дівництва контролює з боку 
забудовника сертифікований 
інженер з технічного нагляду, 
а з боку держави – інспекції.

– Ради видають ділян-
ки для приватного житла. 
Власники їх продають, і 
там будуються багатопо-
верхівки. Це законно? 

– Щоб це було законно, 
потрібно перевести ділянку 
під багатоповерхове будів-
ництво, тобто змінити її ці-
льове призначення.

– Хто переводить?
– Сесія відповідної ради. 

Перед винесенням на сесію 
такі питання проходять про-
фільні комісії, отримують 
відповідні висновки і тільки 
потім виносяться на сесію. 

Якщо земельна ділянка зна-
ходиться у районі садибної 
забудови, то будувати там бу-
динок більший, ніж 3 поверхи 
– протизаконно. Архітектура 
ніколи не надасть такому за-
будовнику дозволу на більш 
ніж 3 поверхи.

– Чи звертаються забу-
довники до міської ради, 
аби їм змінили цільове 
призначення, щоб звести 
на ділянці під індивідуаль-
ну забудову багатоквар-
тирний будинок? 

– Більшість власників таких 
земельних ділянок не зверта-
ються, отримують докумен-
ти на будівництво індивіду-
альних будинків, а по факту 
зводять багатоквартирні і 
швидко їх продають людям, 
які потім не розуміють, чому 
в них немає прибудинкової 
території. Основна пробле-
ма – неможливість своєчасно 
виявити це правопорушення. 
Лише тоді, коли вже побудо-
вана якась частина об’єкту, 
то візуально можна побачи-
ти, що це – не індивідуальний 
житловий будинок. І тільки 
потім вживати заходи реагу-
вання.

– Ворзель не має нового 
генплану. Минула влада 
двічі вносила зміни до ген-
плану, якому вже років 40. 
Силами активних громадян 
ці зміни вдалося заблоку-
вати, оскільки Ворзель із 
курорту перетворювався 
на спальний район Києва. 
Та не дивлячись, що ген-
план не затверджений, ве-
деться інтенсивна забудова 
багатоповерхівками на те-
риторії колишнього табору 
«Буревісник», санаторію 
«Зірка», де вирубані могут-
ні столітні дуби. У центрі 
Ворзеля, де минула каден-
ція виділила собі і своїм 
друзям земельні ділянки у 
зеленій зоні, раптом буду-

ється 5-поверхівка. Хто тут 
винен?

– Нині закон не діє. Немає 
персональної відповідально-
сті. Для того, щоб він запра-
цював, потрібно опечатати 
будівельний майданчик, пе-
ревірити працюючих, на під-
ставі чого вони працюють, чи 
є у них трудові книжки, чи є 
ліцензія на такі роботи, мож-
ливо, забудовник взагалі не 
має права будувати. 

– Так хто ж має опечата-
ти майданчик і здійснити 
перевірку?

– Наразі внести заборону 
на вчинення будь-яких дій 
може тільки ухвала суду. По-
зов має подати зацікавлена 
особа, чиї права порушені. 
Тому бажаючих це робити 
мало, і терміни подачі, оскар-
жень апеляції можуть тривати 
роками. А за цей період за-
будовник добудує будинок, 
продасть квартири і потім ці 
ж мешканці будуть оббивати 
пороги для вирішення їхніх 
проблем, які вони отримали 
разом із цим будинком (від-
сутність сміттєвих майдан-
чиків, дитячих майданчиків, 
паркувальних місць, тарифи 
комунальні послуги як для 
юридичних осіб тощо).
Повинен бути комплек-

сний підхід: контролюючі 
органи разом із правоохо-
ронними повинні проводити 
спільні перевірки.  
Я вважаю, що всі порушен-

ня йдуть від законодавчих ак-
тів, від Верховної Ради. Ши-
роко діють обмеження певних 
повноважень. От, наприклад, 
будучи головним архітекто-
ром міста, я не можу зайти на 
будівельний майданчик, де 
бачу будівельні порушення, 
бо це – перевищення моїх по-
вноважень. 

– А інспекція? 
Для втручання інспекції 

потрібні скарги. І поки хтось 
не поскаржиться на це бу-

дівництво, то й підстав для 
перевірки не виникає. І тоді 
маємо те, що маємо. Вони 
собі швиденько добудовують 
об’єкт, оперативно продають 
квартири, і в нас уже є за-
конні власники квартир, які 
потім приходять сюди й обу-
рюються, чому будинок не 
вводять в експлуатацію, чому 
ми заважаємо забудовнику. 
А забудовник пайову участь 
не сплатив, технічні умови не 
виконав, містобудівних умов 
не дотримався, проектно-тех-
нічної документації ніхто не 
бачив.

– Як із цим боротися? 
– Зараз є позитивні зміни, 

дали більші повноваження 
інспекції на місцях. Я зі свого 
боку, видавши містобудівні 
документи, вже зможу звер-
нутися до інспекції, щоб пере-
вірити на наявність чи відсут-
ність правопорушень. Можна 
вже контролювати. Все-таки 
повертають хоч якийсь кон-
троль на місця. 
Я вимагаю, щоб проек-

тант, скажімо, запланував 
дитячий майданчик. А в нас 
забудовники женуться за 
площею. Є 20 соток, і на них 
забудовник по периметру 
будує багатоповерхівку. А 
про паркувальні місця забув. 
Вони що, паркуватимуться на 
території міста? У законі чітко 
прописано, що парковка роз-
міщується на власній земель-
ній ділянці. Ви зараз побуду-
єтесь, а потім незадоволені 
мешканці прийдуть до нас. 
Будуйте згідно з законом. І 
тоді небуде проблем.

– Ще щодо Ворзеля. Ді-
ючий християнський дитя-
чий табір «Відкрита Біблія», 
розміщений на більше ніж 
2 га, викупив цю землю 
кілька років тому. І раптом 
минулого літа десь 80 со-
ток перегородили і почали 
нищити чудовий ліс із мо-
лодими дубами. Дощенту 
вирізали, за три місяці за-
будували одно- і двоповер-
ховими будинками і вивіси-
ли оголошення про продаж 
будинків. Як Ви можете 
пояснити цю абсурдну си-
туацію?

– Ви правильно сказали 
– викупив, а отже став закон-
ним правонабувачем, тобто 
власником. Скажімо, коли 
ви робите ремонт в себе в 
квартирі – ви йдете до міської 
ради погоджувати колір шпа-
лер для вітальні? Ні, тому, що 
квартира – це ваша приватна 
власність. Так само і земель-
на ділянка. Вони можуть ска-
зати, що це – дачні будинки 
і попередніми власниками 
була сплачена відновлюваль-
на вартість зелених наса-
джень. 

– А хіба можна дачні бу-
динки будувати на терито-
рії оздоровчого закладу? 

– Є державний класифі-
катор будівель та споруд і 
відповідний  перелік об’єктів 
які дозволяється розміщува-
ти на згаданих вами земель-
них ділянках. Якщо є право 
власності, то тільки через суд 
можна довести, що чиняться 
незаконні дії, скажімо, виру-
буються дерева, здійснюється 
будівництво. Право приват-
ної власності у нас працює, 
як ніде. Захищає всіх і все: це 
моя приватна власність – що 
хочу, те роблю. 

– У Ворзелі діяло 26 оз-
доровчих закладів. Землі 
багатьох із них вже у при-
ватній власності. Де гаран-
тія, що власники не вчинять 
так, як це зробила «Відкри-
та Біблія»? Чи от дитячий 
табір «Дружба», що в Ірпе-
ні. Заплатила «Розбудова» 
відновну вартість за дерева 
і вирізала їх на 2 га. 

– На сьогодні по «Розбудо-
ві» у нас судова справа. «Роз-
будова» звернулася до суду 
щодо скасування нашого рі-
шення, вважаючи, що відділ 
містобудування й архітектури 

перевищив свої службові пов-
новаження, відмовивши у ви-
дачі містобудівних докумен-
тів. Там була передбачена 
багатоповерхова забудова.
Депутати підтримали наше 
рішення і недавно проголо-
сували проти будівництва. 
«Розбудова» вже націлена на 
цю територію і не збирається 
відступати. 

– Ви з якого числа пра-
цюєте? 

– З 19 жовтня минуло-
го року. 

– Скільки за цей час під-
писали дозволів на будів-
ництво?

– Три: реконструкція жит-
лового будинку, один 5-по-
верховий житловий будинок 
і будинок по Суворова. Ми 
викликали власників цих зе-
мельних ділянок на депутат-
ську комісію, виставили свої 
критерії, що там повинно 
бути, окрім будинку. Ми за 
те, щоб усі несли персональ-
ну відповідальність за свої 
рішення. В одному випадку 
пішли назустріч забудовнику 
– виділили місце для парку-
вання, оскільки він збираєть-
ся побудувати дитячий май-
данчик. Зараз період деякого 
затишшя. Думаю, що тенден-
ція будувати ще триватиме. 

– Як Вам працюється?
Коли мене вітали з новою 

посадою, то всі бажали тер-
піння. Дуже багато людей 
приходить негативно нала-
штованих. Шукаємо виходу 
з ситуацій, у яких вони опи-
нилися. Важко? Так. Є бага-
то питань, нюансів. Але не 
важко тим, хто нічого не ро-
бить. Мені цікаво. Хочеться 
реалізувати цю посаду на всі 
100%. Щоб про Ірпінь гово-
рили не тільки, як про місто, 
в якому найбільше будуєть-
ся багатоповерхівок (хоча 
те місто, яке не будується – 
фактично втрачає). Хочеться, 
щоб ми будували, як у захід-
них країнах. Там спочатку 
працюють у напрямку озе-
ленення, освітлення, а потім 
уже будують об’єкти нерухо-
мого майна. Ще й з еколо-
гічно чистих матеріалів. Хочу 
бачити Ірпінь, який би нічим 
не поступався найкращим за-
хідним взірцям.

Данута КОСТУРА, фото: В. ШИЛОВ

Довідка
Михайло Михайлович 
САПОН народився у 
1991 р., виріс і живе 
у смт Димер Вишгород-
ського району. Одруже-
ний, виховує сина. 
Закінчив Київський на-
ціональний університет 
будівництва і архітек-
тури за спеціальністю 
«Промислове і цивільне 
будівництво».
Починав як різноробо-
чий, після отримання 
диплому працював май-
стром, виконробом. Узяв 
участь у конкурсі на 
відбір посади головного 
державного інспектора 
Інспекції архбудконтр-
олю Київської області. 
Пройшов. Приірпіння не 
входило у зону повнова-
жень. 
Із Володимиром Карплю-
ком знайомий з 2011 р. 
Тоді він проводив соці-
альні проекти «Влада не 
зможе, громада допомо-
же», «Альтернативно-ко-
мунальна служба». Це 
був новий підхід. Брав у 
них участь.
Із 2015 р., коли створю-
вався Ірпінський відділ 
Інспекції архбудконтро-
лю в рамках децентра-
лізації, працює в Ірпені. 
Власне, Михайло Сапон 
з колегами і стояв біля 
витоків цієї інспекції 
(готували положення, 
інструкції). Працював 
заступником начальника 
архбудконтролю. 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Про ситуацію у забудові Приірпіння, про порушення законодавства, про нові закони і 
плани говоримо з новим начальником відділу містобудування та архітектури Ірпінської 
міської ради Михайлом САПОНОМ. 

(початок — с. 1)
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СІЗО: громадські слухання 
в Коцюбинському перенесено

У Коцюбинському, як і раніше, топ-темою залишається питання перенесення Лук’янівсько-
го СІЗО на територію селища. 10 березня о 16:00 в Будинку культури відбудуться громадські 
слухання з цього приводу, де кожен охочий коцюбинець чи гість селища матиме змогу ви-
словити свою думку.
Спершу слухання щодо перенесення Лук’янівського СІЗО ініціювали депутати Коцюбин-

ської селищної ради на 18 лютого, проте згодом селищний голова Ольга Матюшина видала 
розпорядження щодо проведення громадських слухань 10 березня. 

«Задля того, аби не роз’єднувати громаду нашого селища і не повторювати історію з сесій-
ними засіданнями, ми вирішили перенести громадські слухання з 18 лютого на 10 березня. 
Ми не збираємось грати в політичні ігри. Наша мета – аби кожен зміг висловити свою думку 
щодо перенесення Лук’янівського СІЗО в Коцюбинське і її нарешті почули. Наразі ми під-
готували нові листи запрошення заступнику міністра юстиції П.А. Чернишову, голові КОДА 
А.Л. Горгану, голові Київської обласної ради А.В. Стариковій, Ірпінському міському голові 
В.А. Карплюку та народному депутату М.В. Гаврилюку для участі в обговоренні 10 березня. 
Сподіваємось, високопосадовці з розумінням поставляться до перенесення громадських слу-
хань і все ж таки завітають в Коцюбинське, аби почути думку громади», – повідомила депутат 
Коцюбинської селищної ради Катерина Ющенко-Корбут.
Відповідно до розпорядження Ольги Матюшиної на громадські слухання також запрошені 

представники робочої групи, яких коцюбинці делегували для подальшого діалогу з Міністерством юстиції України. До складу цієї групи увійшли коцюбинці Ірина Клименко і Ярослав 
Салівонов, заступник Коцюбинського селищного голови Петро Пушанко та один із представників Ірпінської міської ради. 

Олена РОЖАНСЬКА

СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ

УНІВЕРСАЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ 
РЯТУВАЛЬНИКИРЯТУВАЛЬНИКИ
Усі ми знаємо, що з пожежами борються пожежники. А хто 
опікується кригами, рибалками, купаннями, падіннями дерев, ДТП, 
зсувами, підтопленням – тобто всім тим, що стосується безпеки 
життєдіяльності мешканців Ірпінського регіону? Це покладено на 
плечі оперативно-рятувальної служби 36-ї Державної пожежно-
рятувальної частини міста Ірпінь.

Структура ця надто важ-
лива, і нам, пересічним гро-
мадянам, життєво необхідно 
знати про нюанси діяльності 
рятувальників, щоб, коли, 
не дай Боже, звалиться на 
голову халепа, не крутитися 
безпорадно вовчком. Нашим 
гідом буде провідний інспек-
тор Ірпінського МВ старший 
лейтенант служби цивільного 
захисту Юрій Осьмина. 
Від нього ми з приємністю 

дізналися, що у Приірпінні 
зменшилась кількість пожеж. 
Порівняно з 2015 роком, 
коли сталося 534 пожежі, ря-
тувальники на кінець 2016-го 
вийшли на показник 314. 

Із чим це 
пов’язано?
Раніше дуже багато пожеж 

відбувалося в екосистемах. 
Упереджувальні дії, ретель-
не спостереження за запла-
вами і торфовищами дали 
свої позитивні результати. На 
жаль, час від часу займаються 
будинки. Людський фактор 
– основна причина пожеж. 
Тож рятувальники невтомно 
впроваджують профілактичні 
заходи, зокрема виступають 
з лекціями. Проводять рейди 
по приватних садибах, акцен-
товано навідуються в оселі, 
де живуть самотні люди, сім’ї 
на відшибі, перевіряють бу-
динки для престарілих. 
Люди нібито знають пра-

вила пожежної безпеки, але 
неуважність, розхлябаність, 
принцип «авось проскочи-
мо» іноді перемагають. Тож 
інспектор Юрій Осьмина з 
колегами ходять і нагадують, 
і це в головах відкладається, 
спрацьовує. Коли люди роз-
палюють грубку, вони згаду-
ють настанови, перевіряють 

піддувало і тягу, тим самим 
убезпечують себе від фаталь-
них наслідків.

Чому горять 
будинки?
Основними причинами 

пожеж із загибеллю людей 
є необережне поводження з 
вогнем, порушення правил 
пожежної безпеки при експлу-
атації електрообладнання, 
побутових електроприладів, 
при монтажі електромереж, 
облаштуванні та експлуатації 
печей і димоходів, куріння 
в ліжку. У нетверезому стані 
гине 78% людей! Це, в ос-
новному, особи з числа соці-
ально незахищених категорій 
громадян, безробітні та гро-
мадяни пенсійного віку.

