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РЕДАКЦІЯ 

Студія театру і кіно «Ромео і Джульєтта» 
ПРИВЕЗЛА МІЖНАРОДНУ ПЕРЕМОГУ

На міжнародному фестивалі «Зоряний бриз» у місті Приморськ юні артисти посіли перше 
місце у номінації «Оригінальне мистецтво», показавши два номери: про театр маріонеток 
та цирк. Головою журі був Дмитро Коляденко. 
Студія працює на базі Центрального будинку культури в Ірпені. Понад півсотні юних 
ірпінців навчаються у школі акторської майстерності та ораторського мистецтва. 
А ще випробовують свої сили на уроках сценічного мовлення, удосконалюють вокал 
і хореографію, вчаться імпровізувати і навіть працювати на справжньому знімальному 
майданчику. І головне – учасники студії «Ромео і Джульєтта» привозять до Ірпеня 
перемоги у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. «Хореографія, вокал 
і театр – це три кити, на яких тримається мистецтво, – підкреслила художній керівник 
і засновниця студії театру та кіно “Ромео і Джульєтта” Ірина Карпенко. – Спасибі батькам 
і рідним, які підтримують юні обдарування».

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА
на друге півріччя!

Вартість на 1 місяць – 19,50 грн.
Вартість на 6 місяців – 117 грн.

Передплатний індекс: 35033

(04597) 60-416   сайт: theirpin.city
 РЕКЛАМА: (050) 771-11-97

Фото: В. Шилов

Учасники студії театру і кіно «Ромео і Джульєтта» стали переможцями 
у Міжнародному фестивалі «Зоряний бриз» у Болгарії.
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«Ми розпочали реєстра-
цію учасників на конкурс 
стартапів. Реєструватися мо-
жуть як ветерани АТО, так і 
члени сімей загиблих. Участь 
у конкурсі дає можливість от-
римати юридичну підтримку 
і допомогу в підготовці біз-
нес-плану. А автори трьох 
найкращих бізнес-планів от-

римають фінансову підтрим-
ку на запуск своєї справи. 
Загальний бюджет підтримки 
– 200 тис. грн. Ще 100 тис. 
ми зарезервували на випа-
док, коли цікавих бізнес-ідей 
виявиться більше. Фінансу-
ється проект за рахунок ір-
пінських меценатів», – роз-
повідає мер.

Над проектом працює 
велика команда: Рада вете-
ранів АТО, Ірпінська Аген-
ція розвитку, Київський на-
ціональний економічний 
університет і компанія «Pro 
Capital Group», яка спеціа-
лізується саме на тому, що 
допомагає створювати і роз-
вивати бізнес – від розробки 
бізнес-плану до пошуку ін-
вестицій. Якщо гарних ідей 
буде багато, «Pro Capital 
Group» може розпочати по-
шук інвесторів для їх реалі-
зації за кордоном.

«Ми не маємо на меті 
просто віддати гроші. Наше 
завдання – підтримати ті ідеї, 
які будуть економічно при-
вабливими і життєздатними. 
Нам важливо розвивати під-
приємницьку діяльність у на-
шому регіоні і забезпечувати 
робочими місцями демобілі-
зованих бійців, їхніх рідних і 
друзів», – наголошує очіль-
ник міста.

На конкурс уже зареєстру-
валося понад 30 учасників. 
Серед них – мешканці Ірпе-
ня, Гостомеля, Коцюбинсько-
го, Ворзеля, Бучі. Реєстрація 
триватиме до 31 червня. 
Заявку можна подати, зате-
лефонувавши за номером: 
(066) 956-30-08.

У рамках року осві-
ти й медицини в Ірпені 
продовжують розвивати 
співпрацю Ірпінської цен-
тральної міської лікарні 
з Інститутом серця МОЗ 
України. 

З минулого року фахів-
ці Центру Серця прово-
дять регулярні безкоштов-
ні консультації для хворих 
в Ірпені і передають свій 
досвід ірпінським лікарям. 
«Раніше наші спеціалісти 
їздили на стажування 
до Києва, а 17 червня 
провідні фахівці Інституту 
серця на чолі з доктором 
медичних наук Борисом 
Тодоровим провели нав-
чання наших кардіологів, 
реаніматологів, сімейних 
лікарів в Ірпені, в рамках 
науково-практичної кон-
ференції щодо актуальних 
питань кардіології та 
кардіохірургії», – зазначив 
Ірпінський міський голова 
Володимир Карплюк.

В Ірпені відбулося 
голосування за 
проекти, запропоновані 
до голосування в 
рамках Громадського 
бюджету-2017. Отже, 
912 голосів було 
подано в паперовому 
вигляді, понад тисячу – в 
електронному. Цього 
року мешканці Ірпеня 
обирали з 60 ініціатив.

Цього року налічувалося 
26 проектів, які претенду-
ють на фінансування в ме-
жах 50 тис. грн і 34 проекти 
обсягом коштів до 150 ти-
сяч. Характерно, що на від-
міну від минулого року, до 
голосування було допущено 
усі запропоновані містяна-
ми проекти. Із них більшість 
пов’язана з культурною і 
соціальною сферами, чима-
ло ініціатив знову висунули 
освітяни. 

Мешканці Ірпеня про-
понують облаштувати кра-
сиву алею закоханих із 
символічними лавочками 
для знайомств і поцілунків. 
Зокрема на оновленій цен-
тральній площі міста, де, як 
відомо, розташований Від-
діл реєстрації актів цивіль-
ного стану, запропоновано 
встановити лавочку-символ, 

яка стане цікавою інсталяці-
єю для фотосесій закоханих. 
Також йдеться про облашту-
вання пам’ятних місць, при-
свячених Миколі Носову і 
Григорію Кочуру, будівниц-
тво дитячих майданчиків із 
можливістю займатися там 
діткам з інвалідністю. 

Є проект з установлення 
ємностей для збору одягу 
нужденним, проект соці-
ального таксі та ініціатива 
забезпечувати харчуванням 
тих, хто справді цього дуже 
потребує. Проект «Збере-
ження екології – обов’язок 
кожного» спрямований на 
вирішення проблем забруд-
нення навколишнього сере-
довища, покращення вигля-
ду міста.

А ще є проекти щодо 
встановлення автономних 
LED-світильників для пішо-
хідних переходів, оснаще-
них датчиками руху (що 
дозволить водіям своєчасно 
побачити пішохідний пере-
хід і підвищить безпеку руху 
на погано освітлених доро-
гах); облаштування майдан-
чика для спортивних ігор 
на свіжому повітрі в ДНЗ 
№1 «Лісова пісня». Проект 
із колоритною назвою «Су-
перІнфоКлас» спрямований 

на активізацію та популяри-
зацію різних типів занять із 
інформатики в сучасному 
комп’ютерному класі. 

Привертає увагу і проект 
видання книжки А.І. Зборов-
ського «Історія Ірпінського 
краю». 

Місто потребує упоряд-
кованого пляжу (й місця для 
риболовлі, заняття спортом 
і відпочинку). Цю проблему 
реально міг би вирішити вті-
лений проект – «Благоустрій 
та облаштування зони відпо-
чинку прибережної території 
водойми (кар’єру) СМУ».

Є навіть проект будиночка 
матері і дитини у парку Цен-
тральному. Його пропонує 
побудувати студент фіскаль-
ної академії. 

Детально ознайомитися з 
усіма проектами можна було 

до 18 червня в Центрі надан-
ня адміністративних послуг 
або на сайті Ірпінської міської 
ради в розділі «Громадський 
бюджет». 

На цьому тижні мають 
бути визначені проекти-пе-
реможці. Їх втілюватимуть за 
рахунок коштів міського бю-
джету у 2018 р. Програмою 
передбачено 1,5 млн грн. 
Реалізацією займатимуть-
ся відповідні управління та 
відділи міської ради. Автори 
проектів-переможців зможуть 
на будь-якому етапі контро-
лювати хід виконання або до-
лучитися до реалізації. А до 
кінця цього року мають бути 
втілені задуми переможців 
минулорічного «Громадсько-
го бюджету».

Володимир КОСКІН

Ірпінь у числі 
32 українських міст 
підписав Угоду мерів. 
Церемонія підписання 
відбулася у Славутичі в 
рамках Європейського 
тижня сталої енергії в 
Україні.

«Для Ірпеня – це вива-
жений і логічний крок. Ми 
вже активно співпрацюємо 
з Північною фінансовою 
екологічною корпорацією 
(НЕФКО) і почали реаліза-
цію низки енергозберігаю-

чих заходів у міських за-
кладах освіти й медицини. 
Співпраця в рамках Угоди 
мерів допоможе нашому 
місту перейти на новий 
рівень у питаннях енерго-
ефективності», – зазначив 
Ірпінський міський голова 
Володимир Карплюк після 
підписання угоди.

Угода мерів – це ініціа-
тива Європейського Союзу, 
спрямована на підвищення 
енергоефективності. Підпи-
савши цей документ, укра-
їнські міста долучаються до 
Європейської ініціативи щодо 
клімату та енергії і зобов’язу-
ються до 2030 р. щонаймен-
ше на 30% підвищити енер-
гоефективність у своїх містах 
і поліпшити якість життя їх 
мешканців за рахунок впро-
вадження енергоефективних 
заходів і розвитку відновлю-
вальних джерел.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
СПІВПРАЦЯ

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

НА ЧАСІ

Станція, на якій
не хочеться зійти

О, незбагненна сила «совкового» ідіотизму вітчизняного 
сервісу! Змінюються часи, технології, народжуються нові 
покоління, самовпевнена тітка з вибіленою мочалкою на-
чесаного налакованого волосся змінить у руці слухавку 
дротового телефону на сотовий, однак ти так само неса-
мовито довго стоятимеш біля її реєстраційного столика і 
мимоволі вникатимеш у її приватні справи, поки на тебе 
буде звернена бодай якась увага… Ти, який за мить опла-
тиш її робочий день. Власне, ти і стоїш для того, щоб це 
зробити…

Їхати за таким сервісом далеко не треба. А втім, мож-
на і поїхати. У саму серцевину нашої столиці, куди язик 
веде і заодно – всі потяги. Щиро співчуваю, якщо ви їдете 
з пересадкою і вам доводиться годин зо п’ять чекати на-
ступного рейсу на центральному вокзалі України. Можли-
вості, як у будь-якому цивілізованому вокзалі, перечекати 
цей час сидячи бодай на твердій дерев’яній лавці в залі 
очікування у вас не буде – тут усе пристосоване для «ком-
фортного»… стояння. Ті невеличкі острівці сидінь, де мож-
на притулитися, зайняті кількома десятками щасливчиків, 
які  бояться навіть на мить відійти від своїх нагрітих місць. 
Втім, я неточно висловилася: мова йде про «притулити-
ся безплатно». Демонтовані з нижнього поверху вокзалу 
ряди крісел перенесені в інші зали і на них посидіти можна 
уже за гроші.

Але ви – щойно з нічного потяга, і задуха, сторонні 
звуки і рухи не дали можливості вам виспатися. До того ж 
треба прийняти душ – попереду ще одна ніч у дорозі. І ви 
йдете у кімнату для відпочинку «підвищеного комфорту» 
готельного типу. 

От саме там зустріч із вибіленою білявкою непевного 
віку, яка не дуже-то вам і рада, неминуча. Хоча чому – на-
віть дуже рада! Бо на п’ять годин вам здадуть кімнату, за 
яку ви заплатите за… дві доби! Ну, немає на вокзалі, куди 
люди приїздять явно не жити, а провести кілька годин в 
очікуванні, кімнат або бодай ліжок із погодинною опла-
тою! І якщо час вашого перебування у ній з 11-ї години і 
навіть до 15-ї, то ви просто мусите заплатити за дві доби, 
бо о 12-й дня відбувається перезмінка, «розрахункова го-
дина», і все, що опісля – це нова доба. І коли наступає ця 
година, то потрібно викласти гроші вже за наступну добу…  
Тож іще 170 грн за ліжко в загальній кімнаті (найдешев-
ший варіант!) ви не можете не викласти. (Втім, можливо, 
не тільки ви. Цікаво, скільки отак можна здати одну й ту 
ж кімнату клієнтам на кілька годин, узявши з кожного як 
за добу?)

– Між іншим, ви тільки не надумайте користуватися ду-
шем – за нього треба заплатити окремо! – почуєте ви нав-
здогін, «кайфуючи» від тонкощів сучасного сервісу. Уявіть, 
що вам таке заявлять в готелі: «У вас в кімнаті є душова 
кабінка, але за користування нею треба доплатити». Не 
можете уявити? А на Київському вокзалі – саме так! 

Зате от користування WI-FI – безплатне! Тільки біда – 
пароль до нього знає лише адміністратор, яка зараз на 
якихось «технічних навчаннях». Але ви прийдіть через го-
дину, може, вона вже з’явиться». 

Може… Та не з’явилася і через годину.
А іншого способу вивідати в неї цю засекречену інфор-

мацію у ХХІ столітті у центрі європейської держави надії 
немає взагалі ніякої.

Але нарешті приходить з навчань адміністратор. Яку, 
до речі, чекають інші втомлені пасажири, які також мрі-
ють на кілька годин покласти голови на подушки.  І вона 
розповідає: «Та вай-фаю в нас немає» (!!!) І дає пораду… 
Такий собі хитромудрий спосіб – піти в кафе «Олів’є», яке 
за стіною кімнат відпочину, купити там бодай склянку 
узвару чи чаю й отримати в нагороду пароль від їхньо-
го безплатного WI-FI. Щоправда, він такий слабенький, як 
розведений 1 до 10 кисіль, і вийти на зв’язок із кимось 
можна десь так, ніби абонент знаходиться на Марсі. Але, 
якщо поталанить, можна. І це вже радує. Радує так, що на-
віть не засмучує відсутність у кафе туалету і можливості 
помити руки (навіщо перебивати бізнес тим, хто сидить 
кількома поверхами нижче при вході до чоловічо-жіночих 
вбиралень?)

А, власне, я взагалі не про це. А просто про відсутність 
любові та елементарної поваги до ближнього. Так, тієї, про 
яку ще говорив Христос. Бо сервіс – це передусім звичайна 
турбота про ближнього, який, між іншим, не просто потре-
бує перепочинку і водних процедур, а платить за це гроші. 
До якого, ну хоча б тому – просто співчуваючи, – треба 
поставитися так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. 

А ще – мені страшенно не хочеться, щоб про нашу кра-
їну, яка дала світові Довженка і Костенко, Мурашка і Біло-
кур, Лисенка і Гмирю, Амосова і Патона, судили за оцими 
ось безнадійно липкими платними рядами твердих крісел, 
за вай-фаєм за склянку узвару, за безальтернативним 
«почекайте годину, може, прийде…». Навіть так, проїжд-
жаючи мимо. Перебуваючи тут між двома потягами. Як у 
вічній, здається, «поїздці» від «совка» до цивілізації. 

Як на станції, на якій ніколи не захочеться зійти.
Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ІРПІНЬ ДОЛУЧИВСЯ
до Європейської ініціативи
з енергоефективності

Півтора мільйона 
на втілення мрій

Фахівці 
Інституту серця 
навчають 
ірпінських 
лікарів 

Ірпінь допоможе 
демобілізованим учасникам 
АТО відкрити власну справу
Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив 
Ірпінський міський голова Володимир Карплюк.
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10 червня ірпінські діти з хореографічного колек-
тиву «Жардін де ля данс» узяли участь у суспільно-мистецькій 
акції в центрі Києва – у святі старту безвізового режиму для 
України.

Упродовж дня на Європейській площі у Києві тривала кон-
цертна програма, присвячена старту безвізового режиму для 
України з країнами Європейського Союзу. Президент України 
Петро Порошенко напередодні початку безвізового режиму 
між Україною та ЄС запустив символічний таймер і висловив 
віру в те, що Україна буде членом ЄС та НАТО.

Уранці 14 червня 
було жорстоко побито 
Людмилу Демченко – 
голову територіальної 
виборчої комісії 
Коцюбинського 
– на власному 
подвір’ї. Нападника 
затримали й передали 
правоохоронцям. 
Генпрокурор Юрій 
Луценко заявив, що взяв 
справу на контроль. Це 
побиття здійняло нову 
хвилю розголосу інших 
подібних випадків у 
Приірпінні і вимог «однієї 
на всіх правди».

За свідченням потерпі-
лої, близько 7:30 нападник 
перестрів її біля хвіртки і на 
початку розмови пропону-
вав послуги нового провай-
дера. Після спроби завер-
шити спілкування він ударив 
пані Людмилу – вона впала. 
Незнайомець продовжив її 
бити. На крик про допомогу 
вибігли син і сусід – завдяки 
їм і вдалося затримати й пе-

редати правоохоронцям мо-
лодика.

Зловмисником виявився 
24-річний киянин, який зі-
знався про замовний харак-
тер цього побиття і платню – 
1000 грн. Таку інформацію 
оприлюднила народний де-
путат Ольга Червакова. Вона 
ж зініціювала порушення 
кримінального проваджен-
ня саме за статтею 350 КК 
України (насильство щодо 
посадової особи, пов’язане з 
її професійною діяльністю), 
а не «легшою» статтею (хулі-
ганство), до якої початково 
зводилося побиття.

Потерпілу жінку допра-
вили до лікарні, де вона от-
римала медичну допомогу. 
Медики діагностували у неї 
в тому числі струс мозку се-
редньої тяжкості.

Олена Сокотюк (очолює 
депутатську групу «При-
ватний сектор»), яка також 
прибула на місце події, роз-
повіла: «Нападник сказав, 
що його звати Кирил. Він з 

Києва. Його найняв якийсь 
“Серьога” з бородою, “пога-
нялова” він ніби не знав, але 
потім сказав, що його “пога-
нялово” – “Танк”. Замовник 
сказав прийти конкретно 
до цього будинка, нічого не 
брати і зробити те, що зробив 
нападник. На уточнююче пи-
тання, що зробити, нападник 
сказав: “Те, що я зробив”. За 
це йому обіцяли заплатити 
1000 грн». 

У зв’язку із цими подіями 
знову була піднята тема ка-
мер відеоспостереження в 
Приірпінні, їх використання 
для прицільного стеження за 
політичними гравцями (мов-
ляв, так і був вирахуваний 
час для нападу). Припущення 
щодо відстеження кроків ак-
тивістів Богдан Слюсаренко, 
депутат ІМР, назвав «відвер-
тою брехнею та спекуляцією», 
пояснивши, що «4 камери на 
виїздах із селища підключені 
до системи правоохоронних 
органів для контролю за кри-
міногенною ситуацією».

Мешканці Коцюбинського 
нагадують, що це не перше 
побиття в Приірпінні громад-
ських активістів. За останні 
півроку бандити напали на 
дев’ятьох.

Олексій Олійник, депу-
тат ІМР, називає цей інци-
дент сумнівним «в цілому», 
оскільки, на його думку, «це 
все чиясь добре зрежисова-
на постанова», у якій «навіть 
здоров’я людей не має вели-
кого значення», і пов’язує «всі 
попередні напади на “акти-
вістів”» у ланцюг «тієї ж самої 
заказухи».

Про факти нападів також 
нагадує депутат Коцюбин-
ської селищної ради Катери-
на Ющенко: «Спалена дотла 
машина одного з членів ДВК, 
вибите вікно в машині й ви-
крадені особисті речі Богдана 
Слюсаренка, побиття депута-
та Людмили Узерчук Ольгою 
Матюшиною, обшук та по-
биття Юлії Главацької», очі-
куючи об’єктивного слідства 
в усіх вище перерахованих 
справах. 

За офіційним повідомлен-
ням прес-служби прокурату-
ри Київської області 21 черв-
ня підозрюваному змінено 
запобіжний захід з домаш-
нього арешту на утримання 
під вартою. Підозрюваний 
або будь-яка інша особа 
може внести заставу у розмірі 
128 тис. грн.

Інф. «ІВ»

Екс-голова Ірпеня Мирослава Свистович розкритикува-
ла Віталія Ліневича, який намагався проти волі громади за-
будувати територію колишнього табору «Дружба» в Ірпені. 

«Можна по-різному оцінювати зазначене рішення. Але 
з точки зору теорії конфліктології – це є однозначна пере-
мога громади. Громада отримала абсолютно переможне 
для неї на цьому етапі рішення міської ради, яке відкриває 
перспективи для подальшого відстоювання мешканцями 
району своїх законних прав та інтересів», – написала Сви-
стович.

