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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

Коцюбинці вже не вперше 
живуть у небезпеці замерзну-

ти у власних оселях посеред 
зими. Конфлікт з економічним 

підґрунтям між постачальни-
ком тепла та місцевою владою 

лише набирає обертів.
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ШКІЛЬНИЙ БУМ У ПРИІРПІННІ

Літо 2017 року для когось пам’ятне захопливими подорожами, несподіваними відкриттями і 
яскравим відпочинком, а для когось – напруженою роботою, яку необхідно було встигнути 
провести за три швидкоплинні місяці літніх канікул. Рік, присвячений освіті, входить в історію 
міста, в долі школярів, їхніх родин і педагогів не тільки відкриттям нових можливостей у 
зв’язку з помітним збільшенням фінансування, а й неабиякими випробуваннями, які довелося 
долати цього літа. Чого вартий хоча б несподіваний розгул стихії, який накрив зливою деякі 
школи в момент проведення будівельних робіт! Численні капітальні ремонти, будівництво 
спортивних дитячих майданчиків, реконструкція будівлі під новий ліцей, добудова нових 
поверхів і корпусів, проведення робіт у максимально стислі строки, часом без вихідних – усім 
цим жили навчальні заклади Приірпіння влітку, аби знову прийняти дітей та їхніх учителів.
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Дорогі школярі! 
Шановні батьки 

та освітяни Приірпіння!
Свято Першого дзвоника для кожного з нас 

є хвилюючим і урочистим. І не лише тому, що 
у школі проходить значна частина дитинства, а 

й тому, що скільки б ми не знали і не вміли, ми вчимося все 
життя. Адже світ стрімко розвивається і постійно потребує 
нових знань і умінь.

Дорогі діти! Час, який відведений вам на навчання – без-
цінний. Нехай усе те мудре і добре, що ви встигнете нако-
пичити за свої шкільні роки, ляже в основу вашої успішної 
долі.

Шановні батьки! Не залишайтесь осторонь шкільного 
життя ваших дітей! Але не перебирайте на свої плечі те, що 
вони самі мають пройти. Нехай вас радують і надихають 
успіхи ваших дітей! А труднощі об’єднують і додають сил і 
мудрості.

Дорогі вчителі! Вам довірено найцінніше – наше майбут-
нє! Відкривайте своїм учням світ у його найкращих проявах. 
Ми віримо у Ваші сили, у Ваш талант, у Ваше високе призна-
чення!

Бажаю, щоб новий навчальний рік був успішним і ре-
зультативним для кожного з Вас!

З повагою,
Ірпінський міський голова Володимир КАРПЛЮК

Дорогий учителю!
Починається  новий  навчальний  рік.  Для  вчителя  це 

завжди хвилюючі дні радісних сподівань і тривог. Такі ж 
почуття переживають і діти, очікуючи на зустрічі з тобою, 
і їхні батьки.
Прийди до них із відкритим щирим серцем! Пам’ятай, 

що кожна дитина – це цілий неповторний світ. Збережи 
його, допоможи йому розквітнути на повну силу дитячих 
здібностей і прагнень.
Бажаємо тобі сил, терпіння і натхнення йти з дітьми, 

відриваючи нові захопливі сторінок життя, любити наше 
місто так, як любимо його ми. Берегти його і прикраша-
ти. А ми допомагатимемо тобі у  твоєму професійному 
зростанні, всіляко підтримуватимемо твій життєвий опти-
мізм,  берегтимемо  вогник  справедливості  і  любові  до 
людей, без яких не буває ВЧИТЕЛЯ.
У добрий час – у новий навчальний рік!

Громадська освітня рада, м. Ірпінь

ВОРЗЕЛЬ ЗАПРОШУЄ ДІТЕЙ 
НА БЕЗПЛАТНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Якщо Ваша дитина цьогоріч ще не відпочивала 
та не оздоровлювалася за рахунок коштів 
державного бюджету, запрошуємо 
безкоштовно оздоровити її в санаторії 
«Україна» (смт Ворзель) у період з 4 по 21 
вересня та з 25 вересня по 15 жовтня 2017 
року.
Послуги  з  оздоровлення  і  відпочинку  для  дітей 

віком від 7 до 17 років, які потребують особливої 
соціальної  уваги  та  підтримки, можуть  надаватися 
безоплатно для таких категорій:
• дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування;
•  дітей  з  інвалідністю  за  відсутності  медичних 

протипоказань та здатності до самообслуговування;
• дітей із малозабезпечених сімей;
•  дітей,  один  із  батьків  яких  загинув  (пропав 

безвісти)  у  районі  проведення  антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, або 
помер  унаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва, 
одержаних у районі проведення АТО, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також унаслідок захворю-
вання, одержаного в період участі в АТО;
• дітей, один із батьків яких загинув під час масо-

вих акцій громадянського протесту або помер унас-
лідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних 
під час масових акцій громадянського протесту;
• дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміще-

ні особи;
• дітей із багатодітних сімей.
Запрошуємо  батьків  чи  осіб,  що  їх  замінюють, 

до служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської 
ради (м. Ірпінь, вул. Антонова, 4-а, тел.: (04597) 63-
180) для узгодження питання направлення на відпо-
чинок своїх дітей.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

РЕЗОНАНС

Так, як ти –
не вмію…

Полоснула осінь полохливе
Літо охолодженим дощем.
Небо густо процідило зливу,
Сад мій скоро вистигне тихцем.

Ляже долу яблуко останнє,
Птах останній випурхне увись.
От і все. 
Хіба що ніч гортанно
Тишу в самоті переповість.

Я іще не думаю про все це,
Я іще не вірю, не збагну…
Це все – серце, ошаліле серце
Вечорами клітку рве грудну!

Ще тривоги не набрали сили,
Ще птахи ідуть мені до рук,
Та клубком у горлі підступила
Чи то осінь, 
Чи то біль розлук.

Я не знаю, як її минути,
А вона мене – і поготів.
Сад іде, оголивши у грудень
Віти, ніби струни для вітрів.

Все він стерпить. Одерев’яніє 
Біль, завмерши на самім краю.
О, мій саде! Так, як ти, не вмію
Зустрічати осінь я свою!

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 
у Приірпінні на порозі змін

Запрошуємо узяти 
участь у Всеукраїнському 
літературному конкурсі 
«Літературнмий Олімп», 
приуроченому до відкриття 
парку в Будинку творчості 
письменників «Ірпінь».
Конкурс  «Літературний 

Олімп» проводиться організа-
торами  Книжкового  фестива-
лю  «IrpinBookFest»  спільно  з 
Національною  спілкою  пись-
менників  України,  редакцією 
газети  «Ірпінський  вісник»  та 
за підтримки Ірпінського місь-
кого голови Володимира Кар-
плюка. 
Тема  конкурсу  –  місто  Ір-

пінь  і  Будинок  письменників 
«Ірпінь». 
До участі допускаються всі 

охочі  без  вікових  і  професій-
них обмежень. Твори прийма-
ються в  чотирьох номінаціях: 
«Поезія»,  «Есе»,  «Нариси  про 
людей»  та  «Оповідання».  Це 
мають  бути  роботи,    в  яких 
згадується або упізнається мі-
сто Ірпінь чи Будинок творчос-
ті письменників «Ірпінь».
Для  участі  у  конкурсі 

необхідно  подати  заявку  і 
конкурсну  роботу  в  оргко-
мітет  на  електронну  пошту: 

osvita. rada@gmail.com.  У 
темі  листа  необхідно  зазна-
чити: «Конкурс “Літературний 
Олімп”»  і  обрану  номінацію. 
Якщо номінацій кілька, то не-
обхідно  надсилати  твори  ок-
ремими листами. Мова творів 
– українська та російська.
Заявки  і  роботи  при-

ймаються  до  4 вересня 
2017 року.
Результати  конкурсу  буде 

оголошено 29 вересня на офі-
ційному відкритті Книжкового 
фестивалю «IrpinBookFest».
Переможцям  конкурсу  у 

номінаціях будуть вручені ди-
пломи і подарунки від партне-
рів.  Найкращі  твори  ввійдуть 
в першу збірку творів про Ір-
пінь. Книгу буде надруковано 
за рахунок премії «Літератур-
ний Олімп».
Конкурс  творів  про  Ір-

пінь  –  це  старт  масштабного 
всеукраїнського  літературно-
го  конкурсу  «Літературний 
Олімп»,  і  в  2018  р.  робота 
автора, яка отримає Гран-прі, 
буде видана окремою книгою.

Оргкомітет фестивалю 
«IrpinBookFest»

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
запрошує до участі

Проблема шкільного харчування завжди існувала, 
її гострота залежала від фінансової спроможності 
регіону, громади, держави. Сьогодні ця тема особливо 
болюча – вартість продуктів у результаті інфляції 
стрімко зросла, і нагодувати школярів за відведені 
13 грн стало утопією. Що роблять для вирішення цієї 
проблеми у Приірпінні? Чи зміниться ситуація на краще?

Володимир КОСКІН

«Харчування  школярів 
–  недостатньо  при-

буткова  форма  діяльності», 
– заявляють освітянські очіль-
ники. За їхніми словами, біз-
несменів завести в цей сектор 
дуже  важко,  практично  не-
можливо.  Тому  у  Приірпінні 
цей напрямок реалізовується 
через  комунальне  підпри-
ємство  «Комбінат  шкільного 
харчування».  Нещодавно 
був  прийнятий  на  роботу 
новий  керівник  –  Михайло 
Козаченко,  який  запропону-
вав нову стратегію реалізації 
шкільного  харчування.  Все 
має  бути  прораховано  на 
основі економічних показни-
ків  рентабельності,  бо  ніхто 
у збиток працювати не буде: 
ні держава, ні муніципалітет, 
ні  комунальне підприємство, 
ні приватний бізнес. До того 
ж  треба  врахувати  велику 
кількість пільговиків (це при-
близно 600 школяриків), яких 
держава,  зокрема  органи 
місцевого  самоврядування, 
частково  мають  годувати  за 
рахунок  бюджетних  коштів. 
Типовий шкільний обід – це: 
на перше –  суп чи борщ, на 
друге – каша з котлетою чи з 
сосискою  (зрідка  давали  ще 
салат), на третє – чай, компот, 
какао,  молоко,  іноді  сік.  До 
речі, чому саме 13 грн? Кож-
на  міська  рада  визначає  цю 
цифру  самостійно  за  двома 
критеріями: поточна вартість 
продуктів  і  спроможність 

міського бюджету. В Ірпені ця 
цифра понад рік  тому вили-
лася у 13 грн.

МЕНЮ НА ВИБІР
Усі  відзначають,  що  на 

13  грн  погодувати  дитину  в 
сьогоднішніх  умовах  надто 
важко при  тому, щоб  страва 
мала відповідні  калорії,  сма-
кові  якості  і  була  візуально 
привабливою  для  дітей.  Тож 
міська  влада  Ірпеня  ухвали-
ла рішення змінювати вектор 
руху  в  цій  царині  і  взялася 
шукати  шляхи  покращення 
харчування школярів,  зокре-
ма,  аби  знайти  можливість 
харчувати школярів не за 13, 
а за 18 грн  (у найближчі дні 
буде  ухвалено  рішення:  або 
це  буде  з  початку  вересня, 
або  вводитиметься  дещо  пі-
зніше). Освітяни зі свого боку 
теж  шукають  альтернативу, 
серцевиною якої є можливість 
надати  батькам  право  вибо-
ру.  Ось  визначено  18  грн, 
на  які  можна  по  мінімуму 
погодувати  дитину.  І  є  дещо 
дорожчий  варіант  (скажімо, 
за 25 грн), але то вже інший 
об’єм,  інші  калорії,  інша ре-
цептура  приготування.  Бать-
ки матимуть вибір. 
Була  проведена  робоча 

нарада  з  директорами  шкіл. 
Вони  висловили  побажання 
і  пропозиції,  як  удосконали-
ти  надання  цієї  послуги,  тим 
паче,  самі  добре  відчувають 
–  зміни  конче  потрібні.  Зо-

крема, чималий обсяг харчів 
діти не з’їдають, а викидати – 
просто гріх, це неекономічно, 
неетично, аморально, на сьо-
годні неприпустимо. Тому по-
стає  питання  вибору  дітьми 
на  тиждень-два  меню,  зміни 
цінової  політики,  отже,  змі-
ни параметрів послуги,  коли 
батьки вибирають компроміс 
між «корисно» та «економічно 
вигідно». 
За  чий  рахунок  це  здійс-

нити? Природно,  за рахунок 
батьків  і...  муніципалітету 
(коли йдеться про дітей із ма-
лозабезпечених сімей). 

ЗДОРОВА ЇЖА – 
ЗДОРОВА НАЦІЯ
Поки що школи годувати-

муть  дітей  «у  старому  фор-
маті». Проект «Здорова їжа – 
здорова нація», розроблений 
КП «Комбінат шкільного хар-
чування», буде впроваджува-
тися  протягом  навчального 
року. Централізовані харчоб-
локи готуватимуть смачні обі-
ди для всіх шкіл без винятку. 
Правильна логістика, хороші 
сучасні  термоємкості  дадуть 
можливість доставляти гарячі 
обіди  в  школи.  «Але,  повто-
римося, це все ще – на етапі 
проекту, потрібні доопрацю-
вання,  узгодження  і  затвер-
дження. Є надія, що картину 
змін можна буде побачити у 
другому  півріччі  2018  року, 
тоді  шкільне  харчування 

зміниться  в  кращу  сторону», 
–  наголошує  Михайло  Коза-
ченко.

ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ
Паралельно  здійснювати-

меться перехід на безготівко-
ву  форму  оплати  шкільного 
харчування.  Це  дуже  важли-
вий  момент,  гроші,  напри-
клад,  не будуть  від  дітей  іти 
до  класних  керівників,  ще 
до  когось.  До  Нового  року 
планується  запустити  пілот-
ний  проект  –  через  картко-
ву  депозитну  систему  буде 
проводитися  розрахунок 
обідів,  буфетної  продукції, 
для  того,  щоб  батьки  мог-
ли  повністю  контролювати, 
скільки  разів  дитина  обіда-
ла,  на  що  і  скільки  грошей 
витрачено.  У  кожній  школі 
буде  створено  комітет  здо-
рового  харчування для  того, 
щоб  мати  зворотний  зв’язок 
із батьками і дітьми. Буде за-
пущено  онлайн-анкетування, 
щоб враховувати і реагувати 
на побажання батьків  і дітей 
щодо обідів  і  продуктів. Об-
разно  кажучи,  можна  буде 
проконтролювати  в  однако-
вій мірі, що діти їдять вдома і 
в школі. Головна мета – обіди 
повинні бути  смачні  і  корис-
ні, щоб це викликало у дітей 
бажання харчуватися в школі, 
а не бігати в різні магазини та 
ятки за всякими чупа-чупсами 
і чебуреками.

СУД НЕ ДАВ ПРОКУРАТУРІ 
взяти під варту 
Дмитра Христюка
Шевченківський суд 
Києва відмовив обласній 
прокуратурі у задоволенні 
клопотання про 
застосування до першого 
заступника Ірпінського 
міського голови Дмитра 
Христюка запобіжного 
заходу у вигляді взяття під 
варту.

28  серпня  прокуратура 
Київської  області  повідомила 
про підозру першому заступ-
нику  Ірпінського міського  го-
лови  Дмитру  Христюку,  яко-
го  звинувачує  в  причетності 
до  розкрадання  бюджетних 
коштів  і  земель  на  терито-
рії  Ірпеня.  Про  це  інформує 
прес-служба прокуратури Ки-
ївської області.
Обласні  прокурори  підоз-

рюють  Дмитра  Христюка  у 
низці  злочинів,  пов’язаних 
із  виконанням  службових 
обов’язків.  Кажуть,  що  в  Ір-
пінській міській раді діє «зло-
чинна  організація»  на  чолі  з 
мером.  Збитки,  які  начебто 
завдані  місту  в  результаті 
діяльності  цього  «злочинно-
го  угрупування»,  складають 
майже  19 мільйонів  гривень. 
Саме  такий  розмір  застави 
прокуратура  вимагала  вста-
новити  для  Дмитра  Вікторо-
вича. 
Христюка допитали як під-

озрюваного, опісля чого про-
куратура порушила клопотан-
ня про застосування до нього 

запобіжного  заходу  у  вигляді 
тримання під вартою. 
Однак  30  серпня  під  час 

засідання  Шевченківського 
районного суду м. Києва слід-
чий суддя Лідія Шебуняєва не 
вдовольнила  клопотання  об-
ласної прокуратури, обравши 
в  якості  запобіжного  заходу 
нічний домашній арешт. 
«Ми  побачили  цей  текст 

підозри.  Він  складений  абсо-
лютно  нікчемно,  прокурату-
ра  не  представила  доказової 
бази  –  жодного  доказу  роз-
крадання  бюджетних  коштів 
немає»,  –  коментує  ситуацію 
Ірпінський міський голова Во-
лодимир Карплюк.
«Факт  привласнення  ко-

штів повинен бути доведений, 
якщо  це  –  звинувачення.  Те, 
що Карплюком «здійснювався 
розподіл обов’язків учасників 
злочинної організації», не до-
ведено,  як  і  те, що,  зокрема, 
Карплюк, «будучи організато-
ром та керівником злочинної 
організації…, здійснював без-
посереднє  керівництво,  уточ-
нював  обов’язки  кожного  під 
час вчинення злочинів для до-
сягнення  загальної  злочинної 
мети». Якщо є факт «уточнен-
ня обов’язків»  для  «досягнен-
ня  загальної  злочинної  мети 
або  злочинної  організації», 
доведіть,  покажіть  хоч  один 
аргумент. У клопотанні проку-
рорів:  «Особисто брав участь 
у  підборі  учасників  групи». 
Підбір учасників групи – яким 
чином? Знову не встановлено. 