Сезонність
Суттєву роль грає сезон-

ність. У весняно-літній пе-
ріод переважають пожежі 
в екосистемах: горять тор-
фовища, трав’яний настил. 
Лісових пожеж у нас, слава 
Богу, не було. З настанням 
осінньо-зимового періоду ча-
стіше трапляються пожежі в 
садибах, квартирах, у будин-
ках. Здебільшого їхньою при-
чиною стають електрообігрі-
вачі і грубки. Люди, прагнучі 
зекономити на газі, ставлять 
твердопаливні котли, довіря-
ють їхню установку й обслу-
говування некваліфікованим 
«лівакам», у тому числі диле-
тантам-сажотрусам. 
Хоч справа минула, але 

Юрій Осьмина з приємністю 
згадує, що цьогорічна ново-
річна ніч обійшлася без по-

жеж. Взагалі не було виїздів 
«SOS» по Ірпінському регіону. 
А от вдень 1 січня виїхали на 
«пожежку»: горів будівельний 
вагончик – недбалі робітники 
залишили електрообігріваль-
ний прилад... 

Профілактика – 
запорука безпеки
Юрій Осьмина розповідає, 

що графік заходів насичений, 
заплановано багато. Це тра-
диційні зустрічі з дітлахами, 
проводження екскурсій у по-
жежній частині, рейди по во-
досховищах (до рибалок на 
льоду). Слава Богу, останні 
два роки не було смертель-
них випадків. 
Весною буде проведено 

фестиваль для команд юних 
пожежників, в ігровій формі 
відбуватимуться конкурси, 
висвітлюватиметься робота 
рятувальників.
Діти до таких дійств став-

ляться з радістю і цікавістю. 
Коли на відкриті уроки прихо-
дять люди у формі і розпові-
дають, скажімо, про правила 
поводження з вибухонебез-
печними предметами, це ви-
кликає неабиякий інтерес. 
Привертає велику увагу акція 
«Герой-рятівник року», адже 
за цим може бути й учень, 
який стає учасником ліквіда-
ції якоїсь пожежі. 
Діти отримують знання, 

як поводитися в певних ситу-
аціях, отже, здатні надавати 
практичну допомогу потер-
пілому, який провалився під 
лід, вони вже знають, що коли 
горить житловий будинок, не 
слід відчиняти вікна, бо при-

плив кисню тільки підсилить 
пожежу, знають, що потрібно 
лягати на підлогу, бо про-
дукти горіння піднімаються 
вгору. «Саме обізнані діти 
стають героями. І це дуже 
тішить, – зазначає старший 
лейтенант Юрій Осьмина. – 
Ти бачиш результат своєї ро-
боти, розумієш, що не дарем-
но ходив по школах, бо в тих 
голівках відкладається дуже 
корисна інформація, яка до-
поможе зберегти життя». 

Конкретні ситуації 
в Ірпені

Неякісна теплоізоляція
Господарі певний час ко-

ристувалися твердопаливним 
котлом. Були побоювання, 
що може статися займання, 
оскільки труба проходить че-
рез другий поверх і дах. Тож 
запросили фахівців теплоі-
золювати трубу спеціальним 
матеріалом, щоб уникнути 
потенційної біди. Після цих 
робіт уже в першу ніч стало-
ся загорання: господарі про-
кинулися від того, що другий 
поверх був охоплений по-
лум’ям. На щастя, обійшлося 
без жертв, пожежники вряту-
вали перший поверх будинку 
і будівлі по сусідству. 
Причина загорання? За 

припущенням Юрія Осьми-
на, теплоізоляційний мате-
ріал, який мав захищати від 
розпеченої труби конструкції 
будинку (дерев’яні крокви, 
перекриття тощо), був не 
сертифікований, отже, не-
якісний. Нині багато скла-
дових теплоізоляційного 
матеріалу взагалі не випро-
бують, його безвідповідально 
«калапуцяють» і тупо про-
дають людям. Більше того, 
така теплоізоляція може 
бути смертельно токсичною 
при нагріванні. Тож слід вико-
ристовувати винятково серти-
фіковані вироби!
«Фахівці» витрушували 
сажу…
Пожежники порятували 

двоповерховий будинок, 
де труба також проходить 
через міжповерхове пере-
криття. Господарі розповіли: 
«Буквально позавчора при-
їжджали спеціалісти з фірми, 
йоржиком усе прочищали, 
витрушували сажу... У нас 
же діти вдома, ми пережи-
ваємо за небезпеку, самі 
зацікавлені, щоб усе було 
гаразд». 
Проте загорілося. Чому? 

Димохід за своєю структу-
рою нагадує шубу. Є вну-
трішня труба, ізоляційний 
матеріал і зовнішня труба. 
Коли «сажотруси» проводи-
ли роботи, вони порушили 
цілісність внутрішньої труби. 
Під час опалювання іскри, 
розпечене повітря призвели 
до загоряння ізоляційного 
матеріалу. Виникає питан-
ня: чому він взагалі горить? 
Адже призначений для вико-
ристання у надзвичайно ви-

соких температурах. Трубу 
ж підводять безпосередньо 
до пічки, де жарінь сягає ти-
сячі градусів. 
Отже, димохідну трубу 

купуйте гранично уваж-
но, сім разів порадьтеся зі 
справжніми спеціалістами.
Фатальний поворот
Варшавська траса. Район 

Гостомеля біля мосту, затяж-
ний поворот вгору. Саме тут 
дуже часто стаються ДТП із 
фатальними наслідками, 
гинуть люди. Якщо водій не 
збавляє швидкості, автівку 
заносить. Ця дорожня ділян-
ка особливо небезпечна під 
час переходу осені в зиму, 
коли суттєво міняється зче-
плення коліс із дорогою. З 
початку 2017 року там ста-
лося дві серйозні аварії.
Загалом за поточні два 

місяці у Приірпінні відбуло-
ся небагато дорожньо-тран-
спортних пригод. А от 
електрозакорочень у тран-
спортних засобах скоїлося 
чимало. Зі слів постражда-
лих очевидців під час поїзд-
ки з’являється запах плавле-
ного пластику. З-під капоту 
або прямо в салоні починає 
валити дим, усе спалахує... 
Пожежі автомобілей назива-
ють «п’ятихвилинками», бо 
саме за стільки часу машина 
повністю згорає незалеж-
но від габаритів, при тому 
виділяються дуже токсич-
ні речовини. Причому не 
йдеться про загоряння па-
ливно-мастильної начинки, 
напрочуд швидко згоряє 
пластикове начиння автівки.
Висновок: ретельно кон-

тролюйте, щоб запобіжники 
мали правильну градацію.

На високих обертах
За ірпінським залізничним 

переїздом на повороті до га-
ражів водій «Лексуса» в нетве-
резому стані зачепив узбіччя і 
застряг. Намагався виїхати 
на великих обертах двигуна. 
Автівка загорілася чи то через 
шалене тертя коліс об дорож-
нє покриття, чи то від того, 
що водій несамовито тиснув 
на педаль газу... Машина вже 
горіла, а власник оберти не 
скидав і салон не полишав. 
Рятувальники витягнули його 
з палаючої машини і надали 
допомогу.
Відчинити двері через… 
вікно
Рятувальників доволі часто 

викликають для відчинення 
дверей. Класика жанру: ма-
туся на дві хвилини вибігає 
винести сміття, двері захлопу-
ються, а в квартирі – мала 
дитина і на газовій плиті грі-
ється молоко. Зрозуміло, чим 
це може обернутися: молоко 
(вода, борщ) закипає, заливає 
газову конфорку – і примі-
щення наповнюється газом. 
На всі виклики ірпінські ря-

тувальники дуже оперативно 
реагують. От нещодавно при-
їхали, розклали драбину-три-
колінку, дісталися квартири 
через вікно на третьому по-
версі, вимкнули газову плиту, 
зсередини відчинили двері. 
Цього разу не постраждала 
старенька бабуся. 
До речі, рятувальники ма-

ють право ламати двері за 
відсутності господарів лише 
тоді, коли є очевидна загроза 
життю людей. Але перед тим 
вимикають електроживлення. 
І вже тоді, здолавши двері, 
ліквідовують пожежу.

Володимир КОСКІН

ЛЮДИНА І ПРОФЕСІЯ
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ТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Чоловiчий клуб. Спорт.
9.55 Український корт.
10.35 Д/ф «Мрiї Обами».
11.25 Д/ф «Гармонiя 
протирiч Тетяни 
Яблонської».
12.00 Орегонський 
путiвник.
12.30 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
14.00 Д/ф «Iван Франко».
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.25 Твiй дiм 2.
17.45 Вiкно до Америки.
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.

23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Канал "1+1"

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Чоловiчий клуб. Спорт.
9.55 Український корт.
10.35 Д/ф «Мрiї Обами».
11.25 Д/ф «Гармонiя 
протирiч Тетяни 
Яблонської».
12.00 Орегонський 
путiвник.
12.30 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Борхес.
14.00 Д/ф «Iван Франко».
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.25 Твiй дiм 2.
17.45 Вiкно до Америки.
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».

22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.

Інтер

5.40 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Все повернеться», 
1-3 с. (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Все повернеться», 
4 с. (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.10 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
23.55 Х/ф «Любов за 
розкладом».

Канал "Україна"

6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).

12.00 Х/ф «Страшна 
красуня».
13.50 Т/с «Його любов», 1 
i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Його любов».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
36 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Гладiатор». 
(16+).

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом». (16).
12.00 Х/ф «Неiдеальна 
жiнка».
14.00 «Битва екстрасенсiв 
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе! 2».
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3».

Новий канал

5.05 Kids̀  Time.
5.06 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.20 Kids̀  Time.
6.25 Х/ф «Важкi пiдлiтки». 
(16+).

8.05 Х/ф «Медальйон». 
(16+).
10.00 Х/ф «Токарєв». (16+).
11.55 Х/ф «Вулкан».
13.55 Х/ф «Ласкаво просимо 
в рай». (16+).
16.00 Ревiзор Спешл.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
20.50 Таємний агент.
22.15 Таємний агент. Пост-
шоу.
23.55 Х/ф «Дракула 2000». 
(16+).
1.50 Зона ночi.

ICTV

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Дивитись усiм!
5.55 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.00 Секретний фронт. 
Дайджест.
12.45 Факти. День.
13.10 Секретний фронт. 
Дайджест.
13.30 Х/ф «Стрiлець». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Стрiлець». (16+).
16.25 Х/ф «Злочинець». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
22.20 Свобода слова.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Великий 
Майстер». (16+).
10.10 Д/ф «Помста 
природи».
15.05 «Хоробрi серця».
17.35 «Українськi сенсацiї».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Спис долi». (16+).
23.25 Х/ф «Мисливець 
проти чужого». (16+).
0.55 Т/с «Iнспектор Алекс 3».

НТН

5.00 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).
8.20 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Маямi 9». 
(16+).
15.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).

ПОНЕДІЛОК, 27 лютого

ВІВТОРОК, 28 лютого

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Т/с «Бiлий танець».
10.25 Павло Табаков «Мiй 
свiт».
11.45 Орегонський путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Д/ф «Мiстерiя Марiї 
Приймаченко».
16.15 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Анна Пiль».
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Попелюшка».
18.00 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Переслiдуй свою 
мрiю».
19.50 З перших вуст.
19.55 Нашi грошi.

20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
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 3».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
13.45 «Мольфар».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «На ножах».
23.35 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).

Iнтер

6.00 М/ф.

6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.10 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
23.45 Т/с «Птах в клiтцi». 
(16+).

Канал "Україна"

6.10 Реальна мiстика.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
37 с. (16+).

19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
10.30 «За живе! 2».
12.00 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе! 2».
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.20 Т/с «Коли ми вдома».

Новий канал

6.20 Kids̀  Time.
6.25 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
7.15 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.10 Kids̀  Time.
8.15 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.15 Т/с «Щасливi разом».
15.00 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.20 Х/ф «Друзi по сексу». 
(16+).
23.30 Вiд пацанки до 
панянки. Без купюр. (18+).

ICTV

5.05 Факти.
5.25 Дивитись усiм!

5.55 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.05 Т/с «Котовський». 
(16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
13.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землi», 1 с.
15.05 Т/с «На трьох». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». (16+).
17.45 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.25 Х/ф «Мовчання 
ягнят». (18+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Хоробрi серця».
11.05 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
13.05 Х/ф «Кунг-фу Джо». 
(16+).
14.30 Х/ф «Легенди: 
Гробниця дракона». (16+).
16.15 Х/ф «Спис долi». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».

19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Смертельний 
удар». (16+).
23.05 Х/ф «Легенди: 
Гробниця дракона». (16+).

НТН

6.15 Х/ф «Дiвчина без 
адреси».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.35 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
2.30 «Свiдок».

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

Шановні читачі!
Чи не забули Ви зайти до Чи не забули Ви зайти до 
книгарні?книгарні?

З повагою до Вас!
м. Ірпінь, вул. Шеченка 4-г, 
магазин Фокстрот, 0-вий ярус.

ка 4-г,

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради 
про конкурс експертів, 
які будуть залучені до 
проведення незалежної 
оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу 
фізичним та юридичним 
особам.

• Земельна ділянка площею 
2280 кв. м, за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Соборна, 152-ж;
Учасникам конкурсу необхід-

но подати до конкурсної комісії 
такі документи:

– заяву на участь у конкурсі за 
встановленою формою;

– копії нотаріально засвідче-
них установчих документів учас-
ника конкурсу; 

– копії документів, що під-
тверджують кваліфікацію праців-
ників, які залучаються до вико-
нання оцінки; 

– копію кваліфікаційного сві-
доцтва оцінювача, виданого у 
встановленому законом порядку; 

– матеріали, в яких відобра-
жається досвід проведення неза-
лежної оцінки земельних ділянок; 

– ліцензію на виконання ро-
біт;

– пропозиції учасника кон-
курсу щодо термінів виконання 
робіт та оплати відповідно до 
калькуляції витрат (подаються в 
окремому опечатаному конвер-
ті).
Умови конкурсу:
– мінімальний термін вико-

нання робіт (примітка: термін ви-
конання робіт з оцінки повинен 
включати термін, необхідний для 
проходження державної землев-
порядної експертизи);

– мінімальна вартість послуг 
експерта щодо виконання неза-
лежної оцінки земельних ділянок.
Конкурсну документацію слід 

подавати за чотири робочі дні 
до дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою:м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, каб. №71, 
телефон для довідок: (04597) 
63-181.
Конкурс буде проведено у 

приміщенні виконавчого комі-
тету Ірпінської міської ради че-
рез 14 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник».

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради 
про конкурс експертів, 
які будуть залучені до 
проведення незалежної 
оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу 
фізичним та юридичним 
особам.

• Земельна ділянка площею 
500 кв. м, за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Ново-Оскольська, 14-а;
Учасникам конкурсу необхід-

но подати до конкурсної комісії 
такі документи:

– заяву на участь у конкурсі за 
встановленою формою;

– копії нотаріально засвідче-
них установчих документів учас-
ника конкурсу; 

– копії документів, що підтвер-
джують кваліфікацію працівників, 
які залучаються до виконання 
оцінки; 

– копію кваліфікаційного сві-
доцтва оцінювача, виданого у 
встановленому законом порядку; 

– матеріали, в яких відобража-
ється досвід проведення незалеж-
ної оцінки земельних ділянок; 

– ліцензію на виконання робіт;
– пропозиції учасника конкур-

су щодо термінів виконання робіт 
та оплати відповідно до калькуля-
ції витрат (подаються в окремому 
опечатаному конверті).
Умови конкурсу:
– мінімальний термін вико-

нання робіт (примітка: термін 
виконання робіт з оцінки повинен 
включати термін, необхідний для 
проходження державної землев-
порядної експертизи);

– мінімальна вартість послуг 
експерта щодо виконання неза-
лежної оцінки земельних ділянок.
Конкурсну документацію слід 

подавати за чотири робочі дні 
до дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою:м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, каб. №71, 
телефон для довідок: (04597) 63-
181.
Конкурс буде проведено у 

приміщенні виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради через 14 
днів після опублікування інфор-
мації в газеті «Ірпінський вісник».

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк
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СЕРЕДА, 1 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Т/с «Бiлий танець».
10.25 Т/с «Лiнiя захисту».
11.15 Д/ф «Свiтова марка 
патонiвцiв».
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 7,5 км. (жiнки).
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.15 На пам̀ ять.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Школа Мерi Поппiнс.
17.40 М/с «Гон».
18.00 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Формула 
життя Олександра 
Палладiна».
19.40 З перших вуст.
19.50 Погода.
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.

23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.

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 4».
10.55 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 4».
13.45 «Мольфар».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».
0.30 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).
1.25 «ТСН».
1.40 Т/с «Свати. Життя без 
гриму».
2.35 Д/ф «Тарас Шевченко. 
Iдентифiкацiя».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».

8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
23.50 Х/ф «Дуель».
1.30 «Подробицi» - «Час».
2.20 Т/с «СБУ. 
Спецоперацiя».
3.55 «Готуємо разом».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
39 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка», 7 i 8 с. (16+).

