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Щоб накопичувальні
пенсії дійсно вплинули
на добробут українців,
заощадження потрібно
відкладати років сорок.
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ПЕРЕДПЛАТА
«Ірпінський вісник»
Вартість передплати

На 1 місяць – 19,50 грн.
На 3 місяці – 58,50 грн.
На 6 місяців – 117 грн.

Передплатний індекс –

35033

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТНА
КАМПАНІЯ
на ІІ півріччя

Приймання передплати здійснюється в
усіх відділеннях поштового зв’язку, а також
безпосередньо листоношею на доставній
дільниці.
Передплату можна оформити за готівку та за
безготівковим розрахунком.
Передплачуйте та отримуйте улюблені
періодичні друковані видання через
мережу ПАТ «Укрпошта».

ЧИТАЙ!
theirpin.city
Фото: В. Шилов

«Немає жодної людини, що була б сама по собі, як острів; кожна людина – це грудка землі,
частка суходолу. Коли камінь змиває морем із узбережжя, малішає Європа, так само, як і тоді, коли
вода поглинає цілу скелю чи оселю твого друга, або твою власну: тому із смертю кожної людини
малішаю і я, бо я єдиний з усім людством, і тому ніколи не питай, по кому подзвін – він по тобі».
Джон ДОНН
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ КОЖНОМУ,
хто загинув смертю Героя!

У День пам’яті та примирення і День Перемоги в Ірпені відбулася
низка урочистостей, в яких брали участь жителі, гості і керівництво
міста. Грав духовий оркестр, виступали місцеві колективи,
талановиті діти. Традиційно на Алеї Слави було проведено молебень
і покладені квіти до вічного вогню.
У День Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні в Ірпені на
Алеї Героїв АТО відкрили
Меморіальну дошку загиблому Захиснику України, ірпінцю, бійцю 25го батальйону «Київська
Русь» Василю Панасенку.
«Мужній воїн, справжній патріот, турботливий
батько, добра людина,
чудовий товариш.... На

Бо ті очі бачили все…

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

жаль, війна забирає найкращих.... Спи з миром,
друже...», – з такими словами його згадують і в душі
звертаються до нього його
близькі і рідні, жителі міста.
У цей день в Ірпені також
вшанували пам’ять кожного, хто поклав своє життя за
Батьківщину. За полеглими
Героями відправили спільну поминальну літію.
«Ми завжди пам’ятатимемо наших мужніх воїнів!
На їхніх героїчних подвигах виховуватимуться майбутні покоління Захисників
України! А їх імена зажди
житимуть у наших серцях!»,
– від імені міського голови
Ірпеня промовив до усіх
присутніх перший заступник Дмитро Христюк.

Отримати квіти від дітей – завжди найбільша радість

Фото: В. Шилов

Де початок і де кінець?
Коли почалася Друга Світова –
коли наші, чи коли польські кордони перетнули перші танки вермахту
чи задовго до цього – на рівні дипломатичних баталій і кулуарних перешіптувань?
Чи коли визріла ота історична передумова, коли без
жодного слова ставало зрозумілим: війні бути?
Коли вона закінчилася?
Тоді, коли ми цей день відзначаємо, чи і справді – тоді,
коли буде знайдений останній солдат і похований останній нині ще живий свідок того безумного кровопролиття?
Останній солдат ніколи не буде знайдений… І відбитки війни від покоління до покоління ще довго нестимуть
численні нащадки кожної людини, котру своїм вогняним
крилом торкнулася війна. І десятки мільйонів ненароджених уже впали і ще впадуть в безодню демографічного
вакууму, породженого найбільшим безумством минулого століття…
Якщо будь-яка образа, буденні переживання живуть в
людині на рівні хімічних сполук кілька років, то такі потрясіння, як війна, в’їдаються в ментальність, у свідомість
націй на десятиліття, століття і тисячоліття.
Після повернення солдатів, які воювали в іншій війні –
у В’єтнамі, американське суспільство зіткнулося з масою
соціальних, медичних і психологічних проблем. Статистичні дані це добре ілюструють: число самогубств серед
них до 1975 року перевищило кількість загиблих у самій в’єтнамській війні утричі. Рівень розлучень серед них
становив близько 90%. Третина всіх ув’язнених в американських тюрмах – ветерани В’єтнаму. Алкоголізм, наркоманія, професійні та соціальні конфлікти – всі форми
дезадаптації спостерігалися і спостерігаються серед тих,
хто пройшов пекло тієї війни.
Та ще раніше, після Першої світової з’явився термін
«втачене покоління» – покоління тих, хто пройшов через
горнило війни, і більше не зміг призвичаїтися до мирного
життя…
Нашої статистики ми не знаємо, не тільки через те,
що вона недоступна, – таких масштабних досліджень, які
були організовані в рамках державної служби допомоги
ветеранам США, у нас просто не проводилося.
Однак для того, щоб розуміти, що коїть з людьми війна навіть через десятиліття після того, як пролунав останній постріл, варто згадати своїх родичів, дідусів і бабусь,
матерів і батьків. Варто подивитися в очі тим небагатьом
ветеранам Другої Світової, які ще мають сили прийти до
вічного вогню і покласти квіти біля імен своїх побратимів. Більшість із них мовчить – хіба висловиш словами
все те, що довелося пережити?
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не
знает о войне» – одні з найчесніших слів про війну поетеси Юлії Друніної.
Проте вуста вже поодиноких свідків мовчать, а очі говорять – і гіркою сльозою, і таким глибоким непоборним
болем і сумом, від якого мороз по шкірі. Бо ці очі бачили,
як по-звірячому люди можуть вбивати людей. Як можуть
твою рідну маму кинути в яму, заживо засипати землею
і танцювати на цій свіжій могилі. Бачили, як перед цим
востаннє найдорожча тобі на землі людина хапає повітря
і кидає на тебе, 9-річну дитину, останній погляд, який ти
несеш через усе життя, до якого звертаєшся у найважчі
хвилини. «Мамочко! Мамочко! Я люблю тебе!», – а тебе
з усієї сили жбурляють подалі від ями, де задихається
мама... Бо ці очі бачили самовдоволений вираз на обличчі поліцаїв, з яким вони хапали дітлахів щойно закопаних
батьків на віз, аби везти на розстріл…
Бо ці очі бачили, як може стікати кров’ю близький
друг, якому щойно відірвало ноги. Бачили, як прощаються назавжди. Бачили, як на очах матері нелюди катують
дітей – твоїх рідних маленьких сестричок, ґвалтуючи їх, а
потім ламаючи їм кісточки, відрізаючи вушка і пальчики,
як весь час при цьому приводять до тями доведену до
безумства матір – щоб бачила, бачила, бачила все те….
Хто насмілиться сказати, що для свідків цього всього
війна закінчилася? Це живе в людині вічно. Це записується в пам’ять кожної клітинки. Це передається наступним
поколінням, як колись мені розповідали мої дідусі й бабусі про те, як це, коли на городі стоять танки, коли чоловік у полоні, коли малі діти на руках, голод і холод, страх
і смерть довкола, пожежі, крики і хмари вороння… І тоді,
дитиною, я думала, що війна ніколи не повториться на
цій землі. Бо невже мало побачили очі, почули вуха? Бо
невже може бути страшніше пекло, ніж пекло війни? Бо
невже хоч одна людина на землі захоче в нього повернутися чи посіяти його довкола? Бо невже немає про що
нам, людству, мовчати?
Кажуть, якщо хвилиною мовчання вшанувати пам’ять
кожного, хто поліг у Другій Світовій війні, треба мовчати
50 років. Усьому людству мовчати…

ПАМ’ЯТАЄМО

На відкритті меморіальної дошки Василю Панасенку

Оксана Лемешко, Олена Василівна і Валерія Панасенки сестра, мати і донька героя Василя Панасенка.

ВИСТАВКА

МИТТЄВОСТІ ПЕРЕМОГИ
9 травня в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка
«Миттєвості Перемоги». Свого часу майор у відставці М.М. Михалін
створив фотолітопис Другої світової війни. На виставці експонується
розділ цієї збірки, присвячений завершенню війни і святкуванню дня
Перемоги.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, директор Ірпінського історикокраєзнавчого музею
Зокрема, тут можна побачити світлини радісної
зустрічі переможців – воїнів
1-го Українського і 2-го Білоруського фронтів з американськими
солдатами.
Коли ми святкуємо річницю
Перемоги над нацистською
Німеччиною, то не слід забувати, що вона була досягнута спільними зусиллями
союзників – Радянського Союзу, США, Великобританії та
інших народів.

Представлено також картини ірпінських художників Федора Колесніченка
і Бориса Піаніди. Для них
тема війни була вистражданою, оскільки обидва брали
участь у ній. Федір Захарович був поранений під час
оборони Москви.
Серед експонатів – кітель з нагородами педагога
Віктора Черницького. Він –
учасник оборони Ленінграда. Захищав кордони Росії

інженер-капітан ІІІ рангу
Іван Єременко, чий кортик
представлений на виставці. В
Ірпені живе учасниця Сталінградської битви Валентина
Кулініч, вона упродовж багатьох років організовувала
роботу клубу ветеранів війни і праці «Пам’ять».
Ми, вдячні нащадки, повинні зберегти і передати наступним поколінням пам’ять
про війну і наших предків-переможців.

В Ірпені презентували
книгу, присвячену
Широкинській операції

6 травня в Ірпінській
міській бібліотеці була
презентована  книга
«Широкинська операція»,
присвячена успішному наступу і відвоюванню стратегічно важливих позицій
– Широкинської операції,
здійсненої полком «Азов».
На заході були присутні
представники багатьох
громадських організації,
воїни-учасники АТО. Усі
присутні мали можливість
поспілкуватися безпосередньо з учасниками єдиної успішної наступальної
операції в історії українсько-російської війни.

КОРОТКО ПРО ВСЕ
► В Ірпені знову активізувалися дохгантери.
Про випадки отруєння
безпритульних і домашніх собак повідомляють
зоозахисники і місцеві
мешканці. Лише за вихідні
зафіксовано смерть чотирьох тварин у різних мікрорайонах міста. Догхантери
вбивають безпритульних
собак, відкрито говорять
про це і називають свої дії
«послугою суспільству». За
неофіційними даними, минулого року вони отруїли
в Ірпені понад сотню тварин. Їхня активність спостерігалася по всій Україні.
Директор КП «Служба захисту та лікування тварин»
Ірина Мурга попереджає,
що люди, які розкидають
фарш чи дають безпритульним тваринам ковбасу, можуть виявитися тими
самими догхантерами, і

закликає всіх бути уважними: не випускати домашніх тварин на самовигул,
не дозволяти улюбленцям
підбирати їжу з землі, у
випадку отруєння – надати
тварині першу допомогу і
негайно їхати у ветеринарну клініку.
► Вихованці стадіону
«Чемпіон» стали призерами
всеукраїнських
змагань з кікбоксингу.
Чемпіонат України з кікбоксингу WPKA відбувся у
Львові 3–6 травня. Результати команди міста Ірпеня:
Мирослав Шульга (юніори,
вага до 60 кг) – ІІ місце;
Катерина Костріца (дорослі, вага до 65 кг) – ІІ місце;
Володимир Сотин (дорослі,
вага до 80 кг) – 1 місце.

► Днями в Коцюбинському встановили 4
камери
відеоспостереження для контролю за
правопорядком у селищі. Незабаром їх кількість
збільшиться до 10. Кошти
на придбання нової техніки
були виділені за ініціативи
депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка в рамках програми
«Безпечне місто». Частину
камер буде розміщено на
в’їздах в Коцюбинське для
контролю трафіку автомобілів; камери підключені
до системи поліції для спостереження за правопорядком у селищі.
► 4 травня Ірпінь відвідала делегація з міста
Ізюм, одного з найбільших міст Харківської об-

ласті, на чолі з Ізюмським
міським головою Валерієм
Марченком. Мета зустрічі
– обмін досвідом у сферах
благоустрою міста і житлово-комунального господарства. Варто зазначити, що
60% міської території в Ізюмі займає приватний сектор,
тому гостей особливо цікавило, як в Ірпені налагоджений благоустрій цих ділянок,
як здійснюється вивезення
сміття. «Для нас же є цікавим досвід Ізюму. Наприклад, робота квартальних.
Це люди, які контролюють
порядок і належне дотримання благоустрою в окремих кварталах приватного
сектору. Така посада була б
корисною і в Ірпені», – підкреслив Ірпінський міський
голова Володимир Карплюк.
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УРОЧИСТОСТІ

ПОВЕРНУТИ ІЗ НЕБУТТЯ: у Гатному

перепоховали 110 захисників Київщини
Друга світова війна торкнулася кожної сім’ї,
змінила мільйони доль. Загиблих досі оплакують,
зниклих безвісти і сьогодні чекають. І лише
завдяки зусиллям небайдужих через десятки
повоєнних років частково і поетапно вдається
віднайти останки героїв, встановити їхні імена і
заслужено поховати.
Важко передати словами
почуття Світлани Хмельницької, яка протягом всього
життя не знала, де покоїться
її двоюрідна бабуся – вій-

тошинського району вічний
спокій знайшли 1062 бійці.
Це результат самовідданої і
копіткої роботи пошукових
загонів археологічного па-

Урочисто відкрили мітинг народний депутат Юрій
Бойко, голова «Опозиційного блоку» Київщини
Олександр Качний, ветерани С.Д. Кот і В.О. Клименко
гинули в боях у 1941 р. при панахиду за загиблими воїобороні Київщини.
нами. Почесна варта віддала
«Двічі на рік, напередодні останні почесті, і в небо траДня Перемоги і в День виз- диційно випустили 110 білих
волення Київщини, ми по- голубів – як образ спочилих
вертаємо пам’ять про героїв, душ і символ миру.
яких сьогодні влада всіляко
«Ми усвідомлюємо, нанамагається забути, перепи- скільки високу відповідальсуючи історію нашої країни. ність несемо як перед ветеЦе знаковий захід для всіх
нас. Вічна слава всім, хто ранами, так і перед нашими
поліг смертю хоробрих на нащадками у збереженні віфронтах, низький уклін на- тчизняної історії. Пошуковці
шим ветеранам», – сказав роблять украй велику справу, за що їм щира подяка,–
Юрій Бойко.
Почесних і шанованих зазначив Олександр Качний.
ветеранів супроводжували – Ми нікому не дозволимо
голова «Опозиційного бло- знівелювати пам’ять про цю
Ветерани з м. Ірпінь приїхала вшанувати пам’ять ку» Київщини Олександр страшну війну. І для наших
полеглих бійців
ськовий лікар з Одеси Клара
Вольфівна Хмельницька. І от
нещодавно, через 76 років,
вона дізналася подробиці її
загибелі й отримала особисті
речі – зі сльозами на очах і
болем у серці.
Уже 12 років поспіль організацію пошуків і перепоховання захисників Вітчизни
організовує і фінансує народний депутат, лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко. За цей час на Меморіалі
пам’яті в с. Гатне Києво-Свя-

Карамелька для ветерана
3 травня вихованці дитячого садочку «Карамелька» (Ірпінь) відвідали Дмитра Петровича Корнієнка
– ветерана війни, який уже 60 років мешкає в Ірпені.
Діти завітали з гостинцями, квітами і найтеплішими
словами подяки за героїзм.

тріотично-пошукового об’єднання «Дніпро-Україна», в
якому Юрій Анатолійович є
почесним президентом.
Напередодні Дня Великої
Перемоги, 8 травня, відбулася урочиста церемонія з
нагоди перепоховання 110
загиблих червоноармійців,
18 з яких – ідентифіковано.
Понад 600 учасників мітингу, і передусім – ветеранів
та дітей війни, зібралися в
Гатному, щоб провести в останню путь солдатів, що за-

Дмитро Петрович у воєнний час добровольцем пішов
на фронт і пройшов шлях від Казані до Берліну. Зі сльозами на очах згадує, як почув про введений військовий
режим – тоді йому ледве виповнилось 16. Був тихий,
спокійний день, лише закінчились шкільні канікули, він
ще хлопчиськом відвозив молоко у пункт прийому райцентру Народичі, коли побачив серед мирного неба літаки з німецькими хрестами, які хаотично пролітали над
дахами будівель, лякаючи мирних селян. Повернувшись
додому, застав заплакану мати та батька… Батько віддав
свою шинель, у цій шинелі Дмитро Петрович пройшов
весь фронт, вистояв усі найвизначніші битви, за які був
відзначений нагородами. Коли піднялось питання про
заміну пробитої наскрізь кулями шинелі, фронтовик навідріз відмовився: «Я маю повернутись у цій шинелі додому».
Із кожним роком ми, на жаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів – живих свідків далеких воєнних подій, тих,
хто воював, йшов на смерть за свою країну, за рідний
край. Прийміть слова глибокої вдячності за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього!
Педагогічний колектив дитсадка «Карамелька»

Ірпінь узявся за
виховання лідерів
Юрій Бойко: «Ми повертаємо пам’ять про героїв, яких
сьогодні влада всіляко намагається забути, переписуючи
історію нашої країни»

Качний, депутати обласної
ради і представники партії
з міст Бориспіль, Вишгород,
Ірпінь, Бровари, Васильків,
Вишневе, Боярка, Українка,
Фастів, Макарівського, Переяслав-Хмельницького, Броварського та інших районів
Київщини. Голови і активісти
місцевих партійних організацій приїхали низько вклонитися біля могил загиблих
солдатів і від душі подякувати живим героям.
Вшанування захисників
Київщини відбулося під залпи салюту й акомпанемент
Пошуки бійців триватимуть, допоки не буде військового оркестру, а свяпохований останній солдат щеннослужитель відправив

ветеранів – живих свідків тих
подій, хто воював, йшов на
смерть за свій рідний край,
будемо добиватися відновлення заслуженого соціального захисту і надавати всебічну підтримку».
Після урочистого мітингу-реквієму учасники зібрання пом’янули загиблих
героїв під час поминального
обіду і поспілкувалися у неформальній обстановці.
Зазначимо, що пошуки
бійців триватимуть, допоки
не буде похований останній
солдат.

Лідерські навички підростаючого покоління
– підґрунтя для успішної України. Тож
громадська організація «Центр сімейного
розвитку «Щаслива родина» разом із
Управлінням освіти та науки Ірпінської
міської ради створили спільний проект із
назвою «Ірпінь – місто лідерів».

У рамках цього проекту тренери Центру будуть проводити безкоштовні заняття на теми лідерства, успіху, визначення цілей і стратегій у школах Ірпеня та Приірпіння.
20 квітня для старшокласників Ірпінської школи №2
було проведено два заняття: «Як ставити і досягати цілей»
та «Шлях до успіху» – понад дві години теоретичного і
практичного інтенсиву.
Громадська організація «Центр сімейного розвитку
«Щаслива родина» вже рік тому створила новий напрямок
своєї роботи під назвою «Школа молодого лідера». Це –
лекції і тренінги для підлітків 10-16 років з питань лідерства, впевненості у собі, тайм-менеджменту тощо. Заняття
проходять у вихідні у дружній і комфортній атмосфері.
Інф. «ІВ»

Юлія УСТЕНКО

КОНКУРС

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ТВОРІВ –
«Моє життя після переселення» та «Якби я був переселенцем»

27 квітня у Громадському Центрі по роботі з
внутрішньо переміщеними особами в Ірпені під час
зустрічі з учасниками, членами журі й організаторами
конкурсу на кращий твір-роздум серед молоді
Приірпіння було оголошено переможців, які отримали
цінні подарунки та можливість здійснити подорож до
Іспанії.

«Оголосивши про конкурс,
ми переслідували мету підсилення таких цінностей, як
мир, рівність можливостей,
співпереживання та інтеграція. Ми були безмежно раді
тому, що стільки дітей з Ірпеня
й переселенців узяли участь
у конкурсі й виявилися готовими описати ті почуття, які,
на жаль, не можуть висловити
вголос. Світ потребує більшої
солідарності. Для того, щоб
його змінити, ми повинні змінити наше довкілля шляхом
співпраці. Співпраця починається зі співпереживання,
здатності поставити себе на
місце іншого. Якщо через конкурс нам вдалося заохотити до
дій і підвищити цінності миру
і соціальної справедливості
в деяких людях, тоді він того
вартий!», – такими словами
розпочала зустріч Клара Ар-

наль, голова Фундації «Хунтос
пор ла віда», організатор конкурсу.
Учасниками стало 17 дітей
з різних шкіл Приірпіння, які
писали твори на тему «Моє
життя після переселення» та
«Якби я був переселенцем».
ІІІ місце посів Євгеній Гецко,
учень 9-Б класу Ірпінської
школи №12, отримавши у подарунок планшет. ІІ місце дісталося дівчинці з Криму Марії
Ковальській, учениці 10 класу
Коцюбинського гуманітарного
ліцею, яка отримала у подарунок плазмовий телевізор.
Переможницею було визнано
Лізу Покидину з Донецька,
ученицю 8 класу Ірпінської
школи №17, яка влітку поїде
на місяць до Іспанії, адже саме
таким був головний приз конкурсу.

Член журі Маріо Гонсалес
– радник департаменту культури Посольства Королівства
Іспанії в Україні – не зміг, на
жаль, бути присутнім на цій зустрічі. Тому він надіслав лист,
у якому зізнався, що, прочитавши всі історії, не може
вирішити, яка з них «краща»
чи «гірша», бо всі вони насичені емоціями і щирі. На його
думку, всі автори прекрасно
висловили те, що вони переживали «до» і «після» конфлікту: деякі більш точно, інші
використовували поезію, але
«у всіх виражене червоною

ниткою бажання “почати все
спочатку” в Ірпені і при цьому – не забуваючи свого походження».
Співорганізатор конкурсу –
голова БО «Фундація добрих
справ» Надія Філімонова зауважила, що для тих, хто не
зміг узяти участь у цьому конкурсі, незабаром розпочнеться наступний. А Клара Арналь
пообіцяла, що шість найкращих творів будуть перекладені іспанською мовою і в липні
цього року вийде двомовна
збірка, проілюстрована іспанськими художниками.
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Кажуть люди:
Ганна ГИРЕЙ, лікар:
«На “Укрпошту” ходжу
заплатити за “комуналку”. Тут швидше. А
ще завдяки “Укрпошті”
отримую рахунки і газету
“Здоров’я України”. Нарікань не маю».
Антон ВАННІКОВ,
студент: «На “Укрпошту” бігаю заплатити
за “комуналку”. А ще –
моєму діду 72 роки, він
інвалід, не здатен ходити
за пенсією, тож “Укрпошта” в цьому сенсі дуже
виручає».
Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ, телевізійник:
«“Укрпошта” позначається на моїй долі тим,
що носить рахунки за
“комуналку” і рекламний мотлох. Зі світом
спілкуюсь через соціальні
мережі, через “Нову пошту” отримую книжки».
Ніна Семенівна,
пенсіонерка-культпрацівник: «Не можу уявити
своє життя принаймні без
двох газет і листування з
родичами завдяки “Укрпошті”».