«Приймав  начебто  виконані 
роботи».  Так  виконані  чи  не 
виконані? У клопотанні взага-
лі некоректне формулювання 
застосовується»,  –  зауважив 
під час судового засідання ад-
вокат Максим Кожух. 
Основні звинувачення про-

куратури  стосуються  підпи-
сання  Христюком  договорів 
підрядів  на  виконання  буді-
вельних  робіт  у  місті.  Однак 
висновки  незалежної  експер-
тизи  Державної  аудиторської 
служби України  говорять про 
інше.  «Перевірка  фінансо-
во-господарської  діяльності 
виконавчого  комітету  Ірпін-
ської  міської  ради  здійсню-
валася майже  три місяці. Що 
свідчить  про  детальне  ви-
вчення  працівниками  Держа-
удитслужби.  Ревізією  жодних 
важких порушень, а тим паче 
–  збитків,  не  встановлено»,  – 
зауважує Кожух. 
Підтримати  Дмитра 

Христюка в суді прийшло ба-
гато  людей.  Майже  два  де-
сятки з них зголосилися взяти 
його  на  поруки.  Серед  пору-

чителів  –  народний  депутат 
України  Андрій  Тетерук,  де-
путат  облради  Володимир 
Удовиченко, почесний грома-
дянин  Ірпеня  Гаррі  Мартін, 
вдова  комбата  11-го  баталь-
йону  «Київська  Русь»  Олена 
Гуменюк. Усі охочі могли по-
дивитися  он-лайн  трансляцію 
засідання в Інтернеті.
У результаті п’ятигодинно-

го  засідання  суд узяв до ува-
ги  аргументи  захисту  та  об-
рав  запобіжним  заходом  для 
Дмитра  Христюка  домашній 
арешт.  Протягом  60  днів  він 
має перебувати вдома з 22.00 
вечора до 6.00 ранку, не має 
права залишати країну та зо-
бов’язаний  носити  електро-
нний засіб контролю.
«Я  буду  працювати,  буду 

виконувати ухвалу суду, і без-
заперечно – захищати честь  і 
гідність свою і своєї команди у 
визначений законом спосіб», – 
сказав Дмитро Христюк по за-
вершенні судового засідання.  

За матеріалами 
Інформаційної агенції ITV

Фото: Ю. Бережко-Камінська
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22 серпня в приміщенні 
Державного архіву 
Київської області до Дня 
Незалежності України 
та з нагоди 85-річчя 
утворення Київської 
області, яке відзначається 
цього року, відкрилася 

документальна виставка 
«Київщина на початку ХХІ 
століття: сучасна історія в 
документах районів та міст 
області».

На  виставці  представлено 
документи, що зберігаються в 

архівних відділах райдержад-
міністрацій  та  міських  рад. 
Для експонування було нада-
но 400 документів. Організа-
тори виставки відібрали з них 
близько  200.  Експозиція  ві-
дображає  економічний,  соці-
альний і культурний розвиток 

області в ХХІ ст. Презентова-
но символіку міст і районів.
Значну  частину  виставки 

займають архівні документи з 
Ірпеня. Разючі зміни відбули-
ся протягом останніх кількох 
років. Сертифікат Національ-
ного реєстру рекордів Украї-
ни за 15 жовтня 2016 р. свід-
чить, що в Ірпені – найбільша 
кількість парків і скверів, збу-
дованих  і  реконструйованих 
за  два  роки.  Зростає  авто-
ритет  Ірпеня  у  міжнародних 
взаєминах.  Алея  Героїв  АТО 
увічнює пам’ять земляків, які 
загинули за волю Батьківщи-
ни.  Ветерани  АТО  отриму-
ють  ордери  на  квартири  та 
земельні  ділянки.  Відкрито 
дитячий  будинок  сімейного 
типу.  Серед  документів  про 
видатних  особистостей  Київ-
щини  –  рішення  сесії  Ірпін-
ської  міськради  за  9  лютого 
2007 р. про увічнення пам’яті 
майстра  Кобзарського  цеху 
Миколи Будника. 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського 

історико-краєзнавчого музею

Днями Інна Раілко, 
заступник головного 
лікаря Ірпінської міської 
лікарні, побувала в одній 
із найбільших мережевих 
клінік Німеччини – «Sana 
Kliniken Leipziger Land», 
аби перейняти досвід 
управління медициною 
регіону на європейському 
рівні і домовитися про 
співпрацю. 
Для  того,  щоб  лікарі,  які 

працюють  в  Ірпінській місь-
кій лікарні, підвищували свій 
фаховий  рівень  і  отримува-
ли  передовий  європейський 
досвід  у  галузі  медицини, 

між  Інною  Раілко  та  керів-
ництвом  мережевих  клінік 
«Dr.  Andreas  Klaman»  була 
ухвалена  попередня  домов-
леність,  за  якою наші меди-
ки  зможуть від  трьох  тижнів 
і  більше  проходити  стажу-
вання  в  німецьких  клініках 
за  різними  напрямками,  а 
також  проводити  сумісні 
оперативні втручання найви-
щого рівня на базі Ірпінської 
міської  лікарні.  Перебуваю-
чи на стажуванні в Німеччи-
ні,  наші  фахівці  будуть  за-
безпечені житлом.
Важливий  момент:  для 

проходження  стажування 
претенденти  повинні  воло-
діти англійською або німець-
кою мовами і медичною тер-
мінологією цими мовами.

Інф. «ІВ»

ІРПІНЬ. ЛІКВІДОВАНО 
ПОЖЕЖУ АВТІВКИ
Вночі  31  серпня  на 

вул.  Миру  (Ірпінь)  заго-
рівся  легковий  автомобіль 
«Skoda Octavia». 
На  ліквідацію  пожежі 

виїхав черговий караул по-
жежно-рятувальної  части-
ни Ірпеня. 
Вогонь  знищив  мотор-

ний  відсік  та  салон,  по-
шкодив  лако-фарбове 
покриття автомобіля, паса-
жирські, водійське та лобо-
ве  скло,  передні  шини, 

передній бампер та фари. 
Причина  пожежі  наразі 
встановлюється. 

ІРПІНЬ. ГОСПОДАРЧА 
БУДІВЛЯ У ВОГНІ
27  серпня  близько  пів-

ночі  рятувальники  Ірпе-
ня  виїхали  на  пожежу  по 
вул. Б. Хмельницького. Го-
ріла  покрівля  господарчої 
будівлі,  розташованої  не-
безпечно  близько  до  жит-
лового будинку.
Завдяки  злагодженим 

діям  шістьох  вогнеборців 

будинок вдалося врятувати 
від  займання  та будь-яких 
пошкоджень.  Вже  о  23:59 
год. пожежу було локалізо-
вано, а о 00:40 год. повні-
стю ліквідовано. 
Причина  пожежі,  прямі 

та побічні збитки від поже-
жі наразі  встановлюються. 
Загиблих  і  потерпілих  не-
має.

ІРПІНЬ. ПРОФІЛАКТИКА 
ПОЖЕЖ
31  серпня  рятуваль-

ники  Ірпінського  регіо-

ну  провели  комплексне 
пожежно-профілактичне 
відпрацювання  Ірпеня.  У 
роз’яснювальних  бесідах 
та  інструктажах  особливу 
увагу  приділили  особам 
похилого  віку,  самотнім 
громадянам,  інвалідам, 
багатодітним  та  неблаго-
получним  сім’ям,  які  по-
требують  соціальної  під-
тримки. Усні повідомлення 
були  підкріплені  листівка-
ми з правилами поведінки 
під час пожежі в житловому 
секторі  та пам’ятками про 
дотримання  вимог  пожеж-
ної безпеки в побуті.

НОВИНИ ПРИІРПІННЯ

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

Ірпінь почав оздоровлювати дітей 
з інвалідністю 

Служба у справах дітей та сім’ї ІМР у рамках міської 
комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення 
прав  дітей  «Назустріч  дітям»  на  2016–2020 рр.  впер-
ше відправила на відпочинок та оздоровлення дітей з 
інвалідністю,  які  не  здатні  до  самообслуговування,  у 
санаторій матері і дитини. 
За офіційним повідомленням з 9 по 19 серпня діти у су-

проводі одного з батьків відпочили на узбережжі Чорного 
моря у місті Скадовськ.
З міського бюджету була сплачена повна вартість путів-

ки як для дитини, так і для супроводжуючої особи. Цього 
року оздоровилися перші 5 родин. 
В Ірпені планують зробити відпочинок дітей з інвалідні-

стю традиційним і залучати до нього більшу кількість таких 
родин.
Також дітям, які проживають в будинку по вулиці Ти-

щенка, 3-а, де нещодавно в одній із квартир трапився ви-
бух внаслідок витоку газу, Служба у справах дітей та сім’ї 
за  дорученням  Ірпінського міського  голови  Володимира 
Карплюка надала фінансову підтримку на оздоровлення 
та реабілітацію на загальну суму 49 тисяч гривень. 

Ще одна вулиця відремонтована

В Ірпені заасфальтували вулицю Тищенка. Нещодавно 
тут провели роботи з укладання щебню і розрівнювання 
поверхні дороги.
Як відомо, цього року в Ірпені планують ліквідувати усі 

найбільш аварійні дороги. «Ми передбачили значну суму 
коштів із бюджету розвитку на реконструкції доріг у місті. 
Минулого року ми капітально відремонтували понад 20 
вулиць. Цього року продовжуємо. Хочемо, щоб до кінця 
2017-го у місті вже не було занедбаних аварійних доріг», 
– зазначив мер міста.

Кубок Незалежності – 2017 виборола 
команда «Ірпінь – Чемпіон»

Нещодавно  в  Ірпінській ДЮСШ  відбувся футбольний 
турнір, присвячений Дню незалежності України. У фіналі 
зустрілися команди «Ірпінь – Чемпіон» та «Сокіл».
Команда «Ірпінь – Чемпіон» з різницею в один м’яч здо-

була перемогу – 6:7 – над командою «Сокіл»  і стала во-
лодарем Кубка Незалежності – 2017 року. Нагородження 
проводив директор Ірпінської ДЮСШ Володимир Тарасов.
Ця гра стала прекрасною підготовкою для ірпінської ко-

манди, яка вже наступного дня на стадіоні «Чемпіон» зігра-
ла з командою «Курсор» в рамках 15-го туру чемпіонату 
Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу.

КОРОТКО ПРО ВСЕСПІВПРАЦЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ВЕРНІСАЖ

ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ЗАПРОШУЄ 
представників бізнесу на робочі зустрічі з питань 

реєстрації ПДВ-накладних
Головне  управління  ДФС  у  Київській 

області  проводить  зустрічі  з  платниками 
податків з питань, які виникають у суб’єк-
тів  господарювання  під  час  зупинення 
реєстрації  податкових  накладних/розра-
хунків коригування в єдиному реєстрі по-
даткових накладних.

Зустрічі відбуватимуться за попере-
днім записом щочетверга

з 10:00 до 12:00 у приміщенні  Ірпінського відділення 
Вишгородської ОДПІ за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а, каб. №313.
Щоденно (у робочі дні) з 17:00 до 18:00, у п’ятницю з 

15:45 до 16:45 надається інформаційна допомога платни-
кам у разі зупинення реєстрації їх податкових накладних/
розрахунків  коригування  в  єдиному  реєстрі  податкових 
накладних.
Довідки за тел.: (04597) 67-544.

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ

НІМЕЧЧИНА ГОТОВА ПРИЙМАТИ 
ірпінських медиків на стажування

В ОБЛАСТІ ВИСТАВЛЕНО АРХІВИ 
сучасного Ірпеня

В ірпінської поліції
 – новий начальник
30 серпня на посаду т.в.о. 
начальника Ірпінського 
відділу національної 
поліції представлено 
колишнього начальника 
управління карного 
розшуку Київської області 
Олександра Литовченка.

«Ситуація в Ірпені досить 
криміногенна,  бо  регіон 
дуже  швидко  розвиваєть-
ся,  населення  збільшується, 
що притягує сюди людей не 
дуже  чистих  на  руку,  злоді-
їв,  які  заробляють  на  кра-
діжках.  Наша  ж  проблема 
в  тому,  що  маємо  велику 
нестачу  особового  складу 
в  поліції:  жителів  стає  біль-
ше,  а  співробітників  поліції 
– ні. Думаю, що ми візьме-

мо  криміногенну  ситуацію 
під  контроль»,  –  висловлює 
сподівання  Олександр  Ли-
товченко. 
Новий  керівник  ірпін-

ської поліції родом із Луган-
ської області. На Київщині – 
з листопада минулого року. 
Працював  у  зоні  АТО,  в 
управлінні  карного  відділу, 
був  начальником  райвідді-
лу,  потім  йому  запропону-
вали  перейти  на  службу  в 
Київську область, де очолив 
управління  карного  роз-
шуку.  Загалом  в  органах 
внутрішніх  справ  працює  з 
1998  р.  в  різних  оператив-
них службах.
Рішення про призначення 

прийнято  після  проведених 
перевірок  в  поліції  Ірпеня, 
які були пов’язані з низькою 

продуктивністю  роботи  від-
ділку поліції.
Нагадаємо,  що  попе-

редником  Олександра  Ли-
товченка  був  Ігор  Падюк, 
якого  у  травні  2016  р.  вже 
відсторонювали  тимчасово 

від посади начальника полі-
ції Ірпеня на час проведення 
службового  розслідування 
щодо  бездіяльності  право-
охоронців Приірпіння. 

Інф. «ІВ»

Т.в.о. начальника Ірпінського  відділу національної поліції 
Олександр Литовченко
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1  вересня  2017  р.  до 
школи  прийдуть  1404  пер-
шокласники,  відкриється  52 
класи (45 – у минулому році). 
У  цьому  навчальному  році 
заплановано  відкрити  368 
класів  –  охопити  навчанням 
10182 учні, що на 38 класів 
та 994 учня більше, ніж торік, 
коли  у  330  класах  здобував 
освіту 9191 учень. 
Середня  наповнюваність 

класів нині становить 28 осіб, 
тоді як середній показник по 
області  –  19,5.  Цю  цифру 
можна сприймати по різному: 
з одного боку – вона свідчить 
про  перевантаженість  шкіл  і 
відповідно,  додаються  труд-
нощі  в  організації  навчаль-
ного  процесу;  хоча  з  іншого 
боку – це свідчить про рівень 
розвитку регіону, а також про 
наявність  роботи  у  педагогів 
Приірпіння  (на  тлі  того,  що 
по Україні постає питання за-
криття шкіл – цьогоріч 162).
У  такій  ситуації  перед 

керівництвом  шкіл  і  педко-
лективом  стоїть  непросте 
завдання:  так  організувати 
навчально-виховний  процес, 
у тому числі кадрово, щоб за-
безпечити його високу якість 
і при цьому мінімізувати гра-
дус напруги в суспільстві. 

ОСВІТА ПОТРЕБУЄ ЗМІН
«Система  освіти  України 

нині переживає нелегкий пе-
ріод,  вона  практично  одна 
із небагатьох  галузей, що не 
зазнала  серйозних  реформ 
досьогодні.  Останнім  часом 
держава  нарешті  зверну-
ла  увагу  на  проблеми  осві-
ти.  Розроблена  “Концепція 
розвитку  освіти  України  на 
період  2015–2025  рр.”,  за-
тверджена  Концепція  “Нової 
української  школи”,  при-
йнятий  у  першому  читанні 
проект  Закону України  “Про 
освіту”.  Це  ті  акти,  які  ви-
значають  нові  вектори  руху 
освіти  в  державі,  –  зазначає 
в.о.  начальника  Ірпінського 
управління  освіти  та  науки 
Олег Білорус. – У будь-якому 
суспільстві  реформи  сприй-
маються  неоднозначно  і  з 
певною  обережністю  –  і  це 
нормально, природно. Зміни 
необхідні.  Нинішнє  поколін-
ня  зовсім  інше  і  вимагає  від 
педагогів  нових  підходів  до 
організації освітнього проце-
су».

