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ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:
- РОБІТНИКІВ ПО ПОЛИВУ ТА ЗРОШУВАННЮ
- ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА 
(ШТАБЕЛЬОРЩИКА)
- ТРАКТОРИСТА
- СЛЮСАРЯ, ЕЛЕКТРИКА

Заробітна плата відрядно-преміальна, 
виплата - один раз на два тижні.

Адреса: смт Гостомель, 
вул. Остромирська (Радгоспна), 34

Тел.: (067) 449-14-70, Тетяна Іванівна

«Ірпінський вісник»  «Ірпінський вісник»  

Вартість передплати 
На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн. 
На 6 місяців – 117 грн. 
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(04597) 60-416
2015ivirpin@ukr.net

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
Надавайте оголошення, 

повідомлення та привітання: 
60-416

Офіційний сайт: theirpin.city
РЕКЛАМА: (050) 771-11-97

Передплатний індекс – 35033

Із настанням весни в деяких оселях 
ірпінців стала текти з кранів іржава 
жовта вода. Це помітили, наприклад, 
жителі вулиць 8-го Березня і Соборної 

(в районі так званого паспортного 
столу). У чому справа? Як позбутися 

цієї біди? Чи буде чиста вода?

с. 7

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

Міська газета • ПРИІРПІННЯ

РЕДАКЦІЯРЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА  

Передплатний індекс – 

35033

Фото: В. Шилов

с. 4

І БУДЕ ШКОЛА!І БУДЕ ШКОЛА!

Нова велика сучасна комунальна школа на 2700 учнів з’явиться в Ірпені уже до кінця 2018 року. Окрім 
класів з українською системою освіти, там буде запроваджено навчання і за популярними іноземними 
практиками. Це буде перша побудована за 20 років школа у регіоні.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
решеток, ворот, заборов

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Требуется сварщик

Тел. (063) 124-66-50, (068) 894-42-17
KOVKA-KIEV.IN.UA

Нові автомобілі
KIA, OPEL, ZAZ, Chevrolet, Chery 
від автосалону, виплата частинами
БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ

(093) 513-43-74, (097) 363-85-54

Ремонт квартир
Всі види ремонтних робіт, ванні 
кімнати, облицювання кахлем, 
пластиком, штукатурка, 

шпаклівка, клеєння шпалер, 
ламінат, плінтуси.

(067) 264-26-24, (066) 845-10-67
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КОРОТКО ПРО ВСЕ

КОНЦЕРТ ЯК ВЕЛИКОДНЄ ДИВОКОНЦЕРТ ЯК ВЕЛИКОДНЄ ДИВО
На другий день Великодніх свят в актовій залі Ірпінської міської ради відбувся Пасхальний 
концерт «Духовна музика Антоніо Вівальді», яку виконав струнний оркестр Національної 
музичної академії України. Захід організувала Міжконфесійна рада Церков Ірпінського 
регіону за підтримки відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради.

«Цей концерт – як Вели-
коднє диво! Близько двох 
десятків скрипок, дві віоло-
нчелі, контрабас виконува-
ли твори Вівальді. Святкові 
враження від музики, умиро-
творення, душевний спокій 
доповнювали пасхальний 
настрій», – поділилася вра-
женнями Євгенія Антонюк, 
начальник відділу культури, 
національностей та релігій 
Ірпінської міської ради.

«Два роки тому струнний 
оркестр уже давав Вели-
кодній концерт. У Вівальді 
– велична музика. Профе-
сор Ігор Андрієвський, який 
керує струнним оркестром, 
часто виступає у Ворзелі. Він 
погодився привезти оркестр 

в Ірпінь, а міська рада дала 
автобус. Була гарна атмос-
фера, було “браво”. Людям 
сподобалось», – розповів Ан-
дрій Каленчук, пастор Цер-
кви християн віри євангель-
ської «Сила духу».

«Для Міжконфесійної 
ради Церков Ірпінського ре-
гіону такі концерти не нови-
на. На минуле Різдво кожна 
церковна громада зі своїх 
церков принесла на спільну 
сцену свою програму. Це 
об’єднує, виховує довіру, 
мирне, дружнє співіснуван-
ня. Ми хочемо, щоб громада 
міста розвивалася в єдності, 
злагоді. Вівальді – сам свя-
щеник. Його музика глибоко 
зворушлива і однозначно 

світла», – говорить Микола 
Романюк, пастор Ірпінської 
Біблійної Церкви. 
Перед святами Ірпінський 

відділ культури, національ-
ностей і релігії запропонував 
Міжконфесійній раді прове-
сти лекторій для дітей у бі-
бліотеці. Священики, пасто-

ри розповіли учням 4, 6, 8-х 
класів, що таке Великдень, 
детальніше – про традиції, 
пасхальні символи, про ду-
ховну сутність цього свята. 
А заодно вирішили відзна-
чити свято концертом, за-
просивши в Ірпінь струнний 
оркестр.

Данута КОСТУРА, фото: В. ШИЛОВ

На ірпінських 
клумбах висаджено 
морозостійкі квіти
На клумбах центральної площі працівники КП 
«Ірпіньзеленбуду» висадили яскраві квіти – братки. 
Братки – морозостійкі, тому прогнозоване зниження 
температури їм не загрожує. А коли потепліє – Ірпінь 
замайорить пеларгоніями, чорнобривцями, додаючи 
яскравих барв нашому оновленому місту.

Художник Станіслав Войцеховський Художник Станіслав Войцеховський 
представив «14 стацій Ісуса Христа»представив «14 стацій Ісуса Христа»
У ворзельському музеї історії та культури 
«Уваровський дім» експонуються репродукції 
картин відомого українського художника з Ворзеля 
Станіслава Войцеховського «14 стацій Ісуса Христа».

14 картин розміром 
40х60 см виконані у техніці 
інтарсії (маркетрі), де «фар-
бами» служить шпон – тонкі 
зрізи різнокольорових порід 
дерев (тополі, буку, клена, 
горіха, червоного дерева, 
берези, лимонного дерева 
тощо).  Однак його картини 
виглядають неначе написані 
фарбами – так точно, тонко, 
філігранно підібрана тексту-
ра. «14 стацій Ісуса Христа» 

– скрупульозна, подвиж-
ницька праця.
У доробку художника 

близько 600 картин, вико-
наних у такій техніці.
Картини заслуженого 

художника Станіслава Вой-
цеховського побували у 62 
країнах світу. Полотна митця 
прикрашають Український 
Фонд культури, є у приватних 
колекціях багатьох країн сві-
ту: Канади, Німеччини, Поль-
щі, Голландії, Австрії, ОАЕ.

ВИСТАВКА

СВЯТО

Потоп на Привокзальній 
площі
20 червня Привокзальна площа Ірпеня, якраз 
впритул до переходу, зустріла мешканців величезною 
калюжею. Виявилось, що близько 5-ї години ранку 
прорвало центральну водогінну трубу на ринку. 
О 5:30 після дзвінка на диспетчерську водогін був 
перекритий. Вода розкидала на велику відстань 
пісок, утворивши чималу подвійну вирву. О 9-й 
годині на Привокзальну приїхали дві водовозки і 
воду відкачали. Без води тимчасово залишилася 
п’ятиповерхівка і торгівельний центр «Irpin City».

Інф. «ІВ», фото: Володимир КОСКІН

Роботи з облаштування тротуарної 
доріжки по вул. Меблевій у Коцюбин-
ському – на них було виділено близько 
70 тис. грн з Ірпінського бюджету – завер-
шено, а депутат, який ініціював ці ремонт-
ні роботи у відповідь на клопотання меш-

канців свого округу, сподівається, що додав комфорту у 
життя коцюбинців.

Цього тижня соцмережі вирували від звістки про 
відсутність прапора над Ірпінською міською радою. 
Висувалися неймовірні версії щодо причин – від духів до 
марсіан, та все виявилося цілком буденно: прапор зняли 
для прання і для того, щоб замінити старий флагшток. 
Про це повідомив начальник управління інфраструктур-
ного розвитку, інвестицій та ЖКГ Андрій Літвинов.

15 квітня на центральній площі Ірпеня відбули-
ся дитячі велоперегони «Just rovers». Захід проходив за 
підтримки Ірпінського міського голови Володимира Кар-
плюка. У змаганнях взяли участь 47 учасників від 3 до 10 
років, кожен із них отримав почесну грамоту і медаль. 

14 квітня у «Єдиній системі місцевих петицій» за-
реєстрована пропозиція перенести місце для цирків та 
облаштувати вхід в ірпінський парк «Перемоги». Автор 
петиції Дмитро Гребенюк бідкається: «Який сором для 
кожного жителя Ірпеня, який звик пишатись своїм містом, 
що відвідувач має подолати, щоб потрапити до парку, 
стометрівку багнюки (чи пилюки в суху погоду), яка про-
стягається повз занедбану круглу клумбу, витоптану і 
втрамбовану вантажівками цирків, які тут час від час роз-
вертають свої шатра». Для розгляду петиція має набрати 
щонайменше 300 голосів.

14 квітня до флеш-мобу «Подаруй бібліотеці су-
часну книгу» приєдналося видавництво «Перун». 
35 новеньких книг подарував Центральній ірпінській бі-
бліотеці директор підприємства Тимофій Бусел.

У рамках проекту «Ірпінь – сонячне місто» в Ірпін-
ському історико-краєзнавчому музеї проводяться май-
стер-класи з мистецтва виготовлення фотографій. Своїми 
напрацюваннями і секретами поділилася Тетяна Кісельо-
ва, сімейний, дитячий фотограф. Після лекції присутні 
мали змогу під її керівництвом зробити світлини.

ДО ІРПЕНЯ ЗАВІТАЛИ ДО ІРПЕНЯ ЗАВІТАЛИ 
АМЕРИКАНСЬКІ ПРОФЕСОРИАМЕРИКАНСЬКІ ПРОФЕСОРИ
20 квітня в Ірпінській міській раді відбулась бізнес-зустріч з 
американськими професорами: «Сучасна модель управління 
освітніми процесами в контексті підвищення якості початкової, 
середньої та вищої освіти: досвід США та можливості для України».

ГОСТІ

Гості, які представляють 
Університет Міссурі, розпо-
віли про американську си-
стему освіти, зокрема у шко-
лі. Послухати Віллі Маєрса, 
професора, директора Між-
народних програм CAFNR 
в Університеті Міссурі, Далі 
Маєрс, співробітницю Ко-
леджу CAFNR в Університеті 
Міссурі, та Кена Шніберге-
ра, кандидата наук, коор-
динатора міжнародних про-
ектів і грантових програм в 
Університеті Міссурі, при-
йшли керівники ірпінських 
освітніх закладів, студенти.
Серед запитань, які були 

задані гостям з Америки, 
– питання налагодження 
контактів між Ірпенем та 
освітніми закладами міста 
Коламбія. І тут нас чека-
ла приємна несподіванка. 
Пан Шнібергер з усмішкою 
сказав, що у них вже давно 

викладає Расел (Ярослав) 
Згутта, українець, який ро-
дом зі Львова. Він є великим 
патріотом України і горить 
бажанням прислужитися їй, 
особливо зараз, коли вий-
шов на пенсію. 
Після ознайомлення з мі-

стом шановні гості, які впер-

ше в Ірпені, але не вперше в 
Україні, сказали, що приєм-
но здивовані поступом, який 
робить Ірпінь. Вони вважа-
ють це заслугою молодої, 
енергійної команди, яка ке-
рує містом. А ще відзначили 
велику кількість людей, які 
володіють англійською.

Данута КОСТУРА

Атовці Ірпеня 
виграли грант
Громадська організація 

«Ірпінська міська спілка 
воїнів-учасників антите-
рористичної операції» 
виграла грант на суму 
85 тис. грн. Тепер колишні 
військові вчитимуться 
вести власний бізнес.

 «Ми вважаємо, що 
краща реабілітація вете-
ранів АТО – через робочі 
місця та відкриття приват-
ного малого і середнього 
бізнесу. Ми ще 4 місяці 
тому хотіли провести тре-
нінги, фестиваль вакансій, 
щоб хлопці були освічені 
щодо основ ведення біз-
несу, – розповідає голова 
зазначеної спілки Антон 
Головенко і додає: – Це 
серйозна робота. Гроші з 
міського бюджету брати 
не хотіли. Вирішили взяти 
участь у грантах. Досвіду 
у нас не було. Звернулися 
до Олени Чернявської, 
голови «Агенції регіональ-
ного розвитку» і, створив-
ши робочу групу, разом 
із нею, Діаною Боднар, 
Оленою Вітер подавалися 
на три гранти. Дала нам 
кілька порад і Анастасія 
Попсуй, у якої є досвід у 
здобутті грантів. Допоміг 
КНЕУ. І от один із грантів 
ми виграли».

Данута КОСТУРА

Фото: В. Шилов

Данута КОСТУРА

Фрагмент картини С. Войцеховського 
«14 стацій Ісуса Христа»
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► Ірпінь. Розбійні напади 
на магазини припинено
Оперативники Ірпінсько-

го відділу поліції затримали 
24-річного місцевого жите-
ля, який ґрунтовно підозрю-
ється у скоєнні двох розбій-
них нападів на торгівельні 
заклади. Встановлено, що 
зловмисник планував скоїти 
озброєний напад на банків-
ську установу.
Злочинний рахунок мо-

лодчик «відкрив» місяць 
тому. Озброївшись ножем, 
серед білого дня зайшов до 
одного з магазинів Ірпеня. 
Там відкрито викрав гроші 
з каси у сумі 2000 грн, піс-
ля чого зник. На жаль, свідки 
злочину не змогли надати 

працівникам поліції особли-
ві прикмети нападника.
Наприкінці березня на-

падник продовжив свою зло-
чинну діяльність. Цього разу 
«на завдання» він прихопив 
із собою пістолет. Погро-
жуючи зброєю, зловмисник 
забрав з магазину виручку – 
300 грн і втік.
На пошуки нападника був 

орієнтований весь особовий 
склад Ірпінського відділу по-
ліції. Невдовзі зловмисника 
затримали оперативники. 
Ним виявився 24-річний міс-
цевий житель, який зізнався 
у скоєному. Також повідо-
мив працівникам поліції, що 
у майбутньому мав наміри 
пограбувати один із місце-
вих банків.

За даним фактом відкриті 
кримінальні провадження за 
ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримі-
нального кодексу України. 
Санкція статті передбачає 
позбавлення волі на строк 
від 7 до 12 років із конфіска-
цією майна. Нападнику ого-
лошено про підозру, і судом 
обрано міру запобіжного за-
ходу – тримання під вартою. 
Досудове слідство триває.
► Ірпінь. Згоріла автівка і 
ще дві пошкоджено

17 квітня серед ночі на 
вул. Полтавській в Ірпені 
загорівся легковий автомо-
біль. Про це повідомили 
міську оперативно-диспет-
черську службу, і на місце 
пожежі негайно вирушив 

загін рятувальників, які в 
лічені хвилини повністю 
ліквідували пожежу, по-
передивши вибух газової 
установки і врятувавши 
дві сусідні автівки. Вогонь 
знищив один автомобіль 
повністю і пошкодив ще 
два. Причини пожежі наразі 
встановлюються.
► Ірпінь. Ножем в живіт 
за зауваження 

17 квітня вночі опівночі 
до чергової частини Ірпін-
ського відділу поліції на-
дійшло повідомлення від 
медичного працівника ра-
йонної лікарні про те, що до 
них доправлено 25-річного 
жителя Ірпеня з проникаю-

чим ножовим пораненням 
черевної порожнини. 

25-річний боєць Нацгвар-
дії, пізно ввечері вигулюючи 
біля будинку свою собаку, 
зробив зауваження компа-
нії молодих людей, які гуч-
но відпочивали. Натомість 
один із молодчиків спочатку 
пирнув ножем чотирилапо-
го, який став на захист свого 
господаря, а потім наніс но-
жове поранення у живіт чо-
ловікові. Пса прооперували 
у ветеринарній клініці і вря-
тували йому життя.
Працівники Ірпінського 

відділу поліції встановили й 
затримали осіб, причетних 
до скоєння злочину. 
За даним фактом відкри-

то кримінальне провадження 

за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке 
тілесне ушкодження) Кримі-
нального кодексу України. 
Санкція статті передбачає 
позбавлення волі від 5 до 8 
років.
Загалом до поліції Ки-

ївщини упродовж доби на-
дійшло 4 повідомлення про 
нанесення ножових пора-
нень, також понад 100 пові-
домлень про сімейні сварки. 
В усіх випадках конфлікти і 
непорозуміння виникали на 
ґрунті вживання алкоголь-
них напоїв. За всіма зареє-
строваними фактами поліція 
області проводить відповідні 
перевірки.
Відділ комунікації поліції 

Київської обл.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

ЮНІ ІРПІНСЬКІ ХУДОЖНИКИ ЮНІ ІРПІНСЬКІ ХУДОЖНИКИ шлють шлють 
вітання Казимиру Малевичувітання Казимиру Малевичу
Виставкові зали Ірпінського історико-краєзнавчого музею презентують роботи 
талановитих ірпінських школярів – учнів відомого художника і педагога Костянтина 
Могилевського.

11 квітня в місті Біла Цер-
ква відкрилася Всеукраїнська 
художня виставка декоратив-
но-ужиткового мистецтва. 
Ірпінь представлений віт-
ражем «Аве, Марія» заслу-
женого художника України 
Костянтина Могилевського і 
витинанками його учениць 
– 11-класниць школи худож-
нього профілю №1 ім. Мака-
ренка: Єлизавети Іванкевич і 
Єлизавети Лабунської. 
Люди дивувалися, дізнав-

шись, що автори витинанок 
ще навчаються в школі. Од-
нак поруч із двома Єлизаве-
тами навчається ще чимало 
здібних школярів, можливо, 
майбутніх художників. Це за-
свідчила виставка витинанок 
учнів випускного класу цієї ж 
школи, яка відкрилася в му-
зеї наступного дня. 
На ній, зокрема, експо-

нуються копії робіт відомих 
західноєвропейських худож-
ників – Віктора Вазареллі і 
Мауріца Ешера.
Костянтин Могилевський 

спонукає школярів до влас-

ної творчості. На копіях іноді 
змінені кольори, або одна 
фігурка має зовсім іншу 
барву. Цікавою є робота 
Наталі Загуменної «Вітання 
Малевичу». Тут знаменитий 
«Чорний квадрат» засновни-
ка супрематизму ніби розми-
вається, зникає. А на квадра-
ті об’ємні літери: «Вітання 
Малевичу». Ірпінська творча 
молодь веде своєрідний діа-
лог з Казимиром Малевичем. 
Деякі витинанки викона-

ні за ескізами Костянтина 
Могилевського. Наприклад, 

«Козак Мамай» Гані Козоріз 
– це сюжет української на-
родної картини, створений 
у сучасному стилі. Костянтин 
Могилевський також пред-
ставив триптих своїх витина-
нок української національної 
тематики. 
Колись талановиті худож-

ники-викладачі помітили 
студента Костянтина Моги-
левського і приділили йому 
багато уваги. Заслужений 
художник України Могилев-
ський виправдав їхні споді-
вання. Нині він сам учить 
здібних школярів, виховує 
у них мистецький смак. 
Костянтин Вікторович зна-
йомить своїх вихованців із 
кращими зразками світового 
мистецтва і наголошує, що 
українці не є бідними роди-
чами в мистецькому світі. 
Українське мистецтво має 
власне оригінальне націо-
нальне обличчя, з яким ор-
ганічно вписується у загаль-
ноєвропейський мистецький 
простір.
Ще до відкриття виставки 

люди запитували, чи можна 

купити ці роботи. А дирек-
тор видавництва «Юніверс» 
Андрій Савчук відзначив, 
що деякі роботи з вистав-
ки можна використати для 
оформлення книг. Гравюра-
ми Ешера справді нерідко 
ілюструють літературу з ма-
тематики і кристалографії.