Як відомо, 1 червня Ірпінська міська рада на сесії ви-
рішила врахувати рішення, які були прийняті на місцевих 
громадських слуханнях, що відбулися 25 березня 2017 р. 
щодо неприпустимості забудови багатоповерхівками те-
риторії колишнього табору «Дружба» і бажаного напрямку 
розвитку прилеглого району як садибної забудови.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ
МИСТЕЦТВО

ПОЗА ЗАКОНОМ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
ІРПІНСЬКИЙ РЕГІОН. ВИ-
КРИТО НАРКОДІЯЛЬНІСТЬ 
ПЕНСІОНЕРА

Співробітники Управління 
боротьби з наркозлочинні-
стю обласної поліції викри-
ли протизаконну діяльність 
42-річного пенсіонера МВС, 
який займався збутом нарко-
зілля елітних сортів на тери-
торії столичного регіону.

За місцем проживання 
підозрюваного, в Ірпінсько-
му регіоні, поліцейські вияви-
ли 150 г марихуани для про-
дажу. Аби вирізнити товар, 
наркозілля подрібнювали, 
спресовували та розфасову-
вали у спеціальні обгортки. 
Вартість вилученої партії нар-

котичної речовини на «чор-
ному ринку» становить понад 
30 тис. грн. Наразі вилучене 
направлено на експертизу. 
Відкрито кримінальне прова-
дження. Поліцейські встанов-
люють канал надходження 
нарковмісної речовини. До-
судове розслідування триває.

ІРПІНЬ. ВИЗВОЛЕНО З 
ВАННИ ЛІТНЮ ЖІНКУ

16 червня двоє праців-
ників «Муніціпальної варти» 
надали допомогу мешканці 
Ірпеня в післяінсультному 
стані, яка не могла самостій-
но вибратися з ванни. Спер-
шу за допомогою висувної 
драбини вони через вікно 

потрапили до квартири й від-
чинили двері зсередини, піс-
ля чого передали громадянку 
до карети швидкої допомоги.

ІРПІНЬ. ГОРЯТЬ 
ТОРФОВИЩА

Вранці 20 червня ряту-
вальники Ірпеня отримали 
повідомлення про загорання 
торфу. На 0,3 га торфовища 
пожежу гасили 5 вогнеборців.

Для профілактики поши-
рення загорання торфовищ 
рятувальники та представни-
ки ІМР провели огляд місць 
залягання покладів торфу 
на території Приірпіння та 
профілактичні бесіди з насе-
ленням про небезпеку випа-

лювання сміття та сухої трави 
на цій території. Велику увагу 
приділили місцям, де виник-
нення загорань є найбільш 
ймовірним, та територіям, 
розташованим безпосеред-
ньо біля лісостепових зон. 
Разом із тим зайнялись і 
підняттям рівня води в мелі-
оративних каналах пойми р. 
Ірпінь. Високий рівень води 
в каналах дозволить попе-
редити займання торфовищ 
до завершення пожежонебез-
печного періоду.

Якщо ви помітили заго-
рання в лісах, на відкри-
тих територіях, негайно 
телефонуйте за номером 
«101». 

Свистович розкритикувала 
Ліневича: рішенням сесії громада 
перемогла забудовника

Редакція газети «Ірпінський вісник» формує 
для відправлення у США у місті Мілуокі 
(штат Вісконсин) бібліотечку від письменників 
Приірпіння і Київщини. 

Як ми уже зазначали, нещодавно Ірпінський міський 
голова зі своїми заступниками мав закордонну поїздку до 
Мілуокі, аби налагодити співпрацю в якості міст-побрати-
мів. У ході зустрічі було домовлено про створення окре-
мого розділу української літератури в публічній бібліотеці 
цього міста. 

Тож пропонуємо авторам долучитися до формування 
посилки, надавши по одному авторському екземпляру 
власних книг, які потрібно принести або надіслати пош-
тою в редакцію нашого видання за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, редакція газети «Ірпінський віс-
ник». Тел.: (050) 77-111-97. Ми працюємо у будні з 
9:00 до 18:00.

В ІРПЕНІ ФОРМУЄТЬСЯ БІБЛІОТЕЧКА 
ДЛЯ  УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У США

КОЦЮБИНСЬКЕ.
Побиття на замовлення?

Свято старту безвізового режиму 
відбулося з юними ірпінцями

Пробація дає можливість 
переглянути свої вчинки

ВІДКРИТО ПЕРШИЙ У РЕГІОНІ АРТ-ЦЕНТР
Ірпінь все активніше заявляє про себе як 
місто мистецтва. 18 червня відкрився перший 
у Приірпінні Арт-Центр. Особливий творчий 
простір створила Художня школа академічного 
рисунку і живопису «Irpen Art School».

Із вікон нового просторо-
го приміщення відкривається 
панорама на центральну ча-
стину Ірпеня. Тут, у вистав-
ковій залі площею у 150 м2, 

владарює його величність 
мистецтво.

«Місія нашого центру – 
допомагати творчій молоді 
зростати, розвиватися і от-
римувати від цього радість 
і задоволення. Допомогли 
створити цей проект ті люди, 
завдяки яким взагалі відкри-
лася школа академічного ри-
сунку і живопису “Irpen Art 
School” саме в Ірпені. І назва 
“Irpen Art School” – оскільки 
Ірпінь дуже благодатне мі-
сто, Ірпінь – живе місто, воно 
молоде, воно насичено жит-
тєдайною енергією», – наго-
лосила директор «Irpen Art 
School» Євгенія Харгрі.

Натюрморти і портрети, 
пейзажі Ірпеня і Приірпіння 
на білих стінах наповнюють 

простір і душі оптимізмом. 
Відкриття Арт-Центру нага-
дує теплу сімейну вечірку. 
З подарунками, з добрими 
словами. Та головний пода-
рунок отримав Ірпінь, місто, 
в якому так хочеться твори-
ти. 

Сергій РОЖНОВСЬКИЙ
Фото: В. Шилов

Нещодавно в нашій країні у кримінально-виконавчій 
системі існувала система покарань, не пов’язана з 
позбавленням волі, яка зараз стала службою пробації. 
Змінилася не тільки назва, а й система в цілому. 

Існують покарання, не пов’язані із позбавленням волі – за-
борона обіймати певні посади і займатися певною діяльністю, 
а також громадські й виправні роботи. Бувають у житті події, 
коли людина ухвалює неправильні рішення і вчиняє проти-
законні дії. Раніше за такі вчинки до неї застосовувався під-
хід каральний. Сьогодні ж основне завдання – не покарати 
людину, а допомогти виправитись, переглянути свої вчинки, 
світогляд і ставлення до правил суспільної взаємодії.

Відповідно до Закону України «Про пробацію» передбаче-
но три види пробації: досудова, наглядова і пенітенціарна. 

Досудова пробація – полягає у забезпеченні суду інфор-
мацією щодо обставин життя порушника для прийняття судом 
справедливого рішення про міру відповідальності (складання 
досудової доповіді). 

Наглядова пробація – надання психологічної, консуль-
тативної та інших видів допомоги, сприяння працевлашту-
ванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах 
і соціально-корисній діяльності, проведення індивідуаль-
но-профілактичної роботи щодо особи, до якої застосовуєть-
ся пробація. 

Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готуєть-
ся до звільнення з місць позбавлення волі, адаптації до життя 
у суспільстві.

Отже, пробація – це більш гуманний і цивілізований шлях, 
який довів свою ефективність в усьому світі саме з точки зору 
безпеки суспільства і попередження вчинення повторних пра-
вопорушень особами, які вже їх вчиняли, забезпечуючи в та-
кий спосіб безпеку громади.

Є.М. МАХНІВСЬКА,
в. о. начальника Ірпінського МРВ з питань пробації,

майор внутрішньої служби 



№ 25.  23  червня 2017 року4  

Розпочато будівельні ро-
боти з добудови школи №17 
– будівництво фундаменту 
нового учбового корпусу, 
а на території майбутнього 
спортивного майданчика 
школи триває будівництво 
зливової каналізації та дре-
нажної системи. Наступного 
тижня розпочнеться активна 
фаза реконструкції та добу-
дови школи №2. 

Добудова цих шкіл дасть 
можливість суттєво збільшити потужність відповідних освітніх 
закладів та додати кількість учбових місць в Ірпені. 

Володимир КОСКІН

Уже понад сорок років Ір-
пінь і німецьке місто Борна є 
побратимами. Відносини між 
нашими містами є найдавні-
шими серед малих міст Укра-
їни. Місто Борна – районний 
центр в землі Саксонія, підпо-
рядкований місту Ляйпціг. У 
місті проживає понад 20 тис. 
мешканців. 

«Борна має Золоту книгу іс-
торії міста, в якій записано, що 
1976 року між нашим містом 
і Ірпенем був підписаний до-
говір про партнерство і друж-
бу. Був час, коли ми втратили 

зв’язок, але зараз ми хочемо 
його відродити», – зазначила 
бурмістр Сімоне Людке під час 
візиту до Ірпеня. 

В Ірпені вже відбувся тре-
нінг із проектного менеджмен-
ту в рамках проекту «Швидкий 
запуск для України». Проект 
створено за дорученням і на 
кошти Федерального міністер-
ства економічної співпраці та 
розвитку Федеративної Респу-
бліки Німеччина для розвитку 
та активізації партнерської 
співпраці з українськими те-
риторіальними громадами 

за фінансової підтримки 
ТОВ «Engagement Global».

Окремо ведеться співпраця 
в галузі освіти. Наші освітяни 
відвідали Борну. Німецьких 
колег вразив той факт, що в 
Ірпінські школі №12 виклада-
ється тринадцять іноземних 
мов. Поїздка директорів шкіл 
– це перший етап співпраці в 
галузі освіти. Дев’ять перемож-
ців конкурсу серед викладачів 
«Якою бачу я Ірпінську школу» 
у серпні їдуть до Німеччини на 
два тижні для того, щоб глиб-
ше вивчити методи і організа-
цію освітнього процесу наших 
партнерів. У жовтні до Ірпеня 
приїдуть німецькі викладачі 
шкіл і гімназії.

У планах – розробка про-
грами для учнів, котрі зможуть 
рік проживати в німецьких ро-
динах, ходити там до школи, 
а діти з Борни, навчаючись в 
Ірпені, ближче пізнають Украї-
ну. Ці проекти також будуть фі-
нансуватися ТОВ «Engagement 
Global».

А цього року Генеральне 
консульство України в Чикаго 
(США) підтримало ініціативу 
Ірпеня щодо міжнародного 
партнерства з містом Мілуокі 
(штат Вісконсин). Офіційну 
процедуру розпочато! Вже у 
цьому році, після проведення 
у місті Мілуокі громадських 
слухань, наші міста стануть 
побратимами. Це допоможе 
реалізовувати чимало спільних 
проектів розвитку медицини, 
освіти, житлово-комунального 
господарства, міської безпеки. 
Згідно з американським зако-
нодавством кожні п’ять років 
має оновлюватися парк пожеж-
них машин і комунальна тех-
ніка для прибирання вулиць. 
Цей транспорт може бути пе-
редано Ірпеню.

До редакції час від часу 
звертаються люди з 
приводу того, що не 
отримують вчасно поштові 
відправлення (зокрема 
комунальні рахунки і 
пенсії). Та й сама редакція 
«Ірпінського вісника» 
потерпає від того, що наші 
передплатники не завжди 
вчасно отримують газету. 

Цього разу до редакції 
навідалися три жительки з 
вулиці Українська. Вероніка 
Миколаївни Макітренко (на-
уковець-інженер на пенсії) 
завела мову про наболіле:

– В Ірпені я живу з 60-х ро-
ків. Із поштою все було 
нормально, налагоджено. 
У кожному мікрорайоні у 
приватному секторі стояв 
поштовий колектор, куди 
листоноша розкладав газети, 
журнали, листи, сповіщення, 
рахунки. 

Років зо два тому з’явилися 
оголошення від «Укрпошти», 
що кожній сім’ї Ірпеня треба 
купити свою поштову скринь-
ку, повісити біля садиби. Я 
відразу купила. Але таких сві-
домих виявилося мало. Хоча, 
як на мене, для працівників 
пошти і жителів міста колек-
тор був зручний: поштарі в 
одному місці кореспонденцію 
розкладали, люди з прилеглих 
вулиць приходили і забирали. 
Тепер пошту ніби розносять 
по індивідуальних поштових 
скриньках, які люди… не по-

спішають розміщувати на своїх 
парканах. 

Я ж, придбавши поштову 
скриньку два роки тому, ви-
грала – мені приносять пошту. 
А от у сусідніх 38 садибах скри-
ньок нема, певно, з цієї причи-
ни пошту для інших родин кла-
дуть… у мою скриньку. А до 
поштового колектора ніхто не 
підходить – він в аварійному 
стані. На багатьох вулицях Ір-
пеня колектори надто занедба-
ні, завалені на бік, відчинити 
дверцята часто неможливо, 
листоноша насилу застромлює 
якусь кореспонденцію. 

Листонош не вистачає. У 
них низькі зарплати, мало хто 
на цю роботу йде. До того ж 
вони, як усі люди, хворіють, 
ідуть у відпустку. Вийшло так, 
що наша ділянка залишилася 
нічийною, оскільки з нашим 
листоношею, пані Валенти-
ною (її ми дуже поважаємо, 
вона добиралася до нас на 
велосипеді в сніг і дощ) став-
ся інсульт, вона була відсутня 
більше місяця. Хвороба – важ-

ка (дай, Боже, щоб видужала), 
тож вона звільнилася. А ми 
залишилися без газет і жур-
налів, без сповіщень, пенсій і 
рахунків. Я за станом здоров’я 
можу ходити щосуботи до від-
ділу доставки, де для кожного 
адресата розкладають стосами 
кореспонденцію, кажу: «Дайте, 
будь ласка, пошту для мене і 
для сусідів, які живуть побли-
зу». 

Проте без накладок не об-
ходиться. Приміром, телефо-
нують мені з «Укртелекому» 
і кажуть: «Ми вимкнемо вам 
телефон, бо у вас борг більше 
300 грн». Я дізнаюся: у сусідів 
та ж ситуація, їх також попе-
редили. Знову йду до відділу 
доставки, кажу: «Газети свої я 
взяла. А де рахунки: за теле-
фон, електроенергію тощо?» 
У відповідь: «Ой!» – і дістають 
з-під столу ящик, де лежать 
рахунки. Цю «забудькуватість» 
пояснили: нема кому розноси-
ти пошту. 

От і виходить, що жителі 
перебувають під ризиком того, 

що можуть вимкнути, скажімо, 
телефон – через те, що вчасно 
не приходять рахунки. 

Я, наприклад, окрім «Ірпін-
ського вісника» і столичного 
щотижневика, хочу передпла-
тити щоденну київську газету. 
Виходить, мені доведеться що-
дня ходити на пошту? Я співчу-
ваю стареньким, які чекають 
пенсію, а їм не несуть. 

Хіба не можна зробити так, 
щоб людям хотілося працюва-
ти на пошті, щоб у них були всі 
умови для роботи, був стимул? 
Інакше буде біда. Дуже хочемо 
почути відповідь на запитання: 
коли станеться покращення 
роботи «Укрпошти»? 

УПРАВЛІНСЬКОГО АПАРАТУ 
В ІРПЕНІ НЕ БУДЕ

За відповідями ми попря-
мували на Соборну, 98, до 
начальника Центру поштового 
зв’язку №12 Київської обласної 
дирекції ПАТ «Укрпошта» Оль-
ги Ковальської, яка відзначила, 

що на сьогодні штат листонош 
укомплектований, тільки одна 
дільниця мала «прогалину» че-
рез те, що працівниця була на 
лікарняному, але вона вже по-
просилася на роботу, доставля-
тиме кореспонденцію. 

По-друге, поштові колек-
тори, з одного боку, зношені, 
іноді навіть розкрадені, з ін-
шого – не актуальні. Їх ставили 
тоді, коли кожна родина (сади-
ба) отримувала в середньому 
до п’яти видань. Нині на п’ять 
сімей – одне видання. Раніше 
було 50 тис. передплатників 
(за набагато меншої кілько-
сті населення), натепер – біля 
10 тис. передплатників. Тож 
для них і для пошти ці групо-
ві установки майже не грають 
ролі, туди кладуть рекламу і 
рахунки. Індивідуальні скринь-
ки – найліпший варіант, є своя 
садиба – має бути своя скринь-
ка, щоб листоношам зручно і 
надійно було доставляти туди 
кореспонденцію. 

До речі, завершується пе-
редплата на друге півріччя, 

оператор, яка цим займається, 
каже: «Це катастрофа, дуже 
зменшилась кількість перед-
платників по всіх виданнях». 

По-третє. Люди скаржаться, 
що дедалі пізніше приносять 
рахунки за телефон і «кому-
налку», а за правилами треба 
заплатити до 20-го. Але ж це, 
за словами Ольги Ковальської, 
від пошти не залежить. «Укр-
пошта» здійснює доставку ра-
хунків (за телефон, електрику, 
газ, воду) впродовж п’яти днів 
після того, як їх приносять ор-
ганізації. А вони приносять не 
завжди в одне й те саме число, 
а можуть принести 6-го, 11-го 
і 17-го. Що робити людям? Те-
лефонувати у відділ доставки і 
запитувати, чи є такі-то рахун-
ки. Адже поштовики залежні від 
тих організацій, які обслугову-
ють.

І по-четверте, з 1 липня 
2017 р. Ірпінське поштове від-
ділення приєднується до Київ-
ської міської дирекції, отже, в 
Ірпені не буде вже управлін-
ського апарату, буде тільки від-
ділення зв’язку і відділ достав-
ки. Тож з усіх питань доставки, 
які виникатимуть, людям 
доведеться звертатися в Київ-
ську міську дирекцію – центр 
поштового зв’язку №3. Там же 
займатимуться укомплектуван-
ням штату і підбором кадрів. 
Працюватиме один операцій-
но-логістичний комплекс «Єди-
ний Київ». Отож, «Укрпошта» 
планує поступово підвищити 
ефективність більшості вироб-
ничих процесів і за рахунок 
цього зменшити операційні 
витрати.

Що це може означати для 
пересічного користувача по-
слугами цього закладу? Як 
неоптимістично поговорюють 
містяни, у разі проблем із до-
ставкою достукатися і бути 
почутим може стати справді 
важко.

СПРАВИ ЖИТЕЙСЬКІ
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Сергій РОЖНОВСЬКИЙ

«УКРПОШТА»:
з речами на Київ!
З усіх питань доставки ірпінцям доведеться 
звертатися в Київську міську дирекцію

Поштові колектори руйнуються. Скриньок люди не купуютьВ. Макітренко

ІРПІНЬ НА ЗВ’ЯЗКУ 
ЗІ СВІТОМ
Ірпінь продовжує розвивати співпрацю 
з містом-побратимом Борна, шукає 
нових друзів в американському Мілуокі. 
Німецька історія триває вже п’ятий десяток 
років, американська натомість – тільки 
починається.

Група ірпінців з мером Борни в аеропорту Ляйпцига. 
Проводи української делегації

ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА 
МАТИМЕ ГІДНИЙ ВИГЛЯД
Нарешті балансоутримувач 
дороги по 
вул. Університетській почав 
виконувати свої прямі 
обов’язки з утримання 
вулиці в належному стані. 
Для цього довелося піти 
на крайні міри та силами 
працівників КП «Контроль 
благоустрою міста» 
зробити відповідні приписи 
з подальшим накладанням 
штрафних санкцій щодо 
порушення правил 
благоустрою, адже тривалі 
офіційні перемовини 
не давали бажаного 
результату. 

Річ у тім, що дорога по 
вул. Університетській до цьо-
го часу не передана на баланс 
місту. Це призводить до того, 
що усі проблеми, пов’язані з 
експлуатацією дороги, давно 
не вирішуються. Це – щоден-
не прибирання дороги і тро-
туарних зон, утримання та 
ремонт мережі зливової кана-
лізації, поновлення розмітки 

дорожнього полотна, встанов-
лення обмежувачів швидкості 
руху та світлофорних об’єктів. 
Суттєвою проблемою стало 
облаштування захисних мета-
левих решіток зливової кана-
лізації вздовж вулиці. Нарешті 
це питання «дотисли». Розпо-
чато монтаж цих решіток. 

Є сподівання, що Дирекція 
автомобільних доріг по Київ-
ській області через свого ба-
лансоутримувача буде належ-
ним чином виконувати свої 
обов’язки або ж передасть на 
баланс місту цю дорогу, щоб 
силами комунальних служб 
її утримувати. Хоча, правду 
кажучи, місто і так багато ро-
бить для утримання Універси-
тетської, особливо в зимовий 
період. До речі, ірпінці пам’я-
тають велику калюжу, яка 
утворювалася після кожної 
зливи напроти центрального 
входу у парк «Центральний», 
– цю проблему комунальники 
вирішили власними силами.

