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РЕДАКЦІЯ 

Заборгованість по виплаті 
зарплати зростає.

Найбільше – у хімічній 
промисловості, 

водопостачанні, сільському 
господарстві і транспорті.

с. 9

ЛЮДИНА і/або ТВАРИНА:
бути чи не бути?

До вирішення проблеми бродячих собак можна ставитися по-
різному. Одні схвалюють відлови, інші критикують тих, хто викидає 
тварин на вулицю, ще інші шукають виходу із ситуації або ж 
байдуже махають рукою – от, знайшли найбільшу проблему. 

Болючу обстановку з чотирилапими безпритульниками у місті 
породили безвідповідальність власників та відсутність дій, які б 
запобігли розмноженню покинутих тварин, а також не дозволяли 
власникам викидати їх на вулицю.

с. 4
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Набули чинності зміни до 
закону «Про соціальний 
і правовий захист 
військовослужбовців та 
членів їх сімей», якими 
передбачено збільшення 
розмірів одноразової 
грошової допомоги. Вона 
визначається у розмірі, 
кратному прожитковому 
мінімуму на 1 січня 
поточного року.

1. ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ КОНТРАКТНИ-
КАМ. 
Така  допомога  признача-

ється у разі загибелі  (смерті) 

під  час  виконання  військо-
вого  своїх  обов’язків  або 
внаслідок  захворювання, 
пов’язаного  з  їх  виконан-
ням,  у  розмірі  750-кратно-
го  прожиткового  мінімуму, 
встановленого  законом  для 
працездатних  осіб.  Якщо 
смерть  військовослужбовця 
настала  в  період  проход-
ження ним військової служби 
або  внаслідок  захворюван-
ня  чи  нещасного  випадку  – 
одноразова  допомога  (далі 
–  допомога)  призначається 
у розмірі 500-кратного про-
житкового  мінімуму,  вста-
новленого законом для пра-
цездатних осіб.
У  разі  встановлення  вій-

ськовослужбовцю  інвалід-
ності,  що  настала  внаслідок 

поранення  (контузії,  травми 
або  каліцтва),  отримано-
го  ним  під  час  виконання 
обов’язків військової служби 
або внаслідок захворювання, 
пов’язаного з їх виконанням, 
чи встановлення інвалідності 
особі після її звільнення внас-
лідок зазначених причин, до-
помога призначається:
- інвалідам І групи – у роз-

мірі 400-кратного прожитко-
вого мінімуму, встановлено-
го законом для працездатних 
осіб (далі – прожиткового мі-
німуму);
-  інвалідам  ІІ  групи  –  у 

розмірі  300-кратного  про-
житкового мінімуму; 
-  інвалідам  ІІІ  групи  –  у 

розмірі  250-кратного  про-
житкового мінімуму. 

2. ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, 
ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СТРОКОВУ 
СЛУЖБУ
У  разі  загибелі  (смерті) 

військовослужбовця  стро-
кової  служби,  що  настала 
під  час  виконання  ним  вій-
ськових  обов’язків,  допомо-
га  призначається  у  розмірі 
500-кратного  прожиткового 
мінімуму.
Одноразова  грошова 

допомога  у  випадках  пора-
нення  (контузії,  травми  чи 
каліцтва)  або  внаслідок  за-
хворювання,  пов’язаного  з 
виконанням  обов’язків,  чи 

встановлення  інвалідності 
особі  після  її  звільнення  з 
військової  служби  внаслідок 
даних  причин,  призначаєть-
ся і виплачується залежно від 
групи інвалідності та ступеня 
втрати працездатності у роз-
мірі,  визначеному  Кабіне-
том  Міністрів  України.  При 
цьому  розмір  одноразової 
грошової допомоги не може 
бути меншим за 70-кратний 
прожитковий  мінімум,  вста-
новлений  законом  для  пра-
цездатних осіб.

3. ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 
РЕЗЕРВІСТАМ
Якщо резервіст, якого при-

звали  на  навчальні,  переві-
рочні та спеціальні збори чи 
для  проходження  служби  у 
військовому резерві,  загинув 
(помер)  під  час  виконання 
цих  своїх  обов’язків,  допо-
мога призначається у розмірі 
500-кратного  прожиткового 
мінімуму.
Одноразова  грошова  до-

помога  у  разі  поранення 
(контузії,  травми  або  каліц-
тва)  чи  внаслідок  захворю-
вання,  пов’язаного  з  вико-
нанням обов’язків резервіста, 
призначається і виплачується 
за  такими  ж  правилами,  як 
і  військовослужбовцям,  що 
проходять строкову службу. 

Андрій БАЛАЄВ,
військовий комісар

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
НА ЧАСІ

ВІД МІСТА ДО МІСТА

СПІВПРАЦЯ

СОЦВИПЛАТИ

Непрофесіоналізм? 
Саботаж? Чергове 
«покращення»?

Ми  цього  року  уже  публікували  відкрите  звернення 
Національної спілки журналістів України під дуже красно-
мовним  заголовком  «“Укрпошта”  вбиває пресу».  І  цього 
тижня,  прийнявши  десятки  дзвінків  від  обурених  перед-
платників нашого видання (за яке, між іншим, за нинішні-
ми розцінками доводиться немало заплатити), зрозуміли: 
таки-так – хіба ж це не  знищення підприємства  і  самого 
видання поштовиками, які за свої послуги – доставку газе-
ти – беруть із передплатників гроші? 
«Укрпошта»  переживає  чергове  «покращення»,  чи  то 

реорганізацію,  яку  звично  вже  називають  оптимізацією. 
Вона у своїй суті, напевно, носить прагматичний і цілком 
виправданий  і  навіть  продуманий  характер,  от  тільки 
на практиці поки що виходить десь так, як і майже все у 
нашій країні. Тираж газети, який друкарня раніше приво-
зила безпосередньо в Ірпінь, відтепер треба везти в Київ 
на сортування. Наш сортувальний центр скорочено, як  і 
самого начальника центрального поштового відділення в 
Ірпені. Усі сортувальні процедури відтепер відбуваються 
в Києві, у зв’язку з чим газету везтимуть в Ірпінь для роз-
несення аж тільки через добу. Тобто в суботу. З того дня 
і має розпочатися рознесення поштарями за потрібними 
адресами.
Однак уже середа, а телефони нашої редакції все ще 

обривають  передплатники,  які  не  розуміють,  чому  їхні 
скриньки і досі порожні, чому вони не знаходять у них но-
мер газети ще за минулий тиждень. А у багатьох – так уже 
другий тиждень поспіль… 
Наш тираж, як виявилося, укрпоштівці із Києва завезли 

зовсім не туди, куди потрібно. Самоорганізуватися на ви-
правлення прикрої помилки вдалося тільки в середу, після 
наших численних дзвінків, наполягань і після того, як ми 
почули стільки гірких слів від читачів про наміри відмови-
тися від передплати саме через низьку якість роботи «Укр-
пошти», незважаючи на стійкий інтерес до газети і давню 
традицію багатьох сімей читати її усією родиною.
Я щиро дякую кожному, хто зателефонував нам, аби 

поцікавитися долею своєї газети. Ми приносимо вибачен-
ня за таку прикрість і водночас закликаємо активно реа-
гувати на  кожен  випадок неотримання нашого  видання, 
повідомляючи про це нашій редакції, а заодно і відділу пе-
редплати, що тепер знаходиться в Києві: (044) 550-50-39. 
Ми не маємо і не можемо дозволити безвідповідально 

ставитися до своїх прямих обов’язків працівникам «Укрпо-
шти», дії яких підривають усю роботу редакції «Ірпінського 
вісника», приносять  збитки підприємству  і розчаровують 
читачів! 
Відмовитися від газети через організаційні недоліки в 

роботі «Укрпошти» найлегше. Ми ж пропонуємо вам бо-
ротися за видання свого міста – єдине на сьогодні, яке не є 
політичним проектом і тримається не на фінансових вли-
ваннях певних політичних сил, а на праці свого колекти-
ву. Кожен передплачений примірник повинен не пізніше 
суботи приходити у кожен дім, де чекають на свою газету! 
У разі повторення подібних збоїв у роботі через неор-

ганізованість чи непрофесіоналізм «Укрпошти», редакція 
«ІВ» буде звертатися до суду. 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК 
«Колібрі» запрацює з вересня
1 вересня майже 300 
ірпінських дітлахів підуть 
до нового комунального 
дитсадка «Колібрі», 
що будується на вул. 
Сковороди. 

Прийом  заяв на  вступ до 
дитсадку  триває  вже  майже 
рік – з 20 вересня 2016 р. За 
цей час їх подано понад 800. 
Через велику чергу планують 
брати  вдвічі  більше  проек-
тного  плану  –  він  передба-
чав 140 дітей. У  садку буде 
4 вікові групи, кожної вікової 

групи по 2, всього – 8 груп. 
До  ясельної  групи  беруть 
дітей із 2 років. Паралельно 
триває  підбір  персоналу  – 
фахівців  дошкільної  освіти 
запрошують до співпраці.
Зводить садок будівельна 

компанія  «Синергія».  Варто 
зазначити, що крім «Колібрі» 
цього року  в  Ірпені будують 
ще  один  дитячий  садок  на 
вул. Курортній. А наступного 
року  мають  реконструювати 
під  шкільний  заклад  примі-
щення дитячої лікарні.

Інформаційна агенція ІТV

МЕР МІСТА КЕМБРИДЖ привітала зміни в Ірпені
Мер Кембриджа (США) 
Деніс Сімонс привітала і 
підтримала зміни в Ірпені, 
побажавши меру міста 
продовжувати початі 
справи.

У  соцмережах  з’явилося 
відеозвернення  мера  міста 
Кембридж, штат Массачусетс 
Деніс  Сімонс  до  ірпінського 
міського голови Володимира 
Карплюка: «Я знаю, що робо-
та мера  непроста.  Але  я  так 
рада,  що  такі  чудові  люди, 
як  Ви,  роблять  цю  роботу! 
Мені  надзвичайно  приємно 
дізнатися про всі  ті  прекрас-
ні справи, які здійснюються у 
Вашому місті. Що б я  хотіла 

Вам  сказати  особисто:  про-
довжуйте Вашу справу, це не 
просто, але Ви з усім впора-
єтеся! У Вас тепер є друг-ко-
лега у місті Кембридж. Пам’я-
тайте,  Ви  робите  це  все  для 
людей,  і  це  єдине,  що  має 
значення».
Довідка.  Деніс  Сімонс  є 

мером міста Кембридж, штат 
Массачусетс. 8 разів була об-
рана депутатом ради, двічі – 
на посаду мера. Надзвичайна 
жінка,  яка  ламає  стереотипи 
і  шаблони  врядування,  на-
віть у США. Не дивлячись на 
численні  перешкоди,  вона 
впроваджує  нові  підходи  у 
співпраці  громади  та  органу 
місцевого самоврядування.

ДЕЛЕГАЦІЯ З НІМЕЧЧИНИ 
завітала до Фіскального університету

11 липня до Універ-
ситету ДФС  України  завітала 
делегація з Німеччини. Місія 
пані  Фрідеріке  Міговські  та 
пана Ельмара Мрогенда (GIZ, 
Німецьке  товариство  міжна-
родного  співробітництва)  в 
УДФСУ полягає в обговоренні 
потенціалу співробітництва з 
керівництвом університету.
Дводенний  візит  був  на-

повнений продуктивними зу-

стрічами,  обговореннями  та 
зборами.
Для колег провели екскур-

сію  університетом.  Німецькі 
гості  були  вражені  історією 
вишу,  матеріальною  базою, 
красою  приміщень  та  кам-
пусом університету.  Також  їх 
порадували  наукові,  спор-
тивні та культурні досягнення 
студентів.

За джерелами Інтернет

Розміри допомоги зросли
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Під такою назвою в  Ірпені відбувся перший благодійний 
ярмарок котів. 9 липня у парку ім. Правика ірпінці мали змо-
гу відвідати справжній котоярмарок – на заході можна було 
познайомитись  з  котами,  що  потребують  нового  дому,  по-
дивитись на котячу фотосушку, на дітей чекала розважальна 
програма, аквагрим тощо. Усі охочі могли познайомитись з 
роботою «Центру захисту та лікування тварин», придбати ли-
монад, пряники та фірмові сувеніри. Виручені кошти підуть на 
допомогу тваринам та стерилізацію безпритульних кішок. Для 
тих, хто пропустив захід, 22 липня, у суботу, відбудеться ще 
один, на якому вас, можливо, чекає новий чотирилапий друг.

Ірина СІТНІКОВА

5 липня в Ірпінській міський 
раді відбувся круглий 
стіл між представниками 
Ірпінського управління 
праці та соціального захисту 
населення і жителями 
міста. Гарячою темою 
на зустрічі було питання 
щодо постанови Кабінету 
Міністрів №200 – про 
розподіл державних коштів 
для забезпечення певних 
соціальних категорій 
населення санаторно-
курортними путівками. 
Відповідати на запитання 
містян прийшов начальник 
управління – Петро 
Володимирович Зброжек.
Основні  пункти, що  хвилю-

вали  містян,  –  питання  черг 
на  отримання  путівок,  вибір 
санаторіїв  для  оздоровлення, 
розподіл  коштів  тощо. Як  ви-
явилося, про всі ці проблеми 
департамент управління знає, 
проте вважає, що  їх вирішен-
ня залежить від самих містян. 
На  думку  посадовців,  така 
поширена  проблема,  як  чер-
га  за  державними  путівками, 
насправді  створена  штучно. 
І  створена  тими,  хто  стоїть  у 
цій черзі. Для управління пра-
ці та соціального захисту не є 
дивиною,  коли  учасник  АТО 
або  чорнобилець  стає  у  чер-
гу,  а  потім  ніяк  не  контактує 
з  державним  органом.  Якщо 

така людина не відповідає на 
дзвінки,  листи,  повідомлення 
у  соцмережах,  ігнорує  запро-
шення прийти до самого цен-
тру управління, то її не мають 
права  вилучати  з  черги  без 
письмової відмови. Але і про-
пускати її чергу теж не можна. 
Таким чином люди самі ство-
рюють  «пекельне  коло»  бю-
рократизму.  Через  невідпові-
дальність однієї особи робота 
управління може розтягнутись 
на місяці.
Наразі лише 8% з тих, хто 

стоїть у черзі за путівками, от-
римали їх. 310 заяв на путівки 
направлені у санаторії на роз-
гляд: 300 – Чорнобильцям, 10 
– учасникам АТО. Та це ще не 
означає,  що  всі  310  заяв  бу-
дуть прийняті. 
Відмови  від  санаторіїв  – 

найбільший  головний біль для 
працівників управління. Навіть 
державні  санаторії  не  завж-
ди готові прийняти до себе на 
оздоровлення  людей  із  дер-
жавними путівками – за умови 
мінімального  фінансування 
цих закладів вони змушені бо-
ротися  за  своє  виживання,  а 
тому віддають перевагу людям, 
які  купують  путівки  самостій-
но,  відмовляючи  державним 
замовленням.  Перемогою  Ір-
пінського управління  стало  те, 
що  до  початку  літа  було  від-
правлено  запити  в  абсолютно 

усі  можливі  запропоновані  за-
клади,  що  дозволило  отрима-
ти більшу кількість позитивних 
відповідей,  ніж  в  інших містах 
Київського регіону.
Загалом же є лише 17 реко-

мендованих управлінням соці-
ального  захисту  закладів,  куди 
можуть направити на оздоров-
лення  за  державний  рахунок. 
Розподіл  між  закладами  здійс-
нюється  за  типом  захворю-
вання,  встановленого  лікарем. 
Коли  заявка  на  оздоровлення 
розглядається, людині надаєть-
ся вибір між санаторіями (якщо 
він  є). Проте  уявімо  ситуацію: 
боєць  АТО  потребує  лікуван-
ня стресу і панічних атак після 
бойових  дій.  Закладів,  що  на-
дають  психологічно-оздоровчі 
послуги, усього 4. Від 3  із них 
надійшла  відмова,  а  останній 
користується  поганою  славою. 
Перед  бійцем  важкий  вибір  – 
відмовитись  від  оздоровлення 
взагалі  або  поїхати  у  місце  з 
поганими  умовами.  На  жаль, 
така ситуація відбувається дуже 
часто,  але  відмовитись  від  ре-
комендованих  закладів  управ-
ління не може.
Фінансування  Київсько-

го  регіону  теж  стало  гострою 
проблемою – на балансуванні 
між  великою  кількістю  людей, 
що  чекають  на  державну  пу-
тівку,  та малими фінансовими 
надходженнями  тримається 
майже вся робота управлінців. 
Загалом, у 2017 р. 1,6 млн грн 
виділено  для  чорнобильців, 
71,4  тис.  грн  –  для  учасників 
бойових дій, 41 тис. грн – для 
«спинальних» хворих та 4 путів-
ки – для інвалідів Другої світо-
вої війни.
Незважаючи  на  те,  що 

зустріч  переносилася  двічі, 
«круглий  стіл»  закінчився  на 
позитивній  ноті  –  представ-
ники  управління  та  голова 
спілки  учасників  АТО  обміня-
лись  контактними  даними  для 
подальшої  співпраці  і  зібрали 
письмові пропозиції учасників, 
які  вони  представлять  на  най-
ближчій сесії.