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ПОШТОВІ
СЛУЖБИ ЗА КОРДОНОМ

Німеччина
На початку 1990-х німецька пошта «Deutsche Post
AG» була приватизована.
Крім традиційних поштових
послуг, підприємство також
надає послуги у сфері електронної торгівлі та навіть
операцій з нерухомістю.
Понад 95% кореспонденції
доставляється наступного
дня (на території Німеччини), якщо вони надійшли
на пошту не пізніше 22:00.
Пошта працює щодня, крім
неділі.
США
Щодня американські
листоноші доставляють
більше 500 млн посилок і
листів – обсяг дуже значний.
Оперативна робота пошти
США багато в чому обумовлена великим штатом
працівників (понад 546 тис.
осіб), а також найбільшим у
країні цивільним автопарком (близько 214 тис. транспортних засобів). Клієнтам
USPS посилки доставляє
безпосередньо додому, що
дуже ефективно – одержувач не витрачає час на візит
на пошту, отже, у відділенні
відсутні черги.
Японія
Діяльність поштової
служби Японії цілковито
відповідає статусу країни як
однієї з провідних технічних
держав світу. Поштові відділення Японії є двох видів:
стандартні і дистрибуційні
центри, які пропонують
широкий спектр послуг.
Посилки і листи всередині
Японії доходять до адресатів максимум за дві доби.
Якщо відправник потребує
термінової доставки, він
може скористатися послугою
«через ніч» або «до 10 години ранку наступного дня».
Деякі відділення поштової
служби Японії працюють
цілодобово.
Бразилія
Поштова служба Бразилії
працює за єдиним стандартом якості обслуговування
клієнтів, згідно з яким
кореспонденція повинна
бути доставлена до адресата
на наступний день після відправки. «Correios do Brazil»
створила мережу повітряного поштового простору, що
працює в нічний час. Крім
повітряної доставки, пошта
Бразилії активно використовує річковий транспорт –
численні судна доставляють
листи і бандеролі Амазонкою.

«УКРПОШТА»: ЗГОРТАЄТЬСЯ ЧИ
РОЗШИРЮЄТЬСЯ?
У вирі підвищень цін на все, на що тільки можна й не можна, боляче вдарила звістка про
суттєве зростання вартості послуг «Укрпошти», яка є у сфері доставки передплатних
видань фактично монополістом. І це – на тлі численного невдоволення якістю роботи цієї
установи. А тут ще почали поширюватися чутки, що в результаті реформування діяльність
«Укрпошти» буде згортатися, а штат працівників скорочуватиметься. Звісно, люди
сполошилися: що ж буде далі? Ми вирішили відділити правду від чуток і з’ясувати, чи не
залишаться літні люди без пенсії, яку традиційно приносять поштарі, а передплатники «ІВ»
без своєї газети?
Підготував Володимир КОСКІН, фото: Володимир ШИЛОВ
Отож попрямували на
Соборну, 98, до начальника
Центру поштового зв’язку
№12 Київської обласної дирекції тепер уже Публічного акціонерного товариства
«Укрпошта» – Ольги КОВАЛЬСЬКОЇ. Вона упевнено
заспокоїла: «По суті нічого
не помінялося – ні технологія, ні принцип доставки, ми
як працювали, так і будемо
працювати». Запевняє, що
«Укрпошта» була, є і буде.
Просто з 1 березня державне
підприємство стало Публічним акціонерним товариством, яке успадкувало всі
права «Укрпошти» й надалі
працюватиме в тому ж руслі.

Доставка преси
подорожчає

Що маємо насправді

В Ірпені нині працює 4
поштових відділення зв’язку: по вул. Миру, 10 (тел.:
57-551); по вул. Котляревського, 54-а (тел.: 92-384);
по вул. Соборній, 1/4-а (тел.:
54-356); по вул. Соборній,
98, (тел.: 54-171); найсвіжіше відкриється ось-ось – по
вул. Яблунській, 203.
У новобудовах зараз
триває пошук орендного
приміщення для того, щоб
у районі Університету державної фіскальної служби
України реанімувати відділення поштового зв’язку.
Також шукають приміщення
для стаціонарного поштового відділення на початку вул.
Соборної (там зараз стоїть
невеличкий кіоск поштового відділення «Ірпінь №4»),
щоб надавати зручні людям
послуги. Про проблеми ірпінських поштовиків обізнані міський голова Ірпеня В.
Карплюк і його заступник з
економічних питань Лідія
Михальченко, які обіцяли

допомогу. Має бути ще одне
поштове відділення в Бучі
(там їх нині три). Отже, бачимо тенденцію до збільшення.
Загалом під ірпінським
«укрпоштовим» началом Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. У Гостомелі – три відділення зв’язку,
у Ворзелі, у Кичеєво і в Коцюбинському – по одному.
Не йдеться, зрозуміло, і про
скорочення операторів (42
фахівця) і листонош (36 фахівців).
Цьогоріч передплачено
10 тис. примірників періодичних видань. Їхні власники
і колективи, передплатники
неодноразово висловлювали побоювання, що скоро
не буде кому розносити газети і журнали, тим паче, що

«Нова пошта» цього не робить. «Укрпошта» спростовує
ці чутки – скажімо, по Ірпеню збільшено ресурс на дві
дільниці доставки і додано
дві штатні одиниці листонош.
Отже, на сьогодні штат
листонош повністю укомплектований. «На скарги, що
десь щось не доставили, ми
дуже оперативно реагуємо,
у нас постійно працює диспетчер, є “гаряча лінія”. З
певного часу навіть дістаємо
через роздрібну мережу те,
що не принесли, вибачаємося і закриваємо прогалину»,
– запевняє Ольга Ковальська.
До речі, і в Бучі заплановано додати дільниці доставки, бо дуже великий прохід
для деяких листонош (понад
12 км), тож для нормування

Не просто листоноша, а й психотерапевт

Ірпінчанка Світлана
ІВАНЕЦЬ 25 років працює
листоношею. Якби мала
спідометр, то можна було
б побачити, яку шалену
кількість кілометрів вона
намотала у своїх трудових
подорожах. Іноді за зміну
доводиться долати мало
не пів-Ірпеня, добре, що є
велосипед.

тор. Чудові будинки, великі
паркани великі, але немає
поштових скриньок. Нема
куди класти ні рахунки, ні газети, ні листи.
Або ж забудовники здають
висотні новобудови, в’їжджають мешканці – знову-таки
немає поштових скриньок!
Тож поштовики змушені у
відділі доставок залишати
кореспонденцію, рахунки,
минає місяць – повертають
тим, хто посилав, якщо люди
самі не приходять і не отримують.
Із назвами вулиць – чехарда. Їх або нема зовсім,
або є дві назви – стара й
нова. Нумерація будинків
іноді просто каверзна, із застосуванням мало не всього
алфавіту.
Звісно, проблемою є
бродячі собаки. Бували випадки, коли собаки нападали
й кусали.
Поштовики мріють, щоб
усе місто було охоплено камерами відеоспостереження,
оскільки поліція не працює
належно. Адже листоноші виконують також важливе соціальне завдання нашої держави – доставляють пенсії тим,
хто не має змоги забрати її
самостійно.

Буває, що хтось із колег захворює, пані Світлана ніколи
не відмовляє, підстраховує.
Раніше для таких випадків
існувала відповідна посада – щоб мешканець вчасно
отримував кореспонденцію,
переказ, виплату пенсії.
Світлана Іванець обслуговує вул. Варшавську, Соборну, Шевченка, віддалені села
– Стоянку, Романівку. Коли
не встигає за себе і за подругу, у вихідний день раненько
встає, поки ще люди сплять,
і розвозить дорогоцінний
вміст сумки.
Світлана Миколаївна так
давно працює листоношею,
що добре знає своїх підопічних, вони видивляються її і
радіють: «Свєто, ти йдеш!»
«Їду!» – сміється вона.
Люди сприймають листонош, як родичів. Пані Світлані довіряють: «Ключик тамто лежить, відчини мене».
Потім: «Зачини мене». Вона
привозить різні товари. Бува,
бабуся каже: «Дуже оселедчика хочу. І огірочок». Листоноша сідає на велосипед, їде

на базар, купує замовлене.
Іноді телефонують: «Свєто,
їхатимеш повз аптеки, купи
валідол». – «Добре, привезу,
ждіть». Не може відмовити
тому, хто її сприймає, як рідну.

Взимку

Цікаво, що листоноші
майже не застуджуються і до
них не чіпляється грип. За 25
років пані Світлана жодного
разу не була на лікарняному.
Бувало, що нежить атакувала, голова боліла, погано почувалася, але закапувала ніс,
йшла на роботу – і нема коли
думати про те, що зле. Зібралася, побігла. Повернулася
увечері додому, сіла, начебто все добре, витримала.
Чаю гарячого попила, ноги
попарила... Вранці встала і
пішла на роботу. Треба. Чекають. Нема коли хворіти.

Труднощі

Іноді складно знайти потрібну адресу: багато новобудов, далеко не всі будинки

відбувається збільшення їх
штату.
Потрібність «Укрпошти»
очевидна, особливо в селах,
де населення дуже зав’язане
саме на пошті, це – листування, передплатні видання,
посилки, бандеролі, пенсії
тощо. Тож ні обсягів послуг,
ні термінів їх надання компанія не зменшуватиме, а
навпаки: йде зміцнення матеріально-технічної бази –
закуплено багато нових касових апаратів, комп’ютерної
та іншої техніки, постійно
оновлюється транспорт.

Не без проблем

Однак проблем не бракує.
Особливо у листонош, які обслуговують приватний сек-

Отже, як ми з’ясували,
користувачі послугами «Укрпошти» не залишаться без
доставки пенсій, періодики
та іншого. Однак за доставку
преси поштовики братимуть
більше грошей. Як ми вже
писали, «Укрпошта» оголосила плани з 1 липня підвищити тарифи більш ніж на 50%
не тільки на доставку передплачених газет і журналів, а
й різко збільшити тариф на
оформлення
(приймання)
передплати преси поштою.
Таке раптове підвищення
могло негативно позначитися на роботі всіх друкованих
видань в Україні, а читачі
ризикували залишитися без
улюблених газет і журналів.
Тож видавці звернулися до
Кабміну з листом, щоб підвищення тарифів упроваджувалося поетапно і обдумано. І
хоча вдалося досягти відтермінування зростання вартості доставки (з 1 липня вона
підвищиться наполовину від
запланованого раніше, а підвищення тарифів у повному
обсязі розпочнеться з 1 січня
2018 р.), однак подорожчання, на жаль, не оминути.

НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ
позначені номерами з назвами вулиць. Перейменування
додали плутанини. Молоді
листоноші, які приходять у
колектив, мають халепу, їм
складно збагнути «хитрощі»
нумерації, коли застосовується мало не увесь алфавіт.
Однак завдяки таким як Світлана Іванець усі справляються. Вона веде молодих.
Звісно, на кожній ділянці є
недоброзичливці, алкаші, хулігани, злюки. Світлана Миколаївна намагається з усіма
дружити. Її всі знають, вона
може спокійно поставити велосипед і попросити місцевого алкаша пригледіти: «Постережи, мені треба занести
рекомендований лист». І той
нікого не підпустить до того
велосипеда. «Не було такого,
щоб мене хтось образив, –
стверджує Світлана Миколаївна. – Авжеж, сердиті люди
трапляються, хтось злий ситуативно, хтось за характером, але до кожного можна
знайти підхід».
Хоч як дивно – листоноші
не озброєні шокерами, лише
газовими балончиками і свистками.

Утім, люди не нападали,
Бог милував. А от бродячі
собаки час від часу атакують.
Отоді страшно. Але знову ж
таки люди приходять на допомогу, ніхто повз листоношу не проходить байдуже,
якщо бачить, що з нею щось
негаразд, захищає її.

Психотерапевтичний
борщ
У неї задатки психотерапевта, вона кількома фразами може заспокоїти, втішити,
порадити, передусім одиноких пенсіонерів. Коли пані
Світлана приходить, вони
розповідають їй про своє наболіле, про хвороби... Хтось
розповідає про новини в
сім’ї доньки, хтось радіє: «Ой
ти, знаєш, син зателефонував...»
Бува, її просять: «Будь ласка, зайди. Я наварила борщу. Чекала, не їла без тебе.
Ти теж голодна. Запрошую».
Пані Світлана зазвичай віднікується: «Мені справді нема
коли». А її хапають за руку:
«От кинь усе, сядь, поїж!»
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В УКРАЇНІ
НА ЧАСІ

ПЕНСІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ:
деякі подробиці

В Україні вже за місяць-два презентують проект нової пенсійної реформи.
Нововведення у пенсійній сфері стали «каменем спотикання» під час
погодження оновленого меморандуму з МВФ. У фінальній версії документа
прибрали пункт, згідно з яким накопичувальний рівень пенсійної системи
запрацює тільки після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду (ПФ). Прем’єр
Володимир Гройсман заявив, що «дірку» в ПФ «залатають» тільки через
чотири роки, проте обов’язкові накопичення «на старість» планують
запровадити вже в наступному році. Як життя українців зміниться після
реформи пенсійної системи?

Пенсійна система, згідно з
нині чинним законодавством,
повинна складатися з трьох
рівнів. Наразі повноцінно працює тільки перший – солідарний. Діє так званий «договір
поколінь»: працюючі українці
сплачують єдиний соціальний
внесок (ЄСВ), гроші потрапляють у Пенсійний фонд і перерозподіляються між пенсіонерами.
Другий рівень системи
(обов’язковий накопичувальний) безуспішно намагаються
запустити вже багато років.
Останній раз «масштабну реформу», яка передбачала запуск другого рівня, проводив
у 2011-му на той момент віце-прем’єр Сергій Тігіпко. Однак, з того моменту ситуація
з пенсійною системою тільки
погіршилася: другий рівень
так і не запрацював, а дефіцит
солідарної системи досяг рекордних 140 млрд грн.
Обов’язкова накопичувальна система передбачає,
що частину своєї зарплати
українці перераховуватимуть
на індивідуальні рахунки. Зібрані кошти можна буде витратити тільки після досягнення пенсійного віку.
Третій рівень – приватні пенсійні фонди – поки ще
тільки розвивається. Із 16
мільйонів офіційно працюючих українців (дані Мінсоцполітики), які потенційно могли

б віддавати частину зарплати
у приватні фонди, цією можливістю скористалися лише
близько мільйона осіб.
У нинішньому Уряді за реформування пенсійної системи взявся віце-прем’єр Павло
Розенко. Діючу систему чиновник порівнює з недобудованим будинком – без даху,
вікон і дверей. Невдовзі Кабмін обіцяє представити свій
варіант «реконструкції недобудованого будинку».
«Законодавство
виписано так, що пенсія повинна
складатися з трьох частин,
до 60% – солідарний рівень,
30% – накопичувальний, 10%
– приватні фонди. І коли ми
говоримо: давайте обмежимося солідарною системою, тоді
ми повинні визнавати, що наш
ресурс – 60% від можливого»,
– заявив віце-прем’єр.

Як і чому змінять
солідарний рівень

Солідарна система переживає кризу не лише в Україні.
Головна проблема – демографічна ситуація. Медицина не
стоїть на місці, умови праці
поліпшуються, в результаті
люди живуть довше. Крім того,
жінки в розвинених країнах не
поспішають народжувати дітей, а займаються кар’єрою.
Кількість дітей скорочується,
при цьому старих людей не
стає менше. В Україні вже за-

раз 10 працюючих утримують
11 пенсіонерів. За підрахунками Інституту демографії і
соціальних досліджень, вже до
2050 це співвідношення стане
критичним – 10 працюючих
будуть «годувати» 15 пенсіонерів.
Скоротити кількість українців на «заслуженому відпочинку» і збільшити кількість
працюючих можна за рахунок
збільшення пенсійного віку.
Цим шляхом пішла більшість
країн Європи. Так, у ЄС середній вік виходу на пенсію досяг
65 років. Більш того, Єврокомісія рекомендує підвищувати
пенсійний вік до 70 років. Деякі німці вже зараз виходять на
пенсію у 67…
Якщо в Україні збільшити пенсійний вік до 65 років
– кількість пенсіонерів зменшиться на один мільйон. Якщо
до 62 років – на 500 тисяч,
підрахували в Інституті демографії. Питання перегляду
пенсійного віку викликало
бурхливі обговорення. Проти
цього кроку виступили понад
85% опитаних українців.
За словами Павла Розенка, підвищувати пенсійний вік
поки що не можна через коротку тривалість життя українців. «Зараз я не бачу можливостей для коригування віку без
збільшення тривалості життя в
країні. Адже у чоловіків вона в
середньому становить 65 років», – заявив чиновник. Щоправда, при цьому Розенко
чомусь оперує не даними про
тривалість життя після 60 років, а називає середній вік
життя українських чоловіків. В
останньому показнику враховується смертність в будь-якому віці, в тому числі при
народженні. За даними Міністерства соціальної політики,
чоловіки, які доживають до
пенсійного віку, в середньому
живуть до 76 років, а жінки –
до 80 років. Тобто український
чоловік живе на пенсії не 5 років, як можна зрозуміти зі слів
чиновника, а 16.
В ефірі одного з телеканалів міністр соцполітики Андрій
Рева пояснив: підвищувати
пенсійний вік в Україні немає
необхідності, так як в Уряду є
інші способи вплинути на співвідношення працюючих і пенсіонерів. Зараз із 16 мільйонів
працевлаштованих ЄСВ платять лише 10 мільйонів, решта
мають право не платити і цим
правом користуються. У числі
«пільговиків», наприклад, кілька мільйонів аграріїв. У Пенсійному фонді розповіли про
те, що наразі розглядається
можливість зобов’язати платити ЄСВ усіх.
Є й інші можливі нововведення солідарної системи. Обговорюється, приміром, така
новація: відсутній страховий
стаж можна буде «купити» за
704 грн/місяць. Наприклад,
якщо не вистачає п’ять років, доведеться заплатити 42
240 грн.

Накопичувальний рівень:
«за» і «проти»

Нещодавно концепцію запровадження накопичувального рівня пенсійної системи
в Інституті Горшеніна презентував нардеп від БПП Юрій
Соловей. «Ми вважаємо, що
новою пенсійною політикою має стати впровадження
обов’язкової накопичувальної

пенсійної системи», – пояснює
нардеп.
Накопичувальний рівень
має кілька важливих «за»: в
українців з’явиться стимул
легалізувати свої доходи для
того, щоб відкладати кошти
на індивідуальних рахунках,
а накопичені кошти будуть
працювати на економіку країни. Згідно з озвученими парламентарієм підрахунками,
Україна через відсутність накопичувального рівня пенсійної системи втрачає близько
7 млрд дол. щороку.
«Ми регламентуємо, що
прибутковість за облігаціями
не може бути нижчою рівня
інфляції. Люди повинні розуміти, що гроші не знецінюються. Кожен працюючий
матиме свій персональний
накопичувальний
рахунок.
Кожен місяць він отримуватиме СМС з інформацією про те,
скільки накопичено грошей.
Якщо людина захворіла, вона
може використовувати ці гроші на лікування. Якщо людина
раптово помре, гроші не пропадуть, а передаватимуться
спадкоємцям», – розповів Соловей.
Коли накопичувальний рівень запрацює, українці при
виході на пенсію отримуватимуть дві пенсії. Щоправда,
це не торкнеться тих, хто вже
вийшов на пенсію або досягне
60 років найближчим часом.
За словами Розенка, накопичувальний рівень можна запустити вже в 2018 р. До речі,
минулого року віце-прем’єр
анонсував запуск «елементів
накопичувальної системи на
початку 2017 року». В усякому разі, чиновник заявляв про
такі плани. Реалізувати їх так і
не вдалося.
Після введення накопичувального рівня пенсійного
забезпечення від 2 до 7% від
зарплати (щороку відсоткова ставка зростатиме) доведеться віддавати під другий
рівень пенсійної системи. Віце-прем’єр припускає, що ці
гроші можна взяти з ПДФО
(18% від доходу). До речі,
ПДФО поповнює місцеві бюджети, і якщо 7% від цього
податку забрати на пенсії, місцевій владі доведеться «затягнути паски».
Експерт у сфері пенсійного
забезпечення, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко пояснює:
для того, щоб накопичувальні
пенсії дійсно вплинули на добробут українців, заощадження потрібно відкладати близько 40 років. Тобто збирати
«на старість» потрібно буде з
20 років.
Великий мінус накопичувальної системи – існує небезпека, що поки українці
вийдуть на пенсії, зібрані гроші «з’їсть» інфляція, пояснює
міністр соцполітики Андрій
Рева. При цьому він нагадує:
в 2015 р. рівень інфляції був
вище 40%. В Україні складно
знайти фінансову установу,
яка здатна примножити капітал за рік хоча б на 40%. В
ідеалі ж гроші в накопичувальному фонді повинні не просто
компенсувати інфляцію, але й
примножувати капітал. «Яку
прибутковість повинні були
мати цінні папери в минулому році, щоб ви не втратили
100 грн, які ви вклали в позаминулому? Ви можете назвати
структури в Україні, які здатні
20 років давати хоча б 2% над
рівнем інфляції? Нікуди вкладати. Навіть якщо гроші ми
з вами гіпотетично знайшли,
але вкладати їх у країні нікуди.
Давайте вивеземо за кордон,
будемо насичувати її економіку?», – говорить Андрій Рева.
Нагадаємо, у травні мінімальну пенсію в Україні піднімуть з 1247 до 1312 грн, а в
грудні – до 1373. Середня пенсія за підсумками цього року
досягне більше 2000 грн.
З офіційних джерел
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► Друга світова – найжахливіша в історії війна, яка
забрала 65 мільйонів життів по всьому світу, з них – від
8 до 10 млн – українців, заявив Президент Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру». Він нагадав, що
на території України велися активні бойові дії, в яких було
задіяно близько 60% дивізій Вермахту і половини частин
Червоної армії. «Та війна – то понад 2 млн вивезених на
примусові роботи дівчат і юнаків з України. То – каторга й
концтабори. То – Бабин Яр, трагедія євреїв, трагедія українців, росіян, ромів і багатьох інших народів», – зазначив
Порошенко.
«Вінстон Черчіль писав, що з-поміж усіх народів, які опинилися під владою нацистів, чи не найбільше постраждав
український народ. Але, разом із тим, він ціною життя мільйонів зробив величезний внесок у перемогу у Другій світовій війні… Це казав Черчіль. У Москві ж дехто каже, що
нібито Росія виграла б війну і без України. Яка ж неправда!
Майже 7 млн солдат у семи, як мінімум, арміях – така географія української боротьби проти нацизму. Ми, на відміну
від Росії, не збираємося “приватизовувати” велику спільну
перемогу усіх народів Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції. Але й зрікатися своєї вагомої частки в
подоланні нацизму – теж не будемо. Нікому й ніколи не
вдасться применшити подвиг наших предків», – заявив Президент.
За його словами, проти нацизму найбільша кількість
українців – 6 млн – билася в рядах Червоної армії. Ще 100
тисяч – у лавах Української Повстанської Армії і 250 тисяч
– у військах країн-членів антигітлерівської коаліції. «Українці воювали у французьких, британських, канадських, американських збройних силах та інших арміях, вкрили себе
бойовою славою в битвах на рівнинах Європи, в пустелях
Північної Африки і на безмежних просторах Тихого Океану», – сказав Президент.
«Ми всі маємо згадати, чому сталася така трагедія, як
Друга світова війна. І зрозуміти, що робити, аби ніколи більше не трапилася Третя. Це в Росії до 9 травня виголошують
гасло “Можемо повторити”. А ми, як і вся Європа, прагнемо
до того, аби подібного ніколи більше не трапилося. Відчуйте різницю між “Можемо повторити” і “Ніколи більше”. Різниця очевидна. Катастрофи можна було би запобігти, якби
нацистський агресор своєчасно був зупинений спільними
зусиллями демократичних держав. Гітлер свідомо і безкарно трощив систему європейської безпеки, порушував чинні
договори, поглинав усе нові й нові землі. Заклики поодиноких політиків припинити спроби умиротворення агресора лунали неначе “глас вопіющого в пустелі”. Пам’ятаючи
уроки історії, ми маємо не допустити тріумфу агресора.
Чергова помилка може коштувати життя мільйонів. В Україні цей урок дуже добре засвоїли. Потроху це усвідомлення
приходить і до інших.
Як і в часи Другої світової, сьогодні ми, українці, на передовій. Саме на нашій території розгорнувся фронт протистояння агресору, боротьби за цінності демократії, фронт за
вільний світ», – підсумував Президент.
► В Україні відбулося близько 1700 заходів із нагоди
святкування річниці Перемоги у Другій світовій війні. У
них взяли участь понад 600 тисяч осіб. Найчисленнішими
були заходи у Дніпропетровській та Харківській областях.
До охорони громадського порядку було залучено понад
30 тисяч правоохоронців. За різні порушення у відділення
поліції були доставлені понад 50 осіб. Найбільше – 33 людини – у Києві. Їм інкримінують використання забороненої
символіки тоталітарних режимів, хуліганство та опір поліції.
У зіткненнях постраждали 8 правоохоронців і 15 учасників
акцій. У деяких містах (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса) не
вдалося уникнути сутичок і провокацій. У західних регіонах
країни, а також на Донеччині та Луганщині масові заходи
відбулись спокійно і без порушень.
► За оцінками Генпрокуратури, протягом правління екс-президента Януковича було вкрадено близько
40 млрд доларів. Про це розповів заступник генпрокурора Євген Єнін: «За 2,5 роки вони вкрали приблизно один
державний бюджет України». За його словами, злочинна
організація Януковича включала в себе кілька груп впливу:
«За версією слідства – сім. Ми детально проаналізували діяльність одного із семи “крил” злочинної організації – це
група, яка діяла під “дахом” Курченка і Клименка, які контролювали діяльність певних сфер економіки. Вони тільки з
Дніпропетровської області щомісяця “стягували” приблизно
100 млн доларів готівкою. Далі ці гроші пропускалися через
коло банківсько-фінансових операцій. Ця група мала тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали
близько 400 фінансових експертів. Ще 600 експертів відповідали за зв’язок грошової маси і діяльності підприємств
із зовнішнім світом. Мова йде про міжнародний “відмивальний” центр: гроші відправлялися за кордон, а далі, вже
“вибілені”, використовувалися на придбання нерухомості,
футбольних клубів, яхт, купівлю депутатських голосів, реінвестування в Україну».
► Близько тисячі тіл загиблих у зоні АТО військових і
мирних жителів досі залишаються невпізнаними. Кілька
сотень тіл доставлені на підконтрольну територію, інші залишаються на окупованій частині Донбасу. Такі орієнтовні
цифри назвав керівник пошукової місії «Чорний тюльпан»
Ярослав Жилкін.
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№ 19. 12 травня 2017 року