Нідерландський 
художник Мауріц 
Ешер, відвідавши 
Іспанію, скопіював 
арабські орнаменти. 
На низці його робіт 
немає проміжків між 
фігурами, немає 
тла. Наприклад, на 
картині два кольори. 
Ми бачимо фігурки 
тварин одного кольору. 
А придивившись 
уважніше, помічаємо, 
що іншим кольором 
теж написані фігурки 
тварин. Весь простір 
картини заповнений 
фігурками двох 
кольорів.

Французький художник 
Віктор Вазареллі є 
засновником оп-арту – 
оптичного мистецтва. 
Митець враховує 
особливості сприйняття 
кольорів, площинних 
і просторових фігур 
оком. Внаслідок 
око може побачити 
неіснуючі фігури, які є 
нелогічними з погляду 
практичної геометрії. 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, фото: Володимир ШИЛОВ

Ірпінчанка привезла 
срібло з Чемпіонату 
Європи з карате

І знову Чемпіонат Європи. Цього разу з Кіокушинкай 
карате. Данія, Демарк – 8-9 квітня. Цього разу змагання 
пройшли серед спортсменів стилю кіокушинкай карате. 
25 країн, 339 учасників: юніори (16-17 рр.) і дорослі, в 
розділах поєдинки (кумі те) та комплекс (ката). Україн-
ська збірна виборола 11 призових нагород. 
Від Ірпеня виступали 3 спортсмени, які за результа-

тами відбіркових змагань зараховані до складу збірної: 
Анастасія Ейсмунт, Людмила Синенко (ввійшли в вісімку 
кращих у своїх вагових категоріях серед жінок) та Анна 
Лімонт (ЗОШ №14, військове містечко) – 2-е місце серед 
дівчат 16-17 рр. у вазі до 55 кг.
Змагання тривали два дні. 8 квітня – із самого ранку 

у розділі ката (комплекс) збірна команда України вибо-
рола 4 призових місця: золото, срібло і 2 бронзи. Трохи 
пізніше розпочалися двобої серед юніорів у різних ваго-
вих категоріях: 2 золота, 3 срібла, 6 бронзових нагород 
поїхали на Україну. І серед них – срібло нашої ірпінчанки 
Анни Лімонт.

«А от неділя була для наших спортсменів складною. 
Далі вісімок до чвертьфіналів не вдалося пробитися. Хто 
в вісімці потрапив на лідера, а кому не пощастило з суд-
дівством, яке цього разу мало багато неточностей і поми-
лок. Та сподіваємося, наступного разу підготуємося так, 
що “виб’ємо” свої заслужені нагороди. Важка була Євро-
па. Проте теперішні невдачі – це поштовх до наступних 
досягнень», – зазначає тренер Ірина Петренко.
Також 8 квітняі вже в Україні, в м. Дніпрі, спортсмени 

ірпінського спортклубу виборювали перемоги на Всеу-
країнських змаганнях. 4 золота – Дмитро Стрілець, Іван 
Усов, Євгеній Лучинский (учні Ірпінської ЗОШ №3), Олег 
Шарапов; бронза – Андрій Дубінка (Ірпінська СЗОШ №2).

Олександра РАДОВА

У Коцюбинському пограбовано бібліотеку
Під час Великодніх свят пограбовано коцюбин-

ську бібліотеку. У вівторок, прийшовши на роботу, її 
працівники побачили розгромлені кімнати.
Завідуюча Центральною міською бібліотекою Ір-

пеня Олена Циганенко розповідає: «Злодії проникли 
у приміщення, не зламавши дверей. Викрали два 
комп’ютери, один із них зовсім новий; багатофунк-
ціональний копіювальний пристрій; плазмовий те-
левізор. Їх цікавила техніка. Бібліотека не має сигна-
лізації. На місці пригоди працює оперативна група».
Нагадаємо, що близько місяця тому було по-

грабовано ворзельську бібліотеку. Як і у випадку 
з Коцюбинським, у Ворзелі теж була викрадена 
комп’ютерна техніка.

Данута КОСТУРА

Спортивні 
досягнення Ірпеня
15 квітня в Ірпені відбувся відкритий чемпіонат 
Київської області зі спортивного орієнтування 
та Кубок пам’яті А.М. Литвинчука. Нагороди 
виборювали 236 спортсменів з 8 областей України.
Спортсмени Приірпіння вибороли 14 нагород відкри-

того чемпіонату Київської області зі спортивного орієнту-
вання (5 золотих, 3 срібних, 6 бронзових). 
У загальнокомандному заліку перше місце здобула 

збірна команда ДЮСШ м. Ірпеня. На другому – збірна 
команда КОДЮСШ, на третьому місці – збірна команда 
з Чернігова.  
Ірпінські дзюдоїсти Михайло Свередюк (73 кг, 1 місце) 

та Вікторія Бевзюк (40 кг, 1 місце), яких на стадіоні «Чем-
піон» тренує Олександра Старкова, потрапили до збірної 
Київської області і, пройшовши відбір, виступатимуть на 
чемпіонаті України по дзюдо. 

МОЛОДІ Й АКТИВНІ
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І БУДЕ ШКОЛА!І БУДЕ ШКОЛА!
Переповнені ірпінські школи – найбільш болюча проблема 
нашого міста. Востаннє святкову стрічку з нагоди відкриття 
загальноосвітнього навчального закладу тут перерізали у 
серпні 1998-го. Тоді урочисто відкрили нову будівлю Ірпінської 
ЗОШ №3, що у мікрорайоні «СМУ». З того часу населення Ірпеня 
збільшилося, а кількість класних кімнат протягом двох десятиліть 
залишалася незмінною.

Ірпінь динамічно розви-
вається і розбудовується. 
Щороку його обирають для 
життя все більше молодих 
сімей. Свою лепту до цього 
питання підкинула і війна. 
Приірпіння прийняло чи не 
найбільше в Україні пересе-
ленців у співвідношенні до 
кількості населення. Лише 
офіційно зареєстрованих 
ВПО тут числиться близько 
8000. Одна тисяча з них – 
діти. А це – майже ціла шко-
ла. 
Загалом сьогодні школи 

Приірпіння відвідує 9191 
учень. Із них 750, а це 23 
класи, навчаються у другу 
зміну. Вже наступного на-
вчального року шкільна ро-
дина регіону має збільши-
тися майже на тисячу учнів. 
1500 малят займуть місця за 
своїми першими партами. 
Боротися з другою змі-

ною у школах в Ірпені поча-
ли ще минулого року. Після 
численних нарад і консуль-
тацій було вирішено добу-
довувати корпуси до уже 
існуючих шкільних будівель. 
Адже розміри шкільних те-
риторій дозволяють це зро-
бити, враховуючи відповідні 
норми і будівництво нових 
сучасних спортивних май-
данчиків.

«Найперше – ми почали 
працювати над проектами 
добудови ЗОШ №17 та №2. 
Там навантаження на класи 
на сьогодні найбільш сер-
йозне. Проект по школі №17 
уже готовий і пройшов дер-
жавну експертизу, на черзі 
тендер. Проект добудови 
школи №2 саме проходить 
держекспертизу. Будівельні 
роботи на територіях цих 
навчальних закладів роз-
почнуться, як тільки діти пі-
дуть на літні канікули», – ко-
ментує ситуацію заступник 
ірпінського міського голови 
Наталія Семко. 

Які школи буде 
добудовано
Особливо чекають збіль-

шення шкільних квадрат-
них метрів директори шкіл. 
Віталій Дерев’янко очолює 
ЗОШ №17, що на вул. Ти-
щенка, з 1988 р. Каже, що 
друга зміна у цій та інших 
школах Ірпеня зовсім не но-
вовведення останніх років. 
У 1992-1993-му школа №17 
була переповнена вщент. 
Там навчалося 1332 учні. 
Школярі 18 класів ходили у 
другу зміну. Ситуацію змі-
нило відкриття ЗОШ №12 у 
серпні 1995 р. 

«Добудова нашої шко-
ли – це хороший вихід. Але 
наразі вона вирішить пи-
тання другої зміни лише 
наполовину. Відповідно до 
проекту ми отримаємо 12 
додаткових класних кімнат. 
Але навіть з їх урахуван-
ням наступного навчально-
го року приблизно 10-12 
класів знову підуть у другу 
зміну. Територія нашої шко-
ли дозволяє добудувати ще 
один корпус. Вважаю, що це 
треба робити і це буде зро-
блено», – розповів Віталій 
Дмитрович.

«У нашій школі буде до-
будовано третій поверх. Це 
орієнтовно 8 класів. Так, си-
туацію із другою зміною це 
не виправить повністю, але 
навантаження зменшиться 
однозначно. Зараз до нас 
приходять фахівці, роблять 
заміри, готуються до по-
чатку будівельних робіт», 
– ділиться сподіваннями ди-
ректор Ірпінської ЗОШ №2 
із поглибленим вивченням 
економіки та права Ірина 
Бєлова.
Фінансування добудови 

школи №2 повністю взяло на 
себе місто, а от школу №17 
будуть добудовувати на 
умовах співфінансування. 
Щоб забезпечити дітей ре-
гіону достойними умовами 
навчання, Ірпінь та область 

розпочали тісну співпрацю 
ще минулого року. Завдяки 
цьому вже до кінця 2017-го 
в Ірпені буде відкрито дитя-
чий садок, що зараз будують 
на вул. Курортній. Для цьо-
го 16 млн грн було виділе-
но із обласного бюджету і 
2 млн грн – з міського. 

«Ірпінь завжди мав осо-
бливий статус і на відміну 
від дотаційних регіонів, що 
отримують надходження 
ззовні, сам віддавав і віддає 
кошти в обласний і держав-
ний бюджет у вигляді ревер-
сних дотацій. І саме завдяки 
активній позиції теперіш-
нього керівництва міста за-
раз ми почали з Ірпенем до-
сить тісну співпрацю у плані 
співфінансування будівниц-
тва і добудови шкільних та 
дошкільких освітніх закла-
дів. Від Ірпеня ми отримали 
кілька досить масштабних 
проектних пропозицій. Зро-
зуміло, що ані місто, ні об-
ласть самотужки не здатні 

їх осилити, тому ми розби-
ваємо ці проекти на черги 
і домовляємося про співфі-
нансування», – прокомен-
тувала співпрацю Київщини 
та Ірпеня депутат Київської 
обласної ради Галина Єрко.
Окрім шкіл №17 і №2 

добудувати заплановано 
і школу №12. За словами 
заступника ірпінського місь-
кого голови Наталії Сем-
ко, проектування та його 
експертиза займе ще 2-3 
місяці. ЗОШ №1 та №3 теж 
будуть збільшуватися. Но-
вий великий корпус школи 
№3 планують розмістити 
на місці теперішньої будівлі 
занедбаного басейну. Буді-
вельні роботи на цих трьох 
об’єктах стартують наступ-
ного року.

Нова комунальна 
школа
Однак, безумовно, най-

більше Ірпінь чекає на нову 
школу. І школа буде! Міс-
цева будівельна компанія 
«Синергія» уже взялася за 
проектування сучасного на-
чального закладу. Він буде 
розрахований на 1500 уч-
нів. І це означає, що з від-
криттям цієї школи наван-
таження з інших подібних 
навчальних закладів буде 
відчутно знято.

«Хочу наголосити, що 
школа буде комунальною. 
Але ми задумали зробити 
її не звичайною. Вже за-
раз ведемо перемовини із 
фінськими і канадськими 
освітянами. Вони погоди-
лися дати нам фахівців, що 
допоможуть частково нала-
годити навчання за їхніми 
практиками і у нашій школі. 
Таким чином частина класів 
буде традиційними, частина 

– із залученням передового 
іноземного досвіду. Зараз 
триває підготовка проекту і 
потрібної документації. Це 
все значно складніше, аніж 
із дитячим садочком. Проте 
ми серйозно налаштовані 
почати будівництво школи 
вже цього року, а до кінця 
наступного – закінчити», – 
поділився планами дирек-
тор будівельної компанії 
«Синергія» Ігор Оверко. 

Побільшає 
і садочків
У тому, що компанія 

«Синергія» вміє тримати 
слово, мешканці Ірпеня 
переконуються на прикла-
ді дитячого дошкільного 
закладу «Колібрі», що зво-
диться на вул. Г. Сковоро-
ди, 9. Там уже збудований 
каркас будівлі, встановлені 
вікна, саме зараз ведуться 
енергозберігаючі заходи. 
У вересні цього року стіни 
дитсадка наповнять близько 
240 дошкільнят. Цікаво, що 
і до цього проекту інвестор 
підійшов з особливим енту-
зіазмом. Садочок працюва-
тиме із фізкультурно-оздо-
ровчим спрямуванням. Там 
передбачили фіто-релак-
саційну та соляну кімнати, 
футбольний і баскетболь-
ний майданчики, а також 
міні-копію дорожнього пе-
рехрестя. 
Також у 2018-му почнуть 

розбудовувати ДНЗ №5 
«Віночок», що по вул. Ки-
ївській. Уже розроблена 
проектно-кошторисна доку-
ментація. Нове приміщення 
вміщатиме понад 400 дітей. 
А це значно розвантажить 
чергу у дошкільні заклади 
Ірпеня.

«Я переконана, що мак-
симум за три роки ми пов-

ністю вирішимо питання 
черги в дитсадки у нашому 
місті. Завдяки новим садоч-
кам на вул. Курортній та 
Сковороди, завдяки добудо-
ві ДНЗ №5, а також завдяки 
приміщенню теперішньої 
дитячої поліклініки, яке ми 
переобладнаємо в садо-
чок, як це планувалося при 
його будівництві, – а це ще 
близько 500 дітей! Сама ж 
дитяча поліклініка буде пе-
ренесена у новий медичний 
центр. Ми дуже чекаємо від 

мешканців міста розуміння 
і підтримки. Це ж стосуєть-
ся і шкільного питання. Все 
одразу збудувати неможли-
во. Ми рухаємося вперед, 
плануємо, будуємо. Стільки 
років це питання не вирішу-
валося і, звісно, одного року 
замало для повного вирі-
шення», – зазначила Наталія 
Семко.
Проте, слід зауважити, 

що ситуація із чергами у до-
шкільні заклади Приірпіння 
порівняно із іншими міста-
ми-сателітами Києва навіть 
на сьогодні досить помірна. 
Так, в Ірпені на 100 місць у 
дитсадки в середньому пре-
тендує 135 дітей. У Брова-
рах – 147, у Борисполі – 181 
дитина. 

«Пройде рік-два і тема 
переповнених шкіл потроху 
вщухне. Через років три-чо-
тири її взагалі не стане. Хто 
два роки тому вірив, що за 
4 місяці ми збудуємо і від-
криємо садочок “Бджілка”? 
Мало хто. Але нам це вда-
лося і сьогодні діти відвіду-
ють сучасний дошкільний 

заклад. Так само і з іншими 
інфраструктурними об’єк-
тами в Ірпені. Не вірять, 
критикують, закидають по-
пулізм, а проходить кілька 
місяців і усміхнені ірпінці 
користуються чи тією ж до-
рогою, чи парком, чи полі-
клінікою. Трохи терпіння – і 
все налагодиться і в освітній 
сфері нашого регіону», – на-
голошує радник ірпінського 
міського голови та депутат 
Ірпінської міської ради Мак-
сим Плешко.

Ліцей для 
обдарованої молоді
Не довго доведеться че-

кати мешканцям Ірпеня, 
щоб побачити відкриття 
першого у місті науко-
во-творчого ліцею для об-
дарованої молоді. Це ще 
один крок до удосконалення 
місцевої системи освіти. У 
ньому навчатимуться близь-
ко двох сотень учнів 8-11 
класів – а це ще більше роз-
вантажить старшу ланку у 
школах міста. Розміститься 
ліцей у колишньому примі-
щенні амбулаторії сімейної 
медицини, що на вул. З. Алі-
євої. Зараз там триває ре-
конструкція.

«Ми уже розпочали озна-
йомлювати старшокласників 
з умовами вступу та навчан-
ня у цьому ліцеї. Працівни-
ки управління освіти зустрі-
чаються з учнями кожної 
школи. На кінець квітня ми 
запланували спільну зустріч 
з батьками. Впевнена, це 
буде цікаво і пізнавально як 
для дітей, так і для батьків. 
Запрошуємо усіх. Адже уже 
зовсім скоро ми почнемо 
набирати перших ліцеїстів», 
– розповідає начальник 
управління освіти і науки 
ІМР Анна Король. 
А поки вчителі та учні 

готуються до закінчення 
навчального року і ЗНО, в 
Ірпені триває Рік освіти. І 
триває він досить активно. 
Освітня галузь змінюється 
не лише ззовні, а й зсереди-
ни. Розробляються нові ме-
тодики навчання, системи 
стимулів для учнів і педаго-
гів, вчителі отримали мож-
ливість переймати досвід 
колег закордоном. Віриться, 
що новий 2017/18 навчаль-
ний рік Ірпінь зустріне не 
лише у нових класах, але й з 
новими мотиваціями і праг-
неннями до знань.

Юлія ОСІНСЬКА, фото: Володимир ШИЛОВ

НА ЧАСІ

«Вже зараз ведемо перемовини 
із фінськими і канадськими 

освітянами. Вони погодилися дати 
нам фахівців, що допоможуть 
частково налагодити навчання за 
їхніми практиками і в нашій школі. 
Таким чином частина класів буде 
традиційною, частина – із залученням 
передового іноземного досвіду»

«Не вірять, критикують, закидають популізм, а проходить 
кілька місяців – і усміхнені ірпінці 
користуються чи тією ж дорогою, 
чи парком, чи поліклінікою. Трохи 
терпіння – і все налагодиться і в 
освітній сфері нашого регіону»
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ЄВРОПА КАЖЕ «ТАК»: ЄВРОПА КАЖЕ «ТАК»: 
що треба знати про безвіз для Українищо треба знати про безвіз для України
На початку квітня Україна нарешті отримала «зелене світло» від ЄС 
на скасування візового режиму. 6 квітня 521 депутат Європарламенту 
проголосував за виключення України з переліку держав, громадяни яких 
потребують оформлення віз для подорожей до ЄС. 

Тепер лише кілька фор-
мальностей відділяють укра-
їнців від поїздок до Європи 
за спрощеною процедурою. 
Вже з середини червня для 
подорожей у ЄС українцям 
не треба буде витрачати час 
і кошти на отримання візи. 
Принаймні, на це сподіва-
ються українські чиновники. 
Що потрібно знати для 

поїздок у ЄС за новими пра-
вилами? Які документи мати 
при собі? Чи варто боятися 
відмови у в’їзді на кордоні 
з Євросоюзом? На ці та інші 
питання спробуємо відпові-
сти нижче.

Тернистий шлях до 
Європи
Тривалий час у безвізовий 

режим для України взагалі 
мало хто вірив. Одні скептич-
но ставилися до самої мож-
ливості такого рішення на 
користь України, мовляв, «ми 
в Європі нікому не потрібні». 
Інші стверджували, що після 
цього українцям доведеться 
збирати вдвічі більше дові-
док, але вже для пред’явлен-
ня на кордоні з ЄС. 
Попри заяви критиків, 

безвіз все ж виявився ближ-
чим, ніж здавалося. Сьогодні 
попереду залишається лише 
формальне голосування в 
Раді ЄС. Як українські, так і 
європейські чиновники на-
лаштовані оптимістично. За 
словами міністра закордон-
них справ України Павла 
Клімкіна, процес ухвалення 
рішення йде за графіком та 
жодних несподіванок не очі-
кується. 

За домовленостями з 
Європою, аби безвіз став 
реальністю, Україна мала 
виконати усі вимоги Плану 
дій з візової лібералізації, 
найвідповідальніша части-
на якого припала на останні 
три роки. Європарламентарі 
стверджують, що сьогодні 
Україна реалізувала усі 144 
критерії Плану. Вони стосу-
валися впровадження різно-
манітних реформ: створення 
нових антикорупційних орга-
нів (наприклад, Національне 
агентство з питань запобіган-
ня корупції), вдосконален-
ня механізмів контролю у 
сфері міграції та управління 
кордонами, запровадження 
електронного декларування 
чиновників тощо. 