Матеріал підготувала
Ірина СІТНІКОВА

До Закону України «Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію» Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
надання допомоги дітям померлого годувальника» від 
7.02.2017 р. внесено зміни.
До осіб, які не мають права на пенсію, віднесено дітей по-

мерлого  годувальника  (у  тому числі народжених до  спливу 
10 місяців із дня смерті годувальника), який на день смерті 
не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії 
для інваліда ІІІ групи.
Допомога дитині померлого годувальника призначається з 

дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення 
про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 
12 місяців із дня смерті годувальника.
Державна  соціальна допомога на одну дитину померло-

го годувальника встановлюється у розмірі 100%, на двох – 
120%, на трьох і більше – 150%, виходячи з розміру прожит-
кового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Управління праці та соціального захисту населення ІМР

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ
НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ХОЧ ЯК ДИВНО

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ
ІРПІНЬ. ЗАТРИМАНО 
МОЛОДИКА, ЯКИЙ 
УПРОДОВЖ ГОДИНИ 
ЗУХВАЛО СКОЇВ ДВА 
РОЗБІЙНИХ НАПАДИ
У  місті  Ірпінь  раніше  су-

димий  30-річний  місцевий 
житель у наркотичному сп’я-
нінні проник до будинку, роз-
бивши шибку. У той час, коли 
крадій нишпорив по помеш-
канню,  додому  повернулись 
господарі – мати з донькою. 
Побачивши грабіжника, вони 
здійняли  галас.  Зловмисник, 
тікаючи  через  вікно,  прихо-
пив із собою вироби з золота 
та  біжутерію.  Господиня  на-
магалась наздогнати його на 

подвір’ї, однак грабіжник ме-
талевою трубою щосили на-
ніс  їй кілька ударів, від чого 
жінка втратила свідомість.
Не  зупиняючись  у  своїх 

злочинних намірах, молодик 
прихопив молоток і заховав-
ся на одній з вулиць міста у 
кущах,  чекаючи на наступну 
жертву.  Помітивши  молоду 
жінку  з  візочком,  він  наки-
нувся  на  дитину  з  погроза-
ми, вимагаючи віддати йому 
мобільний  телефон.  Украй 
перелякана  матір  2-річної 
дитини почала кричати і кли-
кати на допомогу. Це почули 
небайдужі перехожі і наздог-
нали нападника,  який нама-
гався  втекти,  та  викликали 
поліцію.

На  місце  події  одразу 
прибув  наряд  поліції.  Зло-
вмисника затримано. Відкри-
ті  кримінальні  провадження. 
Триває слідство.

ГОСТОМЕЛЬ. ВИБУХ НА 
ПОДВІР’Ї ДЕПУТАТА 
6 липня близько 2:30 неві-

домі кинули гранату подвір’я 
депутата  Гостомельської  се-
лищної ради Олега Мамчура. 
Внаслідок  вибуху  ніхто  не 
постраждав, але пошкоджено 
металевий паркан і бруківку. 
На  подвір’я  Мамчура  при-
їхали  представники  поліції  і 
прокуратури.
Встановлено, що невідома 

особа з хуліганських мотивів 

кинула на територію домово-
лодіння  депутата  невідомий 
предмет,  який  вибухнув,  за-
лишивши  чорні  підпалини 
на  тротуарній  доріжці.  Під 
час проведення огляду місця 
події  поліцейські  виявили  та 
вилучили  металеві  уламки, 
уламки  бруківки  і  частини 
цегли,  порожній  металевий 
предмет  циліндричної  фор-
ми.  Вилучені  речові  докази 
направлені  на  проведення 
відповідних  експертиз.  По-
ліцейські  проводять  заходи 
щодо  встановлення  особи, 
причетної до скоєння право-
порушення.  Відкрито  кримі-
нальне провадження. Триває 
слідство.

Діти померлого годувальника 
не матимуть права на пенсію, якщо…

У 2018-МУ В ІРПЕНІ 
обіцяють три станції 
знезалізнення води
Про це 11 липня під час 
засідання виконавчого 
комітету ІМР повідомив 
Ірпінський міський голова 
Володимир Карплюк.
«Із  начальником  КП 

“Ірпіньводоканал”  Олек-
сандром  Маркушиним 
нещодавно  здійснили  ро-
бочий  об’їзд  стратегічних 
об’єктів  водопостачання 
та  водовідведення  регіо-
ну.  Обговорили  деталі  бу-
дівництва  станції  підйому 
води  у  Стоянці  та  станції 
знезалізнення  води  в  Ірпе-

ні. Крім того запланували у 
2018-му побудувати ще дві 
станції  знезалізнення  у  мі-
сті. Також досягнуті домов-
леності по таких станціях із 
Ворзелем  та  Гостомелем. 
Таким  чином  ми  зможемо 
відійти від питання брудної 
води у кранах та потреби у 
частій  заміні  аквафільтрів. 
Адже,  як  відомо,  однією  з 
головних  причин  цьому  є 
великий вміст заліза у воді. 
Активно  ліквідовуємо  і  ще 
одну  з  причин.  За  цей  час 
водоканалом  було  заміне-
но понад 20 км застарілого 

водогону. Це один із кращих 
показників не лише в облас-
ті, але й в Україні», – зазна-
чив мер.
Як відомо, першу станцію 

знезалізнення  води  збуду-
ють  на  станції  підйому  та 

резервування  води  «Про-
грес» у мікрорайоні СМУ до 
кінця  цього  року.  На  це  у 
міському  бюджеті  передба-
чено 8 млн. грн.

Інформаційне агентство ITV

Оздоровлення військових:
черга у глухий кут

Почали  класти  асфальт.  Із  новими  тротуарами,  елек-
троопорами,  схованими  комунікаціями,  автостоянкою 
поруч зі школою №12 і прибраними МАФами вулиця змі-
нилася до невпізнаваності.

Реконструкція вулиці
Заріфи Алієвої в Ірпені
вийшла на фінішний етап 

«Моє хвостате щастя»

Волейболісти здобули перші золоті 
медалі Євроліги
Національна жіноча збірна України з волейболу 10 лип-

ня в Івано-Франківську зробила золотий дубль, перемігши у 
фіналі збірну Фінляндії з рахунком 3:1, і вслід за чоловічою 
збірною вперше у своїй історії здобула золоті медалі ЄВРО-
ЛІГИ – 2017!
Приємно констатувати, що вагомі здобутки наших волей-

болістів  на міжнародній  арені  та  відродження  українського 
волейболу розпочалися саме з нашого міста.
11  червня минулого року  в  Ірпені  на ХХI  Конгресі ФВУ 

було обрано нового президента федерації волейболу Укра-
їни – Михайла Мельника, який за короткий час зміг створити 
потужну волейбольну команду з тренерів і досвідчених фа-
хівців волейболу, блискучі результати яких ми вже бачимо з 
виступів наших юнацьких, молодіжних  та національних во-
лейбольних збірних команд на міжнародній арені.

СПОРТИВНІ НОВИНИ
8 липня спробува-

ти себе у ролі йога в 
Ірпені змогли усі охочі 
– у парку ім. Правика 
відбулося благодійне 
ранкове заняття з йоги під 
гаслом «Yoga is health» на 
підтримку нашого земляка 
Ігоря Остапчука, якому 
потрібні 110 тис. доларів 
для екстреної пересад-
ки кісткового мозку. До 
занять запрошувались усі 
охочі. Одна з головних 
цілей йоги – зміцнення і 
оздоровлення тіла й ор-
ганізму в цілому. У гостей 
була можливість дізнатися 
більше про основи йогате-
рапії, навчитися комплек-
су балансуючих дихальних 
практик від організаторів 
заходу Аліни Ульяницької 
та Ніколетти Олаг.

9 липня відбувся 
матч «Ірпінь-Чемпіон» 
– «Буча-Квартал». Хоча 
наші футболісти перши-
ми відкрили рахунок у 
цій грі на 25-й хв – гол 
Євгена Бородавка, – раді-
ти ірпінцям не довелося 
довго. Не минуло і 2 хв, 
як бучанець Олександр 
Вальчинський у карко-
ломному стрибку через 
себе послав м’яч у сітку 
воріт команди-госпо-
даря, зрівнюючи тим 
самим рахунок у грі. 
Наприкінці зустрічі, на 
43-й хв, гол Воробйова 
виводить бучанців уперед 
у цій грі – 2:1. У другому 
таймі гравець команди 
«Буча-Квартал» Вадим 
Криворучко на 24-й хв 
гри збільшив перевагу 
команди гостей. Ірпінці 
встигли відповісти одним 
м’ячем на 28-й хв гри 
(гол Олега Букаря), але 
цього було недостатньо, 
аби здобути перемогу у 
цій грі – гості з Бучі вигра-
ли з рахунком 2:3.

Підготувала Ірина 
СІТНІКОВА
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В  Ірпені  розгортають  ді-
яльність  недавно  створене 
КП «Служба захисту та лікуван-
ня  тварин»  і  громадська орга-
нізація «Центр захисту тварин». 
Очолює  обидві  структури  Іри-
на Мурга.  Підприємство  поки 
що  складається  лише  з  двох 
працівників  –  Ірини  Мурги  і 
бухгалтера. На  підписі  лежить 
проектна  документація  щодо 
реконструювання  приміщен-
ня,  яке  передано  на  баланс 
КП  на  Пушкінській.  Поки  що 
у  керівництва  немає  жодного 
інструменту (скажімо, інспекто-
ра, ловця), аби рятувати «бра-
тів  менших»,  крім  програми 
«Тварини в місті». Втім, робота 
триває  і  щодо  контролю  чи-
сельності  бездомних  тварин,  і 
над «балансом гуманного став-
лення  до  них  і  безпеки  жите-
лів». Тварин лікують, рятують. 
І стерилізують – 360 особин за 
три роки. 
Рік  тому  Ірина  Мурга  як 

житель  міста  подала  проект  у 
рамках конкурсу «Громадсько-
го бюджету» на придбання об-
ладнання  для  вилову  тварин. 
Це вважається гуманним мето-
дом, його  використовують  ко-
мунальні  підприємства,  перш 
за все за кордоном. 
Проект Мурги виграв. Знай-

дено компанію, яка  є лідером 
на  ринку,  з  оптимальними 
цінами  за  хорошої  якості,  що 
дуже  важливо,  бо  таке  облад-
нання інтенсивно використову-
ється і важливо щоб воно було 
надійним.  Від  цього  залежить 
безпека  працівника  і  здоров’я 
тварини. Ось-ось надійде осна-
щення. 

Передбачений  у  штаті  ло-
вець-водій  має  виїжджати  на 
виклики  за  програмою  стери-
лізації. Можливі ще дії  іншого 
характеру.  Наприклад,  не-
обхідно  забрати  травмовану 
тварину.  Іноді мешканці міста 
не можуть загнати некеровану 
собаку  у  вольєр  або  підстриг-
ти. Господарі пояснюють: «Ми 
собаку  лікували,  і  після  цього 
будь-яка маніпуляція викликає 
у неї опір. Якщо не зафіксува-
ти,  вона  небезпечна».  Це  не 
агресивність.  Тварина  просто 
боїться.  Необхідне  терпіння, 
тонкий підхід. 

ОБЕРЕЖНО: ЗЛИЙ ПЕС
Інша річ – прогресуюча оз-

лобленість, яку своїми силами 
не  вдається  приборкати,  така 
тварина,  звичайно,  не  може 
перебувати  в  місті.  Є  договір 
із київським комунальним під-
приємством про довічне утри-
мання тварин. Там   чудовий кі-
нолог, котрий успішно працює 
з  тваринами,  яких  вивозять  з 
Ірпеня.  Масштаб  проблем  у 
Києві набагато більший, Ірпінь 
має лімітовану кількість місць, 
на жаль, ніхто в київському ре-
гіоні  цією  проблемою  більше 
не  займається.  Тому  для  того, 
щоб справді якісно працювати, 
треба мати свій притулок. 
Ірина Мурга особисто пра-

цювала з агресивними собака-
ми, вона підтверджує: за такою 
поведінкою  зазвичай  стоїть 
страх.  Тварина  таким  чином 
захищається.  Слід  показати, 
що на незадовільну поведінку 
буде тверда відповідь, людина 

дає  зрозуміти,  що  вона  в  цих 
взаєминах – головна і не запо-
діє шкоди. 

ФАЛЬШИВІ ВИКЛИКИ
Бува,  надходить  сигнал: 

вкусила безпритульна тварина. 
Та  на  практиці  це  нерідко  не 
підтверджується.  Просто  пес 
комусь  заважає.  Проте  знову 
лунає аргумент: «Він мене вку-
сив».  Пані  Ірина  обов’язково 
запитує:  «Ви  зверталися  в  лі-
карню?»  Всі  мусять  розуміти, 
що  тварина  може  бути  носі-
єм  різних  захворювань,  деякі 
смертельні,  якщо  не  ввести 
вчасно  вакцину.  Скаржник 
каже: «Ні». Місце укусу не по-
казує, каже, що все  пройшло. У 
процесі  розмови  з’ясовується, 
що  тварина не  кусала, просто 
заважає. 
Господарі  підприємств  та-

ким чином виживають тварин, 
коли  ті  стають  не  потрібні  як 
сторожі.  Ось  випадок.  Зателе-
фонували:  «У  нас  –  скажений 
собака».  Через  10  хв  на  міс-
ці  –  Ірина  Мурга,  приватний 
ловець,  помічники  (раптом, 
справді  –  сказ).  А  в  підсумку 
побачили собачку травмовану, 
голодну,  у  жалюгідному  стані. 
Керівник  підприємства  вже  не 
так впевнено каже, що тварина 
вкусила людину  і є всі прояви 
сказу.  На  прохання  поспілку-
ватися з постраждалим – відпо-
відь:  «Він  поїхав».  –  «Надайте 
контакти,  щоб  попередити 
нещасливця, може, він не знає 
про  ризики».  Врешті  з’ясову-
ється:  пес  нікого  не  вкусив. 
Лунає: «А чого він тут лежить? 

Заберіть його, мені неважливо 
куди». 
Фактично це – помилковий 

виклик.  Трата  бензину,  часу  і 
ресурсів із власної кишені Іри-
ни Мурги. Зрозуміло, що вона 
забрала  тварину  як  волонтер. 
Бо  основний  напрям  роботи 
–  виконання  програми  стери-
лізації  «Тварини  в  місті».  Па-
ралельно  –  просвітницька  ро-
бота. У післяробочий час пані 
Ірина  розвозить  корм  (кілька 
зоомагазинів  виручають)  до-
бровільним  кураторам,  які 
підгодовують  у  мікрорайонах 
безпритульних тварин. 