Володимир КОСКІН

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Фінансове управління 

Ірпінської міської ради ого-
лошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу аналізу 
по платежах за землю на 
період відпустки по догляду 
за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку.

Вимоги: вища освіта 
відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем бака-
лавра, спеціаліста, магістра; 
володіння основними нави-
ками роботи на комп’ютері з 
відповідними програмними 
засобами.

Перелік документів: 
заява про участь у конкур-
сі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із 
встановленими законодав-
ством обмеженнями щодо 
прийняття на службу та про-
ходження служби, заповнену 
особову картку (форма, 
затверджена Нацагенством 
України з питань державної 
служби від 5 серпня 2016 р. 
№156) з відповідними додат-
ками, автобіографія, копія 
документа, який посвідчує 
особу, копії документів про 
освіту, підвищення кваліфі-
кації, присвоєння вченого 
звання, присудження науко-
вого ступеня, копія військо-
вого квитка (для військово-
зобов’язаних), Декларація 
особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави 
або місцевого самоврядуван-
ня за 2016 рік подається у 
порядку, визначеному Зако-
ном України «Про запобіган-
ня корупції» (в електронному 
вигляді), дві фотокартки 
розміром 4х6 см.

Документи подають-
ся за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, будівля 
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради, 4-й 
поверх. каб. 66, протягом 
30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення.

В Ірпені ремонтують дороги
і добудовують дві школи
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Петро Порошенко під час 
засідання Національної 
ради реформ доручив 
Кабміну восени збільшити 
розмір пенсій, скасувати їх 
оподаткування і зняти всі 
обмеження для працюючих 
пенсіонерів.

 Глава держави перекона-
ний, що покращення еконо-
мічної ситуації дає можливість 
здійснити кроки, спрямовані 
на підвищення забезпечення 
пенсіонерів, які найбільше 
потребують підтримки з боку 
держави. «Уряд має здійснити 
швидкі практичні кроки, які 
вже зараз полегшать страж-
дання пенсіонерів. Це моя 
вимога як Президента, і, впев-
нений, – вимога суспільства», 
– наголосив він.

«Людина, яка виходить на 
пенсію у 2016–2017 рр., ма-

ючи високу заробітну платню, 
має високу пенсію. Люди-
на, яка вийшла на пенсію у 
2009–2010 рр., має той самий 
стаж, сплачувала внески із се-
редньої заробітної плати так 
само, як це робили у 2016–
2017 рр., але пенсію сьогодні 
має набагато меншу. В першу 
чергу, як результат осучаснен-
ня, підвищення пенсій отри-
мають найменш захищені – ті, 
хто отримує несправедливо 
найнижчі пенсії», – додав По-
рошенко. Також на його пе-
реконання цього року необ-
хідно здійснити підвищення 
мінімальної пенсії: «Можна 
розглянути можливість пере-
нести це з грудня на листопад 
або, може, навіть на жовтень. 
Прошу уважно вивчити цю 
можливість».

Окрему увагу Президент 
звернув на питання обмежен-

ня пенсій для працюючих пен-
сіонерів та їх оподаткування: 
«Я наголошую на тому, що ми 
зацікавлені, щоб пенсіонери 
продовжували працювати. Не 
треба їх “вичавлювати” з ро-
бочих місць. Не виправдане 
й обмеження пенсій працюю-
чим пенсіонерам, їх оподатку-
вання».

Глава держави також на-
гадав, що останні три роки 
резонансним було й питання 
пенсійного віку: «Можу від-
крити таємницю – коли Уряд 
завершував черговий мемо-
рандум із МВФ, я брав на себе 
ініціативу, і ми робили все 
можливе, щоб не дати нашим 
опонентам можливості “за-
валити” пенсійну реформу, 
штучно маніпулюючи з пенсій-
ним віком. Вважаю основним 
досягненням, що для більшо-
сті пенсіонерів законопроект 

не передбачає підвищення 
пенсійного віку». 

Президент також перекона-
ний у необхідності ретельного 
обговорення питання запро-
вадження накопичувальної 
пенсійної системи: «Я думаю, 
що тут нам потрібна прозора 
і відкрита, чесна і професійна 
дискусія. Треба проаналізува-
ти і вивчити досвід інших країн 
щодо добровільних пенсійних 
фондів». За його словами, по-
трібно ретельно все прораху-
вати, бо, на жаль, ми маємо 
і негативний досвід роботи 
накопичувальної пенсійної 
системи, коли внаслідок де-
вальвації національної валюти 
і стрибків інфляції люди зали-
шалися без своїх пенсійних на-
копичень. Петро Порошенко 
також висловився за створення 
фондового ринку, який дасть 
можливість спрямувати такі 
накопичення як інвестиції в 
національну економіку. 

З офіційних джерел

Ласкаво просимо
до Європи 

Напередодні старту безві-
зового режиму Президент 
Петро Порошенко і керівник 
представництва ЄС в Україні 
Хьюг Мінгареллі запустили 
таймер зворотного відліку. З 
цього моменту в аеропортах 
та на вокзалах країни пану-
вала святкова атмосфера. 
«Безвізові» туристи робили 
фото, прикордонники ста-
ранно готувались до роботи, 
а українські та європейські 
чиновники вітали громадян. 

Вранці 11 червня з Києва 
до Перемишля вирушив пер-
ший «безвізовий поїзд». За 
словами пасажирів, у поїзді 
до Польщі процес контролю 
був оперативним. Перед кор-
доном паспорти перевірили 
українські прикордонники, 
на першій же станції після –
зайшли польські прикордон-
ники, які поставили кілька 
питань, зокрема, про мету 
поїздки. 

У європейських країнах 
уже були готові зустрічати 
перших «безвізових» україн-
ців, які прибули на територію 
ЄС. Зокрема, в аеропорту 
Вільнюса до зустрічі першого 
рейсу з України встановили 
банер із написом: «You did 
it! Welcome!» (Ви це зробили! 
Ласкаво просимо). Як від-
значають українські журна-
лісти, які на власному досві-

ді вирішили протестувати 
безвізовий перетин кордону, 
паспортний контроль у Віль-
нюсі в середньому займав не 
більше двох хвилин.

До речі, в Іспанії, Австрії та 
Польщі українців в аеропор-
ту зустрічали консули, аби в 
нових умовах у громадян не 
виникало жодних проблем 
на пунктах пропуску. За сло-
вами посла України в Австрії 
Олександра Щерби, паспорт-
ний контроль громадян, які 
прибували з Києва до Відня, 
тривав не більше 10 хвилин, 
і жодних додаткових даних в 
українців не вимагали.

«І що характерно: довідку 
про несудимість не просять. 
Гроші в гаманці не перера-
ховують. У зуби не загляда-
ють. Українець? – Проходь!» 
– жартує дипломат. 

Разом з українськими 
туристами в перший день 
безвізовий режим також про-
тестувати урядовці. Міністр 
економічного розвитку Укра-
їни Степан Кубів скористався 
біометричним паспортом 
під час реєстрації на рейс до 
Вільнюса, а міністр закор-
донних справ України Павло 
Клімкін перетнув україн-
сько-угорський кордон на 
КПП «Чоп-Захонь».

Досвід перших 
«безвізових» 
українців

За інформацією Держав-
ної прикордонної служби, за 
чотири дні безвізовим режи-
мом скористались близько 
6,4 тис. українців (наразі – 

вже більше 12 тис. – ред.). 
Згідно зі статистикою, 76% 
тих, хто вирушив у подорож, 
перетнули кордон через ав-
томобільні та залізничні кон-
трольно-пропускні пункти, 
24% полетіли авіарейсами. 
Щодо географії подорожей, 
то, за даними МЗС, найбіль-
шу кількість «безвізових» 
українців прийняла Польща, 
також популярними напряма-
ми стали Румунія, Угорщина, 
Чехія та Італія.

На інтерактивній карті 
прикордонної служби можна 
побачити, що наразі на за-
хідному напрямку біля кор-
донів з країнами-членами ЄС 
відзначаються невеликі скуп-
чення машин. Однак прикор-
донники відзначають, що, по-
при застереження скептиків, 
«буму» виїзду українців не 
сталося. 

За словами речника при-
кордонної служби Олега 
Слободяна, зафіксовано 
9 випадків відмов на в’їзд до 
шенгенської зони. Переважно 
ці громадяни або раніше по-
рушували міграційне законо-
давство та були депортовані з 
ЄС, або не змогли підтверди-
ти мету перебування за кор-
доном, не мали зворотного 
квитка і достатньої кількості 
грошей. Проте експерт Ради 
зовнішньої політики «Україн-
ська призма» Мар’яна Кузьо 
запевняє, що, загалом, тен-
денція позитивна, здебільшо-
го українці без проблем пе-
ретинають кордон і якихось 
великих порушень не було.

Варто зазначити, що зав-
дяки запровадженню безві-
зового режиму український 
паспорт посів 30-е місце 
у рейтингу паспортів світу 
«Global Passport Power Rank-
2017». Україна випередила 
всі пострадянські країни (крім 
балтійських). Для порівнян-
ня: паспорт РФ посідає 41-у 
сходинку. Відтепер українці 
можуть відвідувати 119 країн 
світу, і це не межа. 

«У безвізу є початок, а кін-
ця – не буде. І ми всі в цьому 
впевнені, тому що я вірю у ве-
лике майбутнє сильної, об’єд-
наної Європи, яка солідарна 
з нами, українцями. І безвіз 
має не тільки символічне, а 
й практичне значення: влада 
виконала реформаторський 
план щодо візової лібералі-
зації. І тепер ми працюємо 
над тим, щоб безвіз став до-
ступним для більшої кількості 
українців», – підсумував Пре-
зидент Петро Порошенко.

Центр громадського 
моніторингу та контролю 

В УКРАЇНІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

АКТУАЛЬНО

► Президент Петро Поро-
шенко 20 червня зустрівся в 
Білому домі із президентом 
США Дональдом Трампом.  
Порошенко сподівається на 
сприяння Дональда Трампа в 
питанні досягнення миру на 
Донбасі. «Ми обговорили два 
блоки питань. Перший – як до-
сягти великої домовленості про мир, – сказав Президент. – Я 
абсолютно впевнений, що Трамп є справжнім, дуже хариз-
матичним лідером, і що він може допомогти принести мир 
на нашу землю подібно до того, як Рейган приніс перемогу 
в холодній війні без єдиного пострілу. Я в це вірю». Дру-
ге питання, за його словами, яке обговорили сторони, – це 
співпраця між Україною і США в економічній сфері.

У свою чергу Дональд Трамп заявив, що це була корисна 
дискусія, у ході якої вдалося досягти прогресу. Він запевнив 
Порошенка, що санкції проти Росії зберігатимуться до при-
пинення окупації Криму і збройної агресії на Донбасі. «Зу-
стріч поставить крапку у виробленні стратегії США не лише 
щодо України, а й регіону в цілому», – заявив прес-секретар 
Білого дому Шон Спайсер.

Посол України в США Валерій Чалий повідомив, що 
зустріч у Білому домі тривала півгодини. До цієї зустрічі і 
після неї Порошенко зустрічався із віце-президентом і держ-
секретарем США, очільниками Пентагону і мінфіну, дирек-
тором-розпорядником МВФ, президентом Світового банку. 
«Тобто, це абсолютно успішний візит Президента, своєчас-
ний і наповнений змістом. Була висловлена підтримка і пре-
зиденти в деталях обговорили дуже важливі для обох країн 
питання», – розповів посол і додав: «Президент представив 
конкретні матеріали, карти, знімки і т.д. Це свідчить про те, 
що Трамп усе бачить і тримає фокус на цьому питанні і в 
першу чергу, як повертати чіткий світовий порядок в Європі. 
Зокрема, і це головне для нас, висловлено підтримку нашій 
країні у протидії Росії». 

► Сенат США 14 червня 
схвалив закон, який розши-
рює санкції проти Росії через 
низку злочинів, у тому числі 
за посягання на територіальну 
цілісність України. Це – сигнал 
країнам світу, що покарання 
Росії має лише посилюватися, а 
не слабшати, заявив Голова ВР 
Андрій Парубій. «Дуже важливим є те, що зі 100 депутатів 
Сенату “за” проголосували 97. Об’єдналися і Республікан-
ська, і Демократична партії, така одностайність є винятком», 
– сказав він. 

Євросоюз 19 червня також вирішив продовжити «крим-
ський пакет санкцій» проти Росії ще на рік. Як відомо, санкції 
поширюються на імпорт продукції, виробленої в Криму, на 
інвестиції в Крим, туристичні послуги (зокрема, круїзні ко-
раблі не можуть заходити в порти Криму, навіть у випадку 
надзвичайної ситуації), на експорт окремих товарів і техно-
логій для кримських компаній або для використання у сфері 
транспорту, енергетики. За кілька днів ЄС має намір продов-
жити і «донбаський пакет санкцій». 

► «Батьківщина» і Блок 
Петра Порошенка утриму-
ють лідерство в рейтингу 
політичних сил згідно з опи-
туванням соціологічної групи 
«Рейтинг». У разі проведення 
виборів до ВР найближчим ча-
сом 13,2% з тих, хто має намір 
узяти в них участь, готові про-
голосувати за «Батьківщину». 
За БПП «Солідарність» проголосували б 11,3%; за Опозиці-
йний блок – 10,4%; Радикальну партію – 8,9%; партію «За 
життя» – 8,2%. «Громадянську позицію» готові підтримати 
7,6%; «Самопоміч» – 7,1%; «Свободу» – 6,4%. Партію «УК-
РОП», Аграрну партію, «Народний Контроль» – по 2,3%. 
Рейтинг інших політсил – менше 2%. 28,6% із тих, хто має 
намір голосувати, за жодних обставин не проголосували б 
за «Солідарність», 15,5% – за Опоблок, 7,3% – радикалів, 
6,5% – «Батьківщину», 4% – «Народний фронт», 3,8% – 
«Свободу», 3,1% – «Нову державу» (лідер – П. Симоненко). 

► Посол Євросоюзу в 
Україні Х’юг Мінгареллі 
різко розкритикував укра-
їнський парламент: «У Раді 
багато людей, які там не для 
модернізації країни, а просто 
для того, щоб захищати особи-
сті інтереси і блокувати процес 
реформ. Українці повинні про 
це знати». Він нагадав, що місія 
Європарламенту підготувала «дорожню карту» реформу-
вання ВР, але вона заблокована, бо відсутня політична воля 
для її ухвалення; європейська сторона допомогла розробити 
велику кількість законопроектів, спрямованих на реформи 
в Україні, але часто вони блокуються в комітетах. «Якщо не-
має політичної волі, то уряду дуже важко робити реформи», 
– констатував посол.

► Набув чинності закон 
про заборону «георгіївської 
стрічки». Відтепер за її вико-
ристання загрожує штарф від 
850 до 2550 грн. За повторне 
порушення – від 2550 грн до 
5100 грн. Окрім того, мож-
ливий адмінарешт до 15 діб. 
«Георгіївську стрічку» або пред-
мети з її зображенням у по-
рушників вилучатимуть. Заборона не торкнеться учасників 
Другої світової війни, у яких є нагороди, ювілейні медалі та 
інші відзнаки з подібною символікою. Також використання 
стрічки дозволено в музеях і бібліотеках.

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Як працює безвізовий режим 
із ЄС: перші результати
11 червня набув чинності безвізовий режим між Україною та 
Євросоюзом. Перші українці вже змогли скористатись перевагами 
відкритих кордонів та в’їхали до ЄС, маючи з собою лише біометричні 
паспорти. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив перші 
результати візової лібералізації для України.

Президент про пенсійну реформу
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Групи населен-
ня, яким у разі 
амбулаторного 
лікування лі-
карські засоби 

за рецептами лікарів від-
пускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру 
середньомісячного сукупно-
го доходу їх сім’ї:

– діти віком до трьох ро-
ків;

– учасники бойових дій та 
інваліди війни відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

– особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи і віднесені до 
категорій І та ІІ;

– неповнолітні діти по-
мерлих громадян, відне-
сених до категорій І та ІІ, 
смерть яких пов’язана з Чор-
нобильською катастрофою;

– дівчата-підлітки і жін-
ки з протипоказаннями 
вагітності, а також жінки, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
(засоби контрацепції – гор-
мональні препарати);

– пенсіонери, які отриму-
ють пенсію за віком або у 
зв’язку із втратою годуваль-
ника (крім осіб, які отриму-
ють пенсію на дітей у зв’язку 
із втратою годувальника), 
якщо зазначені особи одер-
жують пенсію в розмірі, що 
не перевищує мінімальний 
розмір пенсії;

– інваліди, які отримують 
пенсію за віком, інвалідні-
стю або у зв’язку із втратою 
годувальника (крім осіб, які 
отримують пенсію на дітей у 
зв’язку із втратою годуваль-
ника), якщо зазначені особи 

одержують пенсію в розмірі, 
що не перевищує мінімаль-
ний розмір пенсії, відповід-
но до Закону України «Про 
основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні»;

– інваліди та особи, які 
отримують державну соці-
альну допомогу, призначену 
замість пенсії, відповідно до 
Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інва-
лідів в Україні»;

– діти-інваліди відповідно 
до Закону України «Про ос-
нови соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»;

– ветерани військової 
служби, ветерани органів 
внутрішніх справ, ветерани 
податкової міліції, ветерани 
державної пожежної охо-
рони, ветерани Державної 
кримінально-виконавчої 
служби, ветерани служби 
цивільного захисту, ветера-
ни Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту 
інформації відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутріш-

ніх справ і деяких інших осіб 
та їх соціальний захист»;

2) якщо розмір середньо-
місячного сукупного доходу 
сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні 6 міся-
ців не перевищує величини 
доходу, який дає право на 
податкову соціальну пільгу:

– діти з багатодітних сі-
мей відповідно до Закону 
України «Про охорону ди-
тинства»;

– особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи і віднесені до 
категорії ІІІ відповідно до 
Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи»;

– учасники війни, особи, 
які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною, а 
також особи, на яких поши-
рюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захи-
сту»;

– жертви нацистських пе-
реслідувань відповідно до 

Закону України «Про жертви 
нацистських переслідувань»;

– дружини (чоловіки) по-
мерлих жертв нацистських 
переслідувань, визнаних за 
життя інвалідами від загаль-
ного захворювання, тру-
дового каліцтва та з інших 
причин, які не одружилися 
вдруге, відповідно до Зако-
ну України «Про жертви на-
цистських переслідувань»;

– особи, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, відповідно 
до Закону України «Про ос-
новні засади соціального 
захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого 
віку в Україні»;

– неповнолітні діти по-
мерлих громадян з числа 
учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській 
АЕС, віднесених до категорії 
ІІІ, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастро-
фою, відповідно до Закону 
України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»;

– особи, які працювали 
з моменту аварії на Чорно-
бильській АЕС до 1 липня 
1986 р. не менше 14 ка-
лендарних днів або не мен-
ше трьох місяців протягом 
1986–1987 рр. за межами 
зони відчуження на роботах 
з особливо шкідливими умо-
вами праці (за радіаційним 
фактором), пов’язаними з 
ліквідацією наслідків Чор-
нобильської катастрофи, що 
виконувалися за урядовими 
завданнями.

Перший заступник
Ірпінського міського голови 

Дмитро ХРИСТЮК

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
Яким категоріям громадян передбачено безкоштовні лікарські засоби?

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
подовжити дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-
фарм», яке розташоване за адресою: 08200, м. Ірпінь, 
вул. Центральна, 113-а, тел.: 62-914, тел./ф.: 62-915, має 
намір подовжити дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Підприємство спеціалізується на виробництві готових 
лікарських засобів та їх подальшій реалізації.

Загальна кількість забруднюючих речовин з 8 орга-
нізованих стаціонарних джерел викидів не перевищує 
0,0916 т/рік без урахування діоксиду вуглецю (вуглекис-
лий газ від спалювання природного газу).

Санітарно-захисна зона витримана. Аналіз розрахун-
ку розсіювання свідчить про те, що перевищень встанов-
лених гранично допустимих концентрацій (ГДК) на межі 
санітарно-захисної зони та в зоні впливу підприємства за 
всіма забруднюючими речовинами не виявлено.

