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З святом великодня!
Прийміть найщиріші вітання
з Світлим Христовим
Воскресінням!
ожен з нас
завжди з нетерпінням
чекає
це величне християнське свято, бо
в наші душі воно
завжди приносить
мир і злагоду, світлі
почуття і неймовірне піднесення.
Пасхальні свята для
кожної людини – символ радості, надій і
сподівань, віри в добро і щастя.
В ці весняні дні лунають щирі і світлі
побажання один одному, побажання,
сповнені радістю, добром і оптимізмом.
Сердечно бажаю, щоб переможний
дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і вашу родину,
надавав енергії та наснаги для добрих і
корисних справ задля процвітання нашої рідної України, благополуччя кожної
української сім’ї.
Голова Партії захисників Вітчизни
Кармазін Юрій Анатолійович
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Де тепер
отримувати
медичні
послуги? Стор. 2

З нагоди світлого Христового Воскресіння
щиро вітаю Вас, вашу родину і всіх дорогих
Вашому серцю людей!
ажаю міцного здоров’я, людського щастя, злагоди і спокою,
наснаги у праці, успіхів у здійсненні всіх Ваших добрих намірів і
починань. Нехай Великодні свята
принесуть у ваші домівки достаток, спокій і благополуччя, щастя
і міцне здоров’я, наповнять серця добром та милосердям. Нехай
сяйво Христового Воскресіння
завжди зігріває Вашу душу теплом, радістю, добром і Божою благодаттю, зміцнить
віру, вселяє надію у справах, приносить нові успіхи.
У торжестві Великоднього вітання «Христос Воскрес!»
бажаю, щоб Ваше життя було чистим, як Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска,
яскравим, як колоритна українська писанка. Нехай нові
перемоги і звершення завжди будуть на вашому життєвому шляху Божої благодаті вам і вашим родинам.
Нехай урочисто лунає в кожній нашій оселі Великоднє вітання «Христос Воскрес».
Щасливих Великодніх свят!
Депутат Ірпінської міської ради
від Партії захисників Вітчизни
Панасюк Ігор Валерійович
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ Зі святом
ВИХОВАННЯ
безкінечної
МОЛОДІ – В ДІЇ!
краси!
Стор. 3

Стор. 4

Прийміть найщиріші вітання
з Великим Днем Світлого
Христового Воскресіння!
житті кожного християнина
Великдень –
свято особливо шановане
та величне. Й
не тільки тому,
що приходить
воно з утвердженням справжньої, квітучої та
теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над смертю,
добра над злом, світла над пітьмою,
віри – над безнадією.
Від усього серця бажаю вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної
величі. Нехай цей Великий День дарує вам щастя, здоров’я, любов та
непохитну віру в кращий завтрашній день!
Депутат Ірпінської міської ради
від Партії захисників Вітчизни
Лехман Іван Ласлович
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ШЛЯХАМИ ІРПЕНЯ

Розклад маршрутів
перевізника «Ірпінське
АТП 13250» по м. Ірпені

Стор. 7
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Як обрати лікаря?

хіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Поступово перелік
ліків розширюватимуть.

Лікаря слід обирати на свій розсуд. Залежно від того, наскільки ви задоволені
його послугами (якістю, знаннями, уважністю, ввічливістю тощо) та зручністю.
Природно, що на перших етапах реформи громадяни при виборі сімейного лікаря будуть спиратись здебільшого на власний досвід, особисті враження та рекомендації знайомих. Однак із
часом з’являтиметься все більше об’єктивної інформації для вибору або зміни
сімейного лікаря.

Де в Ірпені працює програма
«Доступні ліки»?

Коли можна записуватися
до лікаря?

Якомога швидше. Реформа первинної ланки запрацює в Україні з 1 січня
2018 року. Залежно від готовності областей, визначать і час початку приписної кампанії. Від того моменту кампанія
триватиме постійно, але бажано зробити свій вибір якомога швидше, щоб
ваше рішення вплинуло на обсяг фінансування відповідного лікаря.
За задумом МОЗ, сімейні лікарі становитимуть так звану первинну ланку.
Якщо лікар не зможе зарадити вашій
проблемі – він повинен направити пацієнта на спеціалізовану ланку (окулісти, стоматологи, нефрологи, дерматологи тощо). На перших етапах медичної
реформи до спеціалістів можна буде
звертатися напряму, без направлення
від лікаря.

Як оформити договір
з лікарем?

Пацієнт і лікар підписуватимуть декларацію про обслуговування – це буде
швидкий і зручний для пацієнта процес.
У документі вказуватимуть реквізити
сторін: основні дані про пацієнта (ім’я,
прізвище, дата народження, контактні
дані, номер паспорту), про лікаря (ім’я,
прізвище, інформація про освіту і кваліфікацію, контактні дані тощо), а також
про заклад, де працює лікар, чи лікар з
приватною практикою (код, інформація
про ліцензію тощо).
Порядок надання медичної допомоги визначатиме обов’язки лікаря і те,
яку саме первинну медичну допомогу
гарантовано нададуть пацієнту і оплатять із бюджету.
Декларація про вибір лікаря пацієнтом буде підставою для отримання
лікарем коштів за обслуговування пацієнта (у разі дотримання лікарем встановленого Порядку надання первинної
медичної допомоги).
Лікар не має права відмовитись,
якщо кількість його пацієнтів менша за
визначену норму (2000 пацієнтів).

“Сімейний лікар”
обов’язковий для всієї сім’ї?

Ні, це радше просто назва. Законодавство дозволяє обирати лікаря кожному з членів сім’ї – тож вони можуть
різними. Термін “сімейний” використовують тому, що саме така модель найефективніша – коли лікар тривалий час
“веде” всю родину та добре знає проблеми кожного з членів.

Чи можна змінювати
лікаря?

Так, до того ж робити це можна скільки завгодно. Факт вибору нового лікаря
автоматично анулює декларацію про
вибір попереднього. Така процедура
буде можливою внаслідок використання електронної системи. Кошти новому
лікарю надійдуть вже з нового кварталу.
Але знову ж таки, для пацієнта краще, якщо лікар добре знає його медичну історію та може одразу ж допомогти.

Де тепер отримувати
медичні послуги?