Додаток № 1 до рішення 32 сесії Ірпінської міської ради №2111-32-VII від 27.04.2017 року «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за І квартал 2017 року»

Загальні результати виконання доходної частини загального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року
тис.грн.
План

Доходи

Код

на 2017 рік

Відхилення фактичного виконання за березень 2017 р.

на березень 2017 року

Фактичне виконання

до відповідного виконання минулого року

до річного плану

до плану за
березень 2016 р.

затверджений

уточнений

затверджений

уточнений

2016

2017

+, -

%

+, -

%

+, -

%

10000000

Податкові надходження

276914,300

276914,300

58138,680

58138,680

49867,895

72691,366

22 823,5

145,8

-204 222,9

26,3

14 552,7

125,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

199002,300

199002,300

41777,910

41777,910

34186,444

49498,811

15 312,4

144,8

-149 503,5

24,9

7 720,9

118,5

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

198902,500

198902,500

41763,000

41763,000

34141,321

49385,944

15 244,6

144,7

-149 516,6

24,8

7 622,9

118,3

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

156802,500

156802,500

32928,000

32928,000

28586,306

41030,198

12 443,9

143,5

-115 772,3

26,2

8 102,2

124,6

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

14500,000

14500,000

3045,000

3045,000

1653,626

3731,712

2 078,1

225,7

-10 768,3

25,7

686,7

122,6

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2500,000

2500,000

525,000

525,000

521,351

585,820

64,5

112,4

-1 914,2

23,4

60,8

111,6

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

25000,000

25000,000

5250,000

5250,000

3161,262

3973,635

812,4

125,7

-21 026,4

15,9

-1 276,4

75,7

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

0,000

0,000

0,000

0,000

-6,742

0,000

6,7

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпунк- 100,000
ту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

100,000

15,000

15,000

225,517

64,579

11020000

Податок на прибуток підприємств

99,800

99,800

14,910

14,910

45,123

11020201

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

99,800

99,800

14,910

14,910

45,123

11023201

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

0,000

0,000

0,000

0,000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

12,000

12,000

2,400

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

12,000

12,000

2,400

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

12,000

12,000

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

0,000

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

0,000

13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

14000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-160,9

28,6

-35,4

64,6

49,6

430,5

112,867

67,7

250,1

13,1

113,1

98,0

757,0

112,867

67,7

250,1

13,1

113,1

98,0

757,0

0,000

0,000

0,0

-99,8

0,0

0,0

2,400

0,295

0,000

-0,3

0,0

-12,0

0,0

-2,4

0,0

2,400

0,295

0,000

-0,3

0,0

-12,0

0,0

-2,4

0,0

2,400

2,400

0,295

0,000

-0,3

0,0

-12,0

0,0

-2,4

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

Внутрішні податки на товари та послуги

10000,000

10000,000

2100,000

2100,000

2561,343

3214,442

653,1

125,5

-6 785,6

32,1

1 114,4

153,1

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

10000,000

10000,000

2100,000

2100,000

2561,343

2359,093

-202,250

92,104

-7640,907

23,591

259,093

112,338

14021900

Пальне

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

193,260

193,260

14031900

Пальне

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

662,088

662,088

18000000

Місцеві податки

67900,000

67900,000

14258,370

14258,370

13119,814

19978,114

6 858,3

152,3

-47 921,9

29,4

5 719,7

140,1

18010000

Податок на майно

30000,000

30000,000

6300,000

6300,000

5640,822

7983,838

2 343,0

141,5

-22 016,2

26,6

1 683,8

126,7

Податок на нерухоме майно

3700,000

3700,000

777,000

777,000

568,956

690,800

121,844

121,415

-3009,200

18,670

-86,200

88,906

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

250,000

250,000

52,500

52,500

57,961

79,974

22,0

138,0

-170,0

32,0

27,5

152,3

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

600,000

600,000

126,000

126,000

4,391

96,710

92,3

2 202,5

-503,3

16,1

-29,3

76,8

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

350,000

350,000

73,500

73,500

26,873

59,187

32,3

220,2

-290,8

16,9

-14,3

80,5

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2500,000

2500,000

525,000

525,000

479,731

454,929

-24,8

94,8

-2 045,1

18,2

-70,1

86,7

Плата за землю

25900,000

25900,000

5439,000

5439,000

5050,616

7238,871

2188,255

143,327

-18661,129

27,949

1799,871

133,092

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

8500,000

8500,000

1785,000

1785,000

2008,160

3259,378

1 251,2

162,3

-5 240,6

38,3

1 474,4

182,6

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

14300,000

14300,000

3003,000

3003,000

2677,207

3420,523

743,3

127,8

-10 879,5

23,9

417,5

113,9

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1100,000

1100,000

231,000

231,000

57,357

134,277

76,9

234,1

-965,7

12,2

-96,7

58,1

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

2000,000

2000,000

420,000

420,000

307,892

424,694

116,8

137,9

-1 575,3

21,2

4,7

101,1

Транспортний податок

400,000

400,000

84,000

84,000

21,250

54,167

32,917

254,902

-345,833

13,542

-29,833

64,484

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

280,000

280,000

58,800

58,800

2,500

16,667

14,2

666,7

-263,3

6,0

-42,1

28,3

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

120,000

120,000

25,200

25,200

18,750

37,500

18,8

200,0

-82,5

31,3

12,3

148,8

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

250,000

250,000

52,500

52,500

41,988

47,712

5,7

113,6

-202,3

19,1

-4,8

90,9

18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

250,000

250,000

52,500

52,500

41,988

47,712

5,7

113,6

-202,3

19,1

-4,8

90,9

18020200

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

18030000

Туристичний збір

150,000

150,000

30,870

30,870

24,251

27,700

3,4

114,2

-122,3

18,5

-3,2

89,7

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

147,000

147,000

30,870

30,870

23,861

25,800

1,9

108,1

-121,2

17,6

-5,1

83,6

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

3,000

3,000

0,000

0,000

0,390

1,900

1,5

487,2

-1,1

63,3

1,9

18040000

ір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

-4,177

-0,710

3,5

17,0

-0,7

-0,7

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

11,940

-0,710

-12,7

-5,9

-0,7

-0,7

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

-2,652

0,000

2,7

0,0

0,0

0,0

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

-11,037

0,000

11,0

0,0

0,0

0,0

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 р.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

-2,429

0,000

2,4

0,0

0,0

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

18050000

Єдиний податок

37500,000

37500,000

7875,000

7875,000

7416,930

11919,573

4 502,6

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,275

0,3

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

6000,000

6000,000

1260,000

1260,000

1300,279

1668,339

368,1

128,3

-4 331,7

27,8

408,3

132,4

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

31500,000

31500,000

6615,000

6615,000

6116,652

10250,959

4 134,3

167,6

-21 249,0

32,5

3 636,0

155,0

20000000

Неподаткові надходження

5426,700

5426,700

1147,192

1147,192

850,198

1736,994

886,8

204,3

-3 689,7

32,0

589,8

151,4

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

811,500

811,500

178,000

178,000

82,682

580,154

497,5

701,7

-231,3

71,5

402,2

325,9

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав

211,500

211,500

52,000

52,000

38,231

83,943

45,7

219,6

-127,6

39,7

31,9

161,4

21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

211,500

211,500

52,000

52,000

38,231

83,943

45,7

219,6

-127,6

39,7

31,9

161,4

21080000

Інші надходження

600,000

600,000

126,000

126,000

44,451

496,211

451,8

1 116,3

-103,8

82,7

370,2

393,8

21080500

Інші надходження

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

600,000

600,000

126,000

126,000

44,451

490,611

446,2

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,600

5,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4615,200

4615,200

969,192

969,192

729,825

1156,565

426,7

158,5

-3 458,6

25,1

187,4

119,3

22010000

Плата за надання інших адміністративних послуг

3320,000

3320,000

697,200

697,200

518,729

985,045

466,3

189,9

-2 335,0

29,7

287,8

141,3

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

600,000

600,000

126,000

126,000

46,746

117,425

70,7

251,2

-482,6

19,6

-8,6

93,2

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

1600,000

1600,000

336,000

336,000

266,393

579,784

313,4

217,6

-1 020,2

36,2

243,8

172,6

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1000,000

1000,000

210,000

210,000

125,548

275,065

149,5

219,1

-724,9

27,5

65,1

131,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських фомувань, а також плата за надання інших платних послуг

120,000

120,000

25,200

25,200

80,040

12,760

-67,3

15,9

-107,2

10,6

-12,4

50,6

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,011

0,0

550,0

0,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

595,200

595,200

124,992

124,992

44,589

107,871

63,3

241,9

-487,3

18,1

-17,1

86,3

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

595,200

595,200

124,992

124,992

44,589

107,871

63,3

241,9

-487,3

18,1

-17,1

86,3

22090000

Державне мито

700,000

700,000

147,000

147,000

166,507

63,649

-102,9

38,2

-636,4

9,1

-83,4

43,3

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

120,000

120,000

25,200

25,200

24,178

58,219

34,0

240,8

-61,8

48,5

33,0

231,0

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,0

0,0

0,0

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав
їхніми власниками

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

193,260

193,260

662,088

662,088

0,0

0,0

160,7

-25 580,4

0,0

0,0
31,8

0,3

0,0

0,0
-109,4

151,4

0,3

0,0

1 103,7

4 044,6

0,0
81,8

5,6

364,6

389,4

5,6

0,0
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22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

580,000

580,000

121,800

121,800

142,329

5,429

-136,9

3,8

-574,6

0,9

-116,4

4,5

24000000

Інші неподаткові надходження

0,000

0,000

0,000

0,000

37,691

0,276

-37,4

0,7

0,3

0,3

24060000

Інші находження

0,000

0,000

0,000

0,000

37,691

0,276

-37,4

0,7

0,3

0,3

24060300

Інші находження

0,000

0,000

0,000

0,000

37,691

0,276

-37,4

0,7

0,3

0,3

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціально- 0,000
го дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

0,000

0,000

0,000

0,000

11,700

0,000

-11,7

0,0

0,0

0,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

0,000

0,000

0,000

0,000

11,700

0,000

-11,7

0,0

0,0

0,0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного
майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

0,000

0,000

0,000

0,000

11,700

0,000

-11,7

0,0

0,0

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

0,000

0,000

0,000

0,000

11,700

0,000

-11,7

0,0

0,0

40000000

Офіційні трансферти

312674,400

312873,400

81152,900

102084,373

70471,016

101756,776

31 285,8

144,4

-211 116,6

32,5

-327,6

99,7

41000000

Від органів державного управління

312674,400

312873,400

81152,900

102084,373

70471,016

101756,776

31 285,8

144,4

-211 116,6

32,5

-327,6

99,7

41030000

Субвенції

312674,400

312873,400

81152,900

102084,373

70471,016

101756,776

31 285,8

144,4

-211 116,6

32,5

-327,6

99,7

41030601

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

97619,000

97619,000

23496,000

24228,000

20209,263

24189,303

3 980,0

119,7

-73 429,7

24,8

-38,7

99,8

41030801

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 72989,000
сміття та рідких нечистот

72989,000

25937,000

43429,043

22375,800

43429,043

21 053,2

194,1

-29 560,0

59,5

0,0

100,0

41031001

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

23,000

23,000

6,000

11,000

7,154

0,452

-6,7

6,3

-22,5

2,0

-10,5

4,1

41033901

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

59730,300

59730,300

13783,800

13793,000

13174,700

13793,000

618,3

104,7

-45 937,3

23,1

0,0

100,0

41034201

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

78498,700

78498,700

16936,800

19536,730

12137,300

16963,600

4 826,3

139,8

-61 535,1

21,6

-2 573,1

86,8

41034204

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення,
об’єднаної територіальної громади)

0,000

0,000

0,000

0,000

2017,200

2573,130

555,9

127,6

2 573,1

41035000

Інші субвенції

2302,000

2501,000

699,300

769,200

229,200

511,000

281,8

222,9

-1 990,0

20,4

-258,2

66,4

41035801

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1512,400

1512,400

294,000

317,400

320,399

297,248

-23,2

92,8

-1 215,2

19,7

-20,2

93,7

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ

282341,000

282341,000

59285,872

59285,872

50729,793

74428,361

23 698,6

146,7

-207 912,6

26,4

15 142,5

125,5

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

595015,400

595214,400

140438,772

161370,245

121200,809

176185,136

54 984,3

145,4

-419 029,3

29,6

14 814,9

109,2

0,0

2 573,1

Секретар ради Денисенко Ю.О.
Начальник фінансового управління Ірпінської міської ради Данилюк Є.В.

Додаток № 2 до рішення 32 сесії Ірпінської міської ради №2111-32-VII від 27.04.2017 року «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за І квартал 2017 року»

Загальні результати виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року

тис.грн.

2016 року

2017 року + / -

%

+/-

+/-

%

Видатки - всього

475 992,6

150 310,9

89 993,5

131 682,3

41 688,8

146,3

-344 310,3 27,7

-18 628,6

87,6

0100

Державне управління

21 269,5

6 112,6

4 643,9

5 831,3

1 187,4

125,6

-15 438,2

-281,3

95,4

1000

Освіта

135 833,9

37 479,4

20 664,5

28 036,0

7 371,5

135,7

-107 797,9 20,6

-9 443,4

74,8

1010

Дошкільна освiта

39 071,7

10 824,3

5 885,0

7 591,7

1 706,7

129,0

-31 480,0

19,4

-3 232,6

70,1

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

86 206,4

23 790,7

12 859,4

18 328,4

5 469,0

142,5

-67 878,0

21,3

-5 462,3

77,0

1030

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

1 027,1

289,2

200,3

224,8

24,5

112,2

-802,3

21,9

-64,4

77,7

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

1 512,4

317,4

320,4

297,3

-23,1

92,8

-1 215,1

19,7

-20,1

93,7

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 167,9

1 035,1

523,9

723,2

199,3

138,0

-3 444,7

17,4

-311,9

69,9

1170

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

213,5

213,5

180,0

165,8

-14,2

92,1

-47,7

77,7

-47,7

77,7

1190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 943,0

499,9

325,4

384,5

59,1

118,2

-1 558,5

19,8

-115,4

76,9

1210

Утримання інших закладів освіти

1 646,6

498,2

355,6

314,9

-40,7

88,6

-1 331,7

19,1

-183,3

63,2

1230

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

45,3

11,1

14,5

5,4

-9,1

37,2

-39,9

11,9

-5,7

48,6

2000

Охорона здоров'я

86 598,7

23 160,9

10 447,4

15 912,3

5 464,9

152,3

-70 686,4

18,4

-7 248,6

68,7

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

40 603,6

11 160,9

4 911,1

7 413,0

2 501,9

150,9

-33 190,6

18,3

-3 747,9

66,4

2050

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

8 693,3

2 338,0

1 067,2

1 741,8

674,6

163,2

-6 951,5

20,0

-596,2

74,5

2120

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

14 520,4

3 912,6

1 801,5

2 873,6

1 072,1

159,5

-11 646,8

19,8

-1 039,0

73,4

2180

Первинна медична допомога населенню

22 781,4

5 749,4

2 515,8

3 883,9

1 368,1

154,4

-18 897,5

17,0

-1 865,5

67,6

2200

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

0,0

0,0

151,8

0,0

-151,8

0,0

0,0

3000

Соц. захист та соціальне.забезпечення

177 092,50 69 106,8

43 285,1

68 525,9

25 240,8

158,3

-108 566,6 38,7

-580,9

99,2

3011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

12 500,0

4 803,7

3 220,0

4 803,7

1 583,7

149,2

-7 696,3

38,4

0,0

100,0

3012

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-ви2 000,0
конавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи;
особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

871,6

515,3

871,6

356,3

169,1

-1 128,4

43,6

0,0

100,0

3013

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана
з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

7 400,0

4 281,1

2 295,4

4 281,1

1 985,7

186,5

-3 118,9

57,9

0,0

100,0

3023

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана
з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

3033

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
пов'язана з Чорнобильською катастрофою

100,0

24,9

0,0

9,9

9,9

-90,1

9,9

-15,0

39,8

3014

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї"
частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України„Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