«Після ретельної і тривалої 
оцінки ми дійшли висновку, 
що ці умови були дотрима-
ні. Тепер ми маємо виконати 
свою частину угоди», – заявив 
президент Єврокомісії Жан-
Клод Юнкер.
Крім виконання конкрет-

них задач за Планом дій, ви-
вести стосунки з ЄС на новий 
рівень за ці роки допомогли 
дії українських дипломатів. 
Вочевидь, не минулися без-
слідно й численні візити Пре-
зидента Петра Порошенка 
до країн-членів Євросоюзу. 
У дипломатичних кулуарах 
навіть стверджують, що вирі-
шальну роль у наданні Украї-
ні безвізового режиму зіграли 
особисті домовленості між 
Порошенком та керівниц-
твом Європейської комісії. 
Як би там не було, остан-

ні схвальні вислови європей-
ських чиновників свідчать 
про майже одностайну під-

тримку України на шляху до 
зближення з ЄС. 

«Визначний день для Єв-
ропи та України», – проко-
ментувала рішення Європар-
ламенту щодо безвізу депутат 
від Швеції Анна-Марія Кора-
цца Більдт. Так само вважає 
і євродепутат від Польщі 
Міхал Боні. За його слова-
ми, безвізовий режим для 
України – «не подарунок, а 
результат боротьби українців 
з корупцією і реформ, здійс-
нених в умовах війни».

Безвіз на практиці 
Проте, чи так само рай-

дужно все виглядатиме для 
нас на практиці? Спершу – 
про необхідні документи для 
мандрівників. 
По-перше, згідно з Шен-

генським прикордонним ко-
дексом, що діє у ЄС, немає 
жодної додаткової вимоги 
до тих подорожуючих, які 
їдуть до Європи за безвізо-
вим режимом. Тобто вимоги 
прикордонників будуть одна-
ковими як для власників віз, 
так і для тих, хто подорожує 
за безвізом. 
По-друге, будь-які доку-

менти, крім біометричного 
паспорту, не є обов’язковими 
для перетину кордону з ЄС. 
Але прикордонник має право 
задати вам запитання щодо: 
1) мети і умов перебування 
у ЄС; 2) наявності достатніх 
фінансових засобів як для 
перебування в ЄС, так і для 
повернення в Україну або ж 
здатності отримати їх закон-
ним чином.
Якщо ваші відповіді не 

задовольнять прикордонни-

ка, він може попросити у вас 
документи, що їх підтвер-
джують. Для бізнес-подоро-
жей це буде: запрошення на 
зустріч або інший документ, 
який підтверджує торговельні 
чи ділові відносини, або кви-
ток на виставку чи зібрання, 
якщо метою поїздки є їх від-
відування.
Для підтвердження турис-

тичних поїздок можна мати 
при собі: бронювання про-
живання або запрошення (не 
офіційне «візове», а довіль-
не!), якщо ви збираєтеся зу-
пинитися у друзів; зворотний 
квиток (не потрібен, якщо ви 
подорожуєте автомобілем); 
маршрут чи план вашої по-
їздки.
Згідно з законом для під-

твердження вашої фінансової 
спроможності прикордонни-
кам можна пред’являти кре-
дитні картки та/або готівкові 
кошти. 
Головна різниця – законо-

давство ЄС, за потреби, надає 
мандрівнику право довести 
свою доброчесність різними 
документами і дає більше 
гнучкості, аніж стандартний 
«візовий» пакет.
На українців також бу-

дуть розповсюджуватись дві 
головні вимоги, загальні для 
всіх подорожуючих у ЄС: не 
працювати без робочої візи 
і дотримуватися так званого 
«правила 90 днів» (перебу-
вання в Шенгені не більше 90 
днів на кожні 180 днів).
І ще – якщо на момент 

введення в дію безвізового 
режиму у вас ще не буде бі-
ометричного паспорту, візу 
все ж доведеться отримувати 
звичайним шляхом.
Громадянам України також 

необхідно буде придбати по-
ліс медичного страхування, а 
у разі подорожі автомобілем 
– ще й страхування цивільної 
відповідальності власника 
транспортного засобу.
Досвід Грузії, у якій безві-

зовий режим запрацював з 
28 березня 2017 р., показує, 
що відсоток відмов у в’їзді за 
новою процедурою є вкрай 
низьким. За даними грузин-
ської влади, з 28 березня по 
7 квітня до ЄС попрямували 
близько 7000 громадян Гру-
зії. Лише трьом із них було 
відмовлено у в’їзді. В одного 
з них не виявилося біоме-
тричного паспорту, інший не 
надав на вимогу прикордон-
ників підтвердження броню-
вання готелю, а ще один – 
документи на підтвердження 
мети візиту. Тож ця статистика 
свідчить, що в України є при-
від для оптимізму.
Як безвіз працюватиме 

на практиці – покаже лише 
час. Експерти не виключають 
можливих ускладнень на на-
земних кордонах (особливо 
– з Польщею) у перші місяці 
його дії. Але багато залежа-
тиме й від простих українців. 
Якщо з нашого боку не буде 
масових порушень правил 
в’їзду до ЄС, проблем із безві-
зом в України не буде.

Центр моніторингу 
та контролю

Як «мінімалка» і «комуналка» вплинули на ринок праціЯк «мінімалка» і «комуналка» вплинули на ринок праці
Незначне збільшення 

мінімальної зарплати і од-
ночасно велике зростання 
тарифів за «комуналку» по-
значилося на приватному 
бізнесі.
Зокрема, підприємцям 

доводиться «оптимізувати» 
кількість персоналу через 
нову «мінімалку» і часті ви-
моги співробітників підви-
щити зарплату через ціни на 
житлово-комунальні послу-
ги. У результаті, останнім 
часом рейтинг найбільш ви-
сокооплачуваних професій 
в Україні дещо змінився.

На заході країни виріс 
попит на вчителів і медпра-
цівників, а у прикордонних 
областях – на водіїв. У той 
час як на півдні чекають ку-
харів, а в промислових регі-
онах – робітників. У Дніпрі 
та Запоріжжі перше місце за 
популярністю посідають про-
давці-консультанти, а друге 
– робітничі професії. Ці спе-
ціальності малопрестижні, 
але необхідні, тому кандида-
тів доводиться «заманювати» 
хорошими зарплатами. На-
приклад, у Дніпрі робочим 
пропонують 8,5 тис. грн, а 
бухгалтерам – удвічі менше.

Тривале зростання зарп-
лат у ресторанному бізнесі 
експерти пов’язують з підви-
щенням комунальних тари-
фів. Так, за словами дирек-
тора однієї з консалтингових 
компаній Ольги Насонової, 
«як тільки співробітникам 
почали надходити платіжки, 
вони стали вимагати надбав-
ки і тепер отримують на 20-
30% більше». У той же час, 
там, де керівники не пішли 
назустріч колективу, тепер 
співробітників немає взагалі, 
додала вона.
За її даними, найбільше 

отримують кухарі, офіці-

анти, бармени і директори 
в Києві та Одесі – якщо ще 
кілька місяців тому звичай-
ний кухар заробляв близько 
5-6 тис. грн на місяць, то 
зараз на такі гроші пого-
джуються хіба що немолоді 
фахівці, щоб перебитися до 
пенсії. Нині кухарі заробля-
ють не менше 7 тис. грн, а 
шеф-кухарі – по 15-17 тис., 
хоча рік тому отримували 
по 12 тис. грн. У Харкові та 
Дніпрі отримують відсотків 
на 20 менше, ніж у Києві, а 
в західному регіоні зарплати 
менші майже вдвічі.

За матеріалами «Вести»

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

► Лідери «нормандської четвірки» – Порошенко, 
Меркель, Олланд, Путін (Україна, Німеччина, Франція 
та Росія) – провели телефонні переговори, в ході яких 
підтвердили прихильність реалізації Мінських домовле-
ностей у частинах як безпеки, так і політичних аспектів; 
підкреслили важливість дотримання режиму тиші; закли-
кали інтенсифікувати зусилля для звільнення й обміну 
полонених за принципом «всіх на всіх»; засудили загрози 
спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

► Заступник голови Спеціальної місії ОБСЄ в Укра-
їні Олександр Хуг про ситуацію на Донбасі: «Як би 
ми не намагалися, але не можна визначити чітких тен-
денцій. Усе, що ми бачимо – це ситуацію, яку я б наз-
вав “болотом”, в якому “загрузли” сотні тисяч невинних 
людей. Ситуація ні поліпшується, ні погіршується, вона 
буде залишатися такою доти, поки люди, які мають вла-
ду, вважають за краще, щоб все так і залишалося. Це три-
ває третій рік. Ремонтні бригади, гуманітарні організації, 
сапери, спостерігачі ОБСЄ і політики працюють заради 
того, щоб покращити ситуацію. Вони “викочують на гору 
важкий камінь”, який, майже досягши вершини, щоразу 
скочується вниз... Гуманітарні організації готові і здатні 
надавати допомогу, але їх виганяють, ремонтні бригади 
мають мужність, але їх обстрілюють. Спостерігачі ОБСЄ 
мають технічні засоби і волю, але стикаються з постійни-
ми обмеженнями... Обстріли критичної інфраструктури 
тривають тому, що реальні люди віддають і виконують 
накази». 

► 2016 рік став першим, коли українська армія не 
здала жодного метра, а навпаки – здобула десятки 
кілометрів, заявив глава Ради національної безпеки і 
оборони Олександр Турчинов. «У нас немає іншої аль-
тернативи, крім як перемагати. Тому наше завдання – 
метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи 
втрати, просуватися на схід. Головне – не проскочити 
кордон, – сказав він і згадав події 2014 року: – Коли у 
тебе є полки, ти можеш бути полководцем. А коли у тебе 
нічого немає, а є тільки величезна відповідальність, то ва-
ріантів не так багато. На початку у нас не було жодного 
бронежилета, тільки якісь залишки від афганської кампа-
нії – величезна вага і ніякого захисту. Перші бронежилети 
ми завозили, фактично, контрабандою: я наказав митни-
кам пропускати бронежилети, які ввозилися волонтера-
ми, без будь-якого оформлення. Так само із шоломами: 
вони були тільки радянського зразка, і захистити могли 
хіба що від пострілу з рогатки». 

► В Україні все підготовлено для запуску ринку 
землі й удосконалення Державного кадастру, по-
відомив міністр аграрної політики Тарас Кутовий: «Уже 
організовані консультації з громадськістю й іншими 
учасниками аграрного сектору щодо оптимальної моделі 
впровадження ринку землі, завершується робота і над за-
конопроектами “Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення”, “Про консолідацію земель”». Також мі-
ністр поінформував про впровадження інформаційних 
технологій у земельних відносинах. Уже діють 2 нові 
електронні послуги: видача витягу з Державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку (надано 135 тис. ви-
тягів) і замовлення витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку (27,6 тис. витягів).

► У Києві днями відкрився «Будинок Вільної Росії» 
– громадської організації російської діаспори в Укра-
їні. «Це – альтернативне “посольство” російського грома-
дянського суспільства в Україні; відкрита платформа для 
діалогу і досліджень про сучасну Росію, російсько-укра-
їнські відносини, про війну на Донбасі та анексію Криму; 
безпечний простір для емігрантів і біженців із Росії, точ-
ка збору російської діаспори в Україні та Східній Європі, 
ретранслятор цінностей вільного світу в Росію», – заявив 
директор проекту Григорій Фролов. До ради організації 
увійшли російські і українські громадські діячі й журна-
лісти, серед яких тележурналіст Євген Кисельов, лідер 
проекту «КримSOS» кримчанка Таміла Ташева, журналіст 
«Hromadske.ua» Катерина Сергацкова, політичний ана-
літик Андрій Круглашов, керівник Міжнародної Гельсін-
ської Асоціації Данило Мещеряков та інші.

► Україна посіла 127-е місце в рейтингу безпеч-
ності країн, складеному експертами Всесвітнього 
економічного форуму (ВЕФ). За даними дослідження, 
гірше ситуація з безпекою тільки в Гондурасі, Кенії, Єгип-
ті, Венесуелі, Нігерії, Пакистані, Сальвадорі, Ємені та Ко-
лумбії.
Найбезпечнішою країною світу названа Фінляндія, 

далі – Об’єднані Арабські Емірати, Ісландія, Оман, Гон-
конг, Сінгапур, Норвегія, Швейцарія, Руанда і Катар. Ро-
сія – на 109-му місці. Експерти враховували такі критерії, 
як рівень злочинності, терористичної загрози і наявність 
збройних конфліктів.

► Папа Римський Франциск провів урочисту Ве-
ликодню Літургію на ватиканській площі Святого 
Петра. Після богослужіння він звернувся з традиційним 
посланням «Місту і світу», в якому згадав і Україну: «Хай 
допоможе Добрий Пастир Україні, яка досі розтерзана 
кривавим конфліктом, знайти згоду, нехай сприяє Він 
починанням, покликаним полегшити трагічне становище 
тих, хто страждає від його наслідків». 
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ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету Ірпін-

ської міської ради про проведення 
конкурсу на право укладання дого-
ворів оренди комунального майна 
територіальної громади м. Ірпеня

1. Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди: нежитлове примі-
щення площею 95,9 м кв. (гаражні 
бокси) за адресою: м. Буча, вул. 
Польова, 19.

 Балансоутримувач: КЗ «Ірпін-
ська центральна міська лікарня» 
Ірпінської міської ради.

 Ринкова вартість майна відпо-
відно до звіту про незалежну оцінку 
складає 239716,8 грн з урахуван-
ням ПДВ.
Примітка: для зберігання ав-

тотранспорту.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 12% від 
вартості приміщення, встановленої 
суб’єктом оціночної діяльності, з 
урахування ПДВ (орендна став-
ка може змінитися відповідно до 
Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду ко-
мунального майна). 
Основні умови конкурсу для 

об’єктів:
початковий розмір орендної 

плати з розрахунку на місяць ви-
значається відповідно до Методики 
розрахунку і порядку використан-
ня плати за оренду комунального 
майна, що належить територіаль-
ній громаді м. Ірпінь (рішення Ір-
пінської міської ради від 13.09.13 
р. №3424-47-6 зі змінами) залежно 
від цільового призначення вико-
ристання орендарем нерухомо-
го майна; використання об’єкту 
оренди при найбільшому розмірі 

орендної плати; дотримання ви-
мог експлуатації об’єкта; належне 
утримання прилеглої території; 
здійснення певних видів ремонт-
них робіт; забороняється розмі-
щення розважально-музичних за-
кладів, нічних клубів, які шкодять 
відпочинку мешканців будинку та 
встановлення ігрових автоматів; 
належне виконання орендарем всіх 
обов’язків за договором оренди.
Для участі у конкурсі учасник 

конкурсу подає на розгляд конкур-
сної комісії:

1. Заяву про участь в конкурсі 
(у встановленій формі);

2. Документи, що підтверджу-
ють сплату реєстраційного та га-
рантійного внесків;

3. Документи, які визначені 
наказом Фонду державного майна 
України від 15.02.2013 №201 «Про 
затвердження переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для 
укладання договору оренди майна, 
що належить до державної власно-
сті»;

4. Зобов’язання (пропозиції у 
встановленій формі) щодо вико-
нання умов конкурсу і забезпечен-
ня плати (надаються у конвертах з 
написом «На конкурс», запечата-
них печаткою учасника конкурсу);

5. Відомості про учасника кон-
курсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені копії 

установчих документів;
- документи, що посвідчують 

повноваження представника юри-
дичної особи;

- відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської 
та кредиторської заборгованостей;

- неприбуткові організації – ко-
пію документів про реєстрацію не-
прибуткової організації;
б) фізичні особи:
- копію документа, що посвід-

чує особу учасника конкурсу, або 
належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фі-
зичної особи;

- витяг з Єдиного державного 
реєстру;

- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом орен-

ди здійснюється за погодженням з 
балансоутримувачем.
Плата за реєстрацію заяви (ре-

єстраційний внесок) складає 17,00 
грн. та перераховується до цільо-
вого фонду міської ради соціаль-
но-економічного розвитку міста. 
Гарантійний внесок у розмірі 10% 
від суми річної орендної плати пе-
рераховується на рахунок одержу-
вача коштів виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради. Номера 
рахунків для сплати гарантійного 
та реєстраційного внесків, додатко-
ву інформацію можна отримати за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а, кім. 48.
Конкурс буде проведено через 

30 днів після опублікування інфор-
мації в газеті «Ірпінський вісник» за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевчен-
ка, 2-а (кім. 50). Кінцевий термін 
подання документів для участі у 
конкурсі – за 6 днів до проведення 
конкурсу. Документи приймаються 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевчен-
ка, 2-а (кім. 50).
Довідки за телефоном – 63-

260.

 Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК ПРИІРПІННЯТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК ПРИІРПІННЯ
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ірпінський міський голова Карплюк Володимир 
Андрійович

61-407 (секретар)

Секретар Ірпінської міської ради Денисенко Юрій 
Олександрович

61- 458

Перший заступник міського голови Христюк Дмитро 
Вікторович

61-365

Заступник міського голови Михальченко Лідія 
Яківна

63-029

Заступник міського голови Семко Наталія Гри-
горівна 

61-435

Керуючий справами виконавчого комітету Негреша Дмитро 
Михайлович

60-358

Радник міського голови Попсуй Анастасія 
Вікторівна

(098) 431-22-21 (по-
мічниця Богдана)

Юридичний відділ Начальник Залужняк Оксана 
Володимирівна

67-136

Архівний відділ Начальник Зброжек Людмила 
Вікторівна

63-203, 63-189

Трудовий архів Начальник Садошук Оксана 
Петрівна

94-384

Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Начальник Зброжек Петро 
Володимирович

57-502

Управління освіти та 
науки

Начальник Король Анна Юрі-
ївна

67-000

Відділ координу-
вання культмасових 
заходів та фізкуль-
турно-спортивної 
роботи

Начальник Кременчук Віолетта 
Віталіївна

60-492

Відділ культури, 
національностей та 
релігій

Начальник Антонюк Євгенія 
Петрівна

55-593

Відділ державної ре-
єстрації виконавчого 
комітету Ірпінської 
міської ради

Начальник Кашніков Руслан 
Едуардович

60-350

Відділ забезпечення 
діяльності ради

Начальник Жилюк Денис Вікто-
рович

60-097

Відділ організаційної 
роботи та внутріш-
ньої політики 

Начальник Ярошенко Тетяна 
Юріївна

67-407

Відділ інформацій-
ного забезпечення 

Начальник Горбата Людмила 
Петрівна

60-096

Загальний відділ Начальник Парахіна Вікторія 
Анатоліївна

60-351, 61-150

Відділ кадрової 
роботи та з питань 
служби в органах 
місцевого самовря-
дування 

Начальник Халаім Тамара Пе-
трівна

63-393

Відділ з питань над-
звичайних ситуацій, 
оборонної та мобілі-
заційної роботи

Начальник Костюк Олександр 
Олександрович

61-362

Відділ обліку та 
звітності 

Начальник Глужанець Христина 
Костянтинівна

62-240, 63-262

Відділ містобудуван-
ня та архітектури 

Начальник Сапон Михайло 
Михайлович

61-540, 61-385

Відділ житлово-ко-
мунального госпо-
дарства 

Керівник Калита Ольга Анато-
ліївна

61-400, 63-090, 57-
552

Фінансове управ-
ління

Начальник Данилюк Євгенія 
Василівна

60-409

Відділ економіки Начальник Демченко Світлана 
Анатоліївна

55-173, 63-260

Центр надання адмі-
ністративних послуг

Начальник Величко Андрій 
Анатолійович

50-056, 60-407

Відділ інвестицій та 
соціально-економіч-
ного розвитку

Начальник Сахнюк Володимир 
Владиславович

60-351

Відділ ведення 
Державного реєстру 
виборців 

Начальник Стадухіна Олена 
Миколаївна

54-737

Інспекція Державно-
го архітектурно-буді-
вельного контролю

Начальник Комишан Ярослав 
Володимирович

60-334

Відділ по роботі зі 
звернення громадян

Начальник-адміні-
стратор

Андросенко Людми-
ла Іванівна

56-056

Відділ ведення реє-
стру територіальної 
громади

Начальник Зубенко Наталія 
Володимирівна

62-037

Господарський 
сектор

Завідуюча Коваленко Катерина 
Іванівна

63-248

Управління інф-
раструктурного 
розвитку, інвестицій 
та ЖКГ

Начальник Літвинов Андрій 
Вікторович

67-005

За інформацією з відкритих джерел www.imr.gov.ua та www.data.gov.ua/users/1300

ІНФОРМАЦІЯ 
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради 
про результати 
конкурсного відбору 
експертів щодо 
проведення незалежної 
оцінки об’єктів 
комунальної власності 
Протокол №7/2017
Об’єкт оцінки:
Балансоутримувач: Ко-

мунальне підприємство 

«Управління житлово-ко-
мунального господарства 
«Ірпінь»» Ірпінської міської 
ради – нежитлове примі-
щення за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 

5 (44,4 м кв.).
Балансоутримувач: Ко-

мунальний заклад «Ірпін-
ська центральна міська 
лікарня» Ірпінської міської 
ради – нежитлові приміщен-
ня за адресою:

- смт Гостомель, вул. Свя-
то-Покровська, 73 (130,5 м 
кв., гаражний бокс);

- м. Ірпінь, вул. Садова, 
38 (3 м кв., частина нежит-
лового приміщення);

- м. Ірпінь, вул. Садова, 
29 (3 м кв., частина нежит-
лового приміщення).
Переможець конкурсу:
ФОП Скворцов Д.М.
Перший заступник міського 

голови Д.В. Христюк
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ДО ЯКОЇ ПОШТИ ПОДАТИСЯДО ЯКОЇ ПОШТИ ПОДАТИСЯ
Вал подорожчань не спадає, ріст цін уже став образом нашого життя. От із 24 березня 
збільшено майже на 50% тарифи на послуги «Укрпошти». З 14 квітня компанія «Нова пошта» 
підвищила тарифи на послуги доставки по Україні. Зокрема, в середньому на 3-5 грн 
підвищилися тарифи на доставку в відділення посилок вагою від 5 до 15 кг, посилок і 
документів у мінімальній ваговій категорії до 0,1 кг, а також документів і посилок. «Нова 
пошта» також переглянула вартість доставки вантажів (понад 30 кг).