В статті наведено найактуальніші та найпоширеніші питання,
що стосуються медичної реформи в Україні загалом. Програма «Доступні ліки» не припиняється, тому перераховано заклади, де можна отримати рецепти та самі ліки в Ірпінському
регіоні. Про дію реформи безпосередньо в м. Ірпені читайте в
наступних випусках нашої газети.
Щоб отримувати медичні послуги, українцям потрібно обрати лікаря. Це можна зробити незалежно від свого місця проживання, незалежно від того, де лікар працює – в поліклініці,
приватній клініці чи має власну практику.
А якщо я у відряджені чи
відпустці, а лікар – далеко?
Ви можете отримати екстрену медичну допомогу за місцем вашого фактичного перебування.
Якщо ж ситуація не вимагає виклику
«швидкої», сімейний лікар зможе надати консультацію у будь-який час телефоном.
У випадку, якщо ваш сімейний лікар
захворів, перебуває у відпустці чи відрядженні – протягом цього періоду вас
обслуговуватиме інший медик.

Що буде, якщо немає
підписаного договору?

В медичній допомозі вам не відмовлять. На першому етапі реформи, якщо
у людини виникла потреба звернутися
до лікаря, а декларацію ще не уклали, не
варто хвилюватись: слід звертатись до
відповідного закладу і отримати допомогу. Однак підписання декларації не слід
відкладати, аби отримати фінансування
на медичну допомогу в майбутньому.
Якщо ж людина свідомо відмовляється підписувати декларацію, їй доведеться з власної кишені сплачувати лікування у сімейного лікаря (терапевта,
педіатра).

Якими будуть послуги?

Законотворці пропонували впровадити три види медичних послуг: безкоштовні, платні та співоплата (коли
держава частково сплачує). Та в остаточному варіанті закону, за який проголосувала Рада, від поняття “співоплати”
довелося відмовитися.
Тож залишилися лише повністю
платні медичні послуги та повністю
безкоштовні.

Що буде безкоштовним?

У гарантований пакет первинної медичної допомоги увійде така допомога
сімейного лікаря, він:
• спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних дослі-

джень, діагностує та лікує найбільш
поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час
вагітності) стани;
• супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;
• надає невідкладну допомогу;
• направляє пацієнта для надання
йому вторинної (спеціалізованої)
або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;
• проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів
з груп ризику;
• надає консультації.
Також пацієнти мають право на гематологічні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою),
біохімічні й імунохімічні дослідження
сироватки крові (глюкоза крові, загальний холестерин, аналізи сечі загальний
аналіз сечі), інструментальні методи дослідження (електрокардіограма (ЕКГ) у
стані спокою, мікроскопія харкотиння),
швидкі тести (швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс).
Ліміту на ці послуги не буде – тож можна буде звертатися до лікаря за потреби.

За що доведеться платити?

На момент написання матеріалу, точний перелік платних послуг не опублікований. Зараз у нього входить лише
естетична медицина.
Держава оплатить спостереження
при вагітності, роботу чергової бригади, яка прийматиме пологи, стандартну
палату, необхідні ліки і якщо є показання – кесарів розтин.
Але якщо пацієнтка захоче іншого
лікаря, кращу палату і зробити кесарів
розтин без медичних показань – тут
держава оплачує тільки частину витрат.

Що буде з ліками?

Програма “Доступні ліки” стартувала в квітні 2017 року – пацієнти можуть
отримати ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу та брон-

Також хочемо Вас повідомити, що в
Ірпінському регіоні запущено програму
«Доступні ліки», в рамках якої пацієнти
за рецептом лікаря можуть отримати
безкоштовно або з доплатою лікарські
засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2
типу та бронхіальної астми. Для того,
щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», потрібно звернутись за рецептом до лікаря первинної
ланки. Тільки він має право виписати
рецепт на ліки, що беруть участь в програмі. Амбулаторії, де можна отримати
відповідний рецепт:
Ірпінська амбулаторія сімейної медицини № 1 (м. Ірпінь, вул. Садова, 38,
тел. 67-469),
Ірпінська амбулаторія сімейної медицини № 2 (м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105 к, тел. 093-8076346),
Ірпінська амбулаторія сімейної медицини № 3 (м. Ірпінь, вул. Ніжинська,
11, тел. 63-775),
Ірпінська амбулаторія сімейної медицини № 4 (м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 22, тел. 61-162),
Ворзельська амбулаторія сімейної
медицини (смт Ворзель, вул. Європейська, 4, тел. 46-384),
Гостомельська амбулаторія сімейної медицини (смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73, тел. 31-202),
Коцюбинська амбулаторія сімейної
медицини (смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2, тел. 72-785).
У рецепті лікар вказує не торгову
назву препарату, а діючу речовину. З
рецептом потрібно прийти до аптеки
з позначкою «Доступні ліки» і обрати
препарат, який містить вказану в рецепті діючу речовину, та отримати його
безкоштовно або з незначною доплатою. Перелік аптечних закладів Ірпінського регіону, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки»:
ТОВ «СІГ-25» Аптека №1 (смт. Ворзель,
вул. Європейська, 4, тел. (050) 343-62-28),
КП «Міжлікарняна аптека» ІМР (м. Буча,
вул.Польова,19 , тел. (04597) 29- 766),
ТОВ «Київфарм» Аптека-№28
(смт Коцюбинське, вул. Доківська,14,
тел. 044- 460-59-40),
ТОВ «Київфарм» Аптека-№18 (смт
Коцюбинське, вул. Доківська, 5-в,
тел. 044-460-59-40),
ТОВ «Фармастор» Аптека-№73
(м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора
Антонова, 4А, тел. (093)-610-87-05),
ТОВ «Фармастор» Аптека-№207 (м.
Ірпінь, вул. Центральна, 6Г/3,
тел. (093)- 338-10-11),
ТОВ «Аптекар» (м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 3, тел. (067)-935-83-53),
ТОВ «Фармарт ЛТД» Аптека №17
(м. Ірпінь, вул. Садова, 29, тел.
(044)- 593- 01-31).

Коли чекати на запуск
реформи?

Фінансові гарантії на первинному
рівні будуть запроваджені вже з січня
2018 року, на інших рівнях – до 2020.
Перший рік фактично будуть паралельно діяти дві моделі: стара й нова.

Звідки гроші?

В проекті бюджету 2018 року передбачені кошти на медичну реформу.
Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на
фінансування сфери охорони здоров›я
–112,5 млрд грн.
www. irpin.org.ua
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ
В
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ – В ДІЇ!

