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РЕДАКЦІЯ 

Не забудьте передплатити 
газету «Ірпінський вісник» 

на друге півріччя!
Вартість передплати 
На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн. 
На 6 місяців – 117 грн. 

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

ПЕРЕДПЛАТА 

Передплатний індекс – 35033

Лікар-психотерапевт
ГАЛІНОВСЬКИЙ
Валерій Михайлович

Ліцензія 
МОЗ України 
АВ№602609 від 
31.07.11 р.

Що і як 
фінансує

 Ірпінь?
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ГАЗ: користуєшся чи ні – ПЛАТИ! 

Авжеж, в Україні можуть, все таки, ввести абонентську плату на газ. 
Чинний тариф – 6,8 гривні за кубометр – розділять на дві складові. Окремо 
доведеться платити за сам газ і ще один тариф введуть на транспортування 
і розподіл (т. зв. абонплата). У результаті сам газ коштуватиме 6 гривень 
за кубометр, однак окрім цього щомісяця незалежно від споживання 
доведеться платити фіксовану суму – поки що від 20 до понад 100 гривень. 

Ф
от
о 
з 
ві
дк
ри
ти
х 
дж
ер
ел

24-25 серпня цього року в Бучі за ініціативою 
Бучанської міської ради та персонально 
Бучанського міського голови Анатолія Федорука, 
а також Національної спілки письменників 
України у Центральному міському парку міста 
відбудеться Третій Всеукраїнський фестиваль 
української книги «Книжкова Буча». 
У  рамках  фестивалю  заплановано  проведення 

«круглих столів», презентацій, автограф-сесій, зустрічей з відомими та по-
чаткуючими українськими письменниками, благодійні акції «Буча – дітям 
Сходу» і «Книжкова толока».
Втретє  відбудеться нагородження авторів літературною премією Шев-

ченківського лауреата Леоніда Череватенка, який проживав у Бучі.
Умови участі – безкоштовні: оргкомітет надає торгівельну палатку, сто-

ли та стільці. 
Заявки на участь у фестивалі подаються на e-mail: sv-kulida@meta.ua або 

за телефоном: (093) 939-16-88 (Куліда Сергій Володимирович).
Просимо підтвердити свою участь за вказаною електронною поштою.
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У зв’язку з аномальною 
спекою в Ірпені 
функціонують пункти 
охолодження, де бажаючі 
можуть трохи охолодитися 
після перебування на 
пекучому сонці і випити 
води з установлених в 
установах кулерів. 

Пункти охолодження в Ір-
пені можна знайти на базі за-
кладів охорони здоров’я
за такими адресами:
–  Садова,  38  (Ірпінська 

міська поліклініка),
–  Садова,  29  (Ірпінська 

міська дитяча поліклініка),

–  Ніжинська,  11  (амбула-
торія  загальної  практики  сі-
мейної медицини),
–  Михайлівська,  22  (ам-

булаторія загальної практики 
сімейної медицини),
–  Северинівська,  105-к 

(амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини).
На  базі  Управління  праці 

та  соціального  захисту  насе-
лення:  вул.  Д.  Попова,  26-б 
(видача води).
На  базі  Ірпінської  пожеж-

ної  частини:  вул.  Н.  Рибака, 
2-а (видача води).
В  Ірпінській  міській  раді: 

вул.  Шевченка,  2-а  (видача 
води).

10 вересня відбулася 36-та 
сесія Ірпінської міської 
ради. Пройшла вона 
швидко, оскільки було 
лише 12 питань, до того 
ж ретельно опрацьованих 
у профільних комітетах. 
Здебільшого йшлося 
про збалансування і 
раціональне використання 
коштів міського бюджету 
для забезпечення потреби 
в асигнуваннях на 
здійснення невідкладних 
заходів, зокрема 
соціально-економічного 
розвитку окремих 
територій і установ.

Приємна  новина  для  за-
хисників  зелених  зон:  депу-
тати  відмовили  ПРАТ  «Чер-
воний  мак»  у  поновленні 
договору  оренди  земельної 
ділянки  площею  0,5  га  для 
будівництва торгівельно-роз-
важального  комплексу  в  м. 
Ірпінь.  Землю  повернуто 
громаді,  мотивація:  «зазна-
чена  земельна  ділянка  не 
використовується за цільовим 
призначенням  та  міститься 
на  території  парку  культури 
і відпочинку «Перемога», яв-
ляє  собою потребу  територі-
альної громади міста Ірпеня, 

до того ж поблизу – місця за-
хоронень». 
Сесія внесла зміни і допов-

нення  до  Плану  діяльності 
з  підготовки  проектів  регу-
ляторних  актів  ІМР  та  її  ви-
конавчого  комітету.  Йдеться 
про  створення  умов  захисту 
і  відновлення  сприятливого 
для  життєдіяльності  людини 
довкілля, а саме: покращення 
санітарного стану  і мікроклі-
мату  міста,  зниження  рівня 
шуму,  збереження  об’єктів 
та  елементів  благоустрою, 
у  тому  числі  зелених  наса-
джень.  Метою  також  є:  впо-
рядкування  продажу  алко-
гольних  напоїв  і  тютюнових 
виробів у торгівельній мере-
жі  міста  шляхом  обмеження 

продажу у встановлений час, 
за  віковою  і  територіальною 
ознакою. А ще має відбутися 
регуляція  паркування,  його 
оплати  і  створення  умов  за-
хисту  власників  автотран-
спорту від необґрунтованого 
збільшення  цін  на  надання 
послуг із паркування. Один із 
проектів  регуляторного  акту 
спрямований  на  забезпе-
чення умов для  задоволення 
підприємницьких  ініціатив  у 
здійсненні торгівлі на терито-
рії міста Ірпінь.
А  ще  депутати  перевели 

на баланс КП «Муніципальна 
варта»  дефібрилятор,  а  це 
означає, що в разі раптового 
зупинення  серця у будь-кого 
в центрі міста буде кваліфіко-

вано надано допомогу ціною 
в життя.
Приємна  новина  для  за-

хисників тварин: КП «Служба 
захисту та лікування тварин» 
отримало  700  тис.  грн  на 
комплексне  вирішення  про-
блем безпритульних тварин.
Важливим  пунктом  робо-

ти  сесії  стало  внесення  змін 
у  «Місцеву  програму  запо-
бігання  і  ліквідації  надзви-
чайних  ситуацій  природного 
і  техногенного  характеру  чи 
терористичних проявів у місті 
Ірпінь  та  селищах  Ворзель, 
Гостомель,  Коцюбинське  на 
2016-2020 роки». 
Затверджено  новий 

кошторис витрат, а це, зокре-
ма  «Придбання  спецтехніки» 
на  320  тис.  грн,  створення 
міського  резерву  палив-
но-мастильних  матеріалів 
– 300 тис. грн на рік, відшко-
дування  підприємствам  або 
власникам  спеціальної  техні-
ки за її використання під час 
загрози/ліквідації  надзвичай-
них  ситуацій  –  500  тис.  грн 
на рік.
На  організацію  місць  ма-

сового відпочинку населення 
на  воді  та  на  поводження  з 
небезпечними  відходами  де-
путати дали «добро» у вигля-
ді щорічних 30  і 35  тис.  грн 
щорічно.
А ще  для  запобігання  ви-

никнення  пожеж  торфовищ 
будуть використовувати дро-
ни і квадрокоптери.  

Володимир КОСКІН

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

НА ЧАСІ

Усі зустрічі – 
невипадкові
«Все люди на свете связаны 

нитями судьбы. Эти невидимые 
глазу ниточки всё время соеди-
няют одни судьбы с другими и 

расплетают, и люди, сами того не замечая, почти каждый 
день знакомятся с одними и забывают других, тем самым 
вечно меняя свой плетеный рисунок этими волшебными 
ниточками.
Но бывает, что твоя нить уже крепко связана с чьей-то 

другой, хочешь ты того или нет, даже если ты с ней ещё 
совсем не знаком, это происходит тогда, когда вам было 
предначертано судьбой встретится. 
В каждой жизни мы ищем тех, с кем наши нити связаны 

не случайно, и находим их в каждой жизни, в разных ус-
ловиях, даже в разных мирах. Бывает даже, что несколько 
жизней связаны в один пучок с самого рождения, и с само-
го начала вам было предначертано встретится и прожить 
жизни вместе. И эти узы не только любовные, – может, вам 
просто «сказано» всю жизнь быть друзьями или даже веч-
ными врагами…
Поэтому не удивляйтесь, что какое-то незначительное 

событие или знакомство может изменить всю вашу жиз-
нь, ведь на свете не так уж и много простых случайностей, 
почти всё делается зачем-то… Никто не устоит перед при-
хотью Судьбы, она может творить, что захочет, и вам уже 
ничего с этим не поделать… Такова уж ваша судьба!»

… Ви не вірите у нашу молодь? Гадаєте, що у нас росте 
«втрачене» покоління? Чим більше спілкуюся з дітьми, тим 
більше дивуюся їм і розумію, як багато ми про них не зна-
ємо. І думаємо, що ми, дорослі, – талановитіші, сильніші і 
мудріші від них. 
Наведені кілька абзаців тексту –  фрагмент (практично 

без редагування) роману 13-річної дівчинки із Приірпіння 
«Жизнь – это бесконечная книга», – її першого твору, дві 
глави якого вона сором’язливо наважилася мені показати. 
Роман для дітей, в який юна авторка вкладає своє бачен-
ня цього світу і ролі людини в ньому. Який читається на 
одному подиху  і  затягує  у  свій ще по-дитячому чистий  і 
казковий, але вже такий мудрий світ. 
З  великою любов’ю авторка пише не  тільки про  сво-

їх героїв, а й про книги, які її надихнули спробувати і са-
мій узятися за слово. Як тут утриматися і не дати ще один 
фрагмент,  де  йдеться  про  перше  знайомство  головного 
персонажу із книгами, на той момент складеними у вели-
чезні коробки у незнайомому для неї маєтку? 

«Первое,  что  я  почувствовала,  заглянув  внутрь,  это 
очень приятный запах дерева и ещё чего-то,  смутно его 
напоминающего. Он настолько очаровывал, что я так и ос-
талась стоять в дверях, не в состоянии вступить в пределы 
комнаты.  И  когда,  наконец,  привыкла  к  полутемному 
освещению, смогла понять, откуда он... Это все коробки 
на шкафах, похожие на те, что стоят в комнате при входе. 
Они были очень разными и неповторимыми. В каждой из 
них было что-то свое, особенное. 
Казалось,  чтобы  пройти  всю  комнату,  понадобилась 

бы вечность. Шкафы стояли большущие, а верхние полки 
располагались настолько высоко, что их было невозможно 
увидеть... И вырезаны они были очень мастерски: с фи-
лигранными узорами, очень похожими на те, что были на 
входных  дверях.  Кое-где  к  ним  крепились фонарики  со 
свечкой внутри, стояли длинные переставные лестницы.
Но, как ни странно, здесь совершенно не было солнеч-

ного  света,  и  освещали  эту  комнату,  кроме фонариков, 
маленькие, но на удивление яркие светлячки! А если ещё 
немножко  приглядеться,  то  можно  было  заметить  зага-
дочный разноцветный свет, что загорался на мгновение в 
разных местах этой бесконечной комнаты через какой-то 
промежуток времени и приносил с собой то запах цветоч-
ной поляны или сухих листьев, а то даже летающие белые 
пушинки, в народе называемые снегом.
Эх,  на  эту  небывалую  красоту можно  было  смотреть 

вечно...  Но  почему-то  большую  часть  моего  внимания 
привлекали не  эти  великолепия,  а  странные  коробки на 
шкафах... Коробки, в которых, как оказалось, хранилось 
бесценное сокровище – книги!»…

Сьогодні стільки можливостей для розвитку дітей, чого 
не було ні в нашого покоління нині 30-річних людей, ні 
тим паче у наших батьків, для яких часто звичайна іграшка 
була недосяжною мрією! Тільки б нам не забракло уваж-
ності розгледіти у цих дітлахах  їхні  таланти! Тільки б не 
забракло часу, дні якого будуть їм за роки! Тільки б не за-
бракло терпіння і мудрості оберегти їх – ці безцінні скар-
би – від цинізму, жорсткості і небезпечних спокус світу до-
рослих… Щоб вони все ж реалізували свої сміливі задуми: 
прочитали  цілі  зачаровані  кімнати  добрих,  мудрих,  ро-
зумних книг, написали неперевершені романи, картини, 
симфонії, звели нові міста і дали життя новим – кращим 
від нас – людям.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ЄСЕНІНА, 30: 
суд визнав оренду і 
суборенду законною

ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!

Відповідно  до  постанови  Кабіне-
ту Міністрів України від 04.07.2014 
року №453 «Про внесення  змін до 
Порядку надання щомісячної адрес-
ної допомоги внутрішньо переміще-
ним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» щомі-
сячна адресна допомога з 7.07.2017 

року призначається і перераховується дітям з інвалідністю 
у  розмірі  прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили 
працездатність (станом на 1.07.2017 року розмір допомо-
ги складає 1312 грн).

Управління праці та соціального захисту населення ІМР

Де охолодитися в Ірпені 

На початку серпня 
Господарський суд 
Київської області 
розглянув справу про 
законність використання 
земельних ділянок 
на території Ірпеня 
по вул. Єсеніна, де на 
території землі, яка 
фігурувала в суперечці, 
вже побудовані два 
будинки ЖК «Єсенін», 
здані в експлуатацію 

і видані документи 
власникам квартир.
Звинувачення  висунете 

Прокуратурою  Київської  об-
ласті  відомому  забудовнику 
«Орлан-Інвест  Груп»  з  ініціа-
тиви  місцевих  активістів,  які 
позиціонують  себе  як  борці 
за  справедливість  проти  не-
законних забудов Приірпіння.
У позові прокурор просив 

визнати  недійсним  рішення 
Ірпінської  міської  ради  про 
надання  в  оренду  земельної 

ділянки, на якому забудовник 
побудував  багатоквартирні 
житлові  будинки,  і  визнати 
недійсними договори оренди 
і  суборенди  земельних  діля-
нок під забудовою.
Рішенням  Господарського 

суду  Київської  області  від  7 

серпня у задоволенні позову в 
частині визнання рішення не-
дійсним відмовлено, в частині 
визнання недійсними оренди 
і суборенди припинено за від-
сутністю предмета спору.

За інформацією 
«Українських новин»

ДЕПУТАТИ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА 
соціально-економічні заходи,
повернення землі і квадрокоптери
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Протягом січня-липня 2017 року підрозділами аудиту 
Київської області проведено 337 документальних 
перевірок, що на 382 перевірки менше, ніж за 
січень-липень 2016 року, в тому числі 94 планових 
та 243 позапланових перевірки. Зменшення кількості 
проведених перевірок свідчить про суттєве зниження 
фіскального тиску на платників податків області.

За  результатами  проведених  документальних  переві-
рок  донараховано  узгоджених  податкових  зобов’язань  в 
сумі 139 млн грн, у тому числі за актами звітного року – 80 
млн грн. 
Станом на 1 серпня поточного року 44,6 млн грн уже 

надійшли до бюджету  грошовими коштами. Крім того, в 
ході документальних перевірок  зменшено неправомірно 
задекларовані підприємствами збитки на суму
53,7 млн грн, що дозволить у майбутніх періодах упе-

редити несплату зазначених податків до бюджету, та змен-
шено суму від’ємного значення різниці між податковими 
зобов’язаннями та податковим кредитом із ПДВ в розмірі 
16,6 млн грн.
Крім того, за січень-липень місяць 2017 р. проведено 

1430 фактичних перевірок платників податків, які здійсню-
ють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування і 
послуг, за результатами яких до порушників податкового 
законодавства  застосовані  штрафні  санкцій  на  загальну 
суму 8,5 млн грн, з яких 4,3 млн грн сплачено до бюджету.

ГУ ДФС у Київській області

ІРПІНСЬКИЙ СУД ЗАСУДИВ 
ДО ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ 
ВБИВЦЮ 17-РІЧНОЇ ДІВЧИНИ
Таке  суворе  суддівське 

рішення  в  Ірпені  ухвалено 
вперше.  Вирок  винесено 
у  резонансній  справі  про 
вбивство  17-річної  Ірини 
Шульженко  у  Ворзелі  два 
роки  тому.  Судове  засідан-
ня  відбулося  8  серпня  під 
головуванням  заступника 
голови Ірпінського міського 
суду  Київської  області  Яни 
Шестопалової. Обвинуваче-
ний у скоєнні особливо тяж-
кого  злочину  –  мешканець 
Ворзеля  Олександр  Криць-
кий, 1995 року народження. 
Крім позбавлення  волі,  суд 
також  зобов’язав  Крицько-
го  відшкодувати  135  тисяч 
гривень, витрачених на по-
ховання  Ірини,  та  стягнути 
по  500  тисяч  гривень  на 
користь  кожного  з  батьків 
моральної шкоди. 