Чим поштовики поясню-
ють здорожчання послуг? 
Зміни спричинені зростан-
ням витрат на забезпечення 
логістичних процесів. Крім 
того, на тлі поетапного під-
вищення цін на комунальні 
послуги на 10% зріс фонд 
утримання приміщень.

Чиїми послугами 
вигідніше 
користатися? 
Вартість відправки листа, 

документів «Укрпоштою»: 
до 20 г – 4 грн;
20-50 г – 5 грн;
50-100 г – 5,80 грн;
100-250 г – 8,80 грн;
250-500 г – 12,80 грн;
500-1000 г – 21,50 грн;
1000-2000 г – 36,80 грн.
За посилку вагою в 50 кг у 

межах України ви заплатите 
187,2 грн.
А що пропонує «Нова 

пошта»?
Наприклад, ви хочете від-

правити з Ірпеня до Києва 
документи у своєму пакуван-
ні. Ось у що це виллється, за-
лежно від ваги: 

100 г – 16 грн;
500 г – 18 грн;
1000 г – 22 грн.
Добре. А, скажімо, в Хар-

ків?
100 г – 23 грн;
500 г – 25 грн;
1000 г – 30 грн.
Спробуймо відправити 

вантаж вагою 50 кг з Ірпеня 
до Києва і до Харкова – за-
платимо 115 і 160 грн відпо-
відно.

Плюси і мінуси
Коник «Нової пошти» – 

експрес-доставка фактично 
будь-чого впродовж доби: 

зокрема товарів з Інтер-
нет-крамниць. 
Збої по доставці є винят-

ками. Окрім того ви можете 
скористатися такими додат-
ковими послугами: доставка 
в часові інтервали; зворотна 
доставка документів; пере-
адресування, перенаправ-
лення; суботня доставка; 
послуга «Пункт передачі» 
(дозволяє відправнику за-
лишити відправлення у 
будь-якому відділенні «Нова 
пошта» з подальшою пере-
дачею відправлення одержу-
вачу у цьому ж відділенні), 
грошові перекази.
До тарифів на доставку 

«Нової пошти» входить бага-
то безкоштовних сервісів, се-
ред яких: інформування про 
статус відправлень шляхом 
SMS та у месенджері Viber, 

підйом на/спуск із поверху 
посилок вагою до 30 кг, за-
безпечення фірмовими па-
кетами для дрібних посилок, 
безкоштовне зберігання від-
правлень до 5 днів, достав-
ка у вихідні дні, цілодобова 
підтримка клієнтів через кон-
такт-центр тощо. Щоправда, 
для повноти високої якості 
сервісу бракує інформації у 
повідомленнях про графік 
робити відділення, де знахо-
диться відправлення.

Чим бере 
«Укрпошта»?

«Укрпошта», незважаючи 
на калейдоскопічне різнома-
ніття різних послуг у своєму 
прайсі, у найголовнішому 
– доставці відправлень – ще 
відстає від своєї молодої 

суперниці. Повідомлення 
про прихід посилки на сірих 
бланках, які поштарі роз-
носять по адресах, – давно 
застарілий, ненадійний і 
неоперативний метод спові-
щення. 
Однак компанія надає 

цілу низку інших послуг, 
якими активно користуються 
споживачі: фінансові, з пе-
редплати, доставки пенсій і 
грошових виплат. А ще пря-
мо в Китаї ви можете замо-
вити широкий спектр товарів 
– і «Укрпошта» доставить їх 
безплатно! (Певно, завдяки 
якійсь угоді з китайцями). 
Загалом – придбання вам 
обійдеться разюче дешевше, 
ніж ви те саме купите в укра-
їнській крамниці.
Однак щодо «Укрпошти» 

є своє «але». Згідно з нор-

мативами, затвердженими 
Міністерством інфраструк-
тури, лист із Києва в облас-
ний центр, включаючи день 
відправлення, має йти не 
більше 4 днів, до райцентру 
– не більше 5 днів. На до-
ставку в інші населені пункти 
дається до 6 днів. Моніто-
ринг Української асоціацією 
директ-маркетингу (УАДМ) 
показав, що тільки 55% ли-
стів приходить у строк. Гірше 
справи з доставкою в обласні 
центри: 61% листів «Укрпош-
та» доставила з порушенням 
термінів.
Експерти кажуть, що про-

блема полягає в скороченні 
витрат і персоналу в регіо-
нах. Особливо страждає дру-
кована преса, через високі 
розцінки доставки вона вже 
просто стоїть на колінах. 
Щоб виправити ситуацію, 

підприємству необхідно на-
впаки більше інвестувати 
в персонал, нові послуги 

і матеріальну базу. Однак 
при тому шокують зарпла-
ти керівництва державної 
«Укрпошти». Її очільник що-
місяця отримує 333 тис. грн. 
Директор з питань безпеки – 
50 тис. грн, директор із пра-
вових питань (нова посада) 
– 95 тис. грн, директор з ко-
мунікацій та зв’язків з орга-
нами державної влади (нова 
посада) – 50 тис. грн, та ди-
ректор з розвитку інновацій 
(нова посада) – 50 тис. грн.
Середня ж зарплата пош-

таря – 4658 грн, і їх катастро-
фічно бракує. Пресу та листи 
часто нема кому розносити.
От і ростуть ціни на марки 

для споживачів, щоб покрити 
усі потреби у зарплатах та 
інших виробничих моментах 
«Укрпошти».

Де краще?
А це вже визначати вам. 

Придивляйтеся, порівнюйте, 
оцінюйте. Кожному своє.

НА ВИБІР

Довідка
До складу «Укрпошти» входить 29 філій (Генеральна 

дирекція, 25 регіональних дирекцій, ГНЦ «Зелена Буча», 
Дирекція оброблення та перевезення пошти, Інформа-
ційно-розрахункова дирекція та «Автотранспошта»), кор-
поративне видання «Поштовий вісник». У її складі 11 700 
поштових відділень. 
У 2016 р. «Укрпошта» переслала понад 700 млн оди-

ниць міжнародних відправлень. Майже половину доходу 
підприємства становлять фінансові послуги. «Укрпошта» 
є лідером в Україні з доставки пенсій, рахунків і при-
йняття платежів. Водночас підприємство щороку втрачає 
значну частину клієнтів-пенсіонерів через те, що не має 
можливості надавати ці послуги якісно і, на відміну від 
банків, працює лише з готівкою.
Частка підприємства на ринку посилок скоротилася до 

майже 20%.

Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ

Довідка
Мережа «Нової пошти» складається з більш ніж 2300 

відділень, понад 1400 поштоматів для видачі/прийому 
посилок та 37 сортувально-перевантажувальних терміна-
лів. Географія мережі «Нової пошти» в Україні охоплює 
майже 1000 міст та сіл. Крім доставки у відділення ком-
панія здійснює адресну доставку у більш ніж 28 000 на-
селених пунктів.
У 2014 р. «Нова пошта» вийшла на міжнародні ринки, 

відкривши представництва у Молдові та Грузії. Вже за рік, 
восени 2015-го, компанія запустила послугу міжнародної 
доставки у 200 країн світу.
У 2016 р. американське видання «Inc.» включило ком-

панію «Нова пошта» до рейтингу топ-5000 європейських 
компаній, що демонструють найшвидший темп розвитку.

«Нова пошта» пішла шляхом сучасних технологій ще 
в 2001 р., а «Укрпошта» цей шлях фактично лише роз-
почала.

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА 
за навчання

Знято обмеження з розміру суми, сплаченої за навчан-
ня, яку платник податку може включити до податкової 
знижки за звітний рік. 
Раніше така сума витрат не могла перевищувати роз-

мір доходу, що дає право на застосування податкової 
соціальної пільги (у 2016 р. – 1930 грн на місяць), у роз-
рахунку на одну особу, яка навчається, за кожен повний 
або неповний місяць навчання протягом звітного (подат-
кового) року. Відтепер платник податку має право вклю-
чити до податкової знижки у зменшення оподатковува-
ного доходу всю суму коштів, сплачених ним на користь 
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних 
закладів для часткової компенсації вартості здобуття се-
редньої професійної чи вищої освіти. 
Компенсація надається в разі, якщо плату за навчання 

здійснює сам платник податків або члени його сім’ї пер-
шого ступеня споріднення: держава повертає 18% від усі-
єї сплаченої за звітний рік суми.

Наталя НОВАК 

ЧОМУ ІЗ ТРУБ ТЕЧЕ ІРЖАВА ВОДАЧОМУ ІЗ ТРУБ ТЕЧЕ ІРЖАВА ВОДА
Із настанням весни в деяких оселях ірпінців стала текти з кранів іржава жовта вода. 
Це помітили, наприклад, жителі вулиць 8-го Березня і Соборної (в районі так званого 
паспортного столу). У чому справа? Як позбутися цієї біди? Чи буде чиста вода? На ці 
запитання відповідає начальник КП «Ірпіньводоканал» Олександр Маркушин.

Перше. У цьому році 
буде збудовано станцію 
водопідготовки й нейтралі-
зації оксидів заліза з двома 
резервуарами по тисячі ку-
бів по вулиці Полтавській. 
Там буде вода дуже хорошої 
якості. 

Друге. По інший бік 
залізниці – там, де прохо-
дить вулиця 8-го Березня, 
де вулиця Достоєвського 
перетинає Соборну, зараз 
проходять ремонтні роботи 
із повною заміною водо-
проводів, Коли переклада-
ють труби, воду зупиняють 
і потім подають, заодно під-
ключаючи нових абонентів. 
Виникають гідроудари. Ці 
роботи завершать у травні. 
Після перекладки водопро-
водів вода тектиме виключ-
но кільцем без зупинок. 

Отож іржава брудна вода – 
це тимчасове явище. 

Третє. Місто регулярно 
виділяє гроші для заміни 
старих водопроводів та ка-
налізацій на старих трасах, 
тобто під час капітального 
ремонту доріг їх міняють. 
Якщо немає каналізації, але 
є технічна можливість її зро-
бити, то «Ірпіньводоканал» 
це впроваджує. Тобто вули-
ці ремонтуються не просто 
для косметики, відбувається 
велика комплексна робо-
та: зношені комунікації за-
міняються на нові. Раніше 
цього не робили. За останні 
два роки «Ірпіньводоканал» 
оновив стільки комунікацій, 
скільки за попередні десять 
років не оновлювали. Їх і 
далі мінятимуть, тобто є 
прагнення забезпечувати Ір-

пінь водою за стандартами 
європейської якості. 

Від редакції: керівник 
КП «Ірпіньводоканал» Олек-
сандр Маркушин запевнив: 
«Якщо є проблеми, якщо у 
когось раптом потекла бруд-
на вода з кранів, телефонуйте 

негайно (цілодобово) в наше 
підприємство (тел.: (04597) 
62-828), оперативно приїде 
аварійно-ремонтна брига-
да, промиє труби. І в тих 
будинках, де годину-дві-три, 
добу текла брудна вода, ми 
зробимо перерахунок».

Володимир КОСКІН

ЗАПИТУЮТЬ ЧИТАЧІ
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СЕРЕДА, 26 квітня

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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiа-
ли».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».

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».
11.00 Т/с «Спокуса». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса». (16+).
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожно-
го».
19.00 «Стосується кожно-
го».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Спокуса». (16+).
22.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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 Агенти справедливо-
стi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливо-
стi. (16+).
16.10 Iсторiя одного злочи-
ну. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
77 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща-
стя», 7 i 8 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
10.45 «За живе!»
12.00 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».

ЧЕТВЕР, 27 квітня

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 «Мiняю жiнку 8».
10.50 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiт-
тя. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiа-
ли».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 Мелодрама «Обра-
ниця». (16+).
2.10 «ТСН».
2.20 М/ф «Як козаки...»

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».
11.00 Т/с «Спокуса». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса». (16+).
13.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кож-
ного».
19.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Спокуса». (16+).
22.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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 Агенти справедли-
востi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
16.10 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
76 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща-
стя», 5 i 6 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Д/ф «Блакитний пил».

СТБ

7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.00 «За живе!»
11.20 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.15 Т/с «Коли ми вдома».
0.45 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

6.00 Абзац.
6.50 Ревiзор.Чорнобиль.
7.50 Х/ф «Штучний розум». 
(16+).
10.40 Т/с «Секретнi матерiа-
ли». (16+).
16.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Час розплати». 
(16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
9.55 Громадянська обо-
рона.
10.50 Д/ф «Битва за Чор-
нобиль».
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна».
15.15 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.20 Х/ф «Перевага Бор-
на». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.00 «Люстратор. Про-
кляття системи».
10.30 «Нишпорки».
11.00 «Секретнi матерiали».
12.00 Д/ф «Помста при-
роди».
13.10 Х/ф «Великий май-
стер». (16+).
15.40 Х/ф «Земля пiд уда-
ром». (16+).
17.25 «Цiлком таємно».
17.55 1/2 Кубку України з 
футболу. «Миколаїв» - «Ди-
намо».
20.00 Т/с «Схватка». (16+).
20.50 Х/ф «Справжнє пра-
восуддя 2: Помста». (16+).
22.40 Х/ф «Королiвство 
вiкiнгiв». (18+).

НТН

6.15 Х/ф «Небо скрiзь одна-
кове...» (16+).
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 
(16+).
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 «Страх у твоєму 
домi».
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Королi втечi». 
(16+).
0.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).

Канал "1+1"

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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 «ТСН».
23.25 Бойовик «Легенда про 
червоного орла». (16+).

Інтер

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 Т/с «Шкiдливi ради».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Шкiдливi ради».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Спокуса». (16+).
22.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

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.
10.50 Реальна мiстика.
11.50 Х/ф «Павутина баби-
ного лiта».
13.50 Т/с «Чорна квiтка», 1 
i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Чорна квiтка».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 74 
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща-
стя», 1 i 2 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Бiблiотекар 3: 
Прокляття Iудової чашi». 
(16+).

СТБ

6.55 «Все буде добре!»
8.55 «За живе!»
10.10 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай».
12.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
13.55 «Битва екстрасенсiв 
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3».

Новий канал

5.25 Kids̀  Time.

5.30 М/с «Сiмейка Крудс».
6.45 Kids̀  Time.
6.50 Х/ф «Таймлесс: Рубiно-
ва книга». (16+).
9.10 Х/ф «Таймлесс 2: Са-
пфiрова книга». (16+).
11.40 Х/ф «Таймлесс 3: Сма-
рагдова книга». (16+).
13.50 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 
смертi. Частина 2». (16+).
16.10 Ревiзор. Магазини.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.00 Таємний агент. Пост-
шоу.
23.40 Суперiнтуїцiя.

ICTV

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Дивитись усiм!
5.55 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.00 Секретний фронт.
12.20 Х/ф «Ключ саламан-
дри». (16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф «Ключ саламан-
дри». (16+).
14.20 Х/ф «Призначення». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Призначення». 
(16+).
17.00 Х/ф «Примарний па-
труль». (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 «Пес 2». (16+).
22.30 Свобода слова.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.05 «Вiдеобiмба».
12.35 Т/с «Загублений свiт».
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.20 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
18.00 «Люстратор. Проклят-
тя системи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.10 Т/с «Схватка». (16+).
21.05 Х/ф «Справжнє право-
суддя: Братство». (16+).
22.55 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.55 «Вiн, Вона i телевi-
зор».

НТН

5.20 Т/с «Охоронець 3». 
(16+).
8.15 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 «Страх у твоєму 
домi».
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Королi втечi». 
(16+).

ПОНЕДІЛОК, 24 квітня ВІВТОРОК, 25 квітня

Канал "1+1"

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 2».
10.50 «Мiняю жiнку 7».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 7».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Хороший хло-
пець». (12+).
22.00 «На ножах».
23.30 «ТСН».
23.40 Д/ф «Розщепленi на 
атоми». (12+).
3.30 «На ножах».

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».
11.00 Т/с «Спокуса». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса». (16+).
13.20 «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».
20.30 Т/с «Спокуса». (16+).
22.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi.
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 Агенти справедливостi. 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. 
(16+).
16.10 Iсторiя одного злочину. 
(16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 75 
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Я дарую тобi ща-
стя», 3 i 4 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

7.10 «Все буде добре!»
9.10 «За живе!»
10.40 «МастерШеф 4».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
23.25 Т/с «Коли ми вдома».
0.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

3.15 Служба розшуку дiтей.
3.20 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с «Сiмейка Крудс».
7.05 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.45 Т/с «Саша Таня». (16+).
15.50 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Протистояння». 
(16+).
23.50 Х/ф «Час вiдьом». 
(16+).

ICTV

4.35 Факти.
4.55 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
12.10 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
13.35 Х/ф «Ключ саламан-
дри». (16+).
15.30 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.25 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
10.30 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 «Облом.UA».
15.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.00 Т/с «Перевiзник 2». 
(16+).
18.00 «Нишпорки».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.05 Х/ф «Справжнє пра-
восуддя: Вуличнi вiйни». 
(16+).
22.55 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.55 «Територiя обману».

НТН

6.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубнiкова».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». 
(16+).
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 «Страх у твоєму домi».
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Королi втечi». 
(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАМА 24 – 30 КВІТНЯ ТЕЛЕПРОГРАМА 24 – 30 КВІТНЯ
ТЕЛЕТИЖДЕНЬ



№  16.  21  квітня 2017 року 9
П'ЯТНИЦЯ, 28 квітня СУБОТА, 29 квітня

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 «Мiняю жiнку 8».
10.50 «Мiняю жiнку 8».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 8».
12.50 «Пробач менi, моя 
любове».
13.50 «Пробач менi, моя 
любове».
14.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiт-
тя. Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Драма «Я буду по-
руч». (16+).
0.30 Мелодрама «Обрани-
ця». (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».
11.00 Т/с «Спокуса». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Спокуса». (16+).
13.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Батальйони 
просять вогню», 1-4 с.