ПРО ФАНАТІВ-ПОМІЧНИКІВ
Волонтери,  що  піклуються 

про тварин, – це особлива по-
рода людей, які безмежно лю-
блять «братів менших». Напри-
клад, Марія Микитюк, що живе 
в Бучі,  виходжує диких птахів, 
зокрема,  сов,  соколів-бори-
вітрів,  соєк,  дятлів...  Міста 
несуть  дуже  багато  небезпек, 
особливо  для  маленьких  пта-
шенят.
Якось пізно ввечері був ви-

клик  від  поліцейських,  Ірина 
приїхала  за  адресою:  наряд 
охороняв  совеня...  До  речі, 
птахів  після  виходжування 
слід повертати в природне се-
редовище. На жаль, є й ділки, 
які  користуються  моментом: 
виходжують  поранених  птахів 
і потім продають для забави  і 
втіхи. Такі птахи могли б жити 
десятиліттями,  а  живуть  рік-
два,  бо  в  неволі  потребують 
складного догляду. 
В  Україні  не  дотримують-

ся  так  званого  «періоду  тиші» 
(хоча  міжнародну  конвенцію 
підписано),  тобто,  коли  з’яв-
ляються пташенята, не можна, 
наприклад,  зрізати  не  тільки 
дерева,  а й  гілки... Отож  і  до-
ставляють  пернатих  до  Марії 
Микитюк –  в  її  волонтерський 
реабілітаційний міні-центр. 
Тож потреба в спеціалізова-

ному КП (з центром реабіліта-
ції  тварин)  стає  все  нагальні-
шою. Для цього необхідні штат 
і обладнання. 
Ірина Мурга часто чує пре-

тензію-вимогу:  «Хтось викинув 
кошенят, прошу вирішити про-
блему». Складно щось поясню-
вати людям, коли це – четверте 
за  день  таке  звернення.  Вона 
не  може  забрати  всіх,  бо  ко-
мунальне  підприємство  –  не 
притулок.  Вона  робить  це  як 
волонтер,  і  у  неї  вже  стільки 
тварин... Складно зрозуміти, як 
вдається утримувати цю ораву 
без  матеріальної  бази.  З  пев-
ного часу пані Ірина старається 
реагувати  тільки  на  виклики, 
коли  тварина  на  межі  життя  і 
смерті, травмована. 
Хто  ще  самовіддано  може 

прийти  на  допомогу?  Таїсія 
Навроцька.  Вона  виросла  на 
цьому. Її мама і бабуся не мис-
лили  життя  без  тварин.  Більш 
турботливої  людини  важко 
знайти.  Вона  з  тих,  хто  може 
кинути  все,  летіти  і  рятувати. 
У  цій  «когорті»  також  Тетяна 
Щербакова і Людмила Мирон-
чук  із Коцюбинського, Валерія 
Затоковенко і Наталя Лєдньова 
з Ірпеня.

Танцювали заради тварин
До Центру захисту тварин прийшли дві 12-річні школяр-

ки Христина і Софія. Вони придумали танцювальний номер, 
виконали на заході, зібрали 112 грн і принесли для котів і 
собачок. «Буде більше таких дітей, проблема тварин не буде 
такою гострою і жахливою», – зітхає Ірина Мурга. 

«Піду в лікарню тоді, коли кіт 
матиме свій дім»
До пані Ірини звернулася жінка. Розповіла, що в будин-

ку мешкає бабуся, якій за 80. Дуже хвора, має проблеми 
з опорно-руховим апаратом, останні два місяці лежить. 
Догляду фактично за нею не було, годувала сусідка. У 
старенької – кіт, якого вона підібрала у дворі. Коли постало 
питання госпіталізації, сказала, що нікуди не поїде, поки не 
переконається, що кіт не опиниться на вулиці і знайде свій 
дім. Ірина розуміла: якщо старенька нікому не потрібна, то 
кіт – тим паче. 
Ірина поїхала і забрала кота. Повезла до клініки – підлі-

кувати, у мурлики був страшний стрес. Наразі він має новий 
дім. 

Кошеня Міккі 
Пізній-пізній вечір. Дуже холодно, мороз міцнішає. 

Нарешті закінчилося засідання Громадської ради в місь-
краді. Поки Ірина зібралася, набігло 22:00. Попрямувала 
до машини. Дзвінок. Якась жінка схвильовано каже: «Я не 
знаю, що робити, у мене на руках дитина-немовля і кошеня. 
Чоловік категорично проти того, щоб узяти кошеня додому. 
Допоможіть. Заберіть його». 
Але чому неможливо забрати кошеня додому? Та жінка 

повторює, що у неї дитина на руках, Ірина каже: «Привозьте 
кошеня, щось придумаю». 
Молода жінка в сльозах приїжджає з коробочкою, 

замотаною пледом, там – місячне кошеня. Ірина забрала 
коробочку, поїхала в цілодобову клініку, де кошеня привели 
до ладу, вакцинували. Потім воно потрапило в офіс Центру 
захисту тварин. Ніккі виявився найменшим, але був гіперак-
тивний, заряджав усіх енергією. Котенятко з’явилося в ново-
річний період, йому зробили фотосесію в стилі «лист Діду 
Морозу, щоб він подарував мені сім’ю». Протягом тижня 
Міккі поїхав в чудову сім’ю з п’ятирічною дівчинкою – у них 
вже була кішка з вулиці. Згодом ця сім’я не раз приїжджала 
допомагати.

Цуценя Мія
Собаку, що принесла щенят, отруїли. Завдяки жителям, 

які її підгодовували, Ірина Мурга дізналася про те, що в 
закритому ангарі озивається щеня. Втім, було припущення, 
що їх там багато. Мурга викликала ловців. Відчинили ангар. 
З ловцями довго шукали цуценя. Зламували дерев’яну 
підлогу, розбирали цегляну кладку. Близько 30 м2 вручну 
розпатрали. Нахапалися саден, подряпин. Врешті, знайшли 
щеня під підлогою, і ще – вісім трупів цуценят. Мала жила 
серед трупів. Страшний сморід змушував вискакувати з 
ангара. 
Цуценятко відвезли до клініки. Воно було страшенно 

полохливе. Маленьке вовченя. Назвали Мія. Все для неї 
було дивним. Зазвичай, коли дають шматочок м’яса – щеня 
до нього біжить. А ця довго нюхає, вивчає, не розуміє, що це 
таке. Таке ж ставлення до різних ласощів. Процес соціалізації 
перетворився у проблему. Допомогло інше цуценятко, яке 
викинули на трасі, на виїзді з Ірпеня. Маленьке і дуже актив-
не, товариське. Веселий хвостик не зупинявся. У щенят був 
однаковий вік, але розміром вони дуже відрізнялися. Отож 
найкращим провідником для Мії стала Челсі. Їх помістили 
разом. Челсі приручила Мію, в тому числі до людей. 
Мія поки ще не дає себе погладити, але вже підходить до 

руки, нюхає, облизує пальці, махає хвостиком. Це говорить 
про те, що скоро з’явиться можливість гуляти на повідку. 
Подружка переконує, що людина не є джерелом жорстоко-
сті, Челсі любить всіх, до всіх біжить, їй всі подобаються. І 
Мія вже починає розуміти, що не всіх треба боятися, ті, хто 
до неї приходять, не образять.

Якось по допомогу 
до Ірини Мурги 
звернулися мешканці 
багатоквартирного 
будинку: сусідка не 
з’являється вдома вже 
більше 5 днів, а в неї – 
тварини... У якій кількості – 
ніхто не знає. У якому стані 
– теж незрозуміло.

Ірина  проконсультувала-
ся з поліцією: як потрапити в 
квартиру? Знайшли двоюрід-
них  брата  і  сестру.  Вони  не 
спілкуються з родичкою, про-
те пішли назустріч, під’їхали, 
написали заяву, що не проти, 
аби  поліція  відчинила  квар-
тиру (а раптом з господинею 
щось  сталося).  Мурга  ви-

кликала  ловців-приватників. 
Прибули представники кому-
нальної  служби,  повідомили, 
що  4  роки  тому  у  цієї  жінки 
вже  вилучалося  12  собак. 
Слюсар  відчинив  квартиру. 
Зайшли  –  і  жахнулися:  серед 
мотлоху  у  страшному  стані 
перебували  собаки  –  просто 
скелети... Кинули корм – щоб 
визначити кількість. Виповзло 
семеро. Були  там  і  коти,  але 
від  них  нічого  не  залишило-
ся... 
У  смердючій  квартирі  пе-

ребувати більше двох хвилин 
було  неможливо.  Ловець  з 
30-річним  досвідом  був  шо-
кований. Тварин, яких ніколи 
не  вигулювали,  терміново 
забрали.  У  деяких  повністю 

була  відсутня  шерсть  (за-
хворювання).  Люди  зібрали 
чималу  суму  на  порятунок. 
Двох  собачок  в  лікарні  не 
врятували.  Решту  після  ліку-
вання доправили волонтерам 
на «перетримку». А що ж го-
сподиня? Як з’ясувалося, вона 
потрапила в психіатричну лі-
карню.
Такий  випадок  не  пооди-

нокий.  Проблема  в  тім,  що 
немає юридичних  інструмен-
тів  для  того,  щоб  забирати 
з  подібних  квартир  тварин, 
коли у них ще є шанс на жит-
тя. Отакі  «колекціонери» тва-
рин  –  це  психіатрична  про-
блема. Мешканці розуміють, 
що  за  стіною  відбуваються 
страшні речі,  і  нічого не мо-

жуть  вдіяти.  Якби  господиня 
була  вдома,  пані  Ірина  не 
потрапила б туди. А для того, 
щоб  підняти  питання  і  гово-
рити  про  вилучення  тварин, 
необхідно довести, що вони в 
неприйнятному  стані.  Як  до-
вести, якщо господиня ніколи 
їх  не  виводить  на  вулицю?  І 
ніхто  нічого  не  бачить  –  всі 
вікна завішені. 
Законодавство  практич-

но  не  відпрацьоване. Немає 
інструментів  щодо  тих,  хто 
займається розведенням тва-
рин і їх продажем. Парламен-
том зроблено тільки перший 
крок – в напрямку контролю 
за тими, хто викидає тварин. 
Факт має бути підтверджений 
свідками,  міською  адміні-
страцією  –  щоб  застосовува-
ти  норму  Адміністративного 
кодексу  (штрафи  збільшені 
до 8,5 тис. грн). Якщо твари-

ну  травмовано,  вона  стала 
інвалідом  або  загинула  –  це 
вже Кримінальний кодекс. На 
думку Ірини Мурги, проблема 
вирішиться  тільки  тоді,  коли 
люди почнуть розуміти: якщо 
береш тварину – відповідаєш. 

Зараз  у  Ірини  живе  три 
кішки, в однієї з них з’являть-
ся кошенята, які коштують до 
15  тис.  грн.  Хтось  цю  елітну 
кішку викинув на вулицю. Рад-
ше  за  все,  то подарунок був. 
Потім став не потрібен. 

ТЕМА НОМЕРА

Володимир КОСКІН, Ірина СІТНІКОВА

ЛЮДИНА і/або ТВАРИНА:
бути чи не бути?
Від любителів безпритульних тварин часто чути нарікання на владу 
щодо небажання вирішувати це питання гуманним шляхом. Адже на 
Заході «велосипед» давно винайдено: тільки любов’ю і турботою можна 
розв’язати проблему під назвою «Безпритульні тварини». Моральний 
аспект тут найважливіший. Психологи довели: той хто знущається над 
тваринами (тим паче вбиває), той рано чи пізно піднімає руку на людину.

«Колекціонери» тварин

від Ірини Мурги

Невигадані
історії про 
тварин
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Від часу, коли делегати з’їз-
ду Національної спілки пись-
менників  ухвалили  рішення 
про  створення  на  частині 
території міського парку, ми-
нуло три місяці. Ми вирішили 
побувати на території Будин-
ку  творчості  письменників 
(БТП)  і довідатися про ті змі-
ни, які анонсували керманичі 
Ірпеня,  а  заодно  –  поспілку-
ватися  з  письменниками,  які 
є свідками цих перетворень. 
Отже,  як  і  було  обіцяно 

–  роботи  з  перетворення  за-
харащеної  території  в  парк 
розпочато.  Уже  вимальову-
ються  перші  доріжки  й  алеї, 
прочищені  хащі,  вирізаний 
сухостій,  завезено  чорнозем. 
Одесит  Богдан  Сушинський 
(академік,  науковець,  гро-
мадський  діяч),  автор  майже 
двохсот видань, відвідує БТП 
з 1960 р. заради роботи над 
рукописами. Він зауважує: «Я 
багато  років  був  депутатом 
Одеської  міської  ради.  Там 
у  разі  занедбання  й  невико-
ристання  певної  земельної 
ділянки  її  безжально  повер-
тали  у  власність  міста.  А  на 
території  БТП  роблять  парк, 
прорізали  хащі  вигадливою 

дорогою  з майбутніми  клум-
бами. Я пройшов майже всю 
ділянку,  якою  раніше  не  ри-
зикував прогулюватися, бо це 
було  нереально:  болото,  по-
валені  дерева,  непроходимі 
кущі  й  бур’яни,  комарі  і, що 
найстрашніше, – змії... Землю 
від  “глухомані”  із  хворими 
деревами  вивільняють,  вона 
стає  доступною  і  красивою. 
Ну не могла безгосподарність 
тривати  безкінечно,  нарив 
прорвало!  Хащі  перетворю-
ються  в  красу.  Залишається 
молити  Бога,  щоб  письмен-
ницька  оаза  була  оновлена, 
осучаснена і при тому зберег-
ла затишок, білок, спів птахів, 
рослинність, аби сюди, немов 

магнітом стягувало українські 
таланти».
Стосовно  нинішніх  пере-

творень  на  території  Ірпін-
ського  будинку  творчості 
письменників  Олександр 
Гордон,  заступник  з  творчих 
питань  голови  Національної 
спілки письменників, який, до 
речі,  третій рік мешкає в 10-
му корпусі БТП, відгукується, 
що  надто  довго  тягнувся  пе-
ріод стагнації  і стогону, з по-
чатку 90-х, з часів головуван-
ня у Спілці Юрія Мушкетика, 
котрий  (при  всій  повазі  до 
нього) абсолютно не знав, як 
переходити на ринкові мето-
ди. Так само Володимир Яво-
рівській не робив рухів у цьо-
му напрямі, і Віктор Баранов 
не  вивів  БТП  до  стабільного 
існування, тим паче – до про-
цвітання. За Михайла Сидор-
жевського  життя,  як  кажуть, 
змусило робити рішучі кроки 
на шляху  порятунку  Будинку 
творчості.
Проблеми  наростали 

давно  і  пов’язані  навіть  не  з 
конкретними фізичними осо-
бами, а власне з пертурбаці-
єю української економіки. Усі 
вони складні, тепер економіч-

ний  блок  керівництва  Спілки 
разом з дирекцією Державно-
го управління майном (ДУМ) 
повинен  дуже  серйозно  що-
дня працювати. 
«Безумовно  добре,  що 

створять чудовий парк, – веде 
далі Олександр Гордон. – Але 
ж наше спільне завдання – ре-
конструкція  письменницьких 
будинків.  Тривають  перемо-
вини,  тут  не  вийде  так,  що 
махнув  чарівною  паличкою 
–  і  відновлення  відбудеть-
ся.  Треба  шукати  спонсорів, 
укладати угоди –  і тоді буду-
вати, ремонтувати, відновлю-
вати,  це  все  дуже  конкретна 
прагматична  робота.  Тут, 
власне,  потрібен, ще раз  на-
голошую, класний менеджер, 
який  працюватиме  на  благо 
письменників.  Поки  що  за-
мість  креативного  фахівця, 
який  розуміється  в юриспру-
денції та економіці, потрошку 
всі роблять разом. Це, напри-
клад,  Ярослав  Ткачівський  з 
Івано-Франківська,  який  нині 
є секретарем Спілки письмен-
ників, він знається в юриспру-
денції  (судився  із  владою  і 
вигравав суди), це – директор 
ДУМу  Валерій  Герасимчук, 

перший  заступник  голови 
НСПУ Віктор Мельник». 
Що натепер маємо? Місь-

ка  влада  Ірпеня  виділила 
5  млн  на  створення  парку. 
Це  конкретний  крок,  парк 
справді  постає.  Щоправда, 
директорка  БТП  Лілія  Таба-
накова  дуже  засмучена,  що 
паралельно  не  відбувається 
реконструкція  письменниць-
кої частини, вона побоюється, 
що «все ж таки обмануть».
Олександр  Гордон  оптимі-

стично  акцентує  на  тому,  що 
«мерія  готувалася,  розробля-
ла проект, що він є зважений, 
опрацьований  Спілкою.  На 
це  пішло  приблизно  півроку. 
Хтось хоче, щоб відразу поча-
ли  реконструювати  письмен-
ницькі  будинки.  Так  не  вий-
де,  спочатку  мають  створити 
письменницький  парк,  і,  дай 
Боже,  починаючи  з  листопа-
да,  вдасться  укласти  угоду  з 
конкретними  спонсорами.  А 
до  того  треба  тих небайдужих 
спонсорів  знайти!  Тут  є  про-
блема. Бо спонсори зацікавле-
ні  будувати  висотки.  А  маємо 
рекреаційну  зону,  не  можна 
висотки будувати, спонсор му-
сить вкласти кошти чи то в оз-

доровчий центр, чи то у ресто-
ран, а найкраще – в Арт-центр, 
і  заодно  виділити  кошти  для 
реконструкції  письменницьких 
будинків. Загалом, не так вже й 
багато  роботи  з  реконструкції 
тих будинків, як це часом дехто 
хоче  подати.  Нам  слід  разом 
з міською  владою напружити-
ся. Укладемо угоду – і тоді все 
встане на свої місця. 
Відкриття  письменницького 

парку  планується  на  початок 
жовтня  цього  року.  Цій  по-
дії  буде  присвячено  наступне 
свято книги –  Ірпінський «Бук-
фест».

САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРИТОРІЮ БУДИНКУ 
ПИСЬМЕННИКІВ 
очищають від хащ і змій
За мемуарними свідченнями Сосюри, Тичини, Загребельного, Гончара (а 
нині це підтверджують Михайло Слабошпицький, Іван Драч) Ірпінський 
будинок творчості письменників відігравав феноменальну роль у 
творенні української літератури. У цьому сенсі будинки творчості в 
Одесі, Ялті й Коктебелі були фактично «купальними місцями».

Текст і фото: Володимир КОСКІН

Богдан Сушинський 

Олександр Гордон

Виконавчий комітет 
Ірпінської міської ради 
ухвалив рішення щодо 
організації проведення 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
Приірпіння влітку 
2017 року. Воно стосується 
направлення дітей 
соціально незахищених 
категорій віком 
7–17 років на відпочинок 
та оздоровлення як 
безоплатно, так і з 
частковою оплатою, що 
сплачується за рахунок 
батьків (осіб, що їх 
замінюють) або інших 
джерел, не заборонених 
законодавством.

Відповідно  до  затвердже-
ного порядку направлення на 
відпочинок  та  оздоровлення 
дітей скористатись безкоштов-
ною  путівкою  мають  право: 
діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського  піклування;  ді-
ти-інваліди; діти  з малозабез-
печених  сімей;  діти  загиблих 
учасників  АТО  та  акцій  гро-
мадського протесту.
Батькам  або  особам,  що 

їх  замінюють,  слід  звернути-
ся до  служби у  справах дітей 
Ірпінської  міської  ради  для 
узгодження питання включен-
ня дітей до груп відпочинку та 
оздоровлення.

КАТЕГОРІЇ ДІТЕЙ 
З ПІЛЬГОВИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ 
ВІДПОЧИНКУ:

1. Безкоштовно:
• діти-сироти  та  діти,  поз-

бавлені  батьківського  піклу-
вання;
• бездоглядні і безпритуль-

ні діти;

• діти-інваліди за відсутно-
сті  медичних  протипоказань 
та  здатності  до  самообслуго-
вування; 
• діти  з малозабезпечених 

сімей, сім’ї яких відповідно до 
чинного  законодавства  одер-
жують  державну  соціальну 
допомогу  малозабезпеченим 
сім’ям;
• діти, один із батьків яких 

загинув (пропав безвісти) у ра-
йоні проведення АТО, бойових 
дій  чи  збройних  конфліктів 
або помер внаслідок поранен-
ня, контузії чи каліцтва, одер-
жаних  у  районі  проведення 
АТО, бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслідок 
захворювання,  одержаного  в 
період участі в АТО; 
• діти, один із батьків яких 

загинув під час масових акцій 
громадянського  протесту  або 
помер  внаслідок  поранення, 
контузії  чи  каліцтва,  одержа-
них під час масових акцій гро-
мадянського протесту.

2. З частковою оплатою у 
розмірі 25% вартості:
•  діти,  зареєстровані  як 

внутрішньо переміщені особи;
• діти, батьки яких загину-

ли  від  нещасних  випадків  на 

виробництві або під час вико-
нання службових обов’язків;
• діти з багатодітних сімей 

(у яких виховується 3 і більше 
дітей віком до 18 років);
• діти осіб, визнаних учас-

никами бойових дій відповід-
но до п. 19 ч. 1  ст. 6 Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни,  гарантії  їх  соціального 
захисту»;
•  діти,  які  постраждали 

внаслідок  стихійного  лиха, 
техногенних  аварій,  ката-
строф.

3. З частковою оплатою у 
розмірі 50% вартості: 
• діти, які перебувають на 

диспансерному обліку;
• обдаровані й  талановиті 

діти,  які  досягли  особливих 
успіхів  у  тій  чи  іншій  сфері 
діяльності, а саме: переможці, 
лауреати  та/або  дипломанти 
олімпіад,  творчих  конкурсів, 
фестивалів,  спартакіад,  спор-
тивних змагань не нижче місь-
кого  рівня  (І–ІІІ  особисте  або 
командне місце);
•  лідери  дитячих  громад-

ських організацій;
• відмінники навчання.
Для направлення на оз-

доровлення та відпочинок 
дітей, які потребують осо-

бливої соціальної уваги та 
підтримки, обов’язково по-
дається копія свідоцтва про 
народження, а також доку-
менти:

1. Для дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьків-
ського піклування: 
• копія документа, що під-

тверджує  статус  дитини-сиро-
ти  або  дитини,  позбавленої 
батьківського піклування.

2. Для бездоглядних та 
безпритульних дітей:
• наказ  служби про взяття 

на первинний облік дітей, які 
залишились без батьківського 
піклування.

3. Для дітей-інвалідів за 
відсутності медичних про-
типоказань та здатності до 
самообслуговування:
• копія документа, що під-

тверджує  належність  дитини 
до зазначеної категорії.

4. Для дітей з малоза-
безпечених сімей, сім’ї яких 
відповідно до чинного зако-
нодавства одержують дер-
жавну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям:
• довідка про призначення 

державної соціальної допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям.

5. Для дітей, зареєстро-
ваних як внутрішньо пере-
міщені особи:
•  довідка  про  реєстрацію 

внутрішньо  переміщеної  осо-
би.

6. Для дітей, один із бать-
ків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення 
АТО, бойових дій чи збройних 
конфліктів  або  помер  внас-
лідок  поранення,  контузії  чи 
каліцтва, одержаних у районі 
проведення АТО, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а та-
кож  внаслідок  захворювання, 
одержаного  в  період  участі  в 
АТО:
• копія документа, що під-

тверджує статус одного з бать-
ків.

7. Для дітей, один із бать-
ків яких загинув під час ма-
сових акцій громадянського 
протесту або помер внаслі-
док поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час 
масових акцій громадян-
ського протесту:
•  копія  посвідчення  про 

присвоєння  звання  Героя 
України;
• довідка з управління со-

ціального  захисту  населення 
про  статус  «Члена  сім’ї  заги-
блого».

8. Для дітей, батьки яких 
загинули від нещасних ви-
падків на виробництві або 
під час виконання службо-
вих обов’язків:
• копія документа, що під-

тверджує  належність  дитини 
до зазначеної категорії.

9. Для дітей з багатодіт-
них сімей (у яких виховуєть-
ся 3 і більше дітей віком до 
18 років):
• копія посвідчення дитини 

з багатодітної сім’ї.
10. Для дітей осіб, визна-

них учасниками бойових дій 
відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»:
•  копія  документа  про  те, 

що один із батьків є учасником 
бойових дій. 

11. Для дітей, які по-
страждали внаслідок сти-
хійного лиха, техногенних 
аварій, катастроф:
• довідка Головного управ-

ління Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій у 
Київській  області  про  те,  що 
дитина постраждала внаслідок 
стихійного  лиха,  техногенних 
аварій, катастроф.

12. Для дітей, які пере-
бувають на диспансерному 
обліку:
• медична довідка за фор-

мою 079/о.

13. Для обдарованих і та-
лановитих дітей, які досягли 
особливих успіхів у тій чи ін-
шій сфері діяльності, а саме: 
переможців, лауреатів та/
або дипломантів олімпіад, 
творчих конкурсів, фестива-
лів, спартакіад, спортивних 
змагань (І–ІІІ особисте або 
командне місце):
•  копія  відповідного  по-

свідчення,  диплома,  грамоти 
тощо  про  присвоєння  звання 
переможця,  лауреата  та  ди-
пломанта  олімпіад,  творчих 
конкурсів, оглядів, спортивних 
змагань (І–ІІІ особисте або ко-
мандне місце) отримані упро-
довж останніх 3 років.

14. Для дітей, які є ліде-
рами та активістами дитячих 
громадських організацій:
• клопотання керівного ор-

гану  дитячої  громадської  ор-
ганізації  про  надання  дитині 
путівки.

15. Для відмінників нав-
чання:
•  копія  табелів  успішності 

за  попередній  та  поточний 
навчальний рік. У табелі вра-
ховуються тільки річні (підсум-
кові) оцінки.
Зазначені  документи  не 

потребують  нотаріального 
засвідчення.  Їх  копії  засвідчу-
ються  відповідальним  спеціа-
лістом служби у справах дітей 
та сім’ї Ірпінської міської ради, 
що направляє дитину. 
Перед відправленням діти, 

яким  надається  путівка,  про-
ходять  медичний  огляд.  На 
кожну  дитину  оформлюється 
медична  карта,  яка  заповню-
ється міською лікувально-про-
філактичною  установою  та 
відповідним закладом санітар-
но-епідеміологічного нагляду.

Перший заступник
Ірпінського міського голови 

Дмитро ХРИСТЮК

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
Як безкоштовно оздоровити дитину влітку?
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СЕРЕДА, 19 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 «Чотири весiлля 3».
10.30 «Мiняю жiнку 7».
11.45 «Мiняю жiнку 7».
13.00 Т/с «Хазяйка».
14.05 Т/с «Хазяйка».
15.10 Т/с «Хазяйка».
16.15 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Драма «Волл-стрiт».
1.55 Драма «Волл-стрiт».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Лайма Вайкуле. Юр-
мала. Рандеву».
22.50 Т/с «Двадцять рокiв без 
любовi». (16+).
0.40 «Подробицi» - «Час».
1.10 Х/ф «Казка про жiнку i 
чоловiка».
2.40 «Легендарнi замки 
України».
3.20 «Вдалий проект».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки», 7 i 8 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.
3.30 Зоряний шлях.

СТБ
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Україна має талант! 
Дiти».
12.00 «Мiстичнi iсторiї з Пав-
лом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».

ЧЕТВЕР, 20 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 3».
10.40 «Мiняю жiнку 7».
11.55 «Мiняю жiнку 7».
13.10 Т/с «Хазяйка».
14.15 Т/с «Хазяйка».
15.20 Т/с «Хазяйка».
16.25 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Бойовик «Збройовий 
барон». (16+).
1.50 Бойовик «Збройовий 
барон». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Слов̀ янський базар у 
Вiтебську».
22.50 Т/с «Двадцять рокiв без 
любовi». (16+).
0.40 «Подробицi» - «Час».
1.10 Х/ф «Сiм днiв до весiл-
ля».

Канал «Україна»
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
9.35 «Україна має талант! 
Дiти».
12.00 «Мiстичнi iсторiї з Пав-
лом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).

5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Вiд пацанки до панянки.
9.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
21.00 Х/ф «Iдеальний незна-
йомець». (16+).
23.00 Х/ф «Дiвчина моїх 
жахiв». (18+).
1.20 Х/ф «Параноя». (16+).

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.00 Громадянська оборона.
11.00 Х/ф «Скажений Макс». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Скажений Макс». 
(16+).
13.30 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
17.50 Т/с «Останнiй бiй майо-
ра Пугачова». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Останнiй бiй майо-
ра Пугачова». (16+).
22.20 Х/ф «Скажений Макс 2. 
Воїн дороги». (16+).
0.25 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
1.55 Краще не повторюй!
2.40 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.50 Т/с «Загублений свiт».
16.40 Х/ф «Пiтфайтер». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 «Зловмисники».
19.55 Х/ф «У пошуках бурш-
тинової кiмнати». (16+).
22.05 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.05 «Територiя обману».
2.05 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».
4.05 «Облом.UA».

НТН
6.15 Х/ф «Мiльйони Ферфак-
са».
7.55 Т/с «Кулагiн i партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери».
21.30 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

Канал "1+1"
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Чотири весiлля 3».
10.40 «Чотири весiлля 3».
12.00 «Мiняю жiнку 7».
13.15 «Мiняю жiнку 7».
14.45 «Мiняю жiнку 7».
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Х/ф «Вiдступники». 
(16+).
2.20 Комедiя «Невдаха iз 
Каунт-Каунтi».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Своя правда».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Своя правда».
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.15 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Слов̀ янський базар у 
Вiтебську».
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без любовi». (16+).
0.40 «Подробицi» - «Час».
1.10 Х/ф «Грошi для дочки».
2.50 «Клара Лучко. Три 
зустрiчi».

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.
10.40 Т/с «Вагiтна бабуся». 
(16+).
14.40 Т/с «Причал любовi i 
надiї», 1 i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Причал любовi i 
надiї». (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «47 ронiнiв». 
(16+).
1.50 Сьогоднi.
2.40 «Говорить Україна».
3.40 Зоряний шлях.
5.20 Агенти справедливостi. 
(16+).

СТБ
6.20 «Все буде добре!»
8.15 «Планета земля 2».
9.15 Х/ф «Вам i не снилося».
11.05 «Україна має талант! 
Дiти».
13.55 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».

Новий канал
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.

7.00 Х/ф «Нескiнченна 
iсторiя 2: новий роздiл».
8.45 Х/ф «Олександр i жах-
ливий, безрадiсний, лажо-
вий день».
10.10 Х/ф «Деннiс-мучи-
тель».
12.00 Х/ф «Незвичайна по-
дорож». (16+).
14.00 Х/ф «Правила знiман-
ня: Метод Хiтча». (16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Ревiзор.
22.15 Пристрастi за Ревiзо-
ром.
1.00 Х/ф «Олександр i 
жахливий, безрадiсний, 
лажовий день».
2.45 Служба розшуку дiтей.

ICTV
5.45 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.30 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.05 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
14.00 Х/ф «Викуп». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Викуп». (16+).
16.55 Х/ф «Агент Хемiлтон: 
Викрадена». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Останнiй бiй ма-
йора Пугачова». (16+).
22.15 Х/ф «Втеча з Лос-А-
нджелесу». (16+).
0.30 Х/ф «Агент Хемiлтон: В 
iнтересах нацiї». (18+).
2.15 Краще не повторюй!

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 «Таємний план». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 «Зловмисники».
19.55 Х/ф «Втеча». (16+).
22.05 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
23.05 Х/ф «День мумiї». 
(18+).
0.45 Х/ф «Чуваки й драко-
ни». (16+).
2.35 Х/ф «Лiсова пiсня».
4.05 «Облом.UA».

НТН
5.25 Т/с «Запороги».
7.00 Т/с «Угода». (16+).
10.25 Т/с «Кулагiн i партне-
ри».
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
15.25 Т/с «Мережева загро-
за». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партне-
ри».
21.30 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.25 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.15 «Свiдок».
2.45 «Випадковий свiдок».

ПОНЕДIЛОК, 17 ЛИПНЯ ВIВТОРОК, 18 ЛИПНЯ

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 «Чотири весiлля 3».
10.40 «Мiняю жiнку 7».
11.55 «Мiняю жiнку 7».
13.10 Т/с «Хазяйка».
14.15 Т/с «Хазяйка».
15.20 Т/с «Хазяйка».
16.25 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Хазяйка».
21.20 Т/с «Хазяйка».
22.20 Т/с «Хазяйка».
23.25 Драма «Розумник 
Вiлл Хантiнг».
1.55 Драма «Розумник Вiлл 
Хантiнг».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Слов̀ янський базар у 
Вiтебську».
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без любовi». (16+).
0.30 «Подробицi» - «Час».
1.00 Х/ф «Любити не можна 
забути». (16+).
2.30 «Вахтанг Кiкабiдзе: 
таємницi тбiлiського хулiга-
на».

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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
9.35 «Україна має талант! 
Дiти».
12.00 «Мiстичнi iсторiї з 
Павлом Костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.30 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.05 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

5.40 Kids̀  Time.
5.45 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
9.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
21.00 Х/ф «Параноя». (16+).
23.00 Х/ф «Весiльний май-
стер». (18+).
1.00 Х/ф «Незвичайна подо-
рож». (16+).
2.40 Зона ночi.