 За матеріалами ІА «ITV» 

ІРПІНЬ. НА ПІДГІРНІЙ 
ПОЦУПИЛИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
РЕШІТКИ
Не  встигли  ірпінці  поті-

шитися  щойно  відкритою 
новою  дорогою  по  вулиці 
Підгірній, як уночі 3 серпня 
зловмисники поцупили 5 ка-
налізаційних решіток.
«Ми  зафіксували  цей 

факт,  –  обурюється  заступ-
ник  начальника  КП  «Муні-
ципальна  варта»  Микола 
Ковальчук,  –  але  камеру  і 
вартового  біля  кожної  ре-
шітки не поставиш! Сьогодні 

о  8-й  ранку  начальник  від-
ділу  разом  з  інспектором 
та особовим складом їхали, 
щоб    виставити  новий  пост 
у  Парк  письменників,  згід-
но  з  новим  розпоряджен-
ням міського  голови.  Тоді  і 
виявили  цю  крадіжку.  Про-
інформували  по  службах. 
Балансоутримувач  напише  
заяву.  Будемо розбиратися. 
Дуже  прикро.  Камер  віде-
оспостереження там немає і 
на полі їх ставити не будеш. 
Цим і скористалися зухваль-
ці.  Треба шукати  у  пунктах 
прийому  металобрухту»,  – 
переконаний Ковальчук.

ГОСТОМЕЛЬ. ЗГОРІВ 
АВТОМОБІЛЬ
7 серпня у Гостомелі по 

вулиці  Миру  на  проїжджій 
частині  загорівся  приват-
ний  автомобіль  HYNDAI 
TUCSON.  Ліквідували  по-
жежу  рятівники  53-ДПРП 
селища  Гостомель.  По 
прибуттю  на  місце  поже-
жі    було  встановлено,  що 
існує  загроза  вибуху  газо-
вого  обладнання  палаю-
чого  автомобіля.  Завдяки 
професійній оцінці ситуації 
та  оперативним діям ряту-
вальників  вибух  газового 
обладнання  вдалося  попе-
редити  і  відвести  загрозу 
пересічному  населенню  і 
проїжджаючим  поряд  ав-
тотранспортним  засобам. 
Пожежу  ліквідовано.  Заги-
блих  і  потерпілих  немає. 
Причина  і  збитки  встанов-
люються.

З офіційних джерел

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

СПІЛЬНА СПРАВА

НАШІ ГОСТІ
КОРОТКО ПРО ВСЕ«УВАРОВСЬКИЙ ДІМ» 

відвідав граф Уваров
Все у земному житті 
повертається на свої 
кола. А головне – люди, 
особливо якщо їхнє 
повернення очікуване і 
бажане. Згадаймо Мішеля 
Терещенка, який змінив 
Францію на Україну, ставши 
навіть мером міста Глухова! 
А днями в Україну завітали 
ще два гостя із Франції, 
корені яких зберігаються і в 
нашій ворзельській землі. 
Справжньою сенсацією став 

візит  після  99-річної  розлуки 
прямих  нащадків  родів  Ува-
рових і Терещенків і відвідини 
святих для цих династій місць 
у  Києві,  селищах  Ємельчине  і 
Ворзель. 
У поїздку до України виру-

шили  двоє:  граф  Ігор  Уваров 
– син Жака Уварова і праправ-
нук  Сергія  Аполоновича  Ува-
рова, прах якого покоїться на 
старому  кладовищі  у  селищі 
Ємельчине,  та  Ваніла-Василія 
Шахматова-Щиринськи,  пря-
мий нащадок відомого в Укра-
їні роду промисловців  і меце-
натів  Терещенків.  Вони  зараз 
мешкають  у  Парижі,  куди  їх 
предків  закинули революційні 
події 1917 року. 
У  1910  р.  дочка  цукроза-

водчика-мецената  Федора 
Терещенка  20-річна  Наталя 
вийшла  заміж  за  27-річного 
графа Сергія Уварова. Про цей 
шлюб ходили різні чутки. Адже 
Терещенки,  будучи  одним  із 
найбагатших  родів  у  Росій-
ській імперії, не мали високих 
спадкових  титулів.  Тим  часом 
графський  рід  Уварових,  по-
чатки  якого  увібрали  древній 

рід  золотоординського  мурзи 
Мінчака Косаєвича – по чоло-
вічій лінії, і Михайла Ломоно-
сова – по жіночій, на початку 
століття  вважався  збіднілим. 
Та чи так це насправді? Судіть 
самі. 
Графському роду Уварових 

належало селище Ємільчіне, а 
ще – більшість невеличких сіл 
Новоград-Волинського  пові-
ту. За нинішніми вимірами це 
площа  понад  80000  га.  Крім 
того  батько  Наталчиного  на-
реченого  Сергій  Аполонович 
Уваров  був  відомою  і  шано-
ваною  при  імператорському 
дворі людиною. Після раптової 
смерті батька у 1900 р. Сергій 
Сергійович Уваров успадкував 
володіння, капітал, а до того ж 
на той момент він уже був пре-
дводителем  дворянства  Бер-
дичівського  повіту  Волинської 
губернії. Але головними чесно-
тами графа Уварова були його 
таланти:  він  був  віртуозним 
піаністом, завзятим театралом 
і поціновувачем прекрасного в 
мистецтві. У 1913 р. його об-
рали одним із директорів Київ-
ського  відділення  Російського 
музичного  товариства,  якому 
Сергій  Уваров  і  присвячував 
своє життя.
Саме у цей час молода по-

дружня пара придбала у Кар-
ла Септера будинок у Ворзелі, 
куди  було  дуже  зручно  доби-
ратися  новозбудованою  за-
лізницею.  Тим  більше,  що  на 
запропонованій  ділянці,  яка 
простягалася  аж  до  південно-
го  кордону  селища,  було  уже 
збудовано  невеличкий,  але 
гарний  ззовні  і  затишний все-

редині будиночок, що виділяв-
ся серед усіх ворзельських спо-
руд  як  архітектурна  перлина. 
Наталя  взялася  до  справ:  пе-
ред фасадом – фонтан, гравіє-
ві доріжки, алеї, засаджені рід-
кісними рослинами… А люди, 
що довідалися про її фах аку-
шерки,  почали  звертатися,  і 
вона  ніколи  не  відмовляла. 
Старі ворзеляни ще довго зга-
дували графиню-акушерку.
Про  Ворзель  і  його  істо-

ричний  зв’язок  із  династіями 
Уварових  і  Терещенків  гостям 
розповіли  у  колишньому  ма-
єтку  подружжя,  де  створений 
музей  «Уваровський  дім».  В 
експозиції музею дух славетної 
родини закарбований у світли-
нах,  документах  й  елементах 
інтер’єру. І граф Уваров, і Ва-
ніла-Василія  Шахматова-Щи-
ринськи були приємно вражені 
тим теплом  і шаною,  з якими 
зберігаються  артефакти  життя 
їхніх знаменитих предків. 
Гості  відвідали  Національ-

ний музей «Київська картинна 
галерея»,  який  розміщено  у 
родовому будинку Федора Ар-
темовича  Терещенка,  селище 

Ємельчине, де похований пра-
прадід графа  Ігоря Уварова,  і 
Ворзель. 
Під  час  відвідин  Ворзеля 

гостей  зустріли  із  хлібом-сіл-
лю  селищний  голова  Лариса 
Федорук і секретар ради Люд-
мила  Риженко.  «Це  була  при-
ємна зустріч звичайних людей, 
з якими хочеться спілкуватися 
на різні теми. А особливо звер-
тає на себе увагу  та повага,  з 
якою вони ставляться до мину-
лого  і  людей,  які  його  плека-
ють»,  –  зазначила Лариса Фе-
дорук по закінченню зустрічі. 
Сам  Ігор  Уваров  зазначив: 

«Ця  поїздка  перевернула  все 
наше життя. Ми навіть не очі-
кували, що колись нам вдасть-
ся  зануритися  у  минуле,  яке 
так  турботливо  зберігають 
люди  в  Україні. Особисто  для 
мене  ці  відвідини  відчинили 
двері у майбутнє».
І це – не просто слова. На-

ступна  і  публічна  зустріч  із 
нащадками  графського  роду 
Уварових  і  Терещенків плану-
ється на вересень.

Алла БАГІРОВА

АУДИТ: цьогоріч проведено удвічі 
менше перевірок

У Громадському центрі –
 нове дитяче свято 

5-6 cерпня у Громадському центрі по роботі 
з внутрішньо переміщеними особами в Ірпені 
був організований літній відпочинок для дітей. 
Проводилися різноманітні розвиваючі ігри, майстер-
класи, зокрема: розфарбовували камінці, робили 
капелюшки, готували фруктовий десерт і вітали 
літніх іменинників.

Основною метою Центру  є  інтеграція  внутрішньо пе-
реселених осіб у місцеву громаду, аби нові жителі Ірпеня 
якомога скоріше відчули себе повноправними й активни-
ми мешканцями міста. У місті мешкає понад сім тисяч вну-
трішньо переміщених осіб.
«У нас  є допомога психологічна, юридична  і  соціаль-

на.  Також  є  вивчення  іноземних мов  –  англійської  та  іс-
панської – для дітей і дорослих. Загалом людей приходить 
досить  багато,  які  об’єднуються  за  інтересами:  хтось  на 
майстер-клас, хтось – на кулінарію, хтось – на дитячі за-
няття, – зазначила Надія Філімонова, голова громадської 
організації «Фундація добрих справ». – За тиждень Центр 
приймає від 100 до 120 людей».
Центр для внутрішньо переміщених осіб працює з груд-

ня 2015 р. і є громадською ініціативою. Проект реалізу-
ється Благодійною організацією «Фундація добрих справ» 
у рамках Програми швидкого реагування  за фінансової 
підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Офіційний сайт ІМР

В ірпінських школах облаштовують 
спортивні майданчики 
В ірпінських школах №2 і 12 завершилися роботи 
з укладання штучного зеленого покриття на 
спортивних майданчиках.

1 серпня роботи тривали на обох майданчиках на те-
риторії навчальних закладів дуже активно. Наразі у двох 
школах залишається зробити розмітку поля  і встановити 
баскетбольні  щити  з  корзинами  і  сітками,  а  також фут-
больні ворота.
Варто зазначити, що за місяць учні всіх ірпінських шкіл 

матимуть можливість у новому навчальному році розпо-
чати уроки фізичного виховання на оновлених спортив-
них майданчиках.
На території навчально-виховного об’єднання «Освіта» 

в  Ірпені розпочалися роботи зі спорудження спортивних 
майданчиків.

ІРПІНЧАНКИ ДОЛУЧИЛИСЯ 
до тижня грудного 
вигодовування
В Ірпені у парку ім. В. 
Правика відбулося свято 
на підтримку грудного 
вигодовування. Мами 
немовлят зібралися, щоб 
послухати тематичні лекції, 
взяти участь у практикумах 
та отримати цікаві 
подарунки. Захід уже 
вкотре організовує Школа 
щасливого материнства 
«Happy Moms Club». 

«Можливість  грудного  ви-
годовування  –  це  неймовір-
ний  подарунок  від  природи, 
який отримало людство і яке 
відшліфоване  еволюцією  до 

ідеалу.  Це  не  лише  здорово 
для матері і дитини, не лише 
створює  унікальний  неви-
димий  зв’язок  між  мамою 
і  немовлям.  Це  також  дуже 
економно,  що  у  наш  час  не 
менш важливо», – розповідає 
організатор,  консультант  із 
грудного  вигодовування Ма-
рина Чепурна.
Нагадаємо,  що  з  1  до  7 

серпня  щорічно  проходить 
Всесвітній  тиждень  грудного 
вигодовування.  Запровадив 
цю чудову  традицію Всесвіт-
ній Альянс за Грудне Вигодо-
вування.

Інформаційне агентство ІТV

НОВІ МАРШРУТИ ПРИІРПІННЯ

На фото зліва на право: Л. Федорук, С. Соколенко, І. Уваров, 
В.-В. Шахматова-Щиринськи, О. Соколенко, Л. Риженко 
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На  тижні  у  мережі  Фей-
сбук  розгоряється  гаря-

ча дискусія: «SOS!!! Кому скар-
житись,  як  вирішити  питання, 
хто має досвід? Вже вдруге за 
4  роки  відключили  світло,  як 
боржникам,  хоча  боргу  за  4 
роки  не  було  жодного  разу. 
Записують  у  квитанціях  якісь 
свої покази лічильників, борг... 
Коли  звернулись  до  них  із 
цими  платіжками,  все  переві-
рили,  сказали,  що  в  кінці  мі-
сяця  перерахують,  і  все  буде 
добре. Сьогодні вдень без по-
переджень  відключили  буди-
нок від світла. Минулого року 
в той же день поїхали до них зі 
скандалом, заявами, доказами 
і  довели  свою  правоту.  Сьо-
годні  не  встигли.  На  гарячій 
лінії  навіть  заявку  не  хочуть 
реєструвати.  Лише  завтра  з  8 
години,  бо  вже  робочий  день 

закінчився.  До  кого  звернути-
ся?  Дістало,  що  ми  справно 
платимо, а послуги не отриму-
ємо. Порадьте, як діяти».
А реакції від людей такі: «Я 

написала  у  багато  ірпінських 
груп,  і  виявилося, що  з  таким 
стикалось  дууууже  багато  лю-
дей.  Але щось  дієве ще  ніхто 
не порадив. Тільки іти до них і 
доводити». «З якого дива я по-
винна доводити, що оплатила, 
досить  їм  зазирнути  в  особо-
вий рахунок, – прийшли гроші 
чи ні. Але я отримала дзвінок із 
шантажем, що відключать світ-
ло протягом години, якщо я не 
сплачу рекомендований аванс 
і не надам платіжки...»
І  в  такому  дусі...Спроба 

щось з’ясувати (скажімо, дізна-
тися про кількість боржників  і 
в  якому  випадку  «відрізають» 
світло,  та ще й негайно) в  Ір-

пінській РЕМ на Електриків, 2 
наштовхнулась на категоричну 
відмову  навіть елементарно 
вислухати запитання. Звісно, 
журналіст  попередньо  зателе-
фонував,  чемна  секретарка 
відповіла:  «Приїжджайте,  оби-
два шефи на місці».
Журналіст  «ІВ»  зайшов  до 

кабінету  і  відрекомендувався 
начальнику  Ірпінського  РЕМ 
Сергію Петровичу  Герасимен-
ку.  Однак  той,  абсолютно  не 
вникаючи  у  причину  появи 
представника  преси,  з  ходу 
відмовив  надати  будь-які  по-
яснення  чи  коментарі,  недер-
жавною мовою кинувши лише: 
«Подайте  официальный  за-
прос  с  вопросами  в  киевский 
офис». Цікаво, а якби я зайшов 
із прагненням повідомити, що 
тільки-но  обірвані  електроди 
впали  на  землю  і  смертельно 
коротять плазмовою змійкою? 
(як  це  сталося  напередодні 
у  подвір’ї  cусідки-пенсіонер-
ки)?.. 
Ні, пан Герасименко катего-

рично не бажав ні  слухати, ні 
вникати!!! Тільки офіційний за-
пит і тільки через Київ! Бо лише 
у столиці досконально знають, 
що  відбувається  на  місцях.  А 
на місцях  тоді  хто? Маріонет-
ки,  котрі  не  хочуть  чути,  що 
за проблема привела до вель-
мишановного  кабінету  пред-

ставника  комунальної  газети? 
Хоча Закон про пресу зобов’я-
зує  навіть  відомчих  князьків 
принаймні робити вигляд, що 
вони  на  щось  реагують,  на-
приклад, на насущні труднощі 
в царині електропостачання. 
Ну  що  ж,  зателефонуємо 

до  Києва  в  «Обленерго».  На 
сайті  подано  єдиний  телефон 
Кол-центру  (він  же  –  «Гаряча 
лінія»).  За  певного  терпіння, 
отже, не  з першої  спроби, ми 
пробилися, а перед тим на від-
повідному сайті дізналися, що 
«зателефонувавши  за  номе-
ром (044) 459-07-40, спожи-
вач  може  поставити  будь-яке 
запитання, висловити претензії 
до  обслуговування  чи  повідо-
мити про будь-яке порушення 
або  зловживання  з  боку  спів-
робітників компанії.
Майже по всіх позиціях до 

Києва полетіли наші претензії, 
повідомлення,  побажання  і 
пропозиції. І що далі? «А тепер 
ми переповімо те, що ви нам 
розповіли, тим, до кого ви не 
пробилися»,  –  пролунало  за-
певнення оператора.
Тим  часом,  поки  ми  отри-

мували  «кваліфіковану  від-
повідь»  з  Києва,  у  Приірпінні 
комусь  відрізали  світло, не  те 
нарахували  у  платіжці  або  ж 
сім’ї банально сиділи з різних 
причин  без  електроенергії... 
Літнім  людям  якось  не  до 
сайту  «Київобленерго»,  а  їхні 
діти та внуки навряд чи могли 
на  нього  зайти  за  відсутності 
електроенергії. А в Ірпені нема 
кому телефонувати, бо трубку 
не беруть... 
Для більшої «панорамності» 

ми  звернулися  до  ірпінської 
Муніципальної варти стосовно 
її взаємодії з Ірпінською РЕМ у 
разі  всіляких  електропроблем 
населення і форс-мажорів. По-
вірте, за півгодини спілкування 
до  чергового надійшло чимало 