Зауваження та пропозиції громадян і громадських ор-
ганізацій приймаються в Ірпінській міській раді протягом 
30 днів з дня опублікування повідомлення за адресою: 
08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, а також за тел.: 62-
461, електронна пошта: ekonomika2008@ukr.net.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу культури, націо-

нальностей та релігій Ірпінської міської ради;
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста та за фаховим спрямуванням.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад 
конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання 
Конституції України, Законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а 
також законодавства з урахуванням специфіки функціональ-
них повноважень відповідного структурного підрозділу.

Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, осо-
бова картка (форма затверджена Нацагенством України з 
питань державної служби від 05.08.2016 р.) з відповідними 
додатками), дві фотокартки розміром 4х6 см, копії докумен-
тів про освіту, паспорта, декларація особи уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
за 2016 рік подається у порядку, визначеному Законом Укра-
їни «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді), 
копія військового квитка (для військовослужбовців або вій-
ськовозобов’язаних). Документи приймаються за адресою м. 
Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 2-а, кім. 33 упродовж 30 днів з дня 
опублікування оголошення.

Повну інформацію про порядок проведення конкур-
су, розмір та умови оплати праці буде надано за тел.: 
63-393.

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

1. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
103,2 м кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №3) за адресою: Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Севери-
нівська, 129.

Балансоутримувач: Управ-
ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 1669604,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення за-
нять з хореографії з учнями.

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

2. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
73,8 м кв. (Ірпінська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №3) за адресою: Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Севери-
нівська, 129.

Балансоутримувач: Управ-
ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 1262876,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення за-
нять з хореографії з учнями.

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

3. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
109,4 м кв. за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Садова, 29.

Балансоутримувач: КЗ «Ір-
пінська центральна міська 
лікарня» Ірпінської міської 
ради.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 1711878,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для розміщення 
медичного закладу.

Початковий розмір річної 
орендної плати – не менше 5% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна).

4. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
55,5 м кв. за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Садова, 38.

Балансоутримувач: КЗ «Ір-
пінська центральна міська 
лікарня» Ірпінської міської 
ради.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 868458,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для розміщення 
медичного закладу.

Початковий розмір річної 
орендної плати – не менше 5% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна).

5. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
44,4 м кв. за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 5.

Б а л а н с о у т р и м у в а ч : 
КП «Управління житлово-ко-
мунального господарства «Ір-
пінь» Ірпінської міської ради 
Київської області.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 721542,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для розміщення 
громадської організації.

Початковий розмір річної 
орендної плати – не менше 3% 
від вартості приміщення, вста-
новленої суб’єктом оціночної 
діяльності, з урахування ПДВ 
(орендна ставка може змінитися 
відповідно до Методики розра-
хунку та порядку використання 
плати за оренду комунального 
майна). 

7. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
58,65 м кв. (спортивний зал 
№3 Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.

Балансоутримувач: Ірпін-
ська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської 
міської ради Київської облас-
ті.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 900733,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення 
занять бальними танцями з діть-
ми. 

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

8. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
165,0 м кв. (спортивний зал 
№4 Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.

Балансоутримувач: Ірпін-
ська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської 
міської ради Київської облас-
ті.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 2534030,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення 
занять бальними танцями з діть-
ми. 

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

 9. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
14,1 м кв. (підсобне приміщен-
ня Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.

Балансоутримувач: Ірпін-
ська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської 
міської ради Київської облас-
ті.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 216545,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення 
занять бальними танцями з діть-
ми. 

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

10. Назва та місцезнахо-
дження об’єкта оренди: не-
житлове приміщення площею 
18,2 м кв. (підсобне приміщен-
ня Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№13) за адресою: смт Госто-
мель, вул. Рекунова, 11-а.

Балансоутримувач: Ірпін-
ська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської 
міської ради Київської облас-
ті.

Ринкова вартість майна від-
повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 279511,00 грн з 
урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення 
занять бальними танцями з діть-
ми. 

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

Основні умови конкурсу 
для об’єктів:

початковий розмір орендної 
плати з розрахунку на місяць 
визначається відповідно до Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна, що на-
лежить територіальній громаді 
м. Ірпінь (рішення Ірпінської 
міської ради від 13.09.13 р. 
№3424-47-6 із змінами) залеж-
но від цільового призначення 
використання орендарем не-
рухомого майна; використання 
об’єкту оренди при найбіль-
шому розмірі орендної плати; 
дотримання вимог експлуатації 
об’єкта; належне утримання 
прилеглої території; здійснення 
певних видів ремонтних робіт; 
забороняється розміщення роз-
важально-музичних закладів, 
нічних клубів, які шкодять від-
починку мешканців будинку та 
встановлення ігрових автоматів; 
належне виконання орендарем 
всіх обов’язків за договором 
оренди.

Для участі у конкурсі учасник 
конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

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

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

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

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

запечатаних печаткою учасника 
конкурсу);

5. Відомості про учасника 
конкурсу:

а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені копії 

установчих документів;
- документи, що посвідчують 

повноваження представника 
юридичної особи;

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

- неприбуткові організації – 
копію документів про реєстра-
цію неприбуткової організації;

б) фізичні особи:
- копію документа, що по-

свідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

- витяг з Єдиного державного 
реєстру;

- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом 

оренди здійснюється за пого-
дженням з балансоутримувачем.

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

Конкурс буде проведено че-
рез 30 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а (кім. 50). 
Кінцевий термін подання до-
кументів для участі у конкурсі 
– за 6 днів до проведення кон-
курсу. Документи приймаються 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Шев-
ченка, 2-а (кім. 50).

Довідки за тел.: 63-260.

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк
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Як чистити пральну 
машину власноруч
Пральна машинка-автомат 
– це один із тих побутових 
приладів, від яких нам 
нині важко відмовитися 
в повсякденному житті. 
Та й не дивно: всього 
пару натискань кнопочок 
– і білизна чиста, свіжа 
й практично суха. Однак 
іноді пральні машинки 
виходять з ладу, і причина 
цьому в більшості випадків 
– жорстка вода з нашого 
водопроводу. Змінити 
це, на жаль, не можна, 
а ось запобігти поломці 
допоможе чистка пральної 
машини. Як же зробити це 
самотужки, не вдаючись 
до дорогих послуг 
майстрів?

Щоб запобігти 
утворенню накипу: 

• використовуйте 
спеціальні засоби для 
пом’якшення води;

• встановіть картридж 
або фільтр для механічно-
го очищення;

• періть при темпера-
турі не вище 50ºС.

• надавайте перевагу 
гелям та рідким пральним 
засобам – при користуван-
ні ними накипу утворю-
ється значно менше, ніж 
від прального порошку.

ОЦЕТ
Можна для очищення машинки скористати-

ся й звичайним оцтом. Візьміть 2 склянки оцту, 
влийте його у відділення для порошку або прямо 
в барабан,

Запустіть холостий режим прання. Як і при ви-
користанні лимонної кислоти, вибирайте режим 
максимально тривалого прання з високою темпе-
ратурою.

Через 10 хвилин зупиніть прання на 1 годину, потім знову 
запустіть.

Коли машинка завершить роботу, переведіть її в режим 
швидкого прання або полоскання. Не забудьте витерти насухо 
всі деталі і залишити на деякий час відкритою, щоб просохла.

ЯКЩО «ЗАВІВСЯ» ГРИБОК

Нерідко певні деталі 
пральної машинки підда-
ються утворенню чорного 
грибка і цвілі, як правило, 
це трапляється на гумових 
елементах. Від цього по-
трібно позбавлятися негай-
но! Можна скористатися 
хімічними засобами, які 
вам пропонують у магази-
ні, і краще обрати той, до 
складу якого входить хлор. 
Уважно вивчіть інструкцію і, 
дотримуючись її, проведіть 
чистку. Однак і тут є альтер-
натива, можна використати 
звичайну харчову соду. 

Роблять це так: змішайте 
одну склянку води і одну 
– харчової соди. Візьміть 
м’яку тканину, намочіть її 
в цьому розчині й протріть 
нею всі уражені грибком 
і цвіллю елементи. Потім 
промийте пральну машин-
ку чистою водою і витріть 
чистою тканиною насухо.  

Щоб прибрати цвіль із 
внутрішніх деталей та еле-
ментів, насипте півсклянки 
соди у відділення для поро-
шку і запустіть інтенсивний 
режим прання. По завер-
шенню можна ще раз запу-
стити машинку, але вже на 
режимі полоскання.

ЧИСТКА ФІЛЬТРА 
Фільтр – один із найважливіших елемен-

тів пральної машини, поломка якого може 
призвести до дорогого ремонту. Саме тому 
потрібно періодично чистити його. Для цьо-
го підготуйте велику вологопоглинаючу ган-
чірку і постеліть її під машинкою. Візьміть 
тазик, який стане в нагоді для зливу води зі 

шланга. Опустіть в нього шланг. Знизу пральної машинки 
знайдіть спеціальний паз, де і знаходиться фільтр, відкрий-
те цю «коробочку».

Коли вода повністю витече, зніміть фільтр круговими ру-
хами проти годинникової стрілки. Воду, яка виллється, вбе-
ре ганчірка. Очистіть фільтр від усіх забруднень і встановіть 
його назад, очистіть пази. 

ЛИМОННА КИСЛОТА
Отже, очистити від накипу пральну маши-

ну можна за допомогою звичайної лимон-
ної кислоти. Зробити це просто: дістаньте 
з машинки весь одяг, запускати її будемо в 
холостому режимі. У відділення для прально-
го порошку (при бажанні можна й безпосе-
редньо в барабан, ефект такий же) насипте 

100–200 г лимонної кислоти. На програмній панелі виберіть 
найтриваліший режим і виставте максимальну температуру. 
Коли ви включите машинку, у злив поступово виводитимуться 
частинки накипу.

Після закінчення прання перевірте гумові частини машин-
ки, за них можуть потрапляти частинки накипу. Його потрібно 
акуратно видалити. Потім витріть пральну машинку насухо 
м’якою чистою ганчіркою і залиште відкритою, щоб просохла. 

ДОМАШНІ ДИВО-ЗАСОБИ
Звичайно, почистити пральну машинку 

можна за допомогою розрекламованих 
хімічних засобів. Але професіонали ствер-
джують, що підручні матеріали, які є в кож-
ному будинку, можуть бути в рази ефек-
тивніші й обійдуться значно дешевше. Ще 
одна суттєва перевага – вони безпечні для 
здоров’я, тоді як хімічні засоби з магазину 
можуть згодом викликати алергії. 

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Управління праці та соціального захисту населення 

Ірпінської міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади посадової особи місцевого самовряду-
вання головного спеціаліста сектору нагляду за додер-
жання вимог пенсійного законодавства управління.

Вимоги: вища освіта за спеціальністю «Правознавство» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
стаж роботи за фахом не менше трьох років, знання дер-
жавної мови, володіння ПК.

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення за адресою: 08200, 
Київська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-б.

Довідки за телефоном: 57-502, 62-076.
Начальник управління П.В. Зброжек

ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №370 щомісячна адресна допомога надається 

внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на те-
риторії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на 
лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання 
внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік в управлінні праці та соціального захисту населення.

У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористич-
ної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії 
зіткнення, додається копія відповідного акта технічного стану.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повнова-
ження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; 2015 р., 
№98, ст. 3368).

Управління праці та соціального захисту населення ІМР
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СЕРЕДА, 28 ЧЕРВНЯ

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».
10.45 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Байки Мiтяя».
13.00 Комедiя «Службовий 
роман. Нашi часи». (16+).
14.55 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.10 Т/с «Свати 6».
21.10 Т/с «Свати 6».
22.10 «Право на владу».
23.40 Драма «Принцеса Мо-
нако». (16+).
1.45 Т/с «Байки Мiтяя».
2.10 Драма «Принцеса Мона-
ко». (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».
10.10 Т/с «Катя». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Катя». (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».
20.40 Т/с «Катя». (16+).
23.30 Т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
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.
12.50 Агенти справедливостi. 
(16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Дорога в порожне-
чу», 9 i 10 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Україна має талант! 7».
11.55 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним».
13.45 «Битва екстрасенсiв 
14».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
0.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»

ЧЕТВЕР, 29 ЧЕРВНЯ

Канал «1+1»
6.00 Х/ф «Кирило i Мефодiй». 
(16+).
7.35 «ТСН».
8.20 Мелодрама «Iнша жiн-
ка». (16+).
12.20 Т/с «Байки Мiтяя».
13.35 Т/с «Свати 5».
14.55 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Свати 5».
21.20 Комедiя «Службовий 
роман. Нашi часи». (16+).
23.10 Бойовик «Ронiн».
1.35 Т/с «Байки Мiтяя».
2.00 Бойовик «Ронiн».

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».
10.10 Т/с «Катя». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Катя». (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».
20.40 Т/с «Катя». (16+).
23.30 Т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
1.20 «Подробицi» - «Час».
2.05 Х/ф «Весь свiт в очах 
твоїх».
3.10 «Вдалий проект».
3.45 «Готуємо разом».
4.30 «Стосується кожного».
5.15 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною. День 
Конституцiї.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною. День 
Конституцiї.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Т/с «Точка кипiння». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Точка кипiння». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.50 Т/с «Дорога в порожне-
чу», 5-8 с.
23.30 Концерт. Музична 
платформа.
1.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
3.00 Сьогоднi.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Агенти справедливостi. 
(16+).

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Все буде смачно!»
9.40 «Україна має талант! 7».
11.55 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним».
13.45 «Битва екстрасенсiв 
14».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».

0.45 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.00 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
7.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
8.35 Kids̀  Time.
8.40 М/ф «Упс: Ной поплив».
10.30 М/ф «Ронал-варвар». 
(16+).
12.00 Х/ф «Лемонi Снiкет: 33 
нещастя». (16+).
14.00 Х/ф «Усе можу». (16+).
15.40 Х/ф «Ейс Вентура - де-
тектив з розшуку домашнiх 
тварин». (16+).
17.30 Х/ф «Ейс Вентура: По-
клик природи». (16+).
19.00 Х/ф «Тупий i ще тупiший 
2». (16+).
21.10 Варьяти.
0.30 М/ф «Ронал-варвар». 
(16+).
2.15 Служба розшуку дiтей.
2.20 Зона ночi.

ICTV
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська оборона.
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.45 Громадянська оборона.
10.35 Х/ф «Алан Квотермейн. 
У пошуках Золотого мiста».
12.30 Х/ф «Сахара».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Сахара».
15.10 М/ф «Нiкчемний я».
16.55 М/ф «Нiкчемний я 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Х/ф «Широко крокую-
чи». (16+).
22.35 Х/ф «Широко крокуючи 
3. Правосуддя одинака». 
(16+).
0.25 Х/ф «Нiндзя-убивця». 
(18+).
1.55 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Тактична сила». 
(16+).
21.05 Х/ф «Тиждень акул». 
(16+).
22.50 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).
23.45 «Територiя обману».
1.45 Х/ф «Лiсова пiсня».
3.15 «Облом.UA».

НТН
8.20 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.10 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.50 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
15.50 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.30 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
22.20 Т/с «Той, що читає дум-
ки 3». (16+).
23.50 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.40 «Випадковий свiдок». 
2.55 «РечДОК».

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».
10.45 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Байки Мiтяя».
14.30 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Свати 5».
21.15 Т/с «Свати 5».
22.20 Мелодрама «Пiзнє 
каяття». (16+).
23.20 Бойовик «Морський 
пiхотинець 3: Тил». (16+).
1.05 Т/с «Байки Мiтяя».
2.10 Бойовик «Морський 
пiхотинець 3: Тил». (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 Х/ф «Бiдна Liz». (16+).
11.10 Х/ф «Дiамантова 
рука».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Дiамантова 
рука».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.15 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Катя». (16+).
23.30 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.20 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
3.45 «Готуємо разом».
4.25 «Стосується кожного».
5.10 «Подробицi» - «Час».

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 Т/с «Я житиму».
14.45 Т/с «Долю не обма-
неш».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Долю не обма-
неш».
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Дорога в порож-
нечу», 1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Халк». (16+).
2.10 Сьогоднi.
3.00 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Агенти справедливостi. 
(16+).

СТБ
5.55 «Все буде добре!»
7.55 «Планета земля 2».
8.55 Х/ф «Наречена мого 
друга».
11.00 «Україна має талант! 
7».
13.45 «Битва екстрасенсiв 
14».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».

23.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.50 Зона ночi.
5.00 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Х/ф «Маска Зорро».
10.00 Х/ф «Легенда Зорро».
12.45 Х/ф «Самотнiй рей-
нджер». (16+).
15.45 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi».
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за Ревi-
зором.
0.50 Х/ф «Сiнiстер». (18+).
3.00 Служба розшуку дiтей.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Дивитись усiм!
5.50 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.40 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.05 Секретний фронт.
11.50 Х/ф «Тюряга». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Тюряга». (16+).
14.20 Х/ф «13-й район. 
Цеглянi маєтки». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «13-й район. 
Цеглянi маєтки». (16+).
16.25 Х/ф «У пастцi часу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Свобода слова.
0.25 Х/ф «Нiндзя: Тiнь сльо-
зи». (18+).
2.10 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.50 Т/с «Загублений свiт».
16.40 Х/ф «Маска нiндзя». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 «Зловмисники».
20.15 Х/ф «Боксер». (16+).
22.05 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.05 Т/с «Теорiя брехнi 2». 
(16+).
0.00 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).
0.50 «Територiя обману».
1.50 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».

НТН
5.20 Т/с «День гнiву». (16+).
8.25 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.15 Т/с «Детективи». (16+).
11.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
15.40 Т/с «Лiнiя захисту». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.40 «Свiдок».

ПОНЕДIЛОК, 26 ЧЕРВНЯ ВIВТОРОК, 27 ЧЕРВНЯ

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».
10.45 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Байки Мiтяя».
13.35 Т/с «Свати 5».
14.55 Т/с «Свати 5».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Свати 5».
21.15 Т/с «Свати 5».
22.20 Мелодрама «Пiзнє 
каяття». (16+).
23.20 Драма «Чорне море». 
(16+).
1.40 Т/с «Байки Мiтяя».
2.05 Драма «Чорне море». 
(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».
10.10 Т/с «Катя». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Катя». (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».
20.40 Т/с «Катя». (16+).
23.30 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (16+).
1.15 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
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.
12.50 Агенти справедливо-
стi. (16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Дорога в порож-
нечу», 3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.00 Х/ф «Халк». (16+).

СТБ
6.50 «Все буде добре!»
8.45 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
10.20 «Україна має талант! 
7».
12.55 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв 
14».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
2.55 Служба розшуку дiтей.
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.25 Kids̀  Time.
5.30 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки».
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-укра-
їнськи.
21.20 Х/ф «Васабi».
23.10 Х/ф «Сiнiстер 2».
1.10 Х/ф «Лемонi Снiкет: 33 
нещастя».

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.
9.40 Бiльше нiж правда.
10.35 Х/ф «Тюряга». (16+).
12.35 Х/ф «Алан Квотер-
мейн. У пошуках Золотого 
мiста».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Алан Квотер-
мейн. У пошуках Золотого 
мiста».
14.55 Х/ф «Сахара».
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Сахара».
17.45 Т/с «Пес». (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». (16+).
22.20 Х/ф «Нiндзя-убивця». 
(18+).
0.20 Х/ф «Нiндзя: Тiнь сльо-
зи». (18+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.40 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.45 Т/с «Загублений свiт».
16.35 Х/ф «Спека». (16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.30 «Зловмисники».
20.15 Х/ф «Великий солдат». 
(16+).
22.05 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.15 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).
0.40 «Територiя обману».
1.50 Х/ф «Страченi свiтан-
ки».

НТН
6.10 Х/ф «У зонi особливої 
уваги».
8.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
15.40 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
17.35 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.40 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
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Новий канал
3.00 Зона ночi.
3.50 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.50 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-укра-
їнськи.
21.40 Х/ф «Копи на пiдхватi». 
(16+).
23.45 Х/ф «Суперфорсаж». 
(16+).
1.40 Служба розшуку дiтей.
1.45 Зона ночi.

ICTV
4.15 Студiя Вашингтон.
4.20 Факти.
4.50 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.25 Х/ф «Широко крокую-
чи». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Широко крокую-
чи». (16+).
13.30 Т/с «Володимирська, 
15». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Володимирська, 
15». (16+).
17.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес». (16+).
22.15 Х/ф «Вiрус». (16+).
0.05 Х/ф «Червона спека». 
(16+).
2.00 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.55 Т/с «Загублений свiт».
16.45 Х/ф «Тактична сила». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Супер циклон». 
(16+).
21.05 Х/ф «Подвiйна гра». 
(16+).
22.50 «Територiя обману».
1.50 Х/ф «Камiнна душа».
3.25 «Облом.UA».