ихованці МПТК «Ратібор» за підтримки Ірпінської спілки ветеранів Афганістану та депутатів ІМР від Партії захисників Вітчизни Панасюка І. В.
та Лехмана І. Л. взяли участь у відкритому Чемпіонаті міста Борисполя з Динамічної стрільби “SPOTTER DYNAMIK” серед дітей віком 14 — 17 років, присвяченому 2 річниці КВС “Spotter”, що проходив 18 березня 2018 року.
Команда складалася із трьох хлопців та однієї дівчини. Всі завдання виконувалися в бронежилеті, основні з них: стрільба АК, з карабіну М4, з травматичного пістолета МП (9мм), з малокаліберної гвинтівки, а також інші фізичні
навантаження. Всього в змаганнях взяли участь 7 команд з області.
«Ратібор» неодноразово бере участь в подібних заходах, їздить в різні міста
та вчиться основам військової справи. А ще чекає нових учасників. Для того,
щоб ваші діти, онуки чи знайомі підлітки також використовували свій час в цій
команді, звертайтесь за тел. 0662665501.

В

ідокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування
«Ірпінський економічний коледж» в
особі директора Михайлова С. І. при
підтримці військового комісара Ірпінсько-Бучанського об’єднання міського
військового комісаріату Кайдана С. П.,
заступника Лазарева А. В., завідуючого кафедри військової підготовки Університету державної фіскальної служби України Шевчука В. А., Ірпінської
спілки ветеранів Афганістану, викладача коледжу Полякова С. О. першого та
п’ятнадцятого березня 2018 року провели заходи з військово-патріотичного
виховання серед студентів 2 курсу.

Хлопці та дівчата ознайомились з
різними видами озброєння, , військової техніки. Навчилися розбирати та
збирати зброю, проводили навчальні
стрільби.
Студенти кажуть, що задоволені проведенням такого роду заходів.
Коли ти можеш спробувати вистрелити, коли тримаєш зброю в руках – це не
зрівняється з лекціями та розповідями.
Співпраця в даному напрямку буде
продовжуватись і надалі, оскільки військово-патріотичне виховання молоді – одне із важливих завдань сучасної
освіти.
Сергій Поляков

Як чисті думки людини
допомагають чистоті
наших вулиць
К

ожного дня о шостій ранку прокидається
світ, піднімається сонце, де-не-де розтуляються перші штори на вікнах будинків, але
є людина, яка в той час на одній із вулиць Ірпеня вже працює. Здається, що спати і не лягала, що нікуди не зникала на ніч, адже навіть
сонце не буває над світом без її присутності.
А вона тим часом, працює… Злагоджено, як
механізм годинника, без нарікань та неохоти
виконує щоденні обов’язки – слідкує за чистотою. Справжня «фея чистоти» – Томашевська
Валентина Юхимівна, працівниця КП «УЖКГ
Ірпінь». Навіть зв’язатись із нею важко, адже
вона не сидить вдома, майже не має вільного
часу – робота кипить.
Ця жіночка наглядає за чистотою не одного подвір’я, а декількох сусідніх вулиць. Саме
завдяки їй на Квітковій немає сміття, а натомість – посаджені квіти. До речі, ці квіти Валентина Юхимівна висаджує власноруч.
«Працюю в житлово-комунальному господарстві з 2002 року. Щодня з 6 ранку
починаю підмітати вулиці, аби людей, які поспішають на роботу, оточувала чистота та краса. Працювати важко, але я люблю свою роботу. Люблю, щоб все було
акуратно, охайно, щоб люди раділи. Мене тут всі знають, я всіх знаю також, люди
привітні, поважають мою роботу. Нерідко і допомагають. Місцеве управління
завжди вітає зі святами, дає грамоти та подяки, невеличкі подарунки. Без уваги
не залишають», – розповідає пані Валентина.
На питання про найскладніше, звичайно, відповідає: «Зима». Разом зі снігом
випадають проблеми та труднощі. Крім того, що холодно, її чекає ще й важка
фізична робота із прочищення доріжок. Але для цього треба ще більше працювати. Так влаштоване життя: чим більше труднощів, тим більше доводиться
старатись.
Але з настанням весни, жінка дбає і про естетичну красу: оскільки грядки біля
будинку вже давно ніхто не обсаджує, вона своїми чудотворними руками перетворює їх у яскраві клумби. Жителі допомагають, купують насіння. Разом із
ними ще три роки тому зробили статуетку ангела, який став окрасою двору. Але
справжній ангел на Квітневій – Томашевська Валентина Юхимівна, жінка літнього віку, адже, здається, що в її душі завжди літо: з квітами, з зеленню, яскравим
сонцем та чистотою. І цей Ангел трудиться так, як мало хто у всій нашій країні, за
що від редакції газети «Ірпінь Єдиний» висловлюємо величезне «СПАСИБІ».
Вікторія Слободянюк
www. irpin.org.ua

Волонтери з Ірпеня
координують волонтерську
діяльність майже всієї
області
Т

ак, благодійний фонд «Фастів Мир»
приймає допомогу від громадян на
двох пунктах, один з яких – в Ірпені.
Волонтерська діяльність розпочалася ще в 2014 році. Проте не було такого
єдиного центру, який би координував
зі всіма «точками» на Сході і добре працював тут, з тими, хто допомогу надає.
В 2016 році таким центром стало волонтерське об’єднання «ФМ».
За тією ж адресою знаходиться і
Приірпінський волонтерський штаб,
який тісно співпрацює з відділом освіти
ІМР, а також з підприємцями та громадськими організаціями Ірпеня. Продукти
харчування та необхідні речі збирають
на Київщині для добровольчих підрозділів Збройних сил України, медичних
добровольчих підрозділів, Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Окрім оборонців України, не залишають без уваги і тих, хто її теж потребує.
Зокрема, навідуються в дитячі сиротинці, що зараз знаходяться на Сході
України. Такими є сиротинець в м. Покровськ, Селідове, Первомайськ та Маріупольський дитячий будинок «Центр
опіки».
На питання «Як часто відвозите зібране?» один із волонтерів Сергій відповідає: «Все залежить від того, скільки люди приносять. Але щонайменше
один раз в місяць точно їздимо в зону
АТО. Особливо це райони Донецької
області (Авдіївка, Піски, Водяне та ін.).»
Детальна інформація про роботу
волонтерських пунктів розміщена
на сторінках у фейсбуці:
https://www.facebook.com/volonterFM/
https://www.facebook.com/volonterirpin/
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Зі святом безкінечної краси!
Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де б не працювали жінки. Не можливо уявити собі жодну професію без
чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Їх енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро та любов.