23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: злочинний 
намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ

7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «За живе! 2».
11.10 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».
1.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
5.56 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.50 Kids̀  Time.
7.51 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.05 Т/с «Щасливi 
разом».
16.05 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф 
«Однокласники». (16+).
22.50 Х/ф «Коледж». 
(16+).
0.45 Х/ф «Друзi по сексу». 
(16+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.35 Студiя Вашингтон.
4.40 Факти.
5.00 Дивитись усiм!
5.40 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 Т/с «Шулер». (16+).
12.00 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
15.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.40 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.25 Х/ф «12 рокiв 
рабства». (16+).
1.50 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Люстратор».
10.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
16.50 Х/ф «Що приховує 
брехня». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).

20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Акулозавр». 
(16+).
23.00 Х/ф «Тиждень акул». 
(16+).
0.45 Т/с «Iнспектор Алекс 
3».
2.15 Х/ф «Лiсова пiсня».

НТН

5.25 Х/ф «Морський 
вовк».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.45 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.40 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 2 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Т/с «Бiлий танець».
10.25 Д/ф «Мiстерiя Марiї 
Приймаченко».
10.50 Погода.
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
14.00 Вiйна i мир.
15.00 Новини.
15.20 Свiтло.
16.00 Путiвник 
прочанина.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хочу бути.
17.40 М/с «Попелюшка».
18.00 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту».
19.50 З перших вуст.
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
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 3».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
13.45 «Мольфар».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «Одруження 
наослiп 3».
23.30 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).
1.20 «ТСН».
1.35 Т/с «Свати. Життя без 
гриму».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.

9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
23.50 Т/с «Птах в клiтцi». 
(16+).
1.25 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
38 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.

23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (16+).

СТБ

7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе! 2».
12.30 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.45 Т/с «Коли ми вдома».
1.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.05 Kids̀  Time.
6.06 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.00 Kids̀  Time.
8.01 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.15 Т/с «СашаТаня». 
(16+).
15.20 Вiд пацанки до 
панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до 
панянки.
21.35 Х/ф «Супернянь». 
(16+).
23.10 Х/ф «Супернянь 2». 
(16+).
1.00 Х/ф «Випускний 
iспит». (18+).

2.55 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Студiя Вашингтон.
4.55 Факти.
5.15 Дивитись усiм!
5.55 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська 
оборона.
11.00 Т/с «Шулер». (16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
13.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землi», 2 с.
15.05 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.45 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.20 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
1.45 Х/ф «Мовчання 
ягнят». (18+).
3.35 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.

8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 «Секретнi матерiали».
10.55 «Облом.UA».
16.50 Х/ф «Генiї». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Т/с «Одинак». (16+).
20.20 Т/с «Одинак». (16+).
21.15 Х/ф «Що приховує 
брехня». (16+).
23.00 Х/ф «Стiни». (18+).

НТН

5.25 Х/ф «Морський вовк».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 4». (16+).
2.30 «Свiдок».

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

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений студентський квиток серія 

КХ №11461822, виданий УДФС України у 
2016 р. на ім’я Китун Анастасії Павлівни, вва-
жати недійсним.
► Вважати недійсним. 04.09.01 р. по реєстру 

474 видано свідоцтво про придбання арешто-
ваного нерухомого майна, а саме ¼ частини 
квартири з прилюдних торгів Довженко Зінаїді 
Яківні, частина якої належала Кирилюку Дмитру 
Павловичу.
► Загублений приписний квиток, вида-

ний Скадовським РВК Херсонської області 
22.01.2010 р. на ім’я Осідченка Романа Генна-
дійовича, вважати недійсним.
► Загублений військовий квиток, виданий на 

ім’я Форостяної Людмили Вікторівни, вважати 
недійсним.
► Загублений військовий квиток серія 

НУ №8335050, виданий 10.05.1981 р. Киє-
во-Святошинським РВК Київської області на ім’я 
Пендюренка Володимира Володимировича, 
вважати недійсним.
► Загублений студентський квиток серія 

КХ №1097745, виданий ВП НУБіП «Ірпінський 
економічний коледж» 01.09.2014 р. на ім’я Яре-
менка Віталія Вадимовича, вважати недійсним.
► В Ірпінський міський суд Київської об-

ласті по справі №367/6118/16-ц за позовом 
Кришевич Ольги Михайлівни до Кушнір Люд-
мили Олександрівни, третя особа: Комунальне 
підприємство «УЖКГ Ірпінь» про втрату права 
на користування житловим приміщенням на 
16.02.2017 р. о 11 год 30 хв викликається від-
повідач: Кушнір Людмила Олександрівна, яка 
зареєстрована за адресою: вул. Спартака, 16, 
кв.2, м. Ірпінь, Київська обл., 08200. Справа 
буде розглядатися під головуванням судді Чер-
нова Д.Є.
У разі неявки відповідача до суду (Київська 

область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа 
буде розглядатися у її відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.

Добра справа 
депутата

Нещодавно спільними зу-
силлями депутата Ірпінської 
міської ради Петра Короля і 
ТОВ «НЕО-ЛАБ» вдалося зро-
бити добру справу для малоза-
безпеченої ірпінської родини. 
Мати Галина Гапончук вихо-
вує двох дітей з інвалідністю: 
15-річного Олександра та 
5-річного Назара. Родина має 
чимало труднощів. Скрутне ма-
теріальне становище не давало 
можливості облаштувати місце 
для сну хлопців. Допомогти у 
придбанні двоповерхового ліж-
ка пані Галина попросила міс-
цевого депутата Петра Короля. 
Депутат переконаний, що 

добрі справи потрібно робити 
за будь-яких обставин і завжди 
шукати спосіб допомогти. Пе-
тро Король щиро вдячний ком-
панії «НЕО-ЛАБ» за надану бла-
годійну допомогу у придбанні 
двоповерхового ліжка для дітей 
з обмеженими можливостями 
родини Галини Гапончук. 
Хай добрі сни і цілющий 

відпочинок додають здоров’я 
хлоп’ятам, а серця благодійни-
ків не міліють!

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 
про результати конкурсного 
відбору експертів щодо 
проведення незалежної 

оцінки об’єктів комунальної 
власності 

Протокол №4/2017
Об’єкт оцінки
м. Ірпінь, вул. Северинівська, 

129-а (548,6 м кв., спортивний зал 
Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст. №3);
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а 

(19,1 м кв., Ірпінська центральна 
міська бібліотека);
м. Буча, вул. Польова, 19 (95,9 

м кв.);
смт Гостомель, вул. Свято-По-

кровська, 73 (130,5 м.кв.);
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (21 

м кв.).
Переможець конкурсу
ТОВ «Експерт Ін»

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк
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П'ЯТНИЦЯ, 3 березня

СУБОТА, 4 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/с «Легенди 
тофу».
9.30 Т/с «Бiлий танець».
10.25 Т/с «Лiнiя 
захисту».
11.15 Погода.
11.25 Орегонський 
путiвник.
11.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 
км. (чоловiки).
13.30 Новини.
14.00 Д/ф «Володимир 
Iвасюк. Щоб 
народитися знову».
15.00 Новини.
15.20 Вiра. Надiя. 
Любов.
16.15 На пам̀ ять.
16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту».
17.20 Казки Лiрника 
Сашка.
17.40 М/с «Гон».
18.00 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.45 З перших вуст.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
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 4».
10.50 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
13.45 «Мольфар».
14.45 «Мольфар».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.20 «Розсмiши 
комiка. Дiти 2».
22.15 «Вечiрнiй 
квартал».
0.10 Комедiя «Я 
нормально супер гуд». 
(16+).
2.05 «Недiля з 
Кварталом».
3.35 Комедiя «Я 
нормально супер гуд». 
(16+).

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай 
одружимося».
11.10 Т/с «Заради 
любовi я все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради 
любовi я все зможу!»

14.15 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.05 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне 
дзеркало».
23.00 Х/ф «Двоє пiд 
однiєю парасолькою».
0.50 «Подробицi» - 
«Час».
1.45 Х/ф «Крамниця 
Рубiнчика i ...»
3.00 Х/ф «Дуєль».
4.25 «Чекай на мене».

Канал "Україна"

6.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Х/ф «Роза 
прощальних вiтрiв». 
(16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 40 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Мiй капiтан», 
1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Мiй капiтан». 
(16+).
1.45 Т/с «Закон i 
порядок: злочинний 
намiр». (16+).
3.05 Сьогоднi.

СТБ

5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
8.35 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе».
10.20 Х/ф «П я̀та група 
кровi».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Холостяк 7».
0.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
1.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.45 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.40 Kids̀  Time.
7.41 Т/с «Клiнiка». (16+).
9.50 Т/с «СашаТаня». 
(16+).
13.20 Серця трьох.
15.50 М/с «Кухня». 
(16+).
18.00 Абзац.
19.00 М/с «Кухня». 
(16+).
21.05 Х/ф 
«Однокласники 2». 
(16+).
23.05 Х/ф «Король 
вечiрок 2». (16+).
1.00 Х/ф «Випускний 
iспит». (18+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.35 Служба розшуку 
дiтей.
4.40 Студiя Вашингтон.
4.45 Факти.

5.05 Дивитись усiм!
5.55 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.05 Т/с «Шулер». 
(16+).
12.05 Х/ф «12 рокiв 
рабства». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «12 рокiв 
рабства». (16+).
15.05 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.40 Т/с «Шулер». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.30 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт». (18+).
2.45 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Бушидо.
10.55 «Вiдеобiмба».
16.40 Х/ф 
«Ультиматум». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 Х/ф «Тиждень 
акул». (16+).
21.10 Х/ф 
«Унiверсальний солдат 
3: Новий початок». 
(16+).

23.00 «Змiшанi 

єдиноборства. UFC».

1.25 Т/с «Iнспектор 

Алекс 3».

2.15 «Роби бiзнес».

2.45 «Секретнi 

матерiали».

НТН

5.10 Х/ф 

«Розслiдування».

6.20 Х/ф «Роби - раз!» 

(16+).

7.55 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

8.30 Ранковий 

«Свiдок».

9.00 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

10.30 Т/с «Детективи». 

(16+).

12.00 Т/с «Суто 

англiйськi вбивства».

13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

15». (16+).

14.00 «Свiдок».

14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

15». (16+).

15.45 Т/с «Той, що читає 

думки 5». (16+).

17.25 Т/с «Детективи». 

(16+).

19.00 «Свiдок».

19.30 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

15». (16+).

23.15 «Свiдок».

23.45 Т/с «Удар у 

вiдповiдь 4». (16+).

1.40 Т/с «Той, що читає 

думки 5». (16+).

2.30 «Свiдок».

3.00 «Випадковий 

свiдок».

3.15 «РечДОК».

УТ-1

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга 
джунглiв».
10.25 Хто в домi хазяїн?
10.50 Хочу бути.
11.25 Погода.
11.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Переслiдування 
10 км. (жiнки).
12.50 Погода.
13.00 Кращi виступи 
українських 
бiатлонiстiв.
13.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Переслiдування 
12,5 км. (чоловiки).
14.15 Фольк-music.
15.25 Т/с 
«Аристократи».
17.15 Книга.ua.
17.45 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
18.45 Чоловiчий клуб.
19.15 Погода.
19.30 Вечiр пам я̀тi 
Миколи Мозгового, 
ч. 1.
21.00 Новини.
21.25 Вечiр пам я̀тi 
Миколи Мозгового, 
ч. 2.
22.45 Мегалот.
22.50 Погода.
23.25 Свiт on-line.

23.40 Життєлюб.

Канал "1+1"

6.35 «Грошi».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiтське життя».
12.00 «Одруження 
наослiп 3».
13.30 «Голос країни 7».
15.40 «Вечiрнiй 
квартал».
17.35 «Розсмiши 
комiка. Дiти 2».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 Комедiя «Сiм 
психопатiв». (18+).
2.15 «Українськi 
сенсацiї».

Iнтер

6.20 М/ф.
7.10 Х/ф «Двоє пiд 
однiєю парасолькою».
9.00 «Україна вражає».
9.30 «Птах-Гоголь».
12.10 Х/ф «Як 
посварився Iван 
Iванович з Iваном 
Никифоровичем».
13.25 Х/ф «Пропала 
грамота».
15.00 Х/ф «Вiй». (16+).
18.00 Т/с «Терор 
любов̀ ю», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».

20.30 Т/с «Терор 
любов̀ ю», 3 i 4 с.
22.30 Мюзикл «Вечори 
на хуторi поблизу 
Диканьки».
0.25 Х/ф «Пропала 
грамота».
1.55 Х/ф «Без сина не 
приходь!»
3.15 «Подробицi» - 
«Час».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Мiй капiтан». 
(16+).
13.10 Т/с «Кращий друг 
сiм`ї», 1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Кращий друг 
сiм`ї».
17.20 Т/с «Квiти вiд 
Лiзи», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Квiти вiд 
Лiзи». (16+).
21.50 Х/ф «Посмiхнися, 
коли плачуть зiрки».
23.45 Реальна мiстика.
1.40 Сьогоднi.
2.20 Т/с «Закон i 
порядок: злочинний 
намiр». (16+).
5.10 Зоряний шлях.

СТБ

5.40 «ВусоЛапоХвiст».
7.50 «Караоке на 
Майданi».
8.45 «Все буде смачно!»
9.45 «Холостяк 7».

13.10 «МастерШеф 
Дiти 2».
19.00 «Україна має 
талант! Дiти 2».
22.05 Т/с «Коли ми 
вдома».
23.40 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

2.55 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
7.56 Ревiзор Спешл.
9.50 Таємний агент.
11.15 Таємний агент. 
Пост-шоу.
12.50 Вiд пацанки до 
панянки.
15.15 Хто зверху?
17.10 М/ф «Шрек».
19.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя». (16+).
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2: Перше 
призначення». (16+).
22.45 Х/ф «Супернянь». 
(16+).
0.30 Х/ф «Коледж». 
(16+).

ICTV

4.45 Факти.
5.05 Х/ф «Доктор Ноу».
6.55 Дивитись усiм!
7.50 М i Ж.

8.50 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
14.00 Х/ф «Шпигунськi 
iгри».
16.15 Х/ф «Гра». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Три iкси». 
(16+).
22.25 Х/ф «Три iкси 2. 
Новий рiвень». (16+).
0.20 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт». (18+).
3.10 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
10.20 «Top Gear».
11.25 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто». (16+).
13.50 20 тур ЧУ з 
футболу: «Днiпро» - 
«Чорноморець».
16.00 Д/ф «Помста 
природи».
16.50 20 тур ЧУ з 
футболу: «Динамо» - 
«Олiмпiк».

19.00 Х/ф 
«Американець». (16+).
21.00 Х/ф «Вiйна 
Богiв». (16+).
23.00 Бокс: Головкiн - 
Брук.
0.00 Бокс. Бiй у 
надважкiй вазi. Девiд 
Хей - Тонi Белью. 
Пряма трансляцiя.
5.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC». 
Пряма трансляцiя.

НТН

5.30 Х/ф «Єдина 
дорога».
7.10 Х/ф «Вiчний 
поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.15 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф 
«Iнтердiвчинка». (16+).
22.20 Х/ф «Бiлий слон». 
(18+).
0.10 Х/ф 
«Острiв смертi». (18+).
1.45 Х/ф «Перший пес 
держави».
3.15 «Свiдок».
3.45 «Випадковий 
свiдок».
3.50 «РечДОК».
4.10 «Легенди 
бандитської Одеси».
5.00 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ

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

РЕМОНТ 
Ремонт холодильників 
на дому, закупка 
несправних 
холодильників, продаж б/у.