НТН
5.20 Х/ф «Кармелюк».
7.45 Т/с «Кулагiн та партнери».
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
15.40 Т/с «Той, що читає дум-
ки 3». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Той, що читає дум-
ки 3». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.05 «РечДОК».
4.05 «Правда життя. Про-
фесiї».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

П`ЯТНИЦЯ, 30 ЧЕРВНЯ СУБОТА, 1 ЛИПНЯ

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».
10.45 «Мiняю жiнку 6».
12.00 «ТСН».
12.20 Т/с «Байки Мiтяя».
13.35 Т/с «Свати 6».
14.55 Т/с «Свати 6».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2».
22.45 «Лiга смiху 2».
0.50 «Вечiрнiй Київ».
4.35 «Маленькi гiганти».

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».
10.10 Т/с «Катя». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Катя». (16+).
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Дитина до листо-
пада».
23.50 Х/ф «Дама з папугою».
1.50 «Україна: забута iсторiя».
2.30 «Подробицi тижня».
4.10 «Чекай на мене».

Канал «Україна»
6.10 Агенти справедливостi. 
(16+).
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.
12.50 Агенти справедливостi. 
(16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Дорога в порож-
нечу».
23.00 Сьогоднi.
23.20 «Слiдами Грантоєдов», 
ч. 2.
0.00 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.

СТБ
8.10 Х/ф «Сестронька».
10.05 Х/ф «Щоденник лiкаря 
Зайцевої». (16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Знак долi».
20.45 Х/ф «Лабiринти кохан-
ня». (16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 Х/ф «Лабiринти кохан-
ня». (16+).
23.05 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.00 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
4.50 Абзац.
5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».

6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
10.30 Супермодель по-укра-
їнськи.
18.00 Абзац.
19.00 Супермодель по-укра-
їнськи.
21.30 Х/ф «Гонитва». (16+).
23.10 Х/ф «Усе можу». (16+).
0.50 Служба розшуку дiтей.
1.00 Зона ночi.

ICTV
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Студiя Вашингтон.
4.25 Факти.
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10 Х/ф «Широко крокуючи 
3. Правосуддя одинака». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Широко крокуючи 
3. Правосуддя одинака». 
(16+).
13.35 Т/с «Володимирська, 
15». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Володимирська, 
15». (16+).
17.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
0.35 Х/ф «Червона спека». 
(16+).
2.15 Х/ф «Вiрус». (16+).
3.45 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.00 «Роби бiзнес».
10.35 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.00 Х/ф «Дракано».
16.50 Х/ф «Подвiйна гра». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Бурова». (16+).
21.10 Х/ф «Мега-акула против 
Меха-акули». (16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.15 «Нишпорки».
1.40 «Цiлком таємно».
2.05 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу».
3.10 «Облом.UA».

НТН
5.10 Х/ф «Кармелюк».
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри».
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
15.40 Т/с «Той, що читає дум-
ки 3». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт-
нери».
21.30 Т/с «Той, що читає дум-
ки 3». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.45 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».

Канал «1+1»

6.50 «ТСН».
7.45 «Грошi».
9.00 «Свiтське життя».
10.00 «Таємний код вiри».
10.55 Комедiя «Матусi». 
(12+).
11.20 Мелодрама «Пiзнє 
каяття». (16+).
16.35 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 Комедiя «Знай на-
ших».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Лiга смiху 2».
4.35 «Лiга смiху 2».

Iнтер

6.00 М/ф.
6.25 Х/ф «Гусарська бала-
да».
8.15 Х/ф «Одруження Баль-
замiнова».
10.00 «Нонна Мордюкова. 
Як на свiтi без любовi про-
жити».
10.50 Х/ф «Рiдня».
12.50 Х/ф «Вокзал для 
двох».
15.30 Т/с «Чотири пори 
лiта», 1-5 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Чотири пори 
лiта», 6-8 с. (16+).
23.20 Х/ф «Вiк Адалiн». 
(16+).
1.25 «Подробицi» - «Час».
2.00 «Нонна Мордюкова. 
Як на свiтi без любовi про-
жити».
2.40 Х/ф «Стежки-дорiж-
ки».
3.50 Х/ф «Одруження Баль-
замiнова».
5.15 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.15 Т/с «Дорога в порожне-
чу», 1-6 с.
14.00 Т/с «Найщасливiша».
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Найщасливiша».
17.50 Т/с «Бiлий налив». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Бiлий налив». 
(16+).
22.10 Х/ф «Паперовi квiти». 
(12+).
0.10 Реальна мiстика.
2.00 Сьогоднi.
2.40 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
5.20 Зоряний шлях.

СТБ

6.05 «Все буде добре!»
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата».
13.10 «Вагiтна у 16».
15.10 Х/ф «Знак долi».
17.15 Х/ф «Лабiринти кохан-
ня». (16+).
19.00 Х/ф «Найкраще лiто 
нашого життя».
23.10 Х/ф «Екiпаж».
1.45 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.

3.40 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.25 Kids̀  Time.
5.30 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.40 Kids̀  Time.
6.45 Ревiзор.
10.00 Пристрастi за ревi-
зором.
12.20 Т/с «CашаТаня». (16+).
15.20 Х/ф «Елвiн i бурундуки 
3».
17.00 Х/ф «Васабi».
18.50 Х/ф «Супер 8». (16+).
21.00 Х/ф «Елiзiум». (16+).
23.10 Х/ф «Марс атакує!» 
(16+).
1.10 Х/ф «Секретний експе-
римент». (18+).
2.55 Зона ночi.

ICTV

5.00 Факти.
5.20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.55 Дивитись усiм!
7.50 Без гальм.
8.50 Я зняв!
9.45 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 М/ф «Нiкчемний я».
14.35 М/ф «Нiкчемний я 2».
16.20 Х/ф «Ледi-яструб».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду». (16+).
22.30 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 2». (16+).
0.50 Х/ф «Хранителi». 
(16+).
3.25 Стоп-10.

Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Зловмисники».
9.40 Д/ф «Помста приро-
ди».
13.30 «Цiлком таємно».
14.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
17.15 Х/ф «Дракони Каме-
лота». (16+).
18.30 Х/ф «Мега-акула про-
тив Меха-акули». (16+).
20.15 Х/ф «Вiдкрите море: 
Новi жертви». (16+).
22.00 Х/ф «Гра на виживан-
ня». (18+).
23.55 «Територiя обману».
1.10 «Цiлком таємно».
1.35 «Люстратор 7,62. Про-
кляття системи».
2.00 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу».
3.10 «Облом.UA».

НТН

6.00 Х/ф «Де ви, лицарi?»
7.15 Х/ф «Два капiтани».
11.30 «РечДОК».
14.15 «Склад злочину».
15.40 «Крутi 90-тi».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Бомжиха».
21.20 Х/ф «Ганмен». (16+).
23.30 Х/ф «Обитель дияво-
ла». (16+).
1.20 Х/ф «Мiй найстрашнi-
ший жах». (16+).
3.05 «Свiдок».
3.35 «Випадковий свiдок».
3.45 «РечДОК».
4.15 «Легенди бандитської 
Одеси».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 29 ЧЕРВНЯ

Канал «1+1»
6.05 «ТСН».
7.05 Мелодрама «Пiзнє каят-
тя». (16+).
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.55 «Розсмiши комiка».
10.55 «Свiт навиворiт 5: Iндо-
незiя».
12.00 «Свiт навиворiт 5: 
Iндонезiя».
13.00 «Свiт навиворiт 5: Iндо-
незiя».
14.05 «Свiт навиворiт 5: Iндо-
незiя».
15.45 «Свiт навиворiт 5: Iндо-
незiя».
16.55 «Свiт навиворiт 5: Iндо-
незiя».
18.30 «Свiт навиворiт: Кам-
боджа».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Вирок 
iдеальної пари». (16+).
1.05 Драма «Принцеса Мона-
ко». (16+).
4.50 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.45 М/ф.
6.25 Х/ф «Королiвська ре-
гата».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 Х/ф «Готель романтич-
них побачень».
13.50 Т/с «Повернешся - пого-
воримо», 1-4 с.
17.20 Т/с «Тiльки не вiдпускай 
мене», 1 i 2 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Тiльки не вiдпускай 
мене», 3 i 4 с. (16+).
22.00 Х/ф «Рiдня».
0.00 Х/ф «Вокзал для двох».
2.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.30 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Дорога в порож-
нечу».
15.00 Х/ф «Паперовi квiти». 
(12+).
17.00 Т/с «Ласкаво просимо 
на Канари». (12+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Ласкаво просимо 
на Канари». (12+).
21.45 Т/с «Найщасливiша».
1.10 Реальна мiстика.
2.50 Таємний код зламано. 
Їжа.
3.35 Таємний код зламано. 
Паралельнi свiти.
4.20 Агенти справедливостi. 
(16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майданi».
11.10 «Планета земля 2».
12.10 Х/ф «Найкраще лiто 
нашого життя».
16.20 Х/ф «Екiпаж».
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

22.40 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
2.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/ф «Упс. Ной поплив!»
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Х/ф «Джунглi у пошуках 
Марсупiламi».
9.10 Х/ф «Ейс Вентура - де-
тектив з розшуку домашнiх 
тварин». (16+).
11.00 Х/ф «Ейс Вентура: По-
клик природи». (16+).
12.40 Х/ф «Тупий i ще тупiший 
2». (16+).
14.50 Х/ф «Марс атакує!» 
(16+).
17.00 Х/ф «Елiзiум». (16+).
19.00 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери». (16+).
21.00 Х/ф «Пандорум». (16+).
23.10 Х/ф «Сигнал». (16+).
1.00 Х/ф «Секретний експери-
мент». (18+).
2.50 Зона ночi.

ICTV
5.45 Факти.
6.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
9.35 Х/ф «Боєць». (16+).
11.20 Х/ф «Ледi-яструб».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Ледi-яструб».
14.00 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду». (16+).
16.25 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 2». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 3». (16+).
22.25 Х/ф «Загублений свiт». 
(16+).
0.05 Х/ф «Хранителi». (16+).
2.50 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
16.10 Х/ф «Дракони Камело-
та». (16+).
17.45 Х/ф «Воїни-охоронцi». 
(16+).
19.25 Х/ф «Списаний». (16+).
21.00 Х/ф «Унiверсальний 
солдат 3: Новий початок». 
(16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.15 Х/ф «Агент». (16+).
2.45 Х/ф «Все перемагає 
любов».
3.55 «Облом.UA».

НТН
5.10 Х/ф «Не було б щастя...»
6.10 Х/ф «Американський 
дiдусь».
7.45 Т/с «День гнiву». (16+).
11.10 Х/ф «Бомжиха».
13.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
14.30 «Легенди карного 
розшуку».
15.50 «Склад злочину».
17.20 «Речдок».
19.00 Т/с «Лiнiя захисту». 
(16+).
22.15 Т/с «Головний калiбр». 
(16+).
1.45 Х/ф «Ганмен». (16+).
3.35 «Таємницi кримiнально-
го свiту».
4.25 «РечДОК»..

НЕДIЛЯ, 2 ЛИПНЯ

► Загублене посвід-
чення батьків багато-
дітної родини серія 
АІ №007872, видане 
31.01.2011 р. відділом 
у справах сім’ї та молоді 
Ірпінської міської ради 
на ім’я – Костюченко Ка-
терина Олександрівна та 
Костюченко Олександр 
Вікторович, вважати не-
дійсним.

► Загублений студент-
ський квиток серія КХ 
№11461244, виданий 
01.09.2016 р. УДФСУ на 
ім’я – Лавренюк Роман 
Федорович, вважати не-
дійсним.

► Загублене приписне 
посвідчення, видане Ір-
пінським МВК у 2014 р. 
на ім’я – Левицький 
Юрій Вікторович, вважа-
ти недійсним.
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Спогади про дідуся з Ірпеня
Ця розповідь про жителя нашого міста, мого дідуся – Андрія Степановича 
Лапенка. На жаль, уже майже 30 років його немає серед нас, але теплі спогади 
рідних і сусідів спонукали написати цю розповідь. Інформація про родовід 
А.С. Лапенка збиралася багато років. Чимало документів зберігалось у 
цивільних і відомчих архівах України про життєвий шлях Андрія Степановича 
і його близьких. Вдалося відтворити біографічні дані, зазирнувши в минуле 
восьми поколінь, 155 людей родини Лапенків, починаючи з 1790 р. до 
сьогодення.

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
Родина Лапенків походить 

із невеликого села Леонівка 
на українському Поліссі. Саме 
тут народився, провів дитячі та 
юнацькі роки герой нашої роз-
повіді.

Першим відомим нам 
представником Лапенків у 
Леонівці був Герасим Лапен-
ко 1780 р. н., який веде свій 
родовід від легендарного по-
братима засновників села – Ки-
рила Лапенка. Єдиним сином 
Герасима був Василь Лапенко 
1810 р. н.

Прямим нащадком Гераси-
ма і Василя Лапенків був Ми-
трофан Васильович Лапенко. 
Дитинство і юність Митрофана 
пройшли суворо і трагічно. Він 
лишився сиротою і виходив 
у люди сам, здобуваючи все 
власною працею і наполегли-
вістю. У другій половині ХІХ ст. 
він жив із дружиною Катери-
ною Пилипівною та синами в 
достатку. Мав кузню, добрих 
коней, залізного воза, плуга, 
борону. Опанував фах коваля, 
бондаря, стельмаха, бджоляра, 
рибалки і мисливця. Шив собі 
чоботи, свиту. Митрофан Ва-
сильович був батьком шістьох 
синів, яких разом із дружиною 
виховав у дусі християнської 
моралі. Користувався повагою 
серед селян, бо не використо-
вував найману працю.

До початку ХХ ст. у Леонівці 
не було власної церкви. Най-
ближча – за 8 верств у с. Ко-
ленці. Тому побудова церкви 
в Леонівці стала визначною 
подією для православних се-
лян. Громада призначила двох 
збирачів пожертв, які три роки 
збирали по Київщині гроші на 
новий храм. Митрофан Лапен-
ко під час будівництва церкви 
Введення у храм Пресвятої Бо-
городиці разом із синами зро-
бив у своїй кузні ланцюг для 
панікадила, а його син Степан 
(батько нашого героя) ставив 
хрести на дзвіниці новозбудо-
ваної церкви.

Документально відома по-
дальша доля тільки двох із ше-
сти синів М.В. Лапенка – Мака-
ра та Степана.

ЛАПЕНКО МАКАР 
МИТРОФАНОВИЧ
(22.01.1888 – 4.01.1938)

Макар Лапенко, як біль-
шість селян, знав і цінив зем-
лю. Змалку звик працювати, 
розуміючи, що від його праці 
залежить добробут родини. 
Все наче і було добре, але ті, 
хто заздрив справжньому хазя-
їну, написали на нього наклеп, 
і 27 грудня 1937 р. Макар 
Митрофанович був заарешто-

ваний. Цікавим є формулю-
вання у бланку ордеру №186 
від 27.12.1937: «Заарештувати 
незалежно від результатів об-
шуку». Усе було вирішено заз-
далегідь. 

Уже наступного дня, 
28 грудня, рішенням трійки 
«за контрреволюційну агітацію 
серед колгоспників, за агітацію 
проти колгоспного будівниц-
тва» був засуджений до роз-
стрілу. І все це – за один день… 
4 січня 1938 р. вирок приведе-
ний до виконання.

Дружина Параска нама-
галася подавати апеляцію на 
рішення трійки, але все було 
даремно – машина знищення 
еліти селянства тільки набира-
ла обертів. Макар і Параска 
виховували двох дочок – Ма-
рію і Олександру. У 1989 р. 
після звернення дочки Марії 
до органів прокуратури УРСР 
Макар Лапенко був реабіліто-
ваний посмертно 

ЛАПЕНКО СТЕПАН 
МИТРОФАНОВИЧ
(8.01.1877 – 7.05.1950)

Степан Лапенко народився 
в Леонівці 8 січня 1877 р., а 
наступного дня його похрести-
ли. Як і його брат, виріс пра-
целюбною людиною, створив 
сім’ю, одружившись із Тетяною 
Іваненко, батьками якої були 
селянин-власник Ілля Іванович 
та Євдокія Микитівна. Тетяна 
мала дар лікування. Лікувала 
безкоштовно людей травами, 
замовляннями.

Степан служив лісовим сто-
рожем у Коленцівському ка-
зенному лісництві, займався 
сільським господарством. У 
1918 р. отримав наділ землі 
3,5 га через комітет бідняків 
і обробляв її. Був грамотним, 
багато читав, у будинку були 
книги.

Переважно сім’ї у селі були 
багатодітні. Не була винятком 
і родина Степана і Тетяни Ла-
пенків. У них народилося 9 ді-
тей: Євгенія, Анастасія, Іван, 
Андрій (герой нашої розпові-
ді), Петро, Олександр, Марія, 
Григорій і Микола. На жаль, 
останні четверо дітей померли 
маленькими.

ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ
У метричній книзі церкви 

Введення в храм Пресвятої 
Богородиці села Леонівка Ра-
домишльського повіту Київ-
ської губернії за 1903 р. зро-
блено запис про народження: 
«№24. АНДРІЙ. Народився 24, 
хрестили 25 жовтня 1903; бать-
ки: села Леонівки селянин Сте-
пан Митрофанович Лапенко і 
його законна дружина Тетяна 
Іллівна, обидва православні».

Дитинство Андрія пройшло 
на хуторі, в батьківській хаті. 
Батько Андрія надав можли-
вість синові отримати макси-
мально можливу освіту для 
сільської місцевості: 3 класи 
леонівської школи, двокласне 
училище в Іванкові і 4 класи 
Іванківського вищого початко-
вого училища. Після отриман-
ня освіти до 1925 р. працював 
у власному підсобному госпо-
дарстві і рахівником у правлін-
ні кооперативу Леонівки.

Настав 1925 рік. Після при-
зову був зарахований до пол-
кової школи 51-го Артилерій-
ського полку в Одесі. Молодого 
курсанта помітили і направили 
навчатись артилерійській спра-
ві до Києва. Склавши іспити 

за середню школу, перебував 
курсантом Київської артиле-
рійської школи. У 1929 р. мо-
лодий офіцер Андрій Лапенко 
отримав перше призначення 
– 33-й окремий зенітний арти-
лерійський дивізіон, командир 
взводу, м. Київ. Того ж року на 
Покрову одружився з Матро-
ною Драною, з якою прожив 
довге і щасливе життя тривалі-
стю 58 років.

АРМІЙСЬКІ БУДНІ
Почалося напружене, але 

дуже цікаве армійське життя 
з постійною зміною міст. Змі-
нювались і посади: командир 
взводу, командир батареї, 
помічник начальника штабу 
полку, начальник полкової 
школи. Географія проходжен-
ня служби – від Севастополя до 
Гомеля. У цей час народилися 
діти: Майя (1930), Володимир 
(1934–1970) і Тетяна (1938).

Андрій Степанович часто 
згадував часи страшного те-
рору 1937–38 рр. У той час в 
оселі Лапенків стояла валіза 
з речами на випадок арешту. 
Зазвичай арешти відбувалися 
до 4-ї години ранку, і лише 
після цього люди засинали – 
сьогодні Бог милував. Якось 
дідуся заарештували за те, що 
під час військових навчань 
кільком солдатам не вистачило 
ложок для прийому їжі. Андрій 
зробив з кори дерев потрібну 

кількість імпровізованих ложок 
і ситуація була врятована. Ан-
дрія Степановича відпустили за 
тиждень.

На жаль, його брат Петро 
не уникнув наклепу і арешту. 
4 грудня 1937 р. був засу-
джений на 10 років таборів за 
те, що нібито був вихідцем із 
куркульської сім’ї, зі шкодою 
відремонтував колгоспну мо-
лотарку і вів агітацію проти 
Радянської влади.