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА КАДРОВА РОБОТА
Хоч  як  дивно,  однією 

з  найважчих  проблем  ре-
форми  освіти  на  сьогодні 
освітяни  вважають  самих 
педагогів:  посередній  рівень 
професіоналізму,  брак  по-
чуття  національної  гідності, 
низький  рівень  мотивації... 
Сьогодні  педагоги  у  великій 
мірі  залишаються переважно 
виконавцями, яких не завжди 
цікавлять наслідки власної ді-
яльності. 
Це  загальна  тенденція 

в  системі  освіти  держави. 
Необхідні  умови,  за  яких 
вчитель  має  змінити  власну 
психологію,  виробити  новий 
світогляд  і  спосіб  педагогіч-
ного  мислення,  оволодіти 
новими  технологіями,  фор-
мами  і  методами  навчання, 
що спрямовані на самостійну 
діяльність учнів, на зростання 
їх мотивації до навчання. 
Олег  Білорус  вважає,  що 

кадровий  потенціал  освітніх 
закладів  Приірпіння  достат-
ньо  потужний,  здатний  до 
постійного  вдосконалення  і 
готовий  прийняти  виклики 
реформ.

КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ 
ЗА 2016– 2017 Н.Р.

• «Учитель року»  –  но-
мінація  «Початкова  школа», 
взяли  участь  9  педагогів  мі-
ста. Євгенія Бондарчук  (СЗШ 
№12) стала лауреатом облас-
ного етапу конкурсу.

• «Учитель, який прагне 
змін» – взяли участь 12 учи-
телів початкових класів міста, 
показали  свою  творчість,  та-
лант і відмінну ерудицію. Пе-
реможці – Л.А. Литвин. (СЗШ 
№2), О.М. Севрук. (ЗШ №18), 
Н.В. Сеньків  (ЗШ №17), Х.В. 
Шпаченко  (ЗШ  №17),  О.О. 
Шпильковська (ЗШ №14)

• «Якою я бачу нову 
школу Приірпіння»  –  взяли 
участь усі директори шкіл мі-
ста та 25 педагогів з усіх ку-
точків України.
Переможці  двох  останніх 

конкурсів  стали  учасниками 
освітнього  проекту  «Розви-
ваємо  освіту  разом»,  який 
фінансується  в  рамках  про-
грами розвитку  комунально-
го  партнерства  між  містами 
України і Німеччини. 15 груд-

ня 2016 р. міським  головою 
Володимиром Карплюком та 
бургомістром  Сімоне  Людке 
підписана  угода  про  співп-
рацю між  Ірпінською міської 
радою  і  міською  радою  м. 
Борна  (Німеччина). За літній 
період уже дві наші делегації 
пройшли  стажування  в  Бор-
ні,  де  вивчали  особливості 
системи освіти Німеччини. А 
невдовзі очікується делегація 
німецьких вчителів із зустріч-
ним візитом.

СВОБОДУ ЗБІЛЬШАТЬ, 
ВИМОГИ ПІДВИЩАТЬ
Передбачені  державою 

реформи  мають  поліпшити 
умови  праці  вчителя  за  ра-
хунок  зменшення  контролю, 
розширення  академічних 
свобод  і  формування  про-
стору для творчої праці. Але 
одночасно  вони  вимагають 
серйозного  підвищення  ви-
мог до вчителя.
Одним  із  найбільших  ви-

кликів у системі реформуван-
ня є перепідготовка вчителів. 
Законопроект  про  освіту  за-
кладає цілий спектр механіз-
мів: від добровільної зовніш-

ньої  сертифікації  вчителів, 
яка  перевірятиме  педагогів 
на  оволодіння  компетент-
нісними  методиками  викла-
дання  і  передбачатиме  20% 
надбавку  до  зарплати  для 
тих, хто її пройде; до гнучкої 
системи підвищення  кваліфі-
кації  вчителів,  що  дозволить 
педагогам  самостійно  виби-
рати  місце  підвищення  ква-
ліфікації.  Учитель  отримує 
справжню  свободу  –  може 
сам  створювати  навчальну 
програму,  обирати  кількість 
часу і обсяг для вивчення тієї 
чи іншої теми. Єдина вимога 
– досягти тих результатів нав-

чання, що прописані в освіт-
ньому держстандарті.

МАТЕРІАЛЬНА СТИМУЛЯЦІЯ
Рівень  оплати  праці  вчи-

теля на сьогоднішній день не 
відповідає  ні  європейським 
стандартам,  ні  рівню  життя 
в  Україні.  Ірпінська  міська 
влада,  розуміючи  важливість 
і роль праці вчителя, у цьому 
році  затвердила  міську  про-
граму «Успішний педагог» на 
2017–2021  рр.,  де  чітко  пе-
редбачила  систему  стимулю-
вання за підготовку учнів до 
конкурсів, олімпіад, розвиток 
платних послуг, вивчення іно-
земної  мови,  профільного 
навчання тощо.
Чи досконала вона? Мож-

ливо,  не  зовсім.  Але  вона  є 
і  працює.  Були  здійснені  в 
повному  обсязі  виплати  за 
підготовку  учнів-переможців 
міських та обласних конкурів 
і олімпіад, творчих конкурсів 
тощо.  Немає  заборгованості 
по  заробітній  платі,  виплати 
здійснюються  двічі  на  мі-
сяць.  Здійснюється  оплата 
за престижність (в області не 
всі  педагоги  отримують  таку 
надбавку). 

ДРУГА ЗМІНА
У  дві  зміни  вимушені 

працювати  школи  №2  (12 
класів,  400  учнів),  №12  (8 
класів, 273 учні) та №17 (17 
класів, 478 учнів). Загалом у 
2017–2018 н.р. на другій змі-
ні  буде  навчатися  37  класів, 
1151 учень. Це близько 10% 
від загальної кількості учнів (в 
області  в  другу  зміну навча-
ється 11 районів).
«Багато хто критикує місь-

ку владу  за  те, що в  контек-
сті  цієї  проблеми  в  місті  не 
будуються школи. Але варто 
розуміти,  що  будівництво 

шкіл  –  це  функція  і  преро-
гатива  держави,  адже  це 
потребує  величезних  капіта-
ловкладень,  що  не  під  силу 
місцевим бюджетам. Знаючи 
гостроту  цієї  проблеми,  вла-
да Ірпеня активно вирішує її. 
Здійснюється надбудова тре-
тього  поверху  ЗОШ  №2  на 
9  класних  приміщень  і  при-
будова  триповерхового  кор-
пусу  ЗОШ  №17  (12  класів). 
Такі кроки дадуть можливість 
розвантажити  другу  зміну. 
Зараз завершуються загальні 
будівельні  роботи  на  об’єк-
тах,  невдовзі  розпочнуться 
внутрішньо-оздоблювальні 
роботи,  і  в  планах  у  жовт-
ні-листопаді  завести  дітей  у 
нові  класи»,  –  зауважує Олег 
Білорус і додає, що наступно-
го  року  заплановано  увійти 
у  навчальний  рік  без  другої 
зміни.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА –
ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ
Із цього навчального року 

Міносвіти  розпочинає  апро-
бацію  нового  державного 
стандарту  початкової  освіти. 
У  проекті  беруть  участь  100 
шкіл  України  (по  4  в  кожній 
області)  та  200  перших  кла-
сів. До  їх  складу ввійшла  Ір-
пінська школа №12. Два пер-
ших  класи  візьмуть  участь  у 
пілотному  проекті  апробації 
освітніх програм із реалізації 
Державного  стандарту  «Но-
вої української школи». Також 
за ініціативою навчальних за-
кладів та батьківської громад-
ськості  по два перших  класи 
ЗОШ №18  та ЗОШ №13 бе-
руть участь у дослідно-експе-
риментальній роботі. 

ІНТЕГРОВАНІ
ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
Із  наступного  навчаль-

ного  року  українські  школи 
перейдуть  на  профіліза-
цію  в  старших  класах.  Учні 
матимуть  право  обирати 
предмети  для  поглибленого 
вивчення,  а  інші  вивчати  у 
меншій  кількість  годин  або 
через  інтегровані  курси.  У 
цьому навчальному році 10-і 
класи  Ірпінських шкіл №2 та 
№3 працюватимуть за експе-
риментальним  навчальним 
планом  для  10–11  класів  із 
викладанням  інтегрованого 
курсу «Історія України в кон-
тексті всесвітньої історії». 

Також починається другий 
етап  дослідно-експеримен-
тальної  роботи  на  базі  НВО 
«Освіта».  Торік  проведено 
перший  організаційно-під-
готовчий етап. У цьому році 
10–11  класи  навчатимуться 
за  експериментальною  на-
вчальною  програмою  «Ін-
форматика  з  англійською 
мовою: це інтегрований курс 
для  10–11  класів  відповідно 
до  положень  системи  розви-
вального навчання». 

УЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ПІДРУЧНИКАМИ НА 90%
За оновленою програмою 

надруковані  за рахунок дер-
жавного бюджету підручники 
для  9-х  класів.  За  словами 
в.о.  начальника  Управління 
освіти  та  науки  Олега  Біло-
руса,  протягом  найближчого 
часу  буде  завезено  близько 
20 тис. підручників. Видавни-
цтва почали надавати Мініс-
терству  освіти  і  науки  елек-
тронні версії підручників для 
розміщення  у  вільному  до-
ступі.  Більшість  електронних 
версій  шкільних  підручників 
для цьогорічних дев’ятиклас-
ників  вже  оприлюднена  Ін-
ститутом  модернізації  змісту 
освіти.
Ірпінська міська рада виді-

лила 80 тис. грн на закупівлю 
підручників  для  учнів  2–7-х 
класів.

ІРПІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Амбітним  проектом  місь-

кої  влади  є  створення  на-
вчального  закладу  нового 
типу:  Ірпінське  навчаль-
но-виховне  об’єднання  «Ір-
пінський  ліцей  інноваційних 
технологій  –  мала  академія 
наук»,  який  має  відрізнятися 
від  інших  навчальних  закла-
дів як формою, так і змістом. 
Тут  будуть  нові  напрямки 
підготовки:  біотехнології, 
математика,  програмування, 
технології.  Буде  можливість 
створення  учнями  власних 
проектів.  Обіцяють  іннова-
ційний  підхід  до  викладу 
навчального матеріалу,  про-
ведення  досліджень  у  над-
сучасних  лабораторіях,  кон-
сультування від викладачів за 
оксфордською  методикою, 
створення власних інтелекту-
альних продуктів.

Продовженна на стор. 8 ►

ТЕМА НОМЕРА

ШКІЛЬНИЙ БУМ У ПРИІРПІННІ
Традиційно старт кожному новому навчальному року дають 
серпневі зустрічі освітян, на яких підбиваються підсумки 
роботи за минулий навчальний рік та визначаються 
пріоритетні напрями діяльності на наступний. Учасники 
міської стратегічної сесії працівників освіти Приірпіння, на яку 
були запрошені керівники та представники загальноосвітніх, 
дошкільних, позашкільних навчальних закладів, керівники 
міської ради, батьківська громадськість, зібралися 29 серпня. 
Із чим ірпінські школи починають новий навчальний рік?

Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ

Стратегічні напрямки 
розвитку освіти
•  «Професійне  само-

визначення  –  простір  со-
ціально-економічних  іні-
ціатив»; 
•  «Нова  українська 

школа  –  простір  розвитку 
кожної дитини»;
•  «Дошкілля  –  простір 

щасливого дитинства»;
•  «Модель  сучасного 

позашкільного навчально-
го закладу – освітній про-
стір  успішного  розвитку 
особистісного  потенціалу 
дитини»;
•  «Здорова  дитина  – 

успішна країна».

ОСВІТА ПРИІРПІННЯ В ЦИФРАХ
34 заклади освіти комунальної форми власності

1073 працівники:
– 566 педагогічних праців-

ників  у  загальноосвітніх  на-
чальних закладах, 
–  61  педагогічний  праців-

ник  у  позашкільних  навчаль-
них закладах,
– 240 педагогічних праців-

ників  у  дошкільних  навчаль-
них закладах.

Із педагогічним званням:
• «Учитель-методист» – 99,
• «Старший учитель» – 108,
•  «Вихователь-методист»  – 
41,
• «Керівник-методист гуртка» 
– 6,
•  «Практичний  психо-
лог-методист» – 2.

Державну відзнаку «Відмінник освіти» мають 54 освітя-
нина.
«Заслужений працівник освіти України» – 1 педагог. 
Щороку педагогічний колектив міста поповнюють в се-

редньому 10–12 молодих колег. Нині до своєї родини ірпін-
ські освітяни прийняли 18 молодих спеціалістів. 
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На сьогоднішній день 
можна застрахуватися від 
майже всього, починаючи 
від матеріальних 
цінностей до життя 
людини. Однак, на 
превеликий жаль, не всі 
нещасні випадки можливо 
попередити. І доля 
буває надто жорстокою, 
забираючи життя наших 
рідних. У таких випадках 
люди не знають, куди 
бігти, як організувати 
ритуальні послуги і взагалі 
мало поінформовані про 
«допомогу на поховання». 
Кому вона надається?
Для застрахованих осіб
Відповідно до ст. 45 Закону 

України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне стра-
хування  у  зв’язку  з  тимчасо-
вою  втратою  працездатності 
та  витратами,  зумовленими 
народженням та похованням» 
допомога на поховання нада-
ється у разі смерті застрахова-
ної особи, а також членів сім’ї, 
які перебували на її утриман-
ні,  крім  поховання  пенсіоне-
рів, безробітних та осіб, які по-
мерли від нещасного випадку 
на виробництві.
До членів сім’ї застрахова-

ної особи, а також членів сім’ї, 
які перебували на її утриман-
ні, належать:
1) дружина (чоловік);
2)  діти,  брати,  сестри  та 

онуки, які не досягли 18 років 
або  старші,  якщо  вони  стали 
інвалідами до 18 років (брати, 
сестри та онуки – за умови, що 
вони  не  мають  працездатних 
батьків), а студенти та учні се-
редніх  професійно-технічних 
та вищих навчальних закладів 
з денною формою навчання – 
до 23 років;
3) батько, матір;
4)  дід  та  баба  за  прямою 

лінією спорідненості.
Не вважаються такими, що 

перебували  на  утриманні  за-
страхованої особи, члени сім’ї, 
які  мали  самостійні  джерела 
засобів до існування (одержу-
вали  заробітну  плату,  пенсію 
тощо).
Для  прикладу,  якщо  по-

мерла  мама  чи  батько,  які 
вже  не  працювали,  і  були  на 
утриманні,  то  син  чи  донька 

має  право  на  отримання  цієї 
допомоги.
Потрібно  зазначити,  що 

допомога надається застрахо-
ваній особі,  члену  її  сім’ї  або 
іншим  юридичним  чи  фізич-
ним особам, які здійснили по-
ховання.
Важливо  сказати, що  звер-

нутися  за  призначенням  до-
помоги  на  поховання  можна 
в будь-який час (оскільки тер-
міни  давності  для  звернення 
за допомогою не встановлені). 
При  цьому  розмір  допомоги 
визначатиметься,  виходячи  з 
дати смерті, а не дати звернен-
ня за нею.
Для безробітних
Ст. 29 Закону України «Про 

загальнообов’язкове  держав-
не  соціальне  страхування  на 
випадок  безробіття»  передба-
чає, що допомога на похован-
ня у разі  смерті  безробітного 
або особи, яка перебувала на 
його  утриманні,  виплачується 
особам,  які  здійснили  похо-
вання.
У разі  смерті  безробітного 

інваліда або особи, яка пере-
бувала на його  утриманні,  за 
вибором  осіб,  які  здійснюва-
ли  поховання,  виплачується 
допомога  на  поховання  за 
Законом України «Про загаль-
нообов’язкове  державне  соці-
альне страхування на випадок 
безробіття»  або  допомога  на 
поховання  чи  відшкодування 
витрат на поховання за інши-
ми законодавчими актами.
Допомога  на  поховання 

виплачується, якщо звернення 
щодо  її  отримання  надійш-
ло  не  пізніше  6  місяців  після 
смерті безробітного.
Для пенсіонерів
Відповідно  до  ст.  53  За-

кону  України  «Про  загально-
обов’язкове  державне  пенсій-
не страхування» у разі смерті 
пенсіонера  особам,  які  здійс-
нили  його  поховання,  випла-
чується допомога на похован-
ня пенсіонера.
При цьому не має значення 

вік  та вид пенсії,  яку отриму-
вав пенсіонер, оскільки в дея-
ких випадках для призначення 
пенсії вік особи, якій має бути 
надана  пенсія,  не  врахову-
ється:  пенсія  по  інвалідності, 