(066) 021-22-18, (073) 156-36-99

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
«14» лютого 2017 р. м. Ірпінь №37

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію для ТОВ «УкрОпт «Мастер-
енерго»
Розглянувши звернення ТОВ «УкрОпт «Мастер-е-

нерго» та плановий розрахунок тарифів на теплову 
енергію для бюджетних установ та організацій, вра-
ховуючи лист-погодження робочої групи з перевір-
ки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні 
послуги, керуючись постановами Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житло-
во-комунальні послуги», від 10.09.2014 №453 «Про 
стимулювання заміщення природного газу під час ви-
робництва теплової енергії для установ та організацій, 
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів», 
Законами України «Про теплопостачання», «Про жит-
лово-комунальні послуги», «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», виконавчий комітет Ірпінської місь-
кої ради
ВИРІШИВ:
1.Встановити тарифи на теплову енергію для ТОВ 

«УкрОпт «Мастер-енерго» для бюджетних установ:
1.1. Для бюджетних установ, яким надається по-

слуга котельнями по вул. Доківській, 14, та вул. Ме-
блевій, 1, (в т.ч.: поліклініка по вул.Пономарьова, 6/2, 
лікарня по вул. Лісовій, 21, КЗ «Ірпінська центральна 
міська лікарня» Ірпінської міської ради, ЗОШ №18 по 
вул. Пономарьова, 6\4, управління освіти і науки Ір-
пінської міської ради, Будинок культури по вул. Доків-
ській, 5, відділу культури, національностей та релігій 
Ірпінської міської ради):

- тариф на виробництво теплової енергії (без ПДВ) 
– 1186,30 грн за 1 Гкал;

- тариф на транспортування теплової енергії (без 
ПДВ) – 27,96 грн за 1 Гкал;

- тариф на постачання теплової енергії (без ПДВ) 
– 3,94 грн за 1 Гкал;

- тариф на теплову енергію з ПДВдля бюджетних 
установв опалювальний період:

- при наявності приладів обліку теплової енергії – 
1461,84 грн за 1 Гкал;

- при відсутності приладів обліку теплової енергії – 
32,80 грн за 1 м кв.опалювальної площі.

1.2. Для бюджетних установ, яким надається по-
слуга даховою котельнею по вул.Пономарьова, 6-а, 
(бібліотекавідділу культури, національностей та релі-
гій Ірпінської міської ради):

- тариф на виробництво теплової енергії (без ПДВ) 
– 998,59 грн за 1 Гкал;

- тариф на постачання теплової енергії (без ПДВ) 
– 6,48 грн за 1 Гкал;

- тариф на теплову енергію з ПДВдля бюджетних 
установв опалювальний період:

- при наявності приладів обліку теплової енергії – 
1206,08 грн за 1 Гкал;

- при відсутності приладів обліку теплової енергії 
–32,15 грнза 1 м кв. опалювальної площі.

2.Оприлюднити дане рішення в газеті «Ірпінський 
вісник» та на офіційному веб-сайті Ірпінської міської 
ради.

3. Ввести в дію тарифи, встановлені даним рішен-
ням, через 15 днів з моменту їхоприлюднення.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішен-
ня виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 
23.09.2016 №203.

5. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на першого заступника міського голови 
Христюка Д.В.

Міський голова В.А. Карплюк

Дорога громадо 
Київщини!

27 лютого Київська область свят-
кує своє 85-ти річчя. Однак історія 
Київщини сягає в  IX століття в дер-
жаву Київська Русь.
Київщина – це і є та Давня Свята Русь. Тут 

б’ється серце України, живе душа України, 
яку не змогли знищити тоталітарні режими. 
Саме на Київщині визрівала і кувалася на-

ціональна ідентичність українського народу.
Сьогодні Київська область – це регіон з 

розвиненою економікою, потужним інтелек-
туальним ресурсом, сучасними технологіями, 
розвиненою аграрною галуззю та численни-
ми промисловими центрами.
Але без сумніву, головним багатством на-

шої області є люди – щирі, працелюбні, тала-
новиті та патріотичні. 
Нам є чим пишатись, і ми маємо всі під-

стави для того, щоб з впевненістю дивитись 
в майбутнє. 
Шановні друзі, прийміть щирі вітання з на-

годи 85-ти річчя Київської області! 
Нехай процвітає наша рідна земля!

Голова Київської обласної державної 
адміністрації 

Олександр ГОРГАН
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УТ-1

6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.15 смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Кращi виступи 
українських бiатлонiстiв.
9.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. (жiнки).
11.15 Спогади.
11.50 Театральнi сезони.
12.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
14.20 Мистецькi iсторiї.
14.35 Фольк-music.
15.35 Твiй дiм 2.
16.00 Т/с «Епоха честi».
20.15 Погода.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.25 Д/с «Легенди тофу».
21.50 Що там з 
Євробаченням?
22.20 Погода.
22.30 Арт-Клуб 38.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.

23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. (жiнки).
3.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
5.35 Новини.

Канал "1+1"

6.20 Х/ф «Кирило i 
Мефодiй». (16+).
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 Богослужiння 
в Недiлю Торжества 
Православ̀ я. Звернення 
Вселенського Патрiарха 
Варфоломiя.
10.10 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
11.05 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
12.05 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
13.25 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
14.35 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».

23.15 Бойовик 
«Тринадцятий воїн».
1.20 «Аргумент Кiно».
2.10 Бойовик 
«Тринадцятий воїн».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

6.00 Х/ф «Як посварився 
Iван Iванович з Iваном 
Никифоровичем».
7.20 М/ф.
7.40 «Подробицi» - «Час».
8.10 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
12.00 Т/с «Терор любов̀ ю», 
1-4 с.
16.10 Х/ф «Два Iвани».
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Х/ф «Обмiняйтесь 
обручками».
23.30 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
2.20 Х/ф «Вiй». (16+).

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Кращий друг 
сiм`ї».

13.00 Т/с «Квiти вiд Лiзи». 
(16+).
16.50 Т/с «Зимовий вальс», 
1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Зимовий вальс». 
(16+).
21.25 Х/ф «Роза 
прощальних вiтрiв». 
(16+).
23.15 Реальна мiстика.
2.00 Т/с «Райське мiсце», 
36-40 с. (16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на 
Майданi».
10.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.50 «Україна має талант! 
Дiти 2».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

23.15 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.05 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.51 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
7.10 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.30 Kids̀  Time.
8.31 Т/с «Однаждi в казцi».
12.10 М/ф «Сезон 
полювання 2».
13.30 М/ф «Шрек».
15.20 Х/ф «Полiцейська 
академiя». (16+).
17.20 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2: Перше 
призначення». (16+).
19.05 Х/ф «Лиса нянька».
21.00 Х/ф «Змiшанi». 
(16+).
23.15 Х/ф «Супернянь 2». 
(16+).
1.10 Х/ф «Король вечiрок 
2». (16+).

ICTV

5.40 Факти.
6.10 Х/ф «Iз Росiї з 
любов̀ ю». (16+).

8.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.55 Х/ф «Гра». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Гра». (16+).
14.30 Х/ф «Три iкси». (16+).
16.50 Х/ф «Три iкси 2. 
Новий рiвень». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Поганi хлопцi». 
(16+).
22.55 Х/ф «Поганi хлопцi 
2». (16+).
1.35 Х/ф «Шпигунськi 
iгри».
3.30 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC». 
Пряма трансляцiя.
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бокс. Бiй у надважкiй 
вазi. Девiд Хей - Тонi 
Белью.
10.00 Бушидо.
12.15 Х/ф «Пригоди 
Посейдона». (16+).
15.30 Х/ф «Ультиматум». 
(16+).
17.15 Х/ф «Запеклi 
шахраї». (16+).

19.20 20 тур ЧУ з футболу: 
«Волинь» - «Шахтар».
21.30 ПроФутбол.
23.35 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.50 Х/ф «Ярослав 
Мудрий».

НТН

5.30 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».
7.55 Т/с «Спадщина».
12.15 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
15.00 Х/ф «Осiннiй 
марафон».
16.45 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).
22.40 Х/ф «Три години на 
втечу». (16+).
0.20 Х/ф «Недоторканi». 
(16+).
2.10 Х/ф «Бiлий слон». 
(18+).
3.40 «Таємницi 
кримiнального свiту».
4.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.35 «Правда життя. 
Професiї».

НЕДІЛЯ, 5 березня

ТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ

Вітаємо з днем 
народження

Олександра Яковича Щирого
Миколу Дмитровича Рибакова
Надію Степанівну Дещенко

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є,
Вам День народження привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають,
І миру, й радості – щодня.

Рада інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій

Вітаємо з ювілеєм 
Світлану Олександрівну 

Дударець –
живу «легенду» міста, людину, яку 
знають та поважають у нашому 
регіоні за багаторічну сумлінну 
працю, ветерана податкової служби 
України, професіонала, громадського 
діяча, чудову та світлу жінку, люблячу 
бабусю з доброю поетичною душею 
та золотим серцем!

Сколько знаем тебя –
вся в делах и заботах,
в сердце столько тепла –
что хватает для всех.
Пусть пошлет тебе Бог
исполненья желаний,
наш родной человек!

Друзі, рідні та колеги

Вітаємо з ювілеєм
Надію Юхимівну 

Ружинську
Нехай цвітуть 
під небом синьооким
Ще довго-довго 
дні й літа,
А тиха радість, 
чиста і висока,
Щоденно хай 
до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, 
сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Від родини з любов’ю

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради 
про проведення конкурсу 
на право укладання 
договорів оренди 
комунального майна 
територіальної громади 
м. Ірпеня

1. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 287,9 м кв. 
(спортивний зал №1 Ірпінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13) за адре-
сою: смт Гостомель, вул. Рекуно-
ва, 11-а.
Балансоутримувач: Управ-

ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 6425430 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення 

спортивних занять.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 17 % 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

2. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 12,7 м 
кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів №13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.
Балансоутримувач: Управ-

ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 139980 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для надання по-

слуг ксерокопіювання та прода-
жу канцтоварів.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 15 % 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

3. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 84,7 м кв. 
(хореографічний клас Ірпінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13) за адре-
сою: смт Гостомель, вул. Рекуно-
ва, 11-а.
Балансоутримувач: Управ-

ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 2023020 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення 

занять бальними та спортивни-
ми танцями, художньою гімна-
стикою, підготовкою водіїв. 
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 17 % 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

4. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 

приміщення площею 16,4 м 
кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів №13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.
Балансоутримувач: Управ-

ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 391710 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення 

занять вокалу з дітьми.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 15% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

5. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 93,62 м кв. 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а.
Балансоутримувач: Виконав-

чий комітет Ірпінської міської 
ради.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 1586540 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення 

громадської організації.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 7% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

6. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 21,00 
м кв. за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Стельмаха, 9.
Балансоутримувач: Кому-

нальне побутове підприємство 
«Теплоенергопостач».
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 229606 грн з 
урахуванням ПДВ.
Примітка: для розміщення 

телекомунікаційного обладнан-
ня.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 40% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 
Основні умови конкурсу для 

об’єктів:
початковий розмір оренд-

ної плати з розрахунку на мі-
сяць визначається відповідно 
до Методики розрахунку та 
порядку використання пла-
ти за оренду комунального 
майна, що належить територі-
альній громаді м. Ірпінь, (рі-
шення Ірпінської міської ради 
від 13.09.13р. №3424-47-6 зі 
змінами) залежно від цільово-
го призначення використання 
орендарем нерухомого майна; 
використання об’єкту орен-
ди при найбільшому розмірі 
орендної плати; дотримання 
вимог експлуатації об’єкта; на-
лежне утримання прилеглої 
території; здійснення певних 
видів ремонтних робіт; заборо-

няється розміщення розважаль-
но-музичних закладів, нічних 
клубів, які шкодять відпочинку 
мешканців будинку та встанов-
лення ігрових автоматів; належ-
не виконання орендарем всіх 
обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник 

конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

1. Заяву про участь в конкур-
сі (у встановленій формі);

2. Документи, що підтвер-
джують сплату реєстраційного 
та гарантійного внесків;

3. Документи, які визначені 
наказом Фонду державного май-
на України від 15.02.2013 №201 
«Про затвердження переліку до-
кументів, які подаються орендо-
давцеві для укладання договору 
оренди майна, що належить до 
державної власності»;

4. Зобов’язання (пропозиції 
у встановленій формі) щодо ви-
конання умов конкурсу та забез-
печення плати (надаються у кон-
вертах з написом «На конкурс», 
запечатаних печаткою учасника 
конкурсу);

5. Відомості про учасника 
конкурсу:
а) юридичні особи:
– нотаріально засвідчені ко-

пії установчих документів;
– документи, що посвідчують 

повноваження представника 
юридичної особи;

– відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу з урахуванням 
дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

– неприбуткові організації – 
копію документів про реєстра-
цію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:

– копію документа, що по-
свідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

– витяг з Єдиного державного 
реєстру;

– декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом 

оренди здійснюється за пого-
дженням з балансоутримува-
чем.
Плата за реєстрацію заяви 

(реєстраційний внесок) складає 
17,00 грн та перераховується до 
цільового фонду міської ради 
соціально-економічного роз-
витку міста. Гарантійний внесок 
у розмірі 10% від суми річної 
орендної плати перераховується 
на рахунок одержувача коштів 
виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради. Номера рахунків 
для сплати гарантійного та реє-
страційного внесків, додаткову 
інформацію можна отримати 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а, кім. 48.
Конкурс буде проведено че-

рез 30 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а (кім. 50). 
Кінцевий термін подання доку-
ментів для участі у конкурсі – за 
6 днів до проведення конкур-
су. Документи приймаються за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а (кім. 50).
Довідки за телефоном: 63-

260.

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

Вітаємо з днем 
народження

Євгенію Василівну Данилюк, 
начальника фінансового управління

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа.
Для Вас – всі найгарніші квіти
І найласкавіші слова.
Бажаємо життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
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УСТАНОВА, ЯКА УЗАКОНЮЄ УСТАНОВА, ЯКА УЗАКОНЮЄ 
ЖИТТЯ І НЕ ТІЛЬКИ…ЖИТТЯ І НЕ ТІЛЬКИ…

Відділ ДРАЦС (у народі називають ЗАГС) у свідомості багатьох 
людей асоціюється з нареченими, різнокольоровими кульками, 
шампанським, веселими обличчями і маршем Мендельсона. 
А насправді ця поважна установа реєструє різноманітні акти 
цивільного стану, якими є «події та дії, що нерозривно пов’язані 
з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють 
або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав 
та обов’язків».

Якщо казати простою 
мовою, то відомості про 
народження людини та її 
походження, усиновлення, 
позбавлення і поновлення 
батьківських прав, шлюб, 
розірвання шлюбу, зміну 
імені, смерть підлягають 
обов’язковому внесенню до 
Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян 
та Єдиного державного де-
мографічного реєстру.
Без цього людина ніби не 

існує, кожен із нас має бути 
«узаконений», інакше то 
буде не життя, а цілковита 
проблема. І про «нюанси» 
необхідно знати. 
Отож, про тенденції в ца-

рині шлюбів, розлучень і не 
тільки розповідає керівник 
Ірпінського міського від-
ділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Ліа-
на Олександрівна САМОЙ-
ЛЕНКО. 

– Відділ реєструє розі-
рвання шлюбу за спільною 
заявою подружжя, яке не 
має дітей, за заявою одно-
го з подружжя та рішення 
суду про визнання другого 
з подружжя безвісно відсут-
нім, недієздатним. Решта 
пар розлучається в судо-
вому порядку. Через це, 
якщо порівнювати кількість 
зареєстрованих у відділі 
розірвань шлюбів, то їх в 
чотири рази менше, ніж ре-
єстрацій шлюбів.
Державна реєстрація 

розірвання шлюбу прово-
диться після закінчення од-
ного місяця від дня подання 
письмової заяви. Тенденція 
до скорочення спільного 
подружнього життя поміт-
на, менше стало зважено-
сті, терпіння і бажання чути 
одне одного. Якщо раніше 
три роки були критичним 
терміном: подружжя або 
розлучалося, або ні, то те-
пер стало більше тих, хто 
не вписується навіть в ці 
три «критичні» роки, тобто 
«бити горщики» стали ра-
ніше. Усі на початку при-
ходять щасливі і веселі, усе 
добре, а потім починаєть-
ся смуга непорозуміння. 
Хтось виходить на шлях зла-
годи і компромісів, а хтось 
розбігається. Певно, нетер-
плячих стає дедалі більше.
Розірвання шлюбу про-

водиться за місцем прожи-
вання подружжя або одного 
з них, але це не стосуєтьcя 
переселених осіб з тимча-
сово окупованих територій 
Луганської, Донецької об-
ластей та Автономної Рес-
публіки Крим.

 – Як зареєструвати на-
родження дитини?

– Нині свідоцтво про на-
родження можна отримати 
в медичному закладі, де 
приймають пологи. Це доз-
воляє батькам без зайвого 
клопоту і витрат часу от-
римати перший офіційний 
документ дитини, причому 
безкоштовно.

– Чи є в Ірпені «мода» 
міняти імена, прізвища, 
національність?