500,0

204,4

124,8

204,4

79,6

163,8

-295,6

40,9

0,0

100,0

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1 549,4

258,2

229,2

0,0

-229,2

0,0

-1 549,4

0,0

-258,2

0,0

3034

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

100,0

24,9

0,0

0,0

0,0

-100,0

0,0

-24,9

0,0

3015

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1 800,0

756,1

514,4

756,1

241,7

147,0

-1 043,9

42,0

0,0

100,0

3041

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 000,1

237,5

214,9

237,5

22,6

110,5

-762,6

23,7

0,0

100,0

3042

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

400,1

64,6

196,0

64,0

-132,0

32,7

-336,1

16,0

-0,6

99,1

3043

Надання допомоги при народженні дитини

66 250,7

15 892,9

14 010,6

15 886,8

1 876,2

113,4

-50 363,9

24,0

-6,1

100,0

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

3 500,3

950,8

826,9

932,3

105,4

112,7

-2 568,0

26,6

-18,5

98,1

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6 500,7

1 699,6

950,7

1 698,5

747,8

178,7

-4 802,2

26,1

-1,1

99,9

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

500,1

117,6

84,7

114,2

29,5

134,8

-385,9

22,8

-3,4

97,1

3047

Надання допомоги при усиновленні дитини

250,0

77,0

18,9

76,5

57,6

404,8

-173,5

30,6

-0,5

99,4

3048

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

5 000,3

1 622,9

1 016,5

1 620,8

604,3

159,4

-3 379,5

32,4

-2,1

99,9

3016

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

48 789,0

32 512,1

15 706,0

32 512,1

16 806,1

207,0

-16 276,9

66,6

0,0

100,0

3026

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20,0

8,0

7,2

0,5

-6,7

6,9

-19,5

2,5

-7,5

6,3

Найменування видатків

КПКВ

Затверджено на
2017 рік

Затверджено
на 1 квартал з
урахуванням
внесених змін на
2017 рік

Відхилення фактичного виконання
Фактичне виконання за
1 квартал

до відповідного
виконання минулого року

до затвердженого
плану на 2017 рік

до затвердженого плану на
1 квартал з урахуванням
внесених змін на 2017 рік

%
27,4

0,0

ОФІЦІЙНО

№ 19. 12 травня 2017 року

тис.грн.
Відхилення фактичного виконання

2016 року

2017 року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

600,0

327,4

77,2

233,4

156,2

302,3

-366,6

38,9

-94,0

71,3

3080

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

1 201,7

297,7

250,2

297,3

47,1

118,8

-904,4

24,7

-0,4

99,9

3035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 104,0

186,0

0,0

184,0

184,0

-920,0

16,7

-2,0

98,9

3037

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-50,0

3131

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,0

0,0

72,1

0,0

-72,1

0,0

0,0

3141

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

50,0

20,0

0,0

1,3

1,3

-48,7

2,6

-18,7

6,5

3142

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

490,0

152,7

75,0

127,5

52,5

170,0

-362,5

26,0

-25,2

83,5

3134

Заходи державної політики з питань сім'ї

150,0

30,0

2,8

0,0

-2,8

0,0

-150,0

0,0

-30,0

0,0

3160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-700,0

0,0

0,0

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1 105,1

285,3

163,7

250,1

86,4

152,8

-855,0

22,6

-35,2

87,7

3181

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

303,0

79,4

75,4

79,1

3,7

104,9

-223,9

26,1

-0,3

99,6

3202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

160,0

50,0

23,3

35,2

11,9

151,1

-124,8

22,0

-14,8

70,4

3025

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

0,0

-2,0

0,0

3049

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

13 015,0

3 267,4

2 613,9

3 248,0

634,1

124,3

-9 767,0

25,0

-19,4

99,4

6000

Житлово-комунальне господарство

18 751,1

4 991,0

3 722,1

4 672,0

949,9

0,0

-14 079,1

24,9

-319,0

93,6

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

18 751,1

4 991,0

2 207,4

4 672,0

2 464,6

211,7

-14 079,1

24,9

-319,0

93,6

6130

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

0,0

0,0

1 514,7

0,0

-1 514,7

0,0

0,0

4000

Культура і мистецтво

14 228,1

4 211,4

2 743,6

3 874,2

1 130,6

141,2

-10 353,9

27,2

-337,2

92,0

4030

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи

150,0

48,3

29,9

43,0

13,1

143,8

-107,0

28,7

-5,3

89,0

4060

Бiблiотеки

2 353,0

735,7

491,7

664,7

173,0

135,2

-1 688,3

28,2

-71,0

90,3

4070

Музеї i виставки

265,3

86,8

53,6

68,8

15,2

128,4

-196,5

25,9

-18,0

79,3

4090

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

5 458,9

1 765,4

961,0

1 583,0

622,0

164,7

-3 875,9

29,0

-182,4

89,7

4100

Школи естетичного виховання дiтей

5 371,5

1 428,4

933,5

1 393,1

459,6

149,2

-3 978,4

25,9

-35,3

97,5

4200

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

629,4

146,8

273,9

121,6

-152,3

44,4

-507,8

19,3

-25,2

82,8

7200

Засоби масової інформації

623,0

154,5

88,7

131,0

42,3

147,7

-492,0

21,0

-23,5

84,8

7211

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

223,0

54,6

36,5

50,8

14,3

139,2

-172,2

22,8

-3,8

93,0

7212

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

400,0

99,9

52,2

80,2

28,0

153,6

-319,8

20,1

-19,7

80,3

5000

Фізична культура і спорт

4 466,0

1 370,1

720,2

1 092,8

372,6

151,7

-3 373,2

24,5

-277,3

79,8

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

230,0

75,7

62,6

66,9

4,3

106,9

-163,1

29,1

-8,8

88,4

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 361,8

980,3

636,1

773,6

137,5

121,6

-2 588,2

23,0

-206,7

78,9

5041

Утримання комунальних спортивних споруд

779,8

277,5

0,0

225,3

225,3

-554,5

28,9

-52,2

81,2

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

94,4

36,6

21,5

27,0

5,5

125,6

-67,4

28,6

-9,6

73,8

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

2 492,7

30,9

411,1

0,0

-411,1

0,0

-2 492,7

0,0

-30,9

0,0

6650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

2 492,7

30,9

411,1

-411,1

0,0

-2 492,7

0,0

-30,9

0,0

7450

Сприяння розвиткумалого та середнього підприємництва

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,0

0,0

0,0

7810

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

50,0

12,6

40,0

0,0

-40,0

0,0

-50,0

0,0

-12,6

0,0

7830

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

20,0

20,0

40,0

19,8

-20,2

49,5

-0,2

99,0

-0,2

99,0

8000

Видатки не віднесені до основних груп

4 346,0

1 131,6

32,9

1 057,9

1 025,0

3 215,5

-3 288,1

24,3

-73,7

93,5

8600

Інші видатки

4 346,0

1 131,6

32,9

1 057,9

1 025,0

3 215,5

-3 288,1

24,3

-73,7

93,5

9010

Обслуговування боргу

99,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465 875,6

147 781,8

86 839,5

129 153,2

42 313,7

148,7

-336 722,4

27,7

-18 628,6

87,4

10 117,0

2 529,1

3 154,0

2 529,1

-624,9

0,0

-7 587,9

25,0

0,0

100,0

475 992,6

150 310,9

89 993,5

131 682,3

41 688,8

146,3

-344 310,3

27,7

-18 628,6

87,6

Затверджено на
2017 рік

Затверджено на 1
квартал з урахуванням внесених змін на
2017 рік
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Найменування видатків

КПКВ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
8120

Реверсна дотація
РАЗОМ ВИДАТКІВ

ІРПІНСЬКА МІСЬКА
РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08200, м.Ірпінь,
вул.Шевченка, 2

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА
СЕСІЯ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №2111-32-VII
м. Ірпінь «27» квітня 2017 р.
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
м. Ірпінь за І квартал
2017 року

Розглянувши звіт про
виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал
2017 року, поданий виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, відповідно до пункту 4 статті 80

Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом
23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про
виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал
2017 року по доходах у
сумі 190 728,7 тис. грн. (сто
дев’яносто мільйонів сімсот
двадцять вісім тисяч сімсот грн.), з них по загальному фонду міського бюджету
у сумі 176 185,1 тис. грн.
(сто сімдесят шість мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч
сто грн.) та по спеціальному
фонду міського бюджету
у сумі 14 543,6 тис. грн.
(чотирнадцять
мільйонів
п’ятсот сорок три тисячі

КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

моніторинг ситуації в Ірпені на цьому тижні
• Оперативно відреаговано на перебої електроенергії
по вул. Кулиняка в Ірпені і в селі Романівка, де проблеми
з енергоживленням виникли на вул. Донецькій, Франка,
Макаренка.
• На Пятій Лінії навпаки – вдень 10 травня горіло освітлення, про що сигнал було передано КП «УЖКГ «Ірпінь»,
яке відповідно цей промах виправило.
• Інформація про непрацюючий ліфт у будинку на
вул. Садовій, 69, була оперативно передана під опіку комунальників.
• На перехресті вулиць Озерна – Михайлівська бездомні собаки покусали жінку. Доручення отримало КП «Служба захисту та лікування тварин».
• На перехресті вулиць Садова – Українська впало дерево на жінку, внаслідок чого вона отримала пошкодження
голови. Про це негайно були поінформовані «Швидка допомога» і КП «Зеленбуд».
• В Ірпені знову активізувалися догхантери. Про випадки отруєння безпритульних і домашніх собак повідомляють
зоозахисники і місцеві мешканці. Лише за вихідні зафіксовано смерть чотирьох тварин у різних мікрорайонах міста.
У випадку, коли Вам потрібна допомога
«Муніципальної варти», телефонуйте: 60-400

шістсот грн.), (додаток №1,
№3);
по видатках в сумі
154 165,4 тис.грн. (сто п’ятдесят чотири мільйони сто
шістдесят п’ять тисяч чотириста грн.), з них по загальному фонду міського бюджету у сумі 131 682,3 тис.
грн. (сто тридцять один
мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі триста грн.)
та по спеціальному фонду
міського бюджету у сумі
22 483,1 тис. грн. (двадцять
два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі сто грн.),
(додаток №2, №3).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів,
цін та ціноутворення.
Секретар ради
Денисенко Ю.О.

Управління освіти
і науки Ірпінської
міської ради
Київської області

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування:
1. Заступника начальника управління освіти і
науки Ірпінської міської
ради.
Основні
вимоги
до
кандидатів: повна вища
педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом
на службі в органах місцевого самоврядування або
на державній службі на
керівних посадах не менше
3 років або стаж роботи за

Шановні
абоненти КП
«Ірпіньводоканал»!
Просимо Вас сплатити
за полив присадибних
ділянок в сумі з
розрахунку:

• за 1 сотку – 134,63 грн.         
• за 4 сотки – 538,52 грн.
• за 2 сотки – 269,26грн.          
• за 5 соток – 673,15 грн.
• за 3 сотки – 403,89 грн.         
• за 6 соток – 807,78 грн.
У разі виявлення відбору води без оплати будуть
застосовані штрафні санкції в 5-кратному розмірі
від затвердженої суми.
Адміністрація
КП «Ірпіньводоканал»

фахом на керівних посадах
в інших сферах не менше
4 років.
2. Головного спеціаліста-юрисконсульта.
Основні
вимоги
до
кандидатів: повна вища
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на
службі в органах місцевого самоврядування або на
державній службі не менше
2 років або стаж роботи за
фахом в інших сферах не
менше 3 років.
Додаткова інформація
щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
надається в управлінні
освіти і науки Ірпінської
міської ради за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка,
3-а, каб. 11, тел.: 61-190.

Фактичне виконання за
1 квартал

до відповідного
виконання минулого року

до затвердженого
плану на 2017 рік

до затвердженого
плану на 1 квартал з
урахуванням внесених
змін на 2017 рік

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Секретар ради Денисенко Ю.О. Начальник фінансового
управління Ірпінської міської ради Данилюк Є.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну тарифів на водопостачання та
водовідведення

КП «Ірпіньводоканал» повідомляє, що згідно з Постановою
НКРЕ КП за №551 та №552 від 26.04.2017 р. з 12.05.2017 р.
вводяться в дію нові тарифи на водопостачання та
водовідведення, які опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»
№85 від 11.05.2017 р.:

Діючий тариф з
Новий тариф з
02.08.2016 р (грн
12.05.2017 р.
Групи споживачів
за м3) з ПДВ
(грн за м3) з ПДВ

Тариф на послуги
централізоване водопостачання

5,496

6,852

централізоване водовідведення

8,796

11,028

14,292

17,88

РАЗОМ:
послуга з централізованого постачання
холодної води (з використанням внутрішньо
будинкових систем)

5,80

7,344

послуга на водовідведення

9,29

11,82

РАЗОМ:

15,09

19,164

Споживачі приватного сектору,бюджетні установи та
інші підприємства
Всі групи споживачів, які знаходяться
у багатоповерхівках в тому
числі: населення
комунального
сектору, бюджетні
установи та інші
підприємства

Начальник КП «Ірпіньводоканал» О.Г. Маркушин

Військова служба за контрактом
Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір кандидатів – громадян України
призовного віку – на військову
службу за контрактом терміном на 3-5 років.
Можливість вибору місця проходження військової
служби та посади. Заробітна
платня від 7000 грн/міс до
12000 грн/міс.
Держава гарантує:
• стабільне грошове забезпечення;
• речове забезпечення;
• можливість кар’єрного
зросту;
• безкоштовне медичне
обслуговування;• пільговий

відпочинок у санаторіях МО
України із членами родини;
Вимоги:
• вік: солдати, сержанти
від 18 до 60 років; молодший
офіцерський склад – до 60 років;
• освіта: не менше повної
середньої;
• придатність за станом
здоров’я і морально-психологічним станом;
• відсутність притягнень до
кримінальної відповідальності.
Відправляти в зону АТО
можуть лише після навчань і
добровільно.
Детальніше:
imr.gov.ua/news/4267.
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ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ
ВЕСНЯНІ ВІТАМІНИ

Не вживайте

ОВОЧІГІГАНТИ

До речі, нітрати – це
природні продукти всіх
рослин, вони життєво необхідні для їх росту і розвитку. Однак через використання азотних добрив
їх вміст в овочах і фруктах
може перевищувати допустимі норми.
Обираючи продукти,
зупиніть свій вибір на овочах середнього розміру.
Адже цілком імовірно, що
овочі-гіганти підживлювали і обробляли надмірною кількістю нітратів і
пестицидів.
Найліпше
приступати до вживання овочів і
фруктів з настанням сезону їхнього природного
дозрівання. Якщо вам захотілося свіжих овочів, то
згадайте, скільки користі
ви від них отримаєте, а
скільки шкоди.

Здається, що після зими і двох весняних місяців ніщо так не
смакує, як ранній салат, редиска чи огірок, хоча нині багато овочів
можна придбати навіть посеред зими. Але саме навесні, коли ними
рясніють ряди на ринках і яскраві вітрини супермаркетів, нам так і
кортить дізнатись, яка ж та весна на смак. Ось тут і час згадати, що
таке нітрати.
Текст і фото Володимир КОСКІН
Невелику кількість нітратів
і ще меншу кількість нітритів
наш організм зможе протягом
короткого часу вивести, але
коли він ними перенасичується, це призводить до важких
форм отруєнь, тому фахівці
застерігають, що починати
вживати городину потрібно
поступово, бо можна так «потішити себе», що організм збунтується.
Ранні овочі і фрукти можуть призвести до серйозних
отруєнь. Відбутися це може
унаслідок перенасичення організму пестицидами і нітратами, що містяться в певних кількостях в овочах, вирощених «у
прискореному режимі». Недобросовісні виробники свідомо
перевищують допустимі дози
добрив, у результаті отримують апетитні на вигляд, але не

завжди смачні і ще частіше –
некорисні плоди.
Лікарі рекомендують: насамперед не можна вживати
давати ранні овочі та зелень
вагітним та дітям до трьох років, а старшим – дуже обережно, та все ж краще утриматись.
Рання городина виросла в теплицях, без сонячного світла й
тепла, тільки на воді і добривах. Та мінімальна користь,
яку вона може принести, не
варта ризику нею ж отруїтися.

На контрольованому
ринку нітрати «не
проскакують»
А тимчасом свіжі капусту,
редиску, огірки, помідори та
зелень ірпінці купують вже
більше місяця. Фахівці Гостомельської лабораторії №2

ветеринарно-санітарної експертизи, які стоять на сторожі
саме Ірпінського центрального ринку (вул. З. Алієвої),
запевняють: вміст нітратів і
нітрітів в овочах і фруктах не
перевищує норми.
«Продукти, які продають
на ринку, перевіряємо регулярно, – говорить завідувач
лабораторії
Володимир
Чужма. – Підвищеного вмісту
нітратів у рослинницькій продукції поки що не виявляємо».
До речі, на прохання покупців продавці мають пред’являти експертний висновок.
На моїх очах фахівці лабораторії почали здійснювати
вибірку продукції на ринку.
...Ось натерли огірок, поставили у прозорій колбі на
обертову платформу, потім
залили чимось і занурили в
колбу провідочки. Хвилин за
10 дослідження підійшло до
кінця. «Можемо сміливо купувати у тієї жінки, всього 304
при допустимій нормі 400», –
повідомила лаборант 1-ї категорії Лілія Пономаренко.
Загалом, втішні результати
показали аналізи овочів з різних прилавків і лотків. Однак
це стосується продуктів, які
продають на центральному
ринку міста. Товар поза його
межами працівники лабораторії не перевіряють, а тому застерігають ірпінців утриматися
від покупок на стихійних ринках. Кажуть, що вміст нітратів у
редисці, салаті, ранній капусті,
огірках, помідорах може сягати набагато вище допустимих
норм. Це тому, що люди, щоб
швидше виростити городину,
дають багато добрив. Слід остерігатися такої неперевіреної
продукції – на цьому наголошує Володимир Чужма.

Почім і звідки?

Як зменшити вплив нітратів
у куплених овочах і фруктах
Отруєння нітратами зазвичай повільно діє на організм,
говорять експерти, однак загроза здоров’ю серйозна:
перевищення гранично допустимих доз нітратів
призводить до кисневого голодування всіх тканин,
і якась із них може стати органом-мішенню. При
регулярному впливі і в крайніх випадках вживання
нітратів може призвести до ракових захворювань,
викидня або розвитку патологій плоду у вагітних.
Найбільш поширені реакції на передозування нітратами –
харчове отруєння і загальне зниження імунітету.

Хоч там як, нам, споживачам, не треба розслаблятися.
Існує кілька простих правил,
керуючись якими, можна знизити ризик отруєння нітратами.
1. Максимум нітратів в
овочах та фруктах накопичується перед початком їхнього
дозрівання. Тому незрілі овочі
можуть містити більше нітратів, ніж ті самі, але нормальної
стиглості.
2. Не варто споживати
овочі, які швидко м’якнуть і
псуються (вірогідна причина –
надлишок нітратів).
3. У деяких овочах вміст
нітратів можна оцінити візуально. Так, небезпечними
є картопля, кабачки, які під
шкіркою мають незвичний
жовтий колір. У моркви увагу
має привернути світла серцевина коренеплоду.
4. Нітрати в більшій кількості зосереджуються біля
основи плодів, у стеблах і черешках – вживайте в їжу тільки листя петрушки, вирізайте
качан і стебла-прожилки у
капусти, шпинату, листового
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Лаборант Лілія Пономаренко перевіряє овочі на
наявність нітратів
На ранні овочі, фрукти в NO2, і ця маленька різниця
і ягоди ціна завжди висока. призводить ось до чого: у нас у
Нині за кілограм свіжої ка- крові є гемоглобін, відбуваєтьпусти на міському ринку дове- ся його окислення, і він передеться віддати 25 грн. Редиска творюється в метгемоглобін,
у цей час коштує 18 грн за кг. який погано зв’язує кисень.
Свіжі помідори – 35–55 грн. Саме цей процес у результаті
Огірки, залежно від сорту, може привести до отруєння
можуть коштувати 20–30 грн. або захворювань.
За словами завідувача
Болгарський перець коштує
Володимира
55 грн. Кабачки – 25 грн. За лабораторії
стограмові пучечки зеленої Чужми, на кількість нітратів
цибульки, кропу, петрушки в овочах впливають не тільвам доведеться віддати відпо- ки добрива, які вносяться в
відно 5 грн, 12 грн і 8 грн По- ґрунт, а й маса інших чинників
– сорт, волокнистість плода,
луниця коштує 140 грн.
Звідки здебільшого везуть ґрунти, дощове або посушлиовочі? Із Житомирщини, Чер- ве літо, вирощуються овочі у
нігівщини, Черкащини. Та відкритому ґрунті або в теплинайпрестижнішою (певно, й ці тощо.
Лаборант 1-ї категорії Лінайчистішою, особливо в радіологічному сенсі) є продукція з лія Пономаренко знову ж таки
Закарпаття, продавці недарма радить, по-перше, не купувати
це підкреслюють: «Овочі з За- овочі і фрукти в місцях стихійної торгівлі. По-друге, вимочукарпаття».
вати в холодній воді протягом
мінімум 15 хв, зливати воду й
Звідки беруться
обполіскувати. Можна ще обнітрати
дати овочі окропом, якщо це
Нітрати потрапляють в не зашкодить продукту. А от
рослини з азотних добрив, знімати шкірку, про що часто
мінеральних
(синтетичних) пишуть в Інтернеті, експерт не
і органічних. І тут все зале- радить, це не має сенсу.
жить від дози. Якщо доза буде
Крім того, не варто «набільше, ніж треба, то виникає кидатися» на ранні овочі, їх
проблема. Рослина не здатна потрібно їсти з почуттям міри
«переварювати» занадто бага- – тоді, навіть якщо виявиться
то нітратів, і тоді з неї виходять багато нітратів, вони не завданітрити. NO3 перетворюється дуть вам суттєвої шкоди.
салату, відрізуйте основу в
овочів приблизно на 1 см.
5. Різні овочі та фрукти
по-різному вбирають добрива. Найбільш схильними до
накопичення в собі нітратів
є листовий салат і зелень, капуста, кабачки й огірки, морква і буряк.
6. Значно безпечнішими
за аналоги є продукти, які
пройшли кулінарну теплову
обробку. Так, нітрати руйнуються під дією високих температур.
7. Капуста. У качані і в
верхніх капустяних листах
міститься найбільша частина
нітратів – не скупіться, безжально викидайте їх.
8. Картопля. У цьому коренеплоді хімічні елементи
збираються під шкіркою і в
серцевині бульби. Щоб їх позбутися, слід після того, як вода
з картоплею закипить, злити її.
9. Кабачки, огірки, баклажани. Варто запам’ятати,
що перші весняні огірки за
кольором повинні бути ніжно-трав’яного кольору. Коли
їх колір – насичений темно-зелений, це говорить про те, що
їх перегодували нітратами.
Плодоніжки потрібно зрізати
– це найотруйніше місце цих
овочів.
10. Салат, петрушка, кріп.
У цих овочах найбільше хі-

ВАРТО ЗНАТИ

мічних сполук накопичується
в прожилках, черешках. Їх у
жодному разі не можна вживати в їжу. Зелень взагалі швидше за всіх вбирає нітрати.
Тому її перед вживанням варто як слід вимочити протягом
години у воді.
11. Помідори. При виборі помідорів важливо знати
– більше хімікатів міститься в
пасльонових, які мають більш
товсту шкірку. Не варто купувати помідори оранжево-червоного кольору, які виглядають як недостиглі. Не варто
в цьому випадку соромитися
попросити продавця розрізати
помідор. Якщо він виявиться
з білою м’якоттю і товстими
прожилками всередині – це
значить, що в ньому великий
вміст хімії. Але якщо ви все ж
купили неякісні томати, потримайте їх у прохолодній воді
близько години.
12. Виноград. Для тривалого терміну зберігання винограду його щедро обробляють
фунгіцидами. Аби позбутися
цієї шкідливої речовини, виноград потрібно ретельно вимити, бажано в воді з содою
(будь-які фрукти і овочі добре
мити з содою).
13. Груші і яблука. Перед
покупкою цих фруктів їх варто взяти в руки. Якщо відчуєте,
що плоди слизькі, липкі – це

Якщо
отруївся
нітратами
Якщо все-таки вам зашкодили овочі з нітратами,
то основні симптоми: нудота, блювання, запаморочення, підвищення температури, розлад шлунку,
біль у підшлунковій. У
такому випадку лікування
симптоматичне. Якщо ви
підозрюєте якийсь овоч чи
фрукт, ви можете принести його на аналіз в лабораторію і перевірити свої
припущення.
Якщо є підозра на
отруєння нітратами, то
потрібно випити ентеросорбентів
(активоване
вугілля, смекта, ентеросгель), а також пити більше мінеральної води без
газу. Тривалість такого
лікування – 2–3 дні, при
цьому необхідно дотримуватися щадної дієти.
Якщо є розлад, потрібно
їсти вівсянку на воді, рідку
картоплю-пюре, рисовий
супчик. Викликати швидку
слід у разі серйозних проблем, на кшталт сильної
блювоти, діареї, великої
втрати рідини, значного
падіння
артеріального
тиску.
ДОПУСТИМІ НОРМИ НІТРАТІВ
Овочі
мг/кг
Картопля
250
Рання капуста
900
Морква
400
Помідори на відкритому ґрунті
150
Помідори тепличні
300
Огірки на відкритому ґрунті
150
Огірки тепличні
400
Буряк
1400
Цибуля ріпчаста
80
Зелена цибуля на відкритому
600
ґрунті
Зелена цибуля теплична
800
Листові овочі на відкритому ґрунті 2000
Листові овочі тепличні
3000
Солодкий перець на відкритому
200
ґрунті
Перець солодкий тепличний
400
Кабачки
400
Кріп, петрушка
1500
Редиска
1200
Баклажани
300

значить, що вони оброблені
ДИФЕНІЛОМ, який дозволяє
довго їм не псуватися і виглядати презентабельно. До
слова, в Євросоюзі, США, дифеніл заборонений як дуже
канцерогенний і алергенний
препарат. «Дифенільні» фрукти обов’язково потрібно очищати від шкірки.
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

№ 19. 12 травня 2017 року

ТЕЛЕПРОГРАМА 15 – 21 ТРАВНЯ
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».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Чотири весiлля».
13.45 Т/с «Матусi». (12+).
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Кохана вчителька». (16+).
22.00 «Грошi».
23.15 «ТСН».
23.25 Комедiя «Службовий
роман».
Інтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Х/ф «Я чекатиму тебе
завжди».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Я чекатиму тебе
завжди».
13.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.30 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Погана кров».
(16+).
22.50 Т/с «Доярка з Хацапетiвки».
0.40 «Подробицi» - «Час».
1.30 Х/ф «Грозовий перевал».
Канал "Україна"
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф «Доля Марiї».
13.50 Т/с «Зведена сестра»,
1 i 2 с.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Зведена сестра».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 85
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 1 i 2 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Х/ф «Команда знищити». (16+).
СТБ
6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.50 «За живе!»
11.05 Х/ф «Мама мимоволi».
(16+).
13.45 «Битва екстрасенсiв
13».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «За живе!»
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.35 «Слiдство ведуть екстрасенси».
23.35 «Давай поговоримо
про секс 4».