Канал "Україна"

6.10 Агенти справедли-
востi.
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 Агенти справедли-
востi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
16.10 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
78 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Я дарую тобi 
щастя», 9 i 10 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Слiдами борцiв з 
корупцiєю. Спецiальний 
репортаж.

СТБ

7.25 Х/ф «Два береги».
9.00 Х/ф «Термiново шу-
каю чоловiка».
11.00 Х/ф «Я щаслива».
12.55 Х/ф «Закоханi жiн-
ки».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Закоханi жiн-
ки».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.30 «Небачене Євроба-
чення».
22.55 «Холостяк 7».
0.20 Т/с «Коли ми вдома».

1.15 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
3.50 Абзац.
4.40 Х/ф «Останнiй iз мо-
гiкан».
7.00 Київ вдень та вночi.
11.10 Серця трьох.
13.10 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». (16+).
15.30 Х/ф «Час розплати». 
(16+).
18.00 Абзац.
19.00 Х/ф «Руйнiвник». 
(16+).
21.10 Київ вдень та вночi.
22.20 Х/ф «Пророк». (16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
9.45 Iнсайдер.
10.40 Бiльше нiж правда.
12.00 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
13.25 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).
15.25 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Жанна д̀ Арк». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Секретнi матерiали».
10.25 «Роби бiзнес».
11.00 Д/ф «Помста при-
роди».
16.45 Х/ф «Чорна буря». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Чорна кобра». 
(16+).
21.10 Х/ф «Загнаний». 
(16+).
23.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».

НТН

5.10 Х/ф «Кармелюк».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8». (16+).
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 «Страх у твоєму 
домi».
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Королi втечi». 
(16+).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Голос країни 7».
14.50 Мелодрама «По-
пелюшка з райського 
острова».
16.40 «Вечiрнiй квар-
тал».
18.30 «Розсмiши 
комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сен-
сацiї».
21.15 «Вечiрнiй квар-
тал».
23.05 «Свiтське життя».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.10 Х/ф «Ласкаво про-
симо, або Стороннiм 
вхiд заборонено».
7.50 Х/ф «Сiм старих i 
одна дiвчина».
9.30 «Україна вражає».
10.00 «Євгенiй Мор-
гунов. Нестерпний 
базiкало».
10.50 Х/ф «Самогонни-
ки».
11.10 Х/ф «Пес Барбос i 
незвичайний крос».
11.20 Х/ф «Комедiя 
давно минулих днiв».
13.10 Т/с «Коли на пiв-
день вiдлетять журав-
лi», 1-4 с.
16.40 Х/ф «Чоловiк на 
годину».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Великий бокс. 
Володимир Кличко - 
Ентонi Джошуа».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.00 Т/с «Я дарую тобi 
щастя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Я дарую тобi 
щастя». (16+).
17.30 Т/с «Це було бiля 
моря», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Це було бiля 
моря». (16+).
21.50 Х/ф «Буду вiрною 
дружиною». (16+).

СТБ

5.50 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на Май-
данi».
9.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Холостяк 7».
13.50 «МастерШеф Дiти 
2».
19.05 «Україна має та-
лант! Дiти».
22.10 Т/с «Коли ми вдо-
ма».
23.35 «Давай поговори-
мо про секс 3».
1.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.00 Т/с «Друзi».
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Сiмейка 
Крудс».

6.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.35 Kids̀  Time.
8.45 Ревiзор. Магазини.
10.40 Таємний агент.
11.40 Таємний агент. 
Пост-шоу.
13.10 Вiд пацанки до 
панянки.
15.10 Хто зверху?
17.00 М/ф «Три богатирi 
i Шамаханська цари-
ця». (16+).
18.40 Х/ф «Вартовi га-
лактики». (16+).
21.00 Х/ф «Сходження 
Юпiтер». (12+).
23.20 Х/ф «Нова ера Z». 
(18+).

ICTV

5.40 Факти.
6.00 Х/ф «Бережiть жi-
нок», 1 с.
7.05 Дивитись усiм!
8.00 М i Ж.
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу. Дай-
джест.
10.55 Вiдпустка за об-
мiном.
11.50 Вiдпустка за об-
мiном.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
13.30 Х/ф «Жанна 
Д А̀рк». (16+).
16.25 Х/ф «Острiв Гор-
лорiзiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Трансформе-
ри».
22.40 Х/ф «Спадок Бор-
на». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
9.50 «Бушидо».
11.50 «Зброя».
13.20 Х/ф «Агент Кодi 
Бенкс». (16+).
15.15 Х/ф «Агент Кодi 
Бенкс 2. Пункт призна-
чення - Лондон». (16+).
17.10 Х/ф «Чорна 
кобра». (16+).
19.00 Т/с «Одинак». 
(16+).
22.35 «Угон по-нашо-
му».

НТН

6.10 Х/ф «Чорний три-
кутник».
10.05 Х/ф «Людина в 
зеленому кiмоно».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.15 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Мiцний горi-
шок».
21.00 Х/ф 
«Еквiлiбрiум». (16+).
23.00 Х/ф «Ретроград». 
(16+).

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ. ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 27 квітня

Новий канал

5.40 Абзац.
6.30 Kids̀  Time.
6.35 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.40 Т/с «Щасливi ра-
зом».
14.15 Суперiнтуїцiя.
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.45 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». (16+).

ICTV

4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
11.15 Т/с «Острiв непотрiб-
них людей». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Острiв непо-
трiбних людей». (16+).
13.30 Х/ф «Перевага Бор-
на». (16+).
15.30 Т/с «Пес 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Пес 2». (16+).
17.50 Т/с «Острiв непо-
трiбних людей». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi нови-
ни з К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
23.25 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).

Канал "2+2"

Четвер, 27 квiтня
6.00 М/ф.
8.00 «Територiя обману».
10.00 «Цiлком таємно».
10.30 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 «Вiдеобiмба».
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
17.00 Т/с «Перевiзник 2». 
(16+).
18.00 «Секретнi матерiа-
ли».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.10 Т/с «Схватка». (16+).
21.10 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Темний 
провулок». (16+).
23.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».

НТН

5.20 Х/ф «Кармелюк».
7.55 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8». (16+).
13.50 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 «Страх у твоєму 
домi».
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Королi втечi». 
(16+).

Канал "1+1"

6.20 «На ножах».
8.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i вед-
мiдь».
10.00 «Розсмiши 
комiка».
11.00 «Свiт навиворiт 4: 
В є̀тнам».
12.00 «Свiт навиворiт 2: 
Iндiя».
13.00 «Свiт навиворiт 2: 
Iндiя».
14.00 Т/с «Хороший 
хлопець». (12+).
18.30 «Українськi сен-
сацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Свiтське життя. 
Рiк голосу».
22.00 Комедiя «1+1». 
(16+).

Iнтер

5.45 «Подробицi» - 
«Час».
6.15 Х/ф «Сiм старих i 
одна дiвчина».
7.45 «Великий бокс. 
Володимир Кличко - 
Ентонi Джошуа».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. 
Рай i пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
12.00 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем». (16+).
13.50 Х/ф «Самогонни-
ки».
14.10 Х/ф «Пес Барбос i 
незвичайний крос».
14.20 Х/ф «Її серце».
16.15 Т/с «Фродя», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт Олега 
Вiнника.
23.00 Т/с «Коли на пiв-
день вiдлетять журав-
лi», 1-4 с.

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.20 Т/с «Це було бiля 
моря». (16+).
13.00 Х/ф «Буду вiрною 
дружиною». (16+).
17.00 Т/с «Поки живу, 
люблю», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.
20.00 Т/с «Поки живу, 
люблю». (16+).
21.25 Х/ф «Волошки 
для Василiси».
23.20 Реальна мiстика.

СТБ

5.45 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «Караоке на Май-
данi».
10.50 «Україна має та-
лант! Дiти».
14.00 Х/ф «Дiамантова 
рука».
16.00 «Я соромлюсь 
свого тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Благодiйний 
концерт «Iгри нескоре-
них».
0.10 «Я соромлюсь сво-
го тiла 4».

1.24 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.20 Зона ночi.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка 
Крудс».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Х/ф «Кодекс 
злодiя». (16+).
10.00 Х/ф «Пророк». 
(16+).
12.00 Х/ф «Руйнiвник». 
(16+).
14.10 Х/ф «Вартовi га-
лактики». (16+).
16.40 Х/ф «Сходження 
Юпiтер». (12+).
19.10 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гроб-
ниць».
21.00 Х/ф «Лара Крофт: 
Колиска життя». (16+).
23.10 Х/ф «Ласкаво 
просимо в Зомбiленд». 
(18+).

ICTV

5.15 Факти.
5.40 Х/ф «Бережiть жi-
нок», 2 с.
6.45 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
11.05 Х/ф «Острiв Гор-
лорiзiв».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Острiв Гор-
лорiзiв».
13.35 Х/ф «Спадок Бор-
на». (16+).
16.05 Х/ф «Трансформе-
ри».
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Трансформе-
ри 2: Помста полеглих». 
(16+).
23.25 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
12.00 Т/с «Одинак». 
(16+).
19.20 27 тур ЧУ з фут-
болу: «Чорноморець» 
- «Динамо».
21.25 ПроФутбол.
23.10 «Змiшанi єдино-
борства. UFC».

НТН

5.25 Х/ф «Дорога в 
пекло».
8.30 Т/с «Черговий ян-
гол 2». (16+).
12.00 Х/ф «Мiцний горi-
шок».
13.25 Х/ф «Товариш 
генерал».
15.10 «Легенди карного 
розшуку».
17.30 «Склад злочину».
19.00 Т/с «Я - охоро-
нець». (16+).
22.10 Х/ф «Зникнення 
Елiс Крiд». (18+).
0.05 Х/ф «Еквiлiбрiум». 
(16+).

НЕДІЛЯ, 30 квітня

► Втрачений студентський 
квиток №09638010, виданий 
Промислово-економічним ко-
леджем НАУ 01.09.2013 на ім’я 
– Пасєка Павло Олександрович, 
вважати недійсним.
► Втрачений військовий кви-

ток серія НК №6355944, вида-
ний Славутським РВК Хмель-

ницької області у 1996 р. на ім’я 
– Нюнько Олександр Юрійович, 
вважати недійсним.
► Вважати недійсним втра-

чене свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно серія 
САС №948402, індексний но-
мер 5505758, видане Реєстра-
ційною службою Ірпінського 

міського управління юстиції Ки-
ївської обл. 01.07.2013 на ім’я – 
Битюцький Юрій Анатолійович. 
Реєстраційний номер об’єкта не-
рухомого майна: 90735732109. 
Адреса об’єкта: Київська обл., 
м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. 
Пономарьова, буд. 26, корп. 1, 
приміщення 477.
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ЯК СПАТИ, ЯК СПАТИ, щоб нічого не болілощоб нічого не боліло
Понад третину життя ми проводимо уві сні. Наш відпочинок і здоров’я всього організму 
безпосередньо залежать від того, у якій позі ми спимо і що робимо перед тим, як забратися 
в м’яке, тепле ліжко.

Однак у багатьох людей 
є ті чи інші захворювання, 
які не дають спокійно спати, 
даючи знати про себе саме 
у нічний час. Як допомагати 
собі у таких випадках? 

Болять плечі
При болю в плечах ба-

жано не спати на боці, тим 
більше на хворому. Також 
не варто спати на животі, 
бо плечі зводяться в непра-
вильному положенні. Кра-
щий варіант – сон на спині. 
Покладіть під голову тонку 
подушку. Добре, якщо вона 
буде ортопедична. Другу 
подушку обійміть, поклав-
ши на живіт. При цьому ваші 
плечі будуть знаходитися в 
правильному, стабільному 
положенні.
Але якщо вам не підхо-

дить сон на спині, можете 
спати на боці, протилежно-
му хворому плечу. Зігніть 
ноги і підібгайте їх злегка 
до грудей. Між ніг покладіть 
подушку. Саму руку не мож-
на підкладати під голову, 
оскільки це створює непри-
родне положення плеча.

Болить спина
Почати слід зі зміни ліжка 

– м’який матрац не для вас. 
При болю у спині вкрай важ-
ливо зберігати природний 
вигин хребта. Найдієвішим 
буде знову ж сон на спині. 
Покладіть подушку під ноги 
– це відновить вигин хреб-
та і знизить натяг сухожиль. 
Можна покласти невеликий 
скручений рушник під попе-
рек, що забезпечить додат-
кову підтримку спини.
Якщо ви звикли спати на 

животі, підкладіть під об-
ласть таза невелику подуш-
ку, щоб поперек не подавав-
ся вперед і не прогинався 
надміру.
Для любителів спати на 

боці лікарі радять прийняти 
позу ембріона. Підтягніть 
ноги до живота, при цьому 
спина дугоподібно прогина-
ється. Між ногами покладіть 
невелику подушку – так ви 
не зможете повертати стегна 
і навантажувати поперек.

Біль у шиї
Тут, як і при болю в спині, 

необхідно забезпечити зруч-
не і правильне положення 
шиї.
Найкращий варіант – спа-

ти на спині, поклавши по-
душку під голову і під кожну 
руку. При болю в шиї варто 
особливу увагу приділити 
саме подушці, вибрати орто-
педичну, валикоподібну.
Якщо ви любите спати 

на боці, переконайтеся, що 
ваша подушка не надто ви-
сока. Оптимальна товщина – 
до 15 см. Ідеальна подушка 
повинна бути такої висоти, 
як ширина одного плеча, 
щоб тримати вашу шию в 
правильному положенні.
Якщо спите на животі, ви-

користовуйте ультратонку 
подушку, а краще взагалі 
не спати на животі, оскільки 
в такому положенні шия по-
вернена вбік.

Важко заснути
Звичайно, буде складно 

не чіпати телефон і не сідати 
за комп’ютер перед тим, як 
лягти спати, але ви повинні. 
Це вихід, якщо ви соваєтесь 
кілька годин, перед тим як 
нарешті заснути. Світло від 
гаджетів сильно впливає на 
цикл сну і неспання.

Також мінімум за 6 годин 
до сну не вживайте кофеїн. І 
це не тільки про каву, але і 
кока-колу, енергетики, чор-
ний чай і шоколад.
Робіть вправи вранці і 

ввечері, це допоможе приве-
сти все тіло в тонус, розігна-
ти кров, і заснути буде наба-
гато легше.

Уривчастий сон
Якщо ви часто прокида-

єтеся серед ночі, то крім 
відмови від гаджетів перед 
сном уникайте вживання ал-
коголю. Алкоголь порушує 
водний баланс організму 
і довгу фазу сну. Тому ми і 
прокидаємось посеред ночі.
Крім цього, перевірте, яка 

у вас в кімнаті температура. 
Для сну ідеально +20–22°С. 
Коли дуже жарко, спати важ-
ко. Якщо занадто холодно, є 
ризик захворіти.

Важко прокинутись
Від цієї проблеми, зда-

валося б, страждають абсо-
лютно всі, але, як не дивно, 

її досить легко вирішити. 
Встановлюйте будильник на 
один і той самий час щодня, 
навіть у вихідні. Ну і звичай-
но, щоб встати раніше, по-
трібно раніше лягти спати, а 
це зробити буває ще важче.

Хропіння
При хропінні не варто 

спати на спині. У такій позі 
м’які тканини горла про-
висають, а язик западає, 

створюючи перешкоду руху 
повітря. Приділіть увагу 
подушці. Занадто м’яка по-
душка призводить до заки-
дання голови назад і поси-
лення хропіння. Підніміть 
спинку ліжка або використо-
вуйте додаткову подушку, 
щоб усунути западання язи-
ка, а разом із цим і провоку-
вання хропіння.
Спіть на боці. Так голова 

знаходиться в природно-

Інші проблеми, які заважають 
хорошому сну
Причин виникнення інших проблем зі сном може бути 

безліч: від перенапруги і незручного взуття до проблем із 
травленням і нервовою системою. Тому, щоб із точністю 
визначити причину і вибрати лікування, перш за все вар-
то звернутися до фахівця. Якщо ж здоров’я в порядку, але 
неприємне відчуття залишається, дотримуйтесь загальних 
рекомендацій:

• Якщо вас часто мучить печія у нічний час, то тут до-
поможе сон на лівому боці на піднятій вище подушці. 
Положення на лівому боці захищає від попадання вмісту 
шлунку назад у стравохід, що запобігає печії.

• Болять і ниють ноги вночі? Під час сну кладіть їх 
вище. Для цього підійде валик із ковдри, або можна заки-
нути ноги на спинку ліжка. Венозна кров, що скупчилася 
за день, піде, і ногам стане легше. Також не забувайте 
про легкий масаж стоп перед сном, відмовтеся від міцно-
го чаю і кави мінімум за 6 годин до того, як лягти спати.

МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТЬ

му положенні, руху повітря 
ніщо не заважає.
Робіть гімнастику. Прості 

вправи для мускулатури язи-
ка і горла допоможуть зміц-
нити їх і побороти хропіння.

Судоми
Судоми – це спазми у м’я-

зах, і ночами вони найчасті-
ше бувають в ногах. Майже 
80% всіх людей страждають 
від цієї проблеми незалежно 
від віку. Судоми можуть бути 
результатом хвороб, про-
блем із нервовою системою 
і нестачі мікроелементів. 
Тому, якщо це відбувається 

занадто часто, варто зверну-
тися до лікаря.
Але судоми трапляються 

і в абсолютно здорових лю-
дей. Відбувається це через 
фізичне навантаження, пе-
ревтому м’язів, стрес і сидя-
чу роботу.
Позбутися судом допомо-

жуть будь-які види гімнасти-
ки, що поліпшують розтяжку 
і зміцнюють м’язи ніг. Таким 
засобом може бути, напри-
клад, йога або масаж перед 
сном. Головне – пам’ятати, 
що для досягнення результа-
ту вправи потрібно викону-
вати систематично.



№  16.  21  квітня 2017 року 11ДУХОВНІСТЬ

МИ МАЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ МИ МАЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
КОЖНУ МИТЬ І КОЖЕН ШАНСКОЖНУ МИТЬ І КОЖЕН ШАНС
У Великодні свята нашим співрозмовником став отець Віталій Воєца, священнослужитель 
парафії Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпені (Київська архиєпархія УГКЦ), військово-
медичний капелан.

Отець Віталій, зокре-
ма, ефективно налагодив 
співпрацю в Головному вій-
ськовому клінічному госпі-
талі Збройних Сил України, 
Центральному клінічному 
госпіталі державної прикор-
донної служби України, Ки-
єва. Він згуртував для цьо-
го священиків, монахинь, 
семінаристів та волонтерів, 
які також ревно працюють з 
військовослужбовцями. При-
сутність військово-медичних 
капеланів УГКЦ сьогодні є 
практично постійною в цих 
госпіталях. 

«Це є величезна спільна 
праця, подекуди невидима, 
але вкрай важлива, – заува-
жує о. Віталій. – Ми направ-
ду хочемо бути з тими муж-
німи хлопцями, спілкуватися 
з ними, разом молитися та, 
підтримуючи один одного, 
вести Україну не лише до 
перемоги над ворогами зо-
внішніми, а також до пере-
моги над тими, хто загрожує 
спасінню нашої душі. Постій-
но молимося за всіх Героїв 
України, які після знайом-
ства з нашими капеланами 
навіки оселяються в наших 
серцях. Радіємо успіхам вій-
ськовослужбовців у подолан-
ні духовних і тілесних недуг 
і просимо Божого благосло-
вення для них, їхніх родин 
і побратимів, які невтомно 
несуть своє служіння в лавах 
Збройних Сил України».
Отже, о. Віталій опіку-

ється здоров’ям фізичним і 
духовним. В одній із біблій-
них книг – Псалтирі – ми 
зустрічаємо такі слова: «Дні 
віку нашого – сімдесят літ, а 
як при силі – вісімдесят літ, 
і найкраща пора їх – труд і 
хвороби». Для людини пи-
тання про хвороби завжди 
було актуальним. Чому ми 
хворіємо? Чи є сенс у тер-
пінні фізичних страждань 
під час хвороби? Чи мають 
тілесні хвороби значення для 
духовного життя людини?