– Існує державна реє-
страція зміни імені (а воно 
складається з прізвища, 
власного імені та по-бать-
кові) фізичної особи, що є 
громадянином України. Лю-
дина по досягненні 14 років 
має право на зміну по-бать-
кові тільки у разі зміни її 
батьком власного імені. З 
14 років має право зміни-
ти своє прізвище та власне 
ім’я за згодою батьків. А 
от змінити своє прізвище 
та ім’я на власний розсуд 
можна з 16 років. Для цього 
подається заява за місцем 
проживання і документи 
за переліком. Сплачується 
державне мито (первинна 
реєстрація – 5 грн 10 коп., 
повторна – 51 грн). 
Відділ ДРАЦС надсилає 

необхідні матеріали до те-
риторіального органу Наці-
ональної поліції України за 
місцем проживання заявни-
ка. За результатами відпо-
відної перевірки, яка про-
водиться безоплатно, ми у 
місячний строк отримуємо 
висновок про можливість 
зміни імені разом з усіма 
матеріалами. Відділ запро-
шує заявника і видає свідо-
цтво про зміну імені.
На підставі нашого сві-

доцтва людина змінює 
паспорт, на сьогодні це 
ID-картка, – і все. Реєстра-
ція зміни імені не тягне за 
собою внесення змін до 
актових записів цивільного 
стану стосовно особи, яка 
змінила ім’я. Торік із таким 
проханням до нас зверну-
лося 52 громадянина.
Здебільшого змінюють 

прізвища після розірвання 
шлюбу, тобто жінки повер-
тають дошлюбні прізвища. 
Діти з 16 до 18 років за 
власним бажанням виби-
рають прізвище батька або 
матері. Чоловіки здебіль-
шого змінюють прізвища 
через неблагозвучність.
Ми не розпитуємо про 

мотивацію змін імен та 
прізвищ. Це іноді ображає. 
Ми не порушуємо конститу-
ційне право людини на це. 
Лише роз’яснюємо порядок 
зміни і що потім робити з 
документом.
Стосовно національнос-

ті. Її зміна – це не компетен-

ція нашого відділу, і взагалі 
з 1991 р. в Україні інститут 
національності скасовано, є 
інститут громадянства. Пи-
тання національності вирі-
шуються лише в судовому 
порядку: або встановлюєть-
ся юридичний факт певної 
національності, або вно-
ситься зміна до певного ак-
тового запису, де зазначена 
помилково та чи інша наці-
ональність. Відділ виконує 
рішення суду. 

– А якщо, наприклад, 
хтось із українців хоче 
отримати «Картку поля-
ка»?.. 

– Якщо документами, 
які видано відділом РАЦСу, 
він це довести не може, то 
мусить звернутися до суду. 
Наприклад, в актовому за-
писі про народження бать-
ко вписаний як українець, 
але за народженням – по-
ляк. Внести зміни в актовий 
запис про народження без 
рішення суду ми не маємо 
права. У суду більше ком-
петенції збирати матеріали 
і доказову базу. 

– Які імена дітям дають 
батьки в Ірпені? 

– Називають «хто на що 
здавсь». Нині популярні 
стародавні імена: Іван, Пла-
тон, Гліб, Матвій, Ярослав, 
Василь, Святослав, Лев, Да-
вид, Радомир. Дівчат нази-
вають: Софія, Анна, Тетяна, 
Надія, Ольга, Олександра, 
Євгенія, Єлизавета, Любов. 
Іноземці називають дітей 
відповідно до своїх націо-
нальних традицій, для них 
«свої» імена звучать при-
родно.
Утім, й ірпінці вже на-

зивають дівчат і хлопчиків 
«закордонно». Патриція, 
Лаура, Айлін, Аніта, Ніколь, 
Олівія, Меланія. Хлопці – 
Натан, Даніель, Кемаль, 
Дамір, Далимир, Жан. Да-
ють подвійні імена: Ерік-Єв-
ген, Анна-Марія.

– Чому дають подвійні 
імена?

– Зазвичай тому, що 
батьки не знаходять згоди 
між собою. «Хочу назвати 
так». – «А я хочу так». Щоб 
не було нікому образливо, 
реєструється, скажімо, Ан-
тон-Богдан.
Але ж дитині з цим по-

двійним іменем жити, воно 
його супроводжуватиме все 
життя. І якщо згодом у сина 
народяться діти, то як їх по 
батькові називати? Отож 
слід продумувати на крок 

вперед те, що буде колись.
– Що нині є найпроблем-

нішим у роботі ДРАЦС?
– Знаєте, до всього зви-

кли. Утім, з 2014 р., коли 
тимчасово окупували Лу-
ганську і Донецьку області, 
АРК, у нас почали виникати 
каверзні проблеми щодо 
вимушених переселенців: 
як допомагати їм у вирішен-
ні різних питань? Оскільки 
ми працюємо в Єдиному 
державному електронному 
реєстрі, то не завжди могли 
оперативно зреагувати. До-
водилося складними шляха-
ми вирішувати питання для 
того, щоб врешті допомогти 
отримати документи, аби 
людина вже могла юридич-
но робити інші кроки.
Це все додаткові неспо-

дівані проблеми, які вини-
кають через те, що маємо 
справу з окупованими об-
ластями. Щодо них у зако-
нодавчу базу внесли деякі 
поправки, тож поліпшили 
умови нашої праці. Ми на-
вчилися долати каверзи. 
Однак і сьогодні є індиві-
дуальні випадки, коли не 
знаєш, як вирішити питан-
ня, треба сидіти, розбира-
тися, думати, як допомог-
ти заявнику, адже людина 
приходить у сподіванні на 
те, що отримає потрібний 
документ і на його основі 
далі буде вирішувати свої 
проблеми.
Якщо компетенція відді-

лу закінчується на певному 
етапі, то радимо, куди лю-

дина може звернутися після 
нас, у які двері постукати, 
щоб знайти відповіді на 
свої питання.

– У людини в паспорті 
стоїть штамп «одруже-
ний». А насправді він роз-
лучений і є рішення суду 
про розірвання шлюбу. 
Чи потрібен у паспорті 
штампик про розірвання 
шлюбу і чи треба їхати по 
нього за місцем реєстра-
ції шлюбу? 

– Такі ситуації трапля-
ються: хтось забув, хтось 
не знав, а комусь не було 
потрібно. Людина виїхала 
в іншу область, через роки 
вирішила одружитися, а в 
паспорті нема позначки, 
що вона насправді вільна. 
До 27 липня 2010 р. 

відділи ДРАЦС видавали 
свідоцтва про розірвання 
шлюбу. Тож заявник із рі-
шенням суду мав оформити 
розлучення. Але з 1 жовтня 
2016-го взагалі скасували 
штампи про шлюб і про 
розірвання, у паспорти ми 
зараз нічого не проставляє-
мо. Це пов’язано з тим, що 
впроваджуються ID-картки, 
а там штампи не проста-
виш.
Скажімо, Ірпінський суд 

виносить рішення про ро-
зірвання шлюбу. Один при-
мірник йде на територіаль-
ний відділ ДРАЦС, другий 
– заявнику, третій – відпо-
відачу. Ми отримали свій 
примірник і в електронно-
му реєстрі припиняємо цей 
шлюб. Усе. До нас можуть 
і не звертатися. Далі. Якщо 
стоїть штамп «одружений», 
а людина хоче повторно 
одружитися, то питань не-
має. Подається заява на 
шлюб, до неї докладається 
рішення суду про розірван-
ня попереднього шлюбу, і 
нами видається нове свідо-
цтво про шлюб.
Але буває так, що людині 

потрібен документ, що під-
тверджує попередній шлюб, 
тоді треба звернутися до 
відділу ДРАЦС за місцем 
проживання (нема необхід-
ності кудись їхати), щоб усе 
було доповнено і впорядко-
вано.
До речі, на сьогодні ми 

видаємо парі два свідоцтва 
про шлюб.

– А що стосовно реє-
страції смерті? 

– Видаємо свідоцтво 
про смерть лише на під-
ставі лікарського свідоцтва 
про смерть, фельдшер-
ської довідки, лікарського 
свідоцтва про перинаталь-
ну смерть або рішення суду 
про встановлення особи 
померлого чи померлої. 
Реєстрація смерті прово-
диться за останнім місцем 
проживання померлого, за 
місцем настання смерті чи 
виявлення трупа (вбивство, 
ДТП тощо) або за місцем 
поховання.

– А якщо людина за-
гинула, ідентифікувати 
не вдалося, документів 
нема, родичі не виявлені?

– Тоді реєструємо як 
невідому особу на підста-
ві вищезазначених доку-
ментів. Похованням таких 
осіб займається комуналь-
не підприємство. Ховають 
за державний кошт. Якщо 
ж згодом знаходяться ро-
дичі, то відділ доповнює 
актовий запис про смерть 
відомостями, передусім це 
– прізвище, ім’я, по-бать-
кові, та видається свідоцтво 
про смерть заявнику.
Наостанок побажаю усім 

звертатися до нас з радіс-
них приводів. А якщо ви-
никатимуть певні життєві 
проблеми, наші фахівці 
допоможуть їх вирішувати 
людяно й оперативно.

ЗАПРОШУЄМО ДО СЛОВА

Володимир КОСКІНЛіана САМОЙЛЕНКО

КРИК
В этом году завёл 

себе новую привычку. 
Забираться повыше. В 
кульминационное место 
любимого города. Не 
сомневаться. Не бояться. 
Не стесняться. Кричать 
о любви. Громко. Чтобы 
даже Бог услышал. А то 
ведь, говорят, он реа-
гирует на шёпот. Кричать 
в разорванное облако. 
Словно в ухо Бога. Ухо-
дит ненависть. Уходит 
равнодушие. Уходит даже 
жемчужная зима. Я при-
думал это, чтобы бросить 
вредные привычки. Дав-
но пора. Я собрал их до-
статочно. Пережил свои 
привычки. Они так похо-
жи на чувства. О которых 
я кричу. Сердце дрожит. 
Метроном чувств. «Не 
дрожи. Знаю, что холод-
но. Потерпи. Избаловал 
я тебя весной. Слышу, что 
не каменное...» 

– Вася, отлично! Пе-
реходим на общий план. 
Очень плавно. Замри! 
Камера, скользящая 

по радуге. Не люблю 
павильоны. Разоблача-
ется непредсказуемость. 
А хочется разоблачать 
облака. Ухо Бога… Это же 
надо. Вырвалось. Люблю, 
когда режиссёр не против 
импровизации. Особенно 
когда это касается поэти-
ческих сравнений. Да и 
вообще, кто сказал, что о 
любви нужно шёпотом? 
Хотя фильм планируют 
назвать «Шёпот». Нео-
конченное, по-моему, 
название. Осталось семь 
дней. Можно целый мир 
создать. Успеется… 

Василий ЧЕРНЯВСКИЙ

***
Все нарікаю іменем твоїм –
Поля і небо, річку,

ліс і дім,
І сніг над містом в перший

день зими,
І золотих кульбабок

килими,
Що нам стелила в ноги їх

весна…
Чому ж ти твердиш, 

що любов мина?
Вона ж всевічна: із вогню

– вогонь,
І рветься серце з трепетних

долонь
Над бездоріжжям всіх

часів глухих
Перешептів, пересудів

лихих
Тобі назустріч, хоч скрізь –

мла нічна…
А ти все твердиш,

що любов мина?
Скажи, а може музика

минуть,
Що в затишку в терновий

кличе путь,
На щастя й горе

повінчавши нас,
І буде з нами й в

післясмертний час
На цілий Всесвіт – для нас

двох – одна…
Хіба ж любов? Лиш строк

земний мина.
Ганна ПРИХОДЬКО, Ірпінь

Між іншим: На сьогодні реєстрація шлюбу 
не залежить від місця проживання, тобто 
пара обирає відділ РАЦС на свій розсуд.
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СИМИРЕНКИ: СИМИРЕНКИ: 
людина, яку ми знаємо людина, яку ми знаємо 
менше, ніж її яблукаменше, ніж її яблука
Мої приїзди до міста дитинства наших із братами батьків – Херсона 
– завжди включають мандрівки з дідусем і рідними Північним 
селищем. Від дідуся дізнався, що саме в цих місцях була у 20–30-
х рр. минулого століття виправно-трудова колонія НКВС...

Три роки ув’язнення на цих 
«полях за гратами» відбував і 
визначний вчений, теоретик 
і практик садівництва Воло-
димир Левкович Симиренко 
– представник знатного роду 
видатних українців, піонерів 
промислового цукроваріння, 
пароплавства на Дніпрі, зна-
менитих садівників, мецена-
тів української культури… А 
якось і матуся розповіла мені 
про зустріч у Києві з донь-
кою вченого, громадянкою 
Канади українського похо-
дження Тетяною Володими-
рівною Симиренко-Торп, 
про її подвижницьку працю 
берегині пам’яті роду… До 
самої смерті вона щорічно 
відвідувала Україну та свою 
малу батьківщину  – Платонів 
хутір Черкаської області, де 
народжувались, жили та по-
мирали кілька поколінь Си-
миренків. Повернула на рід-
ну землю врятований під час 
втечі родини «ворога народу» 

з СРСР рукопис батьківської 
праці «Часткове сортознав-
ство плодових рослин» і влас-
ним коштом та з невеличкою 
допомогою держави видала 
два томи цієї праці.
Її яскрава особистість та 

самовіддана діяльність мене 
захопили… Я вирішив глибше 
ознайомитися із родоводом 
цієї унікальної сім’ї, про яку 
багато років більшість укра-
їнців майже нічого не знали, 
хоча мало який садок в Укра-
їні обходиться без «симирен-
ки» – так у народі називають 
«родинний» сорт яблук ренет 
Симиренка.
Усе життя діда пані Тетя-

ни – великого вченого-по-
молога Левка Платоновича 
Симиренка – було великою 
поемою-мрією про НЕОСЯЖ-
НИЙ САД! Навіть під час сво-
го сибірського заслання вче-
ний проектує теплиці, мріє 
переродити сибірську флору, 
змінити клімат і примусити 

Сибір давати виноград, пер-
сики та абрикоси, яблука та 
груші… Як батько, він, напев-
не, був безмежно щасливим, 
почувши від восьмирічного 
сина Володі (батька Тетяни 
Володимирівни) хвилюючі 
слова, що коли той виросте, 
то теж стане помологом і 
вкриє садом увесь світ… 
Дідусь Левко Платонович 

був підступно убитий «неві-
домими бандитами» у своє-
му будинку на Різдвяні свята 
6 січня 1920 р. Його справу 
продовжив син Володимир, 
ставши вченим зі світовим 
ім’ям, організатором укра-
їнської садівничої галузі. Але 
постріли по симиренковому 
саду тривали: вченого двічі 
засуджували до розстрілу. Ви-
рок було виконано у ніч з 17 
на 18 вересня 1938 р. в уро-
чищі Солянка під Курськом.
Події трагічних для Сими-

ренків 1920–1930-х рр. зму-
сили дружину Володимира 

Левковича Марію Демидівну 
разом із дітьми, Тетянкою та 
Олесем, шукати порятунку в 
далекій Канаді, що стане для 
них другою батьківщиною. І 
саме Тетяні Володимирівні 
Симиренко-Торп, останній 
представниці роду видат-
них українців, випаде доля 
відроджувати пам’ять своїх 
предків. 
Тетяна Симиренко: «Мого 

батька заарештували 7 січ-
ня 1933 р. Усю ніч чинили 
трус у домі і палили в каміні 
наш родинний архів. Горіли 
козацькі грамоти, листи, ма-
люнки Шевченка, грамоти 
про премії з виставок, при-
суджені Левку Платонови-
чу… Тата забрали о другій 
годині, а о четвертій сказали 
нам звільнити дім. Трамваї 
ще не ходили, і ми вируши-
ли з Китаєва пішки до ба-
буні на Львівську: мама, я, 
мій 16-місячний брат Олесь 
і його няня. …Тато чекав на 
виконання вироку в каме-
рі смертників. Маму раз у 
раз знаходили сусіди чи зна-
йомі на вулиці, зомлілу від 
переживань і голоду, й при-
носили додому…» 
На той час Володимир 

Симиренко виявився ідеаль-
ною постаттю для створення 
з нього «керівника злочинної 

шкідницької антирадянської 
організації». За цією спра-
вою у 1933 р. проходили ти-
сячі учених.
Тетяна Володимирівна, 

з якою у 1990-х роках лис-
тувався мій дідусь, писала з 
Канади, що її зусилля – від-
родити пам’ять про батька 
– зустрічали в Україні потуж-
ний опір… Вона чула з усіх 
боків, що чимало наукових 
робіт було списано із забо-
ронених батькових праць, 
включно з комами і крапка-
ми. Інші присвоїли його ор-
ганізаційні досягнення... Її 
приїзди в Україну, а тим паче 
виступи на телебаченні та 
радіо, деяким особам були 
дуже не до вподоби, що на-
віть не приховувалось. І все 
ж наполеглива праця Тетяни 
Володимирівни принесла 
свої плоди. Уже через пару 
роки у неї в Україні було чи-
мало друзів і однодумців.