СЕРЕДА, 17 травня

ВІВТОРОК, 16 травня

ПОНЕДІЛОК, 15 травня

1.30 «Слiдство ведуть екстрасенси».
Новий канал
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с «Сiмейка Крудс».
6.45 М/с «Пригоди кота у
чоботях».
7.35 Kids` Time.
7.40 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда». (16+).
10.10 Х/ф «Король вечiрок
2». (16+).
12.00 Х/ф «Однокласники
2». (16+).
14.00 Х/ф «Похмiлля у Вегасi». (16+).
16.00 Ревiзор. Магазини.
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Постшоу.
23.55 Х/ф «Похмiлля у Вегасi 2: З Вегаса в Бангкок».
(16+).
ICTV
6.40 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.10 Секретний фронт.
12.30 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв». (16+).
15.20 Х/ф «Гладiатор». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Гладiатор». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.40 Свобода слова.
0.35 Х/ф «Вбити посланця».
(16+).
Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Вiдеобiмба».
13.20 Х/ф «Нижче нуля».
(16+).
15.00 Т/с «Загублений свiт».
17.35 Т/с «Перевiзник 2».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.15 Т/с «Схватка». (16+).
21.05 Х/ф «Обман». (16+).
22.50 «Вiн, Вона i телевiзор».
23.50 Т/с «Iнспектор Алекс
5».
1.30 «Шалений свiт спорту».
НТН
5.05 Т/с «Я - охоронець».
(16+).
8.35 Т/с «Кулагiн та партнери».
10.40 Т/с «Детективи».
(16+).
12.05 Т/с «Елементарно 2».
(16+).
13.55 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
15.50 «Легенди карного
розшуку».
17.35 Т/с «Детективи».
(16+).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та партнери».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Банши 3». (18+).

Канал "1+1"

Новий канал

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».
10.50 «Чотири весiлля».
12.00 «ТСН».
12.20 «Чотири весiлля».
13.45 Т/с «Матусi».
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Кохана вчителька». (16+).
22.00 «Чотири весiлля 6».
23.05 «ТСН».
23.15 Комедiя «Чоловiки у
великому мiстi». (16+).

5.40 Абзац.
6.30 Kids` Time.
6.35 М/с «Сiмейка Крудс».
6.55 М/с «Пригоди кота у
чоботях».
7.50 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.40 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.55 Серця трьох.
18.00 Абзац.
19.00 Серця трьох.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.10 Х/ф «Годзилла».
0.50 Х/ф «Похмiлля у Вегасi
3». (16+).
2.50 Зона ночi.

Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Погана кров».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Погана кров».
(16+).
13.20 «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 «Погана кров».
(16+).
22.50 Т/с «Доярка з Хацапетiвки».
0.50 «Подробицi» - «Час».
Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi.
(16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.10 Х/ф «Ванька».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 86
с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 3 i 4 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
1.50 Х/ф «Команда знищити». (16+).

ICTV

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.45 Бiльше нiж правда.
10.40 Х/ф «Вбити посланця». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
17.40 Т/с «Пес 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
22.25 Х/ф «Одинак». (16+).
0.50 Т/с «Лас-Вегас». (16+).
Канал «2+2»

6.00 М/ф.
8.00 «Спецкор».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 Д/ф «Помста природи».
11.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
12.00 «Облом.UA».
16.00 Т/с «Загублений свiт».
17.40 Т/с «Перевiзник 2».
(16+).
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.20 Т/с «Схватка». (16+).
20.10 Т/с «Схватка». (16+).
21.00 Х/ф «Щоденники
месника». (16+).
23.00 «Вiн, Вона i телевiзор».
0.00 Т/с «Iнспектор Алекс
5».
НТН

5.05 Х/ф «Розплата».
6.35 Х/ф «Розслiдування».
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 «Елементарно 2».
(16+).
13.55 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
(16+).
СТБ
15.45 «Легенди карного
розшуку».
6.50 «Все буде добре!»
17.30 Т/с «Детективи».
8.50 «За живе!»
10.05 Х/ф «Неймовiрнi при- (16+).
19.00 «Свiдок».
годи iталiйцiв у Росiї».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт12.10 «МастерШеф. Дiти».
нери».
16.00 «Все буде добре!»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
18.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
18.30 «За живе!»
20.00 «МастерШеф. Дiти 2». 23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Банши 3». (18+).
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф. Дiти 2». 0.45 Т/с «Елементарно 2».
23.10 Т/с «Коли ми вдома». (16+).
0.45 «Слiдство ведуть екс- 1.35 Т/с «Полiцiя Маямi».
трасенси».
(16+).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Чотири весiлля 6».
10.35 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 Т/с «Матусi». (12+).
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Кохана вчителька». (16+).
22.00 «Одруження наослiп
3».
23.35 «ТСН».
23.45 Драма «Принцеса
Монако». (16+)..

ЧЕТВЕР, 18 травня

23.15 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
Новий канал

5.40 Абзац.
6.35 Kids` Time.
6.40 М/с «Сiмейка Крудс».
7.00 М/с «Пригоди кота у
чоботях».
7.55 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
10.40 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
16.00 Вiд пацанки до панянки.
18.00 Абзац.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Київ вдень та вночi.
22.10 Х/ф «Ядро Землi».
ICTV

6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9.55 Громадянська оборона.
10.55 Х/ф «Одинак». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Одинак». (16+).
Iнтер
13.30 Т/с «Нiконов i Ко».
6.00 М/ф.
(16+).
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 15.10 Т/с «Кримiнолог».
Каневським».
(16+).
7.00 Новини.
15.45 Факти. День.
7.10 «Ранок з Iнтером».
16.10 Т/с «Кримiнолог».
8.00 Новини.
(16+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
17.45 Т/с «Пес 2». (16+).
9.00 Новини.
18.45 Факти. Вечiр.
9.20 «Давай одружимося». 19.20 Надзвичайнi новини
11.00 Т/с «Погана кров».
з К. Стогнiєм.
(16+).
20.20 Секретний фронт.
12.00 Новини.
21.05 Факти. Вечiр.
12.25 Т/с «Погана кров».
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
(16+).
22.25 Х/ф «Грошовий по13.20 «Слiдство вели...» з їзд». (16+).
Л. Каневським».
Канал "2+2"
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
6.00 М/ф.
17.40 Новини.
8.00 «Спецкор».
18.00 «Стосується кож8.30 «ДжеДАI».
ного».
9.00 «Територiя обману».
19.00 «Стосується кож11.00 «Вiн, Вона i телевiного».
зор».
20.00 «Подробицi».
12.00 «Нове Шалене вiдео
21.00 Т/с «Погана кров».
по-українськи».
(16+).
15.50 Т/с «Загублений свiт».
22.50 Т/с «Доярка з Хаца- 17.35 Т/с «Перевiзник 2».
петiвки 2».
(16+).
18.30 «Спецкор».
Канал "Україна"
«ДжеДАI».
6.10 Агенти справедливо- 19.00
19.20
Т/с
«Схватка». (16+).
стi. (16+).
20.10
Т/с
«Схватка».
(16+).
7.00 Сьогоднi.
21.00
Х/ф
«Останнiй
круїз».
7.15 Ранок з Україною.
(16+).
8.00 Сьогоднi.
22.50 «Вiн, Вона i телевi8.15 Ранок з Україною.
зор».
9.00 Сьогоднi.
23.50 Т/с «Iнспектор Алекс
9.15 Зоряний шлях.
5».
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливоНТН
стi. (16+).
6.30
Х/ф
«Каблучка
з Ам15.00 Сьогоднi.
стердама».
15.30 Агенти справедливо- 8.00 Т/с «Кулагiн та партстi. (16+).
нери».
16.10 Т/с «Капiтан», 1 i 2 с.
Ранковий «Свiдок».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 8.30
9.00
Т/с
«Кулагiн та парт87 с. (16+).
нери».
19.00 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Детективи».
19.45 «Говорить Україна».
20.55 Футбол. Фiнал Кубка (16+).
12.00 Т/с «Елементарно 2».
України. «Шахтар» - «Ди(16+).
намо».
12.50 Т/с «Полiцiя Маямi».
23.20 Сьогоднi.
23.40 Т/с «Закон i порядок: (16+).
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
злочинний намiр». (16+).
(16+).
СТБ
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
7.05 «Все буде добре!»
(16+).
9.05 «Все буде смачно!»
15.50 «Легенди карного
10.00 «За живе!»
11.20 «МастерШеф. Дiти». розшуку».
17.30 Т/с «Детективи».
16.00 «Все буде добре!»
(16+).
18.00 «Вiкна-Новини».
19.00 «Свiдок».
18.30 «За живе!»
19.30 Т/с «Кулагiн та парт20.00 «МастерШеф. Дiти 2». нери».
22.00 «Вiкна-Новини».
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
22.45 «МастерШеф. Дiти 2». (16+).

Канал "1+1"

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Мiняю жiнку».
11.00 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
13.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
14.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
6».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Величне столiття. роксолана».
19.30 «ТСН».
20.30 «Секретнi матерiали».
21.00 Драма «Кохана вчителька». (16+).
22.00 «Право на владу».
23.30 «ТСН».
23.40 Драма «Небезпечна
iлюзiя». (16+).
Iнтер

6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.00 Т/с «Погана кров».
(16+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Погана кров».
(16+).
13.20 «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 «Погана кров».
(16+).
22.50 Т/с «Доярка з Хацапетiвки 2».
Канал "Україна"

6.10 Агенти справедливостi. (16+).
7.00 Сьогоднi.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Агенти справедливостi. (16+).
16.10 Т/с «Капiтан», 3 i 4 с.
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
88 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан», 5 i 6 с.
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Закон i порядок:
злочинний намiр». (16+).
СТБ

6.50 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.50 «За живе!»
11.05 «МастерШеф. Дiти».
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».

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР, 18 травня

1.15 «Слiдство ведуть екстрасенси»

6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
3.00 Зона ночi.
7.10 Снiданок з «1+1».
4.15 Абзац.
8.00 «ТСН».
5.10 Х/ф «Мачуха».
7.05 Х/ф «База Клейтон». 8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
(16+).
9.10 Снiданок з «1+1».
9.00 Половинки.
9.30 «Чотири весiлля 3».
12.45 Х/ф «Ядро Землi».
10.55 «Мiняю жiнку».
15.15 Х/ф «Годзилла».
12.00 «ТСН».
18.00 Абзац.
19.00 Х/ф «Останнiй воло- 12.20 «Мiняю жiнку».
дар стихiй». (16+).
13.45 Т/с «Матусi». (12+).
21.00 Київ вдень та вночi. 14.45 «Сiмейнi мелодрами
22.10 Х/ф «Хвиля». (16+). 6».
0.15 Х/ф «Вовче лiгво».
15.45 «Сiмейнi мелодрами
(16+).
6».
16.45 «ТСН».
ICTV
17.10 Т/с «Величне столiт6.30 Ранок у великому
тя. роксолана».
мiстi.
19.30 «ТСН».
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 20.15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2».
з К. Стогнiєм.
22.00 «Вечiрнiй квартал».
9.50 Секретний фронт.
10.50 Х/ф «Грошовий по- 0.00 «Вечiрнiй Київ».
їзд». (16+).
Iнтер
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Грошовий по- 6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л.
їзд». (16+).
Каневським».
13.30 Т/с «Кримiнолог».
7.00 Новини.
(16+).
7.10 «Ранок з Iнтером».
15.45 Факти. День.
8.00 Новини.
16.10 Т/с «Кримiнолог».
8.10 «Ранок з Iнтером».
(16+).
9.00 Новини.
17.45 Т/с «Пес 2». (16+).
9.20 «Давай одружимося».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi нови- 11.00 Т/с «Погана кров».
(16+).
ни з К. Стогнiєм.
12.00 Новини.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
12.25 Т/с «Погана кров».
21.25 Т/с «Пес 2». (16+).
(16+).
22.25 Х/ф «Мистецтво
13.20 «Слiдство вели...» з
вiйни». (16+).
Л. Каневським».
0.40 Т/с «Лас-Вегас».
15.50 «Речдок».
(16+).
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
Канал "2+2"
18.00 «Стосується кож6.00 М/ф.
ного».
8.00 «Спецкор».
20.00 «Подробицi тижня».
8.30 «ДжеДАI».
9.00 «Територiя обману». 22.00 Х/ф «Дiм для двох».
11.00 Д/ф «Страшне зав- 23.50 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
тра».
1.50 «Україна: забута
14.20 Д/ф «Помста приiсторiя»
роди».
16.45 Х/ф «Останнiй круКанал "Україна"
їз». (16+).
6.10 Агенти справедливо18.30 «Спецкор».
стi. (16+).
19.00 «ДжеДАI».
7.00 Сьогоднi.
19.20 Х/ф «Ураган 500
7.15 Ранок з Україною.
миль на годину». (16+).
8.00 Сьогоднi.
21.00 Х/ф «Мовчазна от8.15 Ранок з Україною.
рута». (16+).
22.50 «Вiн, Вона i телевi- 9.00 Сьогоднi.
9.15 Зоряний шлях.
зор».
23.50 «Територiя обману». 11.30 Реальна мiстика.
1.40 «Угон по-нашому».
13.30 Агенти справедливостi. (16+).
НТН
15.00 Сьогоднi.
6.15 Х/ф «Скринька Марiї 15.30 Агенти справедлиМедiчi».
востi. (16+).
7.55 Т/с «Кулагiн та парт16.10 Т/с «Капiтан», 5 i 6 с.
нери».
18.00 Т/с «Райське мiсце»,
8.30 «Ранковий «Свiдок». 89 с. (16+).
9.00 Т/с «Кулагiн та парт- 19.00 Сьогоднi.
нери».
19.45 «Говорить Україна».
10.30 Т/с «Детективи».
21.00 Т/с «Капiтан», 7 i 8 с.
(16+).
12.00 Т/с «Полiцiя Маямi». 23.00 Сьогоднi.
23.20 «Слiдами по(16+).
пулiста», ч. 1.
13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк
0.00 Т/с «Закон i порядок:
9». (16+).
злочинний намiр». (16+).
14.45 «Свiдок».
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас
СТБ
12». (16+).
7.50
Х/ф
«Дамське
танго».
15.50 «Легенди карного
9.40
Х/ф
«Рiвняння
люрозшуку».
бовi».
17.35 Т/с «Детективи».
18.00 «Вiкна-Новини».
(16+).
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та парт- 20.00 «Холостяк 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
нери».
22.45 «Холостяк 7».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
12». (16+).
1.20 «Слiдство ведуть екс23.15 «Свiдок».
трасенси».
23.45 Т/с «Банши 3».
Новий канал
(18+).
0.45 Т/с «Полiцiя Маямi». 5.55 Kids` Time.
(16+).
6.00 М/с «Сiмейка Крудс».
Новий канал

СУБОТА, 20 травня

П'ЯТНИЦЯ, 19 травня

Канал "1+1"

№ 19. 12 травня 2017 року

Канал "1+1"
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НЕДІЛЯ, 21 травня

21.00 Х/ф «Назустрiч шторКанал "1+1"
9.20 Х/ф «Мiй домашнiй
му». (16+).
динозавр».
7.00 «ТСН».
11.20 Х/ф «Вертикальна
22.50 Х/ф «Епiдемiя». (16+). 8.00 «Снiданок. Вихiдмежа».
ний».
0.45 Х/ф «Непроханi». (18+).
14.00 Х/ф «Армагеддон».
9.00 «Лото-Забава».
(16+).
ICTV
9.40 М/ф «Маша i вед16.50 Х/ф «Назустрiч штормiдь».
6.50 Дивитись усiм!
му». (16+).
10.00 «На ножах».
7.50 М i Ж.
11.40 «Свiт навиворiт 2:
18.45 Х/ф «Глобальне
Iндiя».
вторгнення: Битва за
8.50 Я зняв!
12.45 «Свiт навиворiт 2:
Лос-Анджелес». (16+).
9.45 Дизель-шоу. ДайIндiя».
21.00 Х/ф «Знамення».
джест.
13.45 «Свiт навиворiт 5:
(16+).
10.50 Вiдпустка за обмiном. Iндонезiя».
23.15 Х/ф «Афтершок».
(18+).
ICTV
11.50 Вiдпустка за обмiном. 15.00 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
1.05 Х/ф «Епiдемiя». (16+).
12.45 Факти. День.
6.30 Ранок у великому
16.05 «Свiт навиворiт 5:
ICTV
мiстi.
13.00 Т/с «На трьох». (16+). Iндонезiя».
8.45 Факти. Ранок.
17.25 «Свiт навиворiт 5:
14.50 Х/ф «Подвiйний КО5.30 Факти.
9.15 Надзвичайнi новини з
Iндонезiя».
6.00 Т/с «Слiдчi». (16+).
Пець». (16+).
18.30 «Українськi сенсаК. Стогнiєм.
7.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
16.45 Х/ф «Серце дракона». цiї».
10.00 Iнсайдер.
11.00 Х/ф «Серце дракона».
19.30 «ТСН-Тиждень».
10.55 Х/ф «Мистецтво вiй(16+).
(16+).
Iнтер
21.00 Мелодрама «Не
ни». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
12.45 Факти. День.
можу забути тебе».
12.45 Факти. День.
6.10 М/ф.
13.10 Х/ф «Код да Вiнчi».
19.15
Надзвичайнi
новини.
0.50
«Аргумент
Кiно».
13.20 Х/ф «Мистецтво вiй- 6.30 Х/ф «Той самий Мюнх(16+).
1.45
«Вечiрнiй
Київ».
Пiдсумки
з
К.
Стогнiєм.
ни». (16+).
гаузен».
16.00 Х/ф «Янголи i демо5.15
«ТСН-Тиждень».
13.35 Т/с «Кримiнолог».
9.30 «Україна вражає».
20.05 Х/ф «Код да Вiнчi».
ни». (16+).
(16+).
Iнтер
10.00 «Олег Янковський.
(16+).
18.45 Факти тижня. 100
15.45 Факти. День.
Я, на свою бiду, безсмерт6.00 М/ф.
хвилин з О. Соколовою.
22.55
Х/ф
«Янголи
i
демо16.10 Т/с «Кримiнолог».
ний».
6.30
Х/ф
«Час
для
роз20.30 Х/ф «Робiн Гуд».
ни». (16+).
(16+).
11.00 Х/ф «Мiй ласкавий i
думiв».
(16+).
17.45 Т/с «Пес 2». (16+).
нiжний звiр».
1.30 Х/ф «Далека країна».
8.00 «Вдалий проект».
23.25 Х/ф «Праведник».
18.45 Факти. Вечiр.
13.10 Т/с «Доярка з Хаца9.00 «Готуємо разом».
3.40 Х/ф «Данило - князь
(16+).
19.20 Надзвичайнi новини петiвки 2», 6-12 с.
10.00 «Орел i решка. Рай 1.40 Х/ф «Далека країна».
Галицький».
з К. Стогнiєм.
19.00 Т/с «Доярка з Хацаi пекло».
20.20 Антизомбi.
петiвки 3».
11.00 «Орел i решка. Пе- 3.55 Т/с «Слiдчi». (16+).
Канал "2+2"
21.05 Факти. Вечiр.
Канал "2+2"
20.00 «Подробицi».
резавантаження».
21.25 Дизель-шоу.
6.00 М/ф.
12.00 Т/с «Доярка з Хаца- 6.00 М/ф.
20.30 Т/с «Доярка з Хаца23.50 Х/ф «Подвiйний КО- петiвки 3».
петiвки 3», 4-12 с.
8.00 «Нове Шалене вiдео
8.00 Д/ф «Помста прироПець». (16+).
20.00 «Подробицi».
22.20 «Великий бокс з Во- по-українськи».
20.30 Т/с «Братськi узи», ди».
лодимиром Кличко».
Канал "2+2"
8.30 «Роби бiзнес».
9.05
«Бушидо».
1-4 с. (16+).
1.30 Х/ф «Лок». (16+).
9.00 «Бушидо».
6.00 М/ф.
0.30
Х/ф
«Хрещений
11.00 «Зброя».
2.50 «Подробицi» - «Час».
12.00 Д/ф «Помста при8.00 «Спецкор».
батько 2». (16+).
3.20 «Олег Янковський. Я,
12.30 «Цiлком таємно».
роди».
8.30 «ДжеДАI».
на свою бiду, безсмертКанал "Україна" 15.00 Х/ф «Залишенi».
13.00 «Нишпорки».
9.00 «Територiя обману».
ний».
(16+).
13.30 «Люстратор 7,62. Про- 6.50 Сьогоднi.
10.00 «Роби бiзнес».
4.05 Х/ф «Мiй ласкавий i
7.40
Зоряний
шлях.
17.00 Х/ф «Збройний ба10.40 «Вiн, Вона i телевiкляття системи».
нiжний звiр».
9.10 Т/с «Андрiйко». (12+). рон». (16+).
зор».
14.00 «Українськi сенсацiї». 13.00 Т/с «Пробач». (16+). 19.20 30 тур ЧУ з футболу:
Канал "Україна"
11.35 «Нове Шалене вiдео
15.40 «Секретнi матерiали». 17.10 Т/с «Анютине ща«Динамо» - «Зоря».
по-українськи».
7.00 Сьогоднi.
стя», 1 i 2 с.
21.25 ПроФутбол.
15.10 Т/с «Загублений свiт». 7.15 Зоряний шлях.
16.30 «Заручники право19.00 Подiї тижня з Оле- 23.10 Змiшанi єдинобор16.55 Х/ф «Ураган 500 миль 9.10 Т/с «Ворожка».
суддя».
гом Панютою.
ства. UFC. Повтор транна годину». (16+).
13.00 Т/с «Андрiйко», 1 i 2
18.20
Х/ф
«Загiн
спецiаль20.00 Т/с «Анютине ща18.30 «Спецкор».
сляцiї.
с. (12+).
ного призначення». (16+). стя».
19.00 «ДжеДАI».
1.30 «Територiя обману».
15.00 Сьогоднi.
22.00 Т/с «Ворожка».
19.20 Х/ф «Пекельний
15.20 Т/с «Андрiйко». (12+). 20.20 Х/ф «Атлантичний
1.45 Т/с «Райське мiсце», 2.30 Х/ф «Захар Беркут».
смерч». (16+).
4.05 «Облом.UA».
17.10 Т/с «Пробач», 1 i 2 с.
рубiж». (16+).
85-89 с. (16+).
21.00 Х/ф «Залишенi».
(16+).
НТН
22.00 Х/ф «Живий товар».
СТБ
(16+).
19.00 Сьогоднi.
(18+).
4.25
Х/ф
«Гу-га».
23.00 «Змiшанi єдинобор- 19.40 Т/с «Пробач». (16+).
5.50 «Все буде добре!»
6.40 Х/ф «Засуджений».
ства. UFC».
23.50 «Територiя обману». 7.45 «Холостяк 7».
22.10 Х/ф «Ванька».
8.20 Т/с «Черговий янгол
8.55
«Все
буде
смачно!»
0.00
Реальна
мiстика.
1.40 «Цiлком таємно».
НТН
9.50 «Караоке на Майданi». 2». (16+).
1.50 Сьогоднi.
2.05 «Нишпорки».
5.10 Х/ф «Веселi Жа10.45 «Україна має талант! 12.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю
2.30 Т/с «Закон i порядок:
2.30 «Люстратор 7,62. Про- Дiти 2».
бокричi».
фронту». (12+).
злочинний намiр». (16+).
6.15 Х/ф «На Вас чекає гро- 4.30 Зоряний шлях.
13.45 Х/ф «Знахар».
15.10 «Легенди карного
кляття системи».
мадянка Никанорова».
16.10
«Я
соромлюсь
свого
розшуку».
2.55 Х/ф «Чорна долина».
СТБ
7.55 Т/с «Кулагiн та парттiла 4».
17.30 «Склад злочину».
нери».
8.00 «Караоке на Майданi». 4.25 Д/ф «Помста природи» 18.05 «Слiдство ведуть
19.00 Т/с «Я - охоронець.
екстрасенси».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Все буде смачно!»
Помилка в програмi».
НТН
20.50 «Один за всiх».
9.00 Т/с «Кулагiн та парт10.40 «Холостяк 7».
(16+).
22.00 «Слiдство ведуть
нери».
13.55 «МастерШеф. Дiти 2». 6.30 Х/ф «Ще до вiйни».
22.20 Х/ф «Викрадена».
10.30 Т/с «Детективи».
19.00 «Україна має талант! 8.55 Х/ф «Наприкiнцi ночi». екстрасенси».
(16+).
(16+).
Дiти 2».
Новий
канал
0.10 Х/ф «Чорний дрiзд».
12.00 Т/с «Полiцiя Маямi». 21.35 Т/с «Коли ми вдома». 11.30 «РечДОК».
(16+).
3.00
Зона
ночi.
(16+).
22.30 «Україна має талант! 14.15 «Склад злочину».
2.00 «Таємницi кримiналь5.25
Kids`
Time.
13.50 Т/с «CSI: Лас-Вегас
16.00 Т/с «Детективи».
Дiти 2». Пiдсумки голосуного свiту».
5.30
Х/ф
«Той,
що
зупиняє
12». (16+).
вання.
(16+).
2.55 «Випадковий свiдок».
час».
14.45 «Свiдок».
23.00 Т/с «Коли ми вдома». 19.00 «Свiдок».
7.10 М/ф «Супершiстка».
3.10 «РечДОК»..
15.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас
23.55 «Слiдство ведуть
19.30 Х/ф «Кубанськi ко12». (16+).
екстрасенси».
ОГОЛОШЕННЯ
15.50 «Легенди карного
заки».
Новий канал
розшуку».
Загублене посвідчен► Загублене посвідчен21.30 Х/ф «Чорний дрiзд». ня ►учасника
бойових дій ня дитини з багатодітної
5.40 Kids` Time.
17.35 Т/с «Детективи».
серія ЮА №014214, ви- родини серія ДБ №135678,
(16+).
5.45 М/с «Сiмейка Крудс».
(16+).
дане Командуванням Ви- видане 16.01.2017 року
23.20 Х/ф «Нестримнi».
6.55 Kids` Time.
19.00 «Свiдок».
сокомобільних десантних Відділом у справах сім’ї та
військ Збройних сил Укра- молоді   Ірпінської міської
19.30 Т/с «Кулагiн та парт- 7.00 Ревiзор. Магазини.
(16+).
їни 11 серпня 2015 року ради на ім’я – Цвєткова
9.00 Таємний агент.
нери».
на ім’я – Козленко Роман Милана
Олександрівна,
1.00 Х/ф «Недоторканi».
10.15 Таємний агент. Пост21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
Анатолійович, вважати не- вважати недійсним.
(16+).
дійсним.
шоу.
12». (16+).
► Загублений
вій2.45 «Свiдок».
12.00 Вiд пацанки до па23.15 «Свiдок».
► Загублене посвід- ськовий квиток серія МО
23.45 Т/с «Банши 3». (18+). нянки.
3.15 «Випадковий свiдок». чення учасника бойових №557339, виданий Ірдій серія АА №234365, пінським МВК Київської
14.00 Хто зверху?
0.45 Т/с «Полiцiя Маямi».
3.30 «РечДОК».
видане Ірпінським МВК області 14.05.2002 року
16.00 М/ф «Супершiстка».
(16+).
30.04.1998 року на ім’я – на ім’я – Долозін Юрій
4.00
«Легенди
бандитської
18.00
Х/ф
«Армагеддон».
2.30 Т/с «Батькiвщина 3».
Вагнер Адольф Емільович, Володимирович, вважати
вважати недійсним.
недійсним.
(16+).
Одеси».
(16+).
6.55 М/с «Пригоди кота у
чоботях».
7.50 Kids` Time.
8.00 Т/с «Друзi».
9.20 Київ вдень та вночi.
14.15 Серця трьох.
16.10 Суперiнтуїцiя.
18.00 Абзац.
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.45 Київ вдень та вночi.
22.00 Х/ф «Вертикальна
межа».
0.15 Х/ф «Хвиля». (16+).
2.35 Служба розшуку дiтей.