Врятувала Петра сестра 
Анастасія , яка поїхала до Ки-
єва і кілька діб просто неба 
чекала біля урядових будівель 
Голову ЦВК УРСР Петровсько-
го і, побачивши його, кинулася 
перед ним на коліна з прохан-
ням про допомогу у звільненні 
свого брата Петра. Вона була 
прийнята Петровським, після 
чого 31.03.1938 р. написала 
лист із проханням про перег-
ляд справи П.С. Лапенка. На-
маганнями сестри 7 серпня 
1939 р. Петро був звільнений з 

ув’язнення (ОНЕГЛАГ, ст. Пле-
сецька, Архангельська обл.). 
Розпорядженням прокурора 
СРСР він був виправданий і по-
вернувся в Леонівку. Завдяки 
звільненню Петра, долі бути 
заарештованими уникли його 
брати Іван (лікар, жив у Хар-
кові) та Андрій, оскільки і їм 
намагались інкримінувати те ж 
саме, що й Петру.

Другу світову війну капі-
тан Андрій Лапенко зустрів на 
посаді начальника штабу Го-
мельського бригадного району 
протиповітряної оборони. Далі 
був штаб Брянського фронту 
(старший помічник начальника 
оперативного відділу), оточен-
ня і вихід із нього, Воронезь-
ко-Борисоглібський дивізійний 
район ППО (начальник штабу).

Цікавим є нещодавно знай-
дений щоденник капітана Ла-
пенка про початок війни. Мене 
вразило, що на початку війни, 
коли «все для фронту, все для 
перемоги», знаходиться мож-
ливість офіційно виділити ма-
шину (хай і «полуторку») для 

того, щоб перевезти родини 
кількох офіцерів у більш без-
печне місце. І це при тому, що 
наш герой не належав до ви-
щого командного складу. На 
жаль, це був не останній пере-
їзд родини, і через місяць вони 
були вже далеко від України – у 
Саратовській області, куди дру-
жина Мотрона взяла легендар-
ну машинку «Зінгер», яка допо-
могла вижити в ті буремні часи. 

Упродовж трьох тижнів Ан-
дрію Степановичу довелося по-
невірятися брянськими лісами, 
поки не знайшлась можливість 
об’єднатися з регулярними ча-
стинами Червоної Армії. Коли 
в лісах зустрічались поодинокі 
червоноармійці, деякі з них не 
бажали приєднуватись до гру-
пи, яка виходила з оточення, і 
продовжували свій шлях само-
стійно. Син лісника, Лапенко 
дуже добре знав і розумів ліс, 
його суворі правила. Дідусь 
описує багато випадків, коли 
лісники чи мешканці лісових 

сіл доволі часто відмовляли в 
допомозі військовим, що ви-
ходили з оточення. Особливо 
важко було знайти провідника. 
Часто мешканці сіл відверто 
бойкотували прохання про 
допомогу, посилаючись на не-
знання місцевості, що було яв-
ною брехнею. Але в основному 
люди допомагали, чим могли, 
віддаючи в допомогу поране-
ним навіть коня і підводу.

Після звільнення Єльця у 
майже зруйнованому місті 
розмістився штаб Брянського 
фронту, де капітан Лапенко 
працював на посаді старшого 
помічника начальника опера-
тивного відділу штабу фрон-
ту. Він багато часу проводить 
безпосередньо у військах. 
Відчувається, що після хоч не-
великих, але перемог дух вій-
ськових значно покращився. 
Потім було призначення вже 
майора Лапенка начальником 
оперативного відділу штабу 
Воронезько-Борисоглібського 
дивізіонного району ППО. Ми-
нули перші місяці війни, повні 

турбот, невпевненості, роз-
чарувань, але й віри у велику 
перемогу.

На початку 1943 р. майор 
Лапенко направляється на ви-
кладацьку роботу в Вищу вій-
ськову школу протиповітряної 
оборони Червоної Армії. Тут 
пропрацював багато років до 
виходу в відставку.

За заслуги перед батьківщи-
ною і звитяги був нагородже-
ний найвищими відзнаками 
того часу: орденами Леніна, 
бойового Червоного Прапора, 
Червоної Зірки, Вітчизняної 
війни ІІ ступеня і багатьма ме-
далями.

Війна для Андрія Лапенка 
закінчилася участю в Параді 
Перемоги на Червоній площі 
в Москві у червні 1945 р., чим 
дідусь дуже пишався.

РІДНИЙ ІРПІНЬ
У 1952 р. полковник Андрій 

Лапенко був демобілізований 
за станом здоров’я із правом 

носіння військової форми. 
Останнім місцем служби була 
Євпаторія, і, маючи там окре-
му квартиру, він міг лишитися і 
надалі в курортному місті. Але 
його тягнуло на батьківщину, 
на Київщину. Почалися пошуки 
місця, де б хотілося збудувати 
дім. Вибір зупинився на Ірпе-
ні. Вже у 1953 р. у провулку 
4-а Лінія (зараз вул. Дачна) 
будинок Лапенків таки був 
зведений. До речі, ініціатором 
перейменування став Андрій 
Степанович.

Мій дід був дуже освіченою 
і мудрою людиною. Він умів з 
успіхом користуватися нако-
пиченим багажем життєвих і 
технічних знань. Бездіяльності 
він не терпів, завжди знаходив 
корисні для себе і свого госпо-
дарства заняття. Наприклад, 
самостійно виготовив елек-
тричний годинник, у якому ци-
ферблати розташовувалися на 
стіні веранди зовні і всередині 
будинку. Змайстрував елек-
тричний плуг, за допомогою 
якого обробляв невеличкий 
город. А яка майстерня була 
обладнана у нього в невели-
кому сарайчику! Там, крім 
слюсарного верстата з леща-
тами, були встановлені сверд-
лильний і токарський верстати, 
придбані у непридатному стані 
на «барахолці», що була в се-
редині минулого століття біля 
залізничної станції Біличі. Усі 
механізми налагодив власно-
руч. Літній душ у нього теж був 
незвичайний – без звичного 
бака, а вода нагрівалася в ко-
лекторі, зібраному зі звичай-
них сталевих труб. І це було 
значно швидше.

Одним із перших в Ірпені 
він реалізував свій задум – 
пробурив безфільтрову сверд-
ловину з подачею води насо-
сом безпосередньо в будинок.

До нього часто приходили 
люди – хто за життєвими по-
радами, хто за господарчими. 
Гостинний будинок на Дачній 
наче магнітом притягував 
рідних і незнайомих людей. 
Справжньою господинею тут 
була дружина Мотрона Федо-
рівна. Щовихідні за великим 
родинним столом збиралися 
діти і внуки. Нерідко разом з 
дітьми приїздили їх колеги і 
друзі – вчені, лікарі, військові, 
кібернетики, серед яких був 
всесвітньо відомий академік 
В.М. Глушков.

У вересні 1987 р. Андрій 
Степанович Лапенко пішов 
із життя. Похований разом із 
дружиною на Ірпінському кла-
довищі.

Невпинно біжить час – змі-
нюється і наше ставлення до 
історичних подій та особи-
стостей. Вже ніколи дідусь не 
проведе своїх гостей, які поспі-
шали на вокзал, «до дуба» на 
2-й Лінії. Вже нема ні дідуся, 
ні дуба. Маю надію, що серед 
читачів будуть люди, які ще 
пам’ятають мого дідуся – чудо-
ву людину з великим і добрим 
серцем. Людина помирає, 
коли про неї забувають…

Батьки А.С. Лапенка: Степан Митрофанович та Тетяна Iллiвна

Полковник А.С. Лапенко

Родина Лапенкiв 1960-і роки
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У кишені дівчини була 
лише 1000 гривень і 
наполегливе бажання 
досягти успіху в сто-

лиці. За порадою друга-пись-
менника з Луганська Олеся 
тимчасово оселилася спочатку 
у Будинку письменників в Ірпе-
ні, а згодом – у будинку укра-
їнської письменниці Наталії 
Околітенко. Не маючи жодної 
фінансової підтримки, Олеся 
мусила попрацювати одночас-
но на трьох роботах паралель-
но з навчанням на денному від-
діленні та захистом дипломної 
роботи. Крім цього, працювала 
також у всеукраїнській газеті 
«Україна молода», бралася пи-
сати додаткові матеріали на 
фрілансі, викладала індивіду-
ально англійську мову – готу-
вала дітей до складання ЗНО, 
– а вночі позмінно працювала 
прибиральницею у Києві. Мі-
зерні кошти, які Олеся отриму-
вала з усіх-усюдних робіт, дали 
їй змогу зняти лише маленьку 
кімнату в комунальній квартирі 
в Ірпені та економно організу-
вати своє харчування і проїзд. 
А за деякий час дозволили їй 
перевезти з Луганська, де в цей 
період велися найжорстокіші 
бої та обстріли, мати і бабусю, 
які перебували у бомбосховищі 
у селищі Ювілейному на околи-
ці міста. 

Коли, підпрацьовуючи жур-
налістом, Олеся розпочала біль-
ше спілкуватися з політичними 
та підприємницькими колами 
столиці та Ірпеня, вона й сама 

замислилася над створенням 
власного бізнесу. 

За другою освітою Олеся Ва-
силець – дипломований хорео-
граф, має за плечима 13 років 
досвіду зі східних танців, вигра-
ний Чемпіонат України (2011) 
та майже три роки досвіду ви-
кладання східних танців. Саме 
тоді майбутній підприємниці 
спало на думку відкрити власну 
Школу східних танців в Ірпені. 

Могилянська освіта у галузі 
аналітики та журналістики до-
зволила Олесі вивчити ринок Ір-
пеня, внаслідок чого дізналася, 
що жодної такої школи в регіоні 
немає, окрім кількох невелич-
ких студій. Але й грошей на від-
криття бізнесу теж не було. Тоді 
Олеся оцінила свої фізичні мож-
ливості, розподілила час таким 
чином, щоб встигати вчитися і 
працювати одночасно, та поча-
ла потроху накопичувати кошти 
на власну справу. Відкладала 
з усіх джерел та й накопичила 
5000 грн. 

І з цією сумою наприкінці 
2015 р. Олеся зареєструвалася 
як фізична особа – підприємець 
в Ірпені, знайшла кілька варіан-
тів недорогої оренди приміщен-
ня для занять із танців, вклалася 
в рекламу в Інтернеті, банерну 
рекламу, оголошення у місце-
вій пресі та й розпочала набір 
у першу групу для дітей Школи 
східних танців «ГЮРРЕМ». 

Таку назву Олесі допомогла 
обрати її знайома художниця 
Наталія Вуглицька (зараз – те-
левізійна ведуча та «світська 
левиця» Наталі Кенді) відповід-

но до популярного турецького 
серіалу «Роксолана. Величне 
століття». «Я подумала, що це 
чудова назва, адже серіал зна-
ходиться на піку популярності 
і його активно дивиться моя 
цільова аудиторія», – пояснила 
Олеся Василець.

ЯКЩО РОБИШ І РОБИШ – ВИЙДЕ!
Перші 6 місяців Школу від-

відували 2–3 дитини, а оренда 
забирала кошти, податки на-
кладалися незалежно від того, є 
прибуток чи його немає. Грошей 
вистачало тільки на мінімальне 
харчування, оплату кімнати, 
податки та оренду. «У ці часи 
головне – не здатися. Я знала, 
що чорна смуга минеться, люди 
почнуть відвідувати Школу, 
просто вони не знають про її 
існування, адже реклама дуже 
дорога і купувати її постійно 
було неможливо. Тоді я вдала-
ся до творчості. Це було взим-
ку. Я роздрукувала чорно-білі 
листівки. Вигадала креативний 
текст і пішла розклеювати їх по 
будинках, по під’їздах… Часом 
було так холодно, що руки ду-
біли і клей застигав; а навесні 
– мряка… Погода мене наче 
ненавиділа! Проте у мене мало 
вийти! Не може бути такого, що 
ти щось робиш дуже довго й 
наполегливо, робиш і робиш, і 
нічого не виходить. Колись вий-
де! Ернест Хемінгуей 66 разів 
стукав до різних видавництв із 
проханням надрукувати його 
твори, йому скрізь відмовля-
ли. А на 67-й раз погодилися, 
і тепер ми щасливі, що в нас є 
“старий Хем”», – переконана 
молода підприємниця. 

Напевне, ми таки ладні 
змінювати своє життя! Навес-
ні 2016 р. до групи в Ірпені 
записалися 8 нових учнів, а 
влітку, незважаючи на сезон 
відпусток, почали цікавитися 
й дорослі. До початку червня 
того ж року у Школі східних 
танців «ГЮРРЕМ» танцювали 
вже 20 дітей, що дало Олесі 
змогу отримати трохи вільних 
коштів і вкласти їх у ще одну 
філію Школи для дорослих у 
Києві. 

НАЙКРАЩА ІНВЕСТИЦІЯ – 
ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ

Ще за півроку з’явилася 
третя філія і набрала вдвічі 
більше людей, ніж перша. «Я 
знову не стала витрачати чи-
стий прибуток. Я продовжу-
вала вкладати його в оренду 
і рекламу, відкриваючи філію 
за філією, бо найкращий шлях 
для створення потужної бізне-
сової системи – це рефінансу-
вання чистого прибутку в нові 
дочірні бізнес-проекти або 
інноваційні галузі бізнесу з ме-
тою віднайти свою неповтор-
ну нішу», – підкреслює Олеся 
Василець. На думку кмітливої 
підприємниці, «голова на пле-
чах – це єдина інвестиція, яка 
завжди і скрізь окупиться», 
тому Олеся усі вільні кошти 
вкладає у самоосвіту та само-
розвиток: відвідує вільні лекції 
і творчі заходи у Києво-Моги-
лянській академії, читає багато 
класичної художньої та полі-
тичної літератури, займається 
математикою і логікою, від-

відує київські театри та міські 
культурно-освітні заходи. 

ФІЛІЯ ЗА ФІЛІЄЮ
Сьогодні танцювальний 

бізнес Олесі Василець нара-
ховує 9 філій в Ірпені та Києві. 
Найближчим часом очікується 
відкриття в Бучі та Гостомелі. 
Школа східних танців «Гюр-
рем» та вихованки Олесі Васи-
лець здобули перше місце на 
Чемпіонаті України цьогоріч, 
а Олеся як керівник отримала 
особисту подяку від Ірпінсько-

го міського голови Володими-
ра Карплюка і депутатського 
складу мерії міста. 

Зараз Школа східних тан-
ців «ГЮРРЕМ» Олесі Василець 
проводить масштабні конкур-
си і фестивалі зі східних танців, 
такі як «Belly Elegance» в Ірпені 
та Києві, запрошує дипломо-
ваних суддів із Києва, Тбілісі, 
Праги; організовує спортивні 
і танцювальні фестивалі, а та-
кож координує роботу органі-
зації молодих підприємців-пе-
реселенців в Ірпені та навіть 
запровадила рейтинг найу-
спішніших підприємців-пере-
селенців Київської області. «Я 
кожному готова допомогти! І 
роблю це безкоштовно. Якщо 
комусь із молодих підприєм-
ців-початківців потрібна моя 
порада, застереження, аналіз 
їхнього бізнесу, якісь контакти 
партнерів (з їхньої згоди, звіс-
но), я завжди готова зустріти-
ся у стінах міської ради або у 
неформальній обстановці, аби 
підказати, направити молоду 
людину. Зараз мені 23 роки, 
і я вважаю себе новачком у 
бізнесі, хоча й володію прак-
тичною бізнес-аналітикою, 
створювала і продовжую 
створювати базу контактів 

бізнес-партнерів за рахунок 
особистих і корпоративних 
домовленостей, маю великий 
досвід роботи з податковою, 
юристами, міськими чиновни-
ками, громадськими органі-
заціями та підприємницькими 
спілками. Але моя робота тіль-
ки розпочалася!» 

У ПЛАНАХ – ГАРВАРД!
І справді, для Олесі – це 

лише початок! Адже паралель-
но з розвитком філій Шко-
ли східних танців «ГЮРРЕМ» 
дівчина відкрила підготовчі 
курси ЗНО з англійської мови 
«Restudy» для учнів та абітурі-
єнтів у Києві. Програму викла-
дання розробляла в тандемі з 
випускником Гарвардського 
університету, який приїздив 
за обміном на три місяці до 
Києво-Могилянської академії 
і на волонтерських засадах 
розповів про новітні тенденції 

у вивченні іноземної мови, на 
яких Олеся побудувала свої 
курси. «Англійська близька 
мені. Я її добре вивчила ще в 
Луганську, коли відвідувала 
спеціальні курси. А тепер ще й 
вступила на навчання до київ-
ської компанії “MBA Strategy”, 
яка готує студентів до вступу 
до найкращих світових біз-
нес-шкіл на програму МВА. Я 
вже собі запланувала вступати 
до Гарвардської бізнес-школи 
за грантом, але спочатку треба 
добре скласти англомовні тес-
ти GMAT та TOEFL», – ділиться 
Олеся. Підприємниця впевнена, 
що гарвардська освіта в галузі 
менеджменту та міжнародні 
професійні зв’язки допоможуть 
їй створити свій міжнародний 
холдинг, який об’єднає кілька 
успішних брендів. 

Також у тандемі з колиш-
ньою ученицею Школи схід-
них танців «ГЮРРЕМ», а нині 
– власницею ексклюзивної до-
машньої кондитерської «Yummy 
Cupcakes» в Ірпені Валентиною 
Яхненко – Олеся відкриває 
першу кав’ярню східних со-
лодощів «ГЮРРЕМ» у нашому 
місті. «Мені дуже подобається 
працювати з Валентиною. Вона 
заряджає енергією і позитивом! 

Я щаслива, що доля звела нас і 
зробила бізнес-партнерами», – 
розповідає Олеся. 

«Поспілкувавшись с Оле-
сею, я зрозуміла, що це – 
надійна і цілеспрямована 
людина, справжній друг і біз-
нес-партнер, з яким приємно 
не лише у повсякденні, а й у 
різноманітних бізнесових галу-
зях. Через деякий час нашого 
спілкування ми замислили-
ся над створенням спільної 
справи, а оскільки я займаюся 
випічкою на замовлення, ми 
зупинили наш вибір на кав’яр-
ні», – відгукується Валентина 
Яхненко. 

У кав’ярні «ГЮРРЕМ» можна 
буде скуштувати особливі ті-
стечка з індивідуальним автор-
ським дизайном із натуральних 
молочних продуктів і соковитих 
ягід і фруктів. 

УКРАЇНА БУДЕ УСПІШНОЮ!
Зараз в Олесі на меті діли-

лися своїми знаннями та до-
свідом із бізнесу і старт-апів. 
Тому вона розпочинає тур своїх 
тренінгів у Приірпінні та Києві 
з метою бути корисною моло-
дим підприємцям, спробувати 
підтримувати тих, у кого немає 
такої сильної віри, яка прита-
манна Олесі. «Ми маємо відда-
вати! І чим більше ми віддаємо, 
тим більше нам повертається. 
Я в це вірю так само, як і в те, 
що моя Україна буде успіш-
ною країною розгалуженого 
малого та середнього бізнесу! 
Усе громадянське суспільство 
має об’єднатися навколо лю-
бові до України, а підприємці 
за рахунок саморозвитку, ін-
новацій та відслідковування 
загального наукового прогресу 
мають навчити громадян вірити 
в нашу державу і палко та са-
мовіддано служити їй! Я знаю, 
що моя Україна стане великою 
країною, яка пройшла шлях із 
низів догори, не втративши при 
цьому оптимізму і життєстверд-
ності!» 

ПОСТАТЬ

23-річна переселенка
з Луганська власноруч створила розгалужену 
систему бізнес-проектів в Ірпені та Києві

Антоніна ПРОЦЮК

Олеся ВАСИЛЕЦЬ – надзвичайна дівчина-переселенка з Луганська, яка опинилася 
на теренах Київщини наприкінці серпня 2014 року. Зазнавши численних політичних 
переслідувань та погроз з боку сепаратистів через свою патріотичну громадсько-
політичну діяльність на Луганщині, Олеся переїхала до Ірпеня та вступила до 
магістратури з журналістики Києво-Могилянської академії на бюджет.

Не маючи жодної 
фінансової підтримки, 
Олеся мусила 
попрацювати одночасно 
на трьох роботах 
паралельно з навчанням 
на денному відділенні 
та захистом дипломної 
роботи. Крім цього, 
працювала також у 
всеукраїнській газеті 
«Україна молода», 
бралася писати 
додаткові матеріали на 
фрілансі, викладала 
індивідуально 
англійську мову 
– готувала дітей 
до складання 
ЗНО, – а вночі 
позмінно працювала 
прибиральницею у 
Києві.

1. Не маєте коштів – влаштуйтеся на роботу і відкладайте. 
2. Заведіть фінансовий щоденник і записуйте кожну заро-

блену і витрачену копійку.
3. Успішним може бути лише два типи бізнесу: або який 

ґрунтується на тому, що ви дуже добре вмієте робити, або 
який передбачає справу, яку ви дуже сильно любите – понад 
усе на світі. 