Н

апередодні свята 8 Березня депутати Ірпінської міської ради
ПАНАСЮК Ігор Валерійович
та ЛЕХМАН Іван Ласлович від всієї Партії захисників Вітчизни та Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та учасників АТО привітали всіх жінок-медиків міста Ірпінь.
«Дякую всім медичним працівникам Ірпеня за високий професіоналізм.
Від усього серця бажаю Вам міцного
здоров’я, подальшого професійного
зростання та мирного неба над головою,» - звернувся Ігор Панасюк до жінок.
За сумлінну працю та з нагоди свята 8
Березня Панасюк І. В. та Лехман І. Л. подарували жінкам всіх відділень лікарні

та поліклініки прекрасні квіти та солодкі подарунки! Свято пройшло, а чарівні
дами знову повернулися до виконання
своїх обов’язків, бо в будь-який день не
забувають про те, що, перш за все, вони
– лікарі. Тому так чудово, що бодай на
хвилинку працівниці лікарні відійшли
від буденності та стали просто чарівними жінками у свій неповторний день!
Також не забули привітати дівчат з
військово-патріотичного клубу «Ратібор» та студію східного танцю «Відад».
Оскільки жіноче свято цього року затягнулось на декілька днів, встигли усіх
привітати. Найщиріші вітання та подарунки від депутатів Партії захисників Вітчизни Ірпінської міської ради Панасюка

І. В. та Лехмана І. Л. отримали жителі м.
Ірпеня, які є членами вуличних комітетів.
Звичайно, в один день всі не отримали
подарунків, адже в кожного в святковий
день є свої справи. Але їх передали через добрі руки відповідальних осіб – голів вуличних комітетів: вулиць З. Алієвої,
вул. Садової, вул. 8 Березня, вул. Нігояна,
вул. Дем’яна Попова, вул. Центральної,
вул. Тургенівської, вул. Курортної, пров.
Нахімова Степанюк Микола Аркадійович та вулиць Грибоєдова, вул. Кірічека, вул. Мечникова, вул. Давидчука, вул.
Гоголя, вул. Київської і пров. Соснового
– Пащенко Тетяна Євгенівна. Ці люди
привітали всіх, кого ми не змогли особисто. Сподіваємось, такі приємні дрібниці
допоможуть відійти хоч ненадовго від
щоденних турбот всіх жінок будь-якого
віку, будь-якої професії. Бо жінка – завжди жінка, і завжди прекрасна, будь то
дівчинка, мама чи бабуся, лікарка, вчи-

телька чи тимчасово безробітна. І восьме березня – це лише один день в цілому році, а жінки наші прекрасні не один,
а всі 365 днів.
Ми раді вітати вас, дорогі наші, хоч
кожного дня, і робити свято Восьмого
березня безкінечним. Для цього треба
лиш обернути цю вісімку горизонтально, а ваше життя – на казку з квітами та
подарунками.
Низький уклін вам за натхненну працю у всіх сферах нашого суспільного
життя, за сімейний затишок, який ви
збагачуєте своєю ніжністю, теплотою і
ласкою, безмежною людською теплотою, щирістю і шляхетністю. Міцного
вам здоров’я, радості, весняного настрою, достатку в родинах, творчого
натхнення, успіхів і звершень у всіх
благородних справах. Будьте завжди
усміхнені, сповнені надій та оптимізму!
Вікторія Слободянюк

21 березня - Всесвітній день поезії

«Поезія – це завжди неповторність…»

Висока поезія завжди актуальна. Слід згадати Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Василя Стуса, Ліну Костенко,
чиї вірші спонукають до справедливих дій, вчать як треба жити і любити Україну.

Н

ещодавно в стінах Центральної бібліотеки Ірпеня відбулася музично-поетична зустріч з місцевими поетами та музикантами,
присвячена вшануванню пам’яті Тараса Шевченка, на якій були
присутніми чимало творчих людей Ірпеня. Та серед них є ті, хто своїм
барвистим словом відомий далеко за межами міста.
В теплому колі однодумців гості мали нагоду доторкнутися до творчості класика української поезії – Тараса Шевченка та відоимх місцевих поетів.
Неперевершено звучали виступи Алли Тимошенко та Кота Єльпітіфора, музикантів Інни Лисняк, Міхи Невідомського. Також був
запрошений Народний артист України Олег Гаврилюк.
Директор Ірпінської центральної бібліотеки Олена Циганенко завершила зустріч читанням віршів Тараса Шевченка.
Від імені голови Партії захисників Вітчизни – Кармазіна Ю. А. та депутатів Ірпінської міської ради Панасюка І. В. і Лехмана І. Л., а також
від членів Ірпінської регіональної спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та учасників АТО вітаємо всіх, хто своїм словом і
римою допомагає людині розгадати найскладніші питання. У цей день
вітаємо всіх майстрів поетичного слова. Найголовніше бажаю Вам міцного здоров’я та творчого натхнення. Бажаємо мирного неба, сповнення творчих задумів та
мрій. Хай ваше слово буде завжди потрібним і приносить кожному читачу задоволення.
Віта Шворак
www. irpin.org.ua
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ПОГОВОРИЛИ ПРО ПІДСУМКИ 2017 РОКУ З ДЕПУТАТАМИ
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Звітувати про виконану роботу – обов’язок кожної особи, якій
довірили обіймати досить високу посаду, а особливо, якщо
дану справу довірили люди, які потребують певної допомоги. Саме тому на початку 2018 року ми поспілкувались з депутатами Ірпінської міської ради від Партії Захисників Вітчизни
Панасюком Ігорем Валерійовичем та Лехманом Іваном Ласловичем про те, чого досягли за минулий рік, та сподіваємось у
такий спосіб надати тонусу на весь наступний, аби не зупинятись, продовжувати гідно виконувати свою роботу.
– Доброго дня, Ігоре Валерійовичу
та Іване Ласловичу. Яким був минулий рік для вас? Чи досягли всього,
що планували?
І. Лехман: Всіх справ неможливо зробити, однозначно. Адже не завжди все
залежить лише від нас і наших можливостей. Але за минулий рік було зроблено
і багато з того, чого не планували, це також плюс. В минулому році було і позитивне, і не дуже приємне, проте загалом
рік видався продуктивний.
– Ваша Партія носить назву в честь
захисників України. Це і є пріоритетним напрямом Вашої роботи, так?
І. Панасюк: Так, але ми займаємось
не тільки воїнами, ветеранами та учасниками бойових дій. Всі люди потребують
допомоги. І в першу чергу нас обирали
жителі Ірпеня, всі жителі, а не лише певні категорії населення. Звичайно, так як я
голова Ірпінської УСВА, багато уваги приділяється і таким справам. Одним із важливих досягнень цього року стало те, що
продовжила працювати перша в Україні
соціальна програма, яка передбачає забезпечення соціальним безкоштовним
житлом учасників бойових дій всіх війн
(членів спілки) – афганців та воїнів АТО.
Ми відшукали альтернативні джерела
фінансування для будівництва. Такі довгоочікувані квартири вже отримали 19 з
25 сімей. В 2017 році квартири отримало
12 сімей, а з настанням 2018 року ще 7
сімей отримали свої ключі від нової домівки. Також оскільки війна на Сході ще
не закінчується багато наших побратимів
потребують допомоги. Особисто я, Іван
Ласлович та спілка всіляко допомагаємо їм. Кожний хто просить допомогу - є
почутий. Найчастіше їм потрібна психологічна підтримка, з свого досвіду можу
сказати, що вчасно підставлене плече є
стимулом для руху. Але тим кому потрібне - медикаментозне лікування, операційне втручання ми ніколи не відмовимо,
завжди знайдемо кошти і підтримаємо.
Бійців АТО та ветеранів Афганістану направляємо на реабілітацію до госпіталю
для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна», де лише за останній рік пройшли
лікування майже 50 осіб.
– Що було зроблено в медичній
сфері?
І. Панасюк: Спільними зусиллями з
директором Центру щелепно-лицьової
хірургії Василем Рибаком вперше на території України створено постійно діючу програму протезування на дентальних імплантатах для стоматологічної
реабілітації воїнів-інтернаціоналістів,
воїнів АТО та ветеранів Афганістану.
– Є у Вас якісь досягнення в сфері
транспорту та сполучення?
І. Лехман: Так, ми доклали багато
зусиль для запровадження нового соціального маршруту місцевого сполучення, який об’єднав дві частини міста.
Курсує цей автобус від військового
шпиталю (11 лінія) до дитячої лікарні по
вул. Давидчука. Чому соціальний? Бо
здійснюється безкоштовне перевезення пільгових категорій населення без
обмеження кількості місць.
– А як відзначаєте урочисті дати,
події та дні пам’яті?
www. irpin.org.ua