скарг  на  адресу  «Київобленер-
го».
А  Микола  Ковальчук, 

в.о. начальника «МВ», повідо-
мив: «У нас є певні телефонні 
номери, безпосередньо – дис-
петчера  або  інженерів  Ірпін-
ської РЕМ, тому, якщо трапля-
ється  біда,  а  люди  не можуть 
дотелефонуватися  на  їхню 
«гарячу» чи службову лінію, ми 
телефонуємо,  у  нас  виходить 
це  трошки  краще,  там беруть 
слухавку  і  обіцяють.  Тобто  є 
сигнали від людей, ми їх, коли 
пощастить  прорватися,  доно-
симо,  лунає  відповідь:  «Вико-
наємо». По суті, ми вже самі як 
диспетчерська служба. 
Планові  вимкнення  елек-

троенергії  відбуваються  за 
графіком (про який населення 
зазвичай  не  знає,  адже  у  міс-
цеву  пресу  ця  інформація  не 
надсилається).  А  якщо  поза-
планові  (через  стихію,  аварії, 
форс-мажори),  то  енергетики 
відповідають:  «Ми  працюємо 
над відновленням». На цьому 
наша  функція  спілкування  з 
ними  закінчується,  якщо  про-
блему не вирішено, люди зно-
ву нам телефонують. 
Інші  служби  є  комунальни-

ми,  вони  щопонеділка  беруть 
участь  в  оперативних  нара-
дах,  тому  з  їхнім  керівництвом 
можна  безпосередньо  контак-
тувати. А  «Київобленерго»  –  це 
приватна  компанія-монополіст 
і  тому  вона  диктує  свої  умови. 
«МВ»  з  нею  партнерські  прак-
тично  не  співпрацює,  виконує, 
повторюю, диспетчерські функ-
ції,  оскільки  зв’язок  напряму 
з  «Київобленерго»  для  людей 
ускладнений,  тож  впливати  на 
них  неможливо,  хіба  що  через 
якісь звернення, листи, –  інших 
важелів немає.
Зауважу,  ми  теж  часто  не 

можемо  додзвонитися,  попри 
те,  що  маємо  окремий  номер, 
але вони  слухавку дуже рідко 

беруть,  тож далеко не  завжди 
вдається  повідомити  важливу 
інформацію  саме  в  Ірпінську 
РЕМ. 
Загалом  на  «Київобленер-

го»  немає  ніякого  впливу  з 
боку місцевого самоврядуван-
ня,  вони  рідко  комунікують, 
хіба  що  на  якихось  подіях  за 
присутності  міського  голови, 
кажуть:  «Так,  ми  готові,  да-
вайте  документацію».  Але  по 
факту  просто  маємо  приват-
ного монополіста, який тримає 
жорстку оборону, коли йдеться 
про «чаяния і нужды народа». 
Інша  річ,  комунальні  під-

приємства,  вони  доступні  і  з 
ними  набагато  легше  вирішу-
вати проблеми людей на рівні 
ЦНАПу, диспетчерських служб, 
живих контактів з керівниками. 
А до продавців електроенергії 
додзвонюєшся – і до побачен-
ня. От, скажімо, така «деталь». 
РЕМ обрізає гілки чи верхівки 
дерев,  які  заважають  повітря-
ним лініям електропередач, та 
потім той безлад не прибира-
ють,  телефонуєш  –  обіцяють. 
Отже, і в цьому випадку впли-
вати дуже важко, нема  такого 
механізму,  щоб  можна  було 
виписати  на  посадову  особу 
протокол  чи  припис,  аби  це 
спрацювало. Монополіст – ні-
куди не дінешся. Ось у Штатах 
у  приватній  будівлі  –  три  ру-
бильника,  не  сподобався  тобі 
постачальник  –  перемкнув,  у 
тебе  інший постачальник. На-
скільки  я  знаю,  в  Європі  істо-
рію з приватизацією пройшли 
давно,  вже  реприватизацію 
зробили, нема  такого, що по-
стачальник  енергії  не  вироб-
ник, а посередник. У Європі як 
мінімум  30%  акціонерів  –  це 
громада,  приватні  інвестори, 
вони впливають, немає такого, 
що  постачальна  організація 
– приватна і на неї не можуть 
вплинути органи місцевого са-
моврядування».

ТЕМА НОМЕРА

Володимир КОСКІН

Володимир КОСКІН

ЯКЩО ВІДРІЗАЛИ ЕЛЕКТРИКУ…
«Комунальне питання» нині заїдає всіх. Лякають платіжки із шаленими 
цифрами, іноді фантасмагорично великими. Ось нині знову загуділи соціальні 
мережі щодо оплати за електроенергію: і цифри шокують, і вивести ситуацію 
на чисту воду вельми складно. І наші читачі розповідають: то світло відрізали, 
то рахунки захмарні... Якщо з водопостачанням і водовідведенням, з 
центральним опаленням, вивезенням сміття якось можна розібратися (бо ж 
підприємства комунальні, на місці), то з «Київобленерго» не так просто 
порозумітися – воно у столиці.

ВОСЕНИ ПЛАТІЖОК 
за газ стане дві?
Незалежно від того, спалили 100 кубометрів або ж узагалі 
не витрачали газ, щомісяця доведеться платити. Таке 
нововведення вигідне тим, хто витрачає багато газу.

Втім,  поки  що  Націо-
нальна  комісія,  яка 

здійснює  державне  регулю-
вання  у  сферах  енергетики 
та  комунальних  послуг,  не 
змогла ухвалити проект нової 
методики розрахунку тарифу 
– абонплати за газ. Засідання 
НКРЕКУ  (4  серпня)  закрили 
достроково  через  активність 
представників  Федерації 
профспілок України, які вима-
гають не брати до розгляду на 
черговому  засіданні  постано-
ву про введення абонплати за 
газ і зупинити зростання тари-
фів в Україні.
До закриття було представ-

лено  проект  рішення,  згідно 
з  яким  тариф  на  послуги  з 
розподілу  газу  (абонплату) 
пропонується  розраховувати, 
виходячи  не  з  максимальної 
приєднаної  потужності,  тобто 
максимального  споживання 
газу  всіма  приладами  спожи-
вача  (як  це  пропонувалося 
раніше), а на основі замовле-
ної потужності, яку визначить 
комісія.
Відтак  для  споживача,  у 

якого є лише газова плита (не-
залежно від наявності або від-
сутності  лічильника),  замов-
лена  потужність  становитиме 
1,2 кубічних метри на годину, 
тоді як раніше було значення 
2,5 кубічних метри на годину.
Для інших категорій спожи-

вачів (у яких крім плити може 
бути  газова  колонка  або  ко-
тел) було запропоновано такі 

діапазони  замовленої  потуж-
ності – до 2,5 кубічних метри 
на годину; від 2,5 до 4 кубіч-
них метри на годину; від 4 до 
6  кубічних  метри  на  годину; 
від 6 до 10 кубічних метри на 
годину; від 10 до 16 кубічних 
метри на годину.
Нагадаємо,  28  березня 

2017  року  Національна  ко-
місія,  що  здійснює  державне 
регулювання  у  сферах  енер-
гетики  та  комунальних  по-
слуг,  ухвалила  рішення  про 
затвердження за новою мето-
дологією  тарифів  на  послуги 
розподілу  природного  газу 
для газорозподільних підпри-
ємств, розрахованих на осно-
ві приєднаної потужності.

ДО ЧОГО ПРИЗВЕДЕ ВВЕДЕННЯ 
АБОНПЛАТИ ЗА ГАЗ: ДУМКА 
ЕКОНОМІСТА
«У  введенні  абонплати  на 

газ зацікавлені, в першу чергу, 
енергетичні монополісти. Од-
нак,  враховуючи  ту  популіст-
ську  політику,  яку  проводить 
уряд  Гройсмана,  це  рішення 
відстрочать.  Тим  більше,  що 
з  1  жовтня  є  плани  підвищи-
ти тарифи на газ ще на 19%. 
Тому в таких умовах введення 
абонплати виглядає менш ре-
алістично», – таку думку сайту 
«24»  повідомив  економічний 
експерт Андрій Новак.
Як зауважує експерт, абон-

плата  дуже  вигідна  саме  мо-
нополістам.  Адже  в  такому 

разі  споживач  платить  неза-
лежно від обсягів споживання, 
але  потім,  якщо  він  спожив 
менше  газу,  то  кошти  йому 
повертаються.
«Однак  повернення  ко-

штів  споживачу  залежить  від 
розміру  абонплати.  Можна 
встановити  мінімальну  межу, 
тоді  ніяких  повернень  не 
буде. Але для монополістів на 
енергетичному ринку це зруч-
но,  оскільки  вони  отримують 
гроші наперед і можуть ними 
оперувати.  Це  дозволяє  пе-
редбачати  неплатоспромож-
ного  споживача.  Тобто  таким 
чином  вже  за  місяць  можна 
виявити  потенційного  борж-
ника».

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗРОСТАТИМЕ
За  словами  економічного 

експерта, таким чином від по-
стачання  газу  можна  відклю-
чати  і  звичайного  споживача 
навіть  у  багатоквартирному 
будинку. Водночас підвищен-
ня тарифів на енергоресурси, 
в тому числі і на газ, призвели 
лише до зростання заборгова-
ності.
Заборгованість  споживачів 

за  газ  зростає  тому, що  купі-
вельна  спроможність  падає. 
Ми повторюємо ситуацію по-
чатку 90-х років, коли в окре-
мих містах України заборгова-
ність була у 80% споживачів. 
Зрештою, все звелося до того, 
що  не  було  іншого  виходу, 

як списати ці борги. Держава 
зараз  діє  надто  легковажно. 
Через  значне  підвищення 
тарифів вона може знову от-
римати  ситуацію,  коли  дове-
деться списувати борги через 
неплатоспроможність  спожи-
вачів.
При  цьому,  на  думку  екс-

перта, аргументи влади щодо 
необхідності  підвищення  цін 
на  енергоносії  не  витриму-
ють  критики.  Зокрема,  аргу-
мент,  що  це  приведення  цін 
до  ринкових  –  обман.  «Тому 
що  в  Україні  немає  енерге-
тичного  ринку  як  такого,  а  є 
монополісти  в  кожній  галузі. 
По-друге,  це  не  приведення 
цін до рівня європейських, як 
запевняють  українців.  У  нас 
не  європейська  собівартість 
продукції».
Однак,  наголошує  Андрій 

Новак,  відтермінування  вве-
дення абонплати на газ зале-
жить  від  політичної  ситуації. 
Непопулярні  дії  уряду  коре-
гуються  з  політичною  ситу-
ацією.  Якщо  українців  чекає 
парламентська  передвиборча 
кампанія, про що активно го-
ворять,  то  абонплату  на  газ 
поки що не вводитимуть. Тим 
більше,  що  голова  Кабміну 

Гройсман має політичні амбі-
ції.
Ще нагадаємо, 28 березня 

2017 року НКРЕКП вирішила 
ввести в дію абонплату за роз-
поділ газу. Втім, пізніше комі-
сія повідомила, що має намір 
відтермінувати введення або-
нентської  плати  за  користу-
вання  газовою  інфраструкту-
рою як мінімум на 3 місяці.
Та  ось  знову  хмарою  на-

сунулося введення абонплати 
за  газ,  що  означає  чергове 
затягування пасків українцям. 
Щоправда,  і  тепер  його  від-
клали  на  місяць.  Профільній 
нацкомісії не вдалося прийня-
ти методику нарахування цьо-
го платежу. Засідання закрили 
достроково  через  скандал.  Із 
вимогою  зупинити  зростання 
тарифів  в  Україні  прийшли 
кілька сотень активістів. 
«Немає  жодної  прозорої 

формули.  Тарифи  повинні 
бути справедливими і соціаль-
но  орієнтованими»,  –  заявив 
Олександр  Кухарук,  пред-
ставник  федерації  незалеж-
них  профспілок  України.  За 
підрахунками, за рік розцінки 
на гарячу воду і опалення під-
вищено вдвічі, електроенергія 
подорожчала  більш  ніж  на 
половину,  а  водопостачання 

більш ніж на третину. А тут ще 
й новини про введення абон-
плати за підключення до газо-
вих мереж. 
«Користуємося  ми  га-

зом  або  виїхали  кудись,  в 
будь-якому  випадку  плати-
мо абонплату. Це нібито для 
того,  щоб  утримувати  кому-
нікації.  Однак,  багато  людей 
у  сільській  місцевості  та  у 
приватному  секторі  роблять 
проект,  проводять  технічне 
забезпечення, ведуть труби – і 
платять за все це, – зауважує 
Сергій  Павленко,  голова  фе-
дерації  незалежних  профспі-
лок України. 
Але,  як  бачимо,  до  непід-

йомних  тарифів  наполегли-
во  додають  чергову  новацію 
про введення  абонплати.  І  її, 
як  видно,  продавлять.  Коли? 
Відповідь  поки  розпливчаста 
– поживемо, побачимо. Згори 
обіцяють  певну  процедуру, 
коли, мовляв,  кожне  газороз-
подільче  підприємство  буде 
зобов’язане  оприлюднити 
розрахунки  своїх  тарифів, 
провести  їх  громадське обго-
ворення.  Натомість  чимало 
експертів прогнозують, що до 
початку опалювального  сезо-
ну  ми  всі  вже  матимемо  цю 
абонентську плату...

ЦІНА ПИТАННЯ

Фото з відкритих джерел
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«Надходження  власних 
доходів  міського  бюджету  в 
першому  півріччі  2017  року 
зросли на 41,9% порівняно з 
аналогічним  періодом  мину-
лого року, що на 46,5 млн грн 
більше», – пояснює начальник 
фінансового  управління  ІМР 
Євгенія Данилюк.
Такий  показник  є  ви-

щим  середнього  по  Україні 
(33,8%).
Власні  надходження  за 

І  півріччя  2017  року  ви-
конано  на  118,5%  при 
затвердженому  плані 
133  061  800  грн,  фактично 
надійшло  157  633  600  грн. 
Перевиконання  становить 
24 571 800 грн. З урахуван-
ням  офіційних  трансфертів, 
надходження  загального  та 
спеціального  фонду  скла-
ли  за  І  півріччя  2017 року  – 
386 986  400 грн. Виконання 
видаткової частини становило 
– 334 373 000  грн. 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА,
ЯКІ НАПОВНЮЮТЬ 
МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Найбільшими статтями до-

ходів  у  І  півріччі  2017  року 
були: 
•  податок  на  доходи  фі-

зичних осіб (ПДФО), 
• єдиний податок, 
•  податок  на  землю  та 

орендна плата, 
• зарахування частини ак-

цизного  податку  з  виробле-
ного  в  Україні  та  ввезеного 
на  митну  територію  України 
пального.
У  структурі  власних  до-

ходів  міського  бюджету 

ПДФО  займає  найбільшу 
частку  –  69,38%,  тобто  це 
109 362 200  грн, що більше 
у  порівнянні  з  аналогічним 
періодом на 32 731 300 грн. 
Для  нашого  бюджету  нор-
матив  відрахувань  цих  над-
ходжень  становить  60%  (до 
державного  відраховується  – 
25%,  до  обласного  бюджету 
– 15%). 
Основним  фактором 

зростання  надходжень  з  по-
датку  на  доходи  фізичних 
осіб є підвищення мінімальної 
заробітної плати та зростання 
фонду оплати праці. Це єди-
ний  податок,  по  якому  дер-
жава здійснює механізм гори-
зонтального  вирівнювання. 
Що  це  означає?  Із  місцевих 
бюджетів  із  значним  рівнем 
надходжень на одного жителя 
передбачається  реверсна  до-
тація до державного бюджету. 
«З нашого бюджету за І півріч-
чя вилучено коштів (реверсна 
дотація)  до  Державного  бю-
джету  в  сумі  5  058  400  грн. 
Система  вирівнювання  по-
даткоспроможності  має  на 
меті  сприяти  зацікавленості 
місцевих органів  влади  залу-
чати додаткові надходження і 
розширяти  наявну  базу  опо-
даткування»,  –  додає  Євгенія 
Данилюк. 

ЯК ЗМІНИЛИСЯ МІСЦЕВІ 
ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Рішеннями Ірпінської місь-

кої ради, у зв’язку з установ-
ленням  мінімальної  заро-
бітної  плати  (далі  –  МЗП)  у 
3200 грн, були змінені розмі-
ри місцевих податків і зборів, 
зокрема: 

–  ставки податку на неру-
хоме майно, відмінне від  зе-
мельної ділянки з 1% на 0,5% 
МЗП;
– збору за місця для парку-

вання  транспортних  засобів 
в  м.  Ірпінь  з  0,03  на  0,96% 
МЗП;
–  ставка  єдиного  податку 

в м. Ірпінь для І-групи з 10% 
МЗП  на  10%  прожиткового 
мінімуму; 
– ставка єдиного податку в 

м. Ірпінь для ІІ-ї групи з 20% 
МЗП на 10% МЗП;
– ставка транспортного по-

датку з 750 МЗП на 375 МЗП.
При  плануванні  видатко-

вої частини основною метою 
було  збереження  соціаль-
ної  спрямованості  міського 
бюджету в балансі  з його  ін-
вестиційною  складовою, 
розв’язання  проблем  житло-
во-комунального  господар-
ства.
На захищені статті за I пів-

річчя спрямовано 93% коштів 
загального  фонду  міського 
бюджету – 244 314 500  грн. 
Питома  вага  заробітної  пла-
ти  з нарахуваннями на неї  в 
загальнобюджетних  видатках 
загального  фонду  складає 
41% – 106 433,800  грн; ме-
дикаменти  –  820  300  грн; 
енергоносії – 17 632 500 грн); 
поточні трансферти населен-
ню – 118  373,700 грн; харчу-
вання – 1 054,200 грн.