«Бог не створив смерті…» 
Святе Письмо свідчить, що 
Бог створив світ доскона-
лим: «І побачив Бог усе, що 
Він створив, і ось, дуже до-
бре воно». Людина – вище 
творіння Боже – теж була 
створена досконалою. Про 
це також говорить Біблія: 
«Я знайшов, що Бог створив 
людину правою». Слід зазна-
чити, що досконалість люди-
ни передбачала відсутність 
хвороб та смерті: «Бог не 
створив смерті і не радіє за-
гибелі живих» і «Бог створив 
людину для нетління і зро-
бив її образом вічного буття 
Свого». 

Хвороби – наслідок гріха 
Однак «заздрістю дияво-

ла ввійшла у світ смерть, і 
зазнають її ті, що належать 
до наділу його». Гріхопадін-
ня перших на Землі людей 
– Адама і Єви – призвело 
до тяжких наслідків. Догма-
тичне «Послання Патріархів 
Східно-Кафоличної Церкви 
про православну віру» від-
значає, що наслідками цього 
гріхопадіння стали «виснаж-
лива праця, скорботи, тілес-
ні немочі, тяжке до певного 

часу життя на землі поневі-
рянь, і наостанок – тілесна 
смерть». 
У житті ми можемо бачити 

свідчення того, що наші при-
страсті, закоренілі гріховні 
руйнівні звички призводять 
до тілесних захворювань. У 
алкоголіків – свої хвороби, 
у курців – свої, у розпусни-
ків – свої... Людина роками 
нищить свій організм, тися-
чоліттями – свою планету, не 
дивно, що при цьому вона 
зазнає труднощів зі здо-
ров’ям і має екологічні про-
блеми. Ще в Старому Запо-
віті Бог, вказуючи на зв’язок 
гріховного життя людини з 
її тілесним здоров’ям, через 
пророка Єремію каже: «Чого 
волаєш ти про рани твої, про 
тяжкість хвороби твоєї? За 
безліч беззаконь твоїх Я зро-
бив тобі це, тому що гріхи 
твої примножилися». Зрозу-
мілі нам і слова Христа, звер-
нені до зціленого Ним: «Ось, 
ти одужав; не гріши більше, 
щоб з тобою не трапилося 
чого гіршого».

Отці Церкви про хвороби 
Преподобний Єфрем 

Сирін стверджує: «Причина 

хвороби – гріх, власна воля, 
а не якась необхідність». 
«Невже всі хвороби від грі-
хів? – запитує святитель Іо-
анн Златоустий. – Не всі, але 
більша частина. Деякі бува-
ють від безпечності. Чрево-
догоджання, пияцтво та без-
діяльність також призводять 
до хвороб». «Хвороби за-
мість єпитимій ідуть. Терпіть 
благодушно: вони будуть, як 
мило у праль», – каже святий 
Феофан Затворник. Препо-
добний Іоанн Ліствичник 
пише, що «хвороби посила-
ються для очищення гріхів, а 
іноді для того, щоб смирити 
гординю». 
Таким чином, отці Церкви 

не вважали хворобу помстою 
або покаранням за гріхи, а 
закликом та засобом до їх 
виправлення. У цьому сенсі 
ми й розуміємо слова Свя-
того Письма: «Кого любить 
Господь, того карає».

Чим допомогти хворій 
людині? 
Церква завжди пропонує 

свою допомогу людині, яка 
перебуває у хворобі. Одним 
із головних засобів лікуван-

Володимир КОСКІН

ня хвороби є Таїнство Євха-
ристії – Причастя Тіла і Крові 
Христових. Розуміння цього 
священнодійства – в єднанні 
людини з Богом, освяченні її 
духовного і тілесного начал. 
Важливо зауважити, що віру-
ючий повинен приступати до 
Причастя з проханням, щоб 
воно звершилося «на зцілен-
ня душі і тіла». За традиці-
єю, цьому Таїнству передує 
Сповідь, завдяки якій люди-
на примиряється з Богом і 
ближніми. 
Людина, яку спіткала 

хвороба, повинна вдавати-
ся до молитви про зцілення, 
але не менш важлива і мо-
литовна турбота про неї з 
боку близьких. Праведники 
зауважують, що «у хворобі, 
і взагалі в немочі тілесній, 
так як і в скорботі, людина 
не може з самого початку 
горіти до Бога вірою і лю-
бов’ю, тому що в скорботі і в 
хворобі серце болить, а віра 
і любов вимагають здорово-
го, спокійного серця». Тому 
обов’язок молитви лягає на 
рідних і близьких хворого. 
На прохання віруючих, у 
храмах часто звершуються 
молебні «за болящих», в чині 
громадського богослужіння є 
особливі прохання і молитви 
про хвору людину. 
Деколи люди прихо-

дять до церкви вже як до 
останньої інстанції, бо все 
перепробували: ворожок, 
екстрасенсів, травознаїв.... 
А Христос, власне, вимагає 
віри: «Якщо ти віриш, я тобі 
допоможу». Батько сказав: «Я 
вірую», – і в цю мить Христос 
зцілює сина. 
Христос прицільно хоче 

працювати над нашими 
хворобами. Ось приклад із 
власного досвіду о. Віталія. 
До однієї з лікарень, куди Го-
сподь покликав його служи-
ти, приїхала мама з дитиною 
з «глухого» села на Черкащи-
ні. Дитині поставили дуже 
важкий діагноз, пов’язаний 
з кишківником, і хлопчик по-
требував складної коштовної 
операції. Мама приходила до 
каплиці зі сльозами на очах, 
сказала о. Віталію: «Отче, не 
маю грошей. Ми бідні, нема 
чого продати. Суми, потрібні 
на ліки, операцію, одужання, 
реабілітацію, сягають фан-
тастичних висот. Я маю з со-
бою лишень 1200 гривень». 
Два тижня син і мати мали 
бути в лікарні на обстежен-
ні, потім мав бути вердикт 
лікарів, що робити далі. Тим 
часом їх безплатно годували 
в лікарні, сину безкоштовно 

зробили обстеження. Та все 
одно мати мусила знайти ша-
лені гроші. Вона приходила 
в каплицю, молилася. Отець 
Віталій сказав: «Пані, давай-
те не будемо молитися, щоб 
Господь послав добрих ліка-
рів, щоб добре пройшла опе-
рація, щоб послав спонсорів 
і кошти. Давайте молитися за 
Божу волю, за здоров’я ва-
шої дитини». – «Ой, отче, я не 
знаю...» Однак вони молили-
ся решту днів за Божу волю і 
здоров’я дитини. 
Через два тижні жінка 

прийшла усміхнена. Отець 
Віталій запитав: «Пані, що 
сталося? Господь покерував і 
знайшли кошти?» – «Ні. Ста-
лося диво». 1200 грн вона 
віддала на якесь надсучасне 
обстеження, сказала: «Го-
споди, я все віддала, а тепер 
втруться в наше життя». І за 
результатами обстеження 
виявилося, що операції не 
потрібно робити, просто є 
комплекс різних масажів, 
реабілітаційних засобів, щоб 
дитина одужала. Вони з тією 
думкою поїхали з Богом до-
дому.

* * *
Отець Віталій: «Тиждень 

перед Великоднем є уні-
кальним. Христос в’їхав у 
Єрусалим на осляті – це 
символ влади не державної, 
а Божої. Ми мали Лазареву 
суботу, коли Христос зробив 
фінальне чудо: не просто 
оздоровив людину від неви-
ліковної недуги, а воскресив. 
Ми будемо переживати події 
Страсного тижня, коли без-
невинного Христа зрадили, 
засудили, завдавали шкоди 
його здоров’ю, розіп’явши 
на хресті. В останні миті сво-
го земного життя він сказав 
розбійнику, що покаявся: 
“Ти зі мною будеш в раю”. А 
другий не покаявся. 
Пам’ятаймо, що ми має-

мо в житті використовувати 
кожну мить і кожен шанс. Не 
відкладаймо наше покаяння 
і духовне життя з фразою “Я 
ще встигну”. Ми не знаємо, 
що буде через 5 хвилин, тож 
мусимо кожної миті перебу-
вати в єдності з Богом. Так, 
ми є вражені гріхом, так, ми 
слабкі люди, так, ми не мо-
жемо багато чого зробити, 
але Христос каже: “Я є силь-
ніший, прийдіть до мене об-
тяжені, і я облегшу вас. Візь-
му ярмо і понесу, щоб вас 
зробити вільними”».

ПОСТАТЬ

ПОМИНАТИ ПОКІЙНИХ ПОМИНАТИ ПОКІЙНИХ потрібно у вівторок, потрібно у вівторок, 
на дев’ятий день після Великодняна дев’ятий день після Великодня
Першу неділю після Великодня називають Провідною, оскільки вона завершує Світлий 
післявеликодній тиждень. У Провідну неділю прийнято поминати померлих. Або на кладовищі, 
або ж у церкві. Люди вірять, що цього дня Бог відпускає з неба душі спочилих – провідати рідних. 
На згадку про родичів на цвинтарях запалюють поминальні свічки. У старих літописах і навіть у 
церковному православному календарі для визначення цієї традиції вживається слово Радониця.

Традиція «дев’ятого дня»
Зокрема, назва Радониця 

означає радість від того, що 
воскрес Христос, і у всьо-
го людства з’явилася надія 
на порятунок душі. За пра-
вилами, поминати помер-
лих потрібно у вівторок, на 
дев’ятий день після Воскре-
сіння – це традиція «дев’ято-
го дня». А ходити на могили 
родичів у неділю, тобто, у 
свій вихідний, люди почали 
ще при СРСР, – пояснюють 
священики. 
Адже у вівторок – офі-

ційний робочий день. Між 

іншим, у сусідній Білорусі 
Радониця – офіційний ви-
хідний. У Росії вихідним цей 
день роблять за рішенням 
губернаторів. В Україні ж у 
цей день на кладовище при-
йти може далеко не кожен, 
тому, пояснюють у храмах, 
панахиди починають здійс-
нювати вже з неділі.

Випивати на кладовищі 
неприпустимо 
На жаль, чимало людей 

неправильно розуміють тра-
дицію поминального дня, і 
для них відвідування могил 

Дмитро ПАНОК
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родичів і близьких перетво-
рюється на пиятику на кладо-
вищі. Нерідко для такої тра-
пези навіть спеціально біля 
могили вкопують у землю 
столи. Священики ж кажуть, 
що на цвинтар не слід прино-
сити спиртне – поминати тре-
ба добром, а від горілки тіль-
ки зло. Взагалі, в ідеалі, до 
кладовища необхідно йти піс-
ля церкви. Підходячи до мо-
гил, необхідно перехрестити-
ся і помолитися за цю душу. 
Якщо є можливість – запро-
сити священика відслужити за 
упокій душі покійного. Також 
можна пригадати щось хоро-
ше, що пов’язує з покійним. 
На цвинтарі хтось заплаче, а 
хтось, навпаки, радітиме, що 
рідна людина, котра важко 
хворіла, відійшла до Бога, і 
смерть для неї стала полег-
шенням тілесних страждань. 
Церква тут суворо не рег-

ламентує прояв людських 
почуттів, звісно, якщо вони 
не носять гріховний харак-
тер. Також можна роздати 
милостиню, саме роздати, а 
не їсти її на кладовищі. Якщо 
поруч нікого немає, можна 
залишити на могилі яєчко, 
паску. Адже ми знаємо, що на 

кладовища у ці дні приходять 
нужденні. Також у поминаль-
ний день на могилі можна 
прибрати, якщо ви не встигли 
це зробити заздалегідь.
Дослідники вважають, що 

традиція пригощатися на кла-
довищі сягає корінням у язич-
ницькі часи, коли на могилах 
влаштовували трапезу: їли, 
пили, танцювали і співали ве-
селі пісні. 

Дещо про забобони 
Один з найпоширеніших із 

них стосується того, чи можна 
заходити до кладовища не з 
центрального входу. Вияв-
ляється, звичай заходити на 
цвинтар з центрального вхо-
ду пов’язаний з існуванням 
на території кладовища хра-
мів і каплиць. Раніше люди-
на, заходячи з центрального 
входу, молилася в каплиці, 
ставила свічку, а потім пря-
мувала на могили близьких 
людей. Так потрібно робити 
й сьогодні. Але якщо на цвин-
тарі немає храму, то немає 
значення, звідки до нього за-
ходити, адже нині кладовища 
можуть займати не один гек-
тар. Та й під’їздів до кожного 
може бути кілька.
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ЯК ЗАХИСТИТИ КВІТУЧИЙ САД ЯК ЗАХИСТИТИ КВІТУЧИЙ САД 
ВІД ВЕСНЯНИХ ЗАМОРОЗКІВВІД ВЕСНЯНИХ ЗАМОРОЗКІВ
На наші сади і угіддя «напало» похолодання з нічними заморозками. Що дуже погано 
– холодне повітря може у нас оселитися десь на тиждень, як мінімум (так вважають 
синоптики). Наших читачів цікавить, як з цим боротися. Як врятувати майбутній урожай? За 
порадою ми звернулися до жителя Ірпеня Петра Вольвача, вченого-садівника, академіка 
Української академії екологічних наук.

Найбільш небезпечні 
весняні заморозки в період 
цвітіння і в перші дні росту 
зав’язей плодів і ягід. Всі за-
ходи захисту саду від замо-
розків дуже складні. 
Бутони більшості пло-

дових і ягідних рослин по-
шкоджуються заморозками 
при -4°С, квітки – при -2°С, 
а молоді зав’язі плодів вже 
при -1°С. 
Особливо пошкоджують-

ся дерева, що ростуть у по-
нижених місцях рельєфу, у 
замкнутих улоговинах, на 
непродувних галявинах. 
З відкритих високих місць 
важке холодне повітря стікає 
в більш низькі, де накопичу-
ється і стоїть тривалий час. 
Сади, розташовані на бе-

регах великих водойм, по-
шкоджуються заморозками 
рідко. 

Зволожений і щільний 
ґрунт менше охолоджується, 
ніж пухкий і сухий. 
Поверхня, покрита рос-

линністю, охолоджується 
сильніше, ніж земля під па-
ром. 
Звідси видно, що дуже 

важливо вибрати правиль-
не місце для розбивки саду 
і дотримуватися правил 
агротехніки при вирощуван-
ні плодових дерев і ягідних 
кущів. 
Зрозуміло, що ягідні кущі 

більше піддаються замороз-
кам, оскільки температура 
біля поверхні ґрунту нижча, 
ніж на відстані 2-3 м від зем-
лі. Але при цьому ніжні квіти 
яблуньки пошкоджуються 
вже при температурі -1,7°С. 
А аґрус і смородина можуть 
витримати до -2°С. Чим мо-
лодші кущики, тим більше 
вони чутливі до холоду. 

Обкурювання 
Дерева рятують багаття-

ми. Це, мабуть, найвитрат-
ніший за часом і зусиллями 
метод. По-перше, вико-
ристовують сирі дрова, во-
логу солому, сіно або гілки 
дерев, які не просто горять, 
а саме чадять, димлять, щоб 
дим стелився над землею, 
захищаючи кущі і дерева. 
Особливо це важливо для 
молодих дерев, чиї корені 
ще не пішли глибоко в зем-
лю і які мороз може запро-
сто вбити. 
По-друге, потрібно сте-

жити, щоб вогнища не роз-
палилися, щоб дим зберігав 
потрібну густоту. Для цього 
досвідчені садівники радять 
спорудити «димовий курінь» 
– тобто великі колоди поста-
вити трикутником, всереди-
ні якого горітимуть дрова, а 

зовні насипати вологу тра-
ву, сіно, солому, бадилля – 
загалом, все, що знайдеться 
під рукою. 
По-третє, відстань між 

багаттям і деревами має 
бути не менше 4-5 м (щоб 
випадково не пошкодити ко-
ріння). При цьому дим має 
ніби огортати ковдрою весь 
сад. Тому часто садівники не 
сплять всю ніч. 
На сьогодні у продажу є 

спеціальні димові шашки, 
дим яких покриває росли-
ни шаром парафіну, що не 

дозволяє холодній росі уві-
братися у верхні шари рос-
линної тканини і зруйнувати 
їх при утворенні льоду. Такі 
шашки здатні захистити рос-
лини в саду при похолодан-
ні до -4°С. 
Однак існує «але». Обку-

рювати сад у межах населе-
ного пункту не екологічно. 
Дим є дим. 

Дощування 
Мілкодисперсний полив 

може найефективніше захи-
стити ніжні кущі від морозів 
– зволожений ґрунт менше 
остигає. Особливо полив 
ефективний, якщо темпера-
тура не опускається нижче 
-3°С. 

Напередодні замороз-
ків потрібно рясно полити 
землю, причому саме дріб-
нодисперсним дощуванням. 
Це забезпечить потрібне ви-
паровування, яке допоможе 
захистити листя і коріння від 
морозу. Дуже ефективно з 
димленням вогнищами. 

Укривання 
Кущі перед заморозка-

ми можна накрити. Плівку 
потрібно накинути на дуги, 
встановлені навколо кущів. 
Стежте, щоб не було контак-
ту з листям, інакше ранкова 
роса може вбити ніжну зе-
лень. Димові шашки, вста-
новлені всередині таких ку-
полів, теж допоможуть.

Підготував Володимир КОСКІН Важливо знати 
Передвісники замороз-

ків – суха, безвітряна по-
года, різке зниження тем-
ператури ввечері. Зростає 
тиск, небо прояснюється, 
висипають зірки. У приро-
ді настає цілковита тиша, 
навіть солов’ї та жаби пе-
рестають співати.

ВАРТО ЗНАТИ

ВИГОТОВЛЯЄМО ПРАВИЛЬНУ ВИГОТОВЛЯЄМО ПРАВИЛЬНУ 
ШПАКІВНЮШПАКІВНЮ
Щоб убезпечити сад від шкідливих комах, подбати про птахів і подарувати собі радість 
спостережень за життям пернатих, облаштуйте в саду хатинку для птахів. Шпаківня – це 
житло для дрібних птахів. Усупереч назві у такій хатинці можуть жити не лише шпаки, а й 
синиці, мухоловки, трясогузки, горобці та інші птахи, звиклі гніздитися в дуплах. Шпаківню 
можна купити, а можна зробити самостійно.

З чого зробити 
шпаківню?
Якщо ви вирішили за-

вести шпаківню, майте на 
увазі, що це, насамперед, 
хатинка для птахів, а вже по-
тім окраса саду. Тому до ви-
бору матеріалів слід підійти 
відповідально.

Шпаківня з пляшки 
або картонного 
пакету
З підручних матеріалів 

умільці можуть зробити 
практично що завгодно. 
Іноді можна зустріти шпаків-
ні, зроблені з пластикових 
пляшок або упаковок «Tetra 
Pak». Так, виглядає така хат-
ка дуже оригінально, але чи 
комфортно в ній її «мешкан-
цям»?
Пластик – матеріал нена-

туральний, гладкий і прозо-
рий, що несе масу незручно-
стей для птахів. Надлишкове 
світло, слизька поверхня і 
повітронепроникність плас-
тику робить життя птахів у 
такій шпаківні неможливим. 
Тому ліпше зробити з пляш-
ки хіба що годівницю для 
пернатих.
Також не варто облашто-

вувати шпаківню з пакетів 
від молочної продукції і со-
ків. По-перше, така «житло-
ва площа» замала для птаха, 
а по-друге, всередині упа-
ковка з-під соку зроблена 
з фольги, що небажано для 
пернатих і згубно впливає 
на кладку яєць через нагрі-
вання від сонця.