4. Шукайте цікаві і вигідні партнерства скрізь: домовляй-
теся у соціальних мережах, на сайтах, просто беріть і пишіть, 
телефонуйте людям, які можуть бути корисними у вашому 
бізнесі, запропонуйте їм бартер, рекламу – все що завгодно! 
Станьте для них корисними і зробіть усе можливе, щоб вони 
хотіли бути вашими партнерами! 

5. Читайте новини бізнесу і вивчайте податкове законо-
давство.

6. Потоваришуйте з юристами, фінансистами та аналіти-
ками, якщо самі не маєте такої освіти. 

7. Спіть не менше 6 годин, виключивши з вашого життя 
все, окрім навчання в широкому сенсі слова та бізнесу.

8. Якщо берете кредит – робіть це тільки в банку, а не в 
сумнівних «конторах», або краще взагалі не беріть. 

9. Не бійтеся нічого, окрім порушення закону.
10. Не здавайтеся навіть тоді, коли бізнес на межі закрит-

тя, якщо це дійсно те, що ви любите. 
11. Раз на тиждень дозволяйте собі кілька годин робити 

те, що вам дійсно подобається. 

НАСТАНОВИ
молодим підприємцям 

від Олесі Василець,
засновника і директора 

мережі шкіл східних танців 
«ГЮРРЕМ» та шкіл вивчення 

англійської мови «Restudy»; 
тренера, журналіста, 

аналітика і громадсько-
політичного діяча

Фото: І. Мишко

Виступ Школи східних танців «ГЮРРЕМ»

Фото: Н. Шульга
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ЛІМФАДЕНІТ:
80% того, що ми робимо, 
шкодить нашому здоров’ю
У нашому організмі течуть дві річки життя, дуже тісно пов’язані між собою, а 
проте цілком автономні. Одна з них – «червона річка» – це кров і кровоносна 
система. Інша – «біла річка» – це лімфа (від лат. Lympha – чиста вода, 
волога) і лімфатична система. Коли йдеться про лімфу, то мається на увазі 
та прозора рідина, що виділяється з дрібних ранок і в народі називається 
«сукровиця». Тобто в народній пам’яті вона іменується «майже кров’ю». У ній 
відсутні еритроцити (червоні тільця), через це і колір у лімфи не червоний, а 
жовтувато-прозорий.

Дві ці річки – біла і чер-
вона – рівні в нашому 

організмі і за значенням, і за 
протяжністю. Про рівнозначу-
щість цих річок у нашому житті 
знають далеко не всі. Тож перш 
ніж говорити про лімфаденіт, 
який, мов компас, указує на по-
рушення у плавній течії «білої 
річки», спробуємо усунити «білі 
плями» в наших уявленнях про 
лімфатичну систему – її еле-
менти та функції.

Відомо, що наш організм 
складається з величезної кіль-
кості клітин, які є автоном-
ними живими організмами. 
Усі ці клітини перебувають у 
«світовому океані» міжклітин-
ної рідини (сукровиці), яка їх 
омиває. Цей «світовий океан» 
складає близько 30% маси тіла 
людини, тобто в деяких випад-
ках доходить до 50 л! Чому так 
багато? Бо міжклітинна рідина 
виконує в нашому організмі 
одразу кілька функцій.

Живлення. Кожна клітина 
отримує необхідний для її жит-
тєдіяльності кисень, поживні 
речовини, вітаміни та мікро-
елементи, що постачаються у 
міжклітинну рідину кровонос-
ними капілярами.

Виведення відходів. Тут 
можуть жити і бактерії, і гриб-
ки, пов’язані між собою лан-
цюгами, і паразити. Також 
у нашому організмі щодня 
природнім чином відмирає 
близько 1 млрд клітин. І от 
задля цього природа надала 
нам універсальну систему для 
наведення ладу в організмі і 
для фільтрації та імунологічної 
обробки міжклітинної рідини. 
Для цього у міжклітинних і 
міжтканинних щілинах існують 
тонесенькі лімфатичні капіляр-
чики. У них міжклітинна рідина 
стає вже лімфою. Основне її 
призначення полягає в тому, 
щоб своїм напором змивати в 
лімфатичні капіляри й протоки 
відмерлі в процесі життєдіяль-

ності організму клітини, а та-
кож бактерії, віруси й токсини.

ЯК ЦЕ ВЛАШТОВАНО
Лімфа дуже схожа на плазму 

крові і циркулює лімфатичною 
системою набагато повільніше, 
аніж кров – кровоносною. У 
лімфі, як і у крові, мешкають 
лейкоцити (білі клітини крові), 
які відповідають за імунітет і 
називаються лімфоцитами.

Густі тенета лімфатичних 
капілярів зливаються у великі 
лімфатичні судини, які є в усіх 
частинах тіла, окрім централь-
ної нервової системи, кісток, 
хрящів і зубів. Потім лімфатич-
ні судини вже об’єднуються у 
дві величезні лімфатичні про-
токи.

В одну з них – грудну про-
току – стікається лімфа з усього 
тіла, окрім правої половини 
шиї та голови. Решта лімфа-
тичних судин (з правої поло-
вини голови та шиї) утворюють 
праву протоку. Зрештою вся 
лімфа з нашого тіла потрапляє 
у вени. Щохвилини з грудної 
протоки у вену потрапляє від 4 
до 10 мл лімфи. За добу 50% 
циркулюючої в крові білка і 
60% загального об’єму плаз-

ми фільтрується з капілярів у 
лімфатичну систему, а звідти 
потрапляє назад у кров.

Оскільки лімфатична – це 
система очистки, фільтрації 
та імунобіологічної обробки, 
у ній також є «фільтри тонкої 
і грубої очистки» від домішок 
і бруду. Це лімфатичні вузли. 
В організмі кожної людини від 
400 до 1000 лімфовузлів роз-
міром від 0,1 до 2,2 см. Вони 
згруповані вздовж лімфатич-
них судин через кожні 3–5 см.

Найбільша кількість лімфо-
вузлів у лімфатичних судинах, 
які несуть лімфу від тонкої і 
товстої кишок, нирок, шлунку 
та легень. Тобто в тих місцях, 
де найбільш вірогідне проник-
нення окупантів – вірусів та 
мікробів.

Входів у лімфатичний вузол 
кілька, а вихід – один. Одно-
моментно лімфатичною систе-
мою циркулює лише 1,5–2 л 
лімфи у зв’язку з тим, що цією 
системою провадиться дуже 
серйозна і складна робота з 
наведення порядку в нашому 
організмі. У лімфатичних вуз-
лах бактерії та інші чужорідні 
часточки фільтруються і зни-
щуються, а лімфа, що полишає 
вузол, захоплює лімфоцити та 
антитіла для доставлення їх до 
осередків зараження. Для цьо-
го у лімфовузлі живуть, навча-
ються і працюють макрофаги 
і лімфоцити. Кількість лімфо-
цитів в організмі більш-менш 
постійна, але в залежності від 
стану здоров’я збільшується 
або зменшується.

ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
Для ефективної роботи лім-

фатичної системи необхідно 
пам’ятати лише чотири прави-
ла:

1. Отруту можна розчинити 
лише у воді і більше ні в чому.

2. Вивести отруту можна 
лише через слизові оболонки, 
тому що вони не мають твер-
дого захисного бар’єру епідер-
місу.

3. Швидкість виведення за-
лежить від швидкості руху лім-
фи лімфатичними судинами.

4. Очищення організму і, 
відповідно, рух лімфи йде в 
напрямку знизу вгору.

ЩО ЗНАЧИТЬ – ПИТИ
З усіх живих істот на Землі 

лише людина п’є щось, окрім 
води (молоко у ссавців – їжа, а 
не пиття). Наші клітини потре-
бують води так само, як лише 
водою ви зможете, наприклад, 
вимити волосся або викупа-
тися. Не соком, не кавою, не 
квасом і навіть не молоком – а 
лише водою. Якщо нам кажуть, 
що на добу людина має випи-
вати 1,5–2 л рідини, то йдеться 
саме про воду.

ВИДІЛЕННЯ – ШКОДА ЧИ 
КОРИСТЬ

Тепер дещо про друге пра-
вило. Виводиться, виділяється, 
будь-яка отрута і сміття з на-
шого організму за допомогою 
різноманітних виділень.

Проте завдяки певним сте-
реотипам, нав’язаним рекла-
мою, складається враження, 
що слід усіма можливими за-
собами боротися з усіма ви-
діленнями. Та це принципово 
хибно, оскільки така «бороть-
ба» не лише не усуває причини 
порушень, але й не дає орга-
нізму очищуватися, тим самим 
посилюючи порушення.

Наприклад, через ніс виво-
диться основна кількість пові-
тряно-крапельної інфекції. А 
нам наполегливо пропонують 
прибрати виділення з носа 
усілякими препаратами. Якщо 
у дитини періодично вини-
кає нежить чи спостерігається 
хронічний риніт, є думка, що 
в усьому винні аденоїди і їх 
слід видалити. Але ж аденоїди 
– лімфатичні вузли. Вони збіль-
шуються лише тоді, коли в ор-
ганізмі присутня інфекція і лім-

фатична система з цим активно 
бореться. Аденоїди вирізали – 
прибрали свій захисний рубіж!

Або, наприклад, потові за-
лози, яких особливо багато у 
пахвових западинах. За добу 
до 50% отрут виводиться через 
потові залози в шкірі. Пахвові 
западини – основний дренаж 
від молочних залоз. Нам же 
пропонується вживати усіх за-
ходів, аби не пітніти ніколи. 
Використання надпотужних 
антиперспірантів настільки 
увійшло в звичку, що часом 
ними користуються одразу ж, 
вийшовши з душу, чи навіть 
у вихідні. Але якщо отрути не 
можуть вийти через потові за-
лози у пахвових западинах, 
вони підуть у найближче міс-
це – у молочну залозу, забез-
печивши там умови для появи 
мастопатії.

БЕЗ РУХУ НЕМАЄ ЗДОРОВ’Я
Для лімфатичної системи 

нема окремого серця. Рух лім-
фи здійснюється за рахунок 
скорочувальної діяльності лім-
фатичних вузлів при подачі 
імпульсів нервовими шляхами, 
а також за рахунок руху м’язів, 
розташованих поруч із лімфа-
тичними протоками; забезпе-
чується рух тиском рідини та 
фізіологічною активністю ор-
ганів, що оточують лімфатичні 
судини. М’язи скорочуються 
– лімфа проштовхується. Та 
якщо м’язи довкола лімфатич-
ної судини не працюють, звід-
ки взятися руху лімфи?

Звідси й основна причина 
проблем з очищенням орга-
нізму – застій і ураження лім-
фи від знерухомленості м’язів. 
Примусити лімфу рухатися мо-
жуть лише активні рухи, скоро-
чення м’язів, гімнастика. При-
чому будь-яка. В ідеалі рухи 
мають бути гармонійно розпо-
ділені між усіма групами м’язів 
і супроводжуватися невеликим 
прискорення пульсу та потови-
діленням. Лише в цьому разі 
фізичне навантаження можна 
вважати ефективним.

Ті 6–8–10 годин, які за-
звичай проводяться стоячи 
за прилавком чи сидячи за 
комп’ютером, ефективним на-
вантаженням не вважаються, 
тому що нема розподілу на-
вантаження на всі групи м’язів. 

А відчуття втоми, яке виникає, 
– переважно ознака того, що 
застоялася лімфа. Щойно від-
чули втому – порухайтесь, ви-
пийте води (!), зробіть при-
ховану гімнастику. І втома 
відступить.

Добре тренування для лім-
фатичної системи – сауна. Та-
кож лімфостимуляторами, що 
розріджують лімфу, можуть 
бути листя смородини, корінь 
солодки, деревій, шипшина, 
овес або 1,5–2 л води на добу.

НАПРЯМОК МАЄ ЗНАЧЕННЯ
Рухається лімфа в одному 

напрямку – від тканин, знизу 
вгору. З кінчиків пальців – і до 

грудної лімфатичної протоки. 
У всіх лімфатичних судинах 
є клапани, які не дозволяють 
лімфі текти навспак.

Прискорити рух лімфи допо-
магає масаж. Але робити його 
слід тільки в напрямку руху лім-
фи – знизу вгору. І навіть якщо 
ви самі розтираєте собі ноги, 
то рухи мають бути від кінчи-
ків пальців до стегон, в одному 
напрямку. Натомість зазви-
чай масаж роблять згори вниз, 
тобто проти ходу лімфи – а це 
означає, що руйнуються лімфа-
тичні протоки. А якщо їх сильно 
перетиснути, то можна зруйну-
вати і клапани в лімфатичних 
судинах!

Ольга БУТАКОВА

80% отрут і токсинів 
перебувають не в 
кишківнику , нирках 
чи печінці, а в 
міжклітинній рідині. 
Якщо людина хоче 
почистити свій організм, 
значить, їй необхідно 
вивести із себе усю 
цю «закислену» 
міжклітинну рідину. 
Прочистити лімфу 
– означає розрідити, 
доповнивши чистою 
водою, а не споживати 
без міри солоне і 
солодке, яке «виманює» 
з клітини й ту воду, 
яка туди все ж таки 
потрапила.

ЧЕРЕЗ ПОТОВІ ЗАЛОЗИ
виходить до 50% отрут

Зараз популярні дезодоранти, від яких людина не 
пітніє 24 години. Однак не пітніють пахвами, натомість 
пітніють долонями. Ще роблять косметичні операції, коли 
перерізають лімфатичні протоки. На обличчі потових 
залоз не дуже багато, тому воно має бути відносно сухим, 
а з-під пахв має текти, бо там розташований потужний 
потовий колектор. Якщо пахви забиті, то пітніє уся 
поверхня тіла. Це свідчить про другий ступінь ураження й 
забруднення лімфи. Однак не тільки це більшість людей 
не знає… 

Аденоїди – це лімфатичні вузли. Кожен, хто дихає через рот, 
має аденоїди – збільшені лімфатичні вузли носа.

Слинні залози – надзвичайно потужний дезінтоксикаційний 
орган. Через слину відходить до півлітри токсичного мокротин-
ня. Якщо у дитини тече слина на подушку, то це свідчить про 
серйозні проблеми лімфатичної системи. Якщо дорослий або 
дитина уві сні пітніють, то це може свідчити про те, що в них 
гострики, лямблії абощо. Діти не мають пітніти навіть при тем-
пературі навколишнього середовища +30°С. у них погано роз-
винена потова система. Якщо у маленької дитини вночі мокра 
голова, значить, вона хвора. У дитини все має йти через нирки, 
кишківник.

Гортань. Хронічний ларингіт або фарингіт – це лімфовузли 
глотки й гортані. За такого діагнозу в людини хронічна інфекція 
хронічного грибка або хронічного стрептокока. Вони є кандида-
тами на хронічне ураження лімфатичної системи.

Мигдалики – це найпотужніший плацдарм для різноманіт-
них бактерій. Стрептокок йде завжди через мигдалики. Це ан-
гіни, ревматизм. Стафілокок не піде через мигдалики. Він йде 
через ніс.

Гайморит – це ураження лімфатичної системи, а не дихаль-
ної. У носі нічого немає, там лише нірки для повітря і мембрани 
товщиною 1 мікрон. Решта там – гній. Звідки він береться? З 
живота, з лімфи, з крові, з міжклітинних просторів, а виходить 
через ніс.

У стафілокока такий шлях. Грибок через ніс ніколи не піде. 
Грибок виділяється через найближчі органи. Якщо це – ноги, то 
він там і буде виділятися. Трісне шкіра. Ніколи лімфатична си-
стема не потягне грибок у ніс, тому що вона його не дотягне. 
Вона переб’є всі лімфатичні колектори.

Лімфатична система відкриє шкіру і викине лімфатичну рі-
дину прямо між пальців. Лімфатичні вузли кісток ніколи не 
пропустять грибок. Якщо грибком уражене все тіло, то почи-
наються грибкові бронхіти. Підключаються глибокі лімфатичні 
вузли бронхів, і у людини може початися бронхіальна астма (не 
йдеться про психосоматику, коли хворобою людина привертає 
до себе увагу).

Запалення суглобів – це ураження лімфатичної системи. Усі 
вважають, що набряки на ногах – серцеві, ниркові. Набряки мо-
жуть бути лише лімфатичні. Серце виснажене і не може перека-
чати кров. Але в ногах затримується не кров, а лімфа.

Слоновість – це ураження лімфи, коли закупорені пахові лім-
фовузли і рідина не піднімається. 

Набряк рук – це закупорка пахвових лімфовузлів. 
Набряк очей – це закупорка підщелепних та лицьових лім-

фовузлів. Це побічно свідчить про закупорку нирок. Якщо нирки 
виділяють менше рідини, ніж треба, то її більше в організмі.

Для функціонування лімфосистеми мало просто «випити пі-
гулку» – для людей, що ведуть малорухомий спосіб життя, що-
найменше, слід робити дихальну гімнастику, «дихати животом», 
робити хоча б мінімальну зарядку, намагатися більше гуляти. Це 
дозволяє частково усунути застій лімфи. А ще – не забувати про 
приймання ванн терпентинових і обливання або контрастний 
душ, плюс парилку – ось друзі нашої лімфатичної системи.

З лекції Ольги БУТАКОВОЇ
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Чудовий мусовий торт 
без випікання – один із най-
смачніших десертів, який 
відзначається своїм ніжним 
смаком і пікантністю. Ніжні 
ласощі зі свіжими полуниця-
ми – спокуса для гурманів. 
Від шматочка такого торта 
ніхто не зможе відмовити-
ся. Мусовий торт простий у 
приготуванні і чудово вда-
ється навіть кулінарам-по-
чатківцям.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• печиво «Ювілейне» – 

220 г;
• шоколад (темний) – 

200 г (50 г в основу, 150 г 
у сир);

• молоко – 40 мл;

• сир кисломолочний 
(жирний) – 400 г;

• вершкове масло – 
100 г;

• цукор – 180 г;
• вершки (33%) – 400 мл;
• желатин – 25 г;
• вода – 80 мл;
• свіжа полуниця.

ПРИГОТУВАННЯ

Спочатку потрібно приго-
тувати основу для торта. Пе-
чиво «Ювілейне» подрібнити 
на дрібні крихти – для цього 
покласти печиво в пакет і 
прокачати-відбити скалкою. 
Можна використати будь-
яке розсипчасте печиво. 50 г 
темного шоколаду натерти 
на тертці. У глибоку ємність 
викласти подрібнене печиво 

і додати тертий шоколад. 
Вершкове масло розтопити 
на водяній бані або в мікро-
хвильовці й вилити в ємність 
до печива й шоколаду. Усе 
ретельно перемішати.

Візьміть роз’ємну форму 
(діаметром 21 см, напри-
клад) і викладіть туди осно-
ву, розподіліть рівномірно і 
добре утрамбуйте. 

Желатин замочіть у воді. 
Сир кисломолочний по-

кладіть в окремну ємність, 
додайте цукор і добре пе-
ретріть блендером. Решту 
шоколаду (150 г) перекла-
діть у невеличку каструлю, 
залийте молоком і, постійно 
помішуючи, розтопіть на 
середньому вогні. Розтопле-
ний шоколад додайте в сир, 
«пробийте» блендером.

Желатин прогрійте за ін-
струкцією на упаковці і зали-
ште охолонути. 

Холодні вершки збий-
те міксером (починайте з 
малих обертів і поступово 
збільшуйте їх) до стійкості.

Шоколадно-сирну масу у 
кілька прийомів додавайте 
у вершки, перемішуючи на 
маленькій швидкості міксе-
ром. 

Желатин, що вихолов до 
40°С, тонкою цівкою введіть 
у сирну масу і перемішай-
те міксером на маленькій 
швидкості. Сирна маса для 
торта готова. 

Бортики форми, у яку 
викладено основу, вистеліть 
харчовою плівкою. У форму 
на основу викладіть кілька 
столових ложок крему і рів-
номірно розподіліть. Тоді 
покладіть свіжу полуницю і 
залийте все рештою кремо-
вої маси, рівномірно розпо-
діляючи її.

Поставте мусовий торт 
на 3 години у холодильник. 
Коли торт охолоне, зніміть 
роз’ємну форму і прикрась-
те за бажанням, наприклад, 
тертим шоколадом.

Замість полуниці мож-
на використовувати й інші 
ягоди.