6.00 «ТСН».
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Одруження наослiп
3».
12.25 Драма «Кохана вчителька». (16+).
16.50 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал.
Турцiя».
23.10 «Свiтське життя».
0.00 Драма «Вiтер, що гойдає верес». (16+).
4.10 «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».
4.35 Драма «Вiтер, що гойдає верес». (16+).
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СТО РОКІВ ТОМУ…

Українська революція – так зараз називають низку подій, пов’язаних
із національно-визвольною боротьбою українського народу в 1917–
1921 роках, які започаткували процес формування нової політичної
нації та відродили традицію української державності.
Підготувала Олександра РАДОВА
Редакція «Ірпінського вісника» вирішила долучитися
до вшанування подій сторічної давнини. Тим більше, що
на тлі подій останніх років
тодішні спроби відродити
Українську державність «перегукуються» із нинішньою
боротьбою за наш суверенітет і незалежність.
Ми разом із читачами протягом року згадаємо всі ключові події тих буремних років
вікової давності. То тільки так
здається, що це було давно.
Адже 100 років – це всього-навсього тривалість хай
дуже довгого, але одного
людського життя…
Пропонуємо увазі наших
читачів досить цікаву і неоднозначну статтю українського історика, політолога,
філософа, письменника і
публіциста, професора, проректора Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка, в якій
наводяться цікаві паралелі
між сьогоденням і подіями
вікової давнини – «Наша “неправильна” революція 1917–
1921 років».
Події 1917–1921 рр. в
Україні часто іменуються визвольними змаганнями. Однак цей термін має певною
мірою невизначений характер. Є конкретніше означення
– Українська революція.

Революційні «сценарії»

Можна виділити певні
етапи розвитку, за якими
відбуваються революції. Перший – переворот і тимчасова
ейфорія після краху режиму.
До влади приходять революціонери – представники нової
еліти.
На другому етапі революціонери, що прийшли до
влади, намагаються легітимувати своє становище. Це відбувається в умовах поступового згасання революційного
ентузіазму. «Помірковані революціонери» і «помірковані
колишні» примирюються –
відбувається злиття частини
нової еліти із частиною старої.
На третьому етапі поміркований революційний уряд
може втратити владу. І тоді
відбувається переворот на
користь революційних радикалів які, прийшовши до влади, намагаються прибрати до
рук ресурси, які ще не встигли розграбувати і поділити
екс-революціонери. Суспіль-

ство розбалансовується, що
спричиняє соціальний хаос.
Усе це зрештою призводить до четвертого етапу революції – «термідоріанського
перевороту». Під останнім
розуміється встановлення авторитарної, тоталітарної влади, яка «наводить порядок».
Проте це не означає, що
революції завжди обов’язково проходять усі окреслені
вище етапи.
(Термідор – 11-й місяць
французького республіканського календаря, встановленого Конвентом у Франції.
У переносному сенсі «термідор» означає знищення революції та її завоювань руками
самих же революціонерів, а
не її супротивників. – Ред.).
Найбільшою революційною
силою тих подій було селянство, яке хотіло отримати
землю. Водночас воно було
одним із найголовніших хранителів українських традицій,
завдяки чому живило національний рух.
Національні й соціальні
моменти революції 1917–
1921 рр. не лише поєднувалися, а й конкурували між собою, вступали у протиріччя.
«Земля і воля» для селян були
більшими пріоритетами, ніж
національна держава. Це й
стало однією із причин того,
що у той період не відбулося
ефективної розбудови українських державних інституцій.

Революція без початку

Українська революція не
пройшла початкової фази –
повстання і державного перевороту. Вона була «заведена»
Лютневою революцією в Росії, яка стала «пусковим механізмом» для неї.
23 лютого (8 березня)
1917 р. у Петрограді почалися масові страйки робітників,
до яких приєдналися частини
столичного гарнізону. Державна Дума перейшла в опозицію до Уряду. 27 лютого
(12 березня) повнота влади
зосередилася в руках Тимчасового комітету Державної
Думи. 2 (15) березня члени
цього комітету прийняли від
царя Миколи ІІ акт про зречення і сформували Тимчасовий уряд.
Лютнева революція відбулася відносно мирно. Революційні виступи знизу були
підтримані верхами. Цар і
його оточення не чинили серйозної протидії.

Чим пояснити такий консенсус? Історики вважають,
що самодержавство «прогнило», царський режим
утратив ефективність, події
Першої світової війни загострили протиріччя в країні...
Дуже важливими виявилися
чинники зовнішнього характеру. Тривала світова війна, в якій Росія була членом
Антанти (військово-політичний союз Великої Британії,
Франції і Росії, сворений в
1904–1907 рр.). Напередодні Лютневої революції оточення Миколи ІІ здійснило
кроки для того, щоб встановити контакти з Німеччиною
та укласти з воюючою стороною мир. Було розуміння: продовження війни може
мати катастрофічні для Росії
наслідки. Якби сепаратний
договір між Німеччиною і
Росією було укладено, це
стало б великим ударом для
Антанти. На цьому могла би
закінчитися Перша світова, в
якій, за великим рахунком, не
було б ні переможців, ні переможених.
Посольства Антанти, які
працювали у Петрограді,
знали, що цар і його оточення готові піти на перемир’я з
німцями, і вирішили завадити
цьому, прибравши Миколу ІІ
як політичного гравця. Аген-

правових і політичних змін.
Органи державної влади
втрачали свою легітимність.
Натомість почали з’являтися
органи громадського представництва. Результатом цього стала політична анархія. Не
останню роль у них відігравали зовнішні чинники – втручання держав Антанти та їхніх
противників, держав Четверного союзу.(або Четвірний
союз – військово-політичний
блок Німецької, Австро-Угорської, Османської імперій
та Болгарського царства, що
протистояв країнам Антанти
в Першій світовій війні).
Відразу після Лютневої
революції у Петрограді паралельно з Тимчасовим урядом утворили Совєт робітничих і солдатських депутатів.
Відповідні совєти почали
утворюватися й на місцях. У
Росії настало дво- і навіть ба-

РІК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Указом Президента Петра Порошенка 2017 рік
проголошено роком Української революції 1917–
1921 років. Передбачається вшанування її знакових подій і видатних учасників. Зокрема, заплановано встановити пам’ятники й пам’ятні знаки,
провести виставки архівних документів, речових
пам’яток і фотоматеріалів, оновити експозиції музеїв, здійснити публікацію наукових праць, збірок
документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових видань, присвячених 100-річчю подій Української революції. Президент доручив завершити
проектування і спорудження в столиці монумента
Соборності України. Його урочисте відкриття відбудеться в день 100-річчя проголошення Акта Злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 2019 року.

тура Антанти вміло скориста- гатовладдя, коли діяли різні
лася революційними висту- структури, що претендували
пами, знайшла спільну мову на частину влади.
з політичною елітою Росії й
відсторонила від влади само- Початок української
революції
держця.
В умовах «багатовладдя»
Перебудова державних
й розпочалася українська революція 1917–1921 рр. На
інститутів
Ліквідація монархії в Росії початку березня 1917-го на
потребувала кардинальних території України було ліквідовано органи царської адміністрації, виконавча влада
перейшла до призначених
Тимчасовим урядом губернських і повітових комісарів.
7 (20) березня відбулися вибори керівного ядра Української Центральної Ради (ЦР),
яка почала претендувати на
представництво
інтересів
населення України. Головою
ЦР обрали відомого історика
Михайла Грушевського. Цю
дату умовно можна вважати
початком Української революції, адже було створено орган, який заявив про свої претензії на владу на українських
землях. Його легітимізація
відбулася 6–8 (19–21) квітня
1917 р. на Всеукраїнському
національному з’їзді в Києві,
де було близько 900 депутатів від різних українських політичних, громадських, культурно-освітніх і професійних
організацій. На з’їзді ухва20 листопада 1917 р. Маніфестація в Києві з нагоди проголошення лили рішення про створення
Української Народної Республіки крайової влади і вироблення

Мітинг під час проведення III Військового з’їзду.
Київ. Листопад 1917 р.
проекту автономного стату- тральної Ради. Наприкінці
ту України, обрали 118 чле- січня 1918 р. ЦР була змунів Української Центральної шена перебратися з Києва до
Ради. 15 (28) червня Комітет Житомира. 26 січня більшоЦентральної Ради створив Ге- вицькі війська захопили Київ.
неральний секретаріат – виконавчий орган. Його очолив Спроба втримати
письменник Володимир Вин- державність
ниченко.
Проте в останній момент,
У діях Центральної Ради
спостерігалася
поміркова- 27 січня (9 лютого) 1918 р.,
ність. ЦР не лише уникала Центральній Раді вдалося в
різких рухів, а й навіть при- Бресті укласти договір з дердушувала радикальні висту- жавами Четверного союзу.
пи. Так, на початку липня Сторони домовилися про
1917 р. в Києві близько п’яти мир, відмовилися від претентисяч проукраїнськи нала- зій на відшкодування збитків,
штованих солдатів зажада- завданих війною, зобов’язали дозволу сформуватися в лися відновити економічні
окрему військову частину – відносини, обмінятися війполк імені гетьмана Полубот- ськовополоненими тощо. За
ка. Вони планували захопити допомоги військ Німеччини й
всі найважливіші пункти в Ки- Австро-Угорщини українські
єві, а відтак скинути з посад землі були очищені від біль«усіх росіян і ренегатів, які шовиків.
Звісно, і німці, й австрійці,
гальмують українську роботу», проголосити незалежну укладаючи договір із ЦенУкраїну. Захопивши в ніч на 5 тральною Радою, керувалися
(18) липня зброю в казармах, своїми інтересами. Вони були
полуботківці взяли під кон- зацікавлені в тому, щоб отритроль штаб Київської міліції, мувати з України продовользаарештували
коменданта ство й сировинні ресурси,
міста, зайняли інтендантські яких їм катастрофічно брасклади, намагалися захопи- кувало. Проте були і більш
ти скарбницю і банк, затіяли далекі плани. Німеччина й
перестрілку з юнкерами і сол- Австро-Угорщина бачили в
датами 2-го понтонного ба- незалежній Україні свого сатальйону. Але вранці 5 липня теліта. Попри це договір між
путч було придушено. Бунтів- державами Четверного союзу
них солдатів відправили на й Центральною Радою був
корисний і для останньої. Він
фронт.
допоміг їй зберегти Україндержаву. Вигідний він
Перші державницькі кроки ську
був і економічно. Україна
Після перевороту 25 жовт- за свою сільськогосподарня (7 листопада) 1917 р., ор- ську й сировинну продукцію
ганізованого більшовиками у отримувала промислові тоПетрограді, Центральна Рада вари, які доти доставлялися
здійснила низку важливих переважно з Росії. Але Ценкроків. 7 (20) листопада вона тральна Рада не зуміла скоухвалила Третій Універсал, у ристатися цими вигодами, бо
якому йшлося про створення її керівні органи складалися
Української Народної Респу- переважно з людей, що не
бліки (УНР) у федерації з Росі- мали ні адміністративного,
єю, про націоналізацію землі, ні господарського досвіду
запровадження 8-годинного роботи. Кадрова проблема
робочого дня, встановлення була однією з головних придержавного контролю над чин «бездіяльності» влади. Її
виробництвом, розширення представники могли виступамісцевого самоврядування, ти з гарними заявами, деклазабезпечення свободи слова, раціями, але, коли доходило
друку, віросповідання, збо- до діла, часто виявлялися безрів, союзів, страйків, недо- порадними. Це породжувало
торканності особи й житла, невдоволення владою.
скасування смертної кари.
Маючи підтримку Німеч9(22) січня 1918 р. було чини й Австро-Угорщини, які
ухвалено Четвертий Уні- фактично стали гарантами
версал, що проголосив не- безпеки молодої Української
залежність України.
Народної Республіки, діячі
Були також спроби більшо- Центральної Ради могли б
виків захопити владу в Украї- у відносно спокійних умоні. У відповідь на такі дії Гене- вах розбудовувати державні
ральний секретаріат наказав структури. Проте вони взялирозрізненим українізованим ся за звичне для них – затіяли
частинам, які перебували за міжпартійну боротьбу (хіба
межами України, передисло- не нагадує наше сьогоденкуватися на територію УНР, ня?). Центральна Рада часто
а 30 листопада (13 грудня) не виконувала й зобов’язань
1917 р. були роззброєні й перед союзниками. У такій
вислані з Києва пробільшо- ситуації німці й австрійці повицьки налаштовані частини чали шукати людей, які змогміського гарнізону.
ли б очолити Українську дерКоли більшовикам не вда- жаву і діяти більш ефективно.
лося захопити в Україні вла- Пропозиції було зроблено
ду з допомогою «внутрішніх кільком діячам.
сил», уряд радянської Росії
Далі буде
розв’язав війну проти Цен-
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Юрій БЛІННІКОВ:

«Мої пісні співала Євгенія
Мірошниченко…»
Наш гість – Юрій БЛІННІКОВ, композитор, піаніст, лауреат
Міжнародного конкурсу артистів естради, член журі Міжнародного
конкурсу «Слов’янський базар». Автор понад 300 пісень. Ірпінець.
Текст і фото: Володимир КОСКІН
Першим його вчителем
була рідна бабуся – Павла
Іванівна Орліна, яка походила з відомого дворянського
роду Орліних.
Із 6-річного віку Юрій
Блінніков навчався у відомого музиканта Миколи Сильванського. Після 8-го класу
був запрошений до школи
для особливо обдарованих
дітей при Київській консерваторії, де навчався у класі
фортепіано у професора
Віталія Сєчкіна, переможця
Міжнародного конкурсу піаністів у Берліні у 1951 р.
Закінчив аспірантуру при
Інституті ім. Гнєсіних (Москва) під керівництвом Ігоря
Бриля, народного артиста
Росії, джазового піаніста та
композитора.
Працює з відомими поетами і виконавцями.
— Юрію Олександровичу, хто Вас формував у Київській консерваторії?
— Відразу хочу зазначити, що музиканти завжди відрізнялися вільнолюбством.
Були серед викладачів відверті опозиціонери і навіть
дисиденти.
Ось, наприклад, блискучий піаніст Всеволод Топілін. Він очолював кафедру
спеціального
фортепіано,
вільно володів французькою
і німецькою мовами. Син генерала Білої армії, який загинув у боротьбі з більшовиками, Топілін був змушений
приховувати своє походження упродовж усього життя.
Після закінчення в 1929 р.
Харківської
консерваторії
у класі видатного піаніста
європейського
масштабу
Павла Луценка він здійснив
успішні гастролі Україною.
У 1930 р. почалися спільні
концерти Топіліна і скрипаля Ойстраха. Майстерність
Топіліна справила особливе
враження на юного Святослава Ріхтера і вплинула на
його рішення стати піаністом-солістом. Після війни
Сталін запроторив Топіліна
в концтабори на довгі роки.
Ось така особистість нас
навчала. А ще професії навчали такі видатні піаністи,
як Олександр Александров і
Дмитро Башкіров, митці світового рівня.
Особисто мене вів професор Віталій Васильович Сєч-

кін, піаніст, композитор, лауреат міжнародних конкурсів,
педагог,
музично-громадський діяч. Він отримував
безліч запрошень до гастрольних поїздок і з незмінним успіхом виступав майже
в усіх містах колишнього
СРСР, а також за кордоном
– у Польщі, Чехословаччині,
Італії, Албанії, Франції тощо.
Невипадково він був постійним членом журі міжнародних конкурсів.
Звісно, згадаю ректора –
Андрія Яковича Штогаренка, народного артиста СРСР,
Героя Соціалістичної Праці.
Він коли мене бачив, завжди
примовляв: «Синку, синку...»
– і гладив по голові.
Ще раз підкреслю, у нашій музичній сім’ї немає снобізму і гордині.

Заходимо. На столі стоїть
досить відомий композитор,
прибиває плакат «Хай живе
Перше травня!». Сингаївський штовхає мене в бік,
каже: «Зараз сміятимешся».
Звертається до композитора: «Здрастуй, Васю!» – «О,
Миколо Федоровичу, здрастуй, здрастуй». – «Васю,
коли ти вже пісню допишеш?
Два роки минуло». – «Оце я
коду маю зробити, два такти
залишилось. Треба ще помізкувати». Отак писав пісню
два роки член Спілки композиторів. Не всі, звичайно, так
«працювали».
— Куди потрапили після
консерваторії?
— Ще навчаючись у консерваторії, я вже працював
в Оперному театрі концертмейстером, у балетній тру-

«Д

іти елементарно не знають імен
видатних діячів культури і науки,
не знають назв столиць. Безграмотні.
Сердючкізм і поплавщина посилюються.
Шоумени – це не культура. Чого вони
навчать дітей? Розумієте, для того,
щоб мистецтво підняти, треба мати
академічну культуру. Її дають сім’я й
освіта».
— Ви закінчували консерваторію як піаніст? Не
як композитор?
— Як піаніст. Річ у тім, що
на композиторський факультет брали після закінчення
інструментального
курсу
(клас скрипки, фортепіано,
баяна, флейти тощо) або теоретичного факультету. До
Спілки композиторів просто
музикантів не приймали,
така доля спіткала, наприклад, Володимира Івасюка,
Степана Сабадаша. Чимало
талановитих композиторів,
відомих у світі, не удостоїлися честі стати членами Спілки.
Принагідно оповім такий
епізод. Відомий поет, автор
багатьох пісень Микола Сингаївський, мій добрий приятель, на вірші якого я теж
писав, якось сказав: «Підемо
до Спілки композиторів на
Пушкінську. Щоб посміятися».