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА 
ПРОГРАМА «ТУРБОТА»
На  виконання  її  заходів 

використано  535  800  грн,  а 
саме: 

►  надання  матеріальної 
допомоги  у  зв’язку  з  тяжки-
ми  побутовими  умовами,  на 
лікування та поховання мало-
забезпечених верств населен-
ня – 514 700 грн, 
► на квіткову продукцію з 

нагоди виводу військ з Афга-
ністану – 2 000 грн, 
► на відшкодування житло-

во-комунальних  послуг  осо-
бам, які беруть безпосередню 
участь у бойових діях (АТО), і 
батькам, чиї діти загинули під 
час бойових дій у республіці 
Афганістан – 7 500 грн, 
►  на  придбання  продук-

тових  наборів  для  інвалідів  і 
ветеранів Великої Вітчизняної 
війни до свят – 1  100  грн. 

ОСВІТНЯ І МЕДИЧНА 
СУБВЕНЦІЯ
Освітньої  субвен-

ції  на  рік  передбачено  – 
59730,3  тис.  грн,  надійшло 
за  І  півріччя  2017  року  – 
36789,40  тис.  грн. Медичної 
субвенції передбачено на рік 
67879,3 тис. грн,  надійшло – 
33935,5  тис.  грн.  Відповідно 
до внесених змін до Бюджет-
ного  кодексу,  значна  частка 
видатків  по  утриманню  цих 
двох галузей перекладено на 
фінансування  місцевим  бю-
джетам  за  власний  рахунок. 
За  рахунок  освітньої  субвен-
ції в цьому році фінансується 
лише  заробітна  плата  педа-
гогічних  працівників  шкіл,  а 
заробітна  плата  інших  пра-
цівників,  комунальні  послу-
ги,  енергоносії,  утримання, 
обслуговування  навчальних 

закладів здійснюється за раху-
нок міського бюджету. 
Медична субвенція перед-

бачається на всі статті витрат, 
за  винятком  комунальних 
послуг  та  енергоносіїв,  які 
підлягають  фінансуванню  з 
міського  бюджету.  Передача 
фінансування за рахунок ко-
штів  місцевого  бюджету  ви-
датків на оплату комунальних 
послуг  енергоносіїв  охорони 
здоров’я,  а  також  видатків 
освіти,  лягає  додатковим  на-
вантаженням  на міський  бю-
джет. 
«Тому  одним  із  пріорите-

тів  є  розроблення  заходів  із 
енергозбереження  в  бюджет-
ній  сфері,  що  дасть  значну 

економію  в  майбутньому,  – 
зауважує  Євгенія  Василівна. 
–  В  бюджеті  цього  року  за-
плановано понад 30 млн грн 
на  комунальні  послуги  та 
енергоносії, які можна було б 
спрямувати  на  інші  цілі.  Вже 
підписано  першу  кредитну 
угоду з НЕФКО щодо залучен-
ня міжнародної позики задля 
здійснення  таких  заходів  по 
3-х  навчальних  закладах  та 
погоджено  з  Міністерством 
фінансів  України  підписання 
другої позики, кошти якої бу-
дуть  спрямовані  на  заходи  з 
енергозбереження в усіх уста-
новах  бюджетної  сфери,  які 
потребують таких заходів.

ЗМІНИ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
У бюджеті на друге півріч-

чя були передбачені  видатки 
на  фінансування  заходів  з 
підготовки  освітніх  закладів 

до  нового  навчального  року 
(на  придбання  шкільних  ме-
блів, обладнання, заміна кот-
лів, вузлів обліку  газу  тощо). 
Передбачено  кошти  на  про-
ведення заміни аварійних ді-
лянок теплової мережі по вул. 
Миру,  капітальний  ремонт 
покрівлі  житлових  будин-
ків  по  вул.  Варшавській,  69, 
Ніжинській,  6,  Миру,  2,  По-
кровській, 7. Виділено кошти 
на  заходи  з  питань  надзви-
чайних  ситуацій,  оборонної 
та  мобілізаційної  роботи.  За 
поданням  головних  розпо-
рядників  коштів  здійснено 
перерозподіли статей витрат. 
Також  кошти  були  виділені 
охороні здоров’я на придбан-
ня медичних препаратів – для 
лікування  важкохворих  на 
туберкульоз  та  онкологічні 
захворювання.

САМОВРЯДУВАННЯ

ЩО І ЯК ФІНАНСУЄ ІРПІНЬ
Минуло перше фінансове півріччя 2017 року. Що відбувається з міським 
бюджетом? Ірпінська міська рада розглянула і схвалила Звіт про 
виконання міського бюджету і внесла зміни до рішення «Про міський 
бюджет м. Ірпінь 2017» від 22.12.2016 р. 

Володимир КОСКІН

Сервіс  дозволяє  записа-
тися  в  електронну  чергу, 
заповнити  заздалегідь  усі 
необхідні  документи  (щоб 

не треба було на місці «ксе-
рити») і здійснити оплату.
На  сайті  iGov  можна 

замовити  оформлення 

біометричного  паспорта 
у  Києві  та  10-ти  облас-
тях:  Дніпропетровській, 
Запорізькій,  Київській, 
Львівській,  Одеській,  Пол-
тавській,  Тернопільській, 
Харківській,  Херсонській  і 
Хмельницькій.
Послуга  замовлення 

біометричного  паспорту 
доступна  за  цим  посилан-
ням:    igov.org.ua/service/176/
general.

КРОК 1
Оберiть  свiй 

регiон.
Увiйдiть  у  систе-

му зручним для Вас 
способом:
► за допомогою BankID;
► за допомогою ЕЦП;
►  за  допомогою  нового 

паспорта  у  виглядi  ID-карт-
ки.
Обираєте підрозділ ДМС, 

в  якому  бажаєте  отримати 

закордонний  паспорт,  і  за-
повнюєте коротку форму:
►  ваші  контактні  дані 

(email і телефон);
►  вказуєте  дату  та  час,  у 

які Вам буде зручно прийти 
до  Державної  Міграційної 
Служби  (ДМС) для підпису  і 
подання заяви.

КРОК 2
Ви  отримаєте 

листа  на  пошту,  в 
якому  буде  вказа-
но:
► документи, які 

необхідно принести з собою 
для  оформлення  закордон-
ного паспорта;
► розмір збору і реквізити 

для сплати;
► посилання на зразок за-

яви для оформлення  закор-
донного паспорта.
Також  у  листі  буде  опи-

сано,  як  скасувати  заявку, 
якщо Ви не маєте можливо-

сті з’явитись у обраний день 
і час.

КРОК 3
Ви  приходите 

до  підрозділу  мі-
граційної  служби 
в  обраний  час  із 
документами,  що 

зазначені в листі,  та сплаче-
ними квитанціями.
Співробітник  вносить  не-

обхідні дані до програми для 
оформлення  закордонних 
паспортів.
Вам потрібно надати такі 

документи:
► оригінал і копію паспор-

та громадянина України;
►  паспорт  громадянина 

України для виїзду за кордон 
(за наявності);
► оригінал і копію індиві-

дуального  податкового  но-
меру (ІПН);
► квитанцію про сплату з 

мокрою печаткою банку, де 
Ви зазначені як платник;

► а також роздрукувати та 
заповнити  заяви,  посилання 
на які буде надіслано у листі.
Вам не потрібно реєстру-

ватись  в  електронній  черзі 
на  місці.  Вашого  запису  че-
рез  iGov  на  конкретний  час 
достатньо.

КРОК 4
Після  опрацю-

вання  всіх  зібра-
них  даних  і  виго-
товлення  самого 
паспорта  Вам  до-

ведеться  ще  раз  відвідати 
міграційну  службу  і  забрати 
Ваш  новий  паспорт,  готов-
ність якого можна перевіри-
ти  за    посиланням:  dmsu.
gov.ua/services/docstate.
html.

Дмитро ХРИСТЮК, 
Перший заступник 

Ірпінського міського голови

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
Як отримати біометричний 
паспорт через Інтернет?
Запрацювала система iGov, яка дозволяє 
замовити біометричний закордонний паспорт у 10-
ти областях і в Києві. На сайті електронних послуг 
можна заповнити анкету і оплатити квитанції.

Платять за землю, акци-
зи, майно, прибуток...
• за землю (земельний 
податок і орендна плата) 
фактично надійшло 
13 768 400 грн; 
• єдиного податку – 
22 524 800 грн; 
• акцизного податку з реа-
лізації суб’єктами госпо-
дарювання підакцизних 
товарів – 4 730 800 грн; 
• інших податків (тран-
спортного, на нерухоме 
майно, на прибуток 
комунальних підприємств, 
частини чистого прибутку 
та інших податків) надійш-
ло 7 247 400 грн. 

На житлово-комунальне господарство із загального фонду міського бюджету 
за I півріччя 2017 року використано 13795 300 грн, у тому числі:

освітлення вулиць 
міста – 2 079 700 грн

придбання дитячих май-
данчиків згідно з про-
грамою «Громадський 
бюджет на 2017 рік» – 
20  300 грн

поточний ремонт 
доріг міста – 
2  503 900  грн

благоустрій міста – 
5 317 200 грн

утримання і розвиток 
зелених насаджень, ви-
далення аварійних дерев 
– 3 802 500 грн виконання  заходів 

Програми  «Пово-
дження  з  безпри-
тульними  тварина-
ми  в  м.  Ірпінь  на 
2017-2020  роки» 
– 71 700 грн

освіта – 
2 866 300 грн

охорона
здоров’я –
407 300 грн

бібліотеки – 
91 000 грн

благоустрій 
міста – 
1 428 200 грн

капітальний 
ремонт житло-
вого фонду – 
950 100 грн

утримання 
і розвиток 
інфраструктури 
доріг – 
19887 400 грн

внески до ста-
тутного капіталу 
комунальних 
підприємств – 
7 079 500 грн

реалізація 
заходів щодо 
інвестиційно-
го розвитку 
територій – 
6 070 200 грн

утримання
комунальних
спортивних 
споруд – 
236 800 грн

На ключові галузі використано
 39 016 800 грн бюджету розвитку:
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СЕРЕДА, 16 СЕРПНЯ

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».
10.35 «Мiняю жiнку 4».
11.50 «Мiняю жiнку 4».
13.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
14.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
15.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
16.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.10 Драма «Марта, Марсi 
Мей, Марлен». (16+).

Iнтер
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
10.10 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Серафима Прекрас-
на». (16+).

Канал "Україна"
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 «Мiж любов̀ ю i не-
навистю». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
7.05 «Все буде добре!»
9.05 «Україна має талант! 3».
11.45 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
13.35 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».
0.50 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».

ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ

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».
10.30 «Мiняю жiнку 4».
11.45 «Мiняю жiнку 4».
13.00 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
14.00 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
15.00 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
16.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.10 Драма «Судове обвину-
вачення Кейсi Ентонi». (16+).
1.00 Драма «Судове обвину-
вачення Кейсi Ентонi». (16+).
4.45 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
10.10 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Серафима Прекрас-
на». (16+).

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 «Мiж любов̀ ю i не-
навистю», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.55 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.45 «Україна має талант! 3».
12.10 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
14.00 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».

22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
1.05 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».

Новий канал
2.55 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
10.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Тернер i Хуч».
23.00 Х/ф «Черговий тато».
0.45 Х/ф «Домашнiй арешт».
2.50 Служба розшуку дiтей.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Х/ф «Крижанi солдати». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Крижанi солдати». 
(16+).
13.30 Т/с «Чужi крила». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Чужi крила». (16+).
17.45 Т/с «Сильнiше вогню». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Сильнiше вогню». 
(16+).
22.30 Х/ф «8 мiлiметрiв». 
(18+).
1.05 Х/ф «Велика справа». 
(16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.50 Х/ф «Дракони i пiдзе-
мелля».
14.50 Х/ф «У пошуках скарбiв 
нiбелунгiв». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.25 Х/ф «Некерований».
23.20 «Загублений свiт».
0.20 Д/ф «Помста природи».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).

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».
10.45 «Мiняю жiнку 4».
12.00 Мелодрама «Iнша 
жiнка». (16+).
15.50 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.10 Драма «На гребенi». 
(16+).
1.20 Драма «На гребенi». 
(16+).
5.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

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 «Секта». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Секта». (16+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.15 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Серафима Пре-
красна». (16+).
3.20 «Вдалий проект».

Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Ляльки». (12+).
14.45 Т/с «Буде свiтлим 
день», 1 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Буде свiтлим 
день».
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiж любов̀ ю i не-
навистю», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Форсаж». (16+).
1.30 Сьогоднi.
2.20 «Говорить Україна».

СТБ
5.25 «Все буде добре!»
7.20 Х/ф «Осiннiй вальс». 
(16+).
9.25 «Україна має талант! 4».
13.20 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Хата на тата».
1.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».

6.50 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.40 Kids̀  Time.
7.45 Х/ф «Чого хочуть жiн-
ки».
10.10 Х/ф «Свекру-
ха-монстр». (16+).
12.00 Х/ф «Зiзнання». (16+).
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Пастка для 
батькiв».
23.20 Х/ф «Домашнiй 
арешт».
1.30 Х/ф «Улюбленцi Аме-
рики».

ICTV
7.00 Факти.
7.45 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10 Х/ф «Убивча швид-
кiсть». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Убивча швид-
кiсть». (16+).
13.55 Х/ф «Куля в лоб». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Нестримнi 3». 
(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 «Сильнiше вогню». 
(16+).
22.30 Х/ф «Работоргiвля». 
(16+).
0.35 Т/с «Лас-Вегас». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «Вiн, Вона i телевi-
зор».
11.30 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбiв Угарiта». 
(16+).
13.20 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробницi Ехнато-
на». (16+).
15.15 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зiрка». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.25 «Загублений свiт».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.25 Х/ф «Повстання пла-
нети мавп». (16+).
23.25 Х/ф «Динокрок проти 
динозавраа». (18+).
1.10 «Територiя обману».
2.10 Х/ф «Ярослав Мудрий».

НТН
6.20 Т/с «Охоронець 3». 
(16+).
9.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
11.50 «Страх у твоєму домi».
13.35 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.30 Т/с «Розвiдники». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елеме нтарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).
1.55 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.45 «Свiдок».

ПОНЕДIЛОК, 14 СЕРПНЯ ВIВТОРОК, 15 СЕРПНЯ

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».
10.35 «Мiняю жiнку 4».
11.50 «Мiняю жiнку 4».
13.05 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
14.05 Т/с «Центральна 
лiкарня». (16+).
15.05 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
16.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
22.10 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
23.10 Драма «Небезпечнi 
сни». (16+).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
10.10 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».

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 «Мiж любов̀ ю i 
ненавистю», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.40 «Україна має талант! 
4».
12.50 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».
13.45 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
20.35 «Вагiтна у 16».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Вагiтна у 16».
23.10 «Доньки-матерi».
0.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
0.55 «Мiстичнi iсторiї 5» з 
Павлом Костiциним».

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 Т/с «Щасливi разом».
10.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Черговий тато».
22.45 Х/ф «Важкi пiдлiтки». 
(16+).

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Х/ф «Велика справа». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Велика справа». 
(16+).
13.30 Т/с «Танцi марiоне-
ток». (16+).
15.20 Т/с «Чужi крила». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Чужi крила». 
(16+).
17.40 Т/с «Сильнiше вогню». 
(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 «Сильнiше вогню». 
(16+).
22.25 Х/ф «Крижанi солда-
ти». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.05 Х/ф «У пошуках бурш-
тинової кiмнати». (16+).
15.15 Х/ф «Повстання плане-
ти мавп». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.25 Х/ф «Вiйна богiв». 
(16+).
23.25 «Загублений свiт».

НТН
6.25 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».
7.55 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Кримiналiст». 
(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАМА 14–20 СЕРПНЯ



№  32.  11  серпня 2017 року 7 ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

Новий канал
2.55 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Сiмейка Крудс».
6.00 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «Щасливi разом».
10.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Двоє: Я i моя тiнь».
23.00 Х/ф «Тернер i Хуч».
1.00 Х/ф «Штучний розум».

ICTV
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 «48 годин». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «48 годин». (16+).
13.30 Т/с «Чужi крила». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Чужi крила». (16+).
17.40 Т/с «Сильнiше вогню». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Сильнiше вогню». 
(16+).
22.30 Х/ф «Арена». (18+).
0.35 Х/ф «8 мiлiметрiв». 
(18+).
2.40 Дивитись усiм!
3.25 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.30 Х/ф «Некерований».
15.25 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 «Бандерлоги».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.25 «Флойд Мейвезер та 
Конор МакГрегор. Перед 
двобоєм».
22.25 Трансляцiя матчу 
Лiги Європи УЄФА. Плей-оф. 
Марiтiму (Португалiя) - Дина-
мо (Київ).
0.25 «Територiя обману».
2.25 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу».
3.35 «Облом.UA».

НТН
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.30 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+) 
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».