І. Панасюк: Це вже стало якоюсь невід’ємною традицією. Стараємось на кожну
пам’ятну дату приділяти увагу і робити подарунки усім, хто до нього причетний. Наприклад, в 2017 році Ірпінські афганці відзначили 28 річницю виведення радянських
військ з Афганістану. З цієї нагоди надали
матеріальну допомогу вдовам та матерям
загиблих (померлих) ветеранів та учасників бойових дій. Привітали медичних працівників з 8 Березня, кожна жінка отримала
квіти та смачний подарунок, загальна кількість яких – більше 300. 9 травня на ДОТах
в мікрорайоні Романівка вшанували ветеранів з 72-ю річницею Перемоги у Другій
світовій війні! Гостей пригощали смачною
кашею, гарячим чаєм, у кожного була можливість подивитися на види озброєння,
спробували розібрати/зібрати зброю. Ветеранам було передано 70 символічних подарункових наборів. До Міжнародного дня
людей з інвалідністю надали тим, хто цього
потребує більше ста продуктових наборів.
З нагоди проведення нами новорічного
ранку для дітей Ірпеня в Центральному

І. Лехман: Окрім того, проводимо заходи для студентів Університету державної фіскальної служби України, в школах
та коледжах м. Ірпеня. 28 листопада відбувся захід для студентів УДФСУ, присвячений Дню Гідності та Свободи. Зустріч
стала важливою частинкою виховання у
молоді патріотизму та гордості за країну,
не залишила байдужим жодного присутнього студента. Бо молодь України - дійсно свідома, готова до змін та боротьби
за свою державу, свої права, свої сім’ї та
своє майбутнє. В Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів та природокористування Укра-

будинку культури Ірпінська спілка спільно
з міжнародною федерацією змішаних єдиноборств ММА, яку очолює відомий меценат Геннадій Мурашковський, виділила для
дітей 350 подарунків.
– А що думаєте про молоде покоління? Сприяєте якось вихованню
школярів, студентів?
І. Панасюк: Ми постійно підтримуємо молодіжний військово-патріотичний клуб «Ратібор». 26 червня
для «Ратібору» була організована і
профінансована поїздка на 5 днів, за
запрошенням Всеукраїнської громадської організації «НІХТО КРІМ НАС», у
військово-польовий табір у м. Тараща,
Білоцерківського району, Київської області, де зібралося багато військово-патріотичних клубів на навчання. 9-10 вересня на базі військової частини А2860
військово-повітряних сил Збройних
сил України проводився черговий військово-патріотичний вишкіл – «Нова
Генерація». В листопаді для вихованців
клубу було організовано дводенні тренування на базі Нацкорпусу «Смерекова хунта» із різного роду завданнями та
наближеною до реальної обстановкою.

їни «Ірпінському економічному коледжі»
6 грудня в День Збройних сил України
за підтримки Ірпінської регіональної організації УСВА та воїнів АТО було проведено змагання серед юнаків - «Козацькі
забави». Спільно з відділом освіти на базі
ЗОШ №17 було проведено військово-патріотичну гру «Жура», в якій прийняли
участь представники з всіх шкіл міста.
– Культурну та духовну сферу в м.
Ірпені якось розвиваєте?
І. Панасюк: За нашої постійної підтримки от уже скільки років розвивається студія східного танцю «ВІДАД», де
займається близько 30 дітей. Допомагаємо з організацією та проведенням
концертів, а також матеріальною допомогою на утримання колективу.
І. Лехман: Що стосується духовної
сфери, то буквально вже в грудні допомогли українській православній церкві
КП (Парафія Покрова Божої Матері в м.
Ірпінь) встановити нові вхідні двері та
дашок над ними. Заплановано також
посприяти застеленню підлоги плиткою, ремонт вікон, перебудову сходів
на дзвіницю та оздоблення стін фрескою. Такі справи, як зазначалось, заду-

мані в храмі, а отже, неодмінно будуть
виконані найближчим часом.
– Як часто надаєте допомогу жителям Ірпеня, відповідаючи на їх
звернення та прохання?
І. Панасюк: Жителі міста приходять
до нас в приймальню за адресою вул.
Шевченка, 5. Ми надавали консультації,
поради, надсилали запити до структурних підрозділів Ірпінської міськради. Загалом спільно з Іваном Ласловичем за рік
відправили майже 150 таких звернень,
а всіх питань розглянули понад 200. Як
приклад можу розповісти: коли до нас
звернулася дружина померлого Багірова Ільгара Салеховича з проханням допомогти відремонтувати дах в будинку,
ми одразу ж за короткий проміжок часу
знайшли кошти, найняли робітників і відремонтували дах: утеплили, поставили
паробар’єри. Цю благодійну допомогу і
далі активно продовжуємо.
– Враховуючи все сказане, а що б
Ви виділили як найважливішу, найпотрібнішу жителям Ірпеня справу
за минулий рік?
І. Панасюк: Все, що ми робимо, однаково важливе й потрібне. Просто для
когось найбільша проблема – де взяти
кошти аби прогодувати сім’ю, а в когось –
як «розростається» Ірпінь. Але і те, і інше
має значення. До речі, про те, як «росте»
Ірпінь. Завдяки моїм зусиллям був створений та зареєстрований перший в Ірпені
вуличний комітет по вул. Мєчнікова. Цьому передував довгий шлях роботи, неодноразово було проведено виїзні зустрічі
з мешканцями вулиць, що проводилися
на території ЗОШ №1, які, в результаті, завершилися обранням керівних органів
вуличного комітету, де були присутні 178
громадян. Зазначу, що створення вуличних комітетів на своєму виборчому окрузі
було одним із перших пунктів моєї передвиборчої програми. Це однозначно одне
із найбільших досягнень. Це той крок
вперед, за якого органи місцевого самоврядування більше не зможуть впливати
на життя мешканців Ірпеня без їхнього
дозволу на ті чи інші дії. Проте, побувавши
на зустрічі мешканців ОСББ «Алфавіт» по
вул. Лермонтова, 2Д, корпус 1, 2, 3, в якому
проживає 187 людей, з яких 45 – малолітні
діти можу сказати, що існує багато проблем, які неможливо вирішити без втручання органів влади.
І. Лехман: Кожне вирішене завдання
та кожне маленьке досягнення надихають на нові справи. Тому зупинятися на
досягнутому – не про нас. Поставлена досить висока планка, і ми збираємось цьогоріч піднімати її все вище і вище. Дякуємо тим, хто також докладав своїх зусиль
до того, щоб у звіті про річну роботу нам
було чим пишатись. Плідної нам співпраці
і надалі!
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Ірпінь єдиний

Доводиться захищати не від
ворогів, а від своїх же земляків!

Неодноразово з початком будівництва торгово-розважальних центрів, площадок для паркування
автомобілів, житлових будинків та цілих комплексів знищувалось щось, що має важливу історичну цінність. Цього разу така доля спіткала ДОТ 485 в селі Горенка Києво-Святошинського району.
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лютого розпочалась активна оборона ДОТу 485 в. Зібрали свої сили і о дев’ятій
ранку вже стояли на місці подій разом
з мешканцями села Горенка, зокрема, в
присутності ініціаторів: керівника МАІФ
«Цитадель» Нетьосова Павла Олександровича, учасника війни в Афганістані
та учасника АТО Аврама Віктора Валентиновича, а також з очільником Гостомельського осередку УСВА Ісою Курамагомедовим, учасниками Ірпінської
регіональної спілки ветеранів Афганістану та учасників АТО та фахівцем з питань охорони культурної спадщини відділу культури, національностей та релігії Ларисою Василівною Пілявською. На
місці подій місцеві жителі організували
пост, де завжди є чергові, які охороняють ДОТ.
Цей ДОТ – пам’ятка історії часів Другої світової війни, збудований ще в 1932
році. Місце ведення запеклих боїв, як
виявилось, в наш час «не заслуговує»
на існування. Історія не раз мінялась
залежно від тих, кому вигідно було її
переписувати. Але руйнувати своє минуле своїми ж руками – хто ми після
цього? Чи мовчки дивитись, як його
знищують – а після цього хто? Ніхто ж
не проти того, щоб розвиватись, прогресувати та будувати нове майбутнє.
Але не ціною історії!
Забудовники продовжили руйнування ДОТу 485 в с. Горенка 12 березня. Міс-

цеві жителі знову відстоювали пам’ятку
історії.. Знову були присутніми члени
Ірпінської регіональної спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
та учасників АТО на чолі з головою Спілки Панасюком Ігорем Валерійовичем.
Знову з керівником МАІФ «Цитадель»
Нетьосовим Павлом Олександровичем.
Цього разу ще й в присутності поліції
Києво-Святошинського району, прокурора м. Києва, працівників органів внутрішніх справ, МНС-у, голови та заступників районного відділу поліції. Бо наскільки б не були згуровані місцеві жителі, протестів минулого разу виявилося
недостатньо. Довелося захищати ДОТ
ще раз, але вже в запальнішій боротьбі.

Приїхав автобус із хлопцями характерної тілобудови та в спецодязі. Огородили
територію ДОТу загорожею, нікого не пускали. Розпочали із руйнування гаражів
та господарських приміщень місцевих
жителів. Далі по плану - продовжити знищення ДОТу. На разі ДОТ на державному
обліку культурної спадщини не перебуває, проте історичною цінністю бути не
припиняє. Навезти «тітушок» і відганяти
людей силовими методами - не спосіб
дій, ми вже бачили подібне в 2014. Спільними зусиллями «тітушок» і цього разу
вже ввечері з місця подій ліквідували.
15 березня слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області привіз на місце подій та зачитав

присутнім ухвалу суду про накладення
арешту на земельні ділянки в с. Горенка
Києво-Святошинського району по вул.
Радгоспній, 3. Але ДОТ вже напівзруйнований, місцеві жителі та всі, хто підтримував, обурені від рішень місцевої
влади, дій забудовника та всієї ситуації.
Не зрозуміло, як люди можуть своїми
руками знищувати пам’ять про історію
для власної вигоди. Але крім того, що
руйнують пам’ятки, ще й не звертають
уваги на думку людей та на їх протести.
Скоро від місцевості не залишиться нічого, окрім багатоповерхівок.
На місці ДОТу повинен бути побудований музей чи пам’ятник слави. І це не
компенсація за зруйноване, ні. Це єдиний вихід із ситуації – поставити таку вимогу тим, хто його зруйнував. Буде наукою на майбутнє бажаючим доруйнувати ті уламки історії, які в нас залишились
і якою всі нормальні люди пишаються,
що мають, а не стирають з лиця землі.
Наша держава пройшла дуже непростий шлях в боротьбі за незалежність. Саме тому помилки і досягнення минулого повинні змушувати нас
рухатися далі, жити в єдності та мирі.
Натомість, що ми бачимо сьогодні?
Людську байдужість та нерозумність.
Історія повинна була нас навчити, що
подальша доля якраз і залежить від минулого, а події завжди повторюються
по колу. А як ми цього навчимося, якщо
цієї історії більше не буде? З розповідей
в книжках наші діти не дізнаються, як
все відбувалось, не зрозуміють, що таке
«місце, де йшла війна». Та найважливіше
– вони ніколи не дізнаються, яка ціна за
те, що вони живуть у вільній, у своїй країні; тому і не зможуть творити хороше
майбутнє. Бо хто не знає минулого, той
не має майбутнього.
Вікторія Слободянюк

З великим сумом повідомляємо,
що з життя пішов

ТВОРЧІСТЬ ІРПЕНЧАН

Ященко Віктор
Вікторович

Було багато слів...
Було багато слів, – героїв пам'ятаємо...
Салют сумних бійців, прощально відлунав,
Поспівчували всі, та й зайнялися справами,
Із пусткою вона зосталася сама.
Немовби у вісні, немов в страшному маренні,
Сама, скоріше мертва, а ніж була сумна.
Тинялася, як привид хатою,
Знесилена присіла до стола.
З бідою не змирилась, не зіплакалась,

І не забутися... Мов грім звучать слова,
Що розчахнули світ, на дві хисткі реальності,
І те що було "ДО" – його уже нема.
І плакав її дім, рипів, – нема хазяїна,
І по шорсткій віконниці, сльозой текла
смола...
А цуценя дурне, собі на дворі гралося,
І сонце далі сяяло, і плинуло життя.
Семен Палій

Відданий син своєї Батьківщини, інвалід війни та
учасник бойових дій в АТО,
де й отримав два поранення,
людина, що чесно та віддано пройшла свій складний
життєвий шлях. За особисту
мужність і героїзм, виявлені
у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, він був
нагороджений державними
нагородами.
Його серце перестало битися, але пам’ять про нього продовжує жити в серцях тих, хто
його знав і любив, а ще – у спогадах. Саме вони повертають у ті
часи, коли він був живий.
Висловлюємо свої співчуття всім рідним і близьким від Ірпінської регіональної спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) і учасників АТО.
Світла пам’ять про його мужність та непересічні людські
якості назавжди залишаться в серцях рідних, земляків, бойових побратимів – усіх, хто знав, поважав Віктора – справжнього патріота та Героя!
www. irpin.org.ua
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Приміський маршрут № 422
Станція «Лісова Буча» — м. Ірпінь – ст. м.
«Академмістечко»
Час роботи: 06.30 — 23:40
Робочі дні: щодня.
Інтервал: 30 хв.
Вартість: 15.00 грн.
Відстань: 18,53 км.
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250»
Об’єднаний автобусний маршрут №18+№6
Військовий шпиталь – залізничний вокзал,
залізничний вокзал – з-д «Машторф»
Час роботи: 9:00, 12:00, 16:00
Робочі дні: щодня.
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250»
***
собливу увагу привертає до себе об’єднаний
соціальний маршрут 18+6, про який вже повідомлялося в попередніх випусках газети. Маршрут
почав курсувати з 16 січня цього року. Він проходить
вулицями: Гостомельське шосе (початок маршруту
на розворотному майданчику), Северинівська, Підгірна, Центральна, Садова, Ново-Оскольська, Гайдамацька, Давидчука, Лисенка, Садова, Центральна,
Підгірна, Северинівська, Гостомельське шосе 9кінець маршруту).
Проблема, яка викликає обурення громадян, пов’язана із графіком руху маршруту. На сьогоднішній день
він виглядає так:
09:00;
12:00;
16:00.
Місцевих жителів не влаштовує такий графік,
оскільки люди зацікавлені в тому, щоб хоча б о 8 ранку діставатися місця роботи. В ТОВ «Ірпінське АТП
13250» це пояснюють так: «Маршрут діє з метою безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян. Тому, по-перше, він налаштований більше під
функціонування поліклінік та соціальних служб міста,
щоб люди могли доїжджати, в першу чергу, сюди, а
не на роботу. По-друге, якраз о восьмій годині на дорогах найбільший потік транспорту. З метою не створювати додаткових заторів на вулицях та не збивати
нормальний час руху маршруту очікуваннями в таких
заторах, він курсує з 9 ранку.»

О

ШЛЯХАМИ ІРПЕНЯ

Розклад маршрутів перевізника
«Ірпінське АТП 13250» по м. Ірпені
Приміський маршрут № 379
ж/к «ГрандЛайф» — ст. м. «Академмістечко»
Час роботи: 06.0 — 00:04
Робочі дні: щодня.
Інтервал: 2-10 хв.
Вартість: 15.00 грн
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250».
Приміський маршрут № 392
м. Ірпінь (залізничний вокзал) — ст. м.
«Академмістечко»
Час роботи: 06.00 — 23.45.
Робочі дні: щодня.
Інтервал: 5-7 хв.
Вартість: 15.00 грн.
Відстань: 18.22 км.
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250».

Приміський маршрут № 395
м. Ірпінь (залізничний вокзал) — пл. Шевченка —
ст. м. «Оболонь»
Час роботи: 06.00 — 22:17.
Робочі дні: щодня.
Інтервал: 15-19 хв.
Вартість: 17.00 грн.
Відстань: 25.17 км.
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250»
Приміський маршрут № 420
м. Ірпінь (БКЗ) —ст. м. «Академмістечко»
Час роботи: 06.00 — 00:00
Робочі дні: щодня.
Інтервал: 10-15 хв.
Вартість: 15.00 грн.
Відстань: 14,33 км.
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250»

Ремонт доріг —
завжди проблема,
особливо для міських
та сільських рад

Проте цього року продовжать оновлювати дороги міста.

Н

ещодавно в Ірпінській міській раді відбулася нарада щодо планування
поточного ремонту міських доріг Ірпеня. Як повідомив Андрій Літвинов,
начальник інфраструктурного відділу виконкому Ірпінської міськради,
крім запланованих капітальних ремонтів міських доріг планується провести великий об›єм поточних (ямкових) ремонтів доріг Ірпеня, а саме вулиць: Соборна, Центральна, Озерна, пров. Гнатюка, Садова, Тургенівська, Мінеральна, Миру,
Павленка, Ярославська, Київська, Пушкінська, Курортна, Давидчука (Комінтерна),
Гайдамацька, Ново-Оскольська, Гоголя, Технологічна, Лермонтова, Виговського,
Толстого, Матросова, Громадянська, Чехова, Петрусенка, Котляревського, Гостомельське шосе, Северинівська, Авіаконструктора Антонова, Полтавська, Капітана Зайцева, Покровська, 9-та Лінія, 11-ті Лінія, 6-та Лінія, 74-ї Стрілецької дивізії,
Слов’янська, Східна, Піщана, Ломоносова, Мечникова, Натана Рибака, Київська,
Северинівська, Покровського, Рильського.
www. irpin.org.ua

Поточний ремонт заплановано закінчити до 10 квітня.
Капітальний ремонт заплановано зробити на вулицях Дем›яна Попова, Достоєвського, Українська, Троїцька, 10-та Лінія, Варшавська, Білокур, Лесі Українки,
Тищенко, Льва Толстого, З. Алієвої.
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Не спортивний
клуб, а студія краси

Так називає своє місце роботи, досвідчений тренер – Ігор Бубнов, оскільки
робота полягає в допомозі
людям стати красивими.