пенсія  за  вислугу  років  пра-
цівникам  освіти,  охорони 
здоров’я, соціального забезпе-
чення тощо. Крім того, деяким 
особам  скорочено  пенсійний 
вік на 5 або 10 років: праців-
никам,  зайнятим  повний  ро-
бочий  день  на  підземних  ро-
ботах, на роботах з особливо 
шкідливими і важкими умова-
ми праці, водіям місцевого па-
сажирського транспорту тощо.
Для осіб, які померли від 
нещасного випадку на 
виробництві
Ст. 21 Закону №1105 «Про 

загальнообов’язкове  дер-
жавне  соціальне  страхуван-
ня  від  нещасного  випадку  на 
виробництві  і  професійного 
захворювання,  які  призвели 
до втрати працездатності» пе-
редбачено,  що  у  разі  смерті 

потерпілого  Фонд  соціально-
го  страхування  від  нещасних 
випадків  на  виробництві  і 
професійних захворювань зо-
бов’язаний  у  встановленому 
законодавством порядку:
1)  своєчасно  і  в  повному 

обсязі  виплатити  одноразову 
допомогу особам, що перебу-
вали на утриманні померлого;
2)  організувати  поховання 

померлого, відшкодувати вар-
тість  пов’язаних  із  цим  риту-
альних послуг.
Для осіб, які не досягли 
пенсійного віку на момент 
смерті, не працювали, не 
перебували на службі, 
не зареєстровані у центрі 
зайнятості як безробітні
Постанова  Кабміну  «Про 

затвердження порядку надан-
ня  допомоги  на  поховання 

деяких категорій осіб виконав-
цю волевиявлення померлого 
або  особі,  яка  зобов’язалася 
поховати  померлого»  №99 
від  31.01.2007  передбачає, 
що  допомога  надається  за 
останнім  місцем  проживання 
померлого з коштів місцевого 
бюджету.
Допомога  на  поховання 

надається в день звернення за 
нею протягом 6 місяців  після 
смерті  особи  у  розмірі,  вста-
новленому на день смерті.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ДОПОМОГИ
► Для застрахованих осіб
Допомога  на  поховання 

застрахованої  особи  призна-
чається  сім’ї  померлого  або 
особі,  яка  здійснила похован-
ня,  на  підставі  свідоцтва  про 
смерть, виданого органом ре-
єстрації  актів  громадянського 
стану.
Допомога  на  поховання 

члена сім’ї застрахованої осо-
би  призначається  застрахова-
ній особі на підставі свідоцтва 
про смерть, виданого органом 
реєстрації актів громадянсько-
го  стану,  та  довідки  з  місця 
проживання про перебування 
померлого члена сім’ї на утри-
манні застрахованої особи.
Довідку  про  перебування 

померлого  чоловіка  на  ва-
шому  утриманні  надає  ЖЕК 
за  місцем  проживання.  За 
отриманням  такої  довідки  ви 
також  можете  звернутися  до 
відповідного  управління  жит-
лово-комунального  господар-
ства, міської ради.
► Для безробітних
Допомога  на  поховання 

виплачується на підставі заяви 
та документів, які:
•  підтверджують  факт 

смерті безробітного чи особи, 
яка перебувала на його утри-
манні (довідка про смерть);
•  засвідчують  факт  пере-

бування  особи  на  утриманні 
безробітного;
•  засвідчують  особу,  яка 

здійснила поховання (паспорт 
або  інший  документ,  що  по-
свідчує особу).
► Для пенсіонерів
Допомога  на  поховання 

виплачується на підставі заяви 
та документів, які:
•  підтверджують  факт 

смерті безробітного чи особи, 
яка перебувала на його утри-
манні (довідка про смерть);

•  засвідчують  особу,  яка 
здійснила поховання (паспорт 
або  інший  документ,  що  по-
свідчує особу).
► Для осіб, які померли 

від нещасного випадку на 
виробництві
Для  одноразової  допомо-

ги – довідка про  середню за-
робітну  плату  померлого  за 
останні 6 календарних місяців 
роботи.
Для  відшкодування  витрат 

на  поховання  –  оригінали 
платіжних  документів  (чек, 
квитанція  тощо)  про  витрату 
коштів  під  час  поховання  по-
мерлого.
► Для осіб, які не досягли 

пенсійного віку на момент 
смерті, не працювали, не 
перебували на службі, не 
зареєстровані у центрі за-
йнятості як безробітні
Допомога  на  поховання 

виплачується  на  підставі  за-
яви,  паспорта  чи  іншого  до-
кумента,  що  посвідчує  особу 
виконавця  волевиявлення 
померлого або особи, яка зо-
бов’язалася  поховати  помер-
лого та довідки про смерть.

РОЗМІР ДОПОМОГИ
НА ПОХОВАННЯ
Для застрахованих осіб
Допомога  на  поховання 

застрахованої  особи  або  осо-
би, яка перебувала на її утри-
манні, надається в розмірі, що 
встановлюється  правлінням 
Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працез-
датності, але не менше розмі-
ру прожиткового мінімуму.
Постановою  правління 

Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працез-
датності  від  16.11.2011 №55 
«Про  встановлення  розміру 
допомоги  на  поховання»  з  1 
березня 2017 р. допомога на 
поховання надається у розмірі 
4 100 грн. По теперішній час 
розмір допомоги залишається 
незмінним.
Хоч  наше  життя  не  перед-

бачуване, бажаю, щоб ці ряд-
ки  і  норми  законодавства  не 
пригодились жодному  з  чита-
чів. Міцного  здоров’я  Вам  та 
Вашим  рідним,  довгих  років 
життя і миру над головою!

Дмитро ХРИСТЮК, 
перший заступник 

Ірпінського міського голови

САМОВРЯДУВАННЯ

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДІ
Порядок оформлення 
допомоги на поховання

  ЗВІТ 
 депутата Ірпінської міської ради 

 Святослава КУЦЕНКА 
 за перше півріччя 2017 р.

Депутат міської ради – це, перш за все, представник територіальної 
громади, який зобов’язаний виражати і захищати інтереси жителів 
свого виборчого округу. Крім цього депутат бере активну участь 

у здійсненні місцевого самоврядування, робить все можливе, 
аби покращити життя співгромадян. Тому виявлену мені 
довіру постійно підкріплюю реалізацією делегованих прав 
відстоювати інтереси мешканців свого округу. Також сумлінно 
і відповідально виконую свідомо взяті на себе обов’язки 
представника територіальної громади.

Я як депутат Ірпінської місь-
кої  ради  проводив  відкриті 
прийоми  громадян.  Під  час 
зустрічей із мешканцями мого 
округу  було  вирішено  низку 
питань,  котрі  турбували  гро-
маду.
Зокрема,  до  мене  зверну-

лося понад 80 громадян щодо 
депутатських  актів,  5  –  за  ха-
рактеристиками,  підготовлено 
8 депутатських запитів та звер-
нень у відповідні установи.
Активно  сприяю  вирішен-

ню  проблемних  питань  жите-
лів  округу:  працевлаштуван-

ню, медичному забезпеченню, 
покращенню  соціальної  інф-
раструктури округу. 
За 2017 рік надано матері-

альну допомогу:
– 6 сім’ям, які перебувають 

у скрутному становищі;
– 5 хворим, які потребували 

коштів на серйозне лікування.
За  звітний  період  встанов-

лено дитячий ігровий майдан-
чик  у  дворі  по  вул.  Стельма-
ха, 5.
Вирішено  питання  щодо 

водовідведення  по  вул.  Спар-
така.

Беру активну участь у робо-
тах  з  реконструкції  парку  Бу-
динку  творчості  письменників 
України.
Щороку  влаштовуємо  су-

ботники,  на  яких  не  тільки 
прибираємо  вулиці  і  прилеглі 
території будинків, а й завози-
мо пісок, чорнозем і проводи-
мо висадку дерев тощо.

Дякую за підтримку своїм 
виборцям. Я й надалі приді-
лятиму максимум уваги ви-
рішенню актуальних питань 
жителів мого округу.

Плани на кінець 
2017 року:

• Завершення будів-
ництва парку в Будинку 
творчості письменників 
України.
• Створення футбольного 
поля зі штучним покрит-
тям на території подвір’я 
за адресою: вул. Стельма-
ха, 5. 
• Ремонт доріг на вибор-
чому окрузі.

Святослав Куценко щовесни організовує висаджування дерев

Мешканці Ірпеня на особистому прийомі

Організація поїздки мешканців Ірпеня на щорічний 
фестиваль польської культури

Куди звертатися за допомогою
► Для застрахованих осіб
Допомога на поховання надається за основним місцем 

праці застрахованої особи за рахунок сплачених застра-
хованими особами страхових внесків.
► Для безробітних
Допомога на поховання повинна бути виплаченою у 

центрі зайнятості за місцем реєстрації безробітного за ра-
хунок коштів Фонду соціального страхування України на 
випадок безробіття.
► Для пенсіонерів
За  допомогою  на  поховання  пенсіонера  необхідно 

звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем про-
живання пенсіонера (незалежно від того – перебував він 
у трудових відносинах на момент настання смерті чи ні).
► Для осіб, які померли від нещасного випадку на 

виробництві
Допомога на поховання для осіб, які померли від не-

щасного  випадку  на  виробництві  виплачується Фондом 
соціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві і професійних захворювань.
► Для осіб, які не досягли пенсійного віку на мо-

мент смерті, не працювали, не перебували на службі, 
не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні
За допомогою на поховання необхідно звернутися до 

місцевих органів влади  за останнім місцем проживання 
померлого.
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СЕРЕДА, 6 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
11.00 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 5».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнчен-
не кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Свiт навиворiт 9».
23.15 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
0.00 «ТСН».
0.10 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
1.15 «Ворожка».

Iнтер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Х/ф «Про нього». (16+).

Канал "Україна"
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 13 i 
14 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.20 «Все буде смачно!»
9.15 «Битва екстрасенсiв 16».
11.45 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
23.55 «Один за всiх».

ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 5».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнчен-
не кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Мiняю жiнку 12».
23.15 Комедiя «Як викрасти 
мiльйон».
0.00 «ТСН».
0.10 Комедiя «Як викрасти 
мiльйон».
2.00 «Ворожка».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Х/ф «Це я».

Канал «Україна»
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 11 i 
12 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.30 «Все буде добре!»
8.25 «Битва екстрасенсiв 16».
10.40 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Один за всiх».

Новий канал
3.45 Зона ночi.

5.10 Абзац.
5.55 Kids̀  Time.
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
6.20 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.15 Kids̀  Time.
7.20 Т/с «Щасливi разом».
10.20 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Х/ф «Тварина».
22.45 Х/ф «Цiпонька». (16+).
0.50 Х/ф «Великий Стен». 
(16+).
2.55 Служба розшуку дiтей.

ICTV
5.35 Громадянська оборона.
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 «Шакал». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Шакал». (16+).
14.15 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
16.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.40 Т/с «Таємницi i брехня». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». 
(16+).
22.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.25 Х/ф «Спiвучасник». 
(16+).
1.50 Х/ф «Полiт золотої муш-
ки». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.30 Х/ф «Астероїд проти 
Землi». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.30 Х/ф «Чужий 3». (16+).
23.55 «Загублений свiт».
0.55 Т/с «Iнспектор Алекс 6».

НТН
7.55 Т/с «Кулагiн та партнери». 
(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».
13.40 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2». 
(18+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(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 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Мiняю жiнку 11».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiн-
ченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Грошi».
23.15 «Танцi з зiрками».
0.00 «ТСН».
0.10 «Танцi з зiрками».
1.25 «Ворожка».

Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Х/ф «Чоловiк повинен 
платити!»
11.10 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Схiднi солодощi». 
(12+).
13.50 «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 «Заборонена лю-
бов». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Т/с «Перша спроба», 1-4 
с. (16+).
3.45 «Готуємо разом».
4.25 «Стосується кожного».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
Профiлактика.

7.00 Зоряний шлях.
8.45 Реальна мiстика.
10.50 Т/с «Квiти вiд Лiзи». 
(16+).
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». 
(16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 9 i 
10 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
1.30 Сьогоднi.
2.20 «Говорить Україна».

СТБ
Профiлактика.

12.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20.00 «Хата на тата».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Хата на тата».

Новий канал
Профiлактика.

12.00 Х/ф «Попелюшка».
14.15 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Гастарбайтери.
21.00 Дешево i сердито.
22.10 Х/ф «Великий Стен». 
(16+).
0.20 Х/ф «Закляття». (16+).
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.00 Дивитись усiм!
5.40 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.25 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.55 Антизомбi.
10.55 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
13.40 Х/ф «Хронiки Рiддiка». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Хронiки Рiддiка». 
(16+).
16.20 Х/ф «Рiддiк». (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 «Таємницi i брех-
ня». (16+).
22.40 Свобода слова.
0.55 Х/ф «Холодне свiтло 
дня». (16+).
2.35 Дивитись усiм!
3.15 Провокатор.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.50 Х/ф «Потоп». (16+).
15.30 Х/ф «В iм̀ я помсти». 
(16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
21.30 Х/ф «Володар морiв: 
На краю свiту».
0.10 Х/ф «Деяка справед-
ливiсть». (18+).
2.10 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу».
3.15 «Облом.UA».

НТН
4.45 Х/ф «Дама з папугою».
6.20 Т/с «Життя, якого не 
було». (16+).
9.35 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
11.50 «Страх у твоєму домi».
13.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
15.20 Т/с «13». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2». 
(18+).
1.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «РечДОК».
4.00 «Легенди бандитської 
Одеси».

ПОНЕДIЛОК, 4 ВЕРЕСНЯ ВIВТОРОК, 5 ВЕРЕСНЯ

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 5».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Свати 3».
15.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiн-
ченне кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Комедiя «Догори дри-
гом». (12+).
22.00 «Життя без обману».
23.15 Бойовик «Правдива 
брехня». (16+).
0.00 «ТСН».
0.10 Бойовик «Правдива 
брехня». (16+).
2.20 «Ворожка».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
0.25 Х/ф «Курортний ро-
ман». (16+).

Канал "Україна"
6.00 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 
3». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 
3». (12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Квалiфiкацiя 
ЧС-2018. Iсландiя - Україна.
23.50 Сьогоднi.
0.10 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.30 «Все буде смачно!»
11.05 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Один за всiх».

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».
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф «Цiпонька». (16+).
23.10 Х/ф «Любов та iншi 
катастрофи». (16+).
1.00 Х/ф «Закляття 2». 
(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 «Полiт золотої 
мушки». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Полiт золотої 
мушки». (16+).
13.40 «На трьох».
14.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
16.30 Т/с «Полювання на 
Вервольфа». (16+).
17.40 Т/с «Таємницi i брех-
ня». (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 «Таємницi i брех-
ня». (16+).
22.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.25 Х/ф «Шакал». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.30 Х/ф «Лiтак проти вул-
кана». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
(16+).
0.05 «Загублений свiт».

НТН
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».
13.40 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 2». 
(18+).
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Новий канал
3.00 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».
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.30 Т/с «Не родись врод-
лива».
18.00 Абзац.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Х/ф «Кiлери». (16+).
23.00 Х/ф «Дружина напро-
кат». (16+).
1.10 Х/ф «Кохання та iншi 
неприємностi». (16+).

ICTV
4.45 Дивитись усiм!
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
9.50 Секретний фронт.
10.50 Х/ф «Спiвучасник». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Спiвучасник». 
(16+).
13.45 «На трьох».
14.15 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
16.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.40 Т/с «Таємницi i брехня». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». 
(16+).
22.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
23.30 Х/ф «Куленепробив-
ний». (16+).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
13.05 Х/ф «Чужий 3». (16+).
15.25 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 «Бандерлоги».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Одеса 2». (16+).
21.30 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+).
0.10 «Загублений свiт».
1.10 «Територiя обману».

НТН
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».
13.40 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Чорнi вiтрила 3». 
(18+).

П`ЯТНИЦЯ, 8 ВЕРЕСНЯ СУБОТА, 9 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 3».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 5».
13.50 Т/с «Пончик Люся». 
(16+).
14.45 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
16.45 «ТСН».
17.10 Мелодрама «Нескiнчен-
не кохання». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху 3».
23.05 «Лiга смiху 3».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заборонена лю-
бов». (16+).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Нiчна подiя».
23.50 Х/ф «Буднi карного 
розшуку».

Канал «Україна»
6.00 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
16.00 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 15 i 
16 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Спецiальний репортаж.
0.00 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». (16+).

СТБ
5.35 Х/ф «Молода дружина».
7.35 Х/ф «Дихай зi мною».
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.30 Х/ф «Молода дружи-
на».

Новий канал
5.50 М/с «Сiмейка Крудс».
6.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.05 Kids̀  Time.
7.10 Половинки.
9.15 Київ вдень та вночi.
13.10 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.15 Топ-модель по-укра-
їнськи.
18.00 Абзац.
19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи.

21.40 Х/ф «Скiльки у тебе?» 
(16+).
23.50 Х/ф «Крадене побачен-
ня». (16+).

ICTV
4.50 Дивитись усiм!
5.35 Гражданская оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.05 Iнсайдер.
11.05 Х/ф «Куленепробив-
ний». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Куленепробив-
ний». (16+).
13.45 «На трьох».
14.15 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав». (16+).
16.30 Т/с «Винищувачi». 
(16+).
17.40 Т/с «Таємницi i брехня». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
0.00 Х/ф «Два стволи». (16+).

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
10.00 «Спецкор».
10.25 «ДжеДАI».
10.55 «Бандерлоги».
11.15 «Загублений свiт».
12.15 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.55 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+).
15.30 Т/с «Команда». (16+).
17.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.40 «ДжеДАI».
19.10 Х/ф «Цiнний вантаж». 
(16+).
21.00 Х/ф «Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти». 
(16+).
22.55 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».

НТН
6.25 Х/ф «Очiкування пол-
ковника Шалигiна».
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».
13.40 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
15.30 Т/с «Доктор Блейк». 
(16+).
17.25 Т/с «Детективи». (16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партне-
ри». (16+).
21.30 Т/с «Елементарно 2». 
(16+).
23.15 «Свiдок».

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.55 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Життя без обману».
12.30 Комедiя «Догори 
дригом». (12+).
16.25 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Вечiрнiй Київ».
2.30 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
5.40 «Ескiмоска 2: Пригоди 
в Арктицi».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.30 Х/ф «Iноземка».
8.00 Х/ф «День весiлля до-
ведеться уточнити».
10.00 «Тетяна Доронiна. Не 
люблю кiно».
11.00 Х/ф «Мачуха».
12.50 Х/ф «Три тополi на 
Плющисi».
14.15 Х/ф «Золотi небеса».
16.00 Х/ф «Прогноз».
18.00 Т/с «Жереб долi», 1 
i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Жереб долi», 3 
i 4 с.
22.30 «Великий бокс. Олек-
сандр Усик - Марко Хук».
2.00 «Подробицi» - «Час».
2.30 «Великi українцi».
2.50 Х/ф «Мачуха».
4.15 Х/ф «Три тополi на 
Плющисi».
5.30 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
8.10 Т/с «Вiкно життя», 9-14 
с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Вiкно життя», 15 i 
16 с. (12+).
16.45 Т/с «Дитина на мiль-
йон», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Дитина на мiль-
йон».
21.45 Т/с «Сила серця». 
(16+).
1.20 Реальна мiстика.
3.00 Сьогоднi.
3.40 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус». 
(16+).
5.40 Зоряний шлях.

СТБ
6.00 «ВусоЛапоХвiст».
7.05 «Суддi Х - Небаченi 
факти!»
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Зваженi та щасливi 
7».
13.30 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.25 Т/с «Тато Ден». (16+).

Новий канал
3.55 Зона ночi.
6.05 Kids̀  Time.

6.10 М/с «Пригоди Кота у 
чоботях».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Т/с «Татусевi дочки».
9.00 Гастарбайтери.
11.00 Дешево i сердито.
12.20 Зiрки пiд гiпнозом.
14.20 Зорянi яйця.
16.20 М/ф «Хороший дино-
завр».
18.15 Х/ф «Земля майбут-
нього». (16+).
21.00 Х/ф «Жива сталь». 
(16+).
23.30 Х/ф «Чужi на районi». 
(16+).
1.20 Х/ф «Скiльки у тебе?» 
(16+).

ICTV
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.15 Дивитись усiм!
7.10 Без гальм.
8.10 М i Ж.
9.10 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
11.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.45 Х/ф «Два стволи». 
(16+).
16.50 Х/ф «Нью-йоркське 
таксi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Таксi». (16+).
21.55 Х/ф «Таксi 2». (16+).
23.45 Х/ф «Скаженi перего-
ни». (16+).
1.30 Т/с «Слiдчi». (16+).
3.10 Провокатор.

Канал «2+2»
6.00 М/ф.
8.00 «Загублений свiт».
12.00 «Цiлком таємно».
12.35 Т/с «Зустрiчна смуга». 
(16+).
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти». 
(16+).
18.00 Х/ф «Цiнний вантаж». 
(16+).
19.50 Х/ф «Гарячi голови».
21.20 Х/ф «Гарячi голови 2».
23.05 Х/ф «Iдеальнi канiку-
ли». (18+).
0.50 «Територiя обману».
1.50 Х/ф «Москаль-чарiв-
ник».
3.05 «Облом.UA».

НТН
6.05 Х/ф «Вiчний поклик».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.30 «Таємницi радянсько-
го дефiциту».
16.25 «Пiвдень. Нерадян-
ський Союз».
17.20 «Речдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Перевертень у 
погонах». (16+).
21.10 Х/ф «Ларго Вiнч 2: 
Змова в Бiрмi». (16+).
23.20 Х/ф «Слiпий гори-
зонт».
1.15 Т/с «Полiцiя Маямi». 
(16+).

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

Канал «1+1»
6.00 «ТСН».
6.50 М/ф «Маша i ведмiдь».
7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 «Свiт навиворiт 9».
10.55 Т/с «Свати 3».
12.00 Т/с «Свати 3».
13.00 Т/с «Свати 3».
14.00 «Лiга смiху 3».
16.45 «Лiга смiху 3».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.00 «Мiс Україна 2017».
0.45 «Аргумент Кiно».
1.40 «Свiтське життя».
4.25 «Розсмiши комiка».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
6.00 «Великий бокс. Олек-
сандр Усик - Марко Хук».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло 2».
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
12.00 Х/ф «Ой, мамочки!!»
14.45 Х/ф «Стережися авто-
мобiля».
16.45 Х/ф «Найпривабливiша 
i найсимпатичнiша».
18.30 «Крутiше за всiх».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Так буває».
22.30 Х/ф «Прогноз».
0.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки 2».
1.55 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»
6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.
9.50 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).
14.50 Х/ф «Моя любов». 
(16+).
17.00 Т/с «Школа мешкання», 
1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Школа мешкання». 
(16+).
21.45 Т/с «Дитина на мiль-
йон».
1.50 Реальна мiстика.
3.30 Т/с «Черговий лiкар 3». 
(12+).
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
7.10 Х/ф «Будьте моїм чо-
ловiком...»
8.55 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдан».
11.05 «Хата на тата».
13.45 «МастерШеф 7».
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Х-Фактор 8».

Новий канал
3.20 Зона ночi.
4.45 Kids̀  Time.
4.50 М/с «Губка Боб i ква-
дратнi штани».
6.05 Kids̀  Time.
6.10 Топ-модель по-україн-
ськи.

8.50 М/ф «Хороший дино-
завр».
10.45 Х/ф «Кiлери». (16+).
12.40 Х/ф «Тварина».
14.10 Х/ф «Земля майбутньо-
го». (16+).
17.00 Х/ф «Жива сталь». 
(16+).
19.40 Х/ф «Робот на iм̀ я Чап-
пi». (16+).
22.00 Х/ф «Iнший свiт: Пов-
стання ликанiв». (18+).
23.50 Х/ф «Скiпка». (18+).
1.40 Зона ночi.

ICTV

4.30 Факти.
4.55 Т/с «Код Костянтина». 
(16+).
7.25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.15 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
13.10 Х/ф «Нью-йоркське 
таксi».
15.05 Х/ф «Таксi». (16+).
16.55 Х/ф «Таксi 2». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Таксi 3». (16+).
22.20 Х/ф «Таксi 4». (16+).
0.20 Х/ф «Скаженi перегони». 
(16+).
1.55 Т/с «Слiдчi». (16+).
3.35 Провокатор.

Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Бандерлоги».
9.10 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.55 Х/ф «Гарячi голови».
14.30 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+).
17.00 Х/ф «Чужий 4: Во-
скресiння». (16+).
19.20 8 тур ЧУ з футболу. «Ди-
намо» - «Олександрiя».
21.25 ПроФутбол.
23.15 «Змiшанi єдинобор-
ства. UFC».
2.00 Х/ф «Все перемагає 
любов».
3.10 «Облом.UA».

НТН

5.10 Х/ф «Розплата».
6.40 Х/ф «Зухвалiсть».
8.25 Т/с «Життя, якого не 
було». (16+).
11.30 Х/ф «Перевертень у 
погонах». (16+).
13.10 Х/ф «Дiловi люди».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
15.50 «Склад злочину».
17.25 «Речдок».
19.00 Т/с «13». (16+).
22.40 Х/ф «Вороги серед нас». 
(16+).
0.15 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова 
в Бiрмi». (16+).
2.20 «Таємницi кримiнально-
го свiту».

НЕДIЛЯ, 10 ВЕРЕСНЯ

►  Загублене  посвідчення  ди-
тини з багатодітної родини серія 
АІ  №008086,  видане  відділом  у 
справах сім’ї та молоді Ірпінської 
міської  ради  24.09.2009  р.  на 
ім’я – Олексієнко Тимур Олексан-
дрович, вважати недійсним.

►  Загублене  пенсійне  посвід-
чення інваліда ІІ групи серія ААГ 
№177918,  видане  управлінням 
соціального захисту населення на 
ім’я  –  Сопович  Олександра  Сер-
гіївна, вважати недійсним.
►  Загублений  військовий  кви-

ток серія НУ №9658331, виданий 
Чорнобильським  районним  вій-
ськовим комісаріатом в Київській 

обл. 04.08.1987 р. на ім’я – Анто-
ненко  Станіслав  Олександрович, 
вважати недійсним.

►  Загублене  посвідчення  ве-
терана  військової  служби  серія 
АА  №141742,  видане  Шевчен-
ківським  районним  у  м.  Києві 
військкоматом  30.01.2004  р.  на 
ім’я – Рєпкін Віктор Геннадійович, 
вважати недійсним.
►  Загублений  військовий  кви-

ток  серія  УН №  0522893,  вида-
ний  Ірпінським  військкоматом 
1996 р. на ім’я – Євстаф’єв Євген 
Володимирович  ,  вважати  не-
дійсним.

►  Загублене  посвідчення  ди-
тини з багатодітної родини серія 
ДБ №135677,  видане  відділом у 
справах сім’ї та молоді Ірпінської 
міської  ради  28.02.2017  р.  на 
ім’я – Сітніченко Микола Наільо-
вич, вважати недійсним.

►  Загублений  військовий  кви-
ток,  виданий  на  ім’я  –  Бублик 
Василь  Вячеславович,  вважати 
недійсним.

►  Загублений  диплом  ба-
калавра  та  додаток  серія  КХ 
№37766148,  виданий  Націо-
нальним  університетом  дер-
жавної  податкової  служби 

України  16.04.2010  р.  на  ім’я  – 
Пятова Інна Михайлівна, вважати 
недійсним.

►  Загублений  студентський 
квиток  серія  КХ  №11463766, 
виданий  Університетом  дер-
жавної  фіскальної  служби  Укра-
їни  01.09.2016  р.  на  ім’я  –  Сот-
ник  Ольги  Олегівни,  вважати 
недійсним.

►  Загублена  довідка,  видана 
взамін військового квитка №1804 
Центральним  РВК  м.  Сімферо-
поль  04.10.2000  р.  (4/1804)  на 
ім’я – Жук Евген Олександрович, 
вважати недійсним.
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► Процес об’єднання 
громад в Україні може 
бути завершено за п’ять 
років, заявив віце-прем’єр 
Геннадій Зубко.  «2018  рік 
буде  ключовим. Ми  визначи-
мо  адміністративні  центри,  а 
через рік  ухвалимо вольове  адміністративне рішення. Ми 
наближаємося до обов’язкового делегування громадам по-
вноважень», – заявив він і зазначив, що зараз в об’єднанні 
ще  дотримуються  принципу  добровільності.  «Цього  року 
ухвалимо рішення про добровільне приєднання громад до 
обласних центрів і міст обласного значення. Маючи до кін-
ця року 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), забез-
печимо близько 40% покриття  території. Ближче до кінця 
року  будемо  остаточно  визначатися  з  адміністративними 
центрами  майбутніх  громад»,  –  зазначив  Зубко  і  додав, 
що повноваження щодо ухвалення рішень про обов’язкове 
об’єднання  громад  залишать  на рівні  обласних рад:  «Там 
затверджували перспективні плани. Вони краще розуміють 
ситуацію і те, як її вирішити». На його думку, процес об’єд-
нання можна завершити за п’ять років: «Це буде мегашвид-
кість. Адже Польща йшла до цього 12 років, Швеція – 20». 

► Загальний обсяг коштів, 
уже виділених цього року 
на проведення дорожніх ро-
біт, перевищив 20 млрд грн, 
заявив  Прем’єр-міністр  Воло-
димир Гройсман. За його сло-
вами,  протяжність  уже  відре-
монтованих доріг – понад 750 
км, ще на 40 тис. км здійснено ямковий ремонт. «Щотижня 
ми проводимо інспекційні поїздки регіонами, перевіряємо 
хід ремонтних робіт, їх якість, відкриваємо відновлені ділян-
ки полотна. Окрема увага – будівництву нових магістралей», 
– сказав глава Уряду. Один із таких проектів – дорога Львів 
– Одеса через Хмельницький, Вінницю, Миколаїв та Херсон. 
Траса об’єднає захід з портами і стане потужною складовою 
транзитних можливостей України. Роботи вже розпочато, за 
3–4 роки країна отримає нову дорогу  європейської  якості 
сполученням Захід – Південь. «За 3–5 років ситуація в до-
рожньому господарстві буде змінена докорінно. Якісні до-
роги – це не тільки безпечне пересування для громадян, а 
й потужна точка росту для економіки  і логістики держави, 
адже кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпе-
чує 2,5 грн приросту ВВП держави», – підкреслив Гройсман. 

► Уряд у рамках ос-
вітньої реформи почи-
нає реалізацію пілотних 
проектів програми «Нова 
українська школа»  і  дає 
старт  модернізації  початкової 
освіти,  виділяючи  цьогоріч 
на  ці  цілі  1 млрд  грн,  заявив 
Прем’єр-міністр  Володимир  Гройсман.  Йдеться  передусім 
про матеріально-технічне  оснащення  класів,  яке має  стати 
додатковим інструментом для вчителів. Окрім того, прем’єр 
підтвердив, що в проект бюджету на 2018 р.  закладається 
25% підвищення зарплат вчителів. Це стане наступним кро-
ком з підвищення престижу учительської праці (першим було 
50% збільшення зарплат із січня поточного року).

► Міжнародне рейтин-
гове агентство «Moody’s 
Investors Service» підвищило 
кредитний рейтинг України 
із негативного до позитив-
ного.  Президент  Петро  По-
рошенко:  «Це  є  свідченням 
того, що держава безповорот-
но  стала  на шлях  докорінних 
перетворень.  Головними факторами,  відзначеними  у  звіті 
агентства, є проведення нами структурних реформ, зокрема 
у газовому секторі, в публічних закупівлях і, найголовніше, 
– потужної трансформації банківського сектора. Агентство 
відзначило зростання банківських резервів більш ніж утричі 
за останні три роки, а також стабілізацію курсу гривні». 

► Представник Президента у ВР Ірина Луценко пові-
домила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу на 
99,9% готовий до внесення в парламент. «Це – закон про 
державну політику щодо повернення  та відновлення Дон-
басу», – заявила вона і наголосила, що при його підготовці 
відбулися консультації з партнерами в нормандському фор-
маті, були залучені високопосадовці США, експерти та фа-
хівці. Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття 
«Росія-агресор». Також згідно із законопроектом Україна має 
право на самооборону і не несе відповідальності за ситуа-
цію на тимчасово окупованих територіях.

► Високий представник ЄС із питань зовнішньої по-
літики і політики безпеки Федеріка Могеріні назвала 
ситуацію в Україні одним із п’яти пріоритетів зовнішньої 
політики  Євросоюзу,  які  відображені  в  документі  під  наз-
вою «Глобальне управління». Серед  інших найважливіших 
пріоритетів Могеріні назвала безпеку та оборону, протидію 
тероризму і радикалізації, питання міграційної політики і си-
туацію на Балканах. 

► Держсекретар Ватика-
ну кардинал П’єтро Паролін 
заявив, що саме на Москві 
лежить відповідальність за 
мир у низці регіонів світу. 
«Перш за все Святий Престол 
наполягає на  вирішенні  гума-
нітарних  аспектів,  починаючи 
з  важливої  ініціативи  Папи  для  України  щодо  звільнення 
полонених», – підкреслив він. Паролін вважає, що російська 
влада повинна поставити інтереси світу над усіма іншими. 

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ ВИЩА ОСВІТА ПІД 
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ.
Новий фундамент чи 
косметичний ремонт?
В Україні продовжується реформування 
вищої школи. У липні виповнюється три 
роки з моменту ухвалення Закону «Про 
вищу освіту». На якому етапі перебуває 
реформа, яких результатів вдалося досягти 
і які зміни ще попереду?

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
«ЛЕКАЛАМИ»
Багато непорозумінь серед 

молоді  та  їхніх  батьків  і  досі 
викликають  освітньо-кваліфі-
каційні рівні. Згідно з Законом 
«Про вищу освіту», здобути  її 
в Україні можна за ступенями 
молодшого  бакалавра  (який 
повинен  замінити  молодшо-
го  спеціаліста),  бакалавра  і 
магістра.  Після  магістратури 
є  можливість  подовжити  нау-
ковий шлях  і  стати  доктором 
філософії. Раніше йому відпо-
відало звання кандидата наук, 
тепер  воно  еквівалентно  єв-
ропейському «PhD – doctor of 
philosophy». Після чого особа 
може здобути ступінь доктора 
наук. На думку освітян, це на-
решті  дозволило  уніфікувати 
вчені  звання в Україні  за  сві-
товими стандартами.
У 2016 р. відбувся останній 

набір спеціалістів. Їхні дипло-
ми  автоматично  прирівню-
ються до магістерських. Також 
на 2016 рік був запланований 
останній набір молодших спе-
ціалістів.  Передбачалося,  що 
питання  стосовно  подальшої 
підготовки  фахівців  за  цим 
рівнем буде  вирішено новим 
базовим  законом  «Про  осві-
ту», однак наразі він пройшов 
лише  перше  читання.  «Саме 
в  законі  має  бути  прописа-
но,  до  якої  сфери  належить 
освітньо-кваліфікаційний  рі-
вень  «молодший  спеціаліст», 
а  також  базові  «траєкторії» 
розвитку  цього  напряму  під-
готовки»,  –  пояснив  перший 
заступник міністра  освіти  Во-
лодимир Ковтунець.
Через  це  минулого  року 

склалася  ситуація,  коли  коле-
джі, технікуми та училища, які 
раніше  готували  молодших 
спеціалістів, не могли прийма-
ти  далі  абітурієнтів,  оскільки 

для  цього  не  було  законних 
підстав.  Щоб  «розв’язати 
руки»  освітянам,  у  березні 
ц. р. Президент Петро Поро-
шенко підписав зміни до зако-
ну «Про вищу освіту», згідно з 
якими набір молодших спеці-
алістів продовжено до 2019 р. 
включно.

ЗАРАХУВАННЯ – ЧЕРЕЗ 
ІНТЕРНЕТ
У  2017  р.  в  повному  об-

сязі  почала  діяти  система 
електронного  вступу  до  ВНЗ: 
заяви  подавалися  винятково 
в  електронному  форматі  на 
сайті  Єдиної  державної  елек-
тронної  бази  з  питань  освіти 
(ЄДЕБО). До цього зберігалася 
можливість особисто привезти 
документи  до  приймальних 
комісій або зробити це за до-
помогою  Інтернету.  Відтепер 
таку  нагоду  залишили  лише 
для невеликого переліку осіб. 
Виняток зробили для тих, хто 
вступає  за  квотами  (напри-
клад,  учасники  АТО,  сироти 
та прирівняні до них), хто має 
право на спеціальні умови за-
рахування  (наприклад,  «чор-
нобильці»,  інваліди війни, які 
вступають  за  співбесідою)  та 
людей із розбіжностями в до-
кументах про освіту та серти-
фікатах ЗНО.
Електронна система дозво-

лила ліквідувати бюрократич-
ну тяганину та величезні чер-
ги, які були традиційними для 
вишів  у  період  вступної  кам-
панії.  За  даними  державного 
підприємства  «Інфоресурс», 
який  забезпечує  роботу  ЄДЕ-
БО, цьогоріч абітурієнти мог-
ли  подати  9  онлайн-заяв  (на 
очну/заочну форми навчання 
різних  вишів)  на  будь-які  4 
спеціальності  на  основі  ЗНО 
2016  та  2017  рр.  Йдеться 
лише про місця держбюджету, 

кількість  заяв  на  контрактну 
форму  навчання  не  обмежу-
валася.  За  прогнозами  мініс-
терства, 54% цьогорічних ви-
пускників шкіл навчатимуться 
за бюджетні кошти. 
За  словами  директора  де-

партаменту вищої освіти МОН 
Олега Шарова, у 2017 р. мініс-
терство вже ухвалило рішення 
збільшити  держзамовлення 
для навчання за спеціальнос-
тями:  фізика  та  астрономія, 
прикладна фізика та нанома-
теріали,  математика,  мікро- 
та  наносистемна  техніка,  бі-
отехнології  та  біоінженерія, 
атомна  енергетика.  А  також 
на  аграрні  спеціальності: 
агрономію,  захист  і  карантин 
рослин,  лісове  господарство. 
Загалом обсяг держзамовлен-
ня в 2017 р. складає 212 тисяч 
373 місця.
Електронний  вступ  дає 

змогу втілити в життя ідею ре-
форми освіти, за якою «місце 
йде  за  студентом»,  тобто уні-
верситети  та академії можуть 
розраховувати  на  збільшен-
ня  державного  замовлення, 
якщо до них прийдуть студен-
ти з кращими балами ЗНО, а 
електронний  документообіг 
дозволяє зробити цей процес 
прозорим і швидким.
«Ми  передбачаємо  макси-

мальне  збільшення  на  10% 
держзамовлення для тих ВНЗ, 
в яких буде високий конкурс. 
Цього року ми збільшили мо-
тивацію для вступу на природ-
ничо-наукові  і  технічні  спеці-
альності.  Після  зарахування 
пільговиків, весь залишок дер-
жзамовлення  направлено  на 
ці спеціальності», – розповіла 
міністр освіти Лілія Гриневич.

АКЦЕНТ НА ЯКІСТЬ І 
АВТОНОМНІСТЬ

На думку освітян, основне 
досягнення реформи полягає 
в тому, що виші отримали ве-
лику  автономію.  Тепер  вони 
можуть  розробляти  власні 
навчальні програми, обирати 
ректора,  визначати  кадрову 
політику,  присвоювати  нау-
кові ступені. Також навчальні 
заклади одержали більшу фі-
нансову свободу, можливість 
вільно  розпоряджатися  сво-
їми  коштами.  Щоправда,  не 
завжди вдається втілити це в 
життя  через  неузгодженість 
різних підзаконних актів і по-
станов, що діють в Україні.
Закон  «Про  вищу  освіту» 

також  заклав  підвалини  для 
створення  нового  колегіаль-
ного  органу  –  Національно-
го  агентства  із  забезпечення 
якості  вищої  освіти  (НА-
ЗЯВО),  який  формується  зі 
25 представників ВНЗ та сту-
дентства. Його запуск був за-
планований ще на 2015 рік. 
Втім,  створення  організації 
довгий  час  пробуксовувало. 
Новостворений  орган  пови-
нен перебрати на себе певні 
регуляторні  та  контрольні 
функції  Міністерства  освіти 
і  замінити  Вищу  атестаційну 
комісію  і  Державну  акреди-
таційну комісію. У червні ц.р. 
Нацагентство нарешті розпо-
чало діяльність.
За  словами  керівника 

секретаріату  Нацагентства 
Сергія  Храпатого,  організа-
ція  ставить  за  мету  зменши-
ти  кількість  «низькопробних» 
навчальних  закладів  у  дер-
жаві.  Також  вона  займати-
меться акредитацією освітніх 
програм,  розроблятиме  та 
імплементуватиме  стандарти 
вищої  освіти,  які  дозволять 
інтегрувати Україну до міжна-
родного освітнього простору.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

►Початок на стор. 4 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОСВІТА?
2017  рік  проголошений 

міською  владою  роком  осві-
ти. Тільки з бюджету розвитку 
міста  у  сферу  освіти  натепер 
виділено близько 49 млн  грн. 
Уявіть, це – річний бюджет ба-
гатьох міст районного значен-
ня України. 
Найбільші статті витрат:
–  добудова  3-поверхово-

го  корпусу  і  будівництво  сис-
теми  водовідведення  у  ЗОШ 
№17  –  загальна  кошторисна 
вартість  реконструкції  –  18 
677,27 тис. грн; 

–  надбудова  третього  по-
верху  у  СЗОШ  №2  (загальна 
кошторисна  вартість  рекон-
струкції – 11 335,59 тис. грн; 
– будівництво і реконструк-

ція  спортивних  майданчиків  у 
ЗОШ №3, 12, 1, 2, НВО «Осві-
та» – 13 450 тис. грн;
–  капітальний  ремонт  про-

фільних  класів  із  повним  на-
вчально-методичним  забезпе-
ченням у СЗОШ №1 (художній), 
№2  (економічний),  ЗОШ  №3 
(історичний), №17 (фізико-ма-
тематичний)  та  НВО  «Освіта» 
(інформаційно-технологічний) 
– всього 1740 тис. грн; 

–  поточний  ремонт  вбира-
лень у школах №№3, 13, 2, 18 
– 747 тис. грн;
–  капітальний  ремонт  на 

засадах  енергозбережен-
ня:  ДНЗ  №6,  ЗОШ  №3,  1  – 
1970,3  тис.  грн  (НЕФКО)  та 
319,5  тис.  грн  (місцевий  бю-
джет);
–  капітальний  ремонт  по-

крівлі та актового залу у ЗОШ 
№18 – 439,8 тис. грн;
–  поточний  ремонт  примі-

щення  для  інклюзивної  групи, 
придбання  матеріалів  для  по-
точного  ремонту  ДНЗ  №1  – 
298 тис. грн;
–  придбання  матеріалів 

для  поточного  ремонту  даху, 

водостічних труб у ДНЗ №6 – 
45 тис. грн.
«Попри виділені кошти, ре-

монти  і добудови не роблять-
ся так швидко, як хотілось би. 
І  тому,  що  не  всі  підрядники 
готові  працювати  з  бюджет-
ними  коштами,  забезпечувати 
належну  якість  робіт,  і  через 
доволі  складну  і довготривалу 
процедуру  використання  бю-
джетних  коштів»,  –  зауважив 
Олег Білорус.
Надзвичайно  гостро  нині 

стоїть  питання  економії  енер-
гоносіїв і запровадження енер-
гозберігаючих  технологій.  Ко-
мунальні  платежі  вимивають 
величезні  кошти  з  місцевого 
бюджету,  тому економія – пи-
тання №1, особливо напередо-
дні  осінньо-зимового  періоду, 
яке лежить у зоні персональної 
відповідальності  директорів 
навчальних закладів.
Обладнання тепло- і газопо-

стачання  освітянських  примі-
щень не відповідає в багатьох 
випадках  технічним  вимогам, 
тому міська  влада налагодила 
співпрацю  з  Північною  еко-
номічною  фінансовою  кор-
порацією (НЕФКО), і в рамках 
спільної програми буде підпи-
сано  довгостроковий  договір 
на реалізацію проектів з енер-
гозбереження  у  21-му  закладі 
бюджетної сфери Ірпеня. 

Освітні перемоги Приірпіння в 2016–2017 н.р.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін
75 учнів взяли участь у ІІІ (обласному) етапі, з них – 37 здобули 
перемогу
Командний результат – 8-е місце в області (127 балів)

VI Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді ім. Т. Шевченка (5–11 класи)

І етап – 980 учнів 
ІІ етап – 78 учнів 

XVI Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 
(3–11 класи)

І етап – 1541 учень 
ІІ етап – 95 учнів 

МАН
125 учнів та 105 педагогів 
16 робіт подано на ІІ (обласний) етап – 5 робіт отримали призові 
місця, 1 – відзнаку

Обласні та всеукраїнські конкурси і фестивалі 1248 учнів, з них – 91 переможець

VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» 10 навчальних закладів Приірпіння стали дипломантами, школа №12 
отримала срібну медаль

ШКІЛЬНИЙ БУМ У ПРИІРПІННІ
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У КОЦЮБИНСЬКОМУ МОЖЕ
не бути ні тепла, ні світла
Приірпіння активно готується до опалювального сезону. Увесь 
регіон, уся країна, лише не Коцюбинське… Літо закінчилося, а 
в селищі ще й досі не проведені ремонти мереж, не здійснена 
перевірка лічильників, а головне – не сплачений борг за різницю 
тарифів, який на сьогодні практично перевищує річний бюджет 
селища і без погашення якого навіть за умови здійснення всіх 
ремонтних робіт близько 12 тисяч коцюбинців однаково не 
отримають тепло. 
За словами фахівців, які добре знають стан справ, ситуація 
надзвичайно критична, адже загрожує мешканцям селища 
серйозними наслідками – колапсом опалювальної системи та 
замерзанням людей у своїх квартирах. 

Коцюбинці  вже  не  впер-
ше  живуть  у  небезпеці  за-
мерзнути  у  власних  оселях 
посеред  зими.  Прикметно, 
що  страхи  жителів  тягнуть-
ся ще з позаминулого року, 
коли  між  постачальником 
тепла  –  ТОВ  «Мастер-енер-
го» – та місцевою владою на 
чолі  з  Ольгою Матюшиною 
виник  конфлікт  з  економіч-
ним  підґрунтям.  Натепер 
він  лише  набирає  обертів  і 
щонайменше, чим загрожує, 
– це несвоєчасним початком 
опалювального сезону. 
«Таких проблем, як зараз, 

ніколи  не  було,  хоч  було 
по-різному.  Але  ми  завжди 
вчасно  розпочинали  опа-
лювальний  сезон.  Цього 
року  він  під  загрозою  зри-
ву, адже за літо не зроблено 
нічого  для  того,  щоб  були 
відремонтовані  пошкоджені 
тепломережі  і проведені усі 
необхідні підготовчі роботи. 
Врятувати  ситуацію  може 
тільки  зміна  позиції  селищ-
ного  голови  Коцюбинсько-
го»,  –  розповідає  Валентин 
Мілюков,  заступник  дирек-
тора  і  співвласник  компанії 
«Мастер-енерго». 
Влада  мала  б  компенсо-

вувати  тепловикам  різницю 
у  тарифах,  аби  ті  працю-
вали  не  у  збиток,  якісно  і 
своєчасно  надавали  тепло 
у  квартири  та  на  соціальні 
об’єкти.  Втім,  жодного  вре-
гулювання  ситуації  за  роки 
не  досягнуто.  Це  підтвер-
джує  і  заступник  Коцюбин-
ського  селищного  голови 
Петро Пушанко:  «На  даний 
час  заборгованість  компанії 
«Мастер-енерго» перед НАК 
«Нафтогаз  України»  –  14 
млн  700  тис.  Це  величезна 
сума, яка перевищує річний 
бюджет нашого селища! Ко-
штів  на  погашення  забор-
гованості  у  коцюбинської 
компанії  немає.  Минулого 
року  теж  була  заборгова-
ність,  «Нафтогаз»  пішов 
назустріч,  був  укладений 
договір  із  реструктуризації 
боргу, але своїх зобов’язань 
«Мастер-енерго»  не  вико-
нав, борг сплачений не був, 
тож зараз газу нам не дають. 
Це  значить,  що  більшість 
будинків  селища  не  будуть 
опалюватися».

Минулого  року  борг 
«Мастер-енерго»  (різниця 
в  тарифах,  яку  компенсує 
держава),  зі  слів  як  спів-
засновника  компанії,  так 
і  самого  Павла  Пушанка, 
сягав  4-х  мільйонів.  Влас-
не, субвенція  із державного 
бюджету  надійшла.  Однак 
із  незрозумілих  міркувань 
селищний  голова  Коцюбин-
ського  Ольга  Матюшина… 
не підписала документ, який 
би  дозволив  прийняти  гро-
ші.  Кошти  повернулися  в 
держбюджет, борг залишив-
ся і лише почав зростати. За 
2016  рік  він  зріс  ще  на  10 
мільйонів. 

«ЛЕТО КРАСНОЕ 
ПРОПЕЛА…»
Немає  порозуміння  у 

коцюбинських  тепловиків  з 
місцевою  владою  і  у  вирі-
шенні технічних питань. «На 
сьогодні  «Мастер-енерго» 
не  готові  надавати  послуги 
з опалення ні фінансово, ні 
технічно.  Крім  боргу  перед 
«Нафтогазом», є ще пробле-
ми  з ремонтом  тепломереж 
по вулицях Доківській  і По-
номарьова.  Ще  10  травня 
керівництво  «Мастер-енер-
го»  принесло  на  розгляд 
селищної  ради  графік  під-
готовки  до  опалювального 
сезону, де вказувалася низка 
проблем, які компанія мала 
б  за  літо  усунути.  Графік 
мав  би  бути  розглянутим  і 
погодженим виконавчим ко-
мітетом. Однак виконком не 
засідав, нічого не розгляда-
лося.  Тож  виконати  ремонт 
тепломереж,  який  потребує 
розриття  грунту  і  дороги,  в 
теплий  період  не  вдалося. 
Чому  селищний  голова  не 
ставить підпису – я не знаю. 
Чому не скликає стільки часу 
виконком і навіть не робить 
жодної  спроби  це  зробити, 
через що ми не можемо не 
тільки  графік  підготовки  до 
опалювального  сезону  за-
твердити, а й купу інших на-
гальних питань провести, які 
за весь цей час назбиралися, 
я теж не знаю», – знизує пле-
чима Павло Пушанко. Також 
чиновник  додає,  що  днями 
вчергове письмово звернув-
ся до селищного голови, аби 

отримати  роз’яснення  і  для 
себе як заступника, і для ке-
рівництва  «Мастер-енерго» 
та  УЖКГ  «Біличі»  –  як  у  по-
дальшому  голова  збираєть-
ся  працювати  з  «Мастер-е-
нерго»  і  як  взагалі  надалі 
діяти? «Відповіді чекаю, але 
думаю,  що,  як  завжди,  від-
повіді  не  отримаю  ні  я,  ні 
інші установи». 

МІСІЯ РОБІН ГУДА
Свої  пояснення  такій  по-

ведінці  селищного  голови 
висловлює  член  Коцюбин-
ського  виконкому  і  депутат 
Ірпінської міської ради Бог-
дан  Слюсаренко,  вбачаючи 
в  цій  ситуації  економічний 
інтерес  Ольги  Матюшиної: 
«Для  чого  це  робиться?  На 
мою  особисту  думку,  для 
того, щоб завести компанію 

«Мастер-енерго»  в  колапс  і 
прибрати  до  своїх  рук  або 
завести  якусь  іншу  компа-
нію. Чому я так вважаю? До 
Мілюкова  минулого  року 
приходили ходаки від Ольги 
Матюшиної  і  пропонували 
свою  допомогу  – фінансові 
вливання  у    підприємство. 
Матюшина  прийшла  до 
влади  у  2015  р.  На  голо-
сування  виконкому  навіть 
не  виносила  питання  про 
«Мастер-енерго».  Уже  тоді 
Мілюков заявив, що компа-
нія  у  збитках  і  просив  кіль-
ка  мільйонів  на  погашення 
боргів  через  різницю  у  та-

рифах. Коли минулого року 
був  енергетичний  колапс, 
то  громада  Коцюбинського 
проводила  «круглий  стіл». 
Матюшина  пообіцяла  вирі-
шити  це  питання.  Почина-
ється  опалювальний  сезон 
у  2017-му,  ситуація  повто-
рюється, як і минулого року. 
Навіть  гірше.  З  державного 
бюджету  було  виділено  1,6 
млн  грн  на  погашення  різ-
ниці  в  тарифах  компаніям, 
які  дають  тепло.  Єдине, що 
мала  зробити  Матюшина  – 
підписати  рішення,  щоб  ці 
кошти дійшли до «Мастер-е-
нерго».  Вона  цього  не  зро-
била. І ніяк не обґрунтувала. 
Гроші безповоротно втраче-
ні. Я переконаний, що це ро-
биться  спеціально. До  речі, 
селищний голова подала до 
суду на «Мастер-енерго» пе-
ред  самим  опалювальним 

сезоном.  І  вже  накладений 
арешт  на  все  майно.  Якщо 
селище  виграє  суди,  які  за-
раз  тривають,  то  що  воно 
отримає в результаті? Ми не 
маємо  ні  ліцензії  надавати 
послуги  з  опалення,  ні  са-
мого  комунального  підпри-
ємства,  яке б надавало  такі 
послуги  (треба  створювати 
нове, а це теж – час, таке не 
на  початку  опалювального 
сезону робиться), ні грошей, 
щоб  закупити  газ  (у  ЖЕКу 
теж  заблоковані  рахунки 
через  величезні  борги,  та  й 
у селищної ради через це ж 
заблоковані  рахунки).  На-
віть  якщо  ми  заберемо  ко-
тельні  в  селище,  то  будемо 
змушені…  віддати  їх  іншій 
компанії.  Тож  яка  ж  мета 

цього?  Тільки  заведення 
своєї компанії».

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ОБЕРНУТИСЯ 
КОНФЛІКТ?
В Ірпені цього року замі-

нили  чимало  застарілих  те-
плових  мереж  –  загальною 
протяжністю  у  кілька  кіло-
метрів. Крім цього, в рамках 
реконструкції  мікрорайону 
БЦЗ  за  кошти  міського  бю-
джету  замінили  теплотра-
су  і  почали  встановлювати 
нові  котли  у  котельні.  Ана-
логічні роботи відбулися і в 
центральній  частині  міста. 
Здійснено  і  перепідключен-
ня  до  них  житлових  будин-
ків. Додаткові роботи плану-
ються ще по вулиці Садовій.
Ірпінський  міський  голо-

ва  запевнив, що місто  буде 
готове  до  опалювального 
сезону і найважчих холодів. 
До чого ж  готуватися коцю-
бинцям?
Керівник  «Мастер-енер-

го» (наразі в.о. директора є 
Валентин Мілюков) не гото-
вий щось робити. По-перше, 
не має дозволу, а по-друге, 
навіть  якщо  він  зможе  за-
крити технічні проблеми, то 
без  погашення  боргу  одна-
ково  газ  для  селища  не  от-
римає. «Майно арештоване, 
грошей немає та ще й Коцю-
бинська  селищна рада  хоче 
відібрати  котельні»,  –  пояс-
нює Мілюков.
У  разі,  якщо  компанія 

«Мастер-енерго»,  яка  є 
співзасновником  (спільно  з 
Коцюбинською  селищною 
радою)  «Коцюбинських  те-
пломереж»,  через  суд  буде 
змушена  припинити  свою 
діяльність, то забере усі три 
власні  котли,  один  із  яких 
працює на твердому паливі. 
«Усього котлів п’ять. Селищу 
залишаться  два  стареньких, 
які воно  і мало раніше. Ко-
жен новий котел коштує 1,5 
млн грн (це ще без установ-
ки  і  додаткового  обладнан-
ня). До речі, ми почали пе-
реводити котельні на тверде 
паливо.  Поставили  двоме-
гаватний  котел  на  пелетах. 
Було у планах перевести все 
газове  опалення  на  альтер-
нативне. Наразі ми не про-
водимо модернізації,  бо  не 
впевнені  в  майбутньому. 
Наш  тариф  міг  би  бути  на 
10%  дешевшим,  ніж  газо-
вий,  для  всіх  споживачів», 

–  зауважує  власник  котлів 
Валентин Мілюков. 

КОЦЮБИНЦІ ЗНОВУ 
В ЗАРУЧНИКАХ
Як  кажуть,  слони  б’ють-

ся  –  страждає  трава.  За-
ручниками  цієї  ситуації 
залишаються  прості  люди. 
А це – близько 12 тисяч ко-
цюбинців,  а  також  тисяча 
учнів  школи  №18  та  пра-
цівники  і  пацієнти  місцевої 
поліклініки,  яких  обслуго-
вує  «Мастер-енерго».  Як 
бути жителям? «Якщо навіть 
буде рішення суду передати 
обладнання  громаді,  то  за 
один день це питання не ви-
рішується. Тривають суди. У 
будь-якому разі вчасно увій-
ти в опалювальний сезон ми 
не  зможемо  і  люди  будуть 
страждати.  Не  допоможуть 
нам  й  електрообігрівачі, 
якщо будуть сильні морози. 
Бо  коли  всі  їх  уключать,  то 
через те, що електромережі 
не розраховані на таке спо-
живання, почнуть перегора-
ти  кабелі  і  виходити  з  ладу 
автоматичні  установки.  Тож 
не буде ні світла, ні тепла», – 
пояснює заступник селищно-
го голови Павло Пушанко. 
У свою чергу, як це відбу-

вається  з  моменту  приходу 
до влади Ольги Матюшиної, 
її  команда  звинувачує  у  си-
туації, яка склалася з опален-
ням,  місцевих  депутатів… 
від партії «Нові обличчя». Як 
зазначає  журналістка  і  при-
бічниця  голови  Ірина  Фе-
дорів,  саме  «Нові  обличчя» 
намагаються  зірвати  опа-
лювальний  сезон.  За  її  сло-
вами,  «у  2016-2017  роках 
вони хотіли це зробити, але 
ми  титанічними  зусиллями 
його  таки  втримали».  «Нові 
обличчя» вдавалися до цьо-
го,  «щоб  залишити  громаду 
без  бюджету»,  а  також,  аби 
«“усмирити”  Коцюбинське, 
щоб його поглинути шляхом 
виборів до нової об’єднаної 
територіальної  громади. 
Тоді  вони  зможуть  дериба-
нити  Біличанський  ліс,  що 
намагаються  зробити  вже 
10  років».  Тож  «дуже  треба 
партії  організувати  “холод-
ний  бунт”  у  селищі»,  щоб 
«тримати всю громаду в за-
ручниках і щоб до 15 жовтня 
ми не змогли викинути з се-
лища “Мастер-Енерго”».
Тож  конфлікт,  як  бачи-

мо,  не  лише  економічний, 
а й політичний. А з цим ще 
складніше,  як  показує  дос-
від  «коцюбинської  епопеї», 
адже  іти  на  діалог  і  займа-
тися господарчими питання-
ми,  а  не  політичними,  міс-
цеві  «революціонери»  поки 
що  не  поспішають.  Навіть 
ціною  замерзання  12  тисяч 
своїх же жителів. 

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

У будь-якому разі вчасно увійти в 
опалювальний сезон ми не зможемо і 
люди будуть страждати. Не допоможуть 
нам й електрообігрівачі, якщо будуть 
сильні морози. Бо коли всі їх уключать, 
то через те, що електромережі не 
розраховані на таке споживання, почнуть 
перегорати кабелі і виходити з ладу 
автоматичні установки. Тож не буде ні 
світла, ні тепла.
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Народний календар
4–10 вересня

ІМЕНИНИ
4 вересня – Боголіпа. Якщо павутиння 

прилипає до рослин – на тепло.
5 вересня – Луппи. На Гуцульщині в цей 

день  відзначали  свято  вовків;  крім  доїння 
овець та корів, інших робіт, пов’язаних із тваринництвом, 
намагалися не виконувати. З цього часу починає облітати 
листя з осик. Якщо лист лягає «горілиць» – на холодну зиму, 
а «долілиць» – зима буде теплою. Пізній падолист – на суху 
осінь.

6 вересня – Євтихія. Дощовий день – погожа осінь  і 
щедрий урожай наступного року.

7 вересня – Варфоломія. Закінчується збирання «бі-
лих грибі»  і починається ранній посів озимини. Прийшов 
Варфоломій – жито на зиму сій.

8 вересня – Наталії-вівсяниці.  Закінчували  збирати 
овес.

9 вересня – Пимона, Кукші, Нікона.
10 вересня – Мусія.  Починається  дубовий  падолист. 

Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде люта.

КАЛЕНДАР ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ
4 вересня – День митного брокера
7 вересня – День військового розвідника
8 вересня – Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня – День фізичної культури і спорту
День тестувальника
День українського кіно
День дизайнера-графіка
10 вересня – День танкіста
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості

Календар сприятливих днів
КРАСА ВОЛОССЯ

Дні, коли слід утриматися від стрижки во-
лосся: з 6 по 9 вересня.

СПРАВИ
4 вересня – день, коли вам доведеться швид-
ко приймати рішення.
5, 7, 10 вересня – ці  дні  варто провести  із 
друзями та родичами; також у цей час добре 
відпочивати і набиратися сил.
6 вересня – займіться  творчою  діяльністю, 

рукоділлям,  малюванням  або  музикою;  можна  відвідати 
театр або бібліотеку.
8 вересня –  належний  час, щоб  зайнятися  поліпшенням 
побуту – прибиранням, ремонтом.
9 вересня – несприятливий день для будь-яких справ.

САД І ГОРОД
4 вересня – варто утриматися від поливу; сприят-
ливий час для посіву лікарських квіткових рослин, 
для збору фруктів
5–7 вересня –  сприятливі  дня  для  скошування 
трави, для поливу рослин; не варто збирати пло-
ди – швидко псуватимуться.

8–9 вересня  –  сприятливий час для  збору,  зберігання,  кон-
сервування і заморожування фруктів, а також для видалення 
бур’янів.
10 вересня – сприятливий день для посіву кореневих овочів, а 
також для їх консервування.

Вітаємо з днем народження
Валентину Володимирівну ЗАБАРИЛО, 
голову Ірпінського Товариства Червоного Хреста
Олену Іванівну БАРАНОВСЬКУ, 
головного спеціаліста відділу економіки,
Петра Петровича ОСТРИНСЬКОГО,
начальника відділу Держказначейства
у м. Ірпінь!
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Життя не зміряти літами,
Бо жити – непроста наука...
Хай буде щастя завжди з вами –
По ліву і по праву руку!

Виконавчий комітет ІМР

Магнітні бурі
Магнітні коливання можливі 8 вересня.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

КИНОСТУДИЯ
ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА
Памяти Александра Столярова

Это фильм о моём Учи-
теле.  Кто  сказал,  что 

фильмов на бумаге не быва-
ет?..  Если  Он  умел  сделать 
кино даже из спичечного ко-
робка. А может, нам всё это 
только  приснилось.  Мы  до 
сих  пор  видим  одинаковые 
сны. Все мы смотрим одина-
ковые сны в собственных ин-
терпретациях. Кино, показан-
ное Богом. О том, что было, 
есть и, наверняка, ещё будет. 
Интонация. Теперь Его голос 
живёт в моей голове. Он по-
селился  там  недавно.  Обза-
вёлся  семьёй.  Теперь  здесь 
уютно.
Я  всё  пытался  измерить 

величину  Его  любви.  У мое-
го  Учителя  были  огромные 
руки.  Они  постоянно  росли. 
Потому что мир не вмещал-
ся  в  Его  объятия.  Теперь  я 
абсолютно уверен в том, что 

Он  умер  тогда,  когда  сумел 
объять необъятное. Мой Учи-
тель сумел обнять весь мир. 
Приголубить.  Как  Святой 
Дух. Он был переполнен Им. 
Теперь  я  вынужден  изобре-
тать самую длинную линейку 
на  Земле.  Чтобы  надо мной 
не  смеялись  в  городе.  Они 
мне  не  верят,  когда  я  гово-
рю  о  длине  Его  рук.  «Руки, 
как руки. Человек,  как  чело-
век».  Иногда  мне  кажется, 
что  люди  просто  не  умеют 
пользоваться  глазами  все-
видящего  сердца.  В  городе 
меня,  кроме  прочего,  стали 
называть юродивым. Это ле-
стно.  Учитель  бы  гордился 
мной.
Терпение жить  и  творить. 

С  улыбкой  грустного  разу-
ма.  Размеренно.  Не  делая 
главное  второстепенным.  И 
наоборот.  Терпение  и  труд. 

Люди  всё  равно  переврут. 
Хотя  первые  кадры  этого 
фильма  сняты  невидимой 
камерой. Такие видеокамеры 
находятся  у  каждого  внутри. 
Маленькие  киностудии  им. 
Человека.  Бог  авансом  сде-
лал каждого из нас творцом. 
Учитель всегда снимал кино о 
других. Автобиография чело-
века состоит из мозаики судеб 
людей,  которых  он  любил  и 
ненавидел.  Самостоятельно-
го  «я» просто не  существует. 
Потому что однажды Бог сде-

лал всё для того, чтобы люди 
не  были  такими  одинокими, 
каким был когда-то Он.
Говорят,  пророк  Иезе-

кииль  лежал  перед  симво-
лическим камнем и ел  хлеб, 
приготовленный на коровьем 
помёте. Когда-нибудь скажут 
о  том,  что  пророк  Иилисав 
снял первый в истории миро-
вого кинематографа фильм с 
помощью коровьей лепёшки. 
А  что?  Лаборатория  Бога  – 
фантазия. 

Василий ЧЕРНЯВСКИЙ

ЯК ПЛЮНДРУВАЛИ 
річку Ірпінь
Нещодавно Черкаський 
державний технологічний 
університет видав 26-е 
число «Гуманітарного 
вісника». У ньому, 
зокрема, вміщено статтю 
доцента кафедри туризму 
та готельно-ресторанної 
справи цього університету 
Ганни Чепурди «“Великий 
план перетворення 
природи” (1948 – 
1965 рр.) та його вплив на 
довкілля України». 

Автор  показує,  що  «Вели-
кий план перетворення  при-
роди»  і  його  реалізація  на 
теренах України у перші роки 
після закінчення Другої світо-
вої війни мали суттєві недолі-
ки,  викликані,  головним  чи-
ном,  недостатніми  знаннями 

з  екології,  що  й  спричинило 
низку проблем. 
Ганна Чепурда також звер-

тає увагу, що в 1946 р., коли 
в  українському  селі  лютував 
голод, з  ініціативи М.С. Хру-
щова було розпочато еконо-
мічно необґрунтовані роботи 
щодо освоєння заплав Дніпра 
і його приток: Ірпеня та інших 
річок.
У  середині  серпня  1947 

р.  ЦК  Компартії  України  і 
Рада міністрів УРСР прийняли 
спільну  постанову  «Про  ре-
алізацію  задач,  поставлених 
тов.  Сталіним,  по  зрошенню 
земель  посушливих  районів 
Південної  України»,  а  вже 
18 жовтня цього ж року було 
прийнято  постанову  «Про 
освоєння під зрошення і осу-
шення заплави річки Ірпінь в 

Київській  області»,  якою  пе-
редбачалось охопити 2152 га 
(від  села Козаровичі  до  села 
Раківки),  а  потім  від  Раківки 
Димерського району до села 
Дідівщина Фастівського райо-
ну на площі близько 6,5 тис. 
га.
Г.М.  Чепурда  зазначає: 

«Вже в 1948 р. почались ак-
тивні меліоративні роботи на 
Ірпені. А на початку 50-х рр. 
ще недавно багата на дичину 

і  рибу  з  мальовничими  за-
ливними лугами заплава річ-
ки була знищена. Річку було 
вирівняно  і  перетворено  у 
прямий  канал.  Легкий  шар 
торфу по берегах Ірпеня зго-
дом видув вітер, і з-під нього 
почав виступати пісок». 
Наслідки «Великого плану 

перетворення  природи»  ми 
відчуваємо й нині.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

До уваги внутрішньо переміщених осіб!
Відповідно  до  постанови  Кабінету 

Міністрів  України  від  04.07.2014  року 
№453  «Про внесення    змін до Порядку 
надання  щомісячної  адресної  допомоги 
внутрішньо  переміщеним  особам  для 
покриття витрат на проживання,  в  тому 
числі  на  оплату  житлово-комунальних 
послуг»  щомісячна  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 роз-
мір допомоги складає 1312 грн).

Управління праці та соціального захисту населення ІМР

ПРИСВЯТА

МІЖ ІНШИМ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНГ СТАНДАРТ» (юридична адреса: 04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 82, оф. 256, та фактична адреса майданчика: 08200, м. Ірпінь, вул. Михайла 
Стельмаха, 9-а), повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря.
Джерелами  утворення  забруднюючих  речовин  є  –  склад  тирси,  лінія  виробництва  брикетів, 

верстат торцювальний ВТ-1, печі опалення (4 од.).
Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику – 7, з яких – 6 організованих та 1 неор-

ганізоване. 
Джерелами викидається 7 найменувань забруднюючих речовин: оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту), в перерахунку на діоксид азоту)– 0,118 т/рік, вуглецю оксид – 0,481 т/рік, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційовані за складом – 0,113 т/рік, метан – 0,0087 т/рік, НМЛОС – 0,078 т/рік, азоту (1) 
оксид  [N2O] – 0,0069 т/рік, вуглецю діоксид – 178,22 т/рік. Потужність викидів  (без урахування парникового  газу 
СО2): 0,81 т/рік.
Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, 

ніж нормативні гранично допустимі викиди. 
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо над-

силати в місячний термін до Ірпінської міської ради до відділу ЖКГ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шев-
ченко, 2а, тел.: (04597) 62-461.

Афіша культурних заходів Приірпіння 4–10 вересня 2017 
ІРПІНЬ

4–28 вересня – Діагностичне 
анкетування  «Бібліотека  твоєї 
мрії». Ірпінська дитяча бібліотека.

8–14 вересня  –  Книжкова 
виставка  «Мистецтво  бути  лю-
диною»  (до  155-річчя  з  дня  на-
родження О’Генрі  (Уїльяма Сідні 
Портера, 1862–1910), американ-
ського  письменника).  Централь-
на бібліотека.

До 31 вересня  –  Виставка 
живопису «Минуле в сьогоденні» 
Наталі Синишин. Ірпінський істо-
рико-краєзнавчий музей.
Експозиція  про  історію  і  сьо-

годення  Ірпінського краю та ви-

ставка  «Герої нашого часу»  (про 
наших  земляків,  які  загинули 
в  зоні  АТО).  Ірпінський  істори-
ко-краєзнавчий музей.

ГОСТОМЕЛЬ
5 вересня (вт) 16:00  –  Пе-

регляд  фільмів  і  мультфільмів. 
Культурно-оздоровчий комплекс.

6 вересня (ср) 15:00 – Муль-
тфільм для дітей. Будинок куль-
тури.

До 6 вересня  – Виставка-ві-
тання «Вчитель-провідник у шко-
лу  життя».  Гостомельська  філія 
центральної бібліотеки.

7 вересня (чт) 15:00 – Деку-
паж та вироби «Змайструй сам». 
Культурно-оздоровчий комплекс.

8 вересня (пт) 17:00 – «Мо-
лодіжний клуб». Культурно-оздо-
ровчий комплекс.

8 вересня (пт) 18:00  – Від-
криття сезону «Молодіжний клуб» 
для  молоді  та  підлітків  селища. 
Культурно-оздоровчий комплекс.

9 вересня (сб) 10:00  –  Пе-
регляд  фільмів  і  мультфільмів. 
Культурно-оздоровчий комплекс.

9 вересня (сб) 12:00 – Дитя-
чий клуб. Культурно-оздоровчий 
комплекс.

9 вересня (сб) 17:00 – Масо-
вий захід, присвячений закриттю 

«Зони  відпочинку».  Центральне 
озеро  селища  Гостомель  (зона 
відпочинку).

10 вересня (нд) 15:00 – Кі-
нофільм для дорослих.  Будинок 
культури.

10 вересня (нд) 15:00 – «Зу-
стрічі старшого покоління». Куль-
турно-оздоровчий комплекс.

10 вересня (нд) 18:00 – До 
дня українського кіно – трансля-
ція  кінофільму  «Наталка  Пол-
тавка».  Культурно-оздоровчий 
комплекс.
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ІНГРЕДІЄНТИ:
•  баклажани  свіжі  — 

600 г;
•  пшеничне  борошно 

вищого гатунку — 2 ст. л.;
• курячі яйця — 3 шт.;
•  свіже  молоко  (будь-

якої жирності) — 0,5 скл.;
• олія — 6  ст.  л.;
• сіль – за смаком;
•  зелень  петрушки  або 

кропу — за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ 
Свіжі  баклажани  промий-

те  у  проточній  воді,  потім 
відріжте хвостики  і обсушіть. 
Далі  очистіть  їх  від  шкірки  і 
наріжте  кружечками  товщи-
ною  0,5–0,8  см.  У  глибоку 

миску  наберіть  трохи  теплої 
води  і  додайте  дрібку  солі, 
перемішайте  і  покладіть  у 
воду,  щоб  вони  там  трохи 
просолились. 
Просійте борошно в окре-

му ємність крізь дрібне сито. 
В  окрему  миску  розбийте 
яйця,  додайте  свіже  охоло-
джене  молоко  і  збивайте  до 
однорідної  маси,  поступово 
додаючи  просіяне  борошно 
(додаємо борошно не  поспі-
шаючи,  щоб  не  утворилося 
грудочок). Посоліть.
Розігрійте  сковороду  на 

плиті,  попередньо  додавши 
олію.  Нарізані  баклажани 
вмотуйте  в  підготовлену  су-
міш, викладайте на сковорід-
ку і обсмажуйте з обох боків 
до рум’яної  скоринки. Пере-
кладіть  в  окрему  тарілочку, 
для  того  щоб  стекла  зайва 
олія.
Після цього викладайте на 

тарелю по колу і прикрасьте 
зеленню петрушки або кропу.

ПОРАДИ:
► В омлетний кляр можна 

додати трохи тертого сиру. 

ІНГРЕДІЄНТИ:
• картопля – 4 шт.;
•  квашена  капуста  – 

200 г;
•  цибуля-порей  (зелена 

цибуля) – 1 пучок;
•  часник  –  2  великих 

зубчики;
• олія – 3–4 ст. л.;
• сіль і перець – за сма-

ком.

ПРИГОТУВАННЯ 
Ретельно промийте кар-

топлю,  відваріть  у  шкірці 
до  готовності.  Охолоджену 

картоплю  почистіть  і  на-
ріжте кубиками. Зелену ци-
булю  ретельно  промийте 
під  холодною  проточною 
водою  і  дрібно  поріжте. 
Почищений часник наріжте 
тонкими пластинками. Змі-
шайте  в  мисці  картоплю, 
цибулю,  часник  і  додайте 
квашену  капусту.  Заправте 
готовий  салат  олією,  посо-
літь і поперчіть. Прикрась-
те гілочками петрушки або 
кропу.

ПОРАДИ

►  Для  поліпшення  сма-
ку дайте салату настоятися 
20 хв.
►  Салат  по-селянськи 

чудово  пасує  до  м’ясних 
страв в якості гарніру.
►  Готовий  салат  можна 

посипати тертим сиром.
►  До  основних  інгре-

дієнтів  ви  можете  додати 
свіжі  або  мариновані  огір-
ки, редис, солодкий перець 
або ковбасу.
►  Соняшникову  олію 

можна  замінити  оливко-
вою.

НА ДОЗВІЛЛІ

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
 на 4–10 вересня 2017 року

ОВЕН (21.03–20.04)
Тиждень буде непростим, 
на роботi суцiльнi аврали. 
У серединi тижня 
спробуйте вибратися в 
гостi до батькiв. У вихiднi 

самi прийматимете гостей.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)

 Енергiя б’є ключем i нерiдко 
не знаходить iншого 
виходу, окрiм як в 
безпричиннiй агресiї. У 
серединi тижня корисно буде 

почати нову справу. Генеральне 
прибирання в кiнцi тижня, найзручнi-
ше, що потрiбне.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)

Найнебезпечнiше на 
цьому тижнi – заздрiсть 
оточуючих. Аж надто все 
у вас добре: тут вам i 

полiпшення добробуту, i кар’єрний 
зрiст, і начальство в захватi вiд 
ваших iдей... Час чудовий.
РАК (22.06–23.07)

Тиждень обiцяє бути 
неспокiйним. Якщо 
поквапитеся, можете 
багато чого встигнути. 
Отримаєте пропозицiю 

про додатковий заробiток і 
пiдвищення по службi. Та й удома 
всi будуть в захватi вiд вас.
ЛЕВ (24.07–23.08)

Будьте уважнi, вас можуть 
пiдсидiти на службi. 
Досить напружений 
перiод – робота, 
отримання нової 

iнформацiї, домашнiй клопiт. Але все 
це не буде для вас тягарем. Вихiднi 
проведiть у колi сiм’ї.
ДIВА (24.08–23.09)

У перспективi: отримання 
нової посади, пiдвищення 
заробiтної платнi. Будьте 
обережнi з друзями i 
колегами, вас можуть 

пiдставити. Близькi нададуть 
пiдтримку i допоможуть.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

На початку тижня можливе 
вiдрядження, яке крiм 
прогресу в справах 
принесе i розваги. 
Середину тижня можна 

назвати красивою. Все у вашому 
життi змiниться на краще. Дiти 
порадують успiхами.
СКОРПIОН (24.10–22.11)

Три найважливiшi аспекти 
цього тижня – сiм’я, 
спiлкування з друзями i 
робота. Домашнi спричи-

нять чимало клопотів, друзям 
буде потрiбна матерiальна допомога. 
А робота – вона завжди з вами: i 
вдома, i на службi.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Початок тижня принесе 
вам звiстку про 
хворобу близької 
людини. У серединi 

тижня – грошовi втрати. Та 
все ж головне – спокiй i гiднiсть, якi 
допоможуть вам витримати удари 
долi. Все буде добре!
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)

Для вас настав час не 
стiльки дiяти, скiльки 
роздумувати. Утримайте-
ся вiд ризикованих 
планів, вiд переїзду на 

нове мiсце проживання. Прагнiть 
бiльше часу проводити з сiм’єю.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)

На початку тижня ви 
легко погодитеся 
взяти участь у якійсь 
сумнiвній справі – i 
вийдете з неї з 
прибутком! У вихiднi 

зустрiнете нове романтичне 
захоплення i будете дуже 
задоволенi долею.
РИБИ (20.02–20.03)

Першорядну увагу 
варто придiлити 
роботi. Будьте ввiчливi 
з начальством, 

конфлiкт може закiнчитися 
звiльненням. Можливi фiнансовi 
неприємностi – аж до повного 
краху.

СМАЧНО І ПРОСТО

БАКЛАЖАНИ, 
СМАЖЕНІ В 
ОМЛЕТІ САЛАТ 

ПО-СЕЛЯНСЬКИ
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ТОВ «Компанія Консалдінг – Інвест»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: слюсаря, водія автонавантажу-

вача (штабельорщика), електромонтера, 
експедитора, сортувальника 

та оператора лінії у виробництві харчової продукції.

смт Гостомель, тел.: (067) 449-14-70 
– Тетяна Іванівна

ТОВ «ЮГ-Логістик» 
запрошує:

– водія фронтального на-
вантажувача на постійну ро-
боту. 

З а р о б і т -
на  плата  ви-
зн а ч ає т ь ся 
залежно  від 
кваліфікацій-
ного  рівня 
водія  під  час 
співбесіди. 

Телефон для довідок: 
(044) 383-15-93.

Куплю мотоциклы, мопеды
                    и запчасти к ним. 
                   (096) 102-78-40

УКЛАДАННЯ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ
 ПІД ВІБРОПЛИТУ

швидко та якісно
Можливий безготівковий розрахунок

 Тел.: (096) 833-133-4

ДО УВАГИ 
ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЇ!

Постановою Кабінету Міністрів України від 
18.08.2017 №609 «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» були внесенні 
зміни до порядку призначення і надання населенню 
житлових субсидій.
Тепер для відшкодування витрат на оплату житло-

во-комунальних послуг:
• субсидія не може призначатись одночасно за 

місцем реєстрації особи та місцем фактичного її 
проживання;
• розрахунок субсидії на опалювальний період з 

жовтня 2017 р. буде проводитись на підставі доходів 
за перше півріччя 2017 р.;
• для розрахунку субсидії на наступний період з 

травня місяця для домогосподарств, які отримували 
субсидію у попередньому періоді, будуть враховува-
тись доходи за друге півріччя попереднього року.

Управління праці та соцзахисту населення ІМР 

Оголошення
Адмінстрація  ПКПП  «Те-

плокомун севіс» повідомляє, 
що  з  04.09.2017  року  по-
чинається  наповнення  те-
плоносієм  зовнішніх  та  вну-
трішніх  інженерних  мереж 
централізованого  теплопо-
стачання в м. Буча, м. Ірпінь 
та  смт  Ворзель,  смт  Госто-
мель.  Просимо  власників 
квартир,  будинків,  об’єктів 
бюджетної  сфери  та  інших 
суб’єктів  господарювання 

підготувати теплотехнічні мережі та закінчити всі ремонт-
ні роботи. 
Всім споживачам послуг необхідно до 15 вересня 2017 

року оформити та надати ПКПП «Теплокомунсервіс» Акти 
готовності до опалювального періоду 2017–2018 (Додаток 
4 до Правил підготовки до опалювального періоду).

Дякуємо за порозуміння!

***
–  Йтимеш  на  кухню, 

захопи печивка.
–  Печивко  захоплене, 

мій командире! 

***
Переїхав  у  нову  квар-

тиру. Подумав: «Чи якісна 
тут звукоізоляція?»
–  Місцями,  –  відповів 

сусід з-за стінки.

***
На вулиці сварка:
– Ти – осел!
– Від осла чую!
Перехожий  зупиняєть-

ся:
–  Навіщо  сваритися, 

якщо ви родичі?

***
– Чим відрізняється пі-

аніно від рояля?
– У рояля струни, дека 

і  механічна  частина  роз-
міщені  горизонтально,  а 
у  піаніно  –  вертикально. 

Саме  тому рояль набага-
то більший за піаніно.
– Оу, а я  і не здогаду-

валася, що ти музикант…
– А  я  і  не музикант,  я 

вантажник.

***
У купе їдуть три жінки і 

один  чоловік. Жінки роз-
мовляють про чоловіків:
–  Я  люблю  спортсме-

нів, – каже одна.
– А я – військових.
– Як на мне, то найкра-

щі – це індіанці!
З верхньої полиці зла-

зить чоловік:
–  Дозвольте  предста-

витись – заслужений май-
стер спорту генерал Чин-
гачгук!

***

–  О-о-о!  Ти  так  гарно 
пахнеш! Що за парфуми?
– Новий  каталог  «Орі-

флейм»,  ароматизована 
сторінка 45.

АНЕКДОТИ