П`ЯТНИЦЯ, 18 СЕРПНЯ СУБОТА, 19 СЕРПНЯ

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».
10.35 «Мiняю жiнку 4».
11.50 «Мiняю жiнку 4».
13.05 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
14.05 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
15.05 Т/с «Центральна лiкар-
ня». (16+).
16.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
23.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти».
1.05 «Вечiрнiй Київ».
3.10 «Недiля з Кварталом».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
10.10 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Дружина генера-
ла», 1-4 с.
0.35 Х/ф «I життя, i сльози, i 
любов».
2.30 «Подробицi» - «Час».
3.10 «Потойбiчний свiт. Сни».
4.00 «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 «Поцiлунок долi», 1 i 
2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Поцiлунок долi». 
(16+).
1.40 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.

СТБ
9.10 Х/ф «Два береги».
10.45 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Я щаслива». (12+).
20.20 Х/ф «Мама мимоволi». 
(16+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 Х/ф «Мама мимоволi». 
(16+).
23.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».

Новий канал
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.35 Зона ночi.
5.50 Абзац.

6.40 Kids̀  Time.
6.45 М/с «Сiмейка Крудс».
7.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Київ вдень та вночi.
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «За бортом».
23.15 Х/ф «Пiраньї 3D». (18+).
1.00 Х/ф «Важкi пiдлiтки».
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

ICTV
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.50 Iнсайдер.
10.50 Х/ф «Iншi 48 годин». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Чужi крила». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Чужi крила». (16+).
17.40 Т/с «Сильнiше вогню». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
0.50 Х/ф «Iсторiя одного вам-
пiра». (16+).
2.35 Х/ф «Арена». (18+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «ДжеДАI».
10.30 «Спецкор».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.20 Х/ф «Загiн спецiального 
призначення». (16+).
15.25 Т/с «Одинак». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.05 Х/ф «12 раундiв». (16+).
21.10 Х/ф «Шах i мат». (16+).
23.00 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.20 «Територiя обману».
2.20 «Нишпорки».
2.45 Х/ф «Москаль-чарiв-
ник».
4.00 «Облом.UA».

НТН
4.35 Х/ф «Невизначена 
особа».
6.10 Х/ф «Вантаж без марку-
вання».
7.55 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
10.25 Т/с «Детективи». (16+).
12.00 «Страх у твоєму домi».
13.45 Т/с «Елементарно». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно». 
(16+).
15.40 Т/с «Болота». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.05 «РечДОК».
3.35 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiї».

Канал «1+1»

7.05 «ТСН».
8.05 «Грошi».
9.25 «Вгадай ящик».
10.25 «Вгадай ящик».
11.25 «Свiтське життя».
12.25 Мелодрама «Тещинi 
млинцi».
16.25 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.10 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Розсмiши комiка. 
Дiти».
2.00 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5.45 «Подробицi» - «Час».
6.25 М/ф.
7.20 Х/ф «Небеснi ластiвки».
10.00 «Андрiй Миронов. 
Я блисну непрошеною 
сльозою».
11.00 Х/ф «Три плюс два».
12.50 Х/ф «Троє в човнi, не 
рахуючи собаки».
15.15 Т/с «Дружина генера-
ла», 1-4 с.
19.00 Т/с «Диван для са-
мотнього чоловiка». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Диван для са-
мотнього чоловiка». (16+).
23.20 Х/ф «Гра в пiжмур-
ки».
1.00 Х/ф «Список контак-
тiв». (16+).
2.50 «Андрiй Миронов. Я 
блисну непрошеною сльо-
зою».
3.40 Х/ф «Три плюс два».

Канал «Україна»

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.45 Т/с «Мiж любов̀ ю i не-
навистю», 1-6 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Мiж любов̀ ю i 
ненавистю». (16+).
17.00 Т/с «Проїзний кви-
ток», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
19.30 Т/с «Проїзний кви-
ток». (12+).
21.00 Х/ф «Вiчна казка».
23.00 Реальна мiстика.
2.00 Сьогоднi.
2.35 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». 
(16+).
5.15 Зоряний шлях.

СТБ

6.05 «Все буде добре!»
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Хата на тата».
11.55 «Вагiтна у 16».
13.50 «Доньки-матерi».
14.45 Х/ф «Я щаслива». 
(12+).
16.25 Х/ф «Мама мимово-
лi». (16+).
19.00 Х/ф «Наречений». 
(16+).
23.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».

6.55 Kids̀  Time.
7.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 М/ф «Мадагаскар».
17.40 М/ф «Мадагаскар 2».
19.10 М/ф «Мадагаскар 3».
21.00 Х/ф «Змiшанi». (16+).
23.15 Х/ф «Пiраньї 3DD». 
(18+).
1.00 Х/ф «Пiраньї 3D». (18+).
2.40 Зона ночi.

ICTV

4.40 Факти.
5.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.30 Дивитись усiм!
7.25 Без гальм.
8.20 М i Ж.
9.20 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Американський 
нiндзя». (16+).
14.55 Х/ф «48 годин». (16+).
16.50 Х/ф «Iншi 48 годин». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Три днi на убив-
ство». (16+).
22.35 Х/ф «Бiй без правил». 
(16+).
0.35 Х/ф «Iсторiя одного 
вампiра». (16+).
2.25 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
3.50 Провокатор.

Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Загублений свiт».
12.00 «Цiлком таємно».
12.35 Т/с «Зустрiчна смуга». 
(16+).
16.20 Х/ф «Некерований».
18.15 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
20.20 Х/ф «Заручник». 
(16+).
22.30 Х/ф «Убити Бiлла». 
(18+).
0.30 «Територiя обману».
1.30 «Цiлком таємно».
2.05 Х/ф «Лiсова пiсня».
3.35 «Облом.UA».

НТН

5.25 Х/ф «Лялечка».
7.55 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки».
9.40 Х/ф «Чорний принц».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.30 «Переломнi 80-тi».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Перекладачка».
21.20 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок». (16+).
23.15 Х/ф «Три години на 
втечу». (16+).
0.50 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.35 «Свiдок».
3.05 «Випадковий свiдок».
3.15 «РечДОК».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiї».

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ

Канал «1+1»
6.10 «ТСН».
7.05 «Українськi сенсацiї».
8.00 Комедiя «Знай наших».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9.50 «Розсмiши комiка».
10.50 «Свiт навиворiт 3: Тан-
занiя, Ефiопiя».
12.00 «Свiт навиворiт 3: Тан-
занiя, Ефiопiя».
13.15 «Свiт навиворiт 3: Танза-
нiя, Ефiопiя».
14.15 «Свiт навиворiт 3: Тан-
занiя, Ефiопiя».
15.15 «Свiт навиворiт 3: Танза-
нiя, Ефiопiя».
16.30 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Мелодрама «Все одно 
ти будеш мiй».
1.05 «Свiтське життя».
2.05 Комедiя «Знай наших».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.00 «Великий бокс. Олек-
сандр Гвоздик - Крейг 
Бейкер».
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 «Iм̀ я». (16+).
14.10 Х/ф «Любов за розкла-
дом».
16.00 Т/с «Особистi обстави-
ни», 1-5 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Особистi обстави-
ни», 6-8 с.
23.40 «Великий бокс. 
Олександр Гвоздик - Крейг 
Бейкер».
1.30 Х/ф «Ганнiбал: Сходжен-
ня». (18+).
3.20 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.20 Зоряний шлях.
9.45 Т/с «Проїзний квиток». 
(16+).
13.15 Т/с «Поцiлунок долi». 
(12+).
16.50 Т/с «Якби я була цари-
ця», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Якби я була цари-
ця». (12+).
21.30 Т/с «Дочки-матерi».
1.10 Реальна мiстика.
3.30 Т/с «Черговий лiкар».
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
5.50 «Все буде добре!»
7.00 «Хата на тата».
9.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Караоке на Майданi».
12.05 «Полювання».
13.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
14.55 Х/ф «Наречений». (16+).
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
22.50 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с «Губка Боб i квадрат-
нi штани».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Х/ф «Мiй домашнiй 
динозавр».

10.00 М/ф «Замбезiя».
11.45 М/ф «Мадагаскар».
13.10 М/ф «Мадагаскар 2».
15.00 М/ф «Мадагаскар 3».
16.45 Х/ф «Змiшанi». (16+).
19.00 Х/ф «Дуже поганi ма-
тусi». (16+).
21.00 Х/ф «Ми - Мiллери». 
(16+).
23.10 Х/ф «Секс-вiдео». (18+).
1.10 Х/ф «Пiраньї 3DD». (18+).

ICTV

5.10 Факти.
5.35 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).
6.25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.10 Х/ф «Американський 
нiндзя». (16+).
12.05 Х/ф «Мишаче полю-
вання».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Мишаче полю-
вання».
14.15 Х/ф «Три днi на убив-
ство». (16+).
16.15 Х/ф «Бiй без правил». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Моя супер-колиш-
ня». (16+).
21.05 Х/ф «Шибайголова». 
(16+).
23.05 Х/ф «Електра». (16+).
0.55 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
2.25 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).

Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Бандерлоги».
9.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.00 Х/ф «Самоволка». (16+).
15.05 Х/ф «Шах i мат». (16+).
16.55 Х/ф «Чужий». (16+).
19.20 6 тур ЧУ з футболу. «Ди-
намо» - «Сталь».
21.25 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
1.45 Х/ф «Камiнна душа».
3.20 «Облом.UA».

НТН

4.45 Х/ф «Мiльйони Фер-
факса».
6.05 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна».
7.40 Т/с «Життя, якого не 
було». (16+).
10.55 Х/ф «Перекладачка».
12.45 Х/ф «Невиправний 
брехун».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
15.50 «Склад злочину».
17.20 «Речдок».
19.00 Т/с «13». (16+).
23.00 Х/ф «Доберман». (18+).
1.00 Х/ф «Небезпечний Банг-
кок». (16+).
2.45 «Таємницi кримiнально-
го свiту».
3.20 «Випадковий свiдок».
3.35 «РечДОК».
4.05 «Легенди бандитської 
Одеси».

НЕДIЛЯ, 20 СЕРПНЯ

►  Загублений  військовий  квиток  се-
рії  УН  №0991087  на  ім’я  Грабовенко 
Володимир  Володимирович,  вважати 
недійсним.

► Загублено посвідчення багатодітної 
сім’ї  на  ім’я  Лазаренко  Анатолій  Олек-
сандрович,  серія  ДБ  №133702,  видано 

17.01.2017,  строк  дії  до  02.01.2022  р., 
вважати недійсним. 

► Дозвіл №27270 квоти Вели-
кобританії на 2017 рік, виданий 
19 липня 2017 року на автомо-
біль, держ. номер AA6500KA, 
вважати недійсним.
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ВПЕРШЕ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
Конкурс  до  Верховного 

Суду розпочався  у  листопаді 
минулого року. З-поміж 1436 
кандидатів,  які  зареєструва-
лися  для  участі,  документи 
подали  846  осіб,  а  до  фі-
нальної стадії відбору дійшов 
лише 381 кандидат. Конкурс 
відбувався  у  кілька  етапів: 
спочатку  комісія  перевіряла 
документи  кандидатів,  потім 
учасники  писали  анонімне 
письмове  тестування  і  вико-
нували  практичне  завдання. 
До цього етапу відбору було 
допущено 625 учасників. Ко-
жен  кандидат  згодом  також 
складав  психологічні  тести  і 
мав особисту співбесіду із ко-
місією. Там він мав показати, 
що є не лише професіоналом 
у своїй сфері, а й має високий 
рівень  професійної  етики  і 
доброчесності. Щодо  кожно-
го  кандидата  свій  висновок 
надавала  Громадська  рада 
доброчесності.  І  понад  6о% 
учасників  фінального  етапу 
конкурсу не мали жодних за-
уважень з боку ГРД.
І  справді,  як  неодноразо-

во  наголошували  експерти, 
конкурс до Верховного Суду 
став  безпрецедентною  поді-
єю для української судової га-
лузі. Перед запуском відбору 
було  проаналізовано  досвід 
45  країн  світу  й  обрано  на-
йоптимальніший варіант. Ні-
коли раніше в нашій державі 
не було  відкритого  конкурсу 
до  найвищої  судової  інстан-
ції, а за кордоном – ніколи не 
обирали  одночасно  аж  120 
суддів Верховного Суду. Тож 
особливістю  конкурсу  була 
і  кількість  вакантних  місць  і 
те, що вперше в Україні суд-
дею  Верховного  Суду  могли 
стати також адвокати і юрис-
ти-науковці. За даними ВККС, 
кожен  третій  кандидат  серед 
допущених до відбору не був 
суддею,  а  мав  десятирічний 
адвокатський,  науковий  чи 
сукупний стаж. Тож у резуль-
таті  серед  переможців  –  29 
науковців та адвокатів.
«Бачимо професорів  і  ви-

кладачів  вищих  навчальних 
закладів,  суддю-доброволь-
ця,  який боронив донецький 
аеропорт, правозахисників із 
досвідом  роботи  в  Європей-
ському  суді  з  прав  людини, 
адвокатів, які отримали осві-
ту  в  провідних  міжнародних 
університетах»,  –  прокомен-

тував  результати  конкурсу 
голова ВККС Сергій Козьяков.

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРОТИ 
НЕДОБРОЧЕСНИХ СУДДІВ
Як  зазначають  експерти, 

один із викликів відбору суд-
дів Верховного Суду був у за-
безпеченні  його  прозорості. 
Усі  письмові  завдання  кан-
дидати виконували під пиль-
ним  наглядом  незалежних 
спостерігачів  і  представників 
ЗМІ.  Більше  того,  будь-хто 
міг  спостерігати  за  іспитами 
і співбесідами з кандидатами 
у режимі онлайн в Інтернеті. І 
вперше кваліфікаційна комі-
сія  брала  до  уваги  висновки 
громадських  експертів  щодо 
доброчесності кандидатів.
«Вперше  в  історії  нашої 

країни  формування  Верхов-
ного  Суду  відбувається  шля-
хом  відкритого,  прозорого 
і  надзвичайно  змагального 
конкурсу.  Вперше  склад  ви-
щої суддівської інстанції фор-
мується  за  активної  участі 
суспільства», – заявив Прези-
дент Петро Порошенко  і до-
дав, що вперше глава держа-

ви жодним чином не впливав 
на добір суддів.
Якщо  із  іспитами  все 

більш-менш  було  прозоро  і 
незалежно (хоча був випадок, 
коли    практичним  завдан-
ням  суддя  отримав  справу, 
якою  займався раніше),  то  з 
оцінкою  доброчесності  було 
трохи  складніше.  За  даними 
ВККС,  майже  80%  кандида-
тів, щодо  яких  представники 
громадськості мали претензії, 
не  увійшли  до  фінального 
рейтингу.  Однак  у  Громад-
ській раді не дуже задоволе-
ні  результатом,  оскільки  30 
суддів із сумнівною, на думку 
ГРД  репутацією,  опинилися 
серед 120 переможців. Із цьо-
го приводу Посольство США 
в Україні  заявило, що «Вища 
рада  правосуддя  повинна 
окремо  переглянути  кожну 
кандидатуру».  Натомість  у 
кваліфікаційній  комісії  за-
значили,  що  представники 
громадськості  надали  недо-
статньо фактів та об’єктивної 
інформації щодо цих осіб.
Водночас  у  ЄС  вважають, 

що  конкурс  до  Верховного 
Суду  отримав  довіру  право-

вої  спільноти.  І  свідченням 
цього є чималий попит на від-
бір кандидатів на навчання в 
Національній школі суддів.
«Конкурс  до  Верховного 

Суду – унікальний. Я не знаю 
жодної  країни  у  світі,  яка 
б  повністю  розбудовувала 
Верховний Суд шляхом про-
ведення  конкурсу.  Це  дуже 
складне завдання і політично, 
і юридично, і технічно», – за-
значив  керівник  групи  екс-
пертів Проекту ЄС «Підтрим-
ка реформ у сфері юстиції в 
Україні» Довідас Віткаускас.