ICTV
4.35 Факти.
4.55 Дивитись усiм!
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
9.45 Бiльше нiж правда.
10.40 Х/ф «Викуп». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Викуп». (16+).
13.35 Т/с «Демони». (16+).
15.25 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
17.50 Т/с «Останнiй бiй ма-
йора Пугачова». (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 «Останнiй бiй ма-
йора Пугачова». (16+).
22.20 Х/ф «Скажений Макс». 
(16+).
0.25 Х/ф «Втеча з Лос-А-
нджелесу». (16+).
2.05 Краще не повторюй!

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.55 Т/с «Загублений свiт».
16.45 Х/ф «2016: Кiнець 
ночi». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.50 1 тур ЧУ з футболу 
«Динамо» - «Чорномо-
рець».
21.00 ПроФутбол.
23.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
0.00 Т/с «Теорiя брехнi 3». 
(16+).

НТН
7.55 Т/с «Кулагiн i партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партне-
ри».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.20 Т/с «Кулагiн i партне-
ри».
21.30 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.30 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.15 «Свiдок».
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Новий канал
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.25 Зона ночi.
5.00 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Сiмейка Крудс».
6.15 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.10 Kids̀  Time.
7.15 Вiд пацанки до панянки.
9.10 Т/с «Татусевi дочки». 
(16+).
16.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
19.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
21.00 Х/ф «На межi». (16+).
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
в Зомбiленд». (18+).
0.50 Х/ф «Жало». (18+).
2.20 Служба розшуку дiтей.
2.25 Зона ночi.

ICTV
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Скажений Макс 2. 
Воїн дороги». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Скажений Макс 2. 
Воїн дороги». (16+).
13.30 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
17.50 Т/с «Останнiй бiй майо-
ра Пугачова». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Останнiй бiй майо-
ра Пугачова». (16+).
22.10 Х/ф «Скажений Макс 3. 
Пiд куполом грому». (16+).
0.30 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
1.55 Краще не повторюй!
2.40 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
14.45 Х/ф «Помпеї».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Граф Монте-Крi-
сто».
22.00 Х/ф «Удар блискавки». 
(16+).
23.45 «Територiя обману».
1.45 Х/ф «Страченi свiтанки».
3.15 «Облом.UA».

НТН
4.45 Т/с «Запороги».
6.15 Х/ф «Золото партiї».
7.55 Т/с «Кулагiн i партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери».
10.35 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери».
21.30 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.25 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.15 «Свiдок».
2.45 «Випадковий свiдок».
2.55 «РечДОК».

П`ЯТНИЦЯ, 21 ЛИПНЯ СУБОТА, 22 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 «Чотири весiлля 3».
10.30 «Мiняю жiнку 7».
11.45 «Мiняю жiнку 7».
13.00 Т/с «Хазяйка».
14.05 Т/с «Хазяйка».
15.10 Т/с «Хазяйка».
16.15 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 2».
22.20 «Лiга смiху 2».
0.20 «Вечiрнiй Київ».
2.20 «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».
11.00 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Вона не могла 
iнакше».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Лайма Вайкуле. Юр-
мала. Рандеву».
22.50 Х/ф «Осiннiй марафон».
0.45 Х/ф «День перший, день 
останнiй».
2.00 «Подробицi» - «Час».
2.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть».
3.45 «Чекай на мене».

Канал «Україна»
6.10 Т/с «Черговий лiкар».
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 Т/с «Черговий лiкар».
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 «Слiдами телеманiпу-
ляцiй» Спецiальний репор-
таж.
0.00 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
3.10 Сьогоднi.

СТБ
5.50 «Україна має талант! 
Дiти».
8.55 Х/ф «Моя старша се-
стра».
10.45 Х/ф «Розум i почуття».
13.50 Х/ф «Джейн Ейр».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».
20.35 Х/ф «Кохання на два 
полюси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 Х/ф «Кохання на два 
полюси».
23.05 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
2.55 Зона ночi.
4.15 Т/с «Татусевi дочки».
6.00 Kids̀  Time.

6.05 М/с «Сiмейка Крудс».
7.05 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.20 Kids̀  Time.
7.25 Х/ф «Дочка мого боса». 
(16+).
9.10 Серця трьох.
17.00 Вiд пацанки до панян-
ки.
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки.
21.00 Х/ф «I прийшов павук». 
(16+).
23.00 Х/ф «Цiлуючи дiвчат». 
(18+).
0.25 Х/ф «Iдеальний незнайо-
мець». (16+).
3.10 Служба розшуку дiтей.

ICTV
5.30 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.55 Iнсайдер.
10.50 Х/ф «Скажений Макс 3. 
Пiд куполом грому». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Скажений Макс 3. 
Пiд куполом грому». (16+).
13.35 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiчнi ластiвки». 
(16+).
17.55 Т/с «Останнiй бiй майо-
ра Пугачова». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Скетч-шоу «На трьох».
0.50 Х/ф «Розплата». (16+).
2.25 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
3.10 Краще не повторюй!

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману».
10.00 «Роби бiзнес».
10.40 «Вiн, Вона i телевiзор».
15.05 Т/с «Загублений свiт».
16.00 Х/ф «Граф Монте-Крi-
сто».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Х/ф «Битва проклятих». 
(16+).
21.05 Х/ф «Бейтаун поза зако-
ном». (16+).
23.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.20 «Нишпорки».
1.55 Х/ф «Все перемагає 
любов».
3.05 «Облом.UA».

НТН
4.40 Т/с «Запороги».
6.05 Х/ф «Небезпечнi друзi».
7.55 Т/с «Кулагiн i партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн i партнери».
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
15.40 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн i партнери».
21.30 Т/с «Той, що читає дум-
ки 5». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Комiсар Хельдт». 
(16+).
1.25 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «РечДОК».
3.55 «Легенди бандитської 
Одеси».

Канал «1+1»

6.00 «ТСН».
6.30 «Грошi».
7.50 «Свiтське життя».
8.50 Мелодрама «Партiя 
для чемпiонки». (16+).
12.30 Мелодрама «Папара-
цi». (12+).
16.30 «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 «Вечiрнiй Київ».
4.05 «Маленькi гiганти».

Iнтер

5.30 «Подробицi» - «Час».
6.00 М/ф «Вiннi-Пух».
6.50 Х/ф «Осiннiй мара-
фон».
8.45 Х/ф «З життя вiдпочи-
ваючих».
10.20 Х/ф «Версiя полков-
ника Зорiна».
12.10 Х/ф «Екiпаж».
15.00 Х/ф «Варенька».
17.00 Т/с «Варенька. Випро-
бування любовi», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Лайма Вайкуле. Юр-
мала. Рандеву».
22.50 Х/ф «Платон Янгол».
0.55 Т/с «Вогнем i мечем», 
1-4 с.
4.20 «Богдан Ступка. За-
будьте слово «смерть».
5.15 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки», 1 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Анка з Молда-
ванки». (16+).
17.10 Т/с «Бiлi троянди 
надiї», 1 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Бiлi троянди 
надiї», 3 i 4 с. (16+).
21.20 Т/с «Провiнцiйна 
муза».
1.10 Реальна мiстика.
2.50 Сьогоднi.
3.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
5.30 Зоряний шлях.

СТБ

6.10 «Все буде добре!»
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Хата на тата».
13.20 «Вагiтна у 16».
15.10 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».
17.05 Х/ф «Кохання на два 
полюси».
19.00 Х/ф «Навчаю грi на 
гiтарi».
22.40 Х/ф «Неймовiрнi при-
годи iталiйцiв у Росiї».
0.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Ревiзор.
10.30 Пристрастi за Ревi-
зором.
13.20 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.45 Х/ф «Джек i Джилл».
17.40 Х/ф «Вiдмiнниця лег-
кої поведiнки». (16+).

19.30 Х/ф «Супернянь». 
(16+).
21.00 Х/ф «Супернянь 2». 
(16+).
22.50 Х/ф «Щелепи». (16+).
0.20 Х/ф «На межi». (16+).
2.20 Зона ночi.

ICTV
4.10 Факти.
4.30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.15 Дивитись усiм!
6.00 Без гальм.
6.55 М i Ж.
7.55 Скетч-шоу «На трьох».
11.00 Х/ф «Поросятко 
Бейб». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Поросятко 
Бейб». (16+).
13.10 Х/ф «Бейб. Поросятко 
у мiстi». (16+).
14.55 Х/ф «Розплата». 
(16+).
17.00 Х/ф «Iнкасатор». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Захоплення пiд-
земки 123». (16+).
22.20 Х/ф «Джанго вiль-
ний». (18+).
1.30 Х/ф «Байкери». (16+).
3.15 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Зловмисники».
9.00 Д/ф «Помста приро-
ди».
13.30 «Цiлком таємно».
14.00 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
16.45 Х/ф «Льодовиковий 
перiод». (16+).
18.15 Х/ф «Гра на виживан-
ня». (16+).
20.00 Х/ф «Стукач». (16+).
22.05 Х/ф «Бiжи не озираю-
чись». (13+).
0.15 Х/ф «Бейтаун поза 
законом». (16+).
2.10 «Цiлком таємно».
2.35 «Люстратор 7,62. Про-
кляття системи».
3.00 «Змiшанi єдино-
борства. UFC». Пряма 
трансляцiя з Нью-Йорка. 
Головний двобiй: Weidman 
vs Gastelum.
5.00 «Облом.UA».

НТН
5.45 Х/ф «Ще до вiйни».
8.10 Х/ф «Дорога в пекло».
11.30 «РечДОК».
14.15 «Склад злочину».
15.45 «Крутi 90-тi».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Позаземний».
22.00 Х/ф «Залiзний лицар 
2». (18+).
0.00 Х/ф «Викрадення 
Фреддi Хайнекена». (16+).
1.50 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
3.25 «Свiдок».
3.55 «РечДОК».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiї».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 20 ЛИПНЯ

Канал «1+1»
66.00 Мелодрама «Партiя 
для чемпiонки». (16+).
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.00 «Розсмiши комiка».
11.00 «Свiт навиворiт 8».
12.05 «Свiт навиворiт 8».
13.05 «Свiт навиворiт 8».
14.05 «Свiт навиворiт 8».
15.10 «Лiга смiху 2».
17.30 «Лiга смiху 2».
19.30 «ТСН».
20.15 Мелодрама «Гроза над 
Тихорiччям».
0.10 Драма «Дом Гемiнгвей». 
(18+).
2.05 «Свiтське життя».
4.55 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
6.00 М/ф «Малюк i Карлсон».
6.20 Х/ф «Дубравка».
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 «Замiж на 2 днi». 
(16+).
14.10 Х/ф «Арифметика пiд-
ступностi». (16+).
16.00 Т/с «Варенька. Напе-
рекiр долi», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Лайма Вайкуле. Юр-
мала. Рандеву».
22.50 Х/ф «Торкнутися неба». 
(16+).
0.45 Х/ф «Платон Янгол».
2.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.30 Зоряний шлях.
8.30 Х/ф «Сильна слабка жiн-
ка». (16+).
10.25 Т/с «Бiлi троянди надiї». 
(16+).
14.00 Т/с «Провiнцiйна муза».
17.50 Т/с «Час любити», 1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Час любити».
22.30 Т/с «Мiй». (16+).
2.10 Реальна мiстика.
2.50 Таємний код зламано. 
Жiнка.
3.35 Таємний код зламано. 
Кiнець свiту.
4.20 Т/с «Черговий лiкар».
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «Караоке на Майданi».
10.45 «Полювання».
11.45 Х/ф «Неймовiрнi приго-
ди iталiйцiв у Росiї».
13.45 Х/ф «Спокута».
15.20 Х/ф «Навчаю грi на 
гiтарi».
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
23.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Сiмейка Крудс».
7.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
8.05 Kids̀  Time.

8.10 М/ф «Хмарно, можливi 
опади у виглядi фрикаде-
льок».
10.00 Х/ф «Чарлi та шоколад-
на фабрика».
12.00 Х/ф «Джек i Джилл».
13.50 Х/ф «Вiдмiнниця легкої 
поведiнки». (16+).
15.45 Х/ф «Супернянь». (16+).
17.15 Х/ф «Супернянь 2». 
(16+).
19.00 Х/ф «Не гальмуй». 
(12+).
21.00 Х/ф «Мачо i ботан 2». 
(16+).
23.00 Х/ф «Мачо i ботан». 
(18+).
1.10 Х/ф «Щелепи». (16+).

ICTV
4.50 Факти.
5.15 Х/ф «Поросятко Бейб». 
(16+).
6.50 Х/ф «Бейб. Поросятко у 
мiстi». (16+).
8.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.25 Х/ф «Типу крутi лягавi». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Типу крутi лягавi». 
(16+).
14.55 Х/ф «Iнкасатор». (16+).
16.40 Х/ф «Захоплення пiд-
земки 123». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф «Миротворець». 
(16+).
23.05 Х/ф «Поза полем зору». 
(16+).
1.25 Х/ф «Джанго вiльний». 
(18+).
4.05 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.20 Х/ф «Гра на виживан-
ня». (16+).
15.05 Х/ф «Битва проклятих». 
(16+).
16.50 2 тур ЧУ з футболу 
«Карпати» - «Ворскла».
19.15 2 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» - «Марiуполь».
21.20 ПроФутбол.
23.05 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC». Головний двобiй: 
Weidman vs Gastelum.
1.00 Т/с «Iнспектор Алекс».
1.55 Х/ф «Захар Беркут».
3.30 «Облом.UA».

НТН
4.45 Х/ф «Звинувачення».
6.05 Х/ф «Нiчний мотоци-
клiст».
7.15 Т/с «Угода». (16+).
10.45 Х/ф «Позаземний».
13.10 Х/ф «Невловимi мес-
ники».
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
15.50 «Склад злочину».
17.20 «Речдок».
19.00 Т/с «Смертельний та-
нець». (16+).
22.50 Х/ф «Чужi душi». (16+).
0.30 Х/ф «Залiзний лицар 2». 
(18+).
2.20 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 23 ЛИПНЯ

►  Загублене  посвідчення  дитини  з 
багатодітної родини серія АІ №008258, 
видане Відділом у правах сім’ї та моло-
ді Ірпінської міської ради 28.10.2010 на 
ім’я – Захаревич Єгор Дмитрович,  вва-
жати недійсним.

► Загублений військовий квиток серія 
НО №4442663, виданий на ім’я – Тома-
шевський Іван Дем’янович, вважати не-
дійсним.

► Вважати недійсним втрачене свідо-
цтво  про  право  власності  на  земельну 
ділянку,  видане  на  ім’я  –  Халаїм  Ан-
дрій  Степанович.  Кадастровий  номер: 
3210900000:01:157:0012.

► Вважати недійсним втрачене свідо-
цтво  про  право  власності  на  земельну 
ділянку,  видане  на  ім’я  –  Калініченко 
Тетяна Олександрівна. Кадастровий но-
мер: 3210900000:01:157:0011.
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Енергоощадність  упрова-
джується  і  на  законодавчому 
рівні.  Зокрема,  22  червня 
Верховна  Рада  ухвалила  за-
кони «Про комерційний облік 
комунальних послуг»  та  «Про 
енергетичну  ефективність  бу-
дівель». Які зміни вони прине-
суть  звичайним  мешканцям, 
розбиралися експерти Центру 
громадського  моніторингу  та 
контролю.