НА ДОЗВІЛЛІ

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 26 червня – 2 липня

2017 року

ОВЕН (21.03–20.04)
Тиждень загалом 
сприятливий, пiдходить i 
для роботи, i для 
вiдпочинку. У п’ятницю 
заскочить на вогник 

старий приятель. А в кiнцi тижня 
нагрянуть любі родичi.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)

 Дуже багато роботи, 
нервової, нудної. Але є 
дуже важливий момент: 

саме робота зведе вас у 
серединi тижня з дуже 

розумним i цiкавим співрозмовни-
ком. Матерiальний рiвень – на 
висотi.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)

Ви будете тiльки радi 
розiм’ятися: на початку 
тижня є шанс вiдбути у 
вiдрядження, у серединi 

тижня вiдвiдати дружню вечiрку. А 
ось вихiднi вам краще провести на 
природi з сiм’єю.
РАК (22.06–23.07)

Зараз ваше гасло – тiльки 
вперед, буря i натиск. 
Саме проявивши 
активність ви зможете 

просунутися службовими 
сходами. Та i на особистому фронтi 
проявiть наполегливiсть, придiлiть 
увагу близьким.
ЛЕВ (24.07–23.08)

Бiльшу частину тижня 
займе порожнiй клопiт. 
Ви постiйно намагатиме-
теся подбати про своїх 
родичiв. Вашою 

допомогою знехтують, iнодi – дуже 
рiзко. З’явиться можливiсть заробити 
пристойнi грошi.
ДIВА (24.08–23.09)

Багато хто на цьому тижнi 
вiдчує нездужання i 
бажання байдикувати. 
Прагнiть тримати себе в 

руках i не пiддаватися на 
провокацiї колег по роботi. Домашнi 
проявлять увагу до ваших справ.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Прагнiть не iгнорувати 
роботу. Начальник i так 
вами не дуже задоволе-
ний, може зопалу i 
звiльнити. Романтичний 

настрiй, небажання трудитися, 
прагнення змін у своєму iмiджi – це 
нове кохання!
СКОРПIОН (24.10–22.11)

Видно, на вас холод 
подiяв. Замороженi ви 
якiсь. На початку тижня 

– проспите на роботу. У 
серединi тижня – заплутаєте 

фiнансовi справи. Намагайтеся 
вихiднi провести на свiжому повiтрi 
– допоможе.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Чи не багато на одного? 
Травма на початку 
тижня, догана началь-

ства, тут вже ви самi виннi 
– доручення потрiбно 

виконувати. Хвороба родича в кiнцi 
тижня. Тиждень явно не ваш, тому 
тримайтеся!
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)

Не дуже вдалий тиждень, i 
на роботi не все 
ладнається. Удома теж є 
клопоти. Сiм’я потребува-
тиме поповнення 

фiнансiв. I лише у вихiднi з’явиться 
просвiт – розвеселять друзi.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)

Особистi стосунки 
захлеснуть вас із 
головою. Справи 
вiдiйдуть на другий 
план, але на роботi все 
ладнається. Матерiаль-

ний стан не постраждає. А проведе-
ний із сiм’єю час – найкращий 
вiдпочинок у кiнцi тижня.
РИБИ (20.02–20.03)

Поки все бiльш-менш 
чiтко вимальовувалося 
в роботi i кар’єрi. З 
фiнансами повне 

непорозумiння, а ось в особистому 
життi час розiбратися i ухвалити 
життєво важливi рiшення.

СМАЧНО І ПРОСТО

МУСОВИЙ 
ТОРТ БЕЗ 
ВИПІКАННЯ
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Обчислення суми податку 
з об’єкта/об’єктів житлової 
та нежитлової нерухомості, 
які перебувають у 
власності фізичних 
осіб, здійснюється 
контролюючим органом 
за місцем податкової 
адреси (місцем 
реєстрації) власника такої 
нерухомості.

При цьому при обчисленні 
суми податку з об’єктів жит-
лової нерухомості застосову-
ються пільги, визначені п.п. 
266.4.4 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, 
тобто оподатковувана площа 
житлового об’єкта/об’єктів 
зменшується на:

а) для квартири/квартир 
незалежно від їх кількості – на 
60 м2;

б) для житлового будин-
ку/будинків незалежно від їх 
кількості – на 120 м2;

в) для різних типів об’єк-
тів житлової нерухомості, у 
тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у 
власності платника податку 
квартири/квартир і житлово-
го будинку/будинків, у тому 
числі їх часток), – на 180 м2.

Таке зменшення надається 
один раз за кожний базовий 
податковий (звітний) період 
(рік).

Обчислення суми податку 
з об’єкта/об’єктів нежитло-
вої нерухомості, які перебу-
вають у власності фізичних 
осіб, здійснюється, виходячи 
із загальної площі кожного з 
об’єктів нежитлової нерухо-

мості та відповідної ставки 
податку.

Податкові повідомлен-
ня-рішення про сплату сум 
податку та відповідні платіжні 
реквізити, зокрема, органів 
місцевого самоврядування 
за місцезнаходженням кож-
ного з об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, 
надсилаються (вручаються) 
платнику податку контро-
люючим органом за місцем 
його податкової адреси (міс-
цем реєстрації) до 1 липня 
року, що настає за базовим 
податковим (звітним) періо-
дом (роком).

За новостворені (ново-
введені) об’єкти житлової та/
або нежитлової нерухомості 
податок сплачується фізич-
ною особою – платником, 
починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на 
такий об’єкт.

Платники податку мають 
право звернутися з пись-

мовою заявою до контро-
люючого органу за місцем 
проживання (реєстрації) 
для проведення звірки да-
них щодо:

– об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що пере-
бувають у власності платника 
податку;

– розміру загальної площі 
об’єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості, що пе-
ребувають у власності плат-
ника податку;

– права на користування 
пільгою зі сплати податку;

– розміру ставки податку;
– нарахованої суми подат-

ку.
У разі виявлення роз-

біжностей між даними 
контролюючих органів та 
даними, підтвердженими 
платником податку на під-
ставі оригіналів відповідних 
документів, зокрема, доку-
ментів на право власності, 

контролюючий орган за міс-
цем проживання (реєстрації) 
платника податку проводить 
перерахунок суми податку і 
надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рі-
шення. Попереднє податкове 
повідомлення-рішення вва-
жається скасованим (відкли-
каним).

Органи державної реє-
страції прав на нерухоме 
майно, а також органи, що 
здійснюють реєстрацію місця 
проживання фізичних осіб, 
зобов’язані щокварталу у 
15-денний строк після закін-
чення податкового (звітного) 
кварталу подавати контро-
люючим органам відомості, 
необхідні для розрахунку і 
справляння податку фізични-
ми та юридичними особами, 
за місцем розташування тако-
го об’єкта нерухомого майна 
станом на перше число від-
повідного кварталу в поряд-
ку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

Податок сплачується фі-
зичними особами протягом 
60 днів з дня вручення (отри-
мання) податкового повідом-
лення-рішення.

Сплачується податок за 
місцем розташування об’єк-
та/об’єктів оподаткування і 
зараховується до відповідно-
го бюджету.

Фізичні особи можуть 
сплачувати податок у сіль-
ській та селищній місцевості 
через каси сільських (селищ-
них) рад або рад об’єднаних 
територіальних громад, що 
створені згідно з законом та 
перспективним планом фор-
мування територій громад, 
за квитанцією про прийняття 
податків.

ГУ ДФС у Київській обл.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Магнітні бурі
Наприкінці червня очікується затишшя в сонячній активності, відпо-
відно відчутних магнітних коливань чи бур не передбачається.

Афіша культурних заходів Приірпіння 26 червня – 2 липня 2017
ІРПІНЬ

27 червня (вт) – День 
молодіжної книги «Читати 
– це круто!». Центральна бі-
бліотека.

28 червня (ср) 16:00 
– Урочистості та святковий 
концерт до Дня Конституції 
та Дня молоді. Центральна 
площа.

1 липня (сб) 18:00 – 
Танцювальний вечір під 
акордеон Парк ім. В. Пра-
вика.

2 липня (нд) 18:00 – Ве-
чір танго «П’яццола і танго». 
Дитяча музична школа.

1–13 липня – Книжко-
ва виставка-рекомендація 
«Цікава книга у відпустку». 
Центральна бібліотека.

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
26 червня (пн) 15:00 – 

«Зустрічі старшого поколін-
ня». Культурно-оздоровчий 
комплекс.

27 червня (вт) 12:00 – 
Правова бесіда «Молодість: 
права, гарантії, захист». 
Гостомельська філія цен-
тральної бібліотеки.

28 червня (ср) 15:00 – 
Мультфільм для дітей. Бу-
динок культури.

28 червня (ср) 20:00 – 
Дискотека для молоді. Буди-
нок культури.

1 липня (сб) 12:00 – Ди-
тячий клуб. Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

1 липня (сб) 13:00 – 
Творчий концерт народно-
го артиста України Семена 

Торбенка. Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

2 липня (нд) 15:00 – Кі-
нофільм для дорослих. Бу-
динок культури.

КОЦЮБИНСЬКЕ
28 червня (ср) 10:00 – 

Мітинг до Дня Конституції. 
Будинок культури.

ВОРЗЕЛЬ
27 червня (вт) – День 

інформації «Молодь – май-
бутнє країни». Ворзельська 
філія центральної бібліоте-
ки. 

Народний календар
23–29 червня

ІМЕНИНИ
23 – Антоніна, Василь, Іван, Олек-

сандр, Тимофій.
24 – Охрім, Варфоломій та Варнава. 

«Варфоломій і Варнава дня увірвали, а ночі 
доточили». Починали боронувати пар.

25 – Андрій, Арсен, Ганна, Іван, Ону-
фрій, Петро, Степан. Сонце – на зиму, а 

літо – на спеку. Якщо цього дня сухо, то сіно зберуть сухим, 
а коли дощ – мокрий покіс буде. Замовкають співи птахів. 
Тому казали: «На Онопрія соловей ячмінним зерном вда-
вився».

26 – Антоніна, Ганна, Іван, Килина, Сава. Закінчува-
ли в північних районах Полісся сіяти гречку. 

27 – Георгій, Мефодій, Мстислав. Дощ у цей день 
обіцяє ще сім тижнів із дощами.

28 – Григорій, Охрім, Федір.
29 – Тихон. З цього часу перестає кувати зозуля, «бо 

мандрикою вдавилася». 

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв  

 війни в Україні
23 червня – День державно служби
25 червня – День митної служби
 День молоді (остання неділя червня)
27 червня – Всесвітній день рибальства
28 червня – День Конституції України

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Перукаря варто відвідати 26 і 28 червня 
для стрижки, а для фарбування – 26 червня.

СПРАВИ
24, 25, 26 червня – будь-які дії починай-

те виконувати, заздалегідь зваживши всі за і 
проти; у ці дні варто бути уважнішими і більш 
розсудливими, ніж зазвичай.

27 червня – допоможіть близькій людині, 
займіться благодійністю, здійсніть добрий і 

щирий вчинок.
28 червня – найкращий час для активних дій на роботі; 

є великі шанси почати вигідний проект і отримати хороший 
прибуток.

23, 29 червня – скасуйте всі важливі справи, займіться 
чимось корисним для свого здоров’я.

САД І ГОРОД
Звичні справи червня у саду та на городі – 

це підживлення, поливи і видалення бур’янів, 
збір першого врожаю ранньостиглих культур. 

Сприятливий день: 28 червня.

Про обчислення і сплату податку 
з об’єктів житлової та нежитлової 
нерухомості фізичними особами

Вітаємо з днем народження!
Людмилу Іванівну АНДРОСЕНКО,
начальника відділу по роботі зі зверненнями 
громадян
Павла Володимировича МІЛЕВСЬКОГО,
головного спеціаліста юридичного відділу
Марію Петрівну ПОПРУГУ,
заступника начальника Управління інфраструк-
турного розвитку інвестицій та ЖКК
Житній колос дозріва для хліба, 
Для краси цвіте у полі квітка, 
Для води народжується риба, 
Для польоту – лебідь і лебідка, 
А людина – для добра і щастя. 
Тож прийміть ці щирі привітання, 
І нехай, неначе в добрій казці, 
Збудуться усі ваші бажання!

Виконавчий комітет ІМР

Вітаємо з днем народження!
Антоніну Кіндратівну ТИМОЩУК,
Івана Никифоровича ОМЕЛЬЯНЧУКА,

Хай ваше щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє вашу долю,
І вбереже вас від розлуки й болю.
Достатку, щастя, радості й любові
І вам, і рідним в доброму здоров’ї!

Рада інвалідів війни, збройних сил
та учасників бойових дій

ПОДЯКА
Ще не перевелись на Україні добрі люди!
Ми, мешканці Ірпеня, люди, які знаходяться на обліку 

з обслуговування соціальними робітниками Територіаль-
ного центру, – це малозабезпечені люди похилого віку: 
інваліди різних категорій, одинокі, діти війни та ін. А нас 
усього 110 осіб.

І ось, коли прийшло свято християнське – Вознесіння, у 
цей день нас привітав солодкими тістечками генеральний 
директор ПП «Деліція» Роберт Секера зі своєю командою. 
Не чекавши нічого до цього свята, ми, як малі діти, з раді-
стю прийняли ці привітання. 

Ми дуже вдячні цим людям. Хочемо побажати їм здо-
ров’я і благополуччя в сім’ї та бізнесі, щоб незгоди обхо-
дили їх стороною. А їх сім’ям – всяких земних благ.

Хочеться при нагоді теж сказати слова подяки нашим 
соціальним робітникам, які приходять до нас з усмішкою. 
Це люди, яким не байдуже наше здоров’я і наш побут. Їх 
доброта і гарячі серця зігрівають нас. Нехай їх душі ніколи 
не старіють і не гасне в них вогонь доброти.

Дякуємо їм за турботу про нас. Всіх цих людей нехай 
Бог і Ангел Охоронець завжди оберігають.

Г.В. Ваховська, інвалід ІІІ групи, Т.А. Саввакіна,
О.І. Трачук, інвалід дитинства ІІ групи,

Н.Т. Гаюк інвалід ІІ групи, ЧАЕС

22 червня 2017 року
святкує свій 60-річний ювілей
Борис Володимирович 

МЕЛЬНИК,
завідувач Гостомельської амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини
Борис Володимирович з 1989 р. 

і дотепер працює в Гостомелі очо-
люючи колектив Гостомельської 
поліклініки, а з 2013 р. – завід-
увачем і сімейним лікарем. Він 
висококваліфікований спеціаліст, 
досвідчений керівник, неодноразо-
во обирався депутатом Ірпінської 
міської та Гостомельської селищної 
рад. Він бездоганний в усьому. Це 
чудова, добра, цілеспрямована, 

порядна людина. Гарний господар. І, як кажуть по-просто-
му в народі, – просто людяний. Ми пишаємося своїм керів-
ником і щиро вдячні йому.

Шановний Борисе Володимировичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

Вашого Дня народження!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злаго-

ди а чудового настрою, родинного затишку та сімейного 
добробуту, справедливої долі на довгі роки!

Нехай Вас завжди супроводжує удача, постійно зігріває 
тепло людської вдячності, будні та свята наповнюються ра-
дістю, світлом та любов’ю рідних і близьких Вам людей.

Вічної молодості Вашій душі і доброти серцю, здійснен-
ня всіх Ваших планів та сподівань!

З повагою, колектив Гостомельської амбулаторії
 загальної практики – сімейної медицини
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Обміняю або 
продам

3-КІМНАТНУ 
КВАРТИРУ

на 
вул. Михайлівській, 

м. Ірпінь, на 
1-кімнатну 
в м. Ірпінь, 
з доплатою.

(067) 976-20-44

ПРОДАМ ГАРАЖ
Шлакоблок, 24 м. кв., 
підвал на весь гараж. 

Район кооперативу «Схід». 
Ціна 3000 у.о. Торг.

(067) 976-20-44

В продовольственный  
мини-маркет в городе Киеве 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ И ОХРАННИК. 

Жильё предоставляется 
бесплатно. Детали по тел.: 
(095) 361-75-82, Марина.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, вывоз 
мусора, земельные работы, 

любая тяжелая работа
КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
В М. ІРПІНЬ

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ЕКСКАВАТОРЩИКА

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 
(068) 372-57-93.

В магазин одягу Конфісклад
(по вул, Авіаконструктора Антонова, 8-а)

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
Графік роботи 5/2 з 9.00 до 19.00
Звертатися за тел. (098) 682-93-20

                 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ. 
                     График посменный, зарплата вовремя,

                    компенсация проезда в г. Киев. 

               Тел.: (093) 142-93-97

ПРИВАТНІ УРОКИ
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ. 
Тел.: (097) 708-71-84, 

(099) 193-57-84, 
Сергій.

ПрАТ “Ветропак
 Гостомельський Склозавод”

запрошує на постійну роботу:

- СЛЮСАРІВ – РЕМОНТНИКІВ 3-6 РОЗРЯДІВ,
з/п від 8000 грн.

- ОПЕРАТОРІВ СКЛОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН
(навчання на виробництві), з/п від 10000 грн.

- КОНТРОЛЕРІВ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
(навчання на виробництві), з/п від 7000 грн. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ:
- оплачувана відпустка;
- оплата лікарняних;
- медична страховка;
- здешевлення харчування;
- здешевлення відпочинку та сан.-кур. лікування.
Зацікавлених у працевлаштуванні просимо звер-

татися за довідками за телефоном: (044) 392-41-33, 
(044) 392-41-34, або за адресою: 

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

ТЕРМІНОВО Робота м. ІРПІНЬ
хаус-майстер (бажане знан-
ня сантехніки, електрики),
робітники та двірники з 

комплексного обслуговування 
житлових будинків.

Заробітна плата: від 
6000 грн. Звертатись за тел.: 

(063) 962-17-64.

УВАГА!
У ПРИІРПІННІ СТАРТУЄ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
«ДІАБЕТ – пандемія сучасного людства. Ви-
явлення, профілактика, лікування»
Цілі проекту

1. Виявлення цукрового діабету на ранніх 
стадіях.

2. Виявлення причини ожиріння або над-
лишкової ваги.

3. Виявлення схильності до цукрового ді-
абету ІІ типу.

4. Виявлення прихованого діабету ІІ типу.
Кому потрібен цей соціальний проект

1. Людям, віком від 45 років.
2. Людям молодого, середнього, похило-

го віку і тим, хто турбується про своє здо-
ров’я.

3. Особам із надлишковою вагою або з 
ожирінням будь-якого ступеня.

4. Хворим на цукровий діабет ІІ типу.
5. Дітям із підозрою на цукровий діабет 

І типу або його наявністю, що дасть можли-
вість проконтролювати ступінь тяжкості.
Дати проведення

27 червня – з 8:00 до 16:00 – діагностика, 
забір крові у визначених пунктах:

м. Ірпінь – вул. Ніжинська, 11; вул. Ми-
хайлівська, 22; вул. Северинівська, 105-к; 
вул. Садова, 38;

смт Коцюбинське – вул. Пономарьо-
ва,  6/2;

смт Ворзель – вул. Європейська, 4;
смт Гостомель – вул. Святопокров-

ська,  73.
30 червня о 13:00 в актовій залі міської 

ради відбудеться тренінг-консультація про-
відних та заслужених лікарів України.

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

про результати конкурсного відбору експертів 
щодо проведення незалежної оцінки об’єктів кому-

нальної власності
Протокол №10/2017

Об’єкт оцінки
Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради – нежитлове приміщення за адресою:
- м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 (12,7 м кв., Дитячо-юнацька 

спортивна школа центру «Спорт для всіх»);
Балансоутримувач: КП «Управління житлово-комунально-

го господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10 (56,2 м кв.);
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 55 (116,2 м кв.).
Балансоутримувач: КЗ «Ірпінська центральна лікарня» Ір-

пінської міської ради:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 38 (35,8 м кв.).
Балансоутримувач: Виконавчий комітет Ірпінської 

міської ради:
- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (6 м кв.).

Переможець конкурсу ФОП Козачок Ф.Д.
Перший заступник міського голови Д.В. Христюк

НА ПРОИЗВОДСТВО 
(ПГТ ГОСТОМЕЛЬ) НУЖНЫ 

УБОРЩИЦ/УБОРЩИКИ
Ночные смены 5/2

с 20:00 до 8:00
Зп от 5000–6000 грн/мес

Тел.: (093) 572-62-10,
(067) 407-20-02

– Товарознавця
– Вантажників
– Продавця
За детальнішою інформацією 

звертайтесь за тел.:
 (050) 565-23-33, Олена.

СУПЕРМАРКЕТ NOVUS 
(М. ІРПІНЬ) 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:


