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ЗУСТРІЧАЄМО ВЕСНУ 
по-ірпінськи: 

з лопатами, віниками 
і в доброму гуморі.
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Передплатити наше видання 
можна в будь-якому 

відділенні «Укрпошти»
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«Mega Star – 2017» «Mega Star – 2017» 
В ІРПЕНІВ ІРПЕНІ

Понад тисячу учасників, 
40 колективів з усієї України, 
запальні танці та гарячі від 
оплесків долоні глядачів. В 
Ірпені відшумів всеукраїн-
ський танцювальний фести-
валь «Мега Стар – 2017», що 
проходить вже восьмий рік 
поспіль і з кожним разом 
приваблює все більше і біль-
ше гостей. 
Цього року головними на-

городами фестивалю стали 
Кубок мера і Кубок Григорія 

Чапкіса. Обидва залишилися в Ірпені. За рішенням журі 
Кубок мера отримав клуб бального танцю «Адажіо», а свій 
кубок пан Чапкіс віддав клубу-співорганізатору «Жардін 
де ля Данс» за їхню високу майстерність. Участі у змаган-
нях вони не брали, проте продемонстрували велику кіль-
кість танцювальних номерів. 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ 
до Школи юнкорів

міської газети Приірпіння – «Ірпінський вісник»!

Для кого?
• для старшокласників, які мають намір 

пов’язати свою долю з професією журналіста 
чи фотографа;

• для студентів, які бажають отримати прак-
тичний досвід роботи в у друкованих ЗМІ.
Як це виглядатиме? Газета «Ірпінський 
вісник» на постійній основі упродовж року 
у своєму виданні виділяє цілу шпальту для 
діяльності Школи юнкорів. 
Колектив «Ірпінського вісника» здійснює 

професійний супровід юних кореспондентів 
(підготовка текстів, робота із фотографіями і 
основи верстки);
Чим наповнювати? Цікавою, важливою, 
пізнавальною інформацією про життя Вашої 
школи, про її учнів і вчителів, про успіхи і 
проблеми навчального процесу, про мрії, про 
те, чим живуть діти Приірпіння і Ви особисто, 
що читають і дивляться, де відпочивають і що 
рекомендують своїм ровесникам і дорослим.
А ще? Сторінка Школи юнкорів – це 
газета в газеті, майданчик для спілкування 
і висвітлення важливої інформації, це 
можливість для творчої і самореалізації і 
професійних пошуків, це цікаво і змістовно 
проведений час і Ваші нові знання! 
Телефонуйте: (050) 77-111-97, пишіть: 
2015ivirpin@ukr.net і будьте у нашому колі!

с. 5

Є три ключові сфери (структури) в тілі суспільства – медицина, освіта, культура. Однак про них 
Українська держава опікується на рівні «аби не померли». Більше того, державці відмежовуються від 
них і віддають під опіку ще слабко сформованих громад. А тут ще сталося горезвісне впровадження 
мінімалки-3200, яке трусонуло економіку і порвало «розклади». 
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ЩО З МЕДИЦИНОЮ?ЩО З МЕДИЦИНОЮ?
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Вже й очі не бояться…
От і настав час затятих оптимістів. Які 

готові, впавши, знову піднятися і йти, 
навіть якщо коліна боляче збиті і наперед відомо, що пада-
ти і вставати доведеться знову і знову. Які, виплакавши свій 
відчай і страх, вперто шукають нові виходи із, здавалось 
би, безвихідної ситуації і знаходять їх. Які готові вчитися 
новому і кожну можливість використовувати для розвитку 
і просування вперед. Очі яких бояться, а руки роблять. Та, 
мабуть, і очі вже не бояться… Для яких здатися – це ос-
таннє, що може бути в цьому житті. І які вірять у те, що в 
них вийде. Що б не показували цифри. Що б не говорили 
аналітики, знавці, друзі, колеги, рідня. Які б складні над-
завдання не ставило перед ними життя. Попри негаразди, 
слабкість тіла і душевні тривоги, наукові аксіоми і логічні 
умовиводи. 
Хто сказав, що ми прийшли у цей світ жити комфорт-

но і безтурботно? Тільки приємне беручи від життя і лю-
дей, насолоджуючись і розважаючись? Ми прийшли стати 
сильними, мудрими і стійкими. Стати оптимістами. Вірити 
у прекрасне майбутнє і все зробити для того, щоб воно 
саме таким і було. Долаючи перешкоди, навчитися знахо-
дити спільну мову з людьми, видобути в собі і випестити 
усі таланти, розкрити свою сутність, побачити, хто ми є на-
справді, і щось у собі змінити – а значить, і у світі. Адже 
світ – це ми... Знати, що таке труднощі, і не пройти мимо 
інших, кому теж важко. Бути милосердними і чутливими до 
страждань ближніх. 
Час найбільших труднощів – це час зривання масок. Поз-

бавлення ілюзій. Це час правди, навіть гіркої. Адже один 
останнє віддасть і допоможе іншому, а другий по головах 
йтиме, аби було добре йому самому. Один умиється сльо-
зами і потоне в них, інший збере в кулак усю свою волю і не 
зупиниться, не дасть відчаю відітнути останню надію. 
Невимовно боляче чути, бачити, розуміти, знати, як важ-

ко багатьом із тих, яких знаєш як талановитих, працьови-
тих, активних, добрих і розумних людей. У кабінеті редакції 
все більше і більше осідає історій виживання, подолання 
життєвих обставин, які заганяють людей у глухий кут. Лю-
дина тримається, працює на кількох роботах, ростить ді-
тей, оплачує комунальні послуги, одягає і годує родину, а 
страшний діагноз в якусь мить перекреслює усе. І родина 
опиняється над прірвою… 
Але вихід завжди є. У кожного свій. Кожному дається по 

його силах. Кожен набуває свій безцінний досвід людяності 
і мудрості. До того ж ми маємо ген стійкості. Наш народ ви-
живав у таких страшних жорнах історії, що й згадати мото-
рошно. Тож ми вистоїмо, як би тяжко не було. Ми станемо 
кращими. Ми відкриємо для себе нові можливості і в собі 
– нові здібності. Ми будемо більш дружніми, згуртованими, 
уважними один до одного. Ми навчимося мислити інакше, 
діяти ефективніше, цінувати і берегти все те, чому раніше 
не надавали значення, відділяти справжнє від непотребу.
Але для початку треба стати оптимістами. Бо – нічого 

вічного під небом. І після затяжної грози і шквального вітру 
над землею завжди знову лагідно посміхається сонце. До 
кожного, хто не здався. 
Кажуть: «Оптиміст – це добре поінформований песи-

міст». Так, щось у цій формулі є… Але не все! Адже якщо 
прочитати цю фразу навпаки, теж є якийсь сенс: «Песиміст 
– це добре поінформований оптиміст»… Тож це просто гра 
слів…
Оптиміст – це, в першу чергу – сильна особистість, лю-

дина, яка не шукає причин, а шукає і знаходить в собі сили 
для долання кордонів, часто уявних, примарних, але часом 
і жорстоких, які весь час вибудовує навколо кожного з нас 
життя…

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПОДІЇ 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Обдаровані діти Приірпіння навчатимуться Обдаровані діти Приірпіння навчатимуться 
у спеціалізованому ліцеїу спеціалізованому ліцеї
Уже до початку 
наступного 
навчального року 
у місті планується 
відкрити ще один 
навчальний заклад. 
Мова йде про 
науково-творчий 
ліцей «Лідер».

«Ліцей буде для учнів 
старших класів. Ми планує-
мо зробити ірпінську освіту 
світовою. Тому хочемо в цьо-
му році запросити іноземних 
викладачів мови, які дадуть 
новий рівень освіти в ірпін-
ському регіоні», – наголосив 
Володимир Карплюк.

За словами заступника 
Ірпінського міського голови 
Наталії Семко, цей заклад 
буде комунальний: «Туди від-
биратимуться найбільш об-
даровані діти, починаючи з 
8 класу, з усіх шкіл Приірпін-
ня. Будуть класи фізики, хімії, 
математики, інформатики».
Попередньо ліцей роз-

раховують на 180 дітей. У 
класах навчатиметься не 
більше 20 учнів. Увага буде 
приділена не тільки змісто-
вому наповненню навчання, 
а й зовнішньому вигляду та 
інтер’єру самого закладу. Він 
має бути яскравим і прива-
бливим для юних талантів. 
Облаштування класів теж 
буде нетрадиційним.
Новий ліцей займе примі-

щення теперішньої амбулато-

рії, що на вулиці Заріфи Алі-
євої, 63. Наразі усіх пацієнтів 
тимчасово переводять до ін-
ших амбулаторій та поліклі-
нік. У майбутньому окрема 

амбулаторія запрацює на базі 
нового медичного центру. 
Його теж обіцяють відкрити 
вже до кінця цього року.

«Правда Ірпеня»

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Приірпіння розростеться 
ще на 5 сіл

Територіальна громада Ірпеня збільшиться ще на 5 сіл. 
Відповідне рішення про добровільне об’єднання Ірпеня та 
сіл Бузова, Гурівщина, Любимівка, Буча, Хмільна ухвали-
ли депутати Ірпінської міської ради 23 лютого на двадцять 
восьмій сесії сьомого скликання.
Як відомо, нещодавно Бузівська сільська рада теж ухва-

лила рішення про об’єднання з Ірпенем. «Ми провели по-
двірне опитування населення. Загалом проголосувало тро-
хи більше 800 осіб. Проти будь-якого об’єднання віддали 
свій голос 24 людини, 46 опитаних побажало об’єднатися 
із селом Шпитьки, а решта – понад 700 осіб – віддали свої 
голоси за створення територіальної громади з Ірпенем», – 
розповів голова Бузівської сільської ради Сергій Кижлай.

37,5 млн грн ренти за спеціальне 
використання природних ресурсів
Починаючи з січня 2017 р., за спеціальне викори-

стання води підприємства Київщини сплатили майже 
17 млн. грн до бюджетів усіх рівнів. За користування 
надрами до бюджетів перераховано 7 млн грн рентної 
плати: до держбюджету надійшло 2,5 млн грн, до місцевих 
бюджетів – 4,5 млн грн. Обсяг рентної плати за користуван-
ня лісовими ресурсами склав 13,9 млн грн. 

ГУ ДФС у Київській обл.

Брати Капранові в Ірпені з новим романомБрати Капранові в Ірпені з новим романом
НАШІ ГОСТІ

27 лютого в Ірпінській 
міській бібліотеці 
брати Капранови 
презентували нещодавно 
опубліковану книгу 
«Забудь-річка». Зустріч 
відбулася у рамках 
проекту «Класики в 
Ірпені», започаткованого 
ще рік тому спільно з 
Національною Спілкою 
письменників України, 

відділом національностей 
культури та релігій 
Ірпінської міської ради 
та редакцією газети 
«Ірпінський вісник».
Українські літератори є 

частими гостями в Ірпені, 
і багато в чому саме вони 
в різні часи прославили 
Приірпіння. Наразі літера-
турні традиції Ірпінського 
Парнасу відтворюються 

завдяки новим мистецьким 
проектам.

«Ірпінь – це одне з уні-
кальних міст України, – за-
значив Віталій Капранов. 
– Тут сформована еліта, 
еліта міцна, еліта, що бере 
на себе відповідальність за 
майбутнє міста».
Назву своєї книги бра-

ти Капранови віднайшли в 
українській міфології. За-
будь-річка в уяві предків 

– річка, яка тече між «цим» 
світом і «тим». І коли душа 
переходить з одного світу 
в інший, вона пролітає над 
річкою і все забуває. Саме 
така Забудь-річка протікає 
між поколіннями у кожній 
українській родині.
Відтепер цей роман бра-

тів Капранових можна поба-
чити і на полицях Централь-
ної міської бібліотеки.

Інф. «ІВ»

Ремонт Підгірної в Ірпені 
завершать у ІІ кварталі

Ремонт вулиці Підгірної (об’їзної під мостом) буде за-
вершено у другому кварталі. Наразі активно завершують-
ся роботи по Єврокільцю.

«Завдання, яке стоїть перед нами, – здати дорогу як-
найшвидше. І ми її виконаємо. Фінансування є, тому, якщо 
не буде форс-мажорних ситуацій, ми закінчимо роботу», – 
заявив один із майстрів на місці ремонту дороги. 
Затримки реконструкції були пов’язані з тим, що підряд-

ник, який виграв тендер, порушив строки і фактично при-
пинив ремонтні роботи. Відтак довелося займатися адмі-
ністративними процедурами та судами. Сьогодні ситуація 
вирішилася. Ремонт проводиться активними темпами і до 
травня обіцяють дорогу запустити. 
Як відомо, об’їзна дорога по вул. Підгірній – одна зі спо-

лучних ланок міста. Сьогодні через поганий стан переїзду 
і його часте закриття утворюються затори. Ями на переїзді 
теж є неабиякою проблемою. 
Територія переїзду і прилеглі території є власністю «Укр-

залізниці». Комунальна сфера Ірпінської міської ради не 
може виділити кошти на асфальтування і ремонт переїзду, 
оскільки не має на це права з точки зору бюджетної дисци-
пліни (нецільове використання коштів). Ремонтом переїз-
ду повинна займатись «Укрзалізниця». Однак, зважаючи на 
гостру потребу міста в такому транспортному сполученні, 
ірпінські керманичі знайшли можливість подбати про вирі-
шення цього важливого питання.

«Правда Ірпеня»

Магнітні бурі у березні 
У цілому в березні не очікується серйозних спалахів на 

сонці, тому цього місяця сильні магнітні бурі не будуть пе-
реслідувати людей. 
Загалом вчені прогнозують у березні незначну кількість 

геомагнітних коливань. 
Магнітні коливання можливі 3, 17, 23 березня.
Магнітні бурі можна очікувати 1, 2, 16 березня.
Лікарі радять метеозалежним людям у дні магнітних 

бур вживати певні заходи безпеки:
• Не піддавати себе інтенсивним фізичним наванта-

женням, не піднімати важке, не бігати, ходити повільно і 
спокійно. 

• Приймати заспокійливі засоби рослинного походжен-
ня: півонію, валеріану, мелісу тощо. 

• Випивати більше рідини, виключити з раціону всі про-
дукти, що затримують воду в організми: соління, ковбаси, 
копченості тощо. 

• Перебувати більше на природі, провітрювати примі-
щення, робити дихальну гімнастику. 

• Добре висипатися.

Фото: В. Шилов
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УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯ

НЕСПОДІВАНО

Навесні в ірпінському 
парку «Дубки» планують 
відкрити контактний 
зоопарк для свійських 
тварин, де кожен 
охочий матиме змогу 
«поспілкуватися» зі 
звірятами і погодувати їх.

«Сьогодні спільно з керів-
ником КП “Контроль бла-
гоустрою” Євгенією Алексєє-
вою оглянули майбутнє 
місце розташування контак-
тного зоопарку, визначили 
та обговорили усі робочі 
питання, які потрібно вирі-
шити для реалізації цього 
проекту. Його ініціатором і 
керівником став учасник бо-
йових дій в зоні АТО Сергій 
Кулага, який власноруч гото-
вий зробити усі конструкції 
для майбутнього контактно-

го зоопарку. Це буде місце, 
де кожен бажаючий зможе 
познайомитися, поспілку-
ватися з тваринами, чудово 
і цікаво провести час у колі 
друзів і домашніх тварин», – 
зазначає перший заступник 
Ірпінського міського голови 
Дмитро Христюк.

У парку плануються кози, 
кури, кролі і навіть… свині. 
Чи користуватиметься по-
пулярністю цей зоопарк, які 
саме там будуть тварини і чи 
приживеться він у сусідстві 
з літературною кав’ярнею і 
барбекю-зоною, покаже час. 

Інф. «ІВ»

Ірпінцям у парку Ірпінцям у парку 
показуватимуть курей і кіз?показуватимуть курей і кіз?

► Ірпінь. Амфетаміну на 
мільйон

23 лютого в Ірпені полі-
цейські знайшли наркотики у 
машині марки «Лексус», якою 
керував 22-річний мешканець 
Київської обл. Під час обшуку 
у порушника виявили телеско-
пічну палицю, що належить 
до ударно-дробової зброї, та 
лабораторне обладнання для 
виготовлення наркотиків. У 
схованці на території Ірпеня, 

про яку повідомив затриманий, 
правоохоронці вилучили чо-
тири скляні ємності з амфета-
міном загальною вагою 3,5 кг. 
Партія вилученого амфетаміну 
за цінами «чорного ринку» тяг-
не на понад мільйон гривень.
Крім того, оперативники 

також встановили, що правопо-
рушник виготовляв амфетамін 
на дачній ділянці свого спіль-
ника, 24-річного мешканця Ки-
ївщини. Там у господарському 

приміщенні виявили і вилучи-
ли лабораторне обладнання, 
реактиви та прекурсори, які 
замовлялися через Інтернет та 
використовувалися для виго-
товлення амфетаміну.
У діях зловмисників вбача-

ються ознаки кримінального 
правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 309 (зберігання 
наркотичних засобів без мети 
збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне 
поводження зі зброєю, бойови-

ми припасами або вибуховими 
речовинами) Кримінального 
кодексу України.
► Ірпінь. Жорстоке вбивство
Вранці 27 лютого у дворі 

одного з будинків по вул. Шев-
ченка було знайдено мертву 
жінку. З огляду на стан тіла і 
обставини, у яких воно перебу-
вало, може йтися про зумисне 
вбивство і зґвалтування. Полі-
ція веде розслідування і поки 
утримується від коментарів.

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

Єдиний соціальний 
внесок. Відпустка 
без збереження 
заробітної плати 
Якщо працівник підпри-

ємства перебуває частину 
календарного місяця у 
відпустці без збереження 
зарплати і його дохід у 
вигляді заробітної плати 
за відпрацьований час не 
перевищує розміру міні-
мальної зарплати, то сума 
єдиного внеску розрахо-
вується як добуток розмі-
ру мінімальної зарплати, 
встановленої законом за 
місяць, за який нарахову-
ється заробітна плата, та 
ставки єдиного внеску. 
Якщо працівник пере-

буває у відпустці без збере-
ження зарплати повний ка-
лендарний місяць, єдиний 
внесок не нараховується, 
оскільки відсутня база на-
рахування єдиного внеску. 

Ірпінське відділення 
Вишгородської ОДП ГУ ДФС

► Через три роки після Революції Гідності голов-
ні вимоги Майдану виконані, заявив секретар РНБО 
Олександр Турчинов. За його словами, одним із голов-
них завдань було не допустити затягування України в 
Російську імперію: «Ми вирвали країну із щупалець ім-
перського спрута, немає шляху назад: мости спалені. Ми 
виконали головну вимогу Майдану». Інші вимоги також 
виконані, вважає секретар РНБО: «Відставка Януковича, 
уряду Азарова і силовиків, що переступили закон, від-
новлення незаконно скасованої демократичної Консти-
туції 2004 р., проведення дострокових президентських 
і парламентських виборів, підписання Договору про 
асоціацію з ЄС. Все це виконано. Але у нас величезна 
кількість невирішених проблем і дуже багато помилок. 
Можна було зробити набагато більше...»

► Росія не відмовиться від агресивних планів 
щодо України, заявив Президент Петро Порошенко: 
«Вона і далі реалізуватиме свої імперські плани – як у 
формі продовження гібридної війни, так і, не виключе-
но, відкритої агресії з масштабним застосуванням вій-
ськової сили в усіх напрямках. Головним “союзником” 
України є її Збройні сили. Ми кардинально і прямо по 
ходу бойових дій розбудовуємо не тільки їх, а й весь 
сектор безпеки і оборони». Президент також заявив, 
що для президента Росії кордону з Україною не існує 
взагалі: «Він не вважає нас, українців, окремою нацією, 
окремим народом, тобто заперечує сам факт існуван-
ня України, про що він неодноразово заявляв публіч-
но. Хочу підкреслити: це не ідеологічна риторика. Такі 
заяви – це загроза, серйознішої за яку просто бути не 
може».

► Закон про окуповані території необхідно при-
йняти найближчим часом, вважає перший Президент 
Леонід Кравчук: «Найсерйознішою помилкою влади є 
те, що досі не регламентовані відносини з окупованими 
територіями: якими вони повинні бути, в якому форма-
ті, хто має контролювати. Відбуваються дивні речі. Ми 
воюємо. У всіх промовах наші керівники говорять про 
те, що в нас війна і Росія агресор. А коли ми сідаємо за 
стіл переговорів чи підписуємо документи, то в нас вій-
ни немає, у нас АТО. Це зовсім інша юридично-право-
ва формула. Наслідки зовсім інші, ніж внаслідок агресії 
або війни. Якщо наші політичні сили є відповідальними, 
вони повинні прийняти закон про окуповані території».

► У Штабі блокади торгівлі з окупованими райо-
нами Донбасу заявили про вихід із переговорного 
процесу з владою: «Через ЗМІ розповсюджено уль-
тиматум “керівництва ЛНР-ДНР” організаторам бло-
кади. Вбивці українських воїнів вимагають припинити 
блокаду. До цих вимог доєднався офіційний Кремль та 
висловив подив бездіяльністю української влади у став-
ленні до учасників блокади. Штаб заявляє, що подібна 
єдність позицій керівництва країни-агресора та вищого 
керівництва України свідчить не тільки про торгівельні 
зв’язки між ними під час війни, але й про пряму зраду 
інтересів України. Штаб закликає патріотів прибути на 
допомогу гарнізонам редутів та планує негайно розши-
рити географію блокади, перекривши останні траси, де 
ще існують струмки торгівлі “на крові”. Ми не згорнемо 
блокаду ні за яких обставин, до повного виконання на-
ших вимог (звільнення полонених і заборона торгівлі з 
окупантами), та готові до протидії будь-яким спробам 
силового розгону з боку зрадників України».
Тим часом Кабінет Міністрів у середу затвердив по-

рядок перевезення товарів у район або з району про-
ведення АТО. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
закликав учасників блокади відвідати металургійні 
та енергетичні підприємства, робота яких поставлена 
під загрозу, і пояснити їх працівникам мотиви своїх 
дій. Президент об’єднання металургійних підприємств 
Олександр Каленков заявив, що країна через блокаду 
може протягом року недоотримати $3,5 млрд валютної 
виручки, втратити 4 млрд грн до бюджету, до 75 тис. 
робочих місць. 

► Політичні сили, які днями об’єдналися в «Марш 
національної гідності» («Свобода», «Правий сектор» і 
«Національний корпус»), висунули свої вимоги до влади. 
Вони виступають за націоналізацію стратегічних підпри-
ємств, проти прийняття вимог МВФ, продажу землі, під-
вищення комунальних тарифів, торгівлі з окупованими 
територіями і вимагають розриву відносин із Росією, а 
також створення механізму імпічменту президента. «Ми 
за позачергові парламентські і президентські вибори, за 
повне перезавантаження влади. Українці більше не бу-
дуть терпіти. Це не просто наші вимоги, це прагнення 
всіх українців», – заявив лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

► ВР встановила День українського добровольця, 
який відзначатиметься щорічно 14 березня. Уряд ра-
зом із громадськістю та активними учасниками добро-
вольчих формувань розробить комплексний план захо-
дів щодо його відзначення на державному рівні. Дата 
обрана не випадково – саме цього дня 2014 р. добро-
вольці із Самооборони Майдану прибули на полігон у 
Нові Петрівці – так розпочався бойовий шлях першого 
добровольчого батальйону. 

Коцюбинці перекрили головну вулицю селищаКоцюбинці перекрили головну вулицю селища
2 березня в Коцюбинсько-

му жителі селища на знак 
протесту перекрили головну 
вулицю Пономарьова. У та-
кий спосіб вони організува-
лися, аби проявити своє обу-
рення раптовим вимкненням 
електроенергії в будинках. 
Отже, у перший день вес-

ни в будинках за адресою:  
Залізнична, 9, Пономарьо-
ва, 4, 9, 16, 11, 8 вимкнули 
електропостачання. Про це 
повідомив на своїй сторінці 
у Фейсбуці депутат Коцюбин-
ської селищної ради Ігор Ро-
жанський. 
Після того, як рух головної 

вулиці селища було паралізо-
вано, до протестувальників 

приїхала заступник началь-
ника УЖКГ «Біличі» Леся Пе-
трик-Єльнікова і попросила 
звільнити проїзд для авто-
мобілів. Окрім цього, вона 
пообіцяла, що за півгодини 
світло в будинках увімкнуть. 
Електропостачання в бу-

динках справді відновили 
через деякий час, проте жи-
телі селища налаштовані ка-
тегорично і планують знову 
виходити на дороги, якщо си-
туація з відключенням світла 
повториться. 
Заборгованість УЖКГ «Бі-

личі» перед РП «Ірпінський» 
наразі складає 1 020 779,82 
грн. Про це повідомив заступ-
ник начальника Ірпінського 

РП Єрошин у листі депутату 
Коцюбинської селищної ради 
Людмилі Узерчук. Також він 
попередив, що вже з 1 берез-
ня РП «Ірпінський» буде вжи-

вати заходи з позачергового 
обмеження електропостачан-
ня об’єктів УЖКГ «Біличі».

Текст і фото 
Олена РОЖАНСЬКА

ПРОБЛЕМА

ДО КІНЦЯ РОКУ В ІРПЕНІ ДО КІНЦЯ РОКУ В ІРПЕНІ 
НЕ МАЄ БУТИ АВАРІЙНИХ ДОРІГНЕ МАЄ БУТИ АВАРІЙНИХ ДОРІГ
Цього року в Ірпені 
продовжать масштабні 
реконструкції доріг. Про 
це на сесії Ірпінської 
міської ради повідомив 
міський голова Володимир 
Карплюк.

«Ми передбачили значну 
суму коштів із бюджету роз-
витку 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 аварій-
них доріг», – зазначив мер. 
Також днями у міськраді 

відбулася нарада щодо пла-
нування поточного ремонту 
міських доріг Ірпеня. Як по-
відомив Андрій Літвинов, на-
чальник інфраструктурного 
відділу виконкому Ірпінської 
міськради, крім запланова-
них капітальних ремонтів 
міських доріг планується про-

вести великий обсяг поточних 
(ямкових) ремонтів доріг Ір-
пеня.
У цьому році передбача-

ється проведення ямкового 
ремонту на вулицях: Со-
борній, Центральній, Озер-
ній, пров. Гнатюка, Садовій, 
Тургенівській, Мінеральній, 
Миру, Павленка, Ярослав-
ській, Київській, Пушкін-
ській, Курортній, Давидчука 
(Комінтерна), Гайдамацькій, 
Ново-Оскольській, Гоголя, 
Технологічній, Лермонтова, 
Виговського, Толстого, Ма-
тросова, Громадянській, Че-
хова, Петрусенка, Котлярев-
ського, Гостомельське Шосе, 
Северинівській, Авіакон-
структора Антонова, Пол-
тавській, Капітана Зайцева, 
Покровській, 9-а Лінія, 11-а 
Лінія, 6-а Лінія, 74-ї Стрілець-
кої дивізії, Слов’янській, Схід-
нійї, Піщаній, Ломоносова, 
Мечникова, Натана Рибака, 

Рильського. Поточний ре-
монт заплановано закінчити 
до 10 квітня.
Капітальний ремонт запла-

новано зробити на вулицях: 
Д. Попова, Достоєвського, 
Українській, Троїцькій, 10-а 
Лінія, Варшавській, Білокур, 
Лесі Українки, Тищенка, То-
лстого, З. Алієвої. Крім того, 
виділили кошти і на ремонт 

вулиць Лісової та Пушкіна 
смт Гостомель.
Нагадаємо, що під час ре-

конструкцій усіх вулиць в Ір-
пені обов’язково облаштову-
ють пішохідні зони, будують 
зливову каналізацію, заміню-
ють усі підземні комунікації. 
Крім того, на деяких вулицях 
минулого року використову-
вали сучасне полімерне ас-
фальтне покриття.

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

Фото: В. Шилов
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Київщини. Так, молоді ак-
тивісти безкоштовно приго-
щали гостей свята смачними 
млинцями. Багато з госто-
мельчан ставали за млинця-
ми в чергу по два-три рази, 
бо, за їх словами, були вони 
дуже смачні! Активістка Ка-
терина Бессараб розповіла, 
що протягом години вони 
разом з однопартійцями 
роздали понад 300 млинців! 
За словами очільника 

Аграрної партії Київщини, 
народні звичаї необхідно 
відроджувати, адже в них – 
душа українського народу. 
Також він наголосив, що 
Аграрна партія у Київській 
області буде активно до-
лучатися до подібних ініці-
атив. Оскільки подібними 
заходами ми не лише від-
даємо шану народним тра-
диціям, а і згуртовуємось 
навколо національної ідеї.
Цікаво, що гості свята на 

запитання, що вони знають 
про Аграрну партію, від-
повідали досить обізнано. 
Наприклад, сестра із Това-
риства Червоного Хреста 
з Ірпеня Любов Тихонова 

сказала: «Аграрна партія 
має чітку програму дій, тому 
знає, як вивести Україну з 
дуже складної соціально- 
економічної ситуації. У цієї 
політичної сили є мудрий 
та авторитетний лідер Віта-
лій Скоцик. Він має займати 
найвищі посади в державі».
У свою чергу жителі 

Гостомеля Василь Забарило 
і Валентин Олійник відзна-
чили: «Дуже важливо, що 
Аграрна партія активно ви-
ступає проти продажу землі. 
Бажаючих її придбати ба-
гато. Якщо, не дай Бог, це 
станеться, треба буде укра-
їнцям іти з торбою по світу. 
Отож аграрникам і їх лідеру 
зичимо наполегливості у 
відстоюванні, насамперед, 
земельних питань».
Відтак, члени Аграрної 

партії разом з гостомель-
цями відзначили Масляну 
дружно, весело та по-до-
машньому, сповна насоло-
дилися організованим кон-
цертом, майстер-класами, 
іграми та забавами. А також 
гідно підготувалися до Вели-
кого посту.

АКТУАЛЬНО

АГРАРНА ПАРТІЯ КИЇВЩИНИ АГРАРНА ПАРТІЯ КИЇВЩИНИ 
відсвяткувала Масляну в Гостомелівідсвяткувала Масляну в Гостомелі
Київська обласна організація Аграрної партії України 25 лютого 
долучилася до святкування Масляної у селищі Гостомель, 
одному з найдавніших населених пунктів Приірпіння. Привітав 
присутніх і голова Київської обласної організації Аграрної партії 
України Олег Корбан.

«Святкування Масляної 
символізує початок Велико-
го посту та оновлення люди-
ни і природи. Разом із цим 
святом ми очікуємо чогось 

нового і позитивного. Не-
одмінний атрибут Масляної 
– млинці, якими сьогодні ми 
пригощаємо гостей свята, 
мають ритуальне значення, 

вони символізують сонце. Як 
на мене, цьогорічна Госто-
мельська пані Масляна була 
особливою: із сонячною го-
ловою. Тож нехай вогонь від 

спалення головного символу 
Масляної очистить Київщину 
й усю Україну від проблем, 
принесе мир та процвітання 
нашій державі», – зазначив 
Олег Корбан.
За словами присутніх, 

свято вдалося на славу. Було 
смачно і весело: дітей роз-
важали професійні анімато-
ри, усі бажаючі брали участь 
у цікавих майстер-класах 
та насолоджувалися кон-
цертом за участі талано-
витих творчих колективів 
і вокалістів (у числі яких 
«Криниця», «Українські му-
зики», «Чумацький шлях», 
«Джерело», «Феєрія», «Хвиля 
танцю», Віолета Шумар, На-
дія Калита, Кирило Каплу-
новський). Окрім того гості 
Масляної куштували смачну 
кашу від байкерського клубу 
«Route 88».
Долучилися до створення 

святкового настрою й пред-
ставники Аграрної партії 

Наталія ЦАР

БУДНІ І СВЯТА

РІДНІ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО РІДНІ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО 
ЗІБРАЛИСЯ РАЗОМЗІБРАЛИСЯ РАЗОМ
Горе потребує розради і втіхи. Потребує спілкування. Життя триває, і треба боротися. 
Ось чому небайдужі люди зібрали фактично вперше разом вдів, матерів і сім’ї загиблих 
воїнів АТО Ірпінського регіону у кав’ярні «DIVINE pizza». Ініціаторами цієї зустрічі стали 
три чоловіки – Віктор Леснік, донедавна провідний інженер об’єднання «Укрдержпроект», 
інвалід Чорнобиля 1-ї категорії, Сергій Мартинюк, голова Благодійного медичного фонду 
«Лелека» і Валентин Онищенко, власник кав’ярні.

Кожна доля загиблого – це 
неймовірна драма. От, ска-
жімо, Олександр Давидчук 
та Микола Личак у складі 
батальйону «Айдар» полягли 
в одному бою. Олександр 
та Микола – два друга, які у 
80-і рр. пройшли пекло Аф-
ганістану і залишилися живи-
ми, не дивлячись на те, що 
смерть по п’ятах ходила за 
кожним із них. Тоді їм пощас-
тило живими повернутися до 
рідної домівки… А з неоголо-
шеної Росією війни вони по-
вернулися у закритих трунах.
Дуже патріотичний і від-

повідальний Леонід Прово-
денко говорив правду прямо 
в обличчя, усім висловлював 
свою позицію, що потрібно 
підтримувати країну і воюва-
ти за неї. Загинув 28 грудня 
близько 15:00 біля селища 
Крута Балка Ясинуватського 
району Донецької області. 
Відкривши щільний вогонь, 
бойовики забрали його тіло. 
30 грудня після тривалих 
перемовин тіло воїна повер-
нули українській стороні. У 
Леоніда залишились дружина 
і дев’ятирічний син. 
У легендарного команди-

ра розвідгрупи 11-го баталь-

йону «Київська Русь» Ільгара 
Багірова залишилися 13-річ-
на донька, мама, дружина і 
сестра. 
Свій незагойний біль у На-

талі Дубчак і Олени Панасен-
ко...
Хоч як дивно, рідні вої-

нів час від часу наражаються 
на болючі питання. «А чому 
вони туди пішли? І хто їх туди 
посилав? Заради чого ваша 
дитина загинула під Дебаль-

цевим? Ну як я можу це по-
яснити глухій людині?», – зі 
сльозами на очах говорить 
Раїса Старова, мати 35-річ-
ного Олександра, бійця 25-
го батальйону «Київська 
Русь», що загинув 14 вересня 
2014 р. 
Віктор Леснік розраджував 

жінок як міг, навіть співав, та 
передусім вразив усіх своєю 
фірмовою юшкою, звареною 
з трьох видів риби: щуки, су-

дака і товстолоба на основі 
бульйону зі свинячої гомілки 
і курки. 
Жінки, що постраждали 

від військової агресії на Схо-
ді України, дійшли спільної 
думки, що вони мають об’єд-
нуватися, спілкуватися зара-
ди пам’яті загиблих і розвит-
ку громадського суспільства в 
Україні, і, звісно, нагадувати 
владі про виконання соціаль-
них обіцянок.

Текст і фото Володимира КОСКІНА

НА ФРОНТІ І В ТИЛУ
Бабський тиждень в українців 
закінчувався весело і смачно

Народні свята є заходами, які узгоджують людське існуван-
ня з ритмами природи. Найпростішим прикладом природно-
го ритму є чергування дня і ночі. Якщо ж людина порушує цей 
ритм і вночі спить, а вдень працює, то може захворіти.
У наш час більша частина людей не пов’язана із земле-

робством, але це не означає, що ми вже не є частиною при-
роди – наша планета має поля (електромагнітне та інші), які 
впливають на нас. Упродовж віків вироблялися традиції, які 
синхронізують буття людей і всієї природи. Одним із таких 
свят є Масниця, Масляна. Це веселе прощання із зимою і зу-
стріч весни. Подібні свята є, мабуть, у кожного народу, але з 
деякими відмінностями. В українців головна їжа на Масницю 
– вареники з сиром і сметаною або маслом, хоча млинці ми 
вживаємо теж. 
Масляна – останній тиждень перед Великим постом. Тому 

люди старалися насититися скоромними стравами. Цей тиж-
день ще називають Бабським. Заміжні жінки у понеділок зби-
ралися в шинку і пили горілку. Чоловіки ж весь тиждень мали 
виконувати жіночі забаганки. Вчені пояснюють такий звичай 
спогадами про матріархат. Ще один звичай – колодка. У по-
неділок жінки в шинку сповивали якесь поліно. Вважалося, що 
це колодка народилася, у вівторок – хрестини, у середу – по-
хрестини, у четвер – колодка помирала, у п’ятницю – похоро-
ни, у суботу – оплакування. Звичайно, все робилося весело, 
ніякого плачу не було. Жінки прив’язували колодку до ноги 
тим матерям, які до цього часу не одружили дорослих дітей. 
А дівчата прикрашали колодку різнобарвними стрічками і чі-
пляли до лівої руки хлопців, які задовго парубкували. Хлопці 
мали відкуповуватися – дарувати дівчатам хустки чи гроші.
В основі цих пустощів було серйозне прагнення громади 

до самовідтворення, продовження роду людського.
А в неділю всі мали просити один в одного пробачення. 

До цього закликали священики у церквах. Про це йшла мова 
в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї 24 лютого на від-
значенні свята Масниці (влаштованого жіночою організацією 
«Лада» і клубом «Друга молодість»).

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, фото: Володимир ШИЛОВ 
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ДЕ ПРИЙМАТИМУТЬ 
пацієнтів колишньої 
амбулаторії №1 по 
вул. Алієвої

У зв’язку з тимчасовим закриттям 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №1 по вул. Алієвої, 63, від 
27 лютого нижчезазначені дільниці будуть 
обслуговуватись у наступних амбулаторіях.

Амбулаторія ЗПСМ №4, вул. Михайлівська, 22
Тел. реєстратури: 61-162
дільниця №3, лікар Бурцева С.Я. (вулиці Глінки; Гайда-

мацька; Джерельна; Київська, з 37 до кінця, з 18 до кінця; 
Давидчука; Білокур; Лермонтова; Лисенка; Некрасова; 
Ново-Оскольська; Пушкінська, з 29 до кінця, з 38 до кінця; 
Сковороди; Виговського, 1–33, 2–20; Толстого; Універси-
тетська, 1–15; Чехова, 16, 18; провулки Глінки, Сосновий, 
Лисенка).
Амбулаторія ЗПСМ №2, вул. Северинівська, 105-к
Тел. реєстратури: (093) 807-63-46
дільниця №9, лікар Латко Т.І. (вулиці Варшавська, 1–7, 

2–10; Воїнів Афганістану; Дачна; Квіткова; Авіаконструк-
тора Антонова, 2–8; Підгірна; Пісочна; Северинівська, 
1–17, 2–22; Сосніних; Стельмаха).
Амбулаторія ЗПСМ №3, вул. Ніжинська, 11
Тел. реєстратури: 63-775
дільниця №6, лікар Вовкотруб О.М. (вулиці П. Орли-

ка; Мечнікова, з 53 до кінця, з 58 до кінця; Степанівська; 
Садова, з 61 до кінця, з 88 до кінця; Виговського, з 35 до 
кінця; Тургенівська, з 35 до кінця, з 92 до кінця; Північна, з 
79 до кінця, з 48 до кінця; провулок Лермонтова).
Ірпінська міська поліклініка, вул. Садова, 38
Тел. реєстратури: 61-640, 61-568
дільниця №1, лікар Григор Л.В. (вулиці Центральна; 

Паламарчука; Слов’янська; Попова; Кірічека; Троїцька; 
Грибоєдова; провулок Нахімова);
дільниця №2, лікар Лозко А.П. (вулиці Шевченка, 3-а, 

4, 5, 7; Гагаріна, 15, 17, 1–36);
дільниця №8, лікар Зайченко Н.А. (вулиці Висока; Ярос-

лавська; Соборна, 105–109; Тищенка; Університетська, 
17–25);
дільниця №12, лікар Лінчук Н.М. (вулиці Алієвої, із 41 

до кінця; Мечнікова, 1–51, 2–56; Павленка; Садова, 29–
59, 38–74; Соборна, 96–118, 111–141; Виговського, з 22 
до кінця; Українська, 43–71, 48–62; Університетська, 20–
28, 27–31; провулки 1-й Український, Будника, Садовий).

Педіатричні дільниці
Лікарі Радченко Н.О., Мельник М.М., Блоха А.І., Ткаченко 
В.О. переводяться у Ірпінську дитячу поліклініку: вул. Са-
дова, 29.
Тел. реєстратури: 63-113
№2 

(вулиці Соборна, непарні з 67 по 141, парні з 62 по 
116; Ватутіна; Університетська, непарні з 1 по 15, парні 
з 4 по 10; Київська; Мечнікова, непарні 1–34; Павленка; 
Ярославська; Вериківського, непарні з 1 по 21, парні з 2 
по 36; Пушкінська; Тищенка, 1–10, непарні з 11 по 27; Ви-
говського, 1-п; Українська, непарні з 9 по 71, парні з 20 по 
64; провулки Будника, 2-й Український, Глінки, Київський, 
Садовий);
№4 

(вулиці Висока; Гайдамацька; Глінки; Гоголя; Універси-
тетська, 12–30; Давидчука; Білокур; Лермонтова, з 6 до 
кінця; Мечнікова, 35–100, непарні зі 101 до кінця; Лисен-
ка; Некрасова; Ново-Оскольська, непарні номери; Сково-
роди; Тищенка, з 12 до кінця; Виговського; Толстого; про-
вулки Давидчука, Лисенка);
№7 

(вулиці Воїнів Афганістану; 74-ї Стрілкової дивізії; Да-
чна; Капітана Зайцева; Авіаконструктора Антонова, 1–8; 
Северинівська, 1–29, 2–36; Пісочна, Підгірна; Привок-
зальна площа; Сосніних; Стельмаха; Квіткова);
№8 

(вулиці Алієвої, непарні з 23 до кінця, парні з 32 до кін-
ця; Східна; Гагаріна, непарні з 1 по 27, парні з 2 по 36; 
Грибоєдова; Слов’янська; Кірічека; Попова; Шевченка; Со-
борна, 107, 109, 118; провулок Нахімова);
№10 

(вулиці Університетська, з 30-п до кінця; П. Орлика; 
Мечнікова, після 100 всі парні; Садова; Північна, 79-а, 
79-б; Степанівська; Західна; Джерельна; Лермонтова, 1-а; 
провулки Джерельний, Садовий).

ЩО З МЕДИЦИНОЮ?ЩО З МЕДИЦИНОЮ?
Сьогодні ми говоримо про місцеву медицину, ситуація в якій 
розбурхала соціальні мережі. При тому, на превеликий жаль, 
вихлюпнулося багато перекручень і брехні, типу «всі найкращі 
лікарі в Ірпінському повально звільнилися», хоча, насправді, не 
звільнилося жодного!

У присутності медиків 
спілкуємося із заступником 
Ірпінського міського голови 
з гуманітарних питань Ната-
лією СЕМКО:

– Наша медицина в на-
прузі. Йде реформа. Напев-
но, і її творці не знають, як і 
що буде в результаті? Буде 
долуго чи недолуго – і ми 
не знаємо. Але дорогу до-
лає той, хто йде. Ми в цей 
процес влилися. Створено 
три амбулаторії сімейної 
медицини в Ірпені. Відкрито 
амбулаторії в селищах. 
Зараз наводимо в амбу-

латоріях лад, зміцнюємо їх. 
В Ірпені вони працюють, так 
би мовити, канонічно – на 
основі первинної медицини. 
А ось у селищних амбула-
торіях міститься і первин-
на медицина, і вторинна, в 
особі відповідних фахівців, 
не тільки терапевтів і педіа-
трів, які є основою сімейної 
медицини. Тому не повинно 
бути ніяких маніпуляцій, що, 
мовляв, у Коцюбинському, 
Гостомелі, Ворзелі відбува-
ється цілковитий поділ штат-
ного розкладу, одних тера-
певтів записують у сімейні 
лікарі (первинка), інші зали-
шаються у «вторинці». 
Завдання реформи – на-

близитися до людей, на-
давати якісні послуги на-
селенню, пацієнту. Тому в 
селищах ми залишимо різ-
них лікарів всередині ам-
булаторії. На яких умовах 
вони там працюватимуть 
(скажімо, орендних), це вже 
наші внутрішні питання, ми 
їх «формально» розведемо, 
усе буде нормально. Най-
головніше, що люди повин-
ні розуміти: лікарі будуть 
на тому ж місці, де й були. 
Якщо ж не вистачатиме ву-
зьких фахівців, то для того, 
щоб пацієнти не їхали до 
Ірпеня з селища, буде доу-
комплектована вторинна 
медицина.
Для цього потрібен діа-

лог, люди мають пропону-
вати, що їм, наприклад, ще 
потрібен хірург чи кардіо-
лог. І такі діалоги відбува-

ються, саме таким чином ми 
стараємося працювати.
Або ж в Ірпені керівник 

амбулаторії звертається до 
міськадміністрації: «Є про-
блема, дуже багато пацієнтів, 
треба розвантажитися, потрі-
бен такий-то лікар». І ця ви-
мога вирішується.
Гряде закупка обладнан-

ня. Тож зараз усі наші амбу-
латорії подають пропозиції 
стосовно того, що їм потрібно 
для кращого обслуговування 
населення. На чолі з мером 
все передивляємося, бачимо, 
що необхідно, чи є спеціаліс-
ти для цього обладнання, бо 
ж можна замовити будь-які 
прилади, та якщо спеціаліста 
не буде, нащо воно стоятиме? 
Можна висловлювати великі 
забаганки, не хочеться, щоб і 
лікарі цим маніпулювали. Тут 
вже краще заздалегідь навчи-
ти спеціаліста під необхідну 
апаратуру. Щоб пацієнти, 
приходячи в амбулаторію до 
свого сімейного лікаря, мог-
ли отримати повний перелік 
послуг. 
Певним взірцем слугує ам-

булаторія на вул. Ніжинській, 
яку очолює Ахмед Файєд. Він 
лікує на високому рівні, до 
людей із повагою ставиться і 
свій колектив вчить, як саме 
працювати з пацієнтами. 
Там уже на первинному рів-
ні люди отримують достатню 
медичну допомогу, бо лікарі 
вирізняються універсаліз-
мом. 
Загалом постійно відбу-

вається навчання сімейних 
лікарів-терапевтів різним 
спеціалізаціям, аби вони мог-
ли діагностувати і лікувати 
широкий спектр хвороб, не 
переправляючи людей до по-
ліклініки.

Яким чином відбувається 
оплата праці лікарів 

– Передусім зауважимо 
щодо платних медичних по-
слуг, які «запрацювали» в Ір-
пінському регіоні. На якому 
ґрунті вони виникають? На-
приклад, таке обладнання, як 
УЗД, рентген-апарати, деякі 
інші входять у низку платних 
послуг.
Отже, є державний фонд 

зарплати і є спецфонд (кош-

ти, зароблені лікарями й ті, 
що надходять від благодійних 
фондів). Зі спецфонду кошти 
частково йдуть на зарплати, 
частково – на матеріальне за-
безпечення, зокрема ліки. 
Усі розуміють і знають, що 

коли приходиш у лікарню, то 
по факту мусиш платити. Але 
за яким прайсом, скільки що 
коштує? Чому? Тим часом у 
Фейсбуці люди пишуть, що 
«відбувається підміна понять, 
мовляв, медицина безплатна, 
а ми приходимо і нам кажуть: 

давай гроші».
Треба позбутися підміни 

понять. Тому формується 
повний перелік громадян, 
які соціально не захищені, 
от вони отримуватимуть без-
коштовну медицину, тобто 
у разі звернення такому па-
цієнту відразу надаватимуть 
безкоштовно послугу. Утім, 
а як бути, якщо ця людина 
потребуватиме тривалого 
лікування, дорогих ліків? Це 
зовсім інша ситуація і її треба 
відпрацьовувати. 
Хай там як, а всі ми бачи-

мо, що пацієнт приходить до 
лікаря і все одно якусь копій-
ку «дає в кишеню». Але це не 
повинно бути «традицією», це 
потребує врегулювання. Лю-
дина має офіційно оплатити 
послугу, отримати чек і якіс-
но пролікуватися. Причому, 
акцентуємо, йдеться лише 
про так звані додаткові платні 
послуги, нещодавно введені. 
У цій сфері ми теж наводимо 
порядок. 
А загалом має бути так. 

На первинному рівні укла-
дається угода із сімейним 
лікарем, і йому за конкретну 
людину надходитимуть гроші 

з держфонду і спецфонду. 
Це якраз у рамках реформи. 
Наступний крок – введення 
страхової медицини. А зараз 
ми хочемо привести до ладу 
фінансову складову, щоб па-
цієнт чітко розумів, за яку по-
слугу він платить, а не просто 
так.
Ось типова скарга. Лю-

дина приходить на прийом 
до лікаря. Їй не приділяють 
належної уваги, кажуть, при-
ходьте завтра, потім знову 
лікування відкладають. А 
покладеш коробку цукерок, 
конверт, відразу добре об-
служать. Від таких поборів 
ми повинні категорично поз-
бавлятися. 
Інша річ, наприклад, – 

розгорнутий аналіз крові, для 
якого дійсно потрібні дорогі 
препарати. Тут уже доведеть-
ся платити. Але ж і послуга 
повинна бути надана вчасно! 
До нашої місцевої медици-

ни не дійшла величезна сума 
грошей за субвенцією, не ви-
стачає грошей на медикамен-
ти, на витратні матеріали. Ви-
ходить, держава примушує, 
щоб якась частина медицини 
була платною. А тут ще різ-
ко підняли зарплату до 3200 
грн, коли вона була 1600, 
стався дисбаланс, це і порва-
ло ситуацію. При цьому, пов-
торюю, не доходить у повно-
му обсязі субвенція, щороку 
її зменшують, зменшують... 
Цього року мільйон гри-

вень щомісяця йде тільки на 
зарплати, а надходить менше 
мільйона. На рік потрібно 
понад 77 млн грн, а зайшло 
– 67, природно, різниця в 
майже 10 млн вдарила по 
місцевому бюджету. Оплату 
всіх комунальних послуг пе-
ревели на наше утримання. 
Тепер, звичайно, будемо еко-
номити, життя змушує. На-
приклад, доводиться опалю-
вати величезні приміщення. 
Значить, їх треба раціональ-
но використовувати. Не буде 
такого, коли у якогось лікаря 
є великий кабінет, у якому він 
не приймає людей, а просто 
перебуває. Значить, у кабі-
неті мають працювати в дві 
зміни. Інша річ, лікар може 
взяти кабінет в оренду, будь 
ласка, плати і займайся там 
приватною практикою, немає 
питань.

Про зарплати медикам на 
сьогодні 

– Аванс виплачено вчас-
но. Натепер ситуацію вирі-
шено. Нікого примусово не 
переводили на 0,5 або на 
0,75 ставки. Люди працюють 
згідно зі штатним розкладом. 
Якщо раніше була можли-
вість надати сумісництво, на-
приклад, до чверті ставки, то 
її надавали. Усі обов’язкові 
надбавки залишилися згідно 
з Кодексом законів України 
про працю. Було звернення 
однієї з медсестер на уря-
дову гарячу лінію, вона ска-
зала, що керівництво нібито 
наполягає на примусовому 
переведені всіх на 0,75 став-
ки. Ніхто нікого примусово 
не переводить, усі залиши-
лися працювати на ставку. 
Зараз чіткіше розставле-

ні акценти, наприклад, лі-
кар-педіатр на дільниці має 
дуже велику кількість дітей, 
то, звичайно, йому допла-
чують за сумісництво – за 
більшу кількість дітей, яких 
він обслуговує. Це стосуєть-
ся і медичних сестер. Тобто 
тому, хто справді перепра-
цьовує, оплачується в повно-
му розмірі сумісництво.

Про центральну 
(четверту) амбулаторію

– Центральна амбулато-
рія зараз переїжджає на вул. 
Садову. А на її місці плану-
ється ліцей. Ми дуже дов-
го думали, радилися: куди 

Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

(початок — с. 1)

(продовження — с. 13)

Про долю лікарні в 
Бучі, що належить 
Ірпеню
Вона залишиться 

діючою. Там є операціцні, 
хірургія, травматологія, 
терапія, інфекційне відді-
лення. Розпочато ремонт 
на першому поверсі – це 
приймальне та невроло-
гічні відділення, сходи. 

Фото: В. Шилов

Історичний момент: розпочалося будівництво ірпінської лікарні
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ЗВІТ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИЗВІТ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ
від Ірпінської міської організації політичної партії від Ірпінської міської організації політичної партії 
ВО «Батьківщина» за 2016 рікВО «Батьківщина» за 2016 рік
До складу депутатів Ірпінської міської ради від Ірпінської міської організації політичної 
партії ВО «Батьківщина» входять 3 депутати: Ковальчук Я.О., Калічка А.А., Молчанов В.В. 
Своїми діями вони довели, що навіть при невеликій чисельності можна на належному 
рівні представляти інтереси територіальної громади та наших виборців.

У своїй діяльності під час 
звітного періоду депутати су-
воро дотримувались Консти-
туції України, Статуту партії, 
«Положення про депутатську 
фракцію», Законів України 
«Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» та «Про статус 
депутатів місцевих рад» та 
інших нормативних докумен-
тів.
Депутати плідно співпра-

цюють з фракціями та депу-
татами інших демократичних 
партій, ведуть вільний діалог 
між ними щодо прийняття 
всіх рішень. Постійно беруть 
участь у засіданнях депутат-
ських комісій, на яких роз-
глядають та дискутують не 
лише стосовно питань, які 
виносяться на розгляд сесії 
міської ради, а й стосовно 
позиції партії ВО «Батьківщи-
на» щодо подій у державі та 
інших суспільно-важливих 
питань. 
Депутат Ковальчук Я.О., 

голова Ірпінської міської пар-

тії ВО «Батьківщина», є заступ-
ником голови депутатської 
комісії земельних відносин, 
лісових та природоохорон-
них питань, взяв участь у 
44 засіданнях комісії. Комі-
сією розглядалися звернення 
та надавались висновки щодо 
розгляду документів і при-
йняття рішень сесією міськра-
ди з питань надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у 
власність для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських бу-
дівель і споруд в Ірпені, про 
затвердження технічної до-
кументації та передачу зе-
мельної ділянки у власність, 
у постійне користування або 
на умовах оренди, щодо 
зміни цільового призначен-
ня земельної ділянки, про 
встановлення особистого 
строкового сервітуту та інші 
проектні документи і звер-
нення.

Депутат Калічка А.А. 
очолює депутатську комісію 
з питань бюджету, фінансів, 
цін та ціноутворення про-
тягом двох скликань. Упро-
довж 2016 р. розглядались 
та виносились на розгляд 
сесії питання про затвер-
дження річного бюджету 
Ірпеня, звіту про виконання 
міського бюджету в розрі-
зі кварталу, півріччя, 9 і 12 
місяців. Розглядались також 
пропозиції щодо збільшен-
ня надходжень до бюджету. 
Переглянуті і затверджені 
сесією міської ради рішення 
«Про встановлення ставок 
податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної 
ділянки в м. Ірпінь», «Про 
встановлення ставок єдино-
го податку в м. Ірпінь» «Про 
встановлення ставок тран-
спортного податку, «Про 
оренду комунального май-
на територіальної громади 
м. Ірпінь». 

Аналізувались витрати 
міського бюджету більше 10-
ти програм, серед яких: Про-
грама забезпечення функ-
ціонування та фінансової 
підтримки Центру надання 
адміністративних послуг ви-
конавчого комітету ІМР на 
2016–2018 рр.; Програма 
запобігання та ліквідації над-
звичайних ситуацій природ-
ного і техногенного характе-
ру чи терористичних проявів 
у м. Ірпінь та селищах на 
2016–2020 рр.; місцева Про-
грама «Медицина катастроф 
в м. Ірпінь»; Програма «Бо-
ротьба з туберкульозом в 
м. Ірпінь та селищах»; міська 
комплексна програма «Тур-
бота» на 2016–2020 рр. та 
інші.
Депутатською комісією 

також схвалений до запрова-
дження громадський бюджет 
Ірпеня. На обговоренні гро-
мади, з проведенням кон-
курсу, розглядались пропо-
зиції витрачання бюджетних 

САМОВРЯДУВАННЯ

В Ірпені масово 
висихають сосни

Про це повідомила 
голова КП «Ірпіньзе-
ленбуд» Ольга Олійнич 
на засіданні виконко-
му ІМР, що відбулося 
21 лютого 2017 р.
На цьому ж засіданні 

піднімалося питання про 
надання дозволу на зне-
сення аварійних дерев 
у зв’язку з переплану-
ванням території Ірпеня 
у парку Центральний. 
Висихання дерев, як по-
відомила Ольга Романів-
на, спричинено кількома 
чинниками: досягнен-
ням соснами вікової 
межі (понад 60 років) і 
зараженістю шкідником 
(сосновий пильник), дії 
якого призводять до вси-
хання крони при ще жи-
вому стовбурі. Рішення 
про ліквідацію аварійних 
дерев у парку Централь-
ний було погоджено.
Під час обговорень 

стану зелених насаджень 
Ірпеня Ольга Олійнич 
звернулася до керів-
ництва міста, установ, 
організацій і громади із 
проханням долучатися 
до висадження дерев у 
місті. Зменшення кілько-
сті зелених насаджень у 
«місті парків» має кілька 
причин: вирубка дерев 
під забудову, досягнення 
деревами вікової межі, 
зараженість шкідника-
ми, висихання дерев та 
зміна клімату в регіоні і 
в країні, що призводить 
до зниження вологості 
грунту.

Олена ВІТЕР

коштів на програми, запро-
поновані представниками 
громади, пропозиції яких на 
конкурсі серед виборців на-
брали найбільше балів. 
Депутат Молчанов В.В. 

обраний секретарем комісії 
з питань регламенту, депу-
татської етики та внутрішньої 
політики. Після створення 
комісії з питань виявлення і 
протидії корупції, взаємодії з 
правоохоронними органами 
та інформаційної політики 
обраний секретарем даної 
комісії. Комісією розгляну-
то і направлено на розгляд 
сесії більше 20 положень і 
статутів відділів, управлінь 
і комунальних підприємств. 
Узяв участь у 27 засіданнях 
комісій.
Протягом 2016 р. було 

проведено 19 засідань сесій 
міськради, розглянуто 1694 
питання. Депутати від партії 
ВО «Батьківщина» неодно-
разово виступали авторами 
подання проектів рішень, у 
тому числі про звернення Ір-
пінської міської ради до Вер-
ховної ради України, Кабміну 
та Національної комісії, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики 
і комунальних послуг щодо 
мораторію підвищення цін 
і тарифів на житлово-кому-
нальні послуги, підтримали 
низку важливіших рішень для 
громади міста.
За звітний період депута-

тами проводилися зустрічі з 
виборцями в окрузі, під час 

яких вивчалась громадська 
думка щодо того чи іншого 
питання життя мікрорайону. 
Також проводились прийо-
ми громадян у громадській 
приймальні згідно з затвер-
дженим партійним бюро гра-
фіком прийому. Всього за 
2016 р. на прийомі побувало 
216 громадян, у тому чис-
лі депутатом Ковальчуком 
Я.О. прийнято 78 виборців, 
Молчановим В.В. – 39, Ка-
лічкою А.А. – 48. Найбільше 
звернень було з питань необ-
ґрунтованих тарифів, нара-
хування субсидій, соціально-
го захисту, охорони здоров’я. 
Усі звернення розглянуті 
своєчасно, надавались кон-
сультації з юридичних та со-
ціальних питань. 
Звітний рік був дуже не-

простим для країни і для 
громадян. Політичне життя 
було і залишається вкрай 
насиченим і неоднозначним 
у сприйнятті громадськістю. 
Але депутати Ковальчук Я.О., 
Калічка А.А., Молчанов В.В. 
продовжують наполегливо 
працювати, системно здійс-
нювати свої депутатські пов-
новаження, роблять усе, що в 
їх силах, для захисту інтересів 
територіальної громад та ок-
ремих громадян і вдячні тим, 
хто допомагає змінювати 
життя територіальної грома-
ди на краще. 

Голова Ірпінської міської 
організації політичної партії 

ВО «Батьківщина» 
Я.О. Ковальчук

КОМУНАЛЬНИЙ ЛЮТИЙ 

За минулий місяць комунальними За минулий місяць комунальними 
службами Ірпеня зроблено...службами Ірпеня зроблено...

КПП «Теплоенергопостач»
КПП «Теплоенергопостач» 

надає послуги з централі-
зованого теплопостачання 
мешканцям Ірпеня, Ворзеля, 
Гостомеля, Коцюбинського. 
Обслуговує 27 котелень. По-
слуги надаються стабільно та 
якісно відповідно до Законів 
України «Про теплопоста-
чання», «Про житлово-кому-
нальні послуги».
Проводити будь-які тех-

нічні роботи з обладнанням 
котелень (окрім ліквідації 
аварійних ситуацій) під час 
роботи заборонено.
У лютому місяці на всіх 

котельнях вироблено 10 
755 Гкал, на що витрачено 
1641,270 тис. м3 природ-
ного газу, 232 632 кВт/год, 
1406 м3 води
КП «Ірпіньзеленбуд»

– утримання, впорядку-
вання та обслуговування зе-
лених зон міста (парк ім. В. 
Правика, «Дубки», «Цен-
тральний», «Покровський», 
сквер ім. В. Сидорука, ім. З. 
Алієвої, Алея Героїв АТО, 
стадіон «Чемпіон», сквери 
по вул. Пушкінській і Миру, 
зелена зона на території ди-
тячої поліклініки);

– прибирання снігу в пар-
ках, скверх, на стадіоні та на 
території дитячої поліклініки;

– видалення аварійних, 
сухостійних дерев та сані-
тарна обрізка по Ірпеню (за 
заявами громадян );

– видалення аварійних, 
сухостійних та буреломних 
дерев у парку «Централь-
ний» (71 дерево).

– видалення зелених на-
саджень по вул. З. Алієвої 
у зв’язку з реконструкцією 
вулиці.
КП «УЖКГ «Ірпінь»
Дільниця електричних 
мереж

– виконано роботи згідно 
зі зверненнями громадян;

– відновлено освітлення 
по вул. Гуцала, Кочура;

– замінено лампи вулич-
ного освітлення;

– виконано ремонт кабе-
ля електричного живлення 
буд. по вул. Северинівській, 
136;

– виконано ремонт ліній 
вуличного освітлення після 
короткого замикання.
Дільниця експлуатації 
ліфтів

– замінено двигун ліфта І 
під’їзду буд. по вул. Полтав-
ській, 63;

– виконано ремонт две-
рей кабіни ліфта ІІІ під’їзду 
буд. по вул. Севериніській, 
158;

– виконано ремонт стан-
ції ліфта І під’їзду буд. по 
вул. Садовій, 61;

– проведено ТО ліфтів бу-
динку по вул. Ярославській, 
10;

– виконано роботи згідно 
зі зверненнями громадян.
Сантехнічна дільниця

– замінено ділянку тру-
би центрального опалення 
(вул. Полтавська, 72, кв. 
30);

– замінено ділянку 
трубопроводу центрального 
опалення (рушникосушар-
ки) (вул. Михайлівська, 20-
а, кв. 27–30);

– замінено ділянку кана-
лізаційного трубопроводу 
в підвальному приміщенні 
буд. по вул. Шевченка, 5;

– замінено каналізацій-
ний стояк – 2,5 п/м (вул. Га-
гаріна, 17, кв. 48);

– замінено каналізаці-
йний трубопровід – 2 м/п. 
(вул. Соборна, 1/1);

– виконано роботи згідно 
зі зверненнями громадян.
Дільниця санітарної 
очистки

– прибирання прибудин-
кових територій (контей-
нерних майданчиків) – буді-
вельне сміття та негабарити 
(110 м3);

– щоденний вивіз сміття 
(ТПВ) з житлових будинків та 
контейнерних майданчиків 
юридичних осіб та приват-
ного сектору (утилізовано 
3760 м3);

– вивезення рідких стоків 
від приватного сектору та 
юридичних осіб;

– робота контролерів з 
приватним сектором, укла-
дання угод, робота з борж-
никами; кількість укладених 
угод – 78 шт., рознесено 
квитанцій – 321 шт., розне-
сено актів – 122 шт., про-
йдено 60 вулиць.
Дільниця комплексного 
прибирання.

– прибирання прибудин-
кової території (щодня окрім 
неділі) – 307,885 тис. м2;

– поточне миття сходових 
клітин; 

– очищення прибудин-
кових територій від снігу та 
посипка піщано-соляною су-
мішшю
Розрахунковий відділ

– кількість укладених угод 
– 32;

– кількість квартир, які 
оплатили борг – 43;

– загальна сума оплаче-
ного боргу – 34 969,22 грн.
Дільниця благоустрою 
міста

– прибирання після 
снігопаду в центрі міста 
(вул. Шевченка, Садова, 
Слов’янська, Паламарчука, 
Грибоєдова, Центральна; 
парк «Перемога») – меха-
нізована та ручна чистка з 
вивезенням снігу (40 машин 
по 20 т), мехнізована та руч-
на посипка поверхонь про-
тиожеледними матеріалами 
(бішофітом);

– сухе прибирання май-
данчиків та вулиць центру 
міста щодня (біля «Еко-мар-
кету», на автовокзалі, 
вул. Алієвої, привокзальних 
територіях);

Фото: В. Шилов

– прибирання та чищення 
від снігу 38 автозупинок;

– прибирання сміття з урн 
у парку «Перемога», на пар-
терній площі та вул. Шев-
ченка (101 урна);

– сухе прибирання ву-
лиць міста за днями тижня.
Дорожньо-експлуатаційна 
дільниця

– виконано чистку та по-
сипку доріг і тротуарів по 
місту.
Ремонтно-будівельна 
дільниця

– закінчено ремонт в І–ІІІ 
під’їздах буд. по вул. Шев-
ченка, 4;

– виготовлення та уста-
новка металевих гребенів 
по вул. Антонова, 4-а;

– засклення вікон у під’їз-
дах буд. по вул. Шевченка, 
3-а;

– очищення вентиляцій-
них каналів по вул. Лермон-
това, 1-а; Грибоєдова, 26, 
кв. 71; Ярославській, 3, кв. 
34; Гостомельське Шосе, 3, 
кв. 87;

– виготовлення метале-
вих дверей та їх установка 
по вул. Северинівській, 11.
КП «Ірпінське земельно-
кадастрове бюро»
Опрацьовано та підготов-

лено до подачі відповідним 
службам 56 справ. Передано 
до Відділу у м. Ірпені Місь-
крайонного управління у Ки-
єво-Святошинському районі 
та м. Ірпені Головного управ-
ління Держгеокадастру у Ки-
ївській області документації 
на отримання витягів з ДЗК 
про реєстрацію земельної 
ділянки 41 справу, відправ-
лено на погодження проектів 
землеустрою он-лайн – 15 
справ, передано документів 
для отримання довідки, що 
містить узагальнену інфор-
мацію про земельну ділянку 
– 12.
Підготовлено документи 

на сесію про затвердження 
документації із землеустрою 
– 4, розроблено 10 техніч-
них документацій та відпо-
відно подано на погоджен-
ня у Відділ містобудування 
та архітектури, проведено 
9 геодезичних зйомок. Під-
приємством укладено 12 до-
говорів на виконання робіт 
з технічної документації та 
розробки проектів земле-
устрою, камеральні роботи.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ

УТ-1

Профiлактика.

15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.30 Твiй дiм 2.
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки».
17.45 Вiкно до Америки.
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.50 З перших вуст.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.55 Новини. Культура.
2.10 Д/с «Нацiональнi 
парки».
3.05 Х/ф «Вечорницi».
4.20 Вiкно до Америки.
4.40 Про головне.
5.10 Новини.

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 - 4».
11.00 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
12.55 «Мiняю жiнку 4».
14.45 «Слiпа».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «Грошi».
23.15 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).
1.05 «ТСН».
1.20 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).

Інтер

4.40 «Подробицi тижня».
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 «Два Iвани».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Два Iвани».
13.30 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.

18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
0.50 «Подробицi» - «Час».
1.45 Т/с «Банкiри».
3.15 «Вдалий проект».
3.50 «Готуємо разом».
4.30 «Стосується кожного».

Канал "Україна"

Понедiлок, 6 березня
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 Реальна мiстика.
11.50 Х/ф «Посмiхнися, 
коли плачуть зiрки».
13.45 Т/с «Зимовий вальс», 
1 i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Зимовий вальс». 
(16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
41 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка», 9 i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». (16+).
Профiлактика.

СТБ

7.10 «Все буде добре!»
9.10 «Все буде смачно!»

10.10 «За живе!»
11.40 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».
13.40 «Битва екстрасенсiв 
16».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.
5.05 Kids̀  Time.
5.10 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
6.25 М/ф «Сезон полювання 
2».
7.55 Kids̀  Time.
8.00 Х/ф «Однокласники». 
(16+).
9.55 Х/ф «Однокласники 2». 
(16+).
11.55 Х/ф «Змiшанi».
14.15 Х/ф «Лиса нянька».
16.05 Ревiзор Спешл.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор Спешл.
20.50 Таємний агент.
22.15 Таємний агент. Пост-
шоу.
23.55 Х/ф «Дракула 2». 
(18+).

ICTV

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Дивитись усiм!

5.55 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
6.40 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9.45 Антизомбi.
10.35 Х/ф «Важкий корпус». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi». 
(16+).
15.40 Х/ф «Поганi хлопцi 2». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Поганi хлопцi 2». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «На трьох». (16+).
22.20 Свобода слова.
0.25 Х/ф «Важкий корпус». 
(16+).
2.00 Пiдсумки 
Нацiонального вiдбору до 
Євробачення-2017.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Х/ф «Пригоди 
Посейдона».
11.10 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто». (16+).
13.40 «Українськi сенсацiї».
14.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Одинак». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).

22.05 Х/ф «Американець». 
(16+).
0.00 Х/ф «Фабрика 
футбольних хулiганiв». 
(13+).
1.40 Т/с «Iнспектор Алекс 3».
2.20 Х/ф «Страченi 
свiтанки».

НТН

4.55 Т/с «Одного разу в 
Ростовi». (16+).
8.15 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
2.25 «Свiдок».
2.55 «Випадковий свiдок».
3.00 «РечДОК».
3.20 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.10 «Правда життя. 
Професiї».

ПОНЕДІЛОК, 6 березня

ВІВТОРОК, 7 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу».
10.25 Т/с «Лiнiя захисту».
11.15 Д/ф «Жiнки в 
литовськiй iсторiї».
11.45 Орегонський 
путiвник.
12.15 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Театральнi сезони.
15.45 Спогади.
16.10 Мистецькi iсторiї.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Гон».
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Наталья 
Сумська. Перевтiлення».

19.50 Погода.
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

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 - 4».
11.00 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
14.45 «Слiпа».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «На ножах».
23.35 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).

Iнтер

5.10 «Подробицi» - «Час».
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».
11.10 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
14.15 «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».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
0.45 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"

6.10 Реальна мiстика.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).

15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
42 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Легковажна 
жiнка». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).

СТБ

7.15 «Все буде добре!»
9.15 «За живе!»
10.45 «Все буде смачно!»
11.40 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
19.55 «МастерШеф Дiти 2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 2».
0.10 Т/с «Коли ми вдома».
1.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.10 Служба розшуку 
дiтей.
3.15 Зона ночi.
5.25 Абзац.
6.15 Kids̀  Time.
6.20 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
7.15 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.05 Kids̀  Time.
8.10 Т/с «Клiнiка». (16+).
11.15 Т/с «Щасливi разом».
15.40 Серця трьох.

18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.05 Х/ф «Красуня». (16+).
23.20 Т/с «Бiблiотекарi». 
(16+).

ICTV

5.00 Факти.
5.20 Дивитись усiм!
6.00 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Т/с «Шулер». (16+).
12.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
13.20 Х/ф «Людина-тiнь». 
(16+).
15.05 Т/с «На трьох». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». (16+).
17.40 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». (16+).
23.20 Х/ф «Форрест Гамп».

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 «Облом.UA».
11.05 Д/ф «Помста 
природи».

16.30 Х/ф «Запеклi шахраї». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Команда». (16+).
20.15 Т/с «Команда». (16+).
21.10 Х/ф «Вiйна богiв». 
(16+).
23.10 Х/ф «Унiверсальний 
солдат 4». (13+).

НТН

4.45 Х/ф «Осiннiй марафон».
6.10 Х/ф «Не журись!»
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 15». 
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

Шановні читачі!
Чи не забули Ви зайти до Чи не забули Ви зайти до 
книгарні?книгарні?

З повагою до Вас!
м. Ірпінь, вул. Шеченка 4-г, 
магазин Фокстрот, 0-вий ярус.

а 4-г,

ЗНАЙ СОБІ 
ЦІНУ! 

Одного разу до Майстра 
прийшов юнак і сказав:

– Я прийшов до тебе, бо від-
чуваю себе таким жалюгідним і 
нікчемним, що мені не хочеться 
жити. Усі навколо твердять, що я 
невдаха, тюхтій та ідіот. Прошу 
тебе, Майстре, допоможи мені!
Майстер, мигцем глянувши 

на юнака, квапливо відповів:
– Вибач, але я зараз дуже за-

йнятий і ніяк не можу тобі допо-
могти. Мені потрібно терміново 
владнати одну дуже важливу 
справу, – і, трохи подумавши, 
додав: – Але якщо ти погодишся 
допомогти мені в моїй справі, 
то я із задоволенням допоможу 
тобі у твоїй.

– З радістю, Майстре, – про-
бурмотів той, з гіркотою відзна-
чивши, що його в черговий раз 
відсувають на другий план.

– Добре, – сказав Майстер 
і зняв зі свого лівого мізинця 
невелике кільце з гарним ка-
менем. – Візьми коня і скачи на 
ринкову площу! Мені потрібно 
терміново продати це кільце, 
щоб віддати борг. Постарай-
ся взяти за нього побільше і в 
жодному разі не погоджуйся 
на ціну нижче золотої монети! 
Тож скачи і повертайся якомога 
швидше!
Юнак взяв кільце і поскакав. 

Приїхавши на ринкову площу, 
він став пропонувати кільце 
торговцям, і ті спочатку з цікаві-
стю розглядали його товар. Але 
варто було їм почути про золоту 
монету, як вони тут же втрачали 
до кільця всякий інтерес. Одні 
відкрито сміялися йому в об-
личчя, інші просто відверталися, 
і лише один літній торговець 
люб’язно пояснив йому, що зо-
лота монета – це занадто висока 
ціна за таке кільце і що за нього 
можуть дати хіба що мідну мо-
нету, ну в крайньому випадку 
срібну.
Почувши слова старого, 

юнак дуже засмутився, адже він 
пам’ятав наказ Майстра в жод-
ному разі не опускати ціну ниж-
че золотої монети. Обійшовши 
весь ринок і запропонувавши 
кільце добрій сотні людей, юнак 
знову осідлав коня і повернувся 
назад.
Сильно пригнічений невда-

чею, він увійшов до Майстра.
– Майстре, я не зміг викона-

ти твого доручення, – з сумом 
сказав він. – У кращому випадку 
я міг би виручити за кільце пару 
срібних монет, але ж ти не велів 
погоджуватися на менше, ніж на 
золоту! А стільки це кільце не 
варто.

– Ти щойно сказав дуже важ-
ливі слова, синку! – Відгукнувся 
Майстер. – Перш, ніж намага-
тися продати кільце, непогано 
було б встановити його справж-
ню цінність! Ну а хто може зро-
бити це краще за ювеліра? Скачи 
до ювеліра та запитай у нього, 
скільки він запропонує нам.
Юнак знову скочив на коня. 

Ювелір довго розглядав кільце 
через лупу, потім зважив його 
на маленьких вагах і, нарешті, 
звернувся до юнака:

– Передай Майстру, що за-
раз я не можу дати йому більше 
58 золотих монет. Але якщо він 
дасть мені час, я куплю кільце 
за 70.

– 70 монет?! – Юнак радісно 
засміявся, подякував ювелірові 
й щодуху помчав назад.

– Сідай сюди, – сказав Май-
стер, вислухавши жваву розпо-
відь. – І знай, синку, що ТИ і є це 
саме кільце. Коштовне та непов-
торне! І ОЦІНИТИ ТЕБЕ МОЖЕ 
ТІЛЬКИ ІСТИННИЙ ЕКСПЕРТ. То 
навіщо ти ходиш по базару, очі-
куючи, що це зробить перший 
зустрічний?
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СЕРЕДА, 8 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.30 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Україна на смак.
9.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу».
10.30 Т/с «Лiнiя захисту».
11.20 Д/ф «У полонi 
пристрастi Наталiї Долi».
12.00 Орегонський 
путiвник.
12.25 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Спецпроект «Наш 
Шевченко: сестри 
Тельнюк».
14.30 Д/ф «Всеволод 
Нестайко. Родом з 
дитинства».
15.00 Новини.
15.20 Надвечiр̀ я. Долi.
16.15 На пам̀ ять.
16.30 Т/с «Лiнiя захисту».
17.25 Казки Лiрника 
Сашка.
17.45 Школа Мерi Поппiнс.
18.05 Погода.
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Мiй Шевченко. 
Роман Балаян.
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.

21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля».
10.55 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
14.45 «Слiпа».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi 
матерiали».
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.00 «Право на владу».
0.30 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).
1.25 «ТСН».
1.40 Мелодрама 
«Титанiк».

Iнтер

5.10 «Подробицi» - «Час».
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».
11.10 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
14.15 «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».
21.00 Т/с «Заради любовi я 
все зможу!»

Канал "Україна"

6.10 Реальна мiстика.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.10 Т/с «Адвокат». (16+).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
43 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сила серця», 1 i 
2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Сила серця». 
(16+).

1.20 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.50 Сьогоднi.

СТБ

6.40 «Все буде добре!»
8.40 «За живе!»
9.55 «Все буде смачно!»
11.50 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.00 «Один за всiх».
1.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.15 Зона ночi.
5.00 Абзац.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.45 Kids̀  Time.
7.50 Т/с «Клiнiка». (16+).
10.05 Т/с «Щасливi 
разом».
16.05 Хто зверху?
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф «Цiпонька».
22.50 Т/с «Бiблiотекарi». 
(16+).
0.40 Х/ф «Улюбленцi 
Америки».
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

ICTV

4.45 Студiя Вашингтон.
4.50 Факти.

5.10 Дивитись усiм!
6.00 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 Т/с «Шулер». (16+).
12.05 Х/ф «Привид». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Привид». (16+).
15.05 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.40 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Ньюсмейкер. Юрiй 
Луценко.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.15 Х/ф «Мiй хлопець - 
псих!» (16+).
1.35 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
2.55 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 «Люстратор».
11.00 «Вiдеобiмба».
16.35 Х/ф «Той, хто посмiв 
2: Облога Даунiнг-стрiт». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Команда». 
(16+).
20.15 Т/с «Команда». 
(16+).

21.10 Х/ф «Останнi 
лицарi». (16+).
23.20 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля 3: Книга 
заклять». (18+).
1.00 Т/с «Iнспектор Алекс 
3».
1.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».

НТН

4.40 Х/ф «Поет i княжна».
6.05 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
8.25 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 3». 
(16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
2.35 «Свiдок».
3.05 «Випадковий свiдок».
3.20 «РечДОК».
4.05 «Легенди 
бандитської Одеси».
5.00 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 9 березня

УТ-1

6.00 Пiдсумки.
6.15,8.05 АгроЕра.
6.20,7.00,8.00 Погода.
6.25 На слуху.
6.45,7.45,8.10 Смакота.
7.05 Золотий гусак.
7.30 Свiт on-line.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Х/ф «Шопен. 
Бажання любовi».
11.10 Х/ф «Останнiй 
танець Кармен».
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
13.45 Погода.
13.50 Фольк-music.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.45 Концертна 
програма Вiктора 
Павлика «Приречений на 
любов».
18.15 Новинний блок.
18.50 Що там з 
Євробаченням?
19.00 Новини. Культура.
19.20 Концертна 
програма Вiктора 
Павлика «Приречений на 
любов».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Погода.
21.45 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Концерт «Для тебе, 
кохана...»
0.15 Погода.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.00 Мелодрама 
«Абонент тимчасово 
недосяжний».
9.20 «1+1 удома: 8 
березня».
11.30 Комедiя «Диво».
19.30 «ТСН».
20.05 Мелодрама 
«Титанiк».
23.45 «Концерт Потапа i 
Настi. Золотi кити».
1.05 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство». 
(18+).
2.00 Мелодрама 
«Абонент тимчасово 
недосяжний».

Iнтер

5.10 «Подробицi» - «Час».
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».
11.15 Х/ф «Покровськi 
ворота».
14.00 Х/ф «Дiвчата».
16.00 Концерт «Поговори 
зi мною, мама».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Концерт Олега 
Вiнника.
23.10 Х/ф «Осiннi 
турботи». (16+).
1.00 «Подробицi» - «Час».

1.50 Т/с «Банкiри».

Канал "Україна"

5.40 Т/с «Адвокат». (16+).
6.30 Ранок на пiдбораах.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок на пiдбораах.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок на пiдбораах.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза янголiв».
11.45 Х/ф «Чудова 
Анжелiка».
13.50 Х/ф «Анжелiка i 
король».
15.50 Х/ф «Неприборкана 
Анжелiка».
17.45 Т/с «Дружини на 
стежцi вiйни».
19.00 Сьогоднi.
19.45 Т/с «Дружини на 
стежцi вiйни».
22.15 Х/ф «Наречена 
мого нареченого». (16+).
0.10 Т/с «Закон i порядок: 
злочинний намiр». (16+).
2.40 Сьогоднi.

СТБ

7.00 «Все буде добре!»
9.00 «За живе!»
10.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
12.00 «МастерШеф 3».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».

18.30 «За живе!»
19.55 «МастерШеф Дiти 
2».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф Дiти 
2».
0.00 Т/с «Коли ми 
вдома».
1.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
4.45 Абзац.
5.35 Kids̀  Time.
5.40 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
6.35 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.30 Kids̀  Time.
7.35 Х/ф «Чого хоче 
дiвчина».
9.40 Х/ф «Улюбленцi 
Америки».
11.35 Х/ф «Серцеїдки».
14.00 Х/ф «Красуня». 
(16+).
16.20 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.35 Х/ф «Красунi в 
бiгах».
23.10 Т/с «Бiблiотекарi». 
(16+).
1.00 Служба розшуку 
дiтей.

ICTV

4.50 Служба розшуку 
дiтей.
4.55 Студiя Вашингтон.
5.00 Факти.
5.20 Дивитись усiм!
6.00 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська 
оборона.
11.00 Т/с «Шулер». (16+).
12.05 Х/ф «Форрест 
Гамп».
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Форрест 
Гамп».
15.10 Х/ф «Кохання не за 
розмiром». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Кохання не за 
розмiром». (16+).
17.40 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «На трьох». 
(16+).
23.20 Х/ф «Привид». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 Т/с «Мушкетери 2». 
(16+).
16.15 Х/ф «Останнi 
лицарi». (16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Команда». 
(16+).

20.15 Т/с «Команда». 

(16+).

21.10 Х/ф «9 мiсяцiв 

суворого режиму». 

(16+).

22.50 Х/ф «Той, хто 

посмiв 2: Облога Даунiнг-

стрiт». (16+).

0.40 Т/с «Мушкетери 2». 

(16+).

2.30 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу».

НТН

4.50 Х/ф «Кохана жiнка 

механiка Гаврилова».

6.05 Х/ф «31 червня».

8.35 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

10.40 Т/с «Детективи». 

(16+).

12.10 Х/ф «Блондинка i 

блондинка». (16+).

14.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

15». (16+).

15.50 Т/с «Той, що читає 

думки 5». (16+).

17.25 Т/с «Детективи». 

(16+).

19.00 «Свiдок».

19.30 Т/с «Кулагiн та 

партнери».

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

15». (16+).

0.00 Т/с «Пiд куполом 3». 

(16+).

0.55 Т/с «Той, що читає 

думки 5». (16+).

2.45 «Свiдок».

3.15 «Випадковий 

свiдок».

3.25 «РечДОК».

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

ОГОЛОШЕННЯ
► Загублений студентський квиток, 

виданий НУДФС України у 2016 р. на 
ім’я Бугай Марії Валентинівни, вважати 
недійсним.
► Загублений студентський квиток, 

виданий Київським фінансово-еко-
номічним коледжем НУДПСУ на ім’я 
Волошиної Даяни Олександрівни, вва-
жати недійсним.
► Загублене посвідчення учасника 

бойових дій серія ЮА №014214, вида-
не 11 серпня 2015 р. на ім’я Козленка 
Романа Анатолійовича, вважати не-
дійсним.
► Втрачений диплом серія ХА 

№40012029 та додаток до нього 
(реєстраційний номер А №367739), 
виданий Харківським регіональним 
інститутом державного управління На-
ціональної академії державного управ-
ління при Президентові України 28 
лютого 2011 р. на ім’я  Тупкала Василя 
Миколайовича, вважати недійсним.
► 20 лютого 2017 р. біля магазину 

«Фуршет» в Ірпені було загублено во-
дійські права, видані на ім’я Петракова 
Олександра Сергійовича. Прошу по-
вернути за винагороду. (066) 296-94-
09, Олександр.

ТОВ «БІЛИЦЬКЕ 
ДЕРЕВООБРОБНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО», що 
знаходиться за адресою 
08298, Київська обл., 
м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 2д має 
наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря.
Підприємство займається виго-

товленням виробів з деревини, а 
саме дошки необрізної та паркету. 
На території підприємства об-

лаштовані наступні цеха та дільни-
ці: паркетний цех, столярний цех, 
котельня, складське приміщення, 
адміністративне приміщення, ма-
лярна камера №1, малярна камера 
№2, сушильні камери, автостоянка.
В результаті виробничої діяль-

ності в атмосферне повітря вики-
даються такі основні забруднюючі 
речовини: оксид вуглецю, оксиди 
азоту, речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок недифе-
ренційованих за складом, немета-
нові леткі органічні сполуки, ети-
лацетат, толуол, бутиловий ефір 
оцтової кислоти, ксилол, метиле-
тилкетон, толуілендіізоціанат та ін. 
Валовий викид забруднюючих 

речовин становить – 2,984 т/рік 
(без урахування парникових газів). 
Всього налічується 18 джерел вики-
дів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря: 11 організованих 
та 7 неорганізованих, 1 з яких пе-
ресувне.
Викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря від підпри-
ємства не створюють перевищення 
рівня забруднення атмосферного 
повітря на межі санітарно-захисної 
зони та зони розміщення житлової 
забудови, допустимого санітарни-
ми нормами.
Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції щодо 

намірів приймаються в місячний 
термін після публікації до Ірпін-
ської міської ради, яка розміще-
на за адресою: 08200, м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2а, тел.: (04597) 
6-14-07, 5-60-56.

ПАМЯТНИКИ
из гранита. Доставка и установка
Ч.П. Белов
ОБРАЗЦЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА
(067) 238 93 30
(093) 340 08 21

ОГОЛОШЕННЯ
Ірпінська дільниця Києво 
– Святошинської ФЕГГ ПАТ 

«Київоблгаз»

Запрошує 
на роботу

- Слюсарів з експлуатації 
та ремонту газового 
устаткування.
- Слюсарів з КВП та 
автоматики.
- Електромонтера. 
- Машиніста екскаватора.
- Маляра.
Освоєння професії за 
спеціальністю слюсар з 
експлуатації та ремонту 
газового устаткування 
можливе на виробництві.
Офіційне 
працевлаштування, оплата 
лікарняних, надання 
відпусток.
Телефон для довідок :  
(067) 87-17-267 – Лариса 
Петрівна.

Адміністрація
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П'ЯТНИЦЯ, 10 березня

СУБОТА, 11 березня

УТ-1

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Життєлюб.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/с «Легенди тофу».
9.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу».
10.25 Т/с «Лiнiя захисту».
11.15 Д/ф «Наталья 
Сумська. Перевтiлення».
11.40 Орегонський 
путiвник.
12.10 Суспiльний 
унiверситет.
12.40 Новини. Спорт.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
14.00 Вiра. Надiя. Любов.
15.00 Новини.
15.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 
км. (чоловiки).
17.00 Мiй Шевченко. 
Роман Балаян.
17.30 Казки Лiрника 
Сашка.
17.50 М/с «Гон».
18.05 Погода.
18.15 Новини.
18.30 Що там з 
Євробаченням?
18.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 
км. (жiнки).
20.10 Погода.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Мiй Шевченко. 
Микола Жулинський.
22.50 Погода.
22.55 Вiчне.

23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

Канал "1+1"

6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 6».
11.00 «Мiняю жiнку 4».
12.00 «ТСН».
12.25 «Мiняю жiнку 4».
14.45 «Слiпа».
15.45 «Мольфар».
16.45 «ТСН».
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi».
19.30 «ТСН».
20.20 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2».
22.15 «Вечiрнiй 
квартал».
0.10 «1+1 удома: 8 
березня».
2.15 Комедiя «Звичка 
розлучатися». (16+).

Iнтер

5.10 «Подробицi» - 
«Час».
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».
11.10 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
12.00 Новини.

12.25 Т/с «Заради любовi 
я все зможу!»
14.15 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова».
0.50 Х/ф «Шербурзькi 
парасольки».

Канал "Україна"

6.10 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.
13.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар».
16.00 Х/ф «Наречена 
мого нареченого». 
(16+).
18.00 Т/с «Райське 
мiсце», 44 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Iлюзiя щастя», 
1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Iлюзiя щастя». 
(16+).
1.20 Т/с «Закон i 
порядок: злочинний 
намiр». (16+).
2.50 Сьогоднi.

3.35 Реальна мiстика.

СТБ

7.05 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
8.45 Х/ф «Вам i не 
снилося».
10.20 Х/ф «П я̀та група 
кровi».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Холостяк 7».
0.55 Т/с «Коли ми 
вдома».
1.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.00 Зона ночi.
5.10 Абзац.
6.00 Kids̀  Time.
6.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.50 Kids̀  Time.
7.55 Т/с «Клiнiка». (16+).
11.45 Т/с «СашаТаня». 
(16+).
13.45 Серця трьох.
15.50 М/с «Кухня». (16+).
18.00 Абзац.
19.00 М/с «Кухня». (16+).
21.05 Х/ф «Дружина 
напрокат».
23.15 Т/с «Бiблiотекарi». 
(16+).
1.55 Служба розшуку 
дiтей.
2.00 Зона ночi.

ICTV

4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Студiя Вашингтон.
4.55 Факти.

5.15 Дивитись усiм!
5.55 Зiрка YouTube.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Ньюсмейкер. Юрiй 
Луценко.
11.00 Т/с «Шулер». (16+).
12.05 Х/ф «Мiй хлопець - 
псих!» (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Мiй хлопець - 
псих!» (16+).
14.50 Т/с «На трьох». 
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «На трьох». 
(16+).
17.40 Т/с «Шулер». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.25 Х/ф «Апокалiпсис». 
(16+).
1.55 Т/с «Лас-Вегас 3». 
(16+).
3.15 Стоп-10.

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «ДжеДАI».
8.30 «Спецкор».
9.00 Бушидо.
11.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
16.15 Х/ф «Капiтан Грiм». 
(16+).
18.30 «Спецкор».
18.55 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Кiкбоксер 2: 
Дорога назад». (16+).
21.10 Х/ф «Кiкбоксер 
3: Мистецтво вiйни». 
(16+).

23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.20 Т/с «Iнспектор Алекс 
4».
2.10 «Роби бiзнес».
2.40 «Секретнi 
матерiали».
3.30 Х/ф «Вишневi ночi».

НТН

5.25 Х/ф «Лялечка».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
10.30 Т/с «Детективи». 
(16+).
12.00 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства».
13.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
15». (16+).
15.45 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
17.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери».
21.30 Т/с «CSI: 
безсмертя». (16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Пiд куполом 
3». (16+).
0.40 Т/с «Той, що читає 
думки 5». (16+).
2.30 «Свiдок».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.10 «РечДОК».
3.55 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.45 «Правда життя. 
Професiї».

УТ-1

6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга 
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути.
11.00 Фольк-music.
12.20 Книга.ua.
12.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Переслiдування 
12,5 км. (чоловiки).
14.00 Т/с «Ейфель. 
Правдива iсторiя».
15.55 Погода.
16.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. 
Переслiдування 10 
км. (жiнки).
17.00 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
18.30 Чоловiчий клуб.
19.00 Погода.
19.15 Музична весна на 
Першому.
21.00 Новини.
21.30 Музична весна на 
Першому.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Життєлюб.
0.00 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.

2.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 
км. (жiнки).
3.50 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток».
4.40 Надвечiр̀ я. Долi.
5.35 Новини.

Канал "1+1"

6.35 «Грошi».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «ТСН».
11.00 «Свiтське життя».
12.00 «Одруження 
наослiп 3».
13.30 «Голос країни 7».
15.40 «Вечiрнiй 
квартал».
17.35 «Розсмiши 
комiка. Дiти 2».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй 
квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Концерт Потапа i 
Настi. Золотi кити».
1.30 «Недiля з 
Кварталом».
4.45 «ТСН».
5.30 Комедiя «Звичка 
розлучатися». (16+).

Iнтер

5.00 «Подробицi» - 
«Час».
5.45 М/ф.
6.20 Х/ф «Покровськi 
ворота».
9.00 «Україна вражає».
10.00 «Лариса 
Голубкiна. Я тебе 
нiколи не забуду».

11.00 Х/ф «Гусарська 
балада».
13.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг».
14.50 Х/ф «Люблю 9 
березня».
16.15 Т/с «Крапля 
свiтла», 1-4 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Творчий вечiр 
Костянтина Меладзе 
«Останнiй романтик».
23.15 Х/ф 
«Доторкнутися до 
неба». (16+).
1.10 Х/ф «Довiра». 
(16+).
3.00 Х/ф «Гусарська 
балада».
4.25 «Лариса Голубкiна. 
Я тебе нiколи не 
забуду».

Канал "Україна"

7.00 Сьогоднi.
7.15 Зоряний шлях.
9.10 Т/с «Сила серця». 
(16+).
13.00 Т/с «Дружини на 
стежцi вiйни».
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Дружини на 
стежцi вiйни».
17.10 Т/с «Школа 
проживання», 1 i 2 с. 
(16+).
19.00 Сьогоднi.
19.40 Т/с «Школа 
проживання». (16+).
21.45 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза янголiв».
0.10 Х/ф «Чудова 
Анжелiка».
2.00 Х/ф «Анжелiка i 
король».

3.45 Сьогоднi.
4.25 Зоряний шлях.

СТБ

7.35 «Караоке на 
Майданi».
8.35 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде 
смачно!»
9.55 «Холостяк 7».
12.10 «МастерШеф 
Дiти 2».
19.05 «Україна має 
талант! Дiти 2».
22.10 Т/с «Коли ми 
вдома».
23.50 «Давай 
поговоримо про секс 
3».
1.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

2.55 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Хай живе 
король Джулiан».
7.10 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.00 Kids̀  Time.
8.05 Ревiзор Спешл.
10.00 Таємний агент.
11.25 Таємний агент. 
Пост-шоу.
13.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
15.25 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек 2».
19.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3». (16+).
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4». (16+).
22.45 Х/ф «Новачок». 
(16+).

0.35 Х/ф «Красунi в 
бiгах».
2.45 Зона ночi.

ICTV

4.45 Факти.
5.05 Х/ф «Живеш 
тiльки двiчi».
7.00 Дивитись усiм!
7.55 М i Ж.
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу. 
Дайджест.
10.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «На трьох». 
(16+).
14.10 Х/ф 
«Апокалiпсис». (16+).
16.35 Х/ф «Форсаж». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Форсаж 4». 
(16+).
22.00 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт». (16+).
23.55 Х/ф «Рейс». (16+).
2.20 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
10.45 «Top Gear».
11.50 Х/ф «Капiтан 
Грiм». (16+).

13.50 21 тур 
ЧУ з футболу: 
«Чорноморець» - 
«Сталь».
16.00 Х/ф «Кiкбоксер 2: 
Дорога назад». (16+).
17.50 Х/ф «Кiкбоксер 4: 
Агресор». (16+).
19.30 Х/ф «Кiкбоксер 5: 
Вiдплата». (16+).
21.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо». (16+).
22.55 Х/ф «2012: Судний 
день». (18+).
0.25 Х/ф «Доказ 
смертi». (18+).
2.25 «Секретнi 
матерiали».
3.15 Х/ф «Чотири листи 
фанери».

НТН

5.45 Х/ф «Тiнi зникають 
опiвднi».
11.30 «РечДОК».
13.50 «Склад злочину».
15.25 Т/с «Детективи». 
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «У зонi 
особливої уваги». (16+).
21.20 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан». (16+).
23.15 Х/ф «Замiна 2: 
Останнiй урок». (16+).
1.00 Х/ф «Мадам Iрма». 
(16+).
2.45 «Свiдок».
3.15 «Випадковий 
свiдок».
3.25 «РечДОК».
4.10 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.35 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ

У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

РЕМОНТ 
Ремонт холодильників 
на дому, закупка 
несправних 
холодильників, продаж б/у.

(066) 021-22-18, (073) 156-36-99

До уваги багатодітних 
родин Приірпіння! 

Інформуємо, що до 
служби у справах 
дітей та сім’ї 
Ірпінської міської 
ради надійшли 
бланки посвідчень 
батьків та дітей з 
багатодітної сім’ї, 
які тривалий час були відсутні.

На сьогодні в Ірпеня, Ворзелі, Госто-
мелі та Коцюбинському зареєстровано 
644 багатодітні родини, вони виховують 
2116 дітей, з них: 41 родина, яка виховує 5 
і більше дітей. З початку 2017 р. кількість 
багатодітних родин зросла на 17 родин.
Відповідно до ст. 13 Закону України 

«Про охорону дитинства» батькам і дітям 
з багатодітних сімей видаються посвідчен-
ня – документи, що підтверджують статус 
багатодітної сім’ї і дітей з таких сімей та їх 
право на отримання пільг. Посвідчення ді-
тям із багатодітної сім’ї видаються з шести 
років. У разі досягнення дитиною 14-річ-
ного віку в посвідчення вклеюється нова 
фотокартка. 
Строк дії посвідчень визначається ок-

ремо для кожної багатодітної сім’ї і вста-
новлюється з урахуванням перебуван-
ням в сім’ї не менше трьох дітей у віці 
до 18 років. Строк дії посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї, яка досягла 18 років, 
продовжується, якщо вона навчається на 
денній формі навчання у загальноосвіт-
ньому, професійно-технічному та вищому 
навчальному закладі, але не довше ніж 
до досягнення нею 23 років згідно з Зако-
ном України «Про охорону дитинства» від 
16.06.2011 р. №3525 – VI (набув чинності 
з 1 січня 2012 р.).
Оскільки посвідчення дає право на 

отримання певних пільг (для дітей – бе-
зоплатний проїзд у транспорті тощо), які 
потребують постійного пред’явлення ори-
гіналу посвідчення, батьки та діти, на ім’я 
яких видано посвідчення, несуть відпові-
дальність за збереження та належне корис-
тування цим документом.

Служба у справах дітей та сім’ї

Новые автомобили
KIA, OPEL, ZAZ, Chevrolet, Chery 
в рассрочку от автосалона. 

БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ 
(093) 513-43-74, (094) 906-20-36

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
КОНКУРС НА 
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 
ПОСАДИ
Гостомельська селищна рада оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади 
начальника відділу державного архітектур-
но-будівельного контролю
Вимоги до кандидата: 

– вища освіта (будівельна, архітектура 
або право) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістр, спеціаліст;

– досвід роботи в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях 
пов’язаних з галуззю будівництва

– не менш як три роки або на керівних 
посадах в іншій сфері не менш як п’ять ро-
ків; 

– знання вимог законодавства з питань 
здійснення державного архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду.
За довідками звертатись в Гостомель-

ську селищну раду: с. Гостомель, вул. Свя-
то-Покровська, 220 (каб. 3), або за тел.: 
(04597) 32–007.
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УВАГА! УВАГА! Розпочато міський конкурсний Розпочато міський конкурсний 
відбір вчителів початкових класів для відбір вчителів початкових класів для 
стажування у м. Борна (Німеччина)стажування у м. Борна (Німеччина)
Беріть участь у конкурсі і мати-

мете можливість популяризувати 
педагогічний закордонний досвід, 
кращі його надбання, з метою по-
ширення цього досвіду в школах 
Приірпіння!
Ірпінська міська рада, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України разом з Управ-
лінням освіти і науки Ірпінської 
міської ради оголошує конкурс 
для вчителів початкової ланки 
«Учитель, який прагне змін». 

Конкурс проходить у 
два відбіркові етапи:

I етап – 1–14 березня 2017 р. 
II етап –16 березня 2017 р.
Оприлюднення результатів 

конкурсу – 17 березня 2017 р.
На першому етапі (відбірко-

вому) члени журі розглядають та 
оцінюють матеріали, надіслані на 
конкурс.
На другому етапі проводять-

ся конкурсні випробування, які 
включають роботу над проблем-
ною ситуацією у формі групової 
роботи та особистого спілкування 
учасників конкурсу з представни-
ками журі.
Три конкурсанти, які набрали 

найбільшу суму балів, допуска-

ються до участі у закордонному 
стажуванні у школі-гімназії ні-
мецького міста Борна.

Умови участі у конкурсі:
Громадянство – Україна.
Освіта – вища фахова.
Педагогічний стаж – від 3 років.
Заява та анкета про участь у 

конкурсі.
Комплект матеріалів, зазначе-

них у Положенні.
Заяви, анкети та комплекти 

конкурсних матеріалів подаються 
до 14 березня 2017 р. на електро-
нну адресу: konkursirpin@gmail.
com.
Контактні телефони: (050) 387-

91-48; (098) 772-30-86; (04597) 
63-588. Детальна інформація: 
irpin-nmc.kiev.sch.in.ua. 

Управління освіти і науки ІМР

 НА ДОЗВІЛЛІ

УТ-1

6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.05 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Золотий гусак.
7.25 Життєлюб.
8.10 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Iгор Бiлозiр. На 
зламi епох».
9.45 Спогади.
10.20 Театральнi сезони.
11.00 Мистецькi iсторiї.
11.25 Фольк-music.
12.30 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
14.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Одиночна змiшана 
естафета.
15.25 Погода.
15.35 Твiй дiм 2.
16.05 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
17.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Змiшана естафета.
19.15 Погода.
19.25 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор».
20.15 Погода.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.

21.25 Д/ф «Сушi на 
експорт».
21.50 Що там з 
Євробаченням?
22.25 Арт-Клуб 38.
22.50 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування 12,5 
км. (чоловiки).
3.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
VIII етап. Переслiдування 
10 км. (жiнки).

Канал "1+1"

7.00 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь».
10.00 «Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя».
14.55 «На ножах».
16.40 Т/с «Життя пiсля 
життя». (16+).
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.15 Комедiя «Ми купили 
зоопарк».

1.35 «Аргумент Кiно».
2.20 Комедiя «Ми купили 
зоопарк».
5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

5.15 Х/ф «Дайте книгу 
скарг».
6.50 М/ф.
7.40 «Подробицi» - «Час».
8.10 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
12.00 «Орел i решка. 
Ювiлейний сезон».
12.50 Т/с «Хай говорять», 
1-4 с. (16+).
16.10 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене», 1-4 с. 
(16+).
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Х/ф «Гнiздо горлицi». 
(16+).
23.35 Х/ф «У Париж!»
2.05 Х/ф «Доторкнутися до 
неба». (16+).

Канал "Україна"

6.50 Сьогоднi.
7.40 Зоряний шлях.

9.20 Т/с «Iлюзiя щастя». 
(16+).
13.10 Т/с «Школа 
проживання». (16+).
17.00 Т/с «Випробування 
вiрнiстю», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Випробування 
вiрнiстю». (16+).
21.30 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене». (16+).
23.20 Реальна мiстика.
2.50 Т/с «Райське мiсце», 
41-44 с. (16+).
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ

5.50 «Все буде добре!»
7.45 «Холостяк 7».
9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на 
Майданi».
10.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.55 «Україна має талант! 
Дiти 2».
16.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
18.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 4».
0.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал

3.05 Зона ночi.
5.50 Kids̀  Time.
5.55 М/с «Хай живе король 
Джулiан».
7.15 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
8.30 Kids̀  Time.
8.35 Т/с «Однаждi в казцi».
12.15 М/ф «Сезон 
полювання 3».
13.50 М/ф «Шрек 2».
15.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3». (16+).
17.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4». (16+).
19.00 Х/ф «Дiм Великої 
Матусi».
21.00 Х/ф «Дiм Великої 
Матусi 2». (16+).
22.55 Х/ф «Дiм Великої 
Матусi: Який тато, такий 
син». (16+).
1.05 Х/ф «Дружина 
напрокат». (16+).

ICTV

5.50 Факти.

6.15 Х/ф «На таємнiй 
службi Її Величностi». 
(16+).
8.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.35 Х/ф «Форсаж». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Форсаж». (16+).
14.40 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт». (16+).
16.35 Х/ф «Форсаж 4». 
(16+).
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою.
20.30 Х/ф «Примарний 
гонщик». (16+).
22.55 Х/ф «Примарний 
гонщик 2. Дух помсти». 
(16+).
0.30 Х/ф «Рейс».
2.40 Т/с «Прокурори». 
(16+).

Канал "2+2"

6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Роби бiзнес».
9.00 Бушидо.
10.40 Х/ф «Кiкбоксер 3: 
Мистецтво вiйни». (16+).
12.25 Х/ф «Кiкбоксер 4: 
Агресор». (16+).

14.05 Х/ф «Кiкбоксер 5: 
Вiдплата». (16+).
15.50 Х/ф «Боксер». (16+).
17.30 Х/ф «Морський 
пiхотинець 3: Тил». (16+).
19.20 21 тур ЧУ з футболу: 
«Зоря» - «Шахтар».
21.30 ПроФутбол.
23.35 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.50 Х/ф «Вiдьма».

НТН

5.35 Х/ф «Асса». (16+).

8.20 Т/с «Дiти Арбата». 

(16+).

13.25 Х/ф «У зонi 

особливої уваги». (16+).

15.15 Х/ф «Невиправний 

брехун».

16.45 «Легенди карного 

розшуку».

19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростовi». (16+).

22.40 Х/ф «Експеримент». 

(18+).

0.30 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан». (16+).

2.15 «Таємницi 

кримiнального свiту».

НЕДІЛЯ, 12 березня

ТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯТЕЛЕПРОГРАМА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ

Ірпінський міський 
комітет політичної 
партії «Дітей війни»

сердечно поздоровляє 
Марію Карпівну Дубницьку, 

секретаря Гостомельської селищної 
ради, із 80-річчям.

Мрій Ваших юних прекрасний сад
дарує плоди у вісімдесят!
За працю всю, усі знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння –
подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,
а дерево життя зростає і цвіте!

Голова партії І.С. Руришин

Вітаємо з Днем 
народження

Вікторію Ковальову

Нехай Вас завжди в теплім домі 
Чекають люблячі серця. 
Бажаємо не знати втоми,
Доводить справи до кінця. 
А щоб чудове Ваше свято 
В душі лишило добрий слід, 
Прийміть від нас оцю присвяту 
Й живіть, як мінімум, сто літ.

Колектив «Ірпінського вісника»

Вітаємо з днем 
народження

Андрія Анатолійовича Величка, 
головного спеціаліста відділу по роботі зі 
зверненнями громадян 
Олену Сергіївну Дударенко, головного 
спеціаліста відділу інвестицій та 
соціально-економічного розвитку
Тетяну Миколаївну Бондарчук, 
головного спеціаліста відділу економіки
Як хочеться подарувати долю 
і прихилить до вас весь білий світ, 
Щасливі щоб були в близькому колі
Багато довгих і яскравих літ! 
Благополуччя зичимо й удачі, 
Здоров’я, радості, натхнення і краси!
І щоб в любові не пізнать нестачі, 
І щоб на справи вистачало сил!
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА 
СЕСІЯ СЬОМОГО 
СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №1855-
28-VII 23 лютого 
2017 року м. Ірпінь 
Про надання пільг 
по сплаті земельного 
податку в м. Ірпінь
Розглянувши звернен-

ня суб’єктів господарю-

вання та відповідно до 
статті 284.1 Податкового 
кодексу України, керу-
ючись Законом України 
«Про місцеве самовряду-
вання в Україні», міська 
рада  
ВИРІШИЛА:
1. Надати пільги по 

сплаті земельного подат-
ку на 2017 рік суб’єктам 
господарювання за зе-

мельні ділянки в м. Ір-
пінь, згідно з додатком 1.

2. Це рішення опри-
люднити на офіційному 
сайті Ірпінської міської 
ради.

3. Ірпінському відді-
ленню Вишгородської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області забезпечити над-
ходження до доходної 
частини міського бюдже-

ту земельного податку 
відповідно до цього рі-
шення.

4. Контроль за вико-
нанням цього рішення 
покласти на постійну де-
путатську комісію з пи-
тань бюджету, фінансів, 
цін та ціноутворення.

Міський голова 
В.А. Карплюк

Додаток №1до рішення № 1855-28-VIІ 28 сесії VІІ-го скликання 
Ірпінської міської ради від 23 лютого 2017 року

Пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік

N з/п
Категорія земель / 

Цільове призначен-ня 
земель

Ставки земельного податку для всіх категорій 
земельних ділянок, крім тих, які перебувають у 

користуванні (на праві постійного)

Ставки земельного податку за земельні ділянки, які 
перебувають у користуванні (на праві постійного)  
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1.  Землі рекреаційного та 
оздоровчого призначення 
- для дитячих закладів оз-
доровлення та відпочинку 
санаторного типу.

- - - 3 92,3 0,23
з 1 січня 

по 31 
грудня

2. Землі громадського при-
значення - для національ-
них спілок письменників.

- - - 5 90,0 0,5
з 1 січня 

по 31 
березня

Міський голова В.А. Карплюк. Начальник фінансового управління Є.В. Данилюк
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КОЛИ ГОРІЛА КОРЮКІВКА –КОЛИ ГОРІЛА КОРЮКІВКА –
заграву було видно за десятки кілометрівзаграву було видно за десятки кілометрів
До редакції журналу «Оксамит» надійшов лист. Великоформатний конверт мав значний 
вміст: газетні публікації, буклет і кілька аркушів написаного гарним розбірливим 
почерком тексту. Це був відгук на статтю «Наймасштабніша трагедія другої світової 
війни» про події 1-2 березня 1943 р. Тоді місто Корюківка Чернігівської області було 
знищено вщент, а близько 7 тис. жителів розстріляно і спалено заживо у будівлях, куди їх 
загнали фашисти.

Авторкою цього листа 
була Діна Степанівна Корні-
євська, жителька Корюківки, 
свідок отих трагічних подій, 
про які йшлося у публікації. 
Діна Степанівна, зокрема, 

написала: 
«Вельми вдячні Вам за 

пам’ять про Корюківську траге-
дію. Ця тема нам, свідкам тра-
гедії 1943 р., болюча й досі. І 
нас, до слова, залишилося вже 
небагато… 
На жаль, командир парти-

занського з’єднання О.Ф. Фе-
доров жодним словом не 
обмовився про жертв Корю-
ківської трагедії у своїх трьох 
(!) випусках книги “Підпіль-
ний обком діє”, не зміг своє-
часно посприяти будівництву 
Меморіалу всім спаленим се-
лам України, який планували 
звести у Корюківці на початку 
1980-х рр. Навіть було за-
тверджено його проект, але 
через Чорнобиль так нічого й 
не відбулося…
А Корюківка підіймалася з 

попелу важко і довго...»

НЕПРОСТА ІСТОРІЯ 
ОДНІЄЇ СВІТЛИНИ 

…І вже зовсім скоро одно-
го погожого серпневого дня 
я стояла на порозі Корюків-
ського історичного музею. 
Назустріч вийшла привітна, 
чепурна жінка. Вмить за-
уважила її теплий і водно-
час мудрий погляд. Це була 
Діна Степанівна Корнієвська, 
зовсім не схожа на 86-літню 
бабусю, хіба що ціпок у руці 
вказував на недугу. Ми об-
нялися, мов давні знайомі. 
Затим слухали екскурсію, яку 
проводили для нас співробіт-
ники музею.
Вдивлялася у фотографії, 

розглядала вітрини й експо-
нати. Думала, як же далеко 
ми зайшли за роки радян-
ської системи та гаданої не-
залежності у знищенні наці-
ональної пам’яті. В Україні 
й досі мало знають про те, 
що сталося на початку вес-
ни 1943 р. на Чернігівщині, 
надто довго замовчували 
правду про жорстоке масо-
ве вбивство мирних жителів 
поліського містечка. З цього 
приводу Діна Степанівна роз-
повіла історію, що сталася з її 
чоловіком Олександром Кор-
нієвським.

– Як почалася війна, Олек-
сандр уже був помічником 
командира взводу управ-
ління 3-го дивізіону 49-го 
червоноармійського полку 
19-ї армії. До цього півроку 
навчався за спеціальністю 
«Аерофотозйомка-розвід-
ка». У вересні під час бою 
під Ярцево Олександра було 
поранено. Але підлікувався 
у медсанбаті і знову в бій. А 
матері в Корюківку вже при-
йшла похоронка…
У жовтні 1941 р. на Смо-

ленщині німці оточили 19-ту 
армію та взяли в полон де-
сятки тисяч червоноармійців. 
Серед них був і Олександр. 

– Жахливі випробування 
випали на долю мого майбут-
нього чоловіка, – продовжує 
розповідь моя візаві. – Холод, 
голод, людські смерті… Май-
же вся війна – в полоні, по-
тім визволення, фільтрація, 

робота перекладачем при 
військовій адміністрації у Ні-
меччині, демобілізація...
Навесні 1947 р. Олек-

сандр Корнієвський повер-
нувся до рідної Корюківки, де 
на місці тихого поліського мі-
стечка побачив згарище, що 
встигло зарости дикими ча-
гарниками. Куди йти? Матір і 
бабусю вбили, сестра загину-
ла у блокадному Ленінграді, 
батька, відомого кобзаря і 
майстра музичних інструмен-
тів Олексадра Самійловича 
Корнієвського, ще у 1937-му 
заарештовано «за націоналіс-
тичні пісні».
Олександра ноги самі 

понесли на рідний куток – 
вул. Пролетарську. Замість 
хати – згарище. Поруч – су-
цільна руїна. Тільки якась ха-
тинка, зліплена нашвидкуруч. 
Постукав.
– Хто там? – озвався жіно-

чий голос.
– Шура Корнієвський!
– Живий!?
Сусіди впізнали, відчини-

ли, обняли…
Поселився у їхньому по-

гребі. І взявся фотографувати 
своє спалене місто: кожен ку-
точок, могили, згарища, руї-
ни. А ще – дивом уцілілих лю-
дей біля втрачених домівок, 
їхні тимчасові житла-курені. 
Але невдовзі його викликали 
до НКВС.

– На кого працюєте? – за-
питував раз по раз енкаве-
дист. 

– Ні на кого! – відповідав 
Корнієвський. – Фотографую 
для історії. Колись Корюківка 
відбудується і людям буде ці-
каво дізнатися, що залишили 
фашисти після себе на нашій 
землі… 

– Жодних фотографій! Це 
може погано для вас закінчи-
тися...
Після знищення негативів 

хтозна-як на одній із плівок 
зберігся один-єдиний «пей-
заж» згарища. 

– Через деякий час Олек-
сандр зробив світлину, – за-
вершувала Діна Степанівна. 
– Згодом цей історичний фо-
тознімок потрапив до музею 
і його побачив світ. Але імені 
автора ніхто вже не згаду-
вав… 
Тепер Діна Степанівна 

хоче віддати належну шану 
вже покійному чоловікові, на-
магається повідати всій Украї-
ні, що саме її чоловік зробив і 

оприлюднив свого часу такий 
важливий історичний знімок, 
що мав він енциклопедичні 
знання, був талановитим гра-
вером, художником, фото-
графом, столяром, а головне 
– високоморальною поряд-
ною людиною.

Та заграва 
пожарища 
виднілася за 
декілька десятків 
кілометрів
Полишаємо музей і пов-

ним складом нашої невелич-
кої делегації їдемо на місце, 
де мав би бути Меморіал 
жертвам трагедії та усім спа-
леним селам України. Йде-
мо дерев’яним місточком до 
урочища Гай. У 2013 р. тут 
відбулася церемонія перепо-
ховання 16 трун з останками 
230 жертв трагедії. На думку 
приходять слова, які прочита-
ла в аналітичному звіті щодо 
результатів цих страшних 
пошуків: «Серед загиблих пе-
реважають останки жінок та 
дітей. Чоловіки представлені 
переважно людьми похилого 
віку…» 
Символом злочинів на-

цистської Німеччини на оку-
пованій території СРСР ра-
дянська пропаганда обрала 
білоруську Хатинь, а трагічні 
події української Корюківки 
в березні 1943 р. не мали 
права на розголос. А Україна 
втратила 1377 сіл, спалених 
разом із жителями. Досі ця 
незагоєна рана вимагає не-
упередженої оцінки та увіч-
нення пам’яті невинно убієн-
них. Зауважу, що у доповідях 

партизанів до Москви ніде 
не згадувалося про знищення 
жителів і спалення Корюківки 
1-2 березня та каральну «за-
чистку» 9 березня 1943 р.

…Стоїмо у центрі міста. 
Діна Степанівна показує, де 
саме була аптека, в одній із 
кімнат якої вони мешкали 
з мамою (вона працювала 
провізором) та молодшою 
сестрою. Поряд – будинок 
жандармерії, церква, ресто-
ран… 
Пізно ввечері у затишній 

оселі Діни Степанівни ми 
продовжуємо нашу розмову. 
Слухаю і переживаю події 
того далекого минулого ра-
зом із оповідачкою.

– 27 лютого 1943 р. вно-
чі ми почули стук у вікно. Це 
були партизани. Як вони по-
трапили в центр міста непо-
міченими – не знаю. У вікнах 
поставили кулемети і поча-
ли стріляти. У жандармерії 
знаходився гарнізон мадяр, 
7  німців і 95 заарештованих. 
Поки партизани стріляли, ми 
лежали на підлозі. Коли все 
стихло, партизани забрали 
звільнених і відійшли до лісу. 
А ми побігли на окраїну міста 
до знайомих. У їхньому бу-
динку вже було близько двох 
десятків наших односельців. 
Там переховувалися дві ночі.
Хотілося їсти, і мама вирі-

шила піти додому, – згадує 
Діна Степанівна. – А нам на-
казала не виходити з будин-
ку. Та ми її не послухалися. 
Нам теж кортіло додому і ми 
слідом за нею дійшли аж до 
центру, не зустрівши доро-
гою жодної душі. Налякані 
люди сиділи в льохах, схро-
нах або ж на околиці міста. 

Тамара МАРКЕЛОВА

Раптом назустріч виїхала 
машина і її водій крикнув: 

– Мерщій тікайте, зараз 
будуть палити все!
І вже за мить побачили, 

як палають будинки на краю 
міста, звідки ми щойно при-
йшли, як чуються несамовиті 
крики… 
Ми ж дивом залишилися 

живі. 
Побігли до сусідки, яка 

розповіла, що бачила німців, 
котрі зганяли людей у рес-
торан і там їх убивали. Ми 
спустилися в льох, стали під 
стіною, його ляда залиша-
лася відкритою. Нас охопив 
жах, волосся від страху стало 
дибки, передати цей стан я і 
досі не можу, – вражає прав-
дою моя оповідачка. – Так 
пройшов день 1 березня, ніч, 
день 2 березня… Холод нас 
пронизував льодяний, ми 
задубіли й вирішили якось 
рятуватися. У повітрі стояв 
запах горілого, тож ввечері 
ми вирішили повзти туди, де 
був вогонь. 
Сусідка помітила: «Он бу-

динок догорає, а куток його 
уцілів – сховаємося там». Пе-
ребули ще одну ніч. Найбіль-
ше боялися, що місто оточе-
не, і нас помітять гітлерівці…

3 березня побачили зна-
йому на ім’я Горпина, яка 
звернулася до нас: «Вилазь-
те, вже не вбивають. Сідай-
те на воза, поїдемо у село 
Сахутівку». Жителі Сахутівки 
прийняли багатьох біженців, 
терпіли нас, годували, поїли, 
співчували. Мені досі болять 
ці спогади, – завершує Діна 
Степанівна.
Згодом стало відомо, що 

п’ятеро корюківців врятува-
лося під трупами у рестора-
ні, де карателі розстріляли 
близько 600 мирних жите-
лів. Коли горіла Корюківка, 
заграву було видно у Щорсі, 
Сосниці – за декілька десятків 
кілометрів.

9 березня загін карателів 
навідався до Корюківки ще 
раз, щоб знищити тих, хто 
повернувся з лісу чи з інших 
схронів. Помста нацистів жи-
телям Корюківки за дії парти-
зан була нещадною...
Краєзнавець, генерал-ма-

йором запасу МНС, керівник 
Корюківського відділення то-
вариства «Чернігівське зем-
ляцтво» у Києві Василь Євдо-
кимович Устименко видав у 
2013 р. документально-пу-
бліцистичну книгу «У кожно-
го своя правда. Істина одна. 
Корюківка: довічний біль». 
Це історичне дослідження 
шукає правдиві відповіді 
на запитання: чому сталася 
трагедія і чи можливо було 
упередити таку кількість зака-
тованих. Невеличкий наклад 
– 500 примірників, але вклад 
у справу збереження пам’яті 
про ті події величезний.
Знищення протягом двох 

днів (1-2 березня 1943 р.) 
німецькими загарбниками та 
їх союзниками понад 6700 
мирних жителів Корюківки на 
Нюрнберзькому процесі наз-
вано наймасштабнішою тра-
гедією Другої світової війни. 
Однак згадки про цю страшну 
подію – величезна рідкість у 
працях про Другу світову вій-
ну. Вона не згадувалася на-
віть у шкільних підручниках.

…Діна Степанівна Кор-
нієвська мріяла про те, щоб 
про Корюківську трагедію 
хтось із сучасних романістів 
написав художній твір. Аби 
переклали його багатьма мо-
вами й ожили її колись по-зві-
рячому закатовані односель-
ці – від немовлят і до літніх 
людей. Аби пам’ять про них 
жила вічно.
Сьогодні разом із жертва-

ми тих трагічних подій ми 
вшановуємо пам’ять самої 
Діни Степанівни Корнієв-
ської, яка відійшла у вічність, 
але залишила нащадкам 
безцінні свідчення. Пам’ятай-
мо, щоб не повторилося!

Згарища Корюківки. Фото Олександра Корнієвського. 1947 рік

ЕПОХА І ЛЮДИ
Українська православна 
церква Київського 
патріархату

Парафія Покрова Божої 
Матері у м. Ірпінь

(Храм розташований 
по вул. Котляревського 
у Покровському парку, 
напроти Алеї Слави)

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖІНЬ 
НА БЕРЕЗЕНЬ 

1 – ср, 17:00 
Великий покаянний Канон 
Андрія Критського
2 – чт, 17:00 
Великий покаянний Канон 
Андрія Критського
4 – сб, 17:00 
Вечірнє богослужіння 
5 – нд, 8:45 
Літургія. Неділя Торже-
ства православ’я 
8 – ср, 9:00 
Пасія 1. Страсті Христові 
(від Матвія)
11 – сб, 9:00 
Парастас. Поминання 
спочилих
12 – нд, 8:45 
Літургія. Святителя Григо-
рія Палами арх. Фессало-
нікійського
15 – ср, 9:00 
Пасія 2. Страсті Христові 
(від Марка)
18 – сб, 9:00 
Парастас. Поминання 
спочилих
19 – нд, 8:45 
Літургія. Неділя Хрестопо-
клонна
22 – ср, 9:00 
Пасія 3. Страсті Христові 
(від Луки)
25 – сб, 9:00 
Парастас. Поминання 
спочилих
26 – нд, 8:45 
Літургія. Преподобного 
Іоанна Ліствичника
29 – ср, 17:00 
Великий покаянний Канон 
Андрія Критського (стоян-
ня Марії Єгипетської)
31 – пт, 17:00 
Пасія 4. Страсті Христові 
(від Іоанна) 
З 11 березня 
відновлюються заняття 
Недільної школи (щосуботи 
з 11:00 до 12:30).

Зліва направо: Маркелова Т.І., Корнієвська Д.С.

***
Весна розбила 

дзеркало об брук.
В його уламки 

задивились хмари,
Сповільнивши 

над ними вічний рух
За небокрай, 
що світлим літом марить.
Розпачливо 

розплакалась весна,
У траур одягла 

старі тополі,
Із сумом одягнула далина
Густу вуаль 

дощу на видноколі.
А полудень 

схмурнів і потьмянів,
Та приземлився 

березневий вітер –
Хустинку 

з нерозтоплених снігів
Їй простягнув 

і ніжнослізки витер.
Повіки сірих хмар 

здригнулись вмить,
Здивовано в безбарвний 

світ розкрились –
І сонце 

на заплакану блакить
Сипнуло промені 
й в уламках заіскрилось.
Ганна ПРИХОДЬКО, Ірпінь
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В ІРПІНСЬКИХ САДОЧКАХ В ІРПІНСЬКИХ САДОЧКАХ 
формуються групи вихідного дняформуються групи вихідного дня

Шановні матусі і 
татусі маленьких 
чомучок, 
дослідників, 
непосидюнчиків, 
стрибунців! 
Запрошуємо Ваших дітей 

у групи вихідного дня. Дана 
форма організації забезпе-
чення дошкільною освітою є 
актуальною в нашому місті, 
де більшість батьків у ці дні 
зайнята. 
Наші педагоги знайдуть 

індивідуальний підхід до 
кожної дитини, допоможуть 
налагодити дружні стосунки 

в дитячому колективі, дадуть 
можливість самовиражатися 
та розвиватися відповідно 
до індивідуальних особли-
востей та рівня розвитку, 
діти матимуть можливість 
отримати досвід спілкуван-
ня з однолітками і навики 
соціальної адаптації серед 
інших дітей, що допоможе в 
майбутньому швидше і лег-
ше адаптуватися в дитячому 
колективі.
Ми пропонуємо 
організацію 
життєдіяльності дітей з 
використанням сучасних 
інноваційних технологій:

– Інтелектуально-мовлен-
нєвий розвиток (методика 
Н. Гавриш використання ко-

ректурних таблиць). Техно-
логія покликана допомогти 
дітям усвідомити систем-
ність, цілісність реально 
мінливого світу, підвести до 
елементарного розуміння 
загальних законів буття, про 
взаємозв’язок усього суттє-
вого. Максимально реалізу-
вати пізнавальну активність 
дітей під час дослідницької 
роботи та сприяти форму-
ванню компетентності, ак-
тивності, ініціативності, кре-
ативності, самостійності. 

– Розвиток творчої уяви у 
дітей (методика Л. Фесюко-
вої). Це оригінальна мето-
дика роботи з казкою з вико-
ристанням нетрадиційного 
підходу до навчання. Нетра-
диційно – це означає навчити 
дітей оригінально, незвично, 
по-своєму не тільки сприй-
мати зміст казки, але й твор-
чо перетворювати хід подій, 
придумувати різні закінчен-
ня, вводити непередбачувані 
ситуації, змішувати декілька 
сюжетів в один… У своїй ме-
тодиці Л. Фесюкова широко 
використовує методи ТРВЗ.

– Логіко-математичний 
розвиток (логічні блоки Дь-
єнеша, Палички Кюізенера). 
Ігри з блоками Дьєнеша 
наочній знайомлять дітей з 
формою, кольором та роз-
міром об’єкту, з елементар-
ними математичними уяв-
леннями. Палички Кюізенера 
допоможуть подати складні 
абстрактні математичні по-

няття у доступній дітям фор-
мі, оволодіти способами дій, 
необхідних для виникнення 
у дітей елементарних мате-
матичних уявлень. Вправи з 
цим матеріалом розвивають 
у дітей логічне та аналітичне 
мислення (аналіз, порівнян-
ня, класифікацію, узагаль-
нення), творче мислення, а 
також пам’ять, увагу, уяву.

– Використання оздоров-
чих технологій терапевтич-
ного спрямування, до яких 
відносяться: арт-терапія, піс-
кова терапія, казкотерапія, 
ігрова терапія, сміхотерапія; 
музична терапія тощо.

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

НАЙПРИРОДНІШЕ

Хто бачив новонарод-женого, той знає, що 
таке щирість. Якщо погано, 
страшно, холодно чи спе-
котно, самотньо чи голодно, 
несподівано чи коли з’яв-
ляються незнайомі відчуття 
у новому маленькому тілі, 
для всього цього є один спо-
сіб повідомлення – гучний 
дзвінкий плач. 
Якщо добре, весело, сухо, тепло, знайомі звуки й за-

пахи поруч, сито і спокійно – лежи собі, споглядай світ, 
рости, усміхайся, рухайся і пробуй звуки на смак. Жодних 
півтонів, натяків, подвійних смислів, маніпулятивних схем, 
лукавства, а тим більше беззмістовного крику не існує.
Для маленької людини плач – це така ж праця, як для 

нас повноцінна пробіжка, скажімо, чи плавання. Невже 
він буде просто так витрачати свої сили, такі необхідні 
для освоєння себе і світу довкола? Ні. Сили зумисне ви-
трачаються для того, щоб мама відгукнулася і зрозуміла 
або вгадала, що треба поміняти, зробити, припинити – чи 
допомогти. 
Дитина просить як уміє, мама намагається зрозуміти. 

Так ми природним чином спів-налаштовуємося і вчимося 
один одного розуміти. У світі раннього дитинства немає 
нічого беззмістовного, як нема «на злість», «нічних концер-
тів», «капризів», «труднощів вродженого характеру», «він 
вередує», «репетує зумисне». Якщо шукати смисл і нама-
гатися зрозуміти, вірити і визнавати свої хиби, спостері-
гати і бути пильним, вгадувати і пробувати, то скоро ці 
двоє – мама і малюк – почнуть розуміти один одного в 
особливий спосіб. І навпаки не тільки неправильно, а жор-
стоко і навіть небезпечно залишати малечу сам-на-сам зі 
своїм плачем і нерозв’язаною проблемою, пояснюючи це 
капризами чи ще гірше – «спробами встановити тут свої 
закони». 
Про це кажуть усі результати міжнародних досліджень 

в царині догляду за новонародженими. Носіть дітей на ру-
ках, обіймайте, цілуйте, годуйте на вимогу, пригортайте, 
бавте – цим неможливо зіпсувати малюка; не «вилізе на 
голову», не звикне до рук, не буде до школи за мамину 
спідницю триматися, не стане матусиним мазунчиком, не 
виросте залежним (як далеко зайшла народна творчість, 
що іще вигадала?).
Відгукуватися на сигнали дитини – це найприродніше, 

що ми, мами, робимо від початку цього світу.
Ольга АДАМОВИЧ

Геній Моцарта розтопив зимуГеній Моцарта розтопив зиму
У залі Ірпінської дитячої музичної школи 23 лютого відбувся 
ІІ Фестиваль фортепіанної музики «Присвята класиці». Звучали 
твори Вольфганга Амадея Моцарта.

Започаткований цей фес-
тиваль у 2016 р. (19.02.16 р. 
– звучала музика Й.С. Баха 
та його синів), ідея і втілення 
належать адміністрації двох 
музичних шкіл – Ірпеня та 
Коцюбинського (директори 
Н.О. Дидикіна, М.В. Него-
люк; завучі Н.Д. Маніва, 
Л.М. Андрухович) – та фор-
тепіанним відділам (оргко-
мітет представляли завіду-
ючі відділами Т.В. Скатова; 
Н.С. Харченко). 
Викладачі двох шкіл-за-

сновниць Т.В. Скатова, 
М.В. Неголюк, Н.С. Харчен-
ко, Н.Д. Маніва, І.О. Білан, 
О.І. Саєнко, В.П. Пінчук, 
В.В. Корнієнко, О.В. Ко-
лісник, Є.Г. Колодяжна, 
М.А. Левкіна, Л.П. Нако-
нечна, А.С. Лук’яненко, а та-
кож викладач ДШМ м. Бучі 
О.С. Лазоренко ретельно 

підібрали і підготували з уч-
нями цікаві твори Моцарта. 
Старовинні менуети 

чергувались із рондо (най-
знаменитіше з них – «Ту-
рецьке рондо»), лунала 
сповнена драматизму п’єса 
№18 з «Альбома 8-річного 
Моцарта» і поряд весела 
мініатюра «Хліб з маслом», 
багато перекладів для фор-
тепіано вокальної та симфо-
нічної музики (варіації на 
тему з опери «Чарівна флей-
та» або арія Фігаро з опери 
«Весілля Фігаро»), старшо-
класники грали сонати і на-
віть концерти.
Музика геніального Мо-

царта тільки на слух зда-
ється легкою, прозорою, 
невимушеною, але для ви-
конавця є випробуванням 
на професіоналізм, тонкий 
смак і вдумливе розуміння 
глибини задуму композито-
ра і стилю епохи.
Про життєвий і творчий 

шлях Моцарта цікаво і зміс-
товно розповідала Людмила 
Миколаївна Карапетян.
Натхненним обрамлен-

ням дитячого концерту 
стало виконання Симфонії 

соль мінор (виконавці Надія 
Скрипчак і Андрій Степанов) 
та феєричне Рондо з Кон-
церту №20 (виконавці Анас-
тасія Лук’яненко і Андрій 
Степанов).
Музика Моцарта пробу-

дила у всіх слухачів живі по-
чуття любові, віри, ніжності, 
прагнення досягти гармо-
нії з небом і з собою. Диво 
спілкування з прекрасним 
відбулося, і гарним вітан-
ням прозвучав написаний у 
цей день вірш поетеси Ла-
риси Пастух «Закоханий ро-
яль». Завдяки музиці ми вже 
23 лютого відчули Весну.

Наталя МАНІВА

КОНЦЕРТ

Два роялі 
на вісім рук!
Запрошуємо 10 березня 
(пт) о 17:00 до зали му-
зичної школи на «Вечір 
фортепіанних ансамб-
лів» (гра в 4, 6 і 8 рук!) у 
виконанні викладачів Ір-
пінської дитячої музичної 
школи Андрія Степанова, 
Анастасії Лук’яненко, 
Надії Скрипчак і Дани 
Буграк.

Закоханий 
рояль
Святкує кохання рояль,
І серце його завмирає,
Звучить в нім то радість, 

то жаль.
Рояль чорно-біло кохає.

І струни виспівують біль,
А, може, – то сумнів надії?
Мелодія в нім звідусіль –
То він про кохання все мріє.

І світло в нім перемага,
І сонце з-за хмари виходить!
Зігріти надію встига
Теплом щирострунних 

мелодій!
Лариса ПАСТУХ

Долаємо страх невдачі 
і починаємо свій бізнес!
Так хочеться почати свою справу або свій проект! Але 
як же страшно зазнати невдачі... Що з цим робити? 
Давайте спочатку розберемося з питаннями: «Що таке 
страх?» і «Звідки він береться?». 

Страх – це емоція. І 
щоб краще зрозуміти, 
як вона з’являється, 
давайте змоделюємо 
ситуацію. У всіх нас 
є «багаж» минулого. 
Це безліч думок щодо 
успішних дій або не-
вдач. Ми перебуваємо 
в теперішньому часі і 
мріємо про можливості 
в майбутньому. Ми ду-
маємо: «Потрібно по-
чати свій бізнес...»
І тут підключається 

наш мозок, основне 
завдання якого – вря-
тувати нас від усіх 
можливих небезпек! 
Яким чином він це робить? Витягує з нашого минулого найстрашніші думки, приклади, 
чутки тощо. Він намагатися попередити нас про можливі небезпеки, лякаючи і навіваючи 
емоцію – страх невдачі. Інакше кажучи, коли ми замислюємося про щось нове, наш мозок 
відповідає на питання: «Що поганого може статися?».
Три способи думати по-іншому

1. У першу чергу потрібно прийняти основне поняття – МАЙБУТНЬОГО НЕ ЗНАЄ НІХТО! 
Навіть ті, хто говорить, що є відсоткове співвідношення успішних і невдалих бізнесів, теж 
нічого не знають, бо в який відсоток потрапить ваш бізнес – їм не відомо. Ваш мозок теж 
не знає – він просто «захищає» вас! Тепер – «цікава фішка»: потрібно змусити наш мозок 
витягнути з минулого позитивні думки – думки про УСПІХ! І зробити це не складно – просто 
замість питання: «Що поганого може статися?» – запитати: «Що хороше МОЖЕ статися?». 
Ось побачите, ваш мозок відповість на це питання безліччю мотивуючих думок!

2. Що таке «НЕВДАЧА»? Ви вирішили створити свій бізнес, і в першу чергу складаєте 
план. План – це поетапна реалізація вашої мети. Але що стається, якщо все йде не за пла-
ном? Правильно, НЕВДАЧА! А якщо за планом, то – УСПІХ! Однак, чи дійсно те, що йде не 
за планом, обов’язково означає невдачі? Можливо, план був неправильно складений і вам 
потрібно мати більше знань та внести корективи: тоді НЕВДАЧА – це ДОСВІД або зворот-
ний зв’язок. З огляду на цей зворотний зв’язок ви можете переробити свій план, підійти до 
питання по іншому, тепер у вас є ДОСВІД – ви знаєте, що не працює! Сприйняття НЕВДАЧІ 
як ДОСВІДУ або ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ не зупиняє вас, а змушує рухатися вперед – пробу-
вати, щоб вийшло!

3. Згадайте, скільки вам років? Серйозно! Середня тривалість життя в нашій країні 70 ро-
ків! І, швидше за все, після 60 років ви хотіли б уже відпочивати, а не працювати. То скільки 
часу вам залишилося до 60? Те, чим ви будете займатися в ці роки, і визначить, наскільки 
успішною людиною ви станете. Не хочу нагнітати і розповідати, скільки часу піде на сон, 
їжу, побутові справи. Повірте – у «сухому залишку» часу зовсім мало. Так що ж – ви будете 
продовжувати боятися невдачі чи почнете будувати ЖИТТЯ ВАШОЇ МРІЇ?

Дмитро ГАЙДАР,
експерт з особистої ефективності, 

засновник проекту «Інструментарій особистої ефективності»

ГРУПИ ВИХІДНОГО 
ДНЯ формуються 
в дошкільних 
навчальних закладах: 
№1 «Лісова пісня» 
(вул. Ярославська, 7; 
тел.: 54-648), 
№6 «Радість» (вул. Миру, 
1-а; тел.: 63-138), 
№4 «Казка» (пр. Героїв, 
1; тел.: 92-653),
№17 «Веселка» 
(смт Гостомель, вул. Ре-
кунова, 3-б; 
тел.: 31-668),
№24 «Світлячок» (смт Ко-
цюбинське, 
вул. Пономарьова, 20; 
тел.: 72-653).
Вартість перебування 
дитини в групі 
вихідного дня – 
250 грн на місяць.

Фото: В. Шилов
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ЧИ ВАРТО 
народжувати 
у Ворзелі?

Досить часто ірпінські 
дівчата – майбутні 
мами – задаються 
питаннями: де 
народжувати? скільки 
це коштуватиме? які 
мають бути умови? 

Ірпінський блогер 
Маріель Славська, яка 
останнім часом висвіт-
лює роботу місцевих 
навчальних та медичних 
закладів, поїхала до 
пологового будинку у 
Ворзель. Не зважаючи 
на різні коментарі в со-
ціальних мережах і чутки 
на вулиці, найкращий 
варіант – переконатися 
в усіх аспектах особисто, 
відвідавши заклад.
Першим кабінетом, де 

опинились кореспонден-
ти в супроводі завідуючої 
пологового будинку 
Тетяною Миколаївною 
Реваденко, стала опера-
ційна, де відбувається (у 
разі потреби) процес, ві-
домий як кесарів розтин. 
Нещодавно тут зробили 
ремонт та оновили об-
ладнання. 
Наступною стала 

палата №6 (подібна до 
інших), де проведено 
капітальний ремонт із 
сучасними комфортними 
умовами: окремий душ, 
плазма, кондиціонер та 
можливість перебувати 
разом із чоловіком. «Од-
ним словом – Європа!» 
У пологовому будинку 
працює досвідчений ане-
стезіолог, проте, на жаль, 
всього один. За слова-
ми завідуючої закладу, 
він буває практично на 
всіх пологах. Він живе у 
столиці, тому добратися 
швидко і вчасно (через 
міські затори) не завжди 
вдається.

«Сьогодні усе необхід-
не обладнання є завдяки 
мерії, волонтерам та 
меценатам. Пережива-
ти з цього приводу не 
варто», – говорить Тетяна 
Миколаївна.
Для багатьох людей 

нонсенс – у пологовому 
відсутня власна дитяча 
реанімація! Завідуюча 
запевняє, що кабіне-
ту, який називався б 
«реанімацією», немає в 
основному через невели-
ку площу закладу, проте 
всю необхідну допомогу 
миттєво надають лікарі. 
«Кожен член колективу є 
патріотом своєї справи, 
будь-кому зателефону-
вати вночі – обов’язково 
візьме трубку», – розпові-
ла завідуюча.
Персонал пологово-

го будинку щиро дякує 
Ірпінській міській раді за 
допомогу і запрошує усіх 
майбутніх мам приїздити 
народжувати саме сюди.
Водночас зауважи-

мо, що перспективи у 
полового будинку, що в 
Ворзелі, нарешті вима-
льовуються досить чіткі: 
переїзд до Ірпеня в нову 
лікарню, яку на цьому 
тижні розпочали зводити 
по вулиці Садовій і обіця-
ють завершити до кінця 
цього року. 

«Правда Ірпеня»

В ІРПІНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ 
ЛІКАРНІ облаштовують 
сучасну кімнату відпочинку

Уже незабаром 
в Ірпінській дитячій 
лікарні відкриють 
сучасну яскраву кім-
нату відпочинку та 
дозвілля для дітей. 
Кошти для цього – 
50 тис. грн – надійш-
ли завдяки місцевій 
громадській органі-
зації «Життя спочат-
ку». Про це повідо-

мив начальник управління інфраструктурного розвитку, 
інвестицій та ЖКГ Андрій Літвинов.

«ГО “Життя спочатку” подали свій проект на конкурс 
“Лікарня, дружня до дитини” від компанії “MetLife” і пере-
могли. Таким чином вони показали, що залучати зовнішні 
інвестиції у місто – реально. 50 тис. грн компанія перера-
хувала на матеріали для облаштування кімнати. Гроші на 
ремонтні роботи виділить місто», – зазначив Літвинов.
Відкрити оновлену дитячу кімнату, де зможуть відпо-

чивати і цікаво проводити час маленькі пацієнти лікарні, 
планують до 10 березня.

Ігор Поєдинок знову 
прославив Ірпінь 
перемогою
Ірпінські спортсмени долають нові 
дистанції та встановлюють нові 
рекорди. Про це повідомив Ірпінський 
міський голова Володимир Карплюк на 
своїй сторінці y Фейсбуці.

Ірпінець, вихованець Київського обласного 
осередку тхеквондо ВТФ, майстер спорту України 
міжнародного класу Ігор Поєдинок вкотре довів свій чемпіонський титул. Хлопець здобув 
чергове золото у Чемпіонаті України серед молоді, що проходив 24–26 лютого в Одесі. У 
змаганнях взяли участь близько 150 тхеквондистів з усієї країни. Завдяки цій перемозі Ігор 
увійде до складу збірної України і вже у квітні цього року змагатиметься на Чемпіонаті 
Європи у Болгарії. «Радію з того, що Ірпінь знову підтверджує своє звання столиці україн-
ського тхеквондо», – зазначив Карплюк.

«Моя особиста вдячність за це депутату міськради, майстру спорту Андрію Страхов-
ському. Завдяки його ініціативності, цього року ми проведемо капітальний ремонт у залі 
тхеквондо Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи. Замінимо підлогу, утеплимо 
приміщення, облаштуємо нову вентиляцію. Нехай такі зміни ще більше мотивують наших 
спортсменів і ведуть Ірпінь до нових перемог» – наголосив мер.

За матеріалами Інтернет

Уже цього року усі спор-
тивні майданчики поруч з 
ірпінськими школами мають 
стати такими, як у Європі та 
США – сучасними, яскрави-
ми та безпечними. Гроші на 
реконструкцію старих та бу-
дівництво нових майданчи-
ків у 2017-му було виділено 
із бюджету розвитку міста на 
останньому засіданні сесії.

«Неможливо в одному по-
сті перелічити все запланова-
не в Ірпені та уже закладене 
в бюджеті. Цілі й масштаби 
дійсно вражають! Дмитро 
Христюк ще не згадав про 
10 млн на будівництво та ре-
конструкцію шкільних спор-

тивних майданчиків. Володи-
мир Карплюк і ми всі хочемо, 
щоб шкільні території спорту 
Ірпеня були схожі на амери-
канські. Як територія нашого 
оновленого ДЮСШ та місь-
кого стадіону», – написав ці 
депутат Ірпіньради та голова 
фракції «Нові обличчя» Мак-
сим Плешко.
Крім того, раніше Ірпін-

ський міський голова Воло-
димир Карплюк: «Цього року 
ми продовжуємо розширю-
вати мережу спортивних 
“точок” в Ірпені. У першу 
чергу, мова йде про дворо-
вий спорт. Депутати міськра-
ди подали свої пропозиції 

з облаштування нових та 
модернізації старих спортив-
них об’єктів на кожному із 
округів. Наприклад, Андрій 
Страховський пропонує на 
вул. Антонова, 6-а, встано-
вити майданчик для занять 
воркаутом, а поруч з НВО 
“Освіта” – футбольно-во-
лейбольне поле зі штучним 
покриттям. Наталія Лобода 
планує укомплектувати дитя-
чий майданчик та спортмай-
данчик для школярів на вул. 
Северинівській, 121, а депу-
тат Ігор Панасюк має намір 
облаштувати ціле спортивне 
містечко навпроти дитячої 
лікарні по вул. Давидчука. 

Загалом в Ірпені – близько 
півсотні місць, де треба від-
новити майданчики, заміни-
ти снаряди, збудувати нові 
баскетбольні, волейбольні 
чи футбольні поля. У планах 
– оновлення і шкільних спор-
тивних майданчиків».
Нагадаємо, що за останні 

два роки в Ірпені з’явило-
ся безліч місць для занять 

спортом: від вуличних тре-
нажерів та бігових доріжок 
у кожному сквері та парку 
міста до сучасних тенісних 
кортів, баскетбольних та во-
лейбольних майданчиків на 
території Ірпінської ДЮСШ 
та центрального міського 
стадіону «Чемпіон».

«Правда Ірпеня»

Ірпінь, даєш спортмайданчики, як у США?

переселяти амбулаторію? 
Принагідно зазначу, що вже 
маємо три амбулаторії, що 
охоплюють три сегменти 
міста, – на Ніжинській, на 
Михайлівській и на Севері-
нівській. І не варто додава-
ти ще кілька амбулаторій. А 
от переглянути графік їхньої 
роботи – так. Чому вони ма-
ють закриватися о 14:00? 
Вважаю, вони мають працю-
вати з восьмої і до вечора, 
у дві зміни. Деяким батькам 
зручніше привести дитину 
до лікаря увечері, прийшов-
ши додому з роботи. Чому є 
черги до обіду, а після обіду 
– порожньо? Це неправиль-
но. 
Тому певні вулиці додані 

до згаданих амбулаторій, 
а обслуговування ще чоти-
рьох ділянок буде додано 
амбулаторії на Садовій. Це 
фактично центральна части-
на Ірпеня. А ось ліцей буде 
міститися в самому центрі 
Ірпеня, і це логічно, не по-
винні діти далеко ходити по 
науку. 
Але й літні люди не по-

винні далеко ходити по 
лікування. До мене прихо-
дила ціла делегація меш-
канців, у тому числі бабусі, 
яким справді важко ходити. 
Я їм розповіла, де на Садо-
вій буде амбулаторія. Вони 
пішли задоволені, тому що 
справді розумно все буде 
розподілено. 
Педіатрів тимчасово пе-

ревели в дитячу поліклініку. 
Не повинна дитяча поліклі-
ніка закриватися після трьох 
годин. Персонал має так 
відрегулювати графік, щоб 
можна було записатися до 
лікаря і на ранок, і на ве-
чір, тобто щоб люди могли 
на «свій час» потрапити без 

черг і спокійно отримати по-
слугу. 
Дуже багато залежить від 

лікарів, від їхнього розумін-
ня того, як треба працювати 
з пацієнтом, тому що зараз 
фінансово важкий час для 
людей, вони потребують 
підтримки. 

Ситуація з будівництвом 
«Центру Здоров’я»

– Проект вже є. Навесні 
будівельники візьмуться за 
фундамент, він має встоя-
тися, затвердіти. Потім бу-
дівництво продовжать. До 
кінця року мають закінчити. 
Напевно, буде шість по-

верхів, тобто висота лікарні 
та поліклініки буде однако-
вою. Матимемо до 7 тис. м2 
корисної площі. 
Було вирішено не буду-

вати гігант на 11-12 повер-
хів, щоб не повторити шлях 
попередників, які будували 
поліклініку 14 років. 
Це дуже великі вкладення 

(будівництво плюс облад-
нання), на команді мера В. 
Карплюка лежить величез-
на відповідальність. Примі-
щення цокольного поверху 
будуть насичені діагностич-
ним обладнанням. У новий 
центр переведуть дитячу 
лікарню (з вул. Давидчука, 
колишня Комінтерна), ство-
рять реанімацію, щоб дітей 

не возити в Боярку або Київ. 
У цій же будівлі розмістять 
пологове і гінекологічне від-
ділення, які нині базуються 
у Ворзелі. Для пацієнток-жі-
нок також буде обладнано 
реанімацію.

Потребуємо пропозицій, а 
не лайки
Своє бачення ситуації ви-

словив і депутат ІМР Мак-
сим Плешко:

– Коли стародавні китайці 
хотіли побажати чогось по-
ганого, вони казали: «Щоб 
ти жив у час перемін!» Нині 
нікому не легко, особливо 
медикам і тим, хто захворів. 
Але за всі ці роки в медици-
ні не було перемін. Якщо ми 
їх зараз не зробимо, то ця 
система просто рухне. При-
йшов час її змінювати. Нема 
альтернативи, як перетерпі-
ти ці переміни, налаштуймо-
ся на позитив. У результаті 
отримаємо кращу ситуацію 
і для пацієнта, і для медика.
Найголовніше, що ми від-

криті, коли подаємо своє ба-
чення. Чекаємо пропозицій, 
а не лайку. Втім, чуємо кри-
тику: «От що роблять зараз в 
Ірпені! У поліклініку не мож-
на потрапити просто так, 
тільки через амбулаторію». 
Але ж це державна політи-
ка: розділення первинної і 
вторинної медицини. Ірпінь 

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА

реалізовує державну політи-
ку, а вона апробована в єв-
ропейських країнах. Просто 
звикаймо до того, що не тре-
ба одразу бігти до вузького 
спеціаліста, відвідай спочат-
ку терапевта в амбулаторії 
первинної медицини, мож-
ливо, він якраз і вирішить 
проблему.
Раніше всі бігли до полі-

клініки і виникали шалені 
черги. Нині в Ірпені відкрито 
три амбулаторії. Там вислу-
хають, діагностують, кардіо-
граму знімуть, тиск поміря-
ють, лікування призначать. 
Це стосується батьків і дітей. 
Так зручніше.
До речі, міськрада, ви-

конком, медики дослуха-
ються до порад знаного 
фахівця Ігоря Найди, вико-
ристовують його ключові 
схеми, зокрема за його по-
радою відкрито Антигіпер-
тензивний центр, наступний 
крок – відкриття «Центру 
Здоров’я». А ще він радить 
левові зусилля спрямовува-
ти на первинну медицину, 
тобто посилювати матері-
ально і кадрово амбулаторії 
сімейної медицини, і до цієї 
думки в Ірпені дослухаються 
і йдуть в цьому напрямі.

(початок — с. 5)
Про долю будівель (пологовий 
і гінекологія) у Ворзелі, що належать 
Ірпінській міській раді
На думку Наталії Семко вони вже настільки старі, 

що навряд чи є сенс їх латати. Раціональніше знести і 
побудувати щось нове. Тож мають відбутися перемо-
вини між мером і  селищним головою, щоб вирішити 
подальшу долю будівель і території. Найголовніше, що 
там працює чудовий колектив медиків, який вирізняєть-
ся високим фаховим рівнем. 

Амбулаторії загальної 
практики – сімейної ме-
дицини (ЗПСМ) створені 
для забезпечення насе-
лення первинною медич-
ною допомогою, у тому 
числі невідкладною допо-
могою, шляхом наближен-
ня своєчасної та доступної 
первинної медичної допо-
моги до місць проживання 
прикріпленого населення 
всіх вікових груп за сімей-
ним принципом.
Амбулаторія ЗПСМ 

забезпечує проведення 
комплексу профілактич-
них заходів з попере-
дження захворюваності, 
інвалідності і смертно-
сті, раннього виявлення 
захворювань, здійснює 
диспансеризацію та моні-
торинг стану здоров’я на-
селення.
Робота побудована за 

принципом: прийом в ам-
булаторії, відвідування на 
дому та лікування в денно-
му стаціонарі, за наявності 
показань забезпечується 
направлення хворих на 
консультування та госпі-
талізацію в інші лікувальні 
заклади. 
В амбулаторіях ЗПСМ 

Ірпінського регіону при-
ймають сімейні лікарі, 
педіатри, можна пройти 
лабораторне та інструмен-
тальне обстеження, ЕКГ, 
УЗД.

ЩО З МЕДИЦИНОЮ?ЩО З МЕДИЦИНОЮ?
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ЧАС ПОДБАТИ ПРО ДЕРЕВА!ЧАС ПОДБАТИ ПРО ДЕРЕВА!
Обрізка фруктових дерев є важливою складовою догляду за садом, яка допомагає 
збільшити кількість та якість плодів, забезпечити інтенсивне і регулярне цвітіння, 
сформувати міцний скелет крони і своєчасно замінити застарілі гілки, надати рослинам 
гарного доглянутого вигляду й обмежити поширення хвороб, шкідників.

Здоров’я і довголіття рос-
лин досягаються санітарною 
й омолоджуючою обрізкою. 
При цьому якщо санітарна 
обрізка є обов’язковою скла-
довою догляду, то необхід-
ність омолодження кожної 
окремої рослини вирішується 
індивідуально.
Високий і регулярний уро-

жай досягається обрізкою на 
плодоношення, що забез-
печує щорічне освітлення 
плодів високої якості. Для її 
грамотного виконання необ-
хідно розуміти, як розвива-
ються і плодоносять конкрет-
ні рослини.
Максимум декоративно-

сті, рясне цвітіння, ефектне 
листя, красиві пагони, поліп-
шені і штучні форми крон – 
усе це досягається різнома-
нітними способами обрізки, 
від простих до складних.
Якщо рослина ослаблена 

через неправильний догляд, 
обрізка може завдати ще 
більшої шкоди. Чому росли-
на виглядає незадовільно? 
Може, вона посаджена у не-
відповідному місці або їй не 
вистачає вологи і поживних 
речовин? А може, навпаки, 
вона залита, пересичена до-
бривами чи взагалі хворіє? 
Спочатку необхідно виправи-
ти помилки агротехніки, а вже 
потім думати про обрізку.
Головні цілі обрізки
Усі частини крони повинні 

добре провітрюватися. Кро-
на має максимально повно 
освітлюватися сонцем і не 
мати безнадійно затінених 
ділянок.
У дерева повинен бути 

міцний скелет. Особливо це 
важливо для плодових дерев, 
яким доводиться нести на 
своїх гілках вагу врожаю.
Рослина повинна мати 

достатньо сильний, рівномір-
ний приріст. Та, яку вирощу-
ють заради квітів або плодів, 
повинна мати досить багато 
генеративних бруньок або 
пагонів. Яку ж вирощують 
заради листя і пагонів, має 
демонструвати їх у всій красі.
І, звичайно, ідеально об-

різана і сформована рослина 
радує око господарів. Інакше 
навіщо вона в саду?

Коли обрізати 
рослини?

Зимова обрізка 
Під зимовою обрізкою 

мається на увазі будь-яка об-
різка, що проводиться з мо-

менту опадання листя до по-
яви нових листків на рослині, 
тобто коли вона перебуває в 
стані спокою.
Цікаво, що календарна 

зима в середній смузі і північ-
ніше є найменш відповідною 
для часу обрізки. Замерзла 
деревина стає крихкою, гірше 
ріжеться, рани довше загою-
ються, а замерзлий садівник 
працює неефективно. Осно-
вну частину таких робіт про-
водять навесні до набухання 
бруньок у рослин, іноді – во-
сени до настання морозів.
Літня обрізка 
Так звана літня обрізка 

проводиться під час вегетаці-
йного періоду, коли рослина 
активна. Улітку можна різати 
все те саме, що і взимку, але 
результат буде трохи відріз-
нятися. 
Зимові та літні заходи не 

замінюють, а доповнюють 
один одного. Завдання, що 
вирішуються ними, розріз-
няються часом кардинально. 
Наприклад, обрізка, прове-
дена до розпускання бру-
ньок, стимулює ріст, а літня, 
навпаки, послаблює.
Окремі прийоми обрізки, 

покликані вирішувати кон-
кретні завдання, приурочу-
ють у часі до певних станів 
рослини – спокій, набрякання 
бруньок, закінчення росту па-
гонів тощо. Календарні термі-
ни служать лише орієнтиром, 
оскільки кліматичні, погодні 
й деякі інші зовнішні причини 
впливають на сезонний роз-
виток дерев.
Чи залежить спосіб обрізки 
від віку рослини?
У міру того, як рослина 

розвивається, змінюється і 
підхід до її обрізки. Моло-
ді, активно ростучі рослини 

формують, надаючи їм ба-
жаних напрямків і характеру 
росту. У дорослих рослин, що 
вже квітнуть і плодоносять, 
підтримують форму, регулю-
ють співвідношення проце-
сів росту та плодоношення. 
Старіючі рослини частково 
або повністю омолоджують, 
стимулюючи появу сильних 
приростів, на яких формують 
нову крону. Санітарна обріз-
ка застосовується за необ-
хідності в будь-який час. На 
практиці чіткого поділу видів 
обрізки не буває, вони вико-
нуються комплексно, і можна 
говорити тільки про перева-
жання якогось виду у певний 
період життя рослини.
Чи важлива регулярність в 
обрізці?
У регулярно очищених 

рослин застосування всіх 
прийомів поширюється в ос-
новному тільки на пагони та 
однорічні гілки. У рослин, 
які ніколи не обрізали, іноді 
доводиться втручатися суттє-
віше.
Чи всі рослини обрізають 
однаково?
Рослини розрізняються 

не тільки за зовнішнім ви-
глядом. Вони ще мають так 
звані біологічні особливості, з 
яких нам найбільш важливий 
характер їх росту і розвитку. 
Залежно від цих особливос-
тей принциповий підхід до 
обрізання може відрізнятися 
з точністю до навпаки. 
Чому важливо правильно 
обрізати рослини?
Будь-яка обрізка пов’язана 

з видаленням у рослини яко-
їсь її частини. Щоб обрізка 
пішла на користь, треба ро-
бити зрізи найменш травма-
тичними. Для цього існують 

нехитрі правила, яких необ-
хідно дотримуватися. Якщо 
при цьому інструмент в по-
рядку, то працювати легко і 
зрізи гояться без проблем.
Що необхідно знати про 
прийоми обрізки?
Усі прийоми обрізки мож-

на розділити на дві великі 
групи. Це вирізка, яку ще 
називають проріджуванням, 
і підрізання, або укорочення.
Вирізка гілок застосову-

ється практично завжди при 
будь-якому обрізанні. Ви-
різкою називають повне ви-
далення гілки. Ця операція 
необхідна і при формуванні 
молодих рослин, і при сані-
тарній обрізці старих та запу-
щених. Вирізка гілок зазвичай 
не провокує посилення росту.

Правильно 
сформоване 
дерево це:

– компактні розміри 
(завдяки чому гілки не 
ламаються під вагою 
плодів);

– менша вразливість 
перед хворобами і шкід-
никами (так як обрізання 
створює оптимальну 
освітленість і гарне охоло-
дження крони);

– продуктивний період 
життя (період плодоно-
сіння) – він досягає 30 і 
більше років;

– з року в рік ста-
більні, помірно багаті 
врожаї якісних плодів 
(що особливо актуально 
для яблунь і груш, які 
при неправильній обрізці 
плодоносять не щороку, а 
раз на два роки);

– висока зимостійкість.

ВАРТО ЗНАТИВАРТО ЗНАТИВАРТО ЗНАТИ

Комплексний догляд 
за садом

обприскування дерев весною проти 
шкідників і хвороб; весняне, літне та 
осіннє підживлення рослин; санітарна, 

омолоджуюча обрізка та інші заходи для 
покращення умов приживання насаджень. 
(066) 104-13-09, (096) 033-82-92
E-mail: dmitriypronoza@gmail.com 
сторінка у FB: Sadovodirpen
www.facebook.com/
Sadovodirpen-347884618931545

Видалення
аварійних, небезпечних та 
важкодоступних для техніки дерев за 
допомогою професіоналів альпіністів. 
Обрізка саду. (095) 754-58-80 

Високостійкі 
декоративні рослини 

в контейнерах
(у т.ч. 250 сортів троянд), реалізація 
проектів з ланшафтного дизайну, послуги 

садівника: сад, декоративний город, газон. 
(050) 800-46-63, (096) 243-54-48
www.gloriadei.com.ua

Саджанці
плодово-ягідних, хвойних рослин, 
а також троянд, гортензій, магнолій 
та інших декоративних листяних 
рослин і кущів. Послуги ландшафтного 
дизайну та догляду за ділянкою. 

Продаж скульптурних виробів, фонтанів і басейнів 
виготовлених з полімеру, бетону та шамотної глини.
(066) 463-39-83, (063) 247-03-04
Viber: (067) 502-86-77
www.lizgard.com.ua
E-mail:lizgard@ukr.net. Група у VK: vk.com/lizgard

Обрізка саду
Аварійне видалення, валка, 
укріплення, кронування дерев та їх 
санітарна обрізка. Корчування пнів, 
розпил на дрова та вивіз сміття. 

(063) 874-86-66
www.arborist.com.ua, E-mail: arboristok@gmail.com

Укорочення, або підрізан-
ня, відрізняється від вирізки 
тим, що гілки або пагони ви-
даляють не повністю, а тіль-
ки зменшують їхню довжину 
за рахунок зрізання кінцевої 
частини.
Укорочення гілки менш 

ніж на одну третину довжини 
вважається слабкою підріз-
кою. Вона не викликає рос-
ту великої кількості пагонів, 
майже не впливає на розви-
ток і початок плодоносіння 
дерева.
Видалення більше поло-

вини довжини гілки є силь-
ним зменшенням і сильно 

впливає на рослину. Початок 
плодоносіння відтермінову-
ється, утворюється багато 
нових пагонів, які загущують 
крону. Нерідко нові паго-
ни мають потужний ріст і не 
встигають повністю визрі-
ти, що позначається на їх 
зимостійкості. Тому сильне 
скорочення застосовують з 
обережністю і лише в осо-
бливих випадках, коли по-
трібно спровокувати появу 
нових пагонів, послабити 
ріст, видалити пошкоджену 
гілку тощо.

За матеріалами Інтернет

Ірпінь допоможе Гостомелю 
з благоустроєм

Ірпінська міська рада 
фінансуватиме роботи з 
реконструкції доріг і зон від-
починку у Гостомелі. Таке 
рішення депутати прийняли 
на 28-й сесії VII скликання.
Зокрема, ремонтувати-

муть дороги по вул. Лісовій 
і Пушкіна. Також запланова-
но здійснити реконструкцію 
зони благоустрою «Парк 
патріотів», «Парк сім’ї» та 
зони відпочинку вздовж вул. 
Свято-Покровської. Зага-
лом на це виділено понад 
4 млн грн. 

«Гостомель перебуває в 
адмінпідпорядкуванні Ірпе-

ня і частково сплачує податки до бюджету. Саме тому нами було прийняте рішення про 
фінансування робіт з реконструкції у селищі», – розповів голова фракції «Нові обличчя» 
Ірпінської міської ради Максим Плешко.

«Правда Ірпеня»

Ірпінь почав чепуритися
З 1 березня в Ірпені стартує двомісячник благоустрою. Про це на апаратній нараді ке-

рівників повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Дмитро Христюк: «До 
Великодня, що цього року випадає на 16 квітня, в Ірпені має бути чисто і охайно. Тому з по-
чатку наступного місяця всі гуртом беремося за впорядкування міста після зими. До роботи 
долучаться усі комунальні служби. Також закликаю господарів, голів ОСББ та підприємців 
подбати про чистоту на своїй території».
Крім того, вже зараз в Ірпені розробляється проект «Місто по квадратах», що спрямова-

ний на покращення якості прибирання вулиць міста. «У цьому проекті ми розбили Ірпінь 
на шість приблизно однакових 
квадратів. Встановили об’єми – 
довжина тротуарів, зелених зон у 
метрах, площі у метрах квадрат-
них. В кожному квадраті є відпо-
відальний, двірники, працівники 
благоустрою, інспектор. За кож-
ним тротуаром, зеленою зоною, 
зупинкою – будуть закріплені від-
повідні працівники», – написав на 
своїй сторінці у Фейсбуці началь-
ник управління інфраструктур-
ного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
Андрій Літвинов.
Про загальноміські толоки 

буде повідомлено додатково.
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ОВЕН 
(21.03–20.04)
Вам вдасться 
реалiзувати ве-

ликий фiнансовий проект 
i отримати вiд начальства 
пiдвищення. У фiнансовому 
планi тиждень стабiльний. 
Не вiдмовляйте у спiлкуваннi 
тим, хто вас любить.

ТIЛЕЦЬ 
(21.04–21.05)
Не потрiбно керу-
ватися миттєвою ви-
годою. У фiнансових 

питаннях можлива плутанина 
через неувагу до нагальних 
справ. Ситуацiя в особистому 
життi може круто змiнитися.
БЛИЗНЮКИ 

(22.05–21.06)
Є шанс одержати 
вiд життя щось 
дуже цiнне якимось 

простим способом. Можливо, 
це будуть грошi, можливо, – 
велика любов. У будь-якому 
разі потрiбно боротися за 
своє щастя.

РАК 
(22.06–23.07)
Дуже пощастить 
у партнерських 

вiдносинах. Новi знання, 
одержанi вiд людей нового 
для вас кола спiлкування, 
допоможуть становленню 
як у матерiальному, так i в 
iнтелектуальному планi.
ЛЕВ 
(24.07–23.08)

Підтримуйте 
впорядкованість у 
своїх професiйних 
справах. Тиждень 
сприятливий для 

змiни роботи. Ви зможете 
заробити достатню кiлькiсть 
грошей, займаючись iнте-
лектуальною працею. У сiм’ї 
буде мир.

ДIВА 
(24.08–23.09)
Тиждень принесе 
велику любов, 
успiхи в творчих 
проектах, роман-

тичнi пригоди. Тi, кого ви 
любите, будуть вашими 
помiчниками у скрутнi хви-

лини життя.
ТЕРЕЗИ 
(24.09–23.10)
У вас може з`яви-
тися нова робота, 

нове коло спiлкування. 
Вас любитимуть за ваше 
почуття гумору, але можуть 
засудити за бажання пожити 
за чужий рахунок. Здоров`я 
вас не турбуватиме.

СКОРПIОН 
(24.10–22.11)
Будете багато 
працювати i от-
римаєте не тiльки 

моральне, але й матерiаль-
не задоволення. Необхiдно 
навчитися заощаджувати 
кошти i сили, оскiльки вiд 
цього залежить ваше благо-
получчя i здоров’я.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11–21.12)
Настрiй буде 
стабiльним, 

що дозволить довести до 
завершення початi ранiше 
справи. Якщо прикладете 
максимум зусиль, то вже в 
недалекому майбутньому 
отримаєте добрi резуль-
тати.

КОЗЕРIГ 
(22.12–20.01)
Ви зможете Вам 
обов’язково 

пощастить, особливо якщо 
ви впевненi в собi, не 
боїтеся труднощiв, точно 
знаєте, що вам потрiбно 
вiд життя. Матерiальний 
успiх неминучий. Особисте 
життя вас порадує.

ВОДОЛIЙ 
(21.01–19.02)
Порадуйте свiт 
своєю добротою 
i поряднiстю. 

Поряд з вами будуть 
люди, готовi надати вам 
моральну пiдтримку. 
Довiряйте близьким, не 
замикайтеся в собi. Вихiднi 
обдарують вас приємними 
сюрпризами.

РИБИ 
(20.02–20.03)
У вашому життi 
не буде стабiль-

ностi, проте з’являтимуть-
ся несподiванi можливостi 
перебудувати своє життя, 
знайти нових друзiв, влаш-
туватися на дуже хорошу 
роботу. Шукайте новi 
рiшення старих проблем.

Астрологiчний прогноз на 6–12 березня  2017 року  

По горизонталi:
1 Складова яйця
4 Бджолиний продукт
7 Росiйське авто
8 Частина електричного 
двигуна
9 Основа вишивки
10 Писаний указ, 
постанова
12 Настоятель 
католицького монастиря
15 Примiщення для 
зберiгання та видачi 
грошей
17 Широколистяне дерево
18 Планета сонячної 
системи
20 Шахова фiгура
23 Частина обличчя
25 Тварина родини 
жирафових
26 Дрiжджове тiсто
27 Знак зодiаку
28 ... Крiстi
29 Початок змагань

КРОСВОРДКРОСВОРД
По вертикалi:
1 Плоскодонне рiчкове 
судно
2 Шматок, яким закрива-
ють дiрку
3 «Шкiра» дерева
4 Роздiл офiцiйного 
документа
5 Жолоб для стiкання 
води
6 Тропiчна рослина
11 Деталь лiтака
13 Свердло
14 Вiдтiнок кольору
15 Виконавець вироку
16 Молочний продукт
18 Взаємна домовленiсть
19 Мiсто в Краснояр-
ському краї
21 Успiх, щасливий збiг
22 Сильне захоплення
23 Струнний музичний 
iнструмент
24 Вид спорту

Сон, який береже красу і здоров’яСон, який береже красу і здоров’я
► Ніколи не їжте перед сном! Крім того, що пізні при-

йоми їжі досить виразно позначаються на нашій фігу-
рі, запізніла вечеря забезпечує роботою на всю ніч наш 
шлунок, якому теж потрібен відпочинок. Якщо ж дуже 
закортіло поїсти – робіть це не пізніше, ніж за 2 год до 
сну, і їжте тільки легку їжу (овочі, фрукти, кисломолочні 
продукти).
► Лягати спати бажано не пізніше 22-23 год. Для нор-

мального нічного сну цілком достатньо 5-6 годин. За бі-
ологічними ритмами найкорисніший час для сну – з 23-ї 
до 5-ї ранку. У будь-якому разі, ваш сон обов’язково 
повинен охоплювати час від 2-ї ночі до 4-ї ранку. У цей 
час ми спимо найглибше і найпродуктивніше. При цьо-
му вдень спати не рекомендується! Особливо небажа-
но спати перед заходом сонця. Як не дивно, тривалість 
сну залежить від з’їденого за день: чим менше з’їли, тим 
менше спимо. Між іншим, дуже мало сплять довгожителі 
– не більше 4–6 год на добу. Робімо висновки!

► Спати потрібно головою на північ (або на схід). У всякому разі, так стверджували наші предки, мотивуючи це на-
прямком магнітних ліній Землі. Предки ж китайців у своєму вченні фен-шуй рекомендують кожній людині знайти свій 
власний сприятливий напрямок для сну, при цьому намагаючись не ставити ліжко безпосередньо навпроти вхідних 
дверей і не зловживаючи дзеркалами в спальні.
► Спати краще на твердій рівній поверхні. Як би це ні було трагічно для сучасних «принцес на горошині», набагато 

корисніше спати на жорсткому матраці. На м’яких перинах тіло неминуче прогинається, а це викликає порушення 
кровопостачання спинного мозку і різних органів, призводить до защемлення нервових закінчень, що може неспри-
ятливо позначитися на будь-якій частині тіла. Недарма тим, хто переніс травму хребта, і хворим на радикуліт лікарі 
рекомендують спати на зовсім твердому ложі.
І чим меншою буде ваша подушка – тим краще. Низьке розташування голови під час сну підтримує в нормальному 

стані шийний відділ хребта, покращує мозковий кровообіг, сприяє нормалізації внутрішньочерепного тиску і навіть 
попереджає утворення зморшок на обличчі і шиї!
► Спати бажано оголеною. Це не тільки дуже сексуально, але і чудово впливає на нашу шкіру, дозволяючи їй пов-

ноцінно дихати під час сну. Якщо ви мерзнете – краще укриватися додатковою ковдрою.
► Найменш корисно спати на животі. Найсприятливіша поза під час сну – на боці, упродовж ночі автоматично 

«розминатися», перевертаючись кілька разів. Але можна спати і на спині.
► Ваша постіль повинна бути теплою, а повітря у спальні – прохолодним! Ніколи не нехтуйте провітрюванням 

спальні перед сном і пам’ятайте, що ваша постільна білизна має бути свіжою, теплою і обов’язково гарною. Найкра-
ще – з натуральної бавовни або льону. Велике значення має колір білизни і стін у спальній кімнаті: червоний сприяє 
безсонню, а блакитні і зеленуваті відтінки заспокоюють. Останнім часом з’явилися дані про те, що темні кольори 
білизни підвищують якість сну.
► Вставати за будильником – шкідливо! Справа в тому, що наш сон має цикли, кожен з яких складається з фаз 

«швидкого» і «повільного» сну різної глибини. Зазвичай цикли тривають від 60 до 90 хв, причому у здорових людей 
тривалість циклу менше. Для повного відпочинку достатньо спати 4 своїх біоцикли. Однак і 6 є варіантом норми. 
Дуже важливо не переривати сон під час біоциклу! Якщо розбудити людину в середині одного з таких інтервалів, то 
вона відчуватиме себе розбитою. Тому краще вставати не за будильником, а за «внутрішнім годинником». 

Всеукраинская благотворительная организация

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ»
Помощь наркозависимым, алкозависимым бездомным людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, оставшимся без жилья, без средств к существованию, освободившимся из мест лишения 
свободы, попавшим в зависимость от наркотиков и алкоголя и др. упрощенный прием и бессрочное 
пребывание в восстановительных центрах Украины.
БЕСПЛАТНО! БЕССРОЧНО! АНОНИМНО!

Телефон доверия информационно-справочной службы: 
(097) 166–00–00, (050) 357–72–73.

Деруни без… картоплі

В овочевих драниках немає картоплі, 
зате є ось що:

— кілька коренеплодів топінамбура;
— велика морква;
— шматочок кабачка (якщо є);
— шматочок селери для пікантності;
— 1 цибулина;
— 3 яйця;
— 0,5 ст. борошна;
— рослинна олія для смаження;
— 1 ч. л. (повна) солі;
— суміш мелених перців.

Топінамбур, моркву і кабачок треба взяти в рівних 
кількостях. За вагою кожен овоч має бути близько 300 
грамів.
Всі овочі, за винятком цибулини, натерти на крупній 

тертці. Цибулину зручніше дрібно-дрібно порізати, ніж 
натерти. До оброблених овочів додати сіль, борошно, 
перець, яйця. 
Так виглядає заготівля або тісто, з якого формуються 

деруни.
Розігріти олію на сковороді. Набравши повну столову 

ложку овочевої суміші, викласти її на сковороду і роз-
рівняти ложкою в тонкий коржик. Це один драник. Об-
смажувати до рум’яної золотники на середньому вогні з 
обох сторін.
Завдяки топінамбуру навіть не скажеш, що в драни-

ках немає картоплі.

Він також
— Офіціанте! Я не буду 

їсти цю бридоту! Покличте 
кухаря!

— Немає сенсу, він також 
не буде!

Добропам’ятна
Я на дієту сіла. Вчора 

сховала від себе все цукерки. 
Сьогодні зранку знайшла і 
з’їла… Мене не обдуриш!

Добре й зле
— Лікарю, чи є мене хоч 

надія?
— Надія?.. Є. Шансів 

немає.

АНЕКДОТИ
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Засновник — Ірпінська міська рада.

Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник» 

Ірпінської міської ради.  Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40 

від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України. 

ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», МФО 380805.  

Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» відповідальність за достовірність 

публікацій несуть їхні автори, рекламної інформації — 

рекламодавці. Редакція може не поділяти думку авторів 

публікацій. Стаття «Аграрна партія Київщини відсвяткувала 

Масляну в Гостомелі» 4 с. розміщена на рекламних засадах.

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед", 21034 

м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а

Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98

Наклад: 4 600. Замовлення: № 1711208

Передплатний індекс 35033.  

Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. 

Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net  

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

Головний редактор: Юлія Бережко-Камінська

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 

ДРОВА, БРУС, 
ДОШКА, АЛЬТАНКИ, 
зняття аварійних дерев 

Тел.: (067) 755-53-11, 
(093) 416-22-32

КУПЛЮ 
б/у холодильники, 
пральні машини, 
газові плити, 
колонки, 

радіоапаратуру часів 
СРСР та багато ін.

Тел.: (098) 155-33-13

Автошкола
категорії 

А, А1, В, CЕ, D, D1
м.Ірпінь, 

вул.Шевченка, 5
(приміщення РАЦС)
т. 56-454, 

(066) 604-49-36,
(097) 871-20-21

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
замена пружин, механизмов трансформации, 
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина, жесткого 
и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. Ремонт про-
изводится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента! 
Огромный выбор тканей, кожзамов и 
кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

Быстро и качественно!

Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77, 
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

ÄÐÎÂÀ 
дубовые, колотые

4000 грн\машина
Бесплатная доставка 
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

Центр лікування та реабілітації Центр лікування та реабілітації 
домашніх твариндомашніх тварин

(068) 702-42-35, (068) 702-42-35, 
(066) 502-79-36, (066) 502-79-36, 
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1

UDVET
(099) 032-72-32, (099) 032-72-32, 
(068) 320-64-32, (068) 320-64-32, 
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

СПУТНИКОВОЕ TV
БЕЗ АБОНПЛАТЫ

-УСТАНОВКА 
-НАСТРОЙКА 
-РЕМОНТ 

(066) 474-34-18

ВишиванкиВишиванки

від Журби
Війна війною, Війна війною, а весна за розкладома весна за розкладом
-50% вишиті літні кофтинки
вул. Соборна, 106вул. Соборна, 106
Режим роботи:Режим роботи:
вт., пт. 9:00 – 18:00, вт., пт. 9:00 – 18:00, 
сб., нд. 9:00 – 14:00сб., нд. 9:00 – 14:00
пн. – вихіднийпн. – вихідний

тинкитинки

Ходіть красиві!Ходіть красиві!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Уборка территорий, 
вывоз мусора, 

земельные работы, 
любая тяжелая 
работа

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ЧИТАЙ!
theirpin.city

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Рядом лес, озеро, электричка, маршрут-

ка. Электричество. Интернет.
(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;

www.yasna.com.ua

Нірвана
Записався до клубу ано-

німних алкоголіків. Уже третій 
день бухаю й не знаю з ким…
Шанувальник

— Яке ваше улюблене 
друковане видання, Соломоне 
Абрамович?

— Ой, таки гроші!
Режимне місце

— Це що ж, я потрапив 
в рай? —  Так, це рай. —  А 
навіщо тут колючий дріт? —  
Розмови в раю! 

Правильне мислення
Справжній чоловік має 

прокидатися з думкою: «О, 
боже мій, моїй дружині нічого 
надягти…»
Важкий вік
Донька виросла: раніше не 

хотіла вчитися, нині не хоче 
працювати.
Найкраща — кожна

— Мамо, а як це — мати 
найкращу доньку в світі?

— Не знаю, спитай у 
бабусі.

АНЕКДОТИ