Шпаківня з фанери
Можливо, хтось здиву-

ється, але робити шпаківні з 
фанери, ДВП, ДСП і подіб-
них матеріалів категорично 
не можна. Справа в тому, 
що при виготовлені цих ма-
теріалів застосовуються різ-
ні хімічні речовини, випари 
яких шкідливі для птахів. А 
ще фанера недостатньо до-
бре зберігає тепло.
Враховуючи ці властиво-

сті фанери і подібних ма-
теріалів, краще обмежитися 
декоративним використан-
ням таких хатинок у саду.

Дерев’яна шпаківня
Хвойні породи дерев не 

годяться для шпаківні, бо з 
часом почнеться виділення 
смол – стіни хатинки стануть 
липкими. Ідеальний матері-
ал – деревина вільхи, осики, 
берези, дуба, клена тощо.
Орнітологи стверджують, 

що шпаківні для птахів не-
обхідно робити з дерев’я-
них дошок товщиною 2-3 
см, бажано – необроблених. 
Внутрішні стінки мають бути 
шершавими – так птахам 

зручніше пересуватися все-
редині хатки.

Шпаківня з дощок
Класичний варіант – шпа-

ківня з необтесаних доще-
чок. Можливо, виглядає 
вона простенько, але птахам 
живеться в ній дуже добре.
Врахуйте, що птахи не 

обов’язково негайно засе-
ляться у змайстровану шпа-
ківню. Іноді, щоб освоїти 
нове житло, птахам потріб-
но чимало часу, буває, що 
й рік.

Шпаківня з колоди
Красиві шпаківні вихо-

дять зі старих колод. Від 
дерева, що загинуло, ді-
аметром 15–20 см відпи-
ляйте шматок довжиною 
30–40 см. Поверхню треба 
трохи зачистити, відпиляти 
2 круга товщиною 4 см (для 
підлоги і даху). Серцеви-
ну колоди виріжте, зробіть 
отвір для входу (вічко), при-
бийте дах і підлогу, не за-
будьте про жердинку.

Така шпаківня органіч-
но впишеться в природний 
пейзаж.

Виготовлення 
шпаківні: корисні 
поради
Стандартні розміри шпа-

ківні, у якій птахи почува-
тимуться добре, – 30 см у 
висоту, 15–20 см у шири-
ну. Діаметр вічка (входу) – 
3–5 см, розміри «прогулян-
кової» жердинки – 4–5 см у 
довжину і 1 см у діаметрі.
Піддашок шпаківні має 

виступати вперед хоча б на 
5 см – це допоможе захисти-
ти вічко від дощу і цікавості 
котів. Дах або передню стін-
ку зробіть відкидними, щоб 
у кінці сезону хатинку було 
зручно прибирати. Також 
забезпечте вентиляцію: в ос-
нові конструкції просверд-
літь 4 отвори по 6 мм у ді-
аметрі, і по 1-2 таких само 
отвори вгорі бічних стінок 
шпаківні.

Як прикрасити 
шпаківню?
Є дві протилежні думки 

щодо фарбування шпаківні. 
За однією – птахам байдуже, 
якого кольору їхнє житло, 
аби не було різких запахів 
і фарба була нетоксичною. 
За другою – у природному 
середовищі житла птахів не 
вирізняються яскравими ко-
льорами, а отже, звичніше і 
комфортніше, якщо шпаків-
ня буде в природній кольо-
ровій гамі.

Як правильно 
повісити 
шпаківню?
Пам’ятайте, для птахів 

важливі безпека і комфорт. 
Тож оптимальна висота ха-
тинки – 3–5 м над рівнем 
землі. Це достатньо високо, 
щоб обмежити зазіхання хи-
жаків, і водночас зручно для 
щорічного профілактичного 
прибирання.
Якщо відомо, які вітри 

переважають у ваших краях, 
то розташовуйте шпаківню 
на затишному боці. Напри-
клад, при частих північ-
но-західних вітрах хатинку 
для птахів краще повісити 
на південно-східному боці 
будівлі (або так, щоби вхід у 
шпаківню «дивився» на пів-
денний схід).
Якщо плануєте кілька 

шпаківень, врахуйте – від-
стань між ними має бути не 
менше 25 м, бо пернаті не 
люблять близького сусід-
ства.

Не вішайте шпаківню у 
надто освітленому місці – 
птахам буде некомфортно 
на осонні. Якщо прилашто-
вуєте шпаківню на дереві, 
прослідкуйте, щоб поблизу 
не було гілок, по яких до 
птахів може дістатися кіт. 
Орієнтуйте хатинку або 
строго вертикально, або з 
невеликим нахилом уперед 
– пташенятам буде зручніше 
пнутися до виходу, а сама 
конструкція буде надійніше 
захищена від негоди.
Готову шпаківню закрі-

піть на дерев’яній тичці, а 
вже тичку із хаткою примо-
тайте до дерева дротом або 
мотузкою, попередньо під-
клавши під неї шмат ткани-
ни (згодиться і мішковина), 
щоб зменшити пошкоджен-
ня дерева. Або прикріпіть 
тичку зі шпаківнею до стіни 
будинку. Шпаківня не має 
розгойдуватися від вітру, 
тому подбайте про надій-
ність кріплення.

За матеріалами Інтернет

СВОЇМИ РУКАМИ

Варіант схеми найпростішої шпаківні
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ОВЕН (21.03–20.04)
Тиждень виявиться 
яскравим, динамiчним 
i продуктивним. Ви 

багато спiлкуватиметеся, але не 
поспiшайте записувати в друзi 

нових знайомих.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Цей тиждень буде спри-
ятливий для вирiшення 

старих проблем i створення 
нових. Краще вибрати перше. 
Намагайтеся бути стримани-
ми i не псувати взаємини з 
начальством, iнакше мрiя про 
збiльшення зарплати залишиться 
мрiєю назавжди.

БЛИЗНЮКИ (22.05–
21.06)
Тиждень обiцяє бути 
вдалим, але за умови, 

що ви перестанете витати в 
хмарах i почнете поєднувати 
пiдказки iнтуїцiї з реальними 
можливостями. У понедiлок роз-

раховуйте на допомогу 
друзiв.
РАК (22.06–23.07)
Цього тижня настрiй 

(та i стан) може вияви-
тися абсолютно неробочим. 
Намагайтеся зiбратися, оскiльки 
саме зараз ви зможете вирiшити 
навiть найбiльш, здавалося б, 
складнi проблеми у професiйнiй 

сферi.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Цього тижня можливе 
знайомство з цiкави-

ми людьми. Прислухайтеся до 
випадково отриманих порад. 
Життя вiдкриє перед вами новi 
перспективи в роботi.

ДIВА (24.08–23.09)
Намагайтеся намiтити 
плани на тиждень. Захи-
стiть себе вiд непотрiб-

них контактiв, вони не принесуть 
вам нiчого, окрiм розчарування.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Скромнiсть прикраша-
тиме вас i позбавить 
вiд непорозумiнь i 
конфлiктних ситуацiй. 

А ось за свої права доведеться 
боротися: пiдберiть належне 
аргументування, тодi до вас 
прислухаються.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
На початку тиж-
ня спробуйте бути 
пунктуальнiшими i не 

спiзнюйтеся на роботу. Якщо ви 
кудись вирушаєте, то приходьте 
в потрiбне мiсце заздалегідь.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–
21.12)
Якщо довгоочiкувана 

вiдпустка попереду або вже 
починається, вiд’їзд призначайте 
або на понедiлок, або на вихiд-
нi. Першу половину тижня вас 
радуватимуть зустрiчi з друзями.

КОЗЕРIГ (22.12–
20.01)
У першiй половинi 
тижня будьте обереж-

нiшi в дiях i висловлюваннях про 
своє ставлення до будь-чого. У 
понедiлок вiрогiднi конфлiктнi 
ситуацiї.

ВОДОЛIЙ (21.01–
19.02)
Цей тиждень подарує 
новi сили для досяг-
нення поставленої 

мети. Наступає дуже важливий 
перiод, протягом якого вас чекає 
значне просування в справах.

РИБИ (20.02–20.03)
Перша половина 
тижня буде 

продуктивнiша, нiж друга, 
тому всi важливi справи краще 
планувати на початку цього 
перiоду.

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 24–30  квiтня  2017 року  Смачні страви з картопліСмачні страви з картоплі

Найбільш прості страви з 
картоплі. Не дарма її нази-
вають другим хлібом. Скіль-
ки різних варіантів страв – і 
все дуже смачні. Приготуй-
те зрази (одну з улюблених 
українських страв) – ситні, 
смачні і готуються швидко.
Зрази з капустою/м’ясом
Інгредієнти
Для тіста:
• 1 кг картоплі;
• 4-5 ст. л. борошна;
• сіль, перець;
• 50 г вершкового масла.
Для начинки:
• 0,5 кг квашеної ка-

пусти;
• 2 морквини;
• 2 цибулини.
Для м’ясної начинки:
• 0,5 кг м’ясного фаршу;
• 2 цибулини;

• 3 зубчики часнику і 
стільки ж кореня імбиру;

• 200 г печериць.
Приготування

• У підсоленій воді відва-
рюємо очищену картоплю, 
товчемо, за бажанням мож-
на додати вершкове масло.

• Поки картопля ще те-
пла, всипаємо поступово 
просіяне борошно, добре 

вимішуємо тісто, можна 
трішки поперчити.

• Тісто має вийти м’яким, 
еластичним і не прилипати 
до рук.

• Відразу ж формуємо 
зрази, бо якщо тісто охо-
лоне, воно стане твердим, 
і з’являтися грудочки, тому 
начинку готуємо перед при-
готуванням тіста.

• Для приготування на-
чинки з квашеної капусти 

СМАЧНО І ПРОСТО

тремо на тертушці очи-
щену і промиту моркву.

• Очищаємо й наріза-
ємо дрібними кубиками 
цибулю, обсмажуємо в 
розігрітій олії до золоти-
стої скориночки, додає-
мо до неї терту моркву й 
обсмажуємо разом.

• Квашену капусту до-
бре віджимаємо від соку 
і змішуємо з обсмаже-
ною цибулею з морквою.

• Столовою ложкою 
беремо тісто, розминає-
мо його руками, викла-
даємо начинку, защипує-
мо спочатку як вареник, 
потім формуємо зрази 
овальної форми.

• Приготовані зрази 
викладаємо в розігріту 
олію і смажимо на ско-
вороді до рум’яної ско-
ринки.

• Можна зрази попе-
редньо обкачати в бо-
рошні або панірувальних 
сухарях.

• Зрази будуть ще 
смачнішими, якщо після 
обсмажування постави-
ти їх в духовку на 30 хв, 
виклавши на лист або в 
каструлю.

• Можна використо-
вувати різні начинки, 
наприклад грибну або 
м’ясну.
М’ясна начинка най-

смачніша, для її приго-
тування імбир і часник 
подрібнюємо й обсма-
жуємо в олії. Потім їх 
виймаємо, а на цій олії 
обсмажуємо подрібнену 
цибулю до золотистого 
кольору, потім додає-
мо нарізані кубиками 
очищені шампіньйони і 
смажимо разом до випа-
ровування рідини. Потім 
до обсмаженої цибулі та 
грибів додаємо фарш, 
солимо, перчимо за сма-
ком, добре перемішуємо 
й обсмажуємо до готов-
ності.
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Кожен із нас розуміє, що 
придбання образотворчих 
навичок надзвичайно важли-
ве і для дорослого, і для ди-
тини. Науково доведено, що 
тонкі рухи пальців рук (дріб-
на моторика) безпосеред-
ньо впливають на розвиток 
рухових (моторних) центрів 
мови.
Таким чином під час ри-

сування з натури потужно 
розвивається не тільки рука 
автора, чіткість його зору, 
а й мислення, мова. Роз-
повідаючи про свій ново-
створений малюнок, автор 
(дорослий, юний чи малеча) 
вчиться підбирати потрібні 
слова, красиво і правиль-
но формувати свої думки. 
Підвищується концентрація 
уваги, розвивається логічне 
та образне мислення, адже 
той, хто рисує, знайомиться 
й вивчає предмети різних 
форм, величин, кольорів, 
вчиться помічати у навко-
лишньому світі непомітні на 
перший погляд деталі, що 
активно розвивають творчу 
уяву, фантазію, формують 
художній смак.

Техніки в допомогу
Почати творчу роботу з 

натури можна, наприклад, 
застосовуючи художній ма-
теріал «вугілля», що дозволяє 
отримати лінію оксамито-
вого чорного кольору, або 
димчасте розтушовування, 
або чіткі глибоко чорні лінії. 
У такий спосіб можна лег-
ко передавати різноманітні 
форми дерев, що ростуть у 
парках, скверах нашого гар-
ного зеленого міста.
Рисування ж одним ко-

льором (техніка «гризайль») 
передбачає розвиток умінь 
відволіктися від «справж-
нього кольору» предметів, 

проявити фантазію, бажання 
намалювати малюнок такою 
фарбою, якою хочеться, до-
помагає освоїти виразні ха-
рактеристики кожного кольо-
ру, зрозуміти їх своєрідність 
і можливості в створенні ху-
дожнього образу в малюнку, 
передачі його настрою. Ма-
лювання одним кольором 
застосовується при освоєнні 
холодної і теплої колірної 
гами, для освоєння емоцій-
ної характеристики кольору.
Для письма на вологому 

папері акварельними фар-
бами застосовується ефект 
м’якого розтікання фарб на 
аркуші, їхнього змішання, у 
результаті чого утворюються 
плавні тонкі переходи кольо-
рів і відтінків.

«Асорті» (створення ко-
лективних робіт) має чудові 
особливості: колективний 
творчий процес радує усіх 
його учасників, тому що ко-
жен відчуває себе причетним 
до отриманого загального 
результату; а малюнок, ство-
рений спільними зусиллями, 
має ефект більш вражаючий, 
ніж створений індивідуально 
і сприймається кожним ав-

тором як результат спільної 
творчої праці, що надихає.
Одразу після травневих 

свят усі бажаючі рисувати 
з натури зможуть приєдна-
тися до творчої роботи ви-
хованців «Irpen Art School», 
що буде активно відбуватися 
у скверах і парках Ірпеня. 
Тому слідкуйте за новина-
ми на офіційній сторінці 
художньої школи у мережі 
Фейсбук: facebook.com/irpen.
art.school і насолоджуйте-
ся власною продуктивною 
творчістю!

РЕКЛАМА

Про користь рисування з натуриПро користь рисування з натури
Чимало ситуацій трапляється у нашому житті, 
коли ми, намагаючись встигнути скрізь і усюди, 
надаємо буденним моментам більшого значення, ніж 
здоровому відпочинку, інтелектуальній розрядці, 
перезавантаженню психологічної і нервової систем. 
Продуктивні й водночас творчі види діяльності як, 
наприклад, рисування з натури, відсторонюються за 
браком часу. Говоримо про надважливість цієї складової 
повноцінного життя і дорослих, і дітей.

Євгенія ХАРГРІ, 
директор Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»

Художня школа 
академічного рисунку 
і живопису «Irpen Art 
School» 
Розпочато набір у 

навчальні групи на робочий 
день – НЕДІЛЮ. Вікова кате-
горія учнів – від 8-ми років.
Також пропонуємо усім 

охочим до малювання відві-
дати перше пробне заняття, 
протягом якого відбувається:
► малювання етюду, на-

тюрморту з натури олівцем 
на форматі А3;
► знайомство потен-

ційного учня з видами на-
вчальних програм і творчою 
атмосферою школи;
► складання худож-

ньо-педагогічного плану 
подальшої роботи з учнем, 
формування графіку 
відвідування, визначення 
навчальної групи на основі 
результатів короткостроко-
вого завдання і побажань 
учня;
Вартість: 100 грн. Трива-

лість – 1 година. Матеріали 
входять у вартість заняття. 
Контакти:
(050)147-32-52, (068)166-
37-34. Або зробіть заявку на 
сайті: artschool.hurgri.com.
Адреса: м. Ірпінь, 
вул. Єрощенка, 14.
Зростаємо творчо 

разом!

ІРПІНЬ МИСТЕЦЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД 
З ПОПЕРЕДНЬОГО НОМЕРА

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
Народні прикмети 

21–28 квітня

Не ламай піч: ще надворі квітнева ніч.
Квітень дає пораду – висівай розсаду.
Мокрий квітень, сухий май – для картоплі буде рай.
Сухий квітень, мокрий май – буде жито, як гай.
Дощ у квітневу днину – до душі селянину.
Квітневий сніг, як жіночий плач, швидко минає.
Роботи квітневої на май не відкладай – будеш мати 
коровай.
У квітні вітер з південного заходу – буде тривала 
негода.
Прилетів у квітні жайвір – до тепла, а зяблик – до 
холоду.

Іменини
21 квітня. Родіона. На Родіона сонце червоне з ясним 

місяцем зустрічаються. Якщо цього дня добра погода – 
буде погоже літо, а якщо негода – холодне, дощове.

22 квітня. Вадима Джерельника. Цього дня ходили до 
джерел, чистили їх, примовляючи: «Підземна водиця, від-
микаємо тобі дороги весняні!» – а потім з любов’ю брали 
з них воду, умивалися і пили – на здоров’я.

23 квітня. Терентія Маревного. Якщо на Терентія сон-
це сходить у туманному серпанку – рік буде хлібородний, 
а якщо викотиться із-за гір як на долоню, то доведеться 
землю переорювати, заново сіяти.

24 квітня. Антипа. Раніше казали: якщо Антип без 
води, то селянам не зерна від поля чекати, а біди.

25 квітня. Василя Парійського. Говорили раніше: на 
Василя Парійського весна землю парить. Якщо цього дня 
тепло і сонячно, то і рік буде родючим.

26 квітня. Фомаїди Медунки. Цього дня зацвітала ме-
дунка. Люди давно зауважили, що споживання медунки 
благотворно впливає на організм людини.

27 квітня. Мартина Лісогона. Вважалося, що цього 
дня лисиці переселяються зі старих у нові нори.

За матеріалами www.meteo.ua

Магнітні бурі на наступному тижні 
Упродовж квітня спостерігається серйозний прояв со-

нячної активності, у тому числі можливі магнітні бурі, осо-
бливо відчутні у третій декаді місяця.
Магнітні коливання можливі 27, 28, 29, 30 квітня.
Серйозні магнітні бурі очікуються 24, 25, 26 квітня.
Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коли-

вань чутливі до них люди часто відчувають головний біль, 
безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, 
загострення хронічних захворювань, зниження працез-
датності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стре-
си і депресії.

Муніципальна варта м. Ірпінь
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ІНСПЕКТОРІВ
ВИМОГІ ДО КАНДИДАТІВ:

- відсутність судимості, інших проблем із 
законом, алкогольної та наркотичної залеж-
ності;

- добра фізична форма;
- дисциплінованість, відповідальність, комунікабель-

ність, готовність навчатися та працювати в команді, стре-
состійкість.
БАЖАНО:

- вища, або середньо-спеціальна освіта;
- служба у збройних силах;
- досвід роботи у правоохоронних органах, або охо-

ронних структурах;
- вік від 20 до 45 років;

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКІ:
- охорона громадського порядку, прав, свобод та інте-

ресів громадян;
- охорона матеріальних цінностей.

МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування;
- своєчасну достойну і стабільну заробітною платню 

(400 грн за добу), премії;
- кар’єрне зростання;
- безкоштовну спецформу.

Звертатися за телефоном: (098) 302-06-12. 
Контактна особа – Олег Павлович.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА 
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
Гостомельська селищна рада оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади головного спеціаліста, 
юриста.
Вимоги до кандидата: 
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістр, спеціаліст;
– досвід роботи за професією не менш як п’ять років; 
– знання вимог законодавства.
За довідками звертатися в Гостомельську селищну 

раду. Селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 
(каб. 3) або за телефоном: (04597) 32-007.