ТЕПЛО І ВОДУ – ПІД ЖОРСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ 
Рахунки  за  опалення,  які 

українці отримували протягом 
останнього  осінньо-зимового 
періоду,  викликали  чимало 
нарікань. Цифри у квитанціях 
подекуди були просто захмар-
ними,  і  це  в  умовах,  коли  в 
деяких  домівках  допікала  за-
духа, а в інших – батареї ледь 
жевріли. 
«Там,  де  не  було  лічиль-

ників  тепла,  цієї  зими  люди 
переплатили  майже  на  25% 
більше за тих, хто обліковував 
отриману енергію. Адже в та-
рифі  за  радянськими  норма-
ми  закладено  більшу  норму 
споживання  тепла,  ніж  поста-
чається  фактично.  А  ще  до 
36% енергії втрачається в  те-
плотрасах»,  –  розповідає  екс-
перт  Реанімаційного  пакету 
реформ Андрій Желєзний. За 
словами фахівця, розібратися 
у  справедливості  і  правиль-
ності  нарахувань  пересічним 
споживачам  дуже  важко,  тож 
люди нерідко переплачують. 
Закон  «Про  комерційний 

облік комунальних послуг» по-
винен  докорінно  змінити  си-
туацію. Документ  передбачає 
обов’язкове  встановлення  за-
гальнобудинкових лічильників 
у всіх будівлях, приєднаних до 
зовнішніх  теплових  мереж,  а 
також мереж гарячого і холод-
ного  водопостачання.  Тепер 
забудовники  не  зможуть  вво-
дити  в  експлуатацію  новобу-
дови  і  будівлі  після  капіталь-

ного  ремонту  без  зазначених 
приладів. Також за законом ін-
дивідуальні лічильники повин-
ні з’явитися і в кожній оселі.
«Ефективне  впровадження 

заходів  з  енергозбереження 
неможливе  без  повного  облі-
ку енергоресурсів», – пояснює 
голова  Державного  агентства 
з  енергоефективності  Сергій 
Савчук.  За  його  словами,  за-
провадження  100%  прилад-
ного обліку дозволить знизити 
обсяг  необрахованих  витрат 
води у внутрішньобудинкових 
системах  і  скоротити  спожи-
вання  теплової  енергії  протя-
гом 1–3 років на 15–20%.
Втім, очікувати, що суми в 

платіжках одразу зменшяться, 
не  слід, попереджають фахів-
ці. Без кроків з утеплення і ре-
монту осель облікові пристрої 
економії не принесуть. 
«Лічильник  лише  дозволяє 

побачити  фактичне  спожи-
вання енергоресурсу. І надалі 
вживати  заходів  із  термомо-
дернізації  будинків»,  –  зазна-
чає  Олександр  Фоменко,  ди-
ректор  ПАТ  «Київенерго». 
Точний  облік  дозволить  зро-
бити  тарифи  прозорими  й 
усунути  з  рахунків  переплату 
за втрати у тепломережах. 

КОЛИ, ЯК І ЗА ЧИЙ КОШТ?
Обов’язок  обладнати  ба-

гатоповерхівки  лічильниками 
закон  поклав  на  операторів 
зовнішніх  інженерних  мереж, 
тобто на водоканали та тепло-
комуненерго.  Втім,  мешканці 
мають  відшкодувати  вартість 
пристрою протягом 5 років. 
Вартість  загальнобудинко-

вих  лічильників  тепла  стартує 
від  30  тис.  грн  і  сягає  150–
200 тис. грн, якщо йдеться про 
надсучасний  прилад  із  авто-
матичним  погодним  регуля-
тором.  Тож  сума  щомісячних 
внесків  не  перевищуватиме 
33  грн  з  оселі  у  будинку  на 
100  квартир.  Якщо  додати 
сюди  вартість  робіт  і  витрат-

них матеріалів,  то сума коли-
ватиметься в межах 50–70 грн 
на  місяць.  Але  такі  витрати 
швидко  окупляться,  оскільки 
українці платитимуть лише за 
реально спожиті ресурси,  тож 
рахунки будуть меншими. 
Також  оператори  не  змо-

жуть штучно  завищувати вар-
тість  встановлення,  оскільки 
розмір  виплат  визначатимуть 
органи  місцевого  самовряду-
вання.  
Водночас закон передбачає 

й  інші  умови  для  зменшення 
фінансового  навантаження. 
Зокрема,  прописана  можли-
вість покрити вартість лічиль-
ників та їхнього встановлення 
з  місцевих  бюджетів.  Таким 
чином,  громадяни  можуть 
вимагати  від  місцевої  влади 
взяти  на  себе  ці  витрати. Ще 
одна можливість – скористати-
ся  «теплими» кредитами. Тоді 
держава  відшкодує  до  70% 
вартості покупки. 
Закон зобов’язує комуналь-

ників попереджати мешканців 
будинку  про  встановлення 
приладу  за  два  місяці  і  на-
давати  їм  інформацію  про 
тип  лічильника,  його  вартість 
і  способи  оплати.  За  умови 
створення ОСББ, жителі  квар-
тир зі  свого боку можуть змі-
нити  умови  встановлення  і 
розрахунку  або  повідомити, 
що  обладнають  свій  будинок 
приладом  обліку  самостійно. 
Також ОСББ мають  право  са-
мостійно купити сертифікова-
ний пристрій, а водоканал чи 
теплокомуненерго  повинен 
його приєднати до мережі. 
Комунальники  зобов’язані 

оснастити  будівлі  загально-
будинковими  лічильниками 
тепла  протягом  року,  води 
–  протягом  двох  років  з  мо-
менту  публікації  закону  (орі-
єнтовно  це  станеться  вже  за 
кілька місяців). На  обладнан-
ня  квартири  індивідуальними 
лічильниками тепла документ 
дає 3 роки,  втім,  тільки  якщо 
це технологічно можливо. 

БУДІВЛІ – ПІД СЕРТИФІКАЦІЮ 
Прилади  обліку  дозволять 

економити  на  комірному 
лише у тому разі, якщо будин-
ки  пройдуть  термомодерніза-
цію. 
«Неефективне  споживання 

енергоресурсів призводить до 
надмірних  витрат  Україною 
бюджету  на  закупівлю  газу, 
субсидії  домогосподарствам 
і  дотації  підприємствам ЖКП. 
Якщо ми у домогосподарствах 
поставимо лічильники, належ-

ним чином порахуємо газ, те-
пло, світло, гарячу воду, а по-
тім раціонально модернізуємо 
й  утеплимо  будинки,  маємо 
всі  шанси  скоротити  витрати 
лише газу на 9 млрд кубоме-
трів на рік та зекономити що-
річно  1,7  млрд  доларів  або 
55%  імпортованого  газу  в 
Україну», – ділиться розрахун-
ками  міністр  регіонального 
розвитку, будівництва  та ЖКГ 
України Геннадій Зубко. 
Щоб розуміти, які ремонт-

ні  заходи  потрібно  провести 
в  оселі,  аби  зробити  її  ощад-
нішою,  будинки  в  Україні 
підлягатимуть  обов’язковому 
енергоаудиту.  Він  визначати-
ме  клас  енергоефективності 
споруди.  За  підсумками  ви-
даватиметься  сертифікат  на 
10  років.  На  модернізацію, 
що  покращує  клас  енергое-
фективності  будинку,  виділя-
тиметься державна підтримка, 
зокрема через Фонд енергое-
фективності. 
Через сертифікацію повин-

ні будуть пройти новобудови, 
що вводяться в експлуатацію, 
споруди  з  опалювальною 
площею понад 250 м2, у яких 
розташовані  державні  органи 
і  проводиться  прийом  грома-
дян, та будинки, в яких здійс-
нюється термомодернізація за 
державні  кошти  (наприклад, 
за  допомогою  «теплих»  кре-
дитів).
Закон  запрацює  за рік піс-

ля набуття  чинності,  тобто не 
раніше, ніж у другому півріччі 
2018 р., а деякі його положен-
ня – з липня 2019 р. Наразі до-
кумент переданий Президенту 
на підпис. 
Сертифікація  будівель  під-

твердила  свою  доцільність  та 
успішно  діє  в  Євросоюзі.  Під 
час  оренди  і  купівлі  житла 
мешканці Європи насамперед 
звертають увагу на клас енер-
гоефективності споруди. Вони 
розуміють, що плата за орен-
ду або вартість квартири може 
бути привабливою, втім, якщо 
будинок  має  низький  клас 
енергозбереження, то рахунки 
за комунальні послуги будуть 
надвисокими.  Україна  також 
стала  на  цей  шлях  і  прямує 
до  європейських  стандартів  у 
енергоспоживанні. 

Центр громадського 
моніторингу та контролю

В УКРАЇНІ

НОВІ ЗАКОНИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ:
чи можна зекономити на комуналці?
В Україні тривають енергетичні 
реформи: модернізація ТЕЦ, пошук 
нових постачальників вугілля і газу, 
збільшення власного видобутку, розвиток 
«зеленої» енергетики. Чимало заходів 
здійснюється і в житловому секторі: 
громадяни утеплюють оселі та освоюють 
енергоощадні технології. Усе це покликано 
оптимізувати енергоспоживання, а відтак – 
і зменшити суми у платіжках.

фото: В. Шилов

►  Рада Євросоюзу у ві-
второк, 11 липня, остаточно 
схвалила Угоду про асоціа-
цію з Україною. Тобто Євро-
пейський  Союз  завершив  ра-
тифікацію угоди. Після деяких 
правових технічних процедур 
асоціація  «Україна-ЄС»  оста-
точно і в повному обсязі набу-
де законної сили 1 вересня 2017 р. Ухвалення історичного 
для України рішення відбулося напередодні Саміту Україна 
– ЄС, який відбувся у Києві 12–13 липня. Це – новий етап 
шляху України до ЄС, заявив Президент Петро Порошенко: 
«З 1 вересня 2017 року розпочнеться якісно новий етап на-
шого шляху до Євросоюзу, етап всеосяжних реформ, який 
потребуватиме максимальних зусиль і об’єднання всіх гілок 
влади,  бізнесу  і  громадянського  суспільства  заради  побу-
дови кращого європейського майбутнього для українсько-
го народу.  І на цьому шляху нам буде допомагати  і ЄС,  і 
весь цивілізований світ. Угода про асоціацію була однією з 
ключових вимог Євромайдану. І я радий, що ми спільними 
зусиллями змогли її досягти».

► ООН продовжить гума-
нітарну допомогу Україні, 
заявив Генеральний секре-
тар ООН Антоніу Гутерріш 
під  час  переговорів  у  Києві: 
«Ви можете розраховувати на 
нашу підтримку гуманітарних 
програм, щоб полегшити жит-
тя вимушеним переселенцям, а також тим, хто проживає по-
близу лінії зіткнення і зони, де тривають бойові дії, а також 
на повну підтримку в питанні проведення реформ».

►  «Ключі» від мирного 
врегулювання на Донбасі 
знаходяться в Москві, за-
явив Петро Порошенко під 
час зустрічі з держсекретарем 
США  Рексом  Тіллерсоном. 
Погоджено алгоритм спільних 
дій для припинення російської 
агресії:  Росія  повинна  зупинити  війну.  Йдеться  про  при-
пинення  вогню,  виведення  російських  військ,  повернення 
Україні  контролю  над  кордоном,  звільнення  заручників. 
«Київ не розв’язував цю війну,  її  задумали й  ініціювали в 
Москві. Українських військ немає на російській території...» 
– резюмував Порошенко.
Санкції США щодо Росії продовжать діяти, поки Москва 

не припинить агресію, заявив Тіллерсон. Він зауважив: США 
весь  час наголошують, що  саме Москва повинна  зробити 
перший крок для деескалації на Донбасі. «Я окреслюю цілі 
США. У першу чергу – це відновлення територіальної ціліс-
ності і єдності України», – додав він.

►  Організація Північ-
ноатлантичного договору 
(НАТО) стоїть на боці Украї-
ни, заявив Генсек НАТО Єнс 
Столтенберг під час  засідан-
ня  Комісії  «Україна-НАТО». 
«Ми  підтверджуємо  тверду 
підтримку суверенітету і тери-
торіальній  цілісності  України. 
Росія  продовжує  свої  агре-
сивні дії проти України, але НАТО стоїть на вашому боці. 
Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Нас і далі 
непокоїть ситуація на Донбасі, яка вже забрала тисячі жит-
тів. Росія повинна вивести тисячі своїх військових з України, 
припинити підтримку бойовиків командуванням, управлін-
ням та озброєнням», – сказав він.  Глава НАТО виступив у 
Верховній  Раді.  Серед  іншого  він  заявив:  «Вперше  з  часів 
Другої  світової  війни одна  європейська  країна анексувала 
частину іншої і зробила це силою. Ця політика зруйнувала 
десятиліття прогресу, який ми вибудовували для того, щоб 
міжнародний порядок базувався на законності, коли пова-
жаються кордони». 

►  Рада національної 
безпеки й оборони (РНБО) 
ухвалила рішення ввести 
новий порядок перетину 
кордону України з  1  січня 
2018  р.,  повідомив  секретар 
РНБО  Олександр  Турчинов: 
«У першу чергу це стосувати-
меться  російських  громадян, 
які  повинні  будуть  завчасно 
реєструватися  і  надавати  необхідні  дані.  Буде  введена  їх 
обов’язкова  реєстрація  на місці  тимчасового  перебування 
в Україні. Це рішення пов’язане з необхідністю посилення 
безпеки  після  терактів  і  агресії,  яку  веде  проти  нас  Росія. 
Це необхідно для того, щоб диверсанти, терористи, шпигу-
ни не могли перетинати наш кордон за підставними доку-
ментами». Президент Петро Порошенко: «Ми маємо зняти 
біометричні дані,  включаючи відбитки пальців. Це  значно 
посилить можливості для боротьби з тероризмом. Сподіва-
юся, що ці рішення знайдуть чітке розуміння і підтримку у 
суспільстві». 
Заступник голови комітету Ради Федерації Росії з оборо-

ни і безпеки Франц Клінцевич: «Росія вживе заходів у відпо-
відь на нові правила в’їзду в Україну громадян Росії. Кроки у 
відповідь обов’язково будуть, вони можуть торкнутися чоти-
рьох мільйонів українців, які працюють у Росії». 

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

Важливий тиждень: днями Київ відвідали 
провідні світові політики – Генсек ООН Антоніу 
Гутерріш, держсекретар США Рекс Тіллерсон, 
глава НАТО Єнс Столтенберг, а Євросоюз 
прийняв історичне для України рішення.
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Ця  негативна  тенденція 
зростання  заборгованості  із 
зарплати  на  економічно  ак-
тивних  підприємствах  триває 
вже  майже  півроку  –  сума 
боргу підприємств перед пра-
цівниками поступово  зростає 
щомісяця,  починаючи  із  лю-
того  цього  року.  Українські 
підприємства все ще пережи-
вають  наслідки  економічної 
кризи, яка протягом останніх 
трьох  років  спричинила  зни-
ження  рівня  життя  людей,  а 
відповідно – зменшення пла-
тоспроможного попиту. 
Уже  другий  рік  поспіль 

Інститут  економічних  дослі-
джень та політичних консуль-
тацій  проводить  опитування 
представників  українського 
малого  та  середнього  бізне-
су в рамках Програми USAID 
«ЛЕВ»,  де  в  тому  числі  запи-
тують про  те,  які  перешкоди 
стримують  розвиток  підпри-
ємств. 
Ірина Федець,  старша  на-

укова співробітниця Інституту 
економічних  досліджень  та 
політичних консультацій, екс-
пертка Програми USAID  «Лі-
дерство в економічному вря-
дуванні  (ЛЕВ)»,  розповідає, 
що  цього  року  економічні 
причини  стали  більш  відчут-
ними для бізнесу. А минулого 
року  основною  перешкодою 
для  бізнесу  була  політична 
нестабільність у державі, рин-
кові  та  економічні  проблеми 
йшли на другому місці.