Юрій Блінніков за роботою

пі. Пам’ятаю, що головним
концертмейстером
театру
був Яків Палієв, директором
балетної трупи – Микола
Степаненко. На роботу приймали на конкурсній основі,
прийшло десь 15 людей. Палієв поставив переді мною
ноти «Лускунчика» Чайковського, сторінки гортав, а я з
листа грав. У підсумку тільки
мене і взяли.
— З ким із корифеїв
спілкувалися? Кого бачили?
— Усіх перебачив, ходили
одними коридорами. Тоді
працювала золота плеяда:
Юрій Гуляєв, Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк, Костянтин Огнєвий, Гізела Ципола, Євгенія Мірошниченко,
до речі, душа-людина, проста, енергійна...
— А Солов’яненко?
— І Анатолія Солов’яненка бачив. Він якийсь тихий
був завжди. Сам по собі. Нині
його син режисер Анатолій
керує Оперним театром.
Після аспірантури я працював 12 років в Естрадно-цирковому училищі, потім у Держцирку піаністом
в оркестрі. І писав музику:
інструментальні п’єси, академічні твори, пісні. До написання пісень ставився дуже
відповідально. Я завжди
вважав так: пісня – це музично-драматичний твір, який
за три хвилини має розповісти іноді про ціле життя.
Це, можливо, найскладніша з музичних форм. У
симфонії ти можеш розтікатися думкою по древу, а в
пісні маєш показати приголомшливу суть людського
життя, яка перебуває на зламі ситуації, будь то кохання,
радість, трагедія... Гранично
ємна лаконічність.

— Як давно творите пісні?
— Перші пісні написав у
10-річному віці. Зрозуміло,
вони були ще примітивні. А
потім пішло-поїхало. Зустрів
чудових поетів: Анатолія
Драгомирецького (з ним написав понад 30 пісень), Володимира Кудрявцева, Миколу Сингаївського...
Пам’ятаю, як репетирував
«Скрипки Черемоша» з Дмитром Гнатюком в Оперному
театрі, це – дивовижний співак і артист. Річ у тому, що
в пісні має бути суцільна органіка – поєднання музики,
слів і вокалу. Якщо немає
одного з компонентів, пісню
народ не сприйме. Повторюю, це дуже важкий жанр.
Не треба плутати з профанаціями типу «Ты целуй меня
везде» або «О боже, какой
мужчина», від яких через невеликий період істерії самі
ж слухачі позбавляються, як
від сміття.
Нині компонують різну
нісенітницю, що складається
з трьох нот і чотирьох слів.
Ну як тут не сумувати за художніми радами! Пам’ятаю,
як прискіпливо відсівала
бездарну каламуть худрада
в Спілці композиторів під керівництвом чудового композитора Володимира Губи.
По-перше, треба було
надати клавір, а це передбачає музичну грамотність.
Це не кнопку натиснути на
синтезаторі і щось настукати.
Рівень естрадного пісенного
мистецтва дуже впав. Втішає,
що з народниками у нас усе
гаразд, фольклор – чудовий.
— Одна справа – написати вдалу пісню, але має
ще пощастити з виконавцем. Один може пісню
угробити, інший – підняти
її на недосяжну висоту. З
ким Вам пощастило плідно
співпрацювати?
— Мої пісні співали ансамбль «Кольори Закарпаття», Віктор Шпортько, Микола Гнатюк і Дмитро Гнатюк
(вони, до речі, не родичі),
Євгенія Мірошниченко – з
нею і хором хлопчиків приготували пісню «Кривава
рана на землі» для телебачення.
— Ви як піаніст і композитор схильні до джазових
імпровізацій. З ким із джазових музикантів Вам пощастило працювати?
— О-о-о... Перш за все,
це диригент оркестру Держцирку Марк Резницький.
Він входив до трійки кращих джазових саксофоністів
світу. У його оркестрі було
чимало музикантів європейського рівня, це фактично
був провідний джазовий
колектив України. У Донецьку була потужна джазова
школа, у Дніпропетровську,
Одесі, Львові.
До речі, першим моїм оркестром був колектив, який

грав на танцювальному майданчику. Тоді це було дуже
серйозно і в оркестрі було
зайнято чимало музикантів.
Я грав на роялі і потім цим
колективом керував. Мої колеги були старші за мене на
10–15 років.
— Як Вам сучасна українська музика?
— У нас є чудові академісти серед композиторів і
виконавців. Є міцний джаз.
Є рок і попса. Усе це без загальної культури немислимо. А вона неймовірно падає, точніше, впала так, що
я вже не знаю, коли постане.
Це моя особиста думка.
— У чому причина? Є ж і
школи музичні, і училища,
і консерваторії...
— Одна з головних причин – та, що раніше вступали не за гроші, а відбирали
за талантом. А тепер усюди
все платно, в консерваторію
елементарно може вступити
будь-який нездара, бо балом
правлять гроші.
Коли я працював в Естрадно-цирковому училищі,
ми займалися серйозною
селекцією. Шукали талановитих дітей по селах. Нині
обдарованих людей багато,
але вони не в змозі виїхати.
Їм бракує грошей навіть на
квиток. Але навіть якщо вириватимуться з «тьмутаракані», це культуру не врятує.

«Таланти є,
імен мало! Мені
здається, у нас
найталановитіша
країна. Москва
стількох забрала!
Наші по всьому
світу розсіяні.
Україна – це
просто інкубатор,
акумулятор,
джерело талантів».
Культуру формує інтелект
суспільства. Загальна культура шкіл і вишів настільки
стала низькою, що дивитися
на це боляче і сумно. Плакати хочеться.
Діти елементарно не знають імен видатних діячів
культури і науки, не знають
назв столиць. Безграмотні.
Сердючкізм і поплавщина
посилюються. Шоумени – це
не культура. Чого вони навчать дітей? Розумієте, для
того, щоб мистецтво підняти,
треба мати академічну культуру. Її дають сім’я й освіта.
А що дадуть дитині батьки,
які не здатні правильно розмовляти?
— А в якій сім’ї Ви росли?
— Мій дідусь був священиком, бабуся, відповідно,

була паніматкою. Чотири
брати діда – всі священики.
Репресували чотирьох. Тільки дядько Вася залишився
живий. Мама – інженер-хімік на заводі, організувала
хімічну лабораторію, була
дуже грамотною людиною.
Батько – колишній військовий, став простим робітником. Ось така моя сім’я. А в
ній культивувалися читання,
музикування.
Бабуся Павла Іванівна
закінчила єпархіальне училище в Рязані. На трьох інструментах грала: на арфі,
фортепіано і гітарі (викладала в училищі). Три мови
знала. Природно, і мене
навчала музиці. Розумієте,
освіта іншою була, рівень –
фундаментальний.
— На українській естраді нині диктують моду
Святослав Вакарчук, Олег
Скрипка, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Злата
Огнєвич, Джамала... Вони
визначають рівень нашої
естради. Може, не так усе
й погано?
— Таланти є, імен мало!
Мені здається, у нас найталановитіша країна. Москва
стількох забрала! Наші по
всьому світу розсіяні. Україна – це просто інкубатор,
акумулятор, джерело талантів. Але генофонд у самій
країні нікому не потрібен.
Про таланти, виявляється, ніхто не думає. А їх слід культивувати.
Світом треба їздити, показувати таланти. І на цих зразках виховувати дітей, давати
їм хід. Про загальноосвітні
школи не казатиму, я там не
буваю. Але знаю певне, що
коли зі школи виходять учні
різних класів, вони матюкаються майже всі. Ось вам показник інтелекту і моральності. Зате уроки співу звели до
мінімуму, співати вже просто
не вміють.
— А у Вас – творчий ренесанс…
— Бігти по дорозі життя
залишилося не так уже й багато. Треба поспішати працювати. Висловитися, залишити. І врешті-решт, досить
класти в стіл свою музику.
Наразі закінчую новий альбом. Працюю над циклом
«Пісні рідного краю».
— Але ж пісні потрібно
просувати, продавати, виконувати, вони мають звучати в ефірах, на сценах, в
Палаці «Україна».
— Це обов’язково буде,
я навіть не сумніваюся. Річ
у тім, що матеріал дуже
серйозний, вартісний. Наприклад, серед співавторів
– Максим Рильський, я написав серед іншого пісні «Марина» і «Яблуня».
Планів багато. Було б
здоров’я. Утім, коли є плани
– життя триває, бо Господь
бачить, що людина ще не все
завершила, і йде їй назустріч.
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САД-ГОРОД

ТРАВНЕВІ РОБОТИ

Садівникам на замітку

на городі й у саду

Тлю відлякає герань, висаджена поруч із
малиною і смородиною

Масове цвітіння цибулинних, багатолітників і
плодових дерев сигналізує про те, що настав
час закінчувати посівний період і переходити
до висадження розсади.

Володимир ОНЕНКО
Не зволікайте із садінням
у відкритий ґрунт ранньої,
середньостиглої та пізньої капусти, тоді будете забезпечені
цим овочем протягом всього
літа. Можна сміливо висаджувати розсаду теплолюбних
культур – перцю, томатів, баклажанів, огірків та інших.
У перших числах місяця посійте буряк, моркву,
редьку й кореневу петрушку,
щоб одержати врожай восени.
На плантаціях ранньої
картоплі уже в першій декаді
травня з нижнього боку листів
можна помітити масові яйцекладки колорадського жука.
Користуйтеся кожним зручним моментом, щоб оглянути
кущі й видалити шкідників.
У травні чимало фруктових дерев інтенсивно розвиваються й формують плоди.

Якщо погода посушлива, їх
обов’язково треба полити.
Першу уламку зайвих пагонів на кущах винограду
проведіть після розпускання
бруньок. Наступу – при довжині пагона 10-15 см, у цей
час видаляють усі ушкоджені й недорозвинені пагони.
Третю уламку роблять, коли
пагони досягнуть довжини
35-40 см. Також протягом
усього місяця на пагонах, що
зростають, необхідно видаляти пасинки.
Під час цвітіння вишні й
сливи струшуйте з дерев жуків-квіткоїдів. Черешню відразу після цвітіння обробіть
0,4-процентним
розчином
цинеба проти кокомікозу.
Обприскування повторіть через 10–12 днів, при потребі
продовжуйте обробку. Однак

за 20 днів до дозрівання ягід
її треба припинити.
Потемнілі верхівки пагонів
малини варто зрізати і спалити: у них гніздяться малинові
мухи. Малину і полуницю
обприскайте перед цвітінням
0,3-процентним
розчином
карбофосу проти малинового жука й кліща. На смородині треба видалити зморшкуваті і деформовані листочки.

Згідно з місячним календарем, найбільш сприятливі
дні для усіх робіт на городі та в саду і ягідниках – 26 і
27 травня. Гарним врожаєм овочевих культур порадують
посіви, висіяні чи посаджені 1, 9, 10 травня. Саджанці
декоративних кущів та дерев рекомендують садити 2 і 3
травня, кісточкових  і фруктових дерев – 7 і 8, проводити
щеплення дерев – 10 числа. «Неродючий» день – 22 травня, несприятливі для будь-яких видів робіт у саду й на
городі – 23, 30 і 31. Сінокіс та догляд за квітами будуть
ефективними 7 і 8 травня, внесення добрив, знищення
шкідників – 9-16, 26 і 29.

Лікуємо рани дерев

Великих клопотів садівникам завдають пошкодження дерев. Тому рани,
що утворились на штамбі, скелетних гілках, необхідно зразу ж після
виявлення зачистити до здорової живої кори і замастити садовим варом
або олійною фарбою на натуральній оліфі зеленого чи сірого кольору.

Немає ні того, ні другого?
У такому випадку потрібно замазати рану жирною
глиною, змішаною із коров’яком, і зверху обв’язати
тканиною.
Трапляється, що рана
утворилася від обгризання
кори зайцями, і на її поверхні є залишки камбію
(камбій – твірна тканина,
завдяки якій відбувається
потовщення стебла дерев’янистих росли – ред.). Його
видаляти не слід, оскільки у
цих місцях може знову утворитися кора.
Не поспішайте із зачищенням ран від підмерзан-

ня кори у кісточкових порід
доти, поки вже чітко можна
буде відрізнити живі тканини від мертвих. Наприклад,
у персика, черешні і навіть
у груші часто після суворої
зими кора, заболонь, деревина рано навесні мають
бурий колір, але в прохолодне і вологе літо тканини відновлюються. Частіше
буває відмирання дерев, у
яких на перший погляд кора
і деревина мали незначні
пошкодження, але за ними
не було організовано належного догляду.
Латки з кори

У травні активно ростуть
бур’яни, тож доводиться постійно полоти грядки. Складіть зрізані бур’яни в емальовану ємність, залийте водою
і накрийте – через два тижні
отримаєте живильний настій
для рослин. Для підгодівлі
розсади настій розбавляють
водою в співвідношенні 1:2, а
для обприскування від шкідників – 1:10.

Свої особливості має і
догляд за молодими деревами. У них (до утворення
на поверхні кори пробки)
рани від вирізання великих
гілок можна лікувати накладанням на них латок із
живої кори. Латки можна накладати двома способами.
При першому способі латку
прямокутної форми вирізують із відрізаної гілки. Вона
повинна бути більшою, ніж
рана, на 1,5-2 см з усіх боків. Такого ж розміру вирізають прямокутник кори
навколо рани, що утворилася від вирізаної гілки. На це
місце вставляють латку.
А для того, щоб латка
успішно прижилась, потрібно обов’язково дотримуватися таких правил. Рану від
вирізаної гілки старанно зачистіть садовим ножем, щоб
поверхня була рівною і гладенькою. Латка за розміром
повинна бути точно така, як
і виріз кори навкруги рани.
Заготовляти латку, вставляти її у виріз кори на дереві
треба швидко, щоб поверхні
камбіальних тканин не підсихали.

ВАРТО ЗНАТИ
Дуже важливо, накладаючи пов’язку на латку, домагатися щільного з’єднання
камбіальних тканин, особливо по периметру латки
і вирізу кори на дереві. На
поверхню рани після обв’язування нанесіть садовий
вар. Не можна його наносити на зачищену поверхню
рани від вирізаної гілки до
накладання латки. Краще в
якості обв’язувального матеріалу використовувати конопляний.
Є і ще один спосіб накладання латки. Але він складніший у виконанні. Проте
результати від нього кращі.
Основна відміна від попереднього способу полягає
в тому, що латка заготовляється з кори гілки до її відрізання. Прямокутник кори
для латки потрібно вирізати,
не відрізаючи її знизу. Цим
самим досягають того, що
судинна система у нижній частині латки не порушується,
вона швидше і краще приживається.
Пам’ятайте, що накладати
латки потрібно навесні або
на початку літа у період активного сокоруху, коли добре відстає кора. Запізніле
виконання робіт може призвести до того, що тканини
зростання не встигнуть добре визріти до зими і можуть
підмерзнути.
«Присадибне і дачне
господарство»

1. Вирощування картоплі в яблуневих міжряддях
може призвести до накопичення токсинів у ґрунті. У першу чергу від цього постраждають яблуні.
2. Герань, на літо висаджена поруч із малиною і смородиною, добре відлякує тлю.
3. Рослинам шкідливий частий, але поверхневий полив. Сира поверхня землі перешкоджає доступу кисню
до коренів рослин. У результаті вода не досягає необхідної глибини, а коріння не живиться вологою.
4. Висаджений поряд із сосною агрус не вражається
борошнистою росою.
5. До набухання бруньок рекомендується обприскувати садові рослини нітрофеном, це підвищить їх імунітет.
6. Найдешевша органіка – тирса.
7. Безкоштовне природне добриво – попіл від спалювання деревини.

МІКРОДОБРИВА ПІД МАЛИНУ
Малина дуже чутлива до
магнію, особливо на легких ґрунтах і при внесенні
підвищених доз калійних
добрив. Необхідність у
внесенні магнієвих добрив
відпадає, якщо до посадки малини проводилося
вапнування доломітовим
борошном. У разі потреби
нестачу магнію можна поповнити, внісши 40–50 г/м2
доломітового борошна.
Малина дуже чутлива до
бору. Бор міститься в органічних добривах. У разі
потреби можна внести навесні простий чи подвійний
борний суперфосфат. Доза
борного
суперфосфату
встановлюється по фосфору. Восени борні добрива
вносити не слід, тому що
бор вимивається з ґрунту.

Підживлення малини застосовують у період формування зав’язі. Для цього
можна
використовувати
розведений у 10–12 разів
водою пташиний послід і
в 4–5 разів – коров’як чи
гнойову рідину (норма витрати – одне відро на 4–6
кущів).
Органічні добрива можна замінити мінеральними. У цьому випадку в 10
л води розчиняють 8–10
г азоту (24–30 г аміачної
селітри), 10–12 г фосфору
(22–26 г подвійного суперфосфату) і 8–10 г калію
(16–20 г сірчанокислого
калію).
Однак робити підживлення необхідно лише в
тому випадку, коли відчувається нестача елементів
живлення.

ДОБРИВА І ЯКІСТЬ ВРОЖАЮ
Різні добрива неоднаково впливають на якість
плодів. Так, мінеральні добрива деякою мірою впливають на хімічний склад
плодів, їхній ріст і здатність
до збереження. Внесення
деяких добрив у ґрунт звичайно приводить до відповідного нагромадження
цих речовин у продукції.
Надлишок азоту шкідливий. Чому? За рахунок
надлишку азоту зменшується щільність плодів і
ягід, погіршуються їхнє
забарвлення, транспортабельність, стійкість до механічних ушкоджень.
А ось достатня кількість
у ґрунті калію і фосфору
сприяє наповненню у плодах цукрів, ароматичних
речовин, поліпшує їх збереження.
Мінеральні
добрива
впливають на появу деяких фізіологічних захворювань при зберіганні. При
цьому визначальна роль

належить кальцію. Недостатній вміст його в яблуках сприяє виникненню
фізіологічних захворювань
(гіркої ямчастості, побурінню м’якоті), що призводять до швидкого старіння
плоду. Ефективний засіб
проти таких захворювань
– передзбиральна обробка
дерев 0,3–0,7% розчином
хлористого кальцію чи занурення плодів у 4% розчин цієї солі.
Калій, на відміну від
азоту, до того ж позитивно
впливає на забарвлення і
щільність плодів.
Доречно зазначити, що
під впливом мінеральних
добрив може змінюватися
і смак плодів. Зокрема, при
надлишку фосфору плоди набувають грубої консистенції.
Володимир ОНЕНКО,
«Присадибне і дачне
господарство»

РЕЦЕПТ

Садовий вар для захисту ран дерев

Зрізи, пошкодження кори,
розломи гілок та інші рани
дерев треба лікувати, інакше всихають цілі гілки, на
дерева нападають короїди, дерева можуть навіть
загинути. Найчастіше для
лікування дерев використовують садовий вар.

Він може бути саморобним
або
промисловим.
Промисловість випускає два
типи варів: коричневий і
білий (який насправді жовтуватий). Купувати краще
білий, бо він не тане на сонці. Будь-вар, як саморобний,
так і промисловий, перед
застосуванням розминають.

Замазувати рани можна
тільки після їх підсихання –
до вологої поверхні вар не
пристає. Тому спочатку роблять обрізку, а потім, через
1-2 тижні, замазують спили
варом. Наносять вар спеціальної дерев’яною лопаткою. А при замазці глибоких
ран у вар додають крейду
або доломіт.
Приготування
Усупереч розхожій думці,
що садовий вар важко приготувати, це зовсім не так.
Різновидів вару дуже багато,
і майже всі їх можна приготувати вдома буквально за
півгодини.

Так, для приготування
мазі Пашкевича беруть:
– жовтий віск – 400 г;
– терпентин – 400 г;
– очищену каніфоль
– 200г;
– топлений жир – 80 г.
Спочатку на слабкому
вогні топлять віск і перемішують, потім додають терпентин і каніфоль. Коли всі
компоненти розплавляться,
додають жир і розмішують
суміш до однорідності. Тонкою цівкою її виливають у
холодну воду. Остиглий вар
дістають і розм’якшують
руками. Потім скачують у

валики і упаковують у проолієний папір.
Інший склад у холодостійкого садового вару. Для нього беруть:
– смолу ялиці – 4 кг;
– жовтий віск – 400 г;
– винний спирт – 500 мл.
Цим варом лікують навіть
кругові пошкодження кори,
кора наростає прямо під захисним шаром вару. Великий плюс, що цей різновид
вару залишається м’яким
навіть у холодну погоду, що
дуже корисно при зимовій
обрізці.
Зараз популярна думка,
що садовий вар псує рани

дерев. Якщо вважаєте так, то
візьміть на озброєння суміш,
яку використовують скупі
німці. Вони беруть звичайну
глину, додають трохи золи
і трохи мідного купоросу і
замазують такою сумішшю

рани. Але, як показує практика, рани, змазані садовим
варом, заростають дуже
швидко – і життя дерева стає
безпечнішим.
За джерелами Інтернет
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Салат із буряком і домашнім сиром

Рівень складності: легко
– листя салату – 2-3 шт.;
– огірок – 1 шт.;
Цінова категорія: доступ– цибуля зелена – пуно
чок;
Кількість порцій: 4
– морква – 1 шт.;
Час приготування: 60 хв
– помідор – 1 шт.;
– сіль, перець, олія для
Інгредієнти:
заправки.
– буряк – 1 шт.;
– сир домашній – 100 г; Приготування

Ячна каша з овочами

АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 15–21 травня 2017 року

Буряк запекти у духовці (або зварити). Огірок,
помідор, цибулю та буряк порізати, листя салату
порвати руками. Моркву
натерти на дрібній тертці.
Усе змішати, додати домашній сир, посолити, поперчити, заправити олією.
Рівень складності:
елементарно
Цінова категорія: дешево

Приготування:

Цибулю і моркву потріть на тертці. У сковороді розтопіть трохи вершкового масла.
– ячна крупа – 1 скл.;
Викладіть у сковорідку
– цибуля – 1 шт.;
цибулю з морквою і об– морква – 1 шт.;
смажте їх до золотистого
– сіль – 0,5 ч. л.;
кольору.
– вершкове масло за
Ячну крупу ретельсмаком;
но промийте в холодній
– вода – 5 скл.;
воді.
– куркума за смаком;
У каструлю покладіть овочі, влийте воду,
– зелень для подачі.

Інгредієнти:

додайте сіль і куркуму.
Поставте каструлю на вогонь і доведіть рідину до
кипіння.
Тонкою цівкою всипте в
каструлю крупу, постійно
помішуючи. Доведіть до
кипіння і зменшіть вогонь
до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою і варіть
кашу до готовності.
Подавайте кашу гарячою, прикрасивши зеленню.