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ НОВИЙ 
ВЕРХОВНИЙ СУД?
Створення  Верховного 

Суду  є  першим  кроком  до 
оновлення  всієї  судової  сис-
теми країни. Майбутній Вер-
ховний Суд  стане найвищою 
інстанцією,  що  замінить  ко-
лишні  вищі  спеціалізовані 
суди  і  Верховний  Суд  Укра-
їни.  Після  його  створення 
аналогічні конкурсні відбори 
відбудуться  у  всіх  нижчих 
ланках.  
Відповідно  до  плану  ре-

формування,  у  новому  Вер-
ховному Суді буде чотири ка-
саційні  суди:  господарський, 
цивільний,  кримінальний 
та  адміністративний.  У  кож-
ному  –  по  30  суддів.  Також 
5  представників  із  кожного 
касаційного  суду  і  голова 
Верховного Суду формувати-
муть Велику палату. Загалом 
у Верховному Суді працюва-
тиме 120 осіб. 
Основна  функція  суду  – 

касаційний перегляд справ за 
відповідною  скаргою  (лише 
один  раз).  Верховний  Суд 
може  діяти  у  складі  колегії, 
палати,  об’єднаної  палати 
відповідного  касаційного 
суду або Великої Палати Вер-
ховного  Суду.  Сама  колегія 
складається із трьох або біль-
шої непарної кількості суддів.
Також  на  Верховний  Суд 

покладається  запровадження 
практики «прецедентного» су-
дочинства в адміністративних 
судах. Експерти називають це 
однією  з  найважливіших  рис 
оновленого Верховного Суду, 
оскільки  це  усуває  можливі 
суперечності  і  неправомір-
ність  у  рішеннях  судів  пер-
шої інстанції. Судді на місцях 
зможуть  розглядати  типові 
справи  за  прикладом рішен-
ня  Верховного  Суду.  Більше 
того,  згідно  зі  змінами  до 
процесуального  законодав-
ства, що  їх повинні ухвалити 
депутати  у  другому  читанні, 
суддя,  який  виніс  рішення 
всупереч нормам Верховного 
Суду, може бути притягнений 
до  дисциплінарної  відпові-
дальності.   
«Суддя  першої  інстанції 

вже матиме орієнтир під час 
винесення  рішення  у  спра-
ві.  Й  інше  рішення  ухвали-
ти не  зможе,  адже  тоді  воно 
буде  скасоване  і  піде  дуже 
жорстка  реакція  Вищої  ради 
правосуддя  в  дисциплінар-
ній справі», – пояснює Сергій 
Козьяков.
Як  прогнозують  ініціато-

ри реформи, Верховний Суд 
стане джерелом високих стан-
дартів  правосуддя  у  системі 
українського  судочинства. 
Офіційне призначення нових 
суддів відбудеться після того, 
як  за  всіх  120  кандидатів 
проголосує  Вища  рада  пра-
восуддя,  а  Президент  підпи-
ше  відповідний  указ.  Однак 
оновлений Верховний Суд не 
запрацює  без  законодавчих 
змін.  Президент  Петро  По-
рошенко  закликав  депутатів 
якнайшвидше  після  канікул 
ухвалити  законопроект,  який 
забезпечить  роботу  нового 
Верховного Суду.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

В УКРАЇНІ
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►  Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман визначив 
п’ять нагальних завдань у 
рамках реформи децен-
тралізації: «Міста і села в усіх 
куточках  України  в  резуль-
таті  децентралізації  почали 
оживати  і  змінюватись.  Але 
ми  пройшли  тільки  півшля-
ху. Рано говорити лише про успіхи. Ось п’ять завдань, які 
мають бути вирішені на наступному етапі реформи – про-
тягом найближчих кількох років: прискорення процесу до-
бровільного об’єднання територіальних громад із тим, щоб 
завершити його до чергових місцевих виборів; формування 
оптимальної системи територіальної організації влади; реа-
лізація секторальних реформ – разом ми швидше і якісніше 
зробимо гарні школи і дитячі садочки, лікарні і поліклініки; 
стимулювання місцевого економічного розвитку і створення 
доданої вартості на місцях; активізація залучення громадян 
до  прийняття  рішень.  Прийшов  час  дати  реформі  новий 
імпульс, адже успіх децентралізації критично важливий для 
успіху України». 

►  Українська делегація 
заявила в Радбезі ООН, що 
терористичні організації на 
Донбасі отримують зброю 
з Росії. «Міжнародний режим, 
що  покликаний  припинити 
поставки  зброї  терористам, 
стикається з проблемою, коли 
держави, які повинні його до-
тримуватися,  насправді  порушують  власні  зобов’язання  і 
обіцянки. Одним із прикладів цього є продовження припли-
ву на окуповані території східної України зброї з Росії, – ска-
зано у виступі. – Виникає риторичне питання: як  терорис-
тичні організації на Донбасі отримують зброю в кількостях, 
що часто перевищують запаси багатьох держав на Європей-
ському континенті? Або чому в терористів ніколи не закін-
чується паливо і боєприпаси?» Українські дипломати також 
вказали, що отриману із Росії зброю було використано для 
здійснення руйнівних терористичних атак, зокрема для ура-
ження малазійського Boeing МН17.

►  Вже 170 тисяч укра-
їнців скористалися правом 
безвізового в’їзду в країни 
Євросоюзу станом на 8 серп-
ня  і  тільки 55-м  із них відмо-
вили, заявив голова Державної 
прикордонної  служби  Петро 
Цигикал.  За  його  словами, 
кількість відмов – всього 0,03%.  Із них 18-ти особам – за 
перевищення  терміну  перебування,  37-ти  –  за  непідтвер-
дження мети поїздки.

► Восьмого серпня стар-
тував позачерговий призов 
на службу в армію, який 
триватиме до 31 серпня. 
Його проводять у зв’язку з не-
добором у Національну гвар-
дію під час травневого призо-
ву.  У  прес-службі  Нацгвардії 
повідомили,  що  додатковий  відбір  призовників  для  про-
ходження строкової служби відбувається з метою підготовки 
до виконання функцій з охорони органів і установ системи 
правосуддя. Цього місяця по всій країні повістки будуть роз-
силати українцям віком від 20 до 27 років. Із них відберуть 
приблизно 1000 бійців  (з  кожної  області  –  від  50  до 100 
осіб. Наприклад, у Львівській області призвуть 53 бійців, а 
в Дніпропетровській – 95). Після цього призовну кампанію 
призупинять і відновлять у жовтні. 

►  Починаючи із січня 
2014 р. 427 тисячі українців 
просили про надання при-
тулку в Росії. Про це йдеться 
в  інформаційному  бюлетені 
Управління  верховного  комі-
сара  Організації  Об’єднаних 
Націй  у  справах  біженців.  За 
цей  же  час  9,6  тис.  українців 
просили про притулок в Німеччині, 9,3 тис. – в Італії, 4,3 – в 
Польщі, 3,5 – у Франції і 3,1 тис. – в Швеції.

►  В Україні більшість 
молоді отримує вищу осві-
ту,  повідомив заступник 
міністра освіти Володимир 
Ковтунець: «За ступенем охо-
плення вищою освітою Украї-
на  посідає  десяту-дванадцяту 
позицію у світі. Якщо взяти мо-
лодь у віці від 20 до 26 років, 
то 79% так чи інакше отриму-
ють вищу освіту (60% – за рахунок бюджету, ще 20% – за 
власні кошти)». 

► У серпні на українців 
чекає переніс вихідного дня 
у зв’язку зі святкуванням 
26-ї річниці Незалежності. 
Цьогоріч  найголовніше  на-
ціональне  свято  припадає  на 
четвер  (24  серпня).  Згідно  з 
розпорядженням  Кабміну,  25 
серпня,  п’ятниця,  також  буде 
вихідним, однак його потрібно буде відпрацювати в суботу, 
19 серпня…

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

НОВИЙ ВЕРХОВНИЙ СУД: 
чи вдалося перезавантажити систему?
У кінці липня нарешті добіг кінця конкурс до Верховного Суду. 
Майже 96% майбутніх суддів ніколи не працювали у Верховному 
Суді, і вперше в історії понад 20% – це кандидати цілком нові у 
системі. Йдеться, про адвокатів, науковців і тих, хто має сукупний 
стаж. Як відбувався конкурс і чого очікувати далі, з’ясував Центр 
громадського моніторингу та контролю.
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ДОВІРЯЙТЕ, 
АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙТЕ
Жертвами  злочину  може 

стати будь-хто – жінки, чоло-
віки і навіть діти. Й не думай-
те,  що  на  гачок  «работор-
говців»  потрапляють  лише 
малоосвічені особи: 80% по-
страждалих від торгівлі людь-
ми,  які  торік  звернулися  по 
допомогу  до    Міжнародної 
організації  з міграції, мають 
вищу  або  технічну  освіту, 
більшість із них – молодь до 
35  років.  Вік  постраждалих, 
котрих  удалося  витягнути  із 

вимушеного рабства, – від 3 
до 83 років. 
Це  ганебне  явища  осо-

бливо зростає в умовах еко-
номічної  кризи  і  збройного 
конфлікту.  Важка  ситуація 
багатьох  українців,  зокре-
ма,  внутрішньо  переміще-
них  осіб,  робить  їх  більш 
схильними  приймати  будь-
які  пропозиції  працевлаш-
тування.  Вербувальники  на 
«високооплачувану  роботу», 
зазвичай  використовують 
особисті  зв’язки  або  фаль-
шиві  рекламні  оголошення 
у  місцевій  пресі,  нелегальні 
кадрові  агенції  та  вебсайти 
із  працевлаштування.  По-
середниками  у  вербуванні 
можуть  стати  навіть  близькі 
люди  –  знайомі,  приятелі, 
сусіди,  а  інколи  –  друзі  або 
родичі.  Часом  вони  й  самі 
не  знають,  якими  насправді 
можуть бути наслідки  їхньо-
го  посередництва.  Просто 
злочинці  діють  через  них. 
Вербувальники,  як  правило, 
пропонують дуже привабли-
ві  умови. Скажімо, фінансо-
ву  допомогу  і  підтримку  в 
організації  поїздки  на  місце 
роботи (в тому числі за кор-

дон), оформленні всіх необ-
хідних документів тощо.
Насправді  ж  людина  по-

трапляє  у  пастку,  характер-
ними ознаками якої є обме-
ження свободи пересування, 
неможливість покинути місце 
експлуатації  через  фізичні 
бар’єри  (охорона,  замкнені 
приміщення,  постійний  наг-
ляд  тощо)  або шантаж  і ма-
ніпуляції. Щоб  у  людини не 
було  можливості  припинити 
роботу  або  звернутися  по 
допомогу,  в  неї  відбирають 
паспорт  і  мобільний  теле-
фон,  погрожують  силою, 
борговою  кабалою,  яку  по-
трібно  відробити,  застосу-
ванням насильства над інши-
ми членами сім’ї.
Жертв  торгівлі  людьми 

використовують  як  дешеву 
робочу силу, для примусово-
го  надання  сексуальних  по-
слуг чи для жебрацтва. Іноді 
вимушеним в’язням вдається 
втекти  самостійно,  в  інших 
випадках вибратися з цієї си-
туації допомагають небайду-
жі люди, які знають про екс-
плуатацію,  правоохоронці, 
спеціалізовані організації.

ЯК  НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ?
Завжди  ретельно  вивчай-

те будь-яку пропозицію пра-
цевлаштування,  навчання 
або  відпочинку.  В  Україні 
діють  злочинні  групи,  які 
продають  людей  у  рабство 
під прикриттям обіцянок  за-
конного  працевлаштування. 
У  разі  працевлаштування  за 
кордоном, варто:
• переконатися, що ваша 

робота має законний статус. 
Ще до виїзду ви маєте отри-
мати робочу (не туристичну!) 
візу;
•  ніколи  нікому  не  від-

давати  свій  паспорт,  окрім 
як  працівникам  посольств, 
консульських  установ  і  при-
кордонних  пунктів  пропус-
ку.  Якщо  ви  загубили  свій 
паспорт  за  кордоном  або  ж 
його  відібрали  у  вас  силою, 
звертайтеся до посольства чи 
консульства  України.  Зазда-
легідь зробіть копії всіх важ-
ливих документів і тримайте 
їх окремо від оригіналів; 

•  записати  контактну  ін-
формацію  організацій,  які 
можуть допомогти вам захи-
ститись  від  зловживань.  Не-
гайно зв’яжіться зі співробіт-
никами відповідної установи 
у скрутній ситуації;
 • не виїжджати із країни, 

доки не отримаєте чіткої кон-
тактної  інформації  про  міс-
це, де ви будете працювати 
і жити. Повідомте про нього 
і  про  вашого  роботодавця 
своїм рідним.
  •  вивчити  перелік  умов 

угоди  з  роботодавцем,  щоб 
до  виїзду  чітко  усвідомити 
свій  зиск  від  працевлашту-
вання за кордоном. 

Важливо: за  діючим  за-
конодавством,  постраждалі 
від  торгівлі  людьми  мають 
право  на  безкоштовну  та 
конфіденційну допомогу від 
держави,  тобто,  на  медич-
не  обстеження  й  лікування; 
відновлення  документів; 
отримання  психологічної, 
соціальної  і  правової  кон-
сультацій;  сприяння  у  під-
готовці  і  працевлаштуванні; 

на  одноразову  матеріальну 
допомогу.

Торгівля людьми вва-
жається особливо тяжким 
злочином в Україні ( як і 
в  багатьох інших країнах). 
Стаття 149 Кримінального 
Кодексу передбачає поз-
бавлення волі винних на 
строк від 3 до 15 років.

СПІЛЬНА СПРАВА

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ:
може трапитися з кожним
Важко повірити, що торгівля людьми існує в сучасному світі. 
Проте, за оцінками Міжнародної організації з міграції, близько 
160 тисяч українців,  починаючи з 1991 року, вже постраждали від 
цього страшного злочину. Його жертви часто живуть серед нас, 
залишаючись непоміченими і навіть не сподіваючись на допомогу…

ПАМ’ЯТАЙТЕ: 
кожен постраждалий 
має право на допомогу! 
Хто зіткнувся з торгів-
лею людьми або сам 
став жертвою цього 
злочину, може зателе-
фонувати на національ-
ну «гарячу лінію» з 
протидії торгівлі людь-
ми та консультування 
мігрантів (0-800-505-
501) безкоштовно зі 
стаціонарних телефо-
нів в Україні, на номер 
527 (безкоштовно) з 
номерів Київстар, МТС, 
Vodafone та lifecell).

ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:

- трудова експлуатація;
- сексуальне рабство;
- примушення до про-
ституції;
- примусове жебрацтво;
- використання в порно-
бізнесі;
- втягнення у злочинну 
діяльність;
- торгівля людьми з ме-
тою вилучення органів. 

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ В ІРПЕНІ 
стають інформатизованими
Щодня ми чуємо про реформи, зокрема, в такій важливій галузі 
як медицина. А що маємо нині? Доволі недолугий ланцюг: 
амбулаторія сімейної медицини, поліклініка, лікарня – поєднані 
біганиною... Головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська 
лікарня» Андрій ТУМАСОВ зауважує: «Безумовно, ми хочемо 
якісних перетворень. Зміни заради змін нам не потрібні. Ось і 
впроваджуємо електронну систему замість карток!»

Зрозуміло,  що  будь-
який  сучасний  ме-
дичний  заклад  не 

може  працювати  без  медич-
ної  інформаційної  системи, 
яка включає в себе й електро-
нний запис на прийом, і елек-
тронний  реєстр  пацієнтів, 
електронну  медичну  картку. 
Можливість  комунікації  усіх 
підрозділів  між  собою  з  ме-
тою обміну інформації. Отже, 
база даних кожного пацієнта 
буде доступною для кожного 
лікаря,  не  буде  необхідно-
сті  казати  пацієнту:  «Підіть 
візьміть  картку  і  принесіть. 
Надайте виписку». Будь-який 
лікар зі свого робочого місця 
– в амбулаторії чи у стаціона-
рі – зможе відкрити електро-
нну  карту  й  отримати  з  неї 
необхідну  інформацію,  яка 
йому потрібна для визначен-
ня діагнозу, для призначення 
лікування тощо.
Для  зручності  пацієнтів 

медики  хочуть  реалізувати 
кілька  форматів  запису  на 
прийом.  Перший  варіант, 
який існував,  існує та існува-
тиме, – це прийти в реєстра-
туру з 8:00 до 19:00 і наживо 
записатися до того чи іншого 
спеціаліста, на ту чи іншу лі-
кувальну діагностику й отри-
мати відповідну послугу. 
Другий  варіант  –  зателе-

фонувати  до  реєстратури 
(номери – на сайті, у місько-
му  довіднику)  і  записатися. 