За  результатами  опиту-
вань цього ж року  ці  дві  ос-
новні  перешкоди  поміняли-
ся  місцями.  На  чільне  місце 
вийшла  економіка:  недостат-
ня кількість замовлень і низь-
кий  попит.  Політична  неста-
більність – на другому місці. 
Якщо подивитися детальні-

ше на інформацію про забор-
гованість  із заробітної плати, 
яку надає Держстат, то можна 
побачити, що  галузі, на яких 
ця  заборгованість  за  останні 
місяці найбільше зросла, – це 
хімічна  промисловість,  во-
допостачання,  виробництво 
електричного  устаткування, 
сільське  господарство,  тран-
спорт,  операції  з  нерухомим 
майном та охорона здоров’я. 
Це  переважно  ті  галузі, 

де  працюють  великі  підпри-
ємства  або  підприємства  у 
державній  чи  комунальній 
власності.  Такий  бізнес  важ-
че  пристосовується  до  мін-
ливих  зовнішніх  умов,  ніж, 
наприклад,  малі  та  середні 
підприємства, які мають біль-
ше гнучкості  і незалежності у 
прийнятті рішень щодо  своєї 
поведінки на ринку. 
Хоча малі і середні підпри-

ємства  також  постраждали 
від економічної  кризи, цього 
року  вони  вже  висловлюють 
помітно  більший  діловий 
оптимізм,  як  показує  прове-
дене  опитування.  Зокрема, 
малі та середні підприємства 
висловили  очікування,  що 

протягом найближчих місяців 
фінансово-економічна  ситу-
ація  їхнього  бізнесу  покра-
щиться, а протягом наступних 
двох  років  вони  переважно 
сподіваються  розширити  об-
сяги діяльності. 
До того ж, значна частина 

заборгованості  із  заробітної 
плати  припадає  на  східну 
Україну,  де  війна  зашкодила 
діяльності підприємств, зруй-
нувала виробничі зв’язки між 
ними і знизила рівень доходів 
громадян. Разом із тим, згідно 
з даними Держстату, реальна 
зарплата в Україні збільшила-
ся на 20,4% в травні 2017 р. 
порівняно з травнем 2016 р. 
Це  зростання  також  було 

насамперед  зафіксоване  у 
таких  сферах,  як  державне 
управління,  оборона,  сіль-
ське  господарство  й  освіта, 
що  дозволяє  припустити,  що 
державний  сектор  підняв 
зарплати  працівникам,  щоб 
підтягнути їх ближче до рівня 
у приватному секторі. 
Подальший  розвиток  си-

туації  із розміром зарплати  і 
заборгованістю  щодо  неї  за-
лежатиме  як  від  бізнесу,  так 
і  від  держави.  Викликом  для 
бізнесу  найближчим  часом 
стане  утримання  і  найм  на 
роботу  кваліфікованої  робо-
чої сили. 
Ірина  Федець  окреслює 

можливі перспективи: «В умо-
вах,  коли  підприємства  не 
можуть  забезпечити  праців-

никам відповідної зарплати, а 
професійно-технічні  заклади 
– відповідної освіти, на Укра-
їну  може  чекати  подальший 
відтік цінних кадрів закордон 
і  втрата  кваліфікації  потен-
ційних працівників через від-
сутність  практики»,  –  і  наго-
лошує на необхідності з боку 
держави  надати  можливості 
для розвитку бізнесу і роботи 
у справедливих і сприятливих 
умовах.
Це означає подальші кро-

ки з дерегуляції, реформу по-
даткової  служби,  спрощення 
податкового  адміністрування 
та  адмінпослуг,  зменшення 
обмежень у сферах валютно-
го і цінового регулювання. 
Результати  опитування 

підтверджують:  бізнес  –  як 
малий,  так  і  великий  –  хоче 
більшої передбачуваності від 
державної  політики,  мінімі-
зації  можливостей  для  злов-
живань  і  корупції,  більшої 
довіри з боку держави до під-
приємця. 
Це  полегшить  діяльність 

українських  підприємств,  і 
в  тому  числі  підвищить  їхні 
шанси  на  те,  щоб  залишати-
ся  економічно  активними, 
збільшувати  свою  активність 
та підвищувати зарплату пра-
цівників.

VoxConnector 

За  заявою  очільника  Мі-
ністерства  соціальної  політи-
ки  Андрія  Реви,  на  українців 
із  жовтня  чекає  підвищення 
пенсій,  а  з  січня  –  підвищен-
ня  зарплат.  Проте  ціни  під-
німуться  на  півроку  раніше. 
Причиною  цьому  є  те,  що 
відомства  очікують  зменшен-
ня  кількості  людей,  які  ко-
ристуються  субсидіями,  адже 
доходи  населення  «стрімко 
зросли»,  особливо  у  той  час, 
коли ціни і тарифи на житло-
во-комунальні  послуги  суттє-
во не підвищувалися. Це дасть 

змогу  перерозподілити  дер-
жавний бюджет. 
Пропонуємо коротко озна-

йомитися із нововведеннями.

• ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
Друге  заплановане  підви-

щення  відбудеться  з  1  груд-
ня  –  в  середньому  пенсійні 
виплати  зростуть  на  11%. 
Цьогорічну «фінансову дірку» 
Пенсійного  Фонду,  розміром 
у 142 млрд грн планують за-
крити  за  рахунок  виділення 
коштів із Держбюджету та під-
вищення мінімальної заробіт-
ної плати (що тягне за собою 

збільшення  виплат  на  пен-
сійний  податок).  За  словами 
Прем’єр-міністра України Во-
лодимира  Гройсмана  пенсія 
збільшиться  від  200  до  1000 
грн, а з 1 жовтня буде скасо-
вано  оподаткування  пенсій-
них виплат.

• ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ
Зі  збільшенням  мінімаль-

ної заробітної плати у 2017 р. 
з 1600 до 3200 грн, зарплати 
в Україні в середньому збіль-
шилась  на  40%,  порівняно  з 
попереднім  роком.  До  кінця 
року міністр соцполітики обі-

цяє  зарплату,  не  нижчу  від 
7100  грн  (в  середньому  по 
Україні). Мінімальна  ж  збіль-
шиться до 3723 грн із 1 січня 
2018 р., до 4173 грн – у 2019-
му  та  до  4425  грн  –  у  2020 
р.  Після  збільшення  зарплат 
прогнозується,  що  кількість 
громадян,  що  отримують 
соціальну  допомогу,  змен-
шиться. До того ж, буде рости 
єдиний  соціальний  внесок:  у 

2018–2020 р. він збільшиться 
з 819 грн до 973,5 грн.

• ТАРИФИ ЖКГ
Від  1  липня  2017  р.  тари-

фи  на  утримання  будинків 
для  киян  у  середньому  збіль-
шаться  у  1,5–2  рази.  Серед-
ній  розмір  тарифу  зросте  від 
3–5 грн (залежно від керуючої 
компанії) до 6,43 грн за 1 м2. 
У новий  тариф входять:  утри-
мання  будинку  та  прибудин-
кової  території  –  витрати  на 
прибирання,  обслуговування 
ліфтів,  вивезення  сміття  й  по-
точні ремонти. При цьому для 
киян є можливість зекономити 
– якщо платити за послуги ЖКГ 
до 20 числа поточного місяця, 
то  гарантується  знижка  10%. 
Платити  за  новими  тарифами 
українці будуть вже з 1 серпня.
Із  1  липня  знову  подорож-

чає  електроенергія:  Нацкомі-
сія  держрегулювання  енер-
гетики  і  комунальних  послуг 
ухвалила  рішення  про  збіль-
шення  оптово-ринкової  ціни 
на  електроенергію  з  1  липня 
на  1,8%.  Затверджено,  що 
на  2017  рік  оптова  ринкова 
ціна  на  електроенергію  буде 
1353,66 грн/МВт-год із розби-
вкою  на  квартали:  I–II  квар-
тали  –  1341,57  грн/МВт-год, 
III–IV квартали – 1365,72  грн/
МВт-год.
Проте  Нафтогаз  України 

знизить мінімальні ціни на при-
родний  газ  для  промислових 
споживачів на 3% порівняно з 
червнем – з 7430 до 7208 грн 
за тис. м3. Максимальні ціни на 
природний  газ  будуть  також 
знижені  на  2,9%  –  з  8250  до 
8008 грн за тис. м3.

• МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
З  15  липня  в  Києві  подо-

рожчає проїзд на метро та усі 
види  наземного  транспорту  – 
автобус,  тролейбус,  трамвай 
і  фунікулер.  Метро  коштува-
тиме 5 грн, решта видів тран-
спорту  –  4  грн.  «Підскочить» 
у  ціні  й  міська  електричка  – 
проїзд  коштуватиме  7  грн.  Як 
пояснює  адміністрація  Києва, 
вимушене  підвищення  цін  на 
проїзд спричинене недостатнім 
фінансуванням муніципальних 
підприємств. Щоб  зекономити 
тим, хто постійно користується 
міським  транспортом,  пропо-
нується поповнювати спеціаль-
ні карти метро: при поповнен-
ні  на  10–19  поїздок  вартість 
1 жетона метро складе 4,9 грн, 
а у випадку завчасної покупки 
50 поїздок – 4,5 грн. 

• ПРОДУКТИ
Уряд  ухвалив  рішення  ска-

сувати  державне  регулюван-
ня  цін  на  соціальні  продукти: 
борошно,  хліб,  варену  ковба-
су,  крупи,  яйця,  соняшникову 
олію, молоко. Це грозить тим, 
що  без  державного  регулю-
вання  ціни  залежатимуть  не 
від  встановленого  державою 
мінімального  порогу,  а  від 
«жадібності»  самих  продавців. 
Державне регулювання перед-
бачало, що продавці не могли 
піднімати  ціну  вище,  ніж  на 
15% від ціни виробника, тепер 
–  ціни  залежатимуть  від  ситу-
ації  на  ринку.  Прогнозується, 
що ціни на продовольчі товари 
будуть штучно заломлювати.

СПОЖИВАЧ

В Україні зростає 
заборгованість
по зарплаті
Заборгованість по виплаті зарплати зростає. 
Найбільше – у хімічній промисловості, 
водопостачанні, сільському господарстві і 
транспорті. За даними Державної служби 
статистики, на 1 червня 2017 р. загальна сума 
заборгованості з виплати заробітної плати 
становила 2320,2 млн грн, при чому більше ніж 
половина цієї суми – 1250,3 млн грн – припадає 
на економічно активні підприємства.

Мінсоцполітики оприлюднило рішення про підвищення у 2018 р. 
мінімальної заробітної плати, а разом із цим – про підвищення тарифів 
ЖКГ, ціни на транспорт і продукти. Чи «з’їсть» інфляція приріст 
зарплати та як у 2018-му «не вийти у мінус»?

ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ 
відбувається швидше,
ніж підвищення зарплат

Ірина СІТНІКОВА

свинина
на 24,5 грн

соціальний хліб
на 1,3 грн

картопля
на 4,8 грн

яловичина
на 17,5 грн

капуста
на 13 грн

сир
 на 11,7 грн

цукор
 на 1,5 грн

варені ковбаси 
на 6 грн

морква
на 10 грн

вершкове масло
 на 6,8 грн

рис
 на 2 грн

куряча тушка 
на 3,5 грн

буряк
на 5,4 грн

молоко
на 1,2 грн

сало на 4 грн

цибуля
на 6,7 грн

сметана
на 4,8 грн

Наскільки подорожчали 
продукти за 2017 рік?

За даними Держстату
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Відповідно до ст. 16 Закону 
України  «Про охорону  праці» 
від  14.10.1992 №2694-XII  на 
підприємстві  з  метою  забез-
печення  пропорційної  участі 
працівників у вирішенні будь-
яких  питань  безпеки,  гігієни 
праці та виробничого середо-
вища  за  рішенням  трудового 
колективу може створюватися 
комісія з питань охорони пра-
ці.

Рішення  комісії  мають  ре-
комендаційний характер. 
Комісія  складається  з 

представників  роботодавця  і 
професійної  спілки,  а  також 
уповноваженої  найманими 
працівниками  особи,  спеціа-
лістів  з  безпеки,  гігієни  праці 
та  інших  служб  підприємства 
відповідно  до  типового  поло-
ження, що затверджується цен-
тральним органом виконавчої 

влади  з нагляду  за охороною 
праці. 
Рішення  про  доцільність 

утворення комісії, її кількісний 
та  персональний  склад,  строк 
повноважень  приймається 
трудовим  колективом  на  за-
гальних  зборах  (конференції) 
за  пропозицією  власника,  ор-
гану  самоврядування  трудо-
вого  колективу  і  профспілко-
вого  комітету.  Загальні  збори 
затверджують Положення про 
комісію  з  питань  охорони 
праці  підприємства,  що  роз-
робляється за участю сторін на 
підставі  Типового  положення. 
Комісія формується на засадах 
рівного  представництва  осіб 
від  власника  і  трудового  ко-
лективу. До складу Комісії від 
власника включаються спеціа-
лісти з безпеки і гігієни праці, 
виробничої,  юридичної  та  ін-
ших  служб  підприємства;  від 
трудового колективу рекомен-
дуються працівники основних 
професій,  уповноважені  тру-
дових  колективів  з  питань 
охорони  праці,  представники 
профспілки  (профспілок). 
Комісія  у  своїй  діяльності  ке-
рується  законодавством  про 
працю, міжгалузевими  і  галу-
зевими нормативними актами 
з охорони праці, а також Поло-

женням про  комісію  з  питань 
охорони праці підприємства.
Основними завданнями ко-

місії є:
–  захист  законних  прав  та 

інтересів  працівників  у  галузі 
охорони праці;
–  підготовка  на  підставі 

аналізу стану безпеки та умов 
праці  на  виробництві  реко-
мендацій  власнику  та  праців-
никам  щодо  профілактики 
виробничого  травматизму  і 
професійних  захворювань, 
практичної реалізації принци-
пів державної політики в галузі 
охорони  праці  на  виробни-
цтві;
–  узгодження  шляхом 

двосторонніх консультацій по-
зицій сторін у вирішенні прак-
тичних питань у галузі охоро-
ни праці з метою забезпечення 
поєднання  інтересів  держави, 
співрозмовника  і  трудового 
колективу,  кожного  працівни-
ка, запобігання конфліктам;
–  вироблення  пропозицій 

щодо включення до Колектив-
ного договору окремих питань 
з  охорони  праці  та  викори-
стання коштів фонду охорони 
праці підприємства.

Страховий експерт з охорони 
праці відділення ВД ФССНВВ

у м. Ірпінь Київської обл.
А. Бульбанюк 

Перші випадки 
захворювання ботулізмом 
у 2017 р. було 
зафіксовано в Києві. 
Ще в травні смертельну 
хворобу виявили у 
трьох людей, одна з них 
померла. Пізніше в Києві 
ботулізмом захворіла ще 
одна особа. Також його 
виявили у Херсонській 
(1 випадок), Вінницькій 
(2 випадки), Сумській 
(1 летальний випадок), 
Полтавській (1 летальний 
випадок), Одеській 
(1 летальний випадок) 
та Запорізькій областях 
(10 випадків).

Ботулізм  –  хвороба,  що 
виникає  в  результаті  отру-
єння  токсинами бактерій бо-
тулізму  і  характеризується 
важким ураженням централь-
ної  і  вегетативної  нервової 
системи. Збудник Clostridium 
botulinum  постійно  існує  в 
ґрунті,  він  утворює  спори, 
надзвичайно стійкі до впливу 
хімічних і фізичних факторів 
(витримують  кип’ятіння  про-
тягом 5 год і гинуть при 120°С 
через 30 хв). Бактерії містять 
одну з найсильніших у приро-
ді отрут – ботулотоксин. Його 
смертельна доза для людини 
складає усього лише 0,3 мкг. 

Інфікування  відбувається 
в  результаті  вживання  про-
дуктів  харчування,  які  були 
заражені власне токсином бо-
тулізму чи збудниками цього 
захворювання.    Як  правило, 

такими продуктами є консер-
ви,  м’ясо,  ковбасні  вироби, 
риба.  Крім  того  небезпечни-
ми є брудні овочі та фрукти, 
де можуть міститися збудники 
хвороби.
Токсин  практично  миттє-

во  вражає  нервову  систему 
і  викликає  сильне  отруєння 
всього організму. Уже в пер-
ші  години  після  інфікування 
хворий  відчуває  себе  дуже 
ослабленим,  його  буде  ли-
хоманити,  з’являється  дис-
комфорт  у  шлунку.  Як  пра-
вило,  такі  ознаки  ботулізму 
проявляються  одразу  у  всієї 
родини, які разом їли зараже-
ну ботулізмом їжу. На частку 
«родинних»  випадків  припа-
дає близько 38% всіх випад-
ків ботулізму.

СИМПТОМИ БОТУЛІЗМУ
При  ботулізмі  інкубацій-

ний  період  (проміжок  часу 
між  моментом  зараження  і 
появою  перших  симптомів) 
триває  від  кількох  годин  до 
п’яти днів. Чим коротший ін-
кубаційний період, тим важче 
протікає захворювання.

ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВОГО 
БОТУЛІЗМУ
•  Перед  вживанням  про-

дукти,  зокрема  гриби, на які 
припадає  70%  усіх  випадків 
інфікування хворобою, необ-
хідно  прогріти  при  темпера-
турі 120°C упродовж 30 хв.

•  Копчена  риба,ковбасні 
вироби  та  сало  повинні  збе-
рігатися  при  температурі  не 
вище +10°C.
•  У  випадку  виникнен-

ня  підозри  в  недотриманні 
магазином  чи  торговцем  на 
ринку  відповідної  темпера-
тури зберігання риби та ков-
басних виробів, краще взага-
лі відмовитись від покупки в 
цьому місці.

• Фрукти  та  овочі  повин-
ні бути  свіжими,  а  також ре-
тельно  очищатися  від  пилу  і 
бруду. Перезрілі та зіпсовані 
продукти вживати не бажано.
• Якщо один із членів ро-

дини хворіє на ботулізм, слід 
негайно  продезінфікувати 
посуд,  з  якого  він  обідав,  та 
його одяг.
Підготувала Вікторія ЦИМБАЛ

Афіша культурних заходів Приірпіння 17–24 липня 2017

Народний календар
14–20 липня

ІМЕНИНИ
14 липня – Кузьма, Дем’ян.  «Кузьма 

і Дем’ян згубили жупан» – початок літньої 
спеки.