«…Головна мета моїх по-
їздок до України – відродити 
правдиву пам’ять про моїх 
світлих, замордованих і оп-
льованих предків…. А праці 
для успішного завершення 
цього наміру вистачить на 
десятьох… Тож я безмежно 
зайнята і весь час “латаю 
діри”…».

У листі від 20 січня 
1995 р. Тетяна Володимирів-
на із прикрістю писала, що 
за радянських часів пам’ять 
про Симиренків перетвори-
лася на суцільну білу пляму. 
Щоб розвіяти цей страшний 
морок, Тетяні Володимирів-
ні довелося долати великі 
перешкоди, тим більше, що 
коли вперше повернулась в 
Україну у 1992 р., то, за її 
словами, не знала тут жодної 
душі.
Про Володимира Сими-

ренка навіть після реабілі-
тації не написано жодної 
наукової праці. За роки не-
залежності України так і не 
відбулася справжня наукова 
та громадська реабілітація 
цієї надзвичайно талановитої 
людини і великого учено-
го-енциклопедиста, справж-
нього патріота України.
У пам’яті багатьох лю-

дей в Україні та за її межа-
ми Тетяна Володимирівна 
Симиренко назавжди зали-
шилась як людина високої 
духовної сили, подвижни-
ця, яка не шкодувала сил у 
справі повернення наукової 
та культурної спадщини сво-
їх предків до національної 
скарбниці. Вона пішла з жит-
тя 10 грудня 2001 р. в Отта-
ві. В одному зі своїх останніх 
листів подвижниця писала 
про те, що дуже тішиться під-
несенням в Україні саме 
аматорського садівництва та 
землеробства. Пані Тетяна 
була глибоко переконана: 
українське садівництво ніко-
ли не зникне, його обов’язко-
во відродять люди. Звичайні 
садівники, які трудяться на 
наших неозорих землероб-
ських просторах.
Ось і мені віриться, що ко-

лись таки вкриється садами 
увесь світ! Про це мріяв ма-
ленький хлопчик Володя Си-
миренко. Мрію про це і я…

ШКОЛА ЮНКОРІВ

Кирило СЛАБЧЕНКО, 14 р., Ірпінь

Дерево
Мені потрапив до рук фотоапарат. Не те, щоб я 
хотіла фотографувати. Скоріше з цікавості: що ж то 
воно за пристрасть – фотографування? І зимовим 
лютневим ранком із радісно-піднесеним настроєм я 
вийшла з квартири, маючи намір сфотографувати 
щось цікаве.

Ранок не був сонячним – погода типово лютнева. Зга-
далося «Февраль, достать чернил и плакать», та я посміх-
нулась і, обережно пересуваючись слизькими доріжками, 
пішла до заплави. Нічого цікавого не потрапляло на очі, і 
навіть з’явилася думка – ну що тут побачиш, у такій сірості 
і буденності? Слідом за нею потягнувся цілий ланцюжок 
роздумів. Знову похмуро, зима, холодно і вогко. Усе сіре. 
І невже колись було те літо?..
Але ці думки тривали недовго. Магія фото вже почала 

діяти – я побачила дерево. Тобто не просто дерево, що 
зазвичай відзначаєш коротким визначенням, а ДЕРЕВО, 
фантастично-прекрасне, живе. Його крона вималювала на 
небі неповторний графічний узор. Воно було довершене 
у своїй спокійній впевненості. Дерево стояло між небом і 
землею, і здавалось, що час і простір – то тільки маленька 
частка того, чим володіє це дивовижне живе створіння.
Я навела фотоапарат, щоб зробити знімок. Та раптом 

з будинку поблизу, а точніше – з невеликого вікна прозву-
чав грубий окрик: «А що то ти там знімаєш?» Із кватирки 
висунулась рука, що погрожувала, а слідом з’явилась і го-
лова. Голос належав літньому чоловікові. Встигла помітити 
лише круглі окуляри з потужними діоптріями. «Дуб, я фо-
тографую дуб» – тільки й спромоглася сказати і зрозуміла, 
що злякалася. Магія щезла, дядько лаявся далі, я приско-
рила крок...
Неважко було уявити, що думає той чолов’яга: я для 

нього – загроза, вторгаюсь у його світ. Чомусь стало сум-
но. Ворожість змінила картину. «А як же там дерево?» – по-
думала я і з безпечної відстані озирнулося. Воно так само 
було там, а ще – їх було багато, біля домівок людей і поза 
ними. Світ обертається навколо дерев – люди з пристра-
стями, тварини, комахи, сонце сходить і заходить, віють 
вітри, йдуть дощі, а вони стоять собі, охоплюючи небо і 
землю. Такі чутливі і такі прекрасні... Настрій повернувся, 
та щось іще зажевріло в серці. Вдячність. Дереву.

Антоніна ПОЛІЩУК

ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА 
«ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»«ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»
Помилково думати, що дистанційна школа орієнтується на дітей, які погано 
адаптуються у звичайній. Ні! Це школа для дітей, які мають інші, більш важливі на 
даному етапі їхнього життя заняття – спорт, мистецтво, науку. У дистанційній школі 
можуть навчатися діти, які проживають в іншій країні та в іншому часовому поясі, 
засвоюючи програму українського освітнього закладу відповідно до затвердженого 
календарно-тематичного плану, що надає можливість отримати український атестат.

Дистанційна школа 
«Центр освіти «Оптіма» – не 
самоосвіта. Це школа, де є 
розклад, учитель, регулярний 
контроль знань через само-
стійні та контрольні роботи, 
творчі завдання. Спілкування 
з учителем здійснюється че-
рез Інтернет: через «Скайп», 
пошту тощо, але проводяться 
й онлайн консультації. Дити-
на може поставити учителю 
запитання й отримати на ньо-
го компетентну відповідь, а 
отже, здійснюється зворотній 
зв’язок, що психологічно дає 
можливість відчувати себе уч-
нем – частиною багатогран-
ного живого організму шкіль-
ної спільноти. 
Регулярно здійснюється 

контроль знань, що дає мож-
ливість батькам спостерігати 
за успішністю й темпами ово-
лодіння дитиною навчальним 
матеріалом.
У цьому напрямку працює 

Дистанційна школа «Центр 
освіти «Оптіма», яка забез-
печує комфортне навчання 
високого рівня. Результа-
том якісної освіти, яку надає 
«Центр освіти «Оптіма», має 
бути виховання здорового 
покоління з чіткою грома-
дянською позицією, яке хоче 
і вміє вчитися упродовж усьо-
го життя, покоління свідомих 
громадян, здатних збудува-
ти цивілізовану європейську 
державу і жити в ній.

Організація 
навчального 
процесу
Дитина навчається за ре-

комендованим розкладом, 
який допомагає організувати 
режим дня. Учень має змогу 
проходити уроки за індивіду-
альним графіком (за темами, 
модулями), «занурюватися» 
в один предмет на кілька 
днів. Навчальний план ди-
тина бачить на цілий рік, 
але до закінчення семестру 
вона повинна пройти курс 
з усіх предметів й отримати 
оцінки. Весь матеріал уро-
ків викладено в системі на 

семестр, що дає можливість 
планувати й організовувати 
дитині свою роботу. Учитель 
проводить онлайн-консуль-
тації щотижня згідно з розкла-
дом. Окрім того, спілкується 
з дитиною через електронну 
пошту. Проходячи уроки, 
учень повинен виконувати 
тестові роботи, відповідати 
на запитання, а також здійс-
нювати усі обов’язкові види 
робіт, передбачені навчаль-
ними програмами (диктанти 
– за допомогою аудіофайлу, 
напам’ять – надсилається ві-
деофайл, твори та перекази 
– надсилається відсканована 
робота).

8 особливостей 
«Центру освіти «Оптіма»

1. «Центр освіти «Оп-
тіма» існує з 1 вересня 
2015 р., працює другий рік, 
набирає учнів у 5–11 класи, 
з нового навчального року 
планується також набір у 
1–4 класи.

2. Зарахування прово-
диться без конкурсного від-
бору, вступне оцінювання 
не проводиться.

3. Для навчання потрі-
бен комп’ютер і мережеве 
підключення. Зручність 
навчання залежить і від 
розмірів монітора. Іноді по-
трібні принтер і сканер для 
складання письмових робіт, 
навушники і мікрофон.

4. Дитячі хитрощі існу-
ють за будь-якої форми 
навчання, і ніхто від них не 
застрахований. Так, вони, 
певна річ, існують, та от 
саме вірші діти читають 
чесно, дивлячись в очі вчи-
телю.

5. Кожна робота оціню-
ється, й оцінки виставля-
ються в системі дистанцій-
ної освіти. Їх одразу видно і 
учню, і батькам. Двічі на мі-
сяць робиться виписка оці-
нок і розсилається батькам 
із відповідними рекоменда-
ціями. Самостійність вико-
нання перевірочних робіт 
дистанційна школа контро-
лює так само, як і очна.

6. На сьогодні школа 
може організувати навчан-
ня для 1000 учнів.

7. Організовано екстер-
нат із дистанційною фор-
мою.

8. Школа видає доку-
менти про освіту держав-
ного зразка (свідоцтво про 
базову загальну середню 
освіту та атестат про повну 
середню освіту).

АЛЬТЕРНАТИВА

«Центр освіти «Оптіма» 
(097) 622–17–18, (095) 067–56–63.

Директор – Ольга Білодід
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Благодійний концерт 
«Незламна воля»

Ірпінь
Центральний будинок культури 
на БКЗ

12 áåðåçíÿ 18:00
ВІЛЬНИЙ ВНЕСОК ЗА ВХІД
Усі зібрані кошти підуть на потреби 

військового шпиталю
Тел. для довідок: 
(095) 48–57–084

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

Анастасія Анастасія ПРОНОЗА: ПРОНОЗА: «Якщо дитина«Якщо дитина
не розмовляє в три роки – не потрібно йти не розмовляє в три роки – не потрібно йти 
до логопеда. до логопеда. ДО НЬОГО ПОТРІБНО БІГТИ!»ДО НЬОГО ПОТРІБНО БІГТИ!»

Перетворюємо газету на… стаканчики під розсадуПеретворюємо газету на… стаканчики під розсаду
Поки ще зимно і надворі роботи особливої нема, можна 
зайнятися виготовленням ємностей з підручних матеріалів для 
майбутніх помідорів, перців тощо. Бо у великих магазинах вони 
є різноманітних форм, але ж недешеві. Тож згодиться звичайна 
газета – можна пустити на цю справу й прочитані номери 
«Ірпінського вісника» – з якої, набивши руку, легко «накрутити» 
близько сотні стаканчиківза годину. Ось як це робиться.
Газетний аркуш розріжте 

на чотири рівні частини. Усі 
отримані аркушики перег-
ніть навпіл і накрутіть на 
який-небудь циліндричний 
предмет, скажімо пляшку 
ємністю 250 мл, бажано з 
увігнутим дном. У резуль-
таті отримаєте паперовий 
циліндр із чотирьох шарів 
газети.
Краї паперової заготовки 

повинні виступати на 3-4 см 
за дно пляшки. Ці краї при 
повертанні пляшки заги-
нають на дно. Стаканчик 
зніміть із пляшки – усе, він 

готовий для висівання роз-
сади. Жодного кріплення 
або склеювання він не по-
требує. Згодом, уже в люто-
му-березні, готові стаканчи-
ки розмістіть тісно один до 
одного у великих бляшаних 
банках або навіть старих 
алюмінієвих мисках, напов-
ніть їх землею. Рослинки, 
висіяні в них, можна буде 
поливати – вода стікатиме в 
ємність. 
Вирощену в таких імпро-

візованих горщиках розсаду 
легко перевозити. Росли-
ни при пересаджуванні не 

травмуються, тому що такий 
газетний стаканчик легко ви-
даляється. Можна саджати 
розсаду на грядки й разом 
із залишками паперового 
«горщика» – у землі він ос-
таточно перепріє, а корені 
рослини вільно пройдуть 
крізь залишки газети.
рештки горщики можна 

виготовити з поліетилено-
вої плівки. Для цього плівку 
треба нарізати стрічками по 
ширині полотна. Для єм-
ностей із площею живлен-
ня 8×8 см ширина стрічки 
повинна бути 24 см. Стріч-

ку потрібно скласти вдвічі. 
Якщо плівка нова, її можна 
спаяти по краях елетропа-
яльником або праскою, а ту, 
що побувала у вжитку, зшити 
на машинці, після чого роз-
різати через 8–10 см. Потім 
у поліетиленові горщики на-
сипають перегнійно-земля-

ну суміш, висівають насіння 
або розпікіровують сіянці.
Умільці, яким не шкода 

часу, можуть поморочитися 
з виготовленням дерев’яних 
ящиків. Пропоновані розмі-
ри ящика на 200 чарунок: 
довжина 60 см, ширина 
30 см, висота 10 см. Ящики 

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

розділені на чарунки роз-
міром 3×3×8 см. Чарунки 
– розбірні, перегородки – 
тонкі пластмасові (або де-
рев’яні) пластини.
У кожну чарунку висіва-

ють по 2-3 помідорні насі-
нини. При вибірці розсади 
пластини виймають, не по-
рушуючи кореневої систе-
ми. Ті самі ящики та пласти-
ни можна використовувати 
понад 10 років.
При вирощуванні розса-

ди на підвіконні зазвичай не 
вистачає місця. Пропонуємо 
виготовити ярусну пристав-
ку з дощок чи меблевих щи-
тів. Ширину їх підбирають 
за розміром підвіконня. 
Можна зробити так, щоб ви-
сота між полицями регулю-
валась, аби їх можна було 
переставляти в міру росту 
розсади. Конструкція не за-
кріплена, просто стоїть на 
підвіконні. Але вона стійка, 
бо навантажена ємностями з 
розсадою.

За матеріалами Інтернет

Чи правильно розмовляє моя дитина? Чи не відстає у розвитку від однолітків? Чи 
нормально те, що вона не вимовляє у цьому віці всі звуки? Такими питаннями часто 
задаються батьки, але не знають, де шукати на них відповіді. Буває й інакше – деяким 
батькам здається, ніби мовний розвиток відбувається сам по собі, що дитині не потрібно 
допомагати, а всі проблеми вирішаться, коли маля піде до школи.

Але це не так – втрачений 
у дошкільному віці час важ-
ко надолужити самостійно, 
без професійної допомоги. 
Логопед Анастасія ПРОНО-
ЗА (ЗАУЛІНА) розповідає 
читачам «Ірпінського вісни-
ка», з якими вадами мови 
найчастіше стикається у сво-
їй роботі, у яких випадках 
батькам потрібно бити на 
сполох. 

Чи достатньо ви 
знаєте про мовний 
розвиток своєї 
дитини?

– Одне з а важливих пи-
тань – коли звертатися до 
логопеда і в яких випад-
ках?

– Найчастіше я бачу одну 
й ту ж проблему – дітки з 
трьох років взагалі не роз-
мовляють або вимовляють 
дуже мало слів. Тим часом 
при нормальному мовному 
розвиткові малеча в цьому 

віці вже повинна формува-
ти фрази і речення, активно 
розмовляти. Якщо ж вона 
зовсім мовчить або гово-
рить тільки окремі склади – 
це дуже тривожний сигнал, 
і потрібно не просто йти до 
логопеда, а бігти!
У нормі вже у річному 

віці дитина повинна вимов-
ляти близько 10 слів. Зазви-
чай це короткі односкладові 
або двоскладові слова – 
«мама, тато, дядя, дай, на». 
Якщо їх немає – це вже три-
вожний «дзвіночок». Також 
варто знати, що в 5 років 
вже мають сформуватися 
звуки «л» і «р».

Відкладіть гаджети! 
Сучасні діти – 
жертви прогресу

– Вже у сім місяців батьки 
ставлять дитині розвиваючі 
ігри на планшетах, спеціаль-
ні мультфільми. Але важко 
навчиться говорити, дивля-

чись мультики або граючись 
в ігри. Будь-який навик за-
кріплюється при відтворен-
ні, тому дитину треба спо-
нукати до розмов, якомога 
більше спілкуватися з нею. 
Справжня природа, 

справжні речі набагато кра-
щі за картинку на екрані. 
Вийдіть з дитиною на ву-
лицю, покажіть їй дерево, 
дайте потримати листочок, 
дмухнути на квітку, покажіть 

собачку – це буде набагато 
корисніше. 

– Чи бояться діти йти до 
логопеда? 