Колись був самозапис, можна 
було  не  стояти  в  черзі,  а  пі-
дійти  до  стенду,  розгорнути 
відповідний журнал і записа-
тися.  Але  від  цього  відмови-
лися, бо було багато помилок 
й  неправильних  записів,  що 
створювало  плутанину.  Тож 
кількість працівників реєстра-
тури збільшили до шести, для 

того, щоб  зменшити  стояння 
у  черзі  і  швидко  провести 
реєстрацію.  Тим  паче,  що 
реєстратори  в  ірпінській  по-
ліклініці поділені на різні на-
прямки.  Наприклад,  для  об-
слуговування  учасників  АТО 
та  інших  пільговиків  виділе-

но  окреме  вікно.  Ветеранів, 
інвалідів,  учасників  бойових 
дій доволі багато, це серйоз-
ний  відсоток  від  загальної 
кількості жителів міста. 
Нині  запроваджується 

можливість  записатися  на 
прийом  через  сайт.  Четвер-
тий  варіант  запису  –  через 
смартфон  за  допомогою  Ін-

тернету.
«Втілення  відповідного 

плану  покрокової  реалізації 
розпочнеться  з  поліклініки, 
бо  це  той  заклад,  у  якому 
найбільша кількість звернень 
– 600 щоденно! Звертаються 
жителі Ірпінського регіону, до 

того ж  і  ті, що не  зареєстро-
вані у нас. Але згідно з Кон-
ституцією,  медики  не  мають 
права  їм  відмовляти.  Якщо 
ми  говоримо  про  Ірпінь,  то 
це приблизно – 100 000 жи-
телів, якщо говорити про ре-
гіон, то медики обслуговують 
приблизно – 120 000 жителів. 
Звідки ці цифри?  Їх рахують 
саме через звернення.
Уже  виділено  перший 

транш для покупки медичної 
інформаційної системи – 199 
тис. грн. Яким чином відбува-
тиметься  реалізація  проекту 
«Інформатизація  медичного 
закладу»? По-перше – це ви-
бір  інформаційної  системи, 
по-друге  –  формування  ма-
теріальної  бази:  придбання 
комп’ютерної  техніки  (240 
комп’ютерів,  близько  200 
принтерів) і формування ло-
кальної  мережі.  Створення 
серверів і каналу зв’язку між 
кожним із лікувальних закла-
дів  нашого  регіону  включа-
ють  в  себе  обов’язкове  нав-
чання  користувачів:  лікарів, 
медсестер,  медреєстраторів, 
бухгалтерів,  медичних  ста-
тистів. 
Медична  інформаційна 

система допоможе планувати 

роботу  кожного  підрозділу. 
Наприклад,  стаціонару  (у 
режимі  он-лайн  буде  видно 
використання ліжкового фон-
ду). Дуже важливий процес – 
оптимізація  витрат  лікуваль-
ного  закладу  в  цілому. Це  й 
управлінський  облік  медич-
них процесів, ліків, фінансів. 
Система  спростить  ведення 
медичної  документації,  до-
ступ  до  неї,  передавання  ін-
формації  із  лабораторії  до 
стаціонару,  із діагностичного 
відділення  до  поліклініки, 
стаціонару. Ці процеси авто-
матизуються,  лікар  і  пацієнт 
зможуть  побачити,  напри-

клад,  рентгенівське  фото, 
аналізи,  відкривши  індивіду-
альну картку пацієнта.
Щоб  реалізувати  роботу 

цієї системи, потрібно близь-
ко  250–300  тис.  доларів, 
розподілених на кілька років, 
для того, щоб вона була під-
йомною  для  бюджету  міста. 
Бо  ні  держава,  ні  область  у 
найближчі  роки  не  фінансу-
ватимуть  реалізацію  цього 
проекту. А він дуже важливий, 
бо допоможе хворим опера-
тивно  вирішувати  проблеми 
здоров’я,  і  врешті-решт  доз-
волить  сумарно  отримувати 
якісні медичні послуги.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА, Володимир КОСКІН

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов

На фото: Андрій Тумасов
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ІНФОРМАЦІЯ 
про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

для ознайомлення з нею громадськості
Опис промислового об’єкту: Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України 

№85», розташоване: 08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Мирна, буд. 3. Телефон: (045) 979-96-51. Керівник 
– Колесник Костянтин Миколайович. Спеціалізація підприємства: лиття чавуну, підсобне господарство. 
Підприємство налічує: 6 джерел викидів, забруднюючих атмосферне повітря  (два водогрійних газових нагрівачів, по-

тужністю – 1,74 мВт та 0,58 мВт, пост електрозварювання, д-ця порошкового фарбування, д-ця екструзії п/е труб, д-ця лиття 
чавуну, приміщення відгодівлі свиней). 
Підприємством викидається в атмосферне повітря – 24 забруднюючих речовини: 

Народний календар
14–20 серпня

ІМЕНИНИ
14 серпня – Маковія і Першого Спа-

са (медового). Проводи літа. Качали мед. 
Збирали цибулю і мак. Святили букетик  із 
лікарських  рослин  (мак,  чорнобривці,  ва-
сильки).  З Маковія починається двотижне-
вий  піст  –  Спасівка.  Який Маковій,  таке  й 
Успіння (28 серпня).

15 серпня – Василя, Степана. Яка погода цього дня, 
така буде у вересні. Починали косити отаву. З’явилась ота-
ва – для сіна прибава.

16 серпня – Антона. За цим днем прогнозували погоду 
в жовтні. Антон на жовтень дивиться. Вітер із вихорами – на 
сніжну зиму.

17 серпня – Максиміліана, Івана. Гожий день – то й 
листопад буде погожий, а коли хмарно і дощить – то й ли-
стопад буде сірий, і рано засніжить. Рясно вродила малина 
– врожай і на хліб.

18 серпня – Йова.
19 серпня – Преображення Господнє. Другий Спас 

(яблучний). Свято врожаю. Одне з найбільших хлібороб-
ських свят. Несли до церкви на посвяту овочі, фрукти, гри-
би, мед, хліб. Прийшов Спас – бери рукавиці про запас. 
Минув Спас – держи кожух про запас. До Спасівки бджола 
робить на пана, а після Спасівки на себе. Як у Спасівку бу-
дуть великі вітри, то зима буде з віхолами та лютими мо-
розами. Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя, то буде 
рання осінь. Якщо на Спаса нема дощу, то буде гарна суха 
осінь, дощів небагато буде. Якщо на Спаса йде дощ, січень 
наступного  року  буде  сніжний,  якщо  жарко  –  січень мо-
розяний. Якщо антонівка вродила – наступного року хліб 
уродить. Пройшов Спас – пішло літо від нас.

20 серпня – Марина, Феодосія, Степана, Пимона, 
Меркурія.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
15 серпня – День археолога
19 серпня – День пасічника

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Сприятливий день для зміни іміджу: 20 серпня.
Дні, коли слід утриматися від стрижки волосся: 
14, 15 і 18 серпня.

СПРАВИ
14, 15, 17 і 18 серпня  –  усі  справи  варто 
відкласти і приділити час повноцінному відпо-
чинку.
16 серпня – день, коли краще приділити осо-
бливу увагу самоосвіті та самовдосконаленню.

19 серпня – найкращий час для того, щоб зустрітися з дру-
зями, але варто уникати нових знайомств у цей день.
20 серпня – саме час привести свою домівку в порядок.

САД І ГОРОД
14 серпня  –  вдалий  час  для  збору  помідорів! 
Консервація, соління, квашення.
15 серпня  – посаджені  сьогодні рослини чудово 
переносять перепади температур і стійкі до холоду.
16 серпня – посадки та посіви бажано обмежити. 
Час відпочити.

17 серпня – проводимо дезінфекцію і провітрювання погре-
бів, підвалів та овочесховищ.
18 серпня – сьогодні не варто збирати врожай, призначений 
на насіння.
19 серпня – збирання томатів, огірків, капусти, кабачків, буря-
ка, зелені, часнику, цибулі, ріпи.
20 серпня – день сприятливий для роботи з декоративними 
деревами і чагарниками. Збір насіння.

Вітаємо з днем народження!
Сергія Петровича Кайдана,
військового комісара Ірпінсько-Бучанського 
об’єднаного військового комісаріату,
Олега Леонідовича Сотнікова, 
керівника АТП 13260!

Най весна вам яблуневим цвітом,
Полум’ям з яскравих квітів – літо,
Осінь хай багряним листопадом,
А зима – та тихим снігопадом
Щастя на щодень насипле вщерть!
І нехай у доброму здоров’ї
Промина щоденна круговерть!

Виконавчий комітет ІМР

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Вітаємо з Днем народження
журналіста, фотографа, викладача, 
талановиту і багатогранну людину – 

Андрія Сніжка!
Якби вдалось впіймати дві зорі,
Веселки обв’язати перевеслом,
Тоді б, напевно, привітання ці
Сьогодні в подарунок вам принесли б.
Але по нашій немочі людській,
Ймовірно, нам таке не вдасться,
Тому бажаєм щиро, від душі
Тепла родинного, здоров’я й щастя!

Колектив «Ірпінського вісника»

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК 
із дитиною

ТАКЕ ЖАДАНЕ МОРЕ…
Більшість батьків віддають 

перевагу  саме  морським  ку-
рортам.  Однак  для  малюків 
до  2  років  перебування  там 
небажане.  Плануючи  відпо-
чинок з дітьми на морі, пам’я-
тайте, що вашій дитині знадо-
биться  приблизно  тиждень 
для  адаптації  до  морського 
клімату. Тому не намагайтеся 
відразу ж міняти звичний для 
неї  режим.  Якщо,  зазвичай, 
вдень  малюк  кілька  годин 
спить, дайте йому можливість 
поспати  і  на  курорті.  Сонну 
годину можна організувати в 
період з 13:00 до 16:00, коли 
перебувати  на  пляжі  вкрай 
небезпечно  у  зв’язку  з  силь-
ною спекою.
Личко  і  відкриті  ділянки 

тіла дитини змащуйте сонце-
захисним кремом. Пам’ятай-
те, що шкіра малюка повин-
на  встигнути  увібрати  крем, 
тому наносити його потрібно 
приблизно  за  півгодини  до 
виходу  на  сонце.  Постійно 
слідкуйте, щоб дитина була в 
головному уборі.
Аби відпочинок не був зі-

псований  тепловим  ударом, 

стежте  за  дотриманням  пит-
ного  режиму.  Дитина  має 
вживати  достатню  кількість 
рідини,  не  слід  чекати,  доки 
малюк  сам  попросить  пити, 
періодично пропонуйте йому 
воду.
Звикання  дитини  до  мор-

ської  води  повинно  бути 
поступовим.  Перші  два  дні 
можна  просто  обтирати  тіло 
малюка  мокрим  рушником. 
Далі нехай дитина в перший 
тиждень  купається  спочатку 
не  більше  5  хвилин  кілька 
разів на день, а вже протягом 
другого тижня час перебуван-
ня у воді можна збільшити до 
10 хвилин.
Не  дозволяйте  дитині  го-

ляка бавитися в піску, оскіль-
ки існує небезпека зараження 
інфекцією. Якщо пісок потра-
пив дитині в очі, негайно про-
мийте  їх  звичайною прісною 
водою. Тому постійно носіть 
з собою на пляж пляшку з во-
дою. 

ЯКЩО ГОРИ КЛИЧУТЬ
Часто  батьки  сумнівають-

ся,  чи  варто  брати  дитину  в 
гори.  Цього  не  слід  робити 

лише  тоді,  коли  плануєте 
відпочивати  на  висоті  по-
над 3000 метрів  над  рівнем 
моря, адже саме тут виникає 
ризик  появи  гірської  хво-
роби.  У  гори  доречно  йти  з 
дітьми шкільного  віку,  вони, 
безумовно,  отримають  масу 
вражень від походу: зможуть 
милуватися  природою,  біга-
ти по траві, разом  із батька-
ми  збирати  гриби  і  ягоди. А 
ось малюки віком до 5 років 
швидко  втомлюватимуть-
ся  від  тривалої  ходьби,  тож 
батькам  доведеться  частину 
шляху нести їх на руках. 
У  гірській  місцевості  по-

вітря  чисте  і  дуже  насичене 
озоном.  Це  позитивно  по-
значається  на  роботі  легень, 
серцево-судинній  і  нервовій 
системах  дитини,  покращує 
обмін речовин. Однак, виру-
шаючи на відпочинок з діть-
ми в гори, не забувайте про 
акліматизацію.  Організм  ди-
тини може різко відреагувати 
на зміну клімату, тому в пер-
ший  день  необхідно  добре 
відпочити.
У горах, як і на морі, існує 

ризик  «обгоріти». Щоб  захи-
стити  дитину  від  надмірної 
сонячної  активності,  застосо-
вуйте  захисний  крем.  Крім 
цього,  дитина  повинна  мати 
вільний літній одяг із довгими 
рукавами  і панамку  з широ-
кими полями.

КРАСА І ПРОХОЛОДА ЛІСІВ
Збираючись з дитиною до 

лісу,  одягніть  і  взуйте  її  від-
повідно  до  погоди.  Обов’яз-
ково  захопіть  запасний  одяг 
і  змінне  взуття,  адже  вона 
може промочити ноги або за-
бруднитися. Навіть якщо по-
года дуже тепла, покладіть у 
сумку теплу кофтину і дощо-
вик  для дитини, не забудьте 
про головний убір. І візьміть 

із  собою  достатню  кількістю 
питної води. 
Доречною  буде  додатко-

ва підстилка. Дитина не буде 
увесь  час  бігати  і  стрибати, 
їй  захочеться  й  відпочити 
або  побавитись  сидячи  –  на 
окремій території зробити це 
буде  комфортніше.  Ідеаль-
ним  варіантом  буде  гамак. 
Якщо ви плануєте відпочинок 
із  дитиною  в  лісі,  подбай-
те  про  її  безпеку. Для  цього 
знадобиться дитяча аптечка з 
ліками від нудоти, головного 
болю, харчових розладів, за-
сіб для обробки ран та укусів 
комах, зеленка і перекис вод-
ню.  Також  в  аптечці  повинні 
бути  вата  і  бинт,  лейкоплас-
тир  і  стерильні  серветки. Не 
завадить  покласти  пінцет, 
адже  ним  можна  вийняти 
скалку або кліща.
У лісі треба оберігати дити-

ну від шкідливих комах. Для 
цього  її  штанці  мають  бути 
заправлені у взуття, футбол-
ка або кофточка – з довгими 
рукавами.  Краще,  щоб  одяг 
був  світлим,  це  дозволить 
швидше виявити кліща. Якщо 
ж він все-таки вкусив дитину, 
на місце укусу нанесіть трохи 
соняшникової олії (її обов’яз-
ково потрібно взяти з собою 
в  ліс).  Потім,  почекавши 
кілька  хвилин,  акуратно  ви-
даліть кліща пінцетом. Ранку 
від укусу обробіть зеленкою. 
А  після  повернення  додому 
обов’язково  покажіть  дитину 
лікарю.
Готуючись  до  відпочинку 

в  лісі,  ознайомте  її  з  прави-
лами  поведінки  на  природі. 
Дитина повинна знати, що не 
можна йти далеко від дорос-
лих,  брати  в  руки  комах  чи 
дрібних звіряток, без дозволу 
їсти гриби  і ягоди, підходити 
близько до багаття тощо.

Катерина КАРАНДА, 
лікар-педіатр

Літо – найкраща пора, щоб якомога більше часу 
проводити з дітьми на свіжому повітрі. І не 
важливо, поїдете ви з дитиною на курорт чи 
вирішите організувати відпочинок недалеко від 
будинку. Знання правил безпечного відпочинку 
з дітьми вам знадобиться в будь-якому разі. 

*Без врахування вуглецю діоксиду, мікроорганізмів та мікроорганізмів-продуцентів.
Підприємство відноситься до ІІ групи інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються 

обсяги  викидів.  Концентрація  забруднюючих  атмосферу речовин не перевищує нормативних  вимог.  Згідно  з  проведеним 
розрахунком розсіювання по низці речовин, доведено, що рівні забруднення приземного шару атмосфери на межі норма-
тивної СЗЗ-100 та житлової забудови не перевищують гранично допустимих концентрацій. Згідно з оцінкою впливу викидів в 
атмосферу доведено, що на даний час діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого населення і 
на різні складові довкілля.
Із приводу зауважень та пропозицій звертатись упродовж місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Ірпінської міськради 

за телефоном: (+380 4597) 61-407.
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ІНГРЕДІЄНТИ:
•  сметана  (нежирна)  – 

500 г;
• желатин – 30 г;
• цукор – 1–1,5 скл.;
•  сироп  або  молоко  – 

150 мл;
• ківі – 1 шт.;
• персики – 2 шт.;
• банан – 1 шт.;
• виноград – 10–15 ягід;
•  тертий  шоколад  для 

прикрашання.

ПРИГОТУВАННЯ 
Основою  для  желе  є  же-

латин.  Тому  замочіть  його 
в молоці  або холодній воді 
в кухлі або невеликій мисці. 

Перемішайте,  щоб  розбити 
грудочки  і  желатин  набряк. 
Для повного набрякання же-
латину  потрібно  півгодини, 
за цей час підготуйте фрук-
ти.
Готовий  желатин  потріб-

но  буде  розчинити  на  во-
дяній  бані.  Не  допускайте 
кипіння  желатину!  Вогонь 
повинен  бути  невеликим,  і 
желатину потрібно постійне 

помішування. Коли він пов-
ністю розчиниться, потрібно 
дати желатину охолонути.
Очистіть  ківі  від  шкірки, 

банан  від  шкірки,  персик 
від кісточки, а виноград від 
кісточок.  А  потім  ріжемо  їх 
пластинками  –  кільцями, 
півколом,  соломкою,  чвер-
тями.
У чаші блендера змішай-

те  сметану  і  цукор,  а потім 

НА ДОЗВІЛЛІ

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 14–20 серпня 2017 року

ОВЕН (21.03–20.04)
Цей тиждень сприятиме 
дiловiй активностi, 
реалiзацiям нових iдей i 
планiв. Останнi бажано 
ще раз проаналiзувати, 

звернути увагу на недолiки i усунути 
їх.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)

 Цього тижня закiнчується 
перiод труднощiв i стресiв: 
вже до його середини 
повинно наступити помiтне 
потеплiння у ваших 

вiдносинах з Фортуною. Є шанс 
отримати схвалення давно задума-
ної вами iдеї i дозвiл на її реалiза-
цiю.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)

Цього тижня на вашi 
плечi ляже мiсiя миротво-
рця: на роботi, серед 
близьких i друзiв. У 

понедiлок прислухайтеся до голосу 
своєї iнтуїцiї: можливо, саме вона 
пiдкаже вам, як дiяти далi.
РАК (22.06–23.07)

Намагайтеся пiднятися 
над суєтою. Це дозво-
лить максимально 
використовувати наданi 
вам шанси i можливостi. 