15 липня – Фотій. Закінчували косови-
цю. Якщо з’являлися жовті листочки на де-
ревах — на ранню осінь і зиму.

16 липня – Маків день. Маків день вва-
жається нещасливим. Наші предки в цей день намагалися 
не розпочинати нових справ та були обережними.

17 липня – Андрій, Марфа. У цей день спостерігають 
за місяцем. Якщо його видно при сході, а ще здається, що 
він ніби перебігає з місця на місце та міняє колір, буде хо-
роший врожай. Також вважають, що цей день визначає по-
году на 11 серпня: «Який Андрій – такий і Калинник».

18 липня – Кирило, Опанас. Якщо місяць яскравий, то 
на щедрий врожай.

19 липня – Єремія, Сисой. Сьогодні  корисно ходити 
босоніж. «На липневого Ярему всі господарі вже відсіялися, 
а до жнив приступати ще рано». 

20 липня — Євдокія, Євфросинія. Переважно дощо-
вий день, який започатковує негоду. 

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
15 липня – День українських миротворців
16 липня – День працівників металургійної та гірничо-

добувної промисловості
День бухгалтера України
20 липня – Міжнародний день шахів
Вже багато років, починаючи з 1966-го, у всьому світі 

20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Це свято 
проводиться за рішенням ФІДЕ – Всесвітньої шахової фе-
дерації (заснована в 1924 р.).

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливі дні для фарбування і стри-
жок: 14, 15, 17, 18, 19, 20 липня.

Несприятливий день для фарбування і 
стрижок: 16 липня.

СПРАВИ
16 липня – присвятіть рідним людям, зди-

вуйте їх чимось приємним, організуйте сюрп-
ризи і подарунки.

17, 19 і 20 липня – не найсприятливіші дні 
реалізації  задуманого,  варто  відмовитися  від  виконання 
планів і задумів.

14 липня – прекрасний день для того, щоб навчитися 
чогось нового або влаштуватися на іншу роботу.

15 липня – візьміться до хатніх справ, влаштуйте при-
бирання, змініть інтер’єр.

18 липня – найкращий час у липні, щоб займатися осо-
бливо важливими справами.

САД І ГОРОД
Сприятливими  для  земельних  робіт:  14, 

17, 18 липня.
Не рекомендуються посіви і посадки в такі 

дні: 15, 16, 19, 20 липня.

Ботулізм – не просто 
харчове отруєння

Вітаємо з днем народження!
Ганну Василівну Сугак,
заступника начальника відділу обліку та звітності
Євгенію Володимирівну Алєксєєву,
начальника КП «Контроль благоустрою міста» 
Ганну Григорівну Яковенко,
головного спеціаліста трудового архіву
На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є –
Вам День народження привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.

Виконавчий комітет ІМР

Магнітні бурі
Середина літа напрочуд мало потривожить  своєю  сонячною ак-

тивністю. Магнітні бурі в цей період обіцяють бути слабкими і нечис-
ленними. Проте все одно слід бути напоготові, щоб вони не зіпсували 
самопочуття, настрій і приємний літній відпочинок.
Магнітні коливання можливі 15 і 20 липня.
Магнітні бурі очікуються 14 липня.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Як відрізнити ботулізм від харчового отруєння
• Двоїння в очах, інші порушення зору.
• Слабка реакція зіниць на світловий подразник.
• Слабкість у м’язах, що починається з потиличних. 

Хворий погано утримує голову вертикально.
• Зміна тембру голосу.
• Обличчя стає малоемоційним, схожим на маску.
• Важко ковтати і висовувати язик.
• Дихання поверхневе.
• Млявість зі збереженням чутливості.
• Слизова ротової порожнини має яскраво-червоний 

колір.
• Сухість у роті.
• На корені язика накопичується слиз.
Якщо ці симптоми з’являються, необхідно негайно 

викликати швидку допомогу. До приїзду лікаря треба 
починати промивати шлунок до чистої води, а також 
прийняти сорбенти.

Для чого потрібна комісія 
з питань охорони праці 
на підприємстві?

ІРПІНЬ
7–30 липня  –  Виставка 

«Ірпінці  в  портретах  Вла-
дислава  Задворського». 
Ірпінський  історико-краєз-
навчий музей.

15 липня (сб) 19:00 
–  Виступ  колективу  «Різно-
барв’я». Парк ім. Правика.

19 липня (ср)  –  Банк 
цікавих  фактів  «Країна 
Вранішнього Сонця». Ірпін-
ська дитяча бібліотека.

22 липня (сб) 12:00  – 
Котоярмарок  «Моє  хвоста-
те щастя». Парк Централь-
ний.

22 липня (сб) 18:00  – 
Творчий  вечір  Олесі  Васи-
лець. Парк ім. Правика.
Експозиція  про  історію 

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

ГОСТОМЕЛЬ
14 липня і 21 липня 

(пт) 17:00  –  «Молодіжний 
клуб».  Культурно-оздоро-
вчий комплекс.

15 липня і 22 лип-
ня (сб) 10:00  –  Перегляд 

фільмів  і  мультфільмів. 
Культурно-оздоровчий 
комплекс.

15 липня і 22 липня 
(сб) 12:00 – Дитячий клуб. 
Культурно-оздоровчий 
комплекс.

16 липня і 23 липня 
(нд) 15:00  –  Кінофільм 
для  дорослих.  Будинок 
культури.

16 липня і 23 липня 
(нд) 15:00 – «Зустрічі стар-
шого  покоління».  Культур-
но-оздоровчий комплекс.

18 липня (вт) 16:00  – 
Перегляд  фільмів  і  муль-

тфільмів.  Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

19 липня (ср) 12:00 
–  Правова  бесіда  «Моло-
дість:  права,  гарантії,  за-
хист».  Гостомельська  філія 
центральної бібліотеки.

19 липня (ср) 15:00  – 
Мультфільм для  дітей.  Бу-
динок культури.

19 липня (ср) 18:00  – 
Дискотека  для  молоді.  Бу-
динок культури.

20 липня (чт) 15:00  – 
Декупаж  та  вироби  «Змай-
струй  сам».  Культурно-оз-
доровчий комплекс.
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ІНГРЕДІЄНТИ:
• картопля молода дріб-

на – 700 г;
• олія – 120–150 мл;
• сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Картоплю дуже ретельно 

помити  (чистити  не  потріб-
но) і за допомогою виделки 

зробити неглибокі прорізи у 
вигляді  меридіанів.  Сково-
рідку розігріти, налити олію, 
а  коли  вона  закипить,  ви-
класти  картоплю,  підсолити 
її за смаком, накрити криш-
кою і смажити на сильному 
вогні  12–15  хв,  періодично 
струшуючи,  щоб  картопля 
добре  обсмажилася  з  усіх 
сторін. 

НА ДОЗВІЛЛІ

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 17 – 23 липня 2017 року

ОВЕН (21.03–20.04)
Перестаньте боротися за 
визнання оточуючими 
ваших старих заслуг, 
краще нацiлюйтеся на 
новi досягнення. 

Середина тижня – чудовий час для 
нових дiлових знайомств. Не 
намагайтеся насильно ощасливити 
близьких.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)

 Перiод апатiї залишиться у 
минулому, оточуючi 
сторопiють вiд вашої 
енергiї, з якою ви кинетеся 
завойовувати свiт. Але 

iмпульсивнiсть може вас пiдвести. У 
вихiднi до вас можуть завітати веселi 
друзi.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)

Збувається все, про що 
мрiєте: у будь-якому 
товаристві ви притягаєте 
погляди протилежної 

статi, умiєте невимушено i легко 
вести розмову i все встигаєте. Ще 
трохи розсудливостi – i свiт бiля 
ваших нiг!
РАК (22.06–23.07)

Головна формула вашого 
успiху – умiння спiлкува-
тися з людьми. Обставини 
на вашому боцi. 
Знайомтеся, обмiнюйтеся 

iдеями, просувайтеся вперед i нiчого 
не бiйтеся. Не засиджуйтеся в 
чотирьох стiнах.
ЛЕВ (24.07–23.08)

Не смикайте долю за 
хвiст. На перше мiсце 
поставте вiчнi цiнностi. 
Перегляньте графiк 
життя, не перенапружуй-

теся. Не забувайте говорити 
«спасибi» долi та близьким людям.
ДIВА (24.08–23.09)

Настав час штурму нових 
висот. Не соромтеся 
блиснути своїми знаннями 
й умiннями. Уважно 
прислухайтеся до нових 

пропозицiй, усi починання повиннi 
бути продуманi. Ну i близьким теж 
хочеться вашої уваги.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Дiйте активно, з вогником, 
але не крокуйте напролом 
– i ви досягнете успiху. Не 
варто витрачати свої сили 
на те, щоб показати, що 

вам все пiд силу. Домашнi завжди 
зрозумiють i пiдтримають вас.
СКОРПIОН (24.10–22.11)

Налаштуйтеся на 
практичну дiяльнiсть i 
зосередьтесь на 
результатi. Вашi мрiї 

чекають свого втiлення. 
Тримайте себе в руках, якщо не 
бажаєте мати ворогiв бiльше, нiж 
друзiв.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

У цей перiод ви нi за 
що не упустите своєї 
вигоди. Скрiзь вас 
чекають новi друзi й новi 

перспективи. Доля обiцяє 
успiх у сферi роботи, тому про 
справи не забувайте.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)

У вас хороша iнтуїцiя, 
швидка реакцiя, i ви 
можете скористатися 
своїм i чужим досвiдом. 
Завжди знайдуться люди, 

якi пiдтримають вас. Дихайте на 
повні груди i вбирайте всi фарби 
життя.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)

Потрiбнi контакти та 
пiдтримка друзiв вам 
забезпеченi, якщо ви 
дiяльнi i не марнуєте 
час. Не сумнiвайтеся в 
своїх силах, але й не 

вживайте їх на шкоду iншим. Це час 
перемін у вашому життi.
РИБИ (20.02–20.03)

Бурхливi подiї 
очiкуються в особисто-
му життi. Непримирен-
на позицiя i претензiї до 

людей можуть сильно ускладнити 
навiть перевiренi часом стосунки. 
Цінуйте те, що маєте.

СМАЧНО І ПРОСТО

Рівень складності: легко
Цінова категорія: 
доступно
Кількість порцій: 2
Час приготування: 10 хв

ІНГРЕДІЄНТИ: 
• батон – 4 скибки;
• яйця – 2 шт.;
• молоко – 80 мл;
• вершкове масло – 40 г;
•  цукор,  ванільний  цу-

кор, кориця, мед та малина 
– за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ
Яйця збити  і, продовжу-

ючи  збивати,  влити  моло-

ко.  Додати  цукор,  ваніль-
ний  цукор  та  корицю  за 
смаком  і  добре  переміша-
ти.  Вмокнути  в  яєчно-мо-
лочну суміш скибки батона 
і  обсмажити  з  обох  сторін 
на  розігрітому  вершково-
му  маслі.  На  гарячі  тости 
викласти малину і полити їх 
рідким медом.

Рівень складності: легко
Цінова категорія: дешево
Кількість порцій: 5
Час приготування: 30 хв

ФРАНЦУЗЬКІ 
ТОСТИ З 
МАЛИНОЮ

ЗАКУСКА 
«ГОРІШКИ»



№  28.  14  липня 2017 року12  

ПРИВАТНІ УРОКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ. 
Тел.: (097) 708-71-84, (099) 193-57-84, Сергій.

ОГОЛОШЕННЯ, РЕКЛАМА

Наклад: 3 250. 
Передплатний індекс 35033.  
Замовлення: №1711228
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. 
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net  

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник» 
Ірпінської міської ради.  Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40 
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України. 
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», МФО 380805.  
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність 
публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації — 
рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів 
публікацій.  Статті з позначкою R  розміщені на комерційних 
засадах. Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034 
м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а. Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

Відповідальність за зміст оголошень, подяк, листів 
у редакцію, реклами та текстів, розміщених на 
рекламних засадах, несуть рекламодавці та автори 
повідомлень.  
Літературний редактор: Цимбал В.В.
Головний редактор: Юлія Бережко-Камінська

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.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
(ПГТ ГОСТОМЕЛЬ) 

НУЖНЫ 
УБОРЩИЦЫ/
УБОРЩИКИ

Ночные смены 5/2
с 20:00 до 8:00

Зп от 5000–
6000 грн/мес
Телефоны:

(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:

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.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ЗМІНИ ТАРИФУ
Відповідно до Постанови НКРЕКП від 22.03.2017 р. про 

зміни  в  ліцензійних  умовах  провадження  господарської 
діяльності, КПП «Теплоенергопостач» повідомляє про на-
міри розрахунку та затвердження з 1 жовтня 2017 р. нових 
тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого 
опалення.

Директор КПП «Теплоенергопостач» Ю.М. Краснопольський

ВАКАНСІЇ В ІРПЕНІ
Виконавчий комітет Ірпінської місь-

кої ради оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантних посад:
- головного спеціаліста відділу по ро-

боті зі зверненням громадян управління 
надання адміністративних послуг та по ро-
боті зі зверненням громадян;
- адміністратора відділу адміністраторів 

управління надання адміністративних послуг та по роботі 
зі зверненням громадян.
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 знан-
ня Конституції України, Законів України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних  повноважень  відповідного  структурного 
підрозділу міськвиконкому.

Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, осо-
бова картка (форма затверджена Нацагентством України 
з питань державної служби від 5 серпня 2016 року №156) 
з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 
см,  копії  документів  про  освіту,  паспорта,  довідки  про 
присвоєння ідентифікаційного номера, декларація особи 
уповноваженої на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування за 2016 рік подається у порядку, ви-
значеному Законом України «Про запобігання корупції» (в 
електронному вигляді), копія військового квитка (для вій-
ськовослужбовців або військовозобов’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 конкурсу, 

розмір та умови оплати праці буде надано по тел.: 63-393.
Керуючий справами Д.М. Негреша

До Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи внесено зміни
Внести зміни до п. 2 Порядку оформ-

лення  і  видачі  довідки  про  взяття  на 
облік  внутрішньо  переміщеної  особи, 
затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів  України  від  1  жовтня  2014 
р.  №509  «Про  облік  внутрішньо  пе-
реміщених  осіб»  (Офіційний  вісник 
України,  2014  р.,  №81,  ст.  2296; 
2015  р.,  №38,  ст.  1145,  №70,  ст. 
2312; 2016 р., №23, ст. 904, №46, ст. 
1669, №101, ст. 3312), доповнивши після абзацу 8-го новими 
абзацами такого змісту:
«На отримання довідки мають право також студенти, учні 

професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися 
з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здій-
снюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташо-
вані на лінії зіткнення.
Студенти, які  здобували певний освітньо-кваліфікаційний 

рівень  і  мали  реєстрацію  місця  проживання  в  гуртожитках, 
після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, 
якщо  вони не  бажають  повернутися  до  попереднього місця 
проживання через обставини, зазначені в ст. 1 Закону».

Управління праці та соціального захисту населення ІМР

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Управління праці та соціального захисту населення Ір-

пінської міської ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади посадової особи місцевого самоврядуван-
ня – головного спеціаліста відділу персоніфікованого 
обліку пільгових категорій населення управління.

Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 
трьох років, знання державної мови, володіння ПК.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів 

з дня опублікування оголошення за адресою: 08200, Київ-
ська область, м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-б.

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

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ 
будь-яких марок в будь-якому стані: після ДТП,

не розмитнені, проблемні.

  ДОРОГО
(098)483-32-32
 (063)016-22-55

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МЯСНОЙ МАГАЗИН.

Требования:  аккуратность,  чисто-
плотность,  вежливость,  ответствен-
ность, владение компьютером,
Условия работы: с 9:00 до 20:00, по-
сменно (7 через 7), з/п  4000 грн/ мес. 
(за 15 рабочих дней).
Запись на собеседование по тел.: 
(066) 780-02-39.

ДРОВА. Тел.: (097) 06-08-468

ВОРОТА. ПАРКАНИ. Тел.: (096) 330-64-04

УВАГА – АКЦІЯ!
Огірки – 4,90 грн – 15, 16 липня

Мережа супермаркетів «Руслан»
м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г

вул. Соборна, 85
вул. Виговського, 9-а
вул. Матросова, 15-д