– Це залежить від того, як 
дитину налаштували бать-
ки. Логопед – це не лікар 
у білому халаті. У кабінеті 
немає якихось незрозумілих 
речей, не пахне ліками. Тут 
є яскраві іграшки, картин-
ки, робота відбувається в 
процесі гри. Заняття триває 

40 хв, тому діти не втом-
люються. Зазвичай їм подо-
бається – деякі дітки потім 
навіть у гості запрошують. 
Батьки при потребі можуть 
бути присутні на заняттях, 
але це не обов’язково. 

– Чи приходять до лого-
педа дорослі?

– Так, приходять підлітки 
і дорослі. Часто вони бо-
яться: якщо в дитинстві не 
вдалося позбутися якоїсь 
мовної вади, то в дорослому 
віці – тим більш не вийде. 
Усе вийде! Просто треба пе-
реступити через свої страхи. 
До речі, скоро при нашому 
кабінеті відкривається шко-
ла ораторської майстерності 
для підлітків віком від 10 до 
15 років. Тут можна буде 
навчитися розмовляти на 
аудиторію, стати впевнені-
шим у собі, побороти певні 
комплекси.

Музика привела до 
логопедії

– Чому Ви обрали саме 
цю професію?

– Раніше я працювала 
музичним керівником у ди-
тячому садку, – розповідає 
Анастасія. – Бачила, як діти 
читають вірші та співають піс-
ні, але було чимало вихован-
ців, мову яких було складно 

зрозуміти. І тоді я подумала, 
що потрібно щось змінювати. 
Я захотіла допомагати цим 
дітям боротися з проблема-
ми, щоби їхня мова ставала 
чіткішою, щоби вони не бо-
ялися працювати над своїми 
мовними вадами. І я посту-
пила на вчителя-логопеда. У 
логопедії працюю сім років – 
допомагала діткам у школі, у 
дитячому садку. Рік тому від-
крила логопедичний кабінет 
«Вимовляйчик». 
Ця робота для мене – не 

просто бізнес-проект, моя 
мета – допомагати. Ви не 
уявляєте, яке це відчуття ща-
стя і перемоги, коли завдяки 
тобі дитина починає розмов-
ляти. Тому я прагну розвива-
тися далі, щоби моя робота 
приносила якомога більше 
користі – нещодавно отрима-
ла можливість навчатися та 
придбати спеціалізовану си-
стему «Tomatis», якою послу-
говуюся на заняттях з корек-
ції емоційних, мовленнєвих 
та психомоторних розладів, 
розладів уваги тощо. Шукаю 
однодумців, планую створи-
ти команду професіоналів, 
які вкладуть серце в допомо-
гу дітям. Я думаю, що потріб-
но ставити цілі і досягати їх, 
а особливо, якщо твоя робота 
важлива для інших. 

Богдана ГАЙВОРОНСЬКА

Логопедичний центр 
«Вимовляйчик»

Попередній запис за телефонами: (063) 5875–894, 
(099) 7626–992.

www.vk.com/logopedirpen
www.facebook.com/logopedirpen

МОВА – ЦЕ СВІТ!

Школи 
східних танців
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Школа східних танців 
«ГЮРРЕМ» виграла 
Чемпіонат України у Києві

Ірпінські танцівниці повернулися з Києва з великою 
перемогою! 18–19 лютого на щорічному Чемпіонаті 
України зі східних танців дівчата у складі Школи 
східних танців «ГЮРРЕМ» здобули три перші місця 
за всі групові танці у трьох різних категоріях, 
обійшовши конкурентів з усієї України! 
Також двоє учениць ШСТ «ГЮРРЕМ» узяли участь в осо-

бистій першості – учениця Ірпінської СЗОШ №12 Марія Че-
банова за виконання сольного номеру «Табла» (ІІ місце) та 
учениця Ірпінської СЗОШ №1 ім. А.С. Макаренка Вероніка 
Островка за номер «Ракс-Шаркі Імпровізація» (ІІІ місце). 
Також почесне ІІ місце виборов дует сестер Василини і 

Софії Джуган, учениць Ірпінської СЗОШ №1 ім. А.С. Мака-
ренка у номінації «Ракс-Шаркі Дует». 

«Я відчуваю безмежну гордість за моїх дівчат! Коли ми 
стояли на великій сцені у Києві під час церемонії нагоро-
дження і нас буквально щохвилини викликали отримати 
медаль, грамоту чи кубок – відчуття було неземне! Три 
величезних кубки не поміщалися у мене в руках – добре, 
що дівчата допомогли їх тримати!» – поділилася Олеся 
Василець, хореограф-постановник, засновник і директор 
Школи східних танців «ГЮРРЕМ». 
Загалом у Чемпіонаті України взяли участь семеро уче-

ниць ШСТ «ГЮРРЕМ» разом із хореографом Олесею Васи-
лець. У складі Школи перемогли:

• Олеся Василець, засновник та директор ШСТ «ГЮР-
РЕМ» (Ракс-Шаркі груповий, 3 номери, усі І місця);

• Євгенія Комериста, учениця Ірпінської ЗОШ №17 
(Ракс-Шаркі груповий, 3 номери, усі І місця);

• Марія Нечпай, учениця Ірпінської ЗОШ №17 
(Ракс-Шаркі груповий, І місце);

• Марія Чебанова, учениця Ірпінської СЗОШ №12 (Соло 
Табла ІІ місце; Ракс-Шаркі груповий, 3 виступи, усі І місця);

• Василина Джуган, учениця Ірпінської СЗОШ №1 
ім. А.С. Макаренка (Дует Ракс-Шаркі ІІ місце, Ракс-Шаркі 
груповий, 3 номери, усі І місця);

• Софія Джуган, учениця Ірпінської СЗОШ №1 ім. А.С. 
Макаренка (Дует Ракс-Шаркі ІІ місце, Ракс-Шаркі групо-
вий, 3 номери, усі І місця);

• Вероніка Островка, учениця Ірпінської СЗОШ №1 
ім. А.С. Макаренка (Соло Ракс-Шаркі, ІІІ місце; Ракс-Шаркі 
груповий, 2 номери, усі І місця);
Відтепер ірпінська Школа східних танців «Гюррем» офі-

ційно завоювала титул Чемпіона України.
Олександра РАДОВА

ПРОФЕСОР ВІКОН І ДВЕРЕЙПРОФЕСОР ВІКОН І ДВЕРЕЙ
Вікна і двері в оселях – це наче очі і душа. Але й вони потребують лікаря. В Ірпені, 
схоже, є професор вікон і дверей Дмитро ТЕРЕХОВ. Саме з ним ми і спілкуємося.

Чому з новими 
вікнами стає 
холодніше?

– Ми встановлюємо вікна 
в будинках багатьох забу-
довників, виконуємо при-
ватні замовлення, але наш 
коник – сервіс, обслугову-
вання вікон і дверей. При 
цьому зазначу найбільшу 
проблему наших людей. 
Вони платять великі гроші за 
пластикові вікна в надії збе-
регти тепло у квартирах, але 
в 90% випадків вікна вихо-
дять «холодними». Доходить 
до абсурду: міняють старі 
дерев’яні вікна, а в квартирі 
стає ще холодніше. Пробле-
ма в монтажі. У більшості 
випадків використовують 
піну. Піна – це тимчасовий 
матеріал, а цього не розумі-
ють. Якщо піну при форму-
ванні відкосів обрізають, то 
тим порушують її структуру, 
вона втрачає теплоізоляці-
йні властивості і міцність, 
розсипається. Її, принаймні, 
треба захищати, покривати 
спеціальними гідроізоляці-
йними матеріалами (їхній 
виробник дає гарантію на 
6 років збереження піни).
За радянських часів вико-

ристовували шпаклю, кау-
чук, і завдяки їм вікна стояли 
по 30–40 років. Ми ж зара-
ди якості впроваджуємо свої 
монтажні «секрети». 

Про причини і 
наслідки

– Із сумом зауважу, що 
з’явилося чимало псевдосер-
вісніков, які беруть із людей 
шалені гроші, але через своє 
невміння, наприклад, нала-
годити двері, вони запросто 
можуть запропонувати їх 
замінити. Так відбуваєть-
ся тому, що регулюванням 
починають займатися мон-
тажники, а їм це протипо-
казано, бо вони не знають 
тонкощів виробництва вікон 
і дверей, не знають, як роз-
ташований метал всередині, 
до чого можна прикрутити, 
що можна посунути... Тільки 
глибоке професійне знання 
дає право називатися про-
фесіоналом. 
Коли виникає спірне пи-

тання («от ви поставили 
вікна, а в оселі холодно»), 
ми робимо платну послугу 
– термозйомку будівлі, яка 
чітко показує витоки тепло-
го повітря. Проблема, ви-
являється, не в регулюванні 
вікон. Тобто люди думають, 
що винні вікна, а часто вин-
ні будівельні шви. Усі фото-
графії свідчать, що навколо 
вікон є втрати тепла.
При тому зараз стали ви-

готовляти «розумні» скло-
пакети, які справді можуть 
зберігати тепло у кварти-
рі, мають ефект термоса. 
Нинішні будівельні норми 
зобов’язують забудовників 
ставити склопакети товщи-
ною не менше 32 мм і з вну-
трішнім склом з напиленням 
мідно-срібного пилку (воно 
й дає ефект термоса). 

Профіль і 
професіоналізм

– Існує великий вибір 
профілів. Багато хто думає: 
я заплачу за дорогий про-
філь, буде краще. Неправ-
да. Головне, щоб вікно на-
віть найдешевшого профілю 
було виготовлено за пра-

вильною технологією. Слава 
Богу, вже у багатьох вироб-
ників стоять смарт-програ-
ми. Туди вносять побажання 
клієнта, за ними малюють 
креслення, програма відра-
зу видає: це правильне або 
неправильне креслення. 
Наприклад, у людини со-
нячний бік, вона хоче ламі-
націю зробити – кольоровий 
профіль з одного боку. Але 
колір притягує сонячне те-
пло. А якщо вікно не стан-
дартне, високе? Хоч який 
метал застосовуй, від сон-
ця пластик буде кривитися, 
«грати», його може викрути-
ти. Тому бажання замовника 
не завжди відповідає тому, 
що треба робити. 
Найважливіша деталь: 

профіль, тобто пластик, за-
ймає 2% площі вікна, все 
решта – скло. Скло – най-
головніший утеплювальний 
матеріал. Плюс до всьо-
го – якісний монтаж. Якщо 
змонтувати ідеальну герме-
тизацію, з вікнами не буде 
проблем. Отже, на виробни-
цтві все повинно виготовля-
тися технологічно правиль-
но, і вікна мають ставити 
правильні монтажники. Це 
два найважливіших чинни-
ка, які впливають на надій-
ність служби вікон. 

Тонкощі і нюанси
Ось чому так важливо 

мати справу з професором 
вікон і дверей: він не просто 
під ваше бажання байдуже 
встановить вікно, він, перш 
за все, проконсультує, пора-
дить. Адже часто буває як? 
«Установники» кажуть: «За 
ваші гроші – будь-який ка-
приз. Зробимо все, що заба-
жаєте». А необхідна доціль-
ність, не примха замовника. 
Дмитро Терехов має 

15-річний практичний дос-
від роботи з вікнами. Про-
йшов усі кола. 2001-го 
почав монтувати-встанов-
лювати вікна. Вийшло, спо-
добалося. Став продавати 
вікна. Друзі купили облад-
нання для цеху, заглибився 
у виробництво. Допомагав, 
налаштовував, удосконалю-
вав, навчався... Знає прак-
тично всі українські та зару-
біжні фірми, що виробляють 
обладнання для вікон. Знає, 
з чого вікна виготовляють, 
які є моделі, конфігурації, 
типи, різновиди. Враховує 
всі дрібниці, перш за все – 
на які сторони світу орієнто-
ваний будинок. На півден-
ному боці встановлює одні 
склопакети, на північному 
– інші. Якщо людина хоче 
зробити велику стулку, отже, 
важку, то буде використана 
така фурнітура, щоб надій-
ність і міцність не підвели. 
Тут уже Дмитро не пропа-
гуватиме дешеву комплек-
тацію, всі розрахунки на 
те, щоб вікно мешканцеві 
служило довго і комфортно. 
Якщо це забудовник, то він 
не червонітиме перед свої-
ми інвесторами – покупця-
ми квартир.

Вікна на всі 
випадки
Іноді зневірений меш-

канець приходить до вис-
новку: «Вікна прослужили 
2 роки, у мене таке відчуття, 
що вони погані, холодні... 
Піна згнила, в щілинах вітер 
свистить... Напевно, вікна 
потрібно з м’ясом виймати 

і міняти на інші...» На це 
Дмитро Терехов говорить 
так: 

– Виймати вікна – це ос-
тання справа. Найгірше, що 
може бути для господаря 
квартири – це роздовбані 
відкоси. Треба делікатно ді-
статися до монтажних швів, 
зробити їх такими, щоб вони 
прослужили багато років. 
Друге. У склопакеті слід по-
ставити скло з напиленням 
– це підвищить енергозбере-
ження на 16–18%. 
Уже придумали скло з різ-

ними формулами для різних 
ситуацій: сонячний бік, хо-
лодний, вологий будинок, 
погане опалення, виробни-
че приміщення – кожному 
свої склопакети. Це – 5% 
енергозбереження. Мате-
ріал всередині склопакетів 
герметизує скло, його вже 
виготовляють з кераміки, те-
пло зберігається краще (зно-
ву-таки ефект термоса).

Герметизація – це 
завдання номер 
один 

– Я приходжу в квартиру, 
людина каже: «Дме». Огля-
даю: з вікном усе добре. 
Вікно складається з глухих 
частин і з тих, що відкрива-
ються. Руку в самий кут про-
стягаю, до глухої частини, 
а нижче є тріщинки, з них 
тягне. Винне не регулюван-
ня вікна, необхідно зробити 
герметизацію монтажних 
швів. 

Чому до нас 
вигідніше 
звертатися? 

– Річ у тім, що запчастини 
і фурнітура до вікон недо-
ступні простим працівникам 
сервісу й окремим спожива-

чам. Виробники і дистриб’ю-
тори оперують між собою 
масовими комплектаціями 
запчастин і фурнітури, у 
роздріб вони не надходять, 
а якщо відкривається до-
ступ, то це накручування по 
500–700%.
Який ми знайшли вихід? 

Скупили стоки (залишки) за-
пчастин і фурнітури у фірм, 
які не змогли їх реалізувати 
за тривалий період. Щодо 
Ірпеня ми зібрали велику 
статистику: знаємо, в яких 
будинках які вікна, яка фур-
нітура масово використана 
на новобудовах. У нас все 
є за гуртовими цінами, нині 
відкриваємо склад в Ірпені, 
де все буде доступно для 
людей за притомні гроші. 

Підвіконня
– Квартири продаються з 

вікнами, але без підвіконь. 
Ми знайшли в Каховці най-
бюджетніший варіант, при 
цьому якість – гідна. Підві-
коння будь-яких розмірів 
за довжиною, шириною, 
товщиною. Ціни нижчі, ніж, 
скажімо, економ-сегмент у 
«Новій лінії». Доставка по 
Ірпеню буде безкоштовною. 

І – рятівники!
– Аварійне обслуговуван-

ня ОСББ, приватних осіб, 
бізнес-точок. Наприклад, у 
магазині двері не зачиня-
ються, ми їх навіть проти 
ночі поборемо. Розбили 
скло – оперативно встави-
мо. Якщо ж відповідного 
скла немає, ми зі склопакета 
вставимо сендвіч-панель і 
через якийсь час привеземо 
скло. Наша «швидка допо-
мога» не дозволить залиши-
тися людині без вікон і без 
дверей!

Я ЦЕ ВМІЮ!

Підготував Володимир КОСКІН

Металопластикові вікна, 
двері, балкони та лоджії

Ремонт і регулювання
Фурнітура

Продаж комплектуючих до вікон 
Заміна склопакетів

ТД «Вікна для всіх» 
(068) 114–14–16,  (093) 439–96–97 

(066) 610–36–16

ГАЗЕТА «КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ» ОГОЛОШУЄ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

«МИ – ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!»
ІМЕНІ КРИМСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА 

ДАНИЛА КОНОНЕНКА

УМОВИ КОНКУРСУ:
– Мова конкурсу – українська.
– Вік учасників – учні 8–11 класів.
– Номінації конкурсу – «Поезія», 

«Проза», «Публіцистика».
– У номінацію «Поезія» конкурсант 

має надіслати 5–8 віршів.
– У номінації «Проза» та «Публіцис-

тика» надсилаються роботи на вільну 
тему обсягом 4–8 сторінок.
Учасники конкурсу повинні зазначити повністю своє 

прізвище, ім’я та по-батькові, вік, адресу, навчальний за-
клад, телефон та електронну адресу.
Термін подачі конкурсних робіт – з 15 січня до 1 квітня 

2017 р. на електронну адресу газети «Кримська світлиця»: 
kr_svit@meta.ua.
Твори учасників Всеукраїнського літературного кон-

курсу «Ми – діти твої, Україно!» ім. Д. Кононенка публіку-
ватимуться на Інтернет-сторінці газети «Кримська світли-
ця»: svitlytsia.crimea.ua.
Оцінюватиме творчість учасників компетентне пись-

менницьке журі, до складу якого увійдуть, зокрема, й ко-
лишні переможці конкурсу «Ми – діти твої, Україно!».
Підбиття підсумків конкурсу та нагородження пере-

можців відбудеться в Києві на Великодні Свята. На пере-
можців чекають дипломи, подарунки та збірка творів мо-
лодих авторів – переможців і учасників конкурсу.