На роботi ви можете потоваришу-
вати з людиною, яку ранiше 
близько не знали.
ЛЕВ (24.07–23.08)

Цього тижня у вас 
з’являться можливостi 
для кар’єрного зростан-
ня. Може трапитися 
велике iнформацiйне 

навантаження. Обережнiше з 
новими спокусливими проектами 
– вони можуть вас вiдвернути вiд 
шляху iстинного.
ДIВА (24.08–23.09)

Перша половина тижня 
може пройти дуже 
спокiйно. Чимало часу 
займатимуть фiнансовi 
питання: зокрема, 

наприклад, все те, що пов’язане з 
кредитами.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Тиждень насичений вражен-
нями i сповнений подiй. 
Намагайтеся використову-
вати свою конфлiктнiсть 
для рiзких, але своєчасних 

i необхiдних зараз дiй. Цього тижня 
все горить у вас в руках.
СКОРПIОН (24.10–22.11)

У понедiлок змагання з 
раптовими конкурентами 
може поглинути всi вашi 
думки: спробуйте вчасно 

зупинитися, тодi у вас 
з’являться всi шанси на успiх.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Цього тижня не варто 
чекати хоч скількись 
серйозних змiн. Амбiцiї 
сприятимуть полiпшен-

ню фiнансового становища i 
закрiпленню успiхiв у професiйнiй 
дiяльностi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)

Настає хороший час для 
творчих проектiв, тому 
вам знадобляться такi 
якостi, як iнiцiативнiсть i 
рiшучiсть. У вiвторок 

з’явиться можливiсть виходу на 
вищий професiйний рiвень з 
прекрасними кар’єрними перспек-
тивами.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)

Вiрогiдний успiх у 
професiйнiй сферi. 
Тiльки спробуйте не 
будувати грандiозних 
планiв на цей 
тиждень – вони 

можуть не втілитись.
РИБИ (20.02–20.03)

Наступає сприятливий 
тиждень для творчої 
реалiзацiї i пошуку 
однодумцiв. Ваша 

комунiкабельнiсть дозволить 
змiнити ситуацiю на краще, 
оскiльки новi зв’язки i знайомства 
позитивно вплинуть на матерiальне 
становище.

СМАЧНО І ПРОСТО

СМЕТАННЕ 
ЖЕЛЕ З 
ФРУКТАМИ

збивайте  їх,  доки  цукор 
повністю  розчиниться. 
Частину  цукру  вбере  же-
латин,  тож  якщо  любите 
десерти  більш  солодкі, 
додайте  ще  цукру.  Почи-
найте  вливати  потроху 
желатин,  продовжуючи 
помішувати сметану. 
Форму  застеліть  плів-

кою,  щоб  до  неї  нічого 
не  прилипло.  Викладіть 
у  форму  перший  шар 
фруктів  –  це  може  бути 
шар  бананів,  наприклад, 
або  змішаний  шар  з  усіх 
фруктів  відразу.  Потім 
додаємо шар желе. Знову 
викладаємо фрукти,  злег-
ка  вдавлюючи  їх  у  желе, 
щоб  вони  не  вивалилися. 
І  так  чергуємо  фрукти  з 
желе,  поки форма  не  за-
повниться,  а  складові  не 
закінчаться. 
Коли  желе  застигне, 

переверніть  форму  на 
тарелю, на якій будете по-
давати десерт, і видаліть з 

нього плівку. Можна при-
красити  його  тертим  шо-
коладом  або  кокосовою 
стружкою.

ПОРАДИ
►  Не  обов’язково  за-

кладати  фрукти  і  желе 
шарами,  можна  просто 
перемішати  все  разом  і 
викласти у форму.
► Замість плівки можна 

використовувати  вологий 
папір для випічки.
►  До  фруктів  можна 

додати ягід. Або замінити 
їх повністю.
►  Щоб  швидше  під-

готувати  сметанне  желе, 
замість цукру візьміть цу-
крову пудру.
►  Щоб  змінити  колір 

желе  або  зробити  його 
різнобарвним,  додайте  в 
желе какао. Можна розді-
лити  сметанне  желе  на  2 
частини,  одну  змішати  з 
какао і заливати їх у фор-
му по черзі.
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Віктор Авдєєнко 
«Київський патерик. 
17 непростих питань 
української історії» 
Ким  насправді  були  лі-

тописні  поляни?  Хто  автор 
«Слова  о  полку  Ігоревім»? 
Куди поділися хозари  і звід-
ки взялися козаки? Чи можна 
було  уникнути  татаро-мон-
гольського  ярма?  Чи  мала 
шанси  Україна  стати  держа-
вою  за  Богдана  Хмельниць-
кого  і Михайла Грушевсько-
го? Про все це –  і не тільки 
–  докладно  і  захоплююче 
розповідає  історик,  жур-
наліст,  письменник  Віктор 
Авдєєнко,  висуваючи  часом 
зовсім  несподівані  версії  іс-
торичних фактів.

Олександр Есаулов 
«Антилюди» 
«Ні,  це  не  відчуття  по-

мсти.  Відчуття  самозбере-
ження?  Сьогодні  він  убив 
чужих  дітей,  а  взавтра  вб’є 
моїх?  Це  вже  ближче,  але 
все ж таки не те. Ні… Я при-
слухався,  вдивлявся  в  себе 
і  намагався  зрозуміти,  що 
примушує мене взяти до рук 
«сватюшку» й позбавити жит-
тя  іншу  людину. Може,  від-
чуття справедливості? Око за 
око, зуб за зуб? А може, все 
разом?  Життя  за  життя?  Не 
знаю… Не знаю! Не знаю!!! 
Але такі люди не мають пра-
ва на життя! Тому що вони не 
люди! Вони  – антилюди!»
«Наш Дімаров: Статті. 
Інтерв’ю. Спогади. Листи. 
Присвяти»

Книга  містить  рецензії, 
спогади  дружини  письмен-
ника Євдокії Дімарової і його 
друзів,  листи,  статті  та  роз-
відки  відомих  літературних 
критиків,  літературознавців, 
присвячені  творчості  цьо-
го  видатного  українського 
письменника,  а  також  при-
святи його шанувальників.

Ю Несбьо «Поліція» 
Офіцера  поліції  знахо-

дять  мертвим  на  місці  дав-
нього  вбивства,  у  розсліду-
ванні якого він брав участь. 
Коли  те  саме  трапляється  з 
двома  іншими  поліцейськи-
ми,  стає  зрозуміло,  що  це 
не  випадковість.  До  того  ж 
ці давні справи не було роз-
крито. Нові вбивства скоєно 
з  жахливою  жорстокістю,  а 
в поліції немає жодних при-
пущень. І що найгірше: вони 
втратили  свого  найкращого 
слідчого  –  Харрі  Холе,  який 
пішов  з  роботи, щоб  викла-
дати  у  Поліцейській  акаде-
мії...  (Десятий  роман  циклу 
«Харрі Холе».)
Георгій Почепцов 

«Сучасні інформаційні 
війни»
Сьогодні, коли кожна лю-

дина,  а особливо –  телегля-
дач,  стикається  з  проявами 
інформаційної  війни,  конче 
необхідно  навчитися  від-
різняти правду від брехні, а 
ще – як уберегти себе від чу-
жих  інформаційних  впливів 
в  умовах  інформаційного 
конфлікту.
У  книжці  Георгія  Почеп-

цова,  відомого  фахівця  в 
галузі  інформаційної  війни, 
системно  викладено  історію 
виникнення і розвитку мето-
дології  інформаційних  воєн 
і розкрито різницю між аме-
риканською,  британською  і 
російською моделями. Впер-
ше  вводиться  поняття  смис-
лової війни, розглядається  її 
роль у сучасному світі.
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ФАКТИ ПРО
СПАДКОВІСТЬ

Лінь
Деякі люди бувають пато-

логічно лінивими. Вони здат-
ні цілими днями валятися на 
дивані й отримують від цього 
безмежне  задоволення.  Не-
щодавно дослідники виявили, 
що  в  поведінці  таких  людей 
винне  не  стільки  погане  ви-
ховання, скільки спеціальний 
набір генів. Вчені порівнюва-
ли дві  групи щурів, в одну з 
яких  відбирали  найактивні-
ших особин, а в  іншу – най-
більш  ледачих.  Вивчення  їх 
потомства виявило відмінно-
сті на генетичному рівні, що, 
очевидно, і задає особливості 
їхньої поведінки.

Схильність до шкідли-
вих звичок
Наркоманія,  алкоголізм, 

куріння  –  це  не  тільки  соці-
альні  проблеми,  а  й  медич-
ні.  Люди,  які  моментально 
потрапляють в залежність від 
згубних  пристрастей,  мають 
до них  генетичну  схильність. 
Наприклад, ймовірність того, 
що людина почне палити, на 
75% диктується її генетични-
ми особливостями.

Вибір партнера
Сумно,  але  навіть  у  та-

кій  романтичній  справі,  як 
любовні  відносини,  першу 
скрипку  грає  генетика.  При 

виборі  постійного  сексу-
ального  партнера  головне 
значення має  не  колір  очей, 
обсяг талії  і  спільні  інтереси, 
а  сімейство  генів під назвою 
ГКГ (головний комплекс гісто-
сумісності). Експерименти по-
казали, що жінки намагають-
ся вибирати партнерів з ГКГ, 
відмінним  від  власного,  так 
як  це  дає  більше  шансів  на 
появу здорового потомства.

Фобії
Вважається, що фобії роз-

виваються  в  результаті  нега-

тивного  життєвого  досвіду, 
який  може  призвести  до  по-
яви  ірраціонального  страху 
різних  явищ  або  предметів. 
Однак  за  даними  досліджен-
ня,  проведеного  в Медичній 
школі  Університету  Еморі, 
фобії можуть передаватися з 
покоління в покоління. Вчені 
за  допомогою ударів  струму 
прищепили мишам страх пе-
ред  вишнею. Потомство  цих 
мишей із самого народження 
боялося  вишні,  що  підтвер-
джує передачу фобії  спадко-
вим шляхом. 

На формування особистості людини одночасно 
впливають як успадковані від батьків риси, так 
і навколишнє середовище. Дехто вважає, що 
правильне виховання здатне виправити будь-
які вади характеру. Та чи так це насправді? 

ЦІКАВІ ВІДКРИТТЯ

Нові надходження 
до центральної 
бібліотеки Ірпеня

СУХІ СНІДАНКИ – 
користь чи шкода?
Навряд чи наші бабусі і прабабусі могли собі 
уявити, що в майбутньому сніданок їхніх онуків та 
правнуків складатиметься з пластівців, хрустких 
кульок із сухофруктами і молока. Однак сьогодні 
подібною їжею нікого не здивуєш. Такий сніданок 
дуже смачний і простий у приготуванні. Але чому ж 
тоді дієтологи і педіатри не поділяють захоплення 
ним? Мало того, вони наполягають, щоб таку 
їжу дітям дошкільного віку взагалі не давали, 
а старшим обмежили до 1–2 разів на тиждень. 
Давайте розберемося – чи може сухий сніданок 
успішно виконувати роль щоденного повноцінного 
харчування?

ЩО У ПАКУНКУ 
Перші  «пращури»  сухих 

сніданків  з’явилися  в  Амери-
ці  в  середині  ХІХ  ст.  Це  були 
пресовані висівки без добавок 
– не надто смачні, зате корис-
ні  й  дешеві.  Поступово  стали 
розвиватися  технології  їх  ви-
готовлення,  і  сьогодні  сухими 
сніданками називають зернові 
пластівці,  мюслі  і  снеки.  Вони 
настільки  активно  ввійшли  в 
наше  життя,  що  просто  необ-
хідно  знати, що насправді  хо-
вається в яскравих упаковках. 

Мюслі роблять  шляхом 
додавання  до  пластівців  вису-
шених фруктів, ягід, шоколаду, 
меду, горіхів або джему. 

Снеками називають різного 
роду  кульки,  палички,  поду-
шечки або інші фігурні вироби 
зі злаків – рисові, кукурудзяні, 
житні чи вівсяні. Їх зазвичай го-
тують на пару під високим тис-
ком,  щоб  всередині  продукту 
залишилися  необхідні  людині 
вітаміни,  мінерали  та  корисні 
речовини.
Однак  найчастіше  сухі  сні-

данки  піддають  додатковим 
видам обробки  –  обсмажують 
в  олії,  підсушують,  пресують, 
подрібнюють  у  борошно  або 
обробляють не дуже корисни-
ми речовинами задля довшого 

зберігання. Все це позначаєть-
ся на  якості,  складі й  калорій-
ності  страви,  а  значить  –  і  на 
здоров’ї людей, які ними ласу-
ють. Тож, на думку лікарів, такі 
продукти  жодним  чином  не 
можна вважати здоровим хар-
чуванням і не можна постійно 
годувати ними дітей.

ТРОХИ ПРО КАЛОРІЙНІСТЬ
Виробники  в  рекламі  заяв-

ляють про низьку калорійність 
сухих  сніданків  і  «швидких» 
каш. Також вони говорять про 
те, що цей продукт дієтичний... 
Але це так лише частково!
Дійсно, прес, а потім – пара 

під тиском не руйнує вітаміни 
та мінеральні речовини в зла-
ках.  Тому  пропарені  пластівці 
насправді  корисні  дорослим 
і  дітям через наявність  клітко-
вини. Однак при додаванні до 
них цукру, меду  та шоколаду, 
обсмажені  на  рослинній  або 
гідрогенізованій олії, різко під-
вищується  калорійність.  Про 
те, що вони калорійні, йдеться 
і на упаковці. Та й як може бути 
по-іншому, адже добавки скла-
дають  в  середньому  до  350–
400 ккал на 100 г продукту!

ШКОДА СУХИХ СНІДАНКІВ
Якщо ж у складі дитячих су-

хих  сніданків  немає  цукру,  ці 
продукти зовсім слід обходити 
стороною – вони солодкі через 
наявність  у  них  підсолоджува-
чів, а тому – ще більш шкідливі 
для дитячого організму!
Сухі сніданки для дорослих 

(мюслі  і  швидко-каші)  вироб-
ники позиціонують як продукт 

для  стрункості.  Однак  прове-
дені нещодавно незалежні до-
слідження  показали  неповну 
правдивість  запевнень  бага-
тьох виробників. Перевіривши 
десять видів найпопулярніших 
сніданків,  фахівці  отримали 
висновок про те, що їхня кало-
рійність  та ж сама, що печива 
чи  шоколаду.  А  клітковини, 
всупереч  запевненням  вироб-
ників, міститься вкрай мало.
Найменше  клітковини  міс-

тять  снеки,  що  готуються  з 
подрібнених зерен. Крім того, 
зовсім не корисні для здоров’я 
обсмажені  мюслі,  вони  втра-
чають  вітаміни,  хоча  і  стають 

смачнішими.  Схуднути  на  та-
ких  продуктах  просто  немож-
ливо.
Пам’ятайте:  найбільш  ко-

рисні  необроблені  пластівці  в 
натуральних  мюслях  з  фрук-
тами,  горіхами  і  медом.  Але 
знайте, мед  і  горіхи різко під-
вищують калорійність, хоч ко-
ристь їх незаперечна.
Якщо ж у складі, зазначено-

му на упаковці сухих сніданків, 
ви помітите літери «E» з цифра-
ми, залиште ці продукти на по-
лиці магазину. У них абсолют-
но немає користі, тільки шкода.

За матеріалами
 Інтернет-видань

ВИ БУДЕТЕ ЗДИВОВАНІ
5 продуктів, які тільки здаються корисними

МЮСЛІ – їжа корисна, дієтична. Але чи справді так? 
Давайте подивимося, що пишеться на етикетці: в 100 г 
мюслі – 350 ккал. Це якщо вони з фруктами. А коли у 
складі міститься шоколад, мед і є позначка про те, що ці 
мюслі пройшли обробку смаженням, – про яку користь 
може йти мова?

СУХІ СНІДАНКИ – їх виробники запевняють, що це 
корисний продукт. Однак при цьому «забувають» сказати, 
що ці зернові культури попередньо обсмажені (звідси їх 
приємний хрусткий смак), значить – канцерогенні, а також 
місять чималу кількість цукру – до 55% і солі 1–2% (так 
само чи навіть більше, ніж у морській воді!) 

СОКИ В ПАКЕТІ – несуть майже таку ж загрозу 
організму, як і солодка газована вода. Хіба що вплив на 
підшлункову менш жорсткий завдяки відсутності газу. Зате 
за вмістом цукру вони зовсім не поступаються солодкій га-
зованій воді – близько 6 чайних ложок на 100 г. Це денна 
норма для жінки.

СИРКИ – у них дуже багато цукру і жиру. Не можна 
забувати і про термін зберігання цього продукту. Рядок на 
зворотному боці каже уважному покупцеві багато про що. 
Зокрема – про кількість консервантів. Приготуйте краще 
ці сирки самі! З хорошого домашнього сиру.

ПРОДУКТИ «БЕЗ ЦУКРУ» – ця позначка – черговий 
прийом виробника. Адже солодкий смак продукту (а 
разом із ним і калорії) може давати не тільки цукор, а й, 
наприклад, фруктоза. А також інші цукрозамінники, вплив 
яких на здоров’я людини вкрай негативний.

ВАРТО ЗНАТИ: дитині 
слід давати пластівці 
не раніше, ніж після 
шести років, оскільки 
грубі волокна складні 
для засвоєння слабким 
дитячим шлунково-
кишковим трактом.