Повідомлення про викиди
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙТ ОІЛ» 

(юридична адреса 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, 25 та фактична адреса майданчика: Київська обл., 
м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Ковельська, буд. 3), повідомляє 
про наміри щодо отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.
Основним видом діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» є роздріб-

на торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є підзем-

ні резервуари для тимчасового зберігання палива (6 од.) 
та паливо-розподільні колонки Gilbarco Salzkotten та Tatsuno 
Bench. А також пункт АГНП, який призначено для прийман-
ня, тимчасового зберігання та заправки автотранспорту, 
що обладнаний газобалонним устаткуванням на зріджено-
му вуглеводневому газу (газу автомобільного Plus).
Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику – 

13, з яких – 7 організованих та 6 неорганізованих. 
Джерелами викидається 4 найменування забруднюючих 

речовин: НМЛОС: вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець) – 0,061 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, в 
перерахунку на вуглець) – 4,17 т/рік, пропан – 0,14 т/рік, 
бутан – 0,202 т/рік. Потужність викидів: 1,05 т/рік.
Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про 

те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж 
нормативні граничнодопустимі викиди. 
Зауваження та пропозиції громадських організацій та 

окремих громадян щодо намірів підприємства просимо 
надсилати в місячний термін до Ірпінської міської ради до 
відділу ЖКГ за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2, тел.: (04597) 61-400, (04597) 57-552.

***
Жінка – чоловікові:
— Уявляю, які страшні 

підозри зародилися в твоїй 
голові, коли я зникла на два 
дні.

— Так. Я зразу подумав, 
що ти повернешся.

***
— Ти замінив рибкам 

воду в акваріумі?
— Ні, матусю, вони ще 

цієї не випили.

***
Оскаженілий чоловік влі-

тає додому:
— Марино, я знаю все!

— Зараз перевіримо, 
спокійно відповідає жінка. – 
Ну, скажи, скільки приток у 
Дунаю?

***
Критик:
— Яка чудова річ! Яке 

бачення. Яка експресія!
Художник:
— Так. Це як раз те міс-

це, в яке я витираю фарби.

***
Син питає батька:
— Батьку, хто такий ма-

сажист?
— Це чоловік, котрий 

отримує від жінки кошти за 
те, за що інші отримують по 
морді.

АНЕКДОТИ
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Ірпінь
21–28 квітня – Книжко-

во-ілюстративна виставка 
«Життя після Чорнобиля». 
Центральна бібліотека.

21–30 квітня – Виставка 
дитячих малюнків «Той чор-
ний квітень не забути…». 
Центральна бібліотека.

22 квітня (сб) – Еколо-
гічний відео-журнал «Еколо-
гічний вісник». Центральна 
бібліотека.

25 квітня (вт) – Еколо-
гічний тиждень «Екологія. 
Суспільство. Духовність». 
Центральна бібліотека.

25 квітня (вт) 13:00 – 
Тематичний захід «Чорно-
биль…». Центральний бу-
динок культури.

25 квітня (вт) 17:00 – 
Шкільний конкурс вокаль-
них та інструментальних 
ансамблів малих форм 
«Гармонія». Ірпінська дитя-
ча музична школа.

26 квітня (ср) 10:00 – 
Тематичний захід «Пам’я-
таємо». Пам’ятник В. Пра-
вику.

26 квітня (ср) 12:00 – 
Міжнародний день пам’яті 
жeртв радіаційних аварій 
і катастроф. Паркова зона 
біля пам’ятника по вул. Свя-
то-Покровській.

26 квітня (ср) 17:00 – 
Конкурс на краще виконан-
ня джазових творів «В ритмі 

джазу» (номінації: молод-
ша, старша вікові категорії 
та ансамблі). Ірпінська ди-
тяча музична школа.

27 квітня (чт) 17:00 – 
Конкурс «Ораторське мис-
тецтво» серед учнів 8 кл. 
Ірпінська дитяча музична 
школа.
Експозиція про історію 

і сьогодення Ірпінського 
краю та виставка «Герої 
нашого часу» (про наших 
земляків, які загинули в зоні 
АТО). Ірпінський істори-
ко-краєзнавчий музей.

Гостомель
21 квітня (пт) – Вірту-

альна мандрівка «Земля на 
долонях Всесвіту». Госто-
мельська філія центральної 
бібліотеки.

21 і 28 квітня (пт) 17:00 
– «Молодіжний клуб». Куль-
турно-оздоровчий комп-
лекс.

21–28 квітня – Вистав-
ка-спогад «Чорнобильська 
катастрофа – біль України». 
Гостомельська філія цен-
тральної бібліотеки.

22 і 29 квітня (сб) 12:00 
– Дитячий клуб. Культур-
но-оздоровчий комплекс.

22 і 29 квітня (сб) 10:00 
– Перегляд фільмів і муль-
тфільмів. Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

23 і 30 квітня (нд) 
15:00 – Кінофільм для до-
рослих. Будинок культури.

24 квітня (пн) 15:00 – 
«Зустрічі старшого поколін-
ня» Культурно-оздоровчий 
комплекс.

25 квітня (вт) 16:00 – 
Перегляд фільмів і муль-
тфільмів. Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

26 квітня (ср) 15:00 – 
Мультфільм для дітей. Бу-
динок культури.

26 квітня (ср) 18:00 – 
Показ д/ф «ЗОНА МОВЧАН-
НЯ». Будинок культури.

27 квітня (чт) 15:00 – 
Декупаж та вироби «Змай-
струй сам». Культурно-оз-
доровчий комплекс.

29 квітня (сб) 17:00 – 
Майстер-клас бального тан-
цю до Міжнародного дня 
танцю. Будинок культури.

29 квітня (сб) 21:00 – 
Вечір відпочинку молоді. 
Будинок культури.

Коцюбинське
26 квітня (ср) 13:00 – 

День пам’яті «Чорнобиль-
ська трагедія… 21 рік по 
тому». Будинок культури.

Романівка
22 квітня (сб) 15:00 – 

«Театральний лікбез». Лек-
торій-бесіда «Як театр впли-
ває на життя». Клуб.

РЕКЛАМА

ПОВІДОМЛЕНЯ 
ПРО ВИКИДИ
Приватне акціонерне то-

вариство «Ветропак Госто-
мельський Склозавод», що 
розташоване за адресою: 
08290, Київська обл., м. Ір-
пінь, смт Гостомель, пл. Ре-
кунова, буд. 2, повідомляє 
про наміри отримання (про-
довження терміну дії) дозво-
лу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне пові-
тря.
ПрАТ «Ветропак Госто-

мельський Склозавод» 
спеціалізується на випуску 
скляної тари для мінераль-
ної води, напоїв, продуктів 
харчування.
Для забезпечення роботи 

підприємства використову-
ється обладнання, яке відпо-
відає найсучаснішим світо-
вим стандартам: скловарні 
печі фірми «Horn» (Німеч-
чина), «Techglass» (Польща), 
на яких встановлені теплоу-
тилізатори (для опалення 
приміщень); склоформуючі 
машини фірми «Emhart» 
(Швеція); печі відпалу фір-
ми «Pennekamp» (Німеччи-
на) та «Antonini» (Італія); 
обладнання пакувальних 
ліній фірми «Zecketti» (Іта-
лія); сушильні барабани та 
ін. Сировинні матеріали збе-
рігаються у силосах, бунке-
рах, призначених для цього 
складських приміщеннях, на 
відкритих складах. 
Для поточного ремонту 

обладнання, формокомп-
лектів використовуються 
зварювальні апарати, ме-
талообробні верстати, апа-
рати газової різки металу. 
На території встановлені 
котли, які працюють на при-
родному газі (для опален-
ня селища). Для опалення 
приміщень (при зовнішній 
температурі нижче 20оС) 
можуть застосовуватися інф-
рачервоні пальники. Для 
аварійного електрозабез-
печення використовують-

ся дизель-генератори. Для 
здійснення транспортних 
операцій передбачений ав-
томобільний та залізничний 
транспорт.
Максимальний обсяг ви-

кидів забруднюючих речо-
вин від стаціонарних джерел 
складе 1684,077 т/рік (без 
урахування парникових га-
зів).
У процесі експлуатації 

об’єкта в атмосферне по-
вітря виділяються забруд-
нюючі речовини: алюмі-
нію оксид 0,0002 т, бор 
0,0003 т, водень хлористий 
0,577 т, вуглеводні гранич-
ні С12-С19 4,706 т, діоксид 
сірки 428,846 т, емульсол 
0,001 т, залізо та його спо-
луки 0,054 т, кадмій та його 
сполуки 0,022 т, кислота 
сірчана 0,001 т, кобальт та 
його сполуки 0,043 т, крем-
нію діоксид 0,004 т, ксилол 
0,057 т, манган та його спо-
луки 0,003 т, нікель та його 
сполуки 0,100 т, оксид вуг-
лецю 86,334 т, діоксид азоту 
1090,597 т, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих 
частинок 72,001 т, селен та 
його сполуки 0,454 т, сви-
нець та його сполуки 0,018 
т, титану діоксид 0,001 т, 
уайт-спірит 0,090 т, фторис-
тий водень 0,001 т, фтори-
ди добре розчинні 0,002 т, 
фториди погано розчинні 
0,002 т, хром та його сполу-
ки 0,005 т та ін.
Згідно з розрахунками рі-

вень забруднення атмосфе-
ри у межах ГДК населених 
пунктів. 
Зниження концентрацій 

ЗР у приземному шарі ат-
мосфери забезпечується за 
рахунок використання скло-
бою (власного та покупно-
го), постійного контролю за 
процесами горіння, влашту-
вання сучасних аспіраційних 
систем, внаслідок чого мож-
на зробити висновок, що 
наднормативне забруднен-
ня землі, пригнічення флори 
і фауни не спостерігатиметь-

ся. Територія підприємства 
спланована, асфальтована.
На підприємстві впрова-

джена політика безпеки та 
охорони навколишнього се-
редовища.
Підприємство здійснює 

свою діяльність з дотриман-
ням вимог, передбаченими 
стандартами, нормативами 
екологічної безпеки, вживає 
заходів щодо зменшення 
обсягів викидів ЗР, забезпе-
чує безперебійну ефектив-
ну роботу і підтримання у 
справному стані устаткуван-
ня для очищення викидів і 
зменшення рівня впливу фі-
зичних та біологічних факто-
рів, забезпечує безаварійну 
експлуатацію об’єкта згідно 
з вимогами законодавчих 
актів з охорони праці, про-
мсанітарії, охорони на-
вколишнього природного 
середовища, за що несе від-
повідальність згідно з вимо-
гами чинного законодавства 
України.
Підприємство сплачує 

екологічний податок згідно 
з вимогами чинного законо-
давства.
Підприємство здійснює 

контроль за обсягом і скла-
дом ЗР, що викидаються в 
атмосферне повітря на дже-
релах викидів, на межі сані-
тарно-захисної зони.
Умови отримання дозво-

лу – не перевищувати вста-
новлені ГДВ.
Зауваження та пропозиції 

щодо намірів приймаються в 
місячний термін після публі-
кації у Ірпінській міській раді 
за адресою: 08200, Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Шевчен-
ка, 2-а; тел.: (04597) 6-14-
07. Довідки за телефоном: 
відділ ЖКГ (04597) 6-14-00 
або у Київській обласній 
державній адміністрації: 
01196, м. Київ-196, пл. Лесі 
Українки, 1; тел.: 286-84-11, 
286-85-54, 286-87-21.
Голова правління П.А. Прінко
Директор фінансовий, канд. 

ек. н. Н.П. Букреєва

29–30 квітня у Центральному будинку культури Ірпеня 
відбудеться VIII Всеукраїнський фольклорно-етнографічний 
фестиваль-конкурс «ЗОЛОТІ КЛЮЧІ» ім. Василя Верховинця

До участі запрошуються:
Фольклорно-етнографічні гурти, хорео-

графічні гурти і солісти у жанрі народної хо-
реографії, фольклорні вокальні ансамблі, 
родинні колективи, ансамблі троїстих музик, 
солісти-вокалісти, читці-декламатори, гумо-
ристи, ансамблі бандуристів з усіх областей 
України та Києва, незалежно від відомчого 
підпорядкування, без вікових обмежень. 
Додаткові відомості про фестиваль: citadel.
in.ua.

Оргкомітет: (067) 319-22-45, (050) 527-80-33, (050) 189-06-392, (044) 222-83-97, 
(097) 556-00-76.
Місце проведення: Центральний будинок культури, м. Ірпінь, вул. Соборна, 183.
Фестиваль проходить під патронатом Ірпінської міської ради та Екологічного підпри-

ємства «Рада» (м. Буча). 

Вітаємо з днем народженняВітаємо з днем народження
Вітаємо з днем народження!
Василя Івановича БОЛОТЕНЮКА, начальника Ірпінського 
міського управління МНС 
Павла Васильовича МУСІЄНКА, головного спеціаліста відділу 
інвестицій та соціально-економічного розвитку 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИКИДИ
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науко-
во-виробниче об’єднання 
«Екософт», (юридична та 
фактична адреса: 08200, 
Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Покровська, буд. 1-Ї), 
повідомляє про наміри от-
римання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря. 
Підприємство спеціалізу-

ється на виготовленні облад-
нання для очистки води.
Основними джерелами 

утворення викидів явля-

ються: лінії поліпропілену, 
роторні збірні машини, па-
кувальні машини, ливарні 
машини, газові водогрійні 
котли, стоянка автотранспор-
ту та місце зарядки автона-
вантажувачів.
У процесі діяльності під-

приємства до атмосферного 
повітря потрапляють наступ-
ні забруднюючі речовини: 
ртуть та її сполуки в перера-
хунку на ртуть, оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азо-
ту, оксид вуглецю, метан, 
вуглецю діоксид, азоту (1) 
оксид [N2O], речовини у ви-
гляді суспендованих твердих 
частинок недиференційо-

ваних за складом, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сір-
ки, НМЛОС, кислота сірчана, 
кислота оцтова, 1,3-бутадієн 
(дивініл), акрилонітрил, ві-
ніл хлористий, аміак, бенз(а)
пірен, стирол.
Максимальний обсяг ви-

кидів забруднюючих речо-
вин, включаючи парникові 
гази, складає 70,775601 т/
рік.
Зауваження та пропозиції 

щодо намірів приймаються 
в місячний термін після пу-
блікації до Ірпінської місь-
кої ради (08200, м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, тел.: 
(04597) 61-407).

Афіша культурних заходів Приірпіння
21–30 квітня 
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ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

Тел.: (067) 755-53-11, 

(093) 416-22-32

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

ЧИТАЙ! theirpin.city

Компанія ЮТЕМ проводить набір на безкоштовне навчання 
зварників з подальшим працевлаштуванням

Запис на співбесіду за телефоном (067) 218-72-98 

Навчання проводиться за методами 
зварювання:

- ручне аргоно-дугове зварювання (TIG 141);
- механізоване зварювання (напівавтоматом 

MIG/MAG, 131/135).
Набір бажаючих проводиться до 10.04.2017 р.

Кількість місць обмежена.

Для участі в навчанні потрібно мати:
- паспорт, ідентифікаційний код;
- медичну довідку про стан здоров’я;
- документ про середню освіту.

РЕКЛАМА В «Ірпінському віснику»: 
(068) 775-27-34, (063) 447-83-89

ПОТРІБНІ ГРОШІ? 
Можу купити монети (СРСР, старовинні), паперові гроші, 
нагороди, автомоделі, марки, документи, статуетки, 

годинники, старовинні речі і т.і.  
Можливий викуп колекції. 

Досить тримати вдома те, що може принести Вам гроші! 

(097) 626-57-79

ЗМЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ЗАПЧАСТИН

(до автобусів та вантажних авто) 
ОБОВ’ЯЗКИ: 
консультація та обробка 
замовлень клієнтів.
ВИМОГИ: 
знання програми 1С: 8.2.
МИ ГАРАНТУЄМО: 
офіційне працевлаштування; стабільну ЗП +% 
від реалізації.
ГРАФІК РОБОТИ: з 9:00 до 19:00 (пн – пт);
м. Київ (м. Академмістечко) 
(098) 066-46-99 (Ірина)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ПОМОЩНИК 

руководителя 
по производственным 

вопросам
Наличие водительских прав
пгт Немешаево

Тел.:  (067) 860-36-65, 
(050) 462-00-49

Компанії МДЛ «ЕКМІ КОЛОР»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНИЙ

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
З АВТОМОБІЛЕМ.

Регіон роботи: Ірпінь, Буча, Макаров.
З/п від 5500 до 10 000 грн + ПММ
Ольга (067) 242-74-07, 

(066) 980-20-70

ВАКАНСИИ: 
г. Ирпень

Дворник, уборщица, 
мастер-разнорабочий!
Требует мужчина/женщина 
на постоянную работу.

Заработная плата: 

от 4000 грн.

Обращаться по тел.: 
(063) 962-17-64

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

–  інженера-механіка /вища технічна освіта та знання 
англійської мови/;

–  фахівця з енергетичного менеджменту /вища технічна 
освіта та знання англійської мови/;

–  майстра залізничної логістики з досвідом роботи на 
колійному господарстві;

–  завідувача медпунктом з вищою медичною освітою.
Заробітна плата згідно зі штатним розкладом.

Соціальний пакет:
–  оплачувана відпустка;
–  оплата лікарняних;
–  здешевлення харчування;
–  здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лі-

кування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися 

за довідками по телефону:  
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34 або за адресою: Київ-

ська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод»
запрошує на постійну роботу:

–  слюсар – ремонтник 3-6 розрядів;
–  машиніст пакувальної машини /навчання на підпри-

ємстві/;
–  фрезерувальник;
–  оператор верстатів з програмним керуванням.

Вимоги до кандидатів: 
–   профільна освіта;
–   досвід роботи за фахом; 
– з/п від 7000 грн. 

Соціальний пакет:
–  оплачувана відпустка;
–  оплата лікарняних;
–  медична страховка;
–  здешевлення харчування;
–  здешевлення відпочинку і санаторно-курортного лі-

кування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звертатися 

за довідками по телефону:  
(044) 392-41-33, (044) 392-41-34, або за адресою: Ки-

ївська обл., смт Гостомель, пл. Рекунова, 2.

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

КП «Контроль благоустрою»
Запрошує на РОБОТУ паркувальника платного 

ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА!
Ми шукаємо тих, хто:

– комунікабельний;
– не має шкідливих звичок;
– ввічливо і тактовно ставиться до відвідувачів;
– готовий до саморозвитку;
– дотримується стандартів паркування;
– бажано має аналогічний досвід роботи.

Ми пропонуємо:
– офіційне працевлаштування;
– зручний графік роботи.
Запис на співбесіду за телефоном: (063) 569-01-70.

***
Помер старий офіціант. 

Вдова вдарилася в містику, 
зайнялася спіритизмом. Од-
ного разу спробувала викли-
кати дух чоловіка, але столик 
не ворушився.

—  Едику, – заплакала жін-
ка, – чому ти не з‘являєшся?

— Я цей столик не обслу-
говую, – роздався в темряві 
слабкий голос.

***
На роботі пересварилися 

жінки. Начальник, втратив-
ши терпіння, кричить:

— Тихо! Нехай говорить 
та, котра старша за всіх.
Всі негайно замовкли.

***
— Офіціант, чому пель-

мені холодні?
— Так вони ж сибірські.

***
— Цікаво, що жінки зна-

ходили в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли 

гроші!

***
Молода жінка веде по 

шосе автомобіль на великій 
швидкості. Подруга, яка си-
дить поряд із нею, говорить:

— Ти могла би їхати не 
так швидко? В мене все ме-
рехтить перед очима!

— А ти зроби, так, як я.
— Як?
— Закрий очі!

***
Ворожка пильно подиви-

лася на свою клієнтку і ска-
зала:

— У ваше життя скоро 
увійде молодий брюнет… 
Його вага між трьома і чо-
тирма кілограмами.

***
Чоловік:
—  Мені здається, моя 

донька розум і кмітливість 
успадкувала від мене.
Жінка:
— Я також так думаю: мої 

розум і кмітливість все ще 
при мені.

АНЕКДОТИ