Оргкомітет
***

Для формування призового фонду просимо відгукнути-
ся на електронну адресу «Кримської світлиці» однодумців, 

волонтерів, потенційних спонсорів!
(Кошти можна переказувати на картку «Приватбанку»

№ 4149 4378 4242 1362
на ім’я Лещенко Ольги Костянтинівни).
ВПИШІТЬ СВОЇ ІМЕНА В ІСТОРІЮ 
ВІДРОДЖЕНОГО КОНКУРСУ!
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ОВЕН 
(21.03–20.04)
Ви зможете iнту-
їтивно зрозумiти 
як погоджувати 

вашi особистi честолюб-
нi задуми з бажаннями 
оточуючих вас людей. На 
роботi, можливо, доведеть-
ся вирiшувати правовi та 
юридичнi питання, зверта-
тися до суду.

ТIЛЕЦЬ 
(21.04–21.05)
Цього тижня 
несвiдомо можуть 
бути знайденi 

цiкавi й оптимальнi способи 
вирiшення застарiлих про-
блем. Виявляться корисни-
ми поради та рекомендацiї 
друзiв, з якими вас пов’язу-
ють тривалi стосунки.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05–21.06)
Можливi не-
запланованi 

доходи, проте майже все 
доведеться витратити на 
дiтей або на пiдготовку 
до майбутнього вiд’їзду у 
вiдпустку всiєю сiм’єю.

РАК 
(22.06–23.07)
У випадку 
емоційного 
непорозуміння 
усi вашi спроби 

примирити конфлiктуючi 
сторони тiльки пiдiллють 
олії до вогню. Але на вихiд-
них успiх супроводжуватиме 

вас на кожному 
кроцi.

ЛЕВ 
(24.07–23.08)
Цей тиждень 
зробить подруж-

нi взаємини більш збалан-
сованими і гармонiйними. 
Насолодіться цим надзви-
чайно плiдним часом для 
натхненної діяльності в усіх 
сферах життя.

ДIВА 
(24.08–23.09)
Ви станете ще 
серйознiшими 
i працелюб-

нiшими. І це піде вам на 
користь. Радiсним i корис-
ним виявиться спiлкування 
зi старшими родичами, із 
друзями.

ТЕРЕЗИ 
(24.09–23.10)
Любовне по-
бачення краще 

вiдкласти – нi до 
чого хорошого воно не 
призведе. Протягом тижня 
варто уникати категоричних 
суджень та iндивiдуальної 
роботи, яка вимагає зосере-

дженостi.

СКОРПIОН 
(24.10–

22.11)
Не виключе-

но, що вас розчарують дiї 
близьких людей. Ймовірни-
ми є зустрiчi із впливовими 
людьми в незвичайних 
мiсцях.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11–

21.12)
Швидше за все, 
саме цей перiод 

дозволить Вам дiйти згоди 
з партнером або знайти 
мир у душi. Вплив пла-
нет нейтральний – можна 
займатися своїм здоров’ям, 
господарськими справами.

КОЗЕРIГ 
(22.12–20.01)
Ви зможете 
розраховува-

ти на допомогу 
своєї «другої половини». 
Дотримуйтеся у всьому 
мiри, особливо це стосуєть-
ся гострого i солоного. Вас 
осяють плiднi iдеї.

ВОДОЛIЙ 
(21.01–19.02)
Напружена 
домашня 
атмосфера 

спонукає вас провести час 
у товариствi друзiв. Не 
призначайте на цей перiод 
дiловi переговори.

РИБИ 
(20.02–
20.03)
Не варто 

гарячкувати i хвилюватися, 
iнакше не уникнути сумного 
результату. Варто завдати 
собі клопоту і про майбутні 
труднощi й життєві виклики 
подумати наперед, інакше 
неприємності почнуться 
раніше, ніж можна було би 
сподіватися.

Астрологiчний прогноз на 27 лютого – 5 березня 2017 року  

По горизонталi:
1 Навмисний зрив 
роботи
4 Птах родини совиних
6 Рудниковий (болот-
ний) газ
7 Лiтературний твiр / 
Любовнi стосунки
10 Руйнiвний вiтер
11 Перший чоловiк
14 Дугоподiбна споруда
17 Дворянський титул
18 Збiрник карт
21 Невелике рiчкове 
судно
22 Третiй ступiнь числа
23 Сигнальний розрив-
ний снаряд

КРОСВОРДКРОСВОРД
По вертикалi:
1 Широка драбина в стародав-
нiх грекiв, римлян для облоги 
фортецi
2 Рiдкiсний дуже твердий метал
3 Розжарене вугiлля
4 Хижа рiчкова риба
5 Велика посудина
8 Хвалебний вiрш
9 Отруйна жаба
12 Польський народний танець
13 Дощечки для настилання 
пiдлоги
15 Частина травневої системи
16 ... Роговцева
18 Сумка грибiв
19 Внутрiшня частина кори
20 Хвороба коней

МІСЯЦЬ – НОЖИЦІ – ВОЛОССЯМІСЯЦЬ – НОЖИЦІ – ВОЛОССЯ
Місячний календар стрижок на 2017 рікМісячний календар стрижок на 2017 рік
Люди з давніх часів надавали підстриганню волосся особливе значення. 
Сьогодні багато жінок вважають, що для поліпшення своєї енергетики, а також 
для росту і густоти волосся треба дотримуватися певних правил підстригання 
і звертати увагу на дати місячного календаря. Крім того, існують навіть 
особливо вдалі дні для стрижки.

Стрижка для більшості 
жінок – звичайна процеду-
ра, яка надає волоссю охай-
ного і доглянутого вигляду 
і допомагає підтримувати 
хорошу форму зачіски. Але, 
вирушаючи до перукаря, де-
хто вираховує сприятливість 
дня для запланованого. 
Хоча буває, що після одного 
відвідування салону локони 
тривалий час можуть чудово 
виглядати, а після іншого – 
дуже швидко відростають, 
тому знову доводиться йти 
передчасно до майстра. 
Слід правильно вибирати 
сприятливі дні для стрижки 
волосся, пов’язані з місячни-
ми фазами.
Як правило, періоди су-

путника Землі по-різному 
впливають на рух рідини 
в організмі – з цим проце-
сом пов’язаний ріст волос-
ся. Тому підстригання у не-
сприятливі дні призводить 
до ламкості, витончення, а 
в сприятливі – до збільшен-
ня густоти. Крім того, вибір 
відповідного часу покращує 
енергію і силу людини. 

Місячний календар 
для стрижок
Стрижка волосся за мі-

сячним календарем практи-
кується вже кілька століть. 
Буддійські ченці вважали, 
що розташування небесно-
го тіла здатне заздалегідь 
передбачити, наскільки вда-
лою буде зачіска і як вона 
надалі позначиться на стані 
прядок. Наприклад, якщо 
підрівняти кінчики при зро-
стаючому Місяці в червні і 
липні, то волосся виросте 
швидше, ніж після відвіду-
вання майстра на фазу, що 
убуває. 
Астрологи не рекоменду-

ють відвідувати перукарню 
при молодому місяці. Вва-
жається, що майстер у такий 

період забирає у людини 
здоров’я. Найбільш сприят-
ливий день для стрижки – це 
коли супутник нашої плане-
ти перебуває у фазі повноти 
або зростання. Краще під-
стригтися в 5, 8, 11, 13, 
14, 19, 21, з 26-го по 28-й 
день за місячним календа-
рем. 

На який Місяць 
краще стригтися 
Місяць для стрижки має 

величезне значення. Адже, 
виходячи з того, коли змі-
нювалася зачіска, буде за-
лежати стан і здоров’я во-
лосся. Місячний цикл має 4 
фази (молодик, повня, зро-
стаючий і спадний). Кожна 
окрема фаза триває близько 
тижня. Періоди небесного 
супутника Землі мають різ-
ний вплив на волосся:

• повний Місяць – ідеаль-
ний час для створення нової 
зачіски, волосся потім швид-
ко виросте;

• зростаючий Місяць до-
поможе відростити волосся, 

але воно може втратити ба-
гато вологи і стати тьмяним;

• не рекомендується 
стригтися, коли Місяць пе-
ребуває у спадній фазі, бо в 
цей період волосяний фолі-
кул закритий.

Сприятливі дні для 
стрижки волосся:

• понеділок, особливо в 
серпні і жовтні, підійде для 
різних маніпуляцій з волос-
сям;

• вівторок (червень, ли-
пень) ідеальний, щоб підрі-
зати кінчики;

• середа (квітень, бере-
зень, травень) підходить для 
підстригання, якщо необ-
хідно кардинально змінити 
життя;

• четвер (вересень, ли-
стопад) сприятливий для 
зміни іміджу;

• п’ятниця (грудень) – 
нейтральний день;

• субота – оптимальний 
час для перетворення, во-
лосся буде рости здоровим, 
густим;

• неділя, особливо в січні 
й лютому, не підходить для 
зміни зачіски, бо так можна 
відрізати собі удачу.

Чи можна 
стригтися під час 
місячних
Жінки часто цікавлять-

ся, чи впливають місячні на 
стан волосся і коли можна 
підстригатися: до або після 
критичних днів? Багато пе-
рукарів не радять дівчатам 
проводити маніпуляції з го-
ловою у ці дні. Навіть якщо 
стрижка пройде добре, во-
лосся після неї може погано 
укладатися, стане важким і 
швидко почне жирнішати. 
Відбувається це через те, 
що організм жінки підда-
ється різким гормональним 
змінам: активно починають 
роботу сальні залози, по-
рушується терморегуляція. 
Тому краще стригтися після 
проходження циклу.

У які дні не можна 
стригти волосся
Нарівні з благополучни-

ми днями для стрижки є і 
небезпечний час, коли не 
можна стригтися:

• під час релігійних свят 
(Трійця, Різдво, Водохреща);

• коли супутник Зем-
лі проходить через сузір’я 
Риби і Рака;

• не рекомендується під-
стригатися самому;

• при затемненні Сонця 
або Місяця;

• у 9, 15, 23 і 29 день за 
місячним календарем.

За матеріалами Інтернет

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Соус-заправка 
замість майонезу

Багато хто останнім ча-
сом відмовляється від мага-
зинних майонезів, знаючи 
про їхню сумнівну користь 
для організму. Але виготов-
ляти в домашніх умовах ма-
йонез смачним щастить не 
завжди. Але вихід є! Пропо-
нуємо спробувати зробити 
замість майонезу соус, який підходить для всіх салатів, де 
за рецептом потрібний майонез. Готувати легко – за кілька 
хвилин, і ніяких сирих яєць!
Складники:
• 3 ст. л. оливкової олії (нерафінованої 1-го холодного 

віджиму: так і ароматно, і корисніше);
• 1 ст. л. лимонного соку (можна замінити яблучним 

оцтом);
• 1 ч. л. без верху гірчиці;
• 7 ст. л. сметани (краще жирної, 20%);
• сіль і перець чорний мелений – за вашим смаком, 

приблизно ¼ ч. л. солі і дрібка перцю.
Приготування:
1. Змішуємо виделкою або ложкою оливкову олію, ли-

монний сік і гірчицю.
2. Додаємо сметанку і ще перемішуємо.
3. Ретельно перемішавши, додаємо спеції, ще раз пе-

ремішуємо, і смачний соус для заправки салатів готовий! 
Спробуйте – з цією легкою заправкою ваші салатики набу-
дуть нового, свіжого і приємного смаку, а ви і ваші домаш-
ні будете їсти більш корисну і здорову їжу!

27 лютого свій День народження 
справляє письменник і журналіст 

Володимир КОСКІН
Дорогий Володимире 
Олексійовичу!
Від усього колективу редак-
ції газети «Ірпінський вісник» 
прийміть сердечні вітання із 
Днем народження! Кажуть, 
коли Бог хоче підтримати, 
він посилає людину: мудру, 
добру, чесну, порядну, 
працьовиту і талановиту. Ми 
сповнені поваги і вдячності 
до Вас, завжди вболіваємо за Ваші успіхи і ра-
зом з Вами переживаємо Ваші труднощі. Многії 
літа! Здоров’я і наснаги, радості і всіх благ!

Колектив «Ірпінського вісника»
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В аптеку «ТАС-Фарма» 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН:
► завідуючий аптекою
► фармацевт/провізор
► администратор 
с медицинским образованием 
Адреса: м. Ірпінь,
вул. Соборна, 160-б.
Офіційне працевлаштування, соц. пакет

Тел.: (067) 246-44-21 

 РЕКЛАМА
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ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», МФО 380805.  
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інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність 
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації — 
рекламодавці. 
Редакція може не поділяти думку авторів публікацій. 
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Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів 
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на 
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори 
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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.
Довідки за тел.:  (044) 230-69-65

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Рядом лес, озеро, электричка, маршрут-
ка. Электричество. Интернет.

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

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

Тел.: (067) 755-53-11, 
(093) 416-22-32

КУПЛЮ 
б/у холодильники, 
пральні машини, 
газові плити, 
колонки, 

радіоапаратуру часів 
СРСР та багато ін.

Тел.: (098) 155-33-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, 
вывоз мусора, 

земельные работы, 
любая тяжелая 
работа

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.gruzproffi .com
(067) 401–40–43; 
(050) 357–26–00

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшимся без 
жилья, без средств к существованию, освободившимся из мест 
лишения свободы, попавшим в зависимость от наркотиков и 
алкоголя и др. упрощенный прием и бессрочное пребывание в 
восстановительных центрах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!

Телефон доверия информационно-справочной службы: 
(097) 166–00–00, (050) 357–72–73.

Автошкола
категорії 

А, А1, В, CЕ, D, D1
м.Ірпінь, 

вул.Шевченка, 5
(приміщення РАЦС)
т. 56-454, 

(066) 604-49-36,
(097) 871-20-21

27.01.

РЕКЛАМА 
в «Ірпінському віснику»:

(063) 605-54-70
(097) 126-16-17

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

Быстро и качественно!

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

ÄÐÎÂÀ 
дубовые, колотые

4000 грн\машина
Бесплатная доставка 
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

Компании ООО «Дебют-Центр», 
занимающейся оптовой 
торговлей строительными 

материалами, 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
► водитель погрузчика 

на склад (с удостоверением 
водителя погрузчика + води-
тельские права);
► уборщица помещений.
Наш адрес: г. Ирпень, пгт. 

Гостомель, ул. Центральная, 1-О
Телефон: (050) 859-68-18 – 
Виктория Анатольевна

Центр лікування та реабілітації Центр лікування та реабілітації 
домашніх твариндомашніх тварин

(068) 702-42-35, (068) 702-42-35, 
(066) 502-79-36, (066) 502-79-36, 
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1

UDVET
(099) 032-72-32, (099) 032-72-32, 
(068) 320-64-32, (068) 320-64-32, 
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

ВишиванкиВишиванки

від Журби
Війна війною, Війна війною, а весна за розкладома весна за розкладом
-50% вишиті літні кофтинки
вул. Соборна, 106вул. Соборна, 106
Режим роботи:Режим роботи:
вт., пт. 9:00 – 18:00, вт., пт. 9:00 – 18:00, 
сб., нд. 9:00 – 14:00сб., нд. 9:00 – 14:00
пн. – вихіднийпн. – вихідний

тинкитинки

Ходіть красиві!Ходіть красиві!

ЧИТАЙ!
theirpin.city

АНЕКДОТИ

Нірвана
Записався до клубу 
анонімних алкоголіків. 
Уже третій день бухаю й 
не знаю з ким…

Безлад!
Грузин чіпляється в поїзді:
— Дивчіно, а дивчіно…
Та мовчить.
— Дивчіно, ви чому 
мовчіте?
— Хочу й мовчу!
— Вах, вах, вах! Хоче й 
мовчить!