Вітаємо

Панасюка Ігоря Валерійовича
з отриманням відзнаки Президента України –
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня!

27 березня 2018 року у приміщенні Київської облдержадміністрації вiдбулося засідання правління Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), яке проводив Янківський Олександр Станіславович.

С

«Бойова Жаба» – це багатофункціональний комплекс, в регіоні найбільший клуб, площа якого сягає
1100 кв. м.
Професійний зал має багато направлень: вільна боротьба, бокс,
ММА, змішані єдиноборства, тяжка
атлетика, дорослий та дитячий кросфіт, групові класи та дитячі групи
розвитку фізичних якостей, тренажерний зал.
Основною цінністю є здоров’я,
сила, краса та успіх наших клієнтів.
Ми популяризуємо здоровий образ
життя та допомагаємо розвиватися
людям, які хочуть займатися спортом. На сьогоднішній день займатися
спортом модно, і всі хочуть виглядати гарно, тому послуги які ми надаємо дозволяють це робити.
Принцип клубу – потрібно бути
кращим, ніж Ви вчора. Приходячи в
зал, викладатися на повну та цим самим дотримуватися найголовнішої
нашої концепції - мотивувати дітей
займатися спортом, щоб підростаюче покоління прививалося до спорту. Наразі в клубі займається близько
70-80 дітей.
Досягти поставлених цілей Вам
допоможуть наші досвідчені тренери – дійсні атлети з багатолітнім досвідом тренувань, дипломовані та
сертифіковані інструктори.
Чекаємо Вас за адресою:
м. Ірпінь, вул. Стельмаха 9.
Пн-Пт: 6:00 – 22:00,
Сб - Вс: 8:00 – 18:00.
Впевнені наші знижки та акції Вас
приємно здивують.

еред почесних гостей Голова Київської обласної державної адміністрації Горган Олександр Любомирович та заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Кучер В’ячеслав Анатолійович з метою
нагородження голови Ірпінської регіональної спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) та учасників
АТО – Панасюка Ігоря Валерійовича
відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III ступеня. Також
на засiданнi були присутнi: Начальник
управлiння з питань внутрiшньої полiтики Євстратов Олександр Павлович; Начальник управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації Чередніченко Юрій
Анатолійович; директор департаменту соціального захисту населення Мещан Ігор Вікторович.

В відповідь на всі привітання та щирі
слова присутніх Ігор Валерійович зауважив, що без земляків, ірпінчан, надійного тилу своїх колег, членів спілки
та їх підтримки не було б цих нагород.
Наголосивши, що це все лише завдяки
їм, а також, що даний орден буде кожного дня нагадувати, що потрібно робити більше для того, щоб твоя країна
була вільною. «Велика подяка всім хто
був поруч і долучався до допомоги в
тяжкі часи!» – Ігор Панасюк.
Горган Олександр Любомирович висловив підтримку Київській обласній
організації Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів),
подякував ветеранам за їхній подвиг та
активну участь в захисті України в зоні
бойових дій на Сході. Та зазначив, що у
нашій області дуже сильна організація
ветеранів Афганістану і саме вона є рушійною силою до змін.

Леонтьєва
Валентина Васильовича
Лебеденка
Володимира Дмитровича
Степаненка
Валерія Івановича
Яковенка
Василя Антоновича
Боярчука
Романа Павловича
Ткачука
Віталія Петровича
Панасюка
Олексія Ігоревича
Янківського
Олександра Станіславовича
Ханкишиєва
Фірдосі Гасановича

Кривошеєнка
В’ячеслава Миколайовича
Бондарчука
Євгена Володимировича
Гриценка Вадима Стаховича
Солодовника
Станіслава Дмитровича
Чмирова Юрія Вікторовича

Ірпінська регіональна спілка
ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
та учасників АТО,
Благодійний фонд
«Єдність та милосердя»

Запрошуємо читачів до співпраці!
и хочете звернутися з питаннями, побажаннями, своїми міркуВ
ваннями, порадою, або ж незгодою чи пропозицією, чи просто
хочете стати дописувачами нашої газети:

– ПИШІТЬ на адресу: м. Ірпінь, відділення «Укрпошти» №5, абонентська скринька 16, або пересилайте повідомлення на e-mail: irp_yedyniy@ukr.net

irp_yedyniy@ukr.net, www.irpin.org.ua

Вітаємо з Днем
народження

Горбунова
Олексія Миколайовича

це велика дружня сім’я

ІРПІНЬ ЄДИНИЙ

Нехай щирі вітання
зігрівають душу і приносять
достаток позитивних
почуттів. А в житті хай
ні на мить не залишають
оптимізм, віра в чудеса,
безхмарне щастя, удача і,
безсумнівно, любов.

Гусейнова
Ельдара Аббас-Огли

Бойова Жаба –

Офіційне видання Ірпінської регіональної Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) та учасників АТО і благодійного фонду «Єдність та милосердя»

Вітаємо з Днем
народження
Панасюка
Ігоря Валерійовича

– ЗАХОДЬТЕ до редакції за адресою: Ірпінь, вул. Шевченка, 5 (біля РАЦСУ), вхід
з правого боку, редакція газети «Ірпінь єдиний».
Шановні читачі! Просимо звернути увагу, що ми не публікуємо неперевіреної інформації!
Тож обов’язково вказуйте свої контактні дані, ім’я та прізвище. Якщо Ви якнайповніше викладете суть справи — це значно прискорить реакцію на Ваше
звернення.

Засновник – благодійний фонд «Єдність та милосердя».
Свідоцтво про державну реєстрацію –
КІ, №1606 від 03.02.2015 р.
Видане державною реєстраційною службою Головного
управління юстиції у Київській області.
Видавець – Ірпінська регіональна Спілка ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та учасників АТО.
Розрахунковий рахунок № 26000135519

ПАТ«Райффайзен Банк Аваль», м. Київ МФО 380805,
Код 24880885
Віддруковано у друкарні
ТОВ «Інтердрук». Зам. №
Наклад 20 000
Надруковано на папері українського виробника.
Редакційна колегія.
Тел.: (068) 947-22-87