ОВЕН (21.03–20.04)
Професiйна успiшнiсть
послужить основою
матерiальної безпеки.
Неформальне дружнє
спiлкування вiдкриє
новий напрям у справах. Самопочуття буде чудовим, сiмейнi
взаємини – прекрасними.
ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Початок тижня принесе
iмпульс для входження у
ваше життя чогось нового. Наведiть лад в думках
i вiдчуттях. Робота буде
оцiнена гiдно. У центрi уваги
опиняться взаємини з близькими
людьми.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
У вас посилиться прагнення до фiнансової захищеностi i вiдповiдного
становища, потреба у
встановленнi i збереженнi добрих
традицiй здорового сiмейного
життя.
РАК (22.06–23.07)
Необхiдно погоджувати
свої власнi позицiї з
iнтересами оточуючих,
як у професiйному, так
i в особистому життi.
Фiнанси радуватимуть. А ось домашнi проблеми будуть актуальнi протягом всього тижня.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Ваша незалежнiсть
допоможе досягти
значного матерiального
успiху. Але не будьте
дуже впертими. Запорука вашого успiху – активнiсть.
Наприкiнцi тижня будьте дбайливiшими до своєї сiм’ї.
ДIВА (24.08–23.09)
Крiм професiйної дiяльностi
ваша увага може бути
прикута до особистого
життя. У другiй половинi тижня можливi
розбiжностi з близькими. До кiнця тижня змiцниться
матерiальне становище.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Може здiйснитися багато з
ваших задумiв. Не
виключенi тертя професiйного i особистого
характеру. Не забувайте про увагу до близьких
вам людей.
СКОРПIОН (24.10–22.11)
На початку тижня можна одержати
пiдвищення зарплати. Тих, чиї iнтереси
зосередженi на сiм’ї i
домі, чекають витрати,
пов’язанi з благоустроєм. Вникайте
в дрiбницi – i доля винагородить
вас.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Початок тижня може
зробити вас вiдповiдальнiшими i прагматичнiшими у справах,
з’явиться можливiсть стати ще
бiльш успiшним. Помiтно посилиться ваша природна чарiвнiсть.
З’являться новi друзi i партнери.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Тиждень дозволяє
розраховувати на
найвищi досягнення у
сферi вашої дiяльностi.
У сiмейних стосунках у
другiй половинi тижня необхiдно
проявити бiльше такту i дипломатичностi.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Помрiйте про пристойнi заробiтки у
понедiлок. У четвер
може вирiшитися давно
хвилююче питання з
житлом. В п`ятницю i
вихiднi в сiмейних драмах приймiть спокiйну, дiлову позицiю.
РИБИ (20.02–20.03)
Ваша енергiя дає
вам упевненiсть i
мету, може зробити
вас приголомшливо
працездатними, сповненими
рiшучостi досягти визнання i
матерiального успiху. Близькi
допоможуть укрiпити фiнансове
становище
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Вітаємо з днем народження!
Юлію Сергіївну ШКЛЯР,
адміністратора ЦНАП

Сергія Віталійовича ПИРЧА,

начальника КП «Теплокомунсервіс»
У вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаємо Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

ВІДГУК

Фестиваль «Трипілля.
Цивілізація творців»
У кінці 80-х – на початку 90-х, коли буяло національне
відродження, заговорили про Трипільську культуру.
Думалось тоді, що нам хоча б до Київської Русі дібратися.
А ентузіасти тихо, але наполегливо «копали», щоб врешті
почати завойовувати нішу. Врешті, дійшли до фестивалів
Трипільської культури. Один такий пройшов в Ірпені
6 травня.
Зачаровані Трипіллям, ентузіасти шукали і шукають:
напрямок в одежі, музиці, беручи за основу українські протяжні пісні, особливі лінії на
керамічних артефактах, стиль
одягу Київської Русі, здобутки
«ДахиБрахи». Це, звичайно,
мій дилетантський погляд.

Фото: В. Шилов
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Хоча з приємністю відзначила,
розмовляючи з керівником
дитячого ансамблю «Зернятко» Раїсою Заклецькою, що
справді мелодії «ДахиБрахи»
присутні у виступах «Зернятка». Вродливому дуету «Vroda»
надзвичайно личить вбрання
у «трипільському» стилі. А дій-

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Народний календар
12–18 травня
Травень. Назву місяцю дали трави, які особливо
буйно ростуть у цей період. Ще його називали пісенником і громовиком. Піснями висловлювали люди
свою радість із приводу розквіту зеленої природи і
вшановували весняні громи, що були особливо жаданими в цьому місяці, бо з ними приходили дощі й
тепло.

ство і пісні зачаровують. Як
зачаровує і гурт «The Doox».
Саме їх спів-репетицію, спів на
основі українського мелосу,
протяжний і розлогий, почула
ще на підході до Партерної
площі. У репертуарі гурту є і
чудові ритмічні твори. А разом ці три колективи сприймаються як одне ціле.
Виявилось, що на базі ірпінської школи №1 вже другий рік діє театр етномоди
саме з трипільськими елементами. Моделі – учениці школи.
Вони теж додали колориту дійству.
Повноправно на ірпінському святі Трипільської
культури виступили майстри

з виготовлення виробів з глини. Кожен охочий відчув її на
дотик, виліпив якусь фігуру.
Майстер-клас із ліплення проводила Людмила Смолякова
і керівник гуртка Володимир
Поліщук. «Працюємо з живою глиною, без домішок,
яку закуповуємо на заводі у
м. Слов’янську. Там є великі
поклади глини саме для таких
цілей», – розповів Володимир
Поліщук.
Перший фестиваль Трипільської культури в Ірпені
відбувся. Попереду, як сказали організатори, наступні.
Данута КОСТУРА

Іменини

12 травня – Василь, Іван, Федот, Филимон. У церковному календарі цей день має назву дев’яти мучеників Кизицьких. Цього дня прагнули знайти порятунок від дев’яти халеп.
Треба було замовне слово сказати, щоб дев’ять халеп людину не здолали. Той, хто побачить цього дня уві сні чисте озеро, жодного разу не захворіє протягом майбутнього року.
13 травня – Максим, Микита, Яків, Ігнатій. У народному
і церковному календарях цей день носить однакову назву
– апостола Якова. Теплий вечір і зоряна тиха ніч на Якова
провіщали погоже (сухе) літо, але грозяне, і рік урожайний.
14 травня – Герасим, Ігнат, Макар, Тамара. Цього дня
Православна церква шанує пророка Єремію. У народному
календарі день Єремії Запрягальника, тому що рідко трапляються такі роки, коли цього дня не можна було б виїхати
в поле для продовження сівби.
15 травня – Панас, Борис, Гліб, Гліб, Зоя, Роман. Цього
дня Православна церква шанує святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, а також перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба.
З цього часу починають співати солов’ї. Раніше відмітили:
якщо соловей співає всю ніч – буде сонячний день.
16 травня – Петро, Тимофій, Мавр. Із цього дня корови з
поля приходять ситими, наївшись соковитої травневої трави,
і приносять найсмачніше і густе молоко.
17 травня – Кирило, Климент, Микита, Пелагея, Зосима.
Увечері цього дня досвідчені городники виносили в город
надтріснутий горщик, клали в нього висмикнуту з коренем
кропиву і ставили горщик на саму середину грядки. Селяни
вірили, що таким чином вони відлякують нечисту силу і різних городніх шкідників.
18 травня – Іван, Ірина, Яків. На Ірину висаджують у
грунт капустяну розсаду.

Календар професійних свят

12 травня – Міжнародний день медичних сестер
13 травня – День матері
15 травня – День сім’ї
17 травня – Всесвітній день інформаційного співтовариства
18 травня – Міжнародний день музеїв

Місячний календар краси,
здоров’я і стрижок
Вплив фаз Місяця на долю людини важко недооцінювати.
У несприятливі дні краще не проводити важливих зустрічей,
бути обережнішими зі здоров’ям і не ходити до перукаря.
Якщо плануєте зробити стрижку в період молодика і повного
місяця, знайте, що волосся буде рости повільно, випадати і
виглядати нездоровими. Так що враховуйте цей момент, а
ще краще – перечекайте.
Отже, несприятливі дні для зміни іміджу: 12, 13, 17,
18 травня. У ці дні краще уникати будь-яких маніпуляцій з
волоссям. Результат може не те що не порадувати вас, але
навіть і розчарувати.
Зовсім іншого варто чекати від 14, 15 травня. У ці дні
ми настійно рекомендуємо відвідати стиліста. Стрижка довше буде виглядати свіжою і доглянутою, волосся – здоровішим і сильнішим.
А ось 16 травня ніяк не позначиться на стані вашого
волосся. Це єдиний день у місяці, який астрологи називають
нейтральним.

Магнітні бурі у травні
Упродовж травня очікується серйозний прояв сонячної
активності, у тому числі можливі магнітні бурі, особливо
відчутні у другій половині місяця.
Магнітні коливання можливі 16 травня.
Серйозні магнітні бурі очікуються 17, 18 травня.

Афіша культурних заходів Приірпіння 12–21 травня 2017

Ірпінь

12 травня (пт), 13:00 –
Святковий концерт до Дня
Матері. Виконком.
12-15 травня – Книжкова виставка «Духовна
спадщина дисидентів». Центральна бібліотека.
14 травня (нд) – Святкові заходи до Дня Європи,
Дня Матері. Вул. Шевченка,
Біблійна церква.
14 травня (нд) – Сімейний вікенд «Корабель
читання для сімейного єднання». Ірпінська дитяча
бібліотека.
15 травня (пн) – Тиждень подружжя «Від родинних цінностей – до багатства нації». Центральна
бібліотека.
15 травня (пн), 12:00
–
Літературно-музична
композиція «Наше щастя
в добрих маминих руках».
Ірпінська дитяча бібліотека.
15 травня (пн), 16:00
– Родинне свято «Духовний
храм людини: сім’я, родина, рід». Центральна бібліотека.
15-18 травня – Виставка-знайомство «Скарбниці

світового мистецтва». Центральна бібліотека.
16 травня (вт) – Історична книжкова виставка «Я
полюбив історію понад усе»
(до 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова,
українського історика, письменника і т. д). Центральна
бібліотека.
16 травня (вт) – Інтернет-знайомство «Жив і творив заради України» (до
160-річчя з дня народження
Андрія Чайковського). Ірпінська дитяча бібліотека.
17–24 травня – Книжкова виставка «Європейський
вибір України». Центральна
бібліотека.
19
травня
(пт) –
Слайд-подорож «Європа без
кордонів». Ірпінська дитяча
бібліотека.

13 травня і 20 травня (сб), 10:00 – Перегляд
фільмів і мультфільмів.
Культурно-оздоровчий
комплекс.
14 травня і 21 травня
(нд), 15:00 – Кінофільм
для дорослих. Будинок
культури.
15 травня (пн), 15:00 –
«Зустрічі старшого покоління» Культурно-оздоровчий
комплекс.
16 травня (вт), 16:00
– Перегляд фільмів і мультфільмів. Культурно-оздоровчий комплекс.
17 травня (ср), 15:00
– Мультфільм для дітей. Будинок культури.
18 травня (чт), 15:00 –
Декупаж та вироби «Змайструй сам». Культурно-оздоровчий комплекс.

12 травня і 19 травня
(пт), 17:00 – «Молодіжний
клуб». Культурно-оздоровчий комплекс.
13 травня і 20 травня
(сб), 12:00 – Дитячий клуб.
Культурно-оздоровчий
комплекс.

12 травня (пт) – Конкурс вірша «Найдорожча
у світі людина». Будинок
культури.
13 травня (сб), 16:00
– День матері і сім’ї. Творчий вечір Заслуженого діяча мистецтв, поета-пісняра

Гостомель

Коцюбинське

Миколи Луківа. Будинок
культури.
19 травня (пт) – Майстер-клас до Дня вишиванки. Будинок культури.
Романівка
13 травня (сб). 15:00 –
«Театральний лікбез». Лекторій-бесіда «Як театр впливає на життя». Клуб.
20 травня (сб), 15:00 –
«Театральний лікбез». Клуб.
Ворзель
14 травня (нд), 19:00
– Концерт до Дня матері за
участю солістів Національної філармонії України,
лауреатів міжнародних конкурсів Каріни Кондрашевської. Уваровській дім.
20 травня (сб), 15:00
– Мистецька вітальня «Натхненні Музою». Зустріч 2.
«Шевченко і ми». Уваровській дім.
21 травня (нд), 17:00
– Концерт вокальної музики за участю заслуженої
артистки України Єлизавети
Ліпітюк (сопрано). Уваровській дім.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

ПІЛЬГОВИКИ Й ПЕРЕВІЗНИКИ
– як порозумітися?

Більшість ірпінських автоперевізників, з ким мені довелося поспілкуватись, в один
голос говорять, що в нашій
державі завелика кількість
громадян, які мають право на безкоштовний проїзд,
тоді як у держбюджеті коштів
на це закладають мізер. От і
виходить, ніби в цьому винні самі пільговики. Нині до
них відноситься 26 категорій
громадян. Але, як відомо, з
червня минулого року право
на безкоштовний проїзд було
залишено лише інвалідам
війни (крім інвалідів ІІІ групи), учасникам бойових дій,
інвалідам І групи та особам,
які їх супроводжують, інвалідам ІІ групи, потерпілим від
аварії на ЧАЕС І категорії,
ліквідаторам аварії на ЧАЕС
ІІ категорії, дітям-інвалідам,
дітям-сиротам, учням з малозабезпечених сімей. Одне
слово, право дали, а під
нього в бюджеті коштів за-

клали недостатньо – усього
1,9 млрд грн.
Восьма година ранку. У
переповненій
маршрутці
«Буча – Ірпінь» гамірно. На
одній із зупинок Старояблунської вулиці в салон цього
транспорту проштовхує себе
чоловік віком десь під тридцять. Замість грошей пасажир
простягає водію своє посвідчення.
– АТОвець!– майже вигукнув водій, щоб, мабуть, присутні в салоні почули його наступне рішення. – Проходьте,
будь ласка, ми таких возимо
безкоштовно.
Це повідомлення чомусь
відразу привернуло увагу
всіх присутніх у маршрутці.
Гамір ущух.
– А чому за проїзд з мене
взяли гроші?– несподівано
гукає з кінця салону якась
прискіплива пасажирка.
– Тому що так вирішило
керівництво автопарку,– відповів їй замість водія якийсь

молодик, а подумавши додав,– у такий спосіб воно висловлює свою повагу тим, хто
захищав зі зброєю в руках
нашу Вітчизну.
– Звичайно, ніхто не проти,
щоб АТОвців возили безкоштовно, вони на це заслужили,– майже пошепки мовила
жінка,– але і я маю право на
безкоштовний проїзд.
Між іншим, на цю тему
доводилось чути діалоги між
пасажирами і водіями маршруток набагато ганебніші, у
котрих ані пенсіонери, ані
маршрутчики не добирали,
як мовиться, слів «ввічливості
і толерантності». Звичайно,
можна зрозуміти і водіїв, і
пільговиків. Та чомусь складається враження, що пенсіонери, «діти війни» та інші
люди, котрі мають право на
безкоштовний проїзд, раптом
перетворились на прошаків,
а водії – на їхніх гнобителів.
Відбувається все це тому, що
держава сама «наплодила»
величезну кількість пільговиків. В Ірпені та Бучі таких людей близько 10 тис. Звісно, за
перевезення пільговиків держава виділяє якусь дещицю
коштів Ірпінському автопідприємству 13250, але вони
явно не компенсують йому
справжніх витрат на ці заходи. Відтак витрачені кошти
лягають важким тягарем на
«плечі» автоперевізнику.
– Знаєте, інколи буває так,
що в салоні маршрутки, яка
прямує на Київ, більше чверті
пасажирів їдуть безкоштовно,
– бідкався мені водій Володимир Гриник. – От і попробуй
за таких умов заробити кошти

ЗАПИТУЮТЬ ЧИТАЧІ

Житло здаємо – платимо податки!
Територія Ірпінського регіону багата на навчальні заклади, де
навчаються діти з усієї України. Забезпечити гуртожитками
своїх студентів може тільки частина навчальних закладів. Тому
значна більшість громадян Приірпіння надають житло в оренду
і отримують доходи. До редакції зателефонувала родина, яка
здає в оренду житло, із запитанням «чи потрібно у такому
випадку сплачувати податки за отримані від оренди кошти?»
Із цим запитанням ми звернулися до Ірпінського відділення
Вишгородської ОДПІ.

«Не всі з вказаної категорії
громадян знають, що у відповідності до діючого законодавства існує порядок справляння податків з отриманих
доходів від здавання в найм
власного житла.
Особливості нарахування
та оподаткування доходу від
надання нерухомості в оренду визначені ст. 170 Податкового кодексу України від
02.12.2010 р. №2755-VI (зі
змінами і доповненнями).

Якщо фізична особа-орендар нерухомого майна не є
суб’єктом господарювання, то
відповідальним за нарахування та сплату (перерахування)
податку до бюджету є орендодавець. При цьому такий
орендодавець самостійно нараховує і сплачує податок до
бюджету у строки, встановлені для квартального звітного
періоду. А саме: протягом
40 календарних днів після
останнього дня такого звітно-

го кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого
протягом звітного податкового року податку і податкового
зобов’язання за результатами
такого року відображаються у
річній податковій декларації,
яка подається до органу ДФС
у термін до 1 травня поточного року.
Нагадуємо, на сьогодні
громадяни, які зобов’язані
задекларувати отримані доходи, мають змогу подати
податкову декларацію про
майновий стан і доходи до
Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ в електронній
формі через «Електронний кабінет платника податків ДФС».
Для цього платнику необхідно
звернутися до представника
Акредитованого центру сертифікації ключів та отримати
безкоштовний електронний
цифровий підпис.
Тому просимо всіх громадян, які отримують доходи
від здачі в оренду житлових
приміщень, проявити громадянську свідомість і з’явитися до Ірпінського відділення
Вишгородської ОДПІ у термін
до 1 травня 2017 р. і згідно з
діючим законодавством подати річну декларацію про отримані доходи в 2016 році».
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на зарплату, на запчастини,
на паливно-мастильні матеріали, та й на оновлення рухомого складу.
Прикро, що за бортом
державної підтримки такі
масові категорії пільговиків,
як «діти-війни» та пенсіонери, вони повністю віддані під
опіку місцевого самоврядування. З іншого боку, якби
держава їх забезпечувала
безкоштовним проїздом, то,
без перебільшення, у маршрутках Ірпеня і Бучі їздили б
самі пенсіонери. У всякому
разі до такої думки схильні ті
водії маршруток, з ким мені
довелося поспілкуватись.
Як би там не було, але про
людей поважного віку та громадян з інвалідністю держава
мусить піклуватися. І не лише
під час виборів до Верховної
Ради чи місцевого самоврядування. Та й про перевізників вона не повинна забувати:
у них є також сім’ї, які потрібно годувати, а ще ретельно
підтримувати належний технічний стан транспорту, на
якому перевозять пасажирів.
Та все це змахує на заклики
і побажання, хоча і їх потрібно виконувати. То чи є вихід
з цього зачарованого кола?
Виявляється, є!
Скажімо, ірпінські перевізники пропонують пільги на
право безкоштовного проїзду в різних видах транспорту
скасувати, натомість виплачувати пільговикам державні
субсидії. Головне, після скасування пільг усі пасажири будуть рівні між собою. Не буде
«пригнічених» і «гнобителів».
У такому разі громадяни, які

одержать адресну грошову
допомогу, самі будуть вирішувати, на що ці гроші витрачати. Наприклад, хтось
заплатить за квиток у маршрутці, а хтось, зокрема, пенсіонери не будуть змушені кудись їхати в пошуках дешевих
продуктів, ліків чи якогось
краму, бо матимуть живі гроші від держави, щоб купити
все це, нехай і дорожче, але
за місцем проживання.
До речі, це зовсім не ноухау. Такі або ж подібні механізми успішно працюють у
багатьох країнах світу. Десь
пільговикам роблять знижки, забезпечуючи бонусами
на податки, десь – надають
адресну фінансову допомогу, але суть одна – за проїзд
в автотранспорті платять усі.
Здається, просто і доступно.
Чи не так?
Іван ЖУК

Від редакції
На сайті Ірпінської
міської ради повідомляється, що за 2016 рік
АТП було відшкодовано
компенсацію за перевезення пільговиків у
розмірі 1 млн 50 тис. грн
(із запланованих 1 млн
227 тис. грн).
Редакція запитала директора АТП Олександра
Лабунського, на скільки
місць можуть розраховувати пільгові категорії
населення в рейсовій
маршрутці та що робити
пасажиру, коли водій
поводиться з ним по-хамськи. «Телефонувати на
6-99-09. Ми з таким водієм поговоримо, а коли
це станеться вдруге, то
переведемо на тиждень
у ремзону», – відповів
директор.

БУККРОСИНГ від
Ворзельської бібліотеки
«Уваровського дому», ви можете без запису взяти книгу на
стелажі, розміщеному прямо
при вході в музей, і залишити
її у себе для читання або передати друзям. Після прочитання книгу треба повернути.
Ми підготували для вас
цікаву художню літературу,
різноманітні видання галузевої та цілу поличку дитячої
літератури! Насолоджуйтесь
відпочинком з книгою!
А якщо у вас є книжки, які
ви вже прочитали і радите
прочитати іншим, – приносьте
їх на буккросинг або до Ворзельської бібліотеки!
Друзі, дуже сподіваємось,
Ми плануємо розвивати
що ви підтримаєте новий про- мережу обміну книгами у
ект: паркову буккросинг-біблі- Ворзелі. Незабаром повідоотеку!
мимо про нові локації.
Буккросинг – це організований вільний обмін книгаСвітлана СИЧ, завідувач
Ворзельської бібліотеки
ми. Відтепер, відпочиваючи в
ім. Д. Берзика
нашому парку у Ворзелі біля

ШКОЛА ЮНКОРІВ
Чому
ми
любимо
Ірпінь?

Ірпінь – це моє рідне
місто. У ньому я зробила
перші кроки, пішла до
школи, знайшла справжніх друзів і зустріла
своє перше кохання.
Я люблю Ірпінь за те,
що він постійно розвивається. Дуже приємно
згадувати, що тут було
раніше і що тут зараз.
Колись ми боялися ходити темними, нерівними
доріжками парку імені
Правика. Тепер тими
поетичними алеями ми
гуляємо після заходу
сонця і мріємо про щасливе кохання.
За що ж люблять Ірпінь
інші містяни?
Аліна, 15 років:
«В Ірпені гарні парки, природа, добрі і дружелюбні
люди».
Тетяна, 14 років:
«Тут живе багато моїх
близьких, а також тут є
багато парків і чистого
повітря. А ще, порівняно з
Києвом, тут усе близько».
Артем, 16 років:
«Це чисте місто, яке не деградує і не стоїть на місці,
а розвивається».
Антон, 22 роки:
«Основна причина – тиша,
порівняно з Києвом.
Менше людей. Можна
вийти з дому – і ти ніби на
природі».
Марія, 41 рік:
«Я дуже люблю танцювати.
Східні танці – мої улюблені. Саме в Ірпені я знайшла
своїх тренерів. Саме тут
я вперше вийшла на
велику сцену. Я рада, що
маленьке місто дає великі
можливості для розкриття
талантів».
Ілона, 13 років:
«Я живу тут із самого
народження і це місто однозначно є моїм улюбленим. Парки, магазинчики
і навіть звичайні вулиці…
Також у нас проходить
дуже багато різних веселих
заходів, шанувальником яких я є. Звичайно
ж, сподіваюсь, що воно
буде і надалі розвиватися
і приносити людям таке
ж щастя, яке приносить
зараз».
Леонід, 58 років:
«Ірпінь – це місто освітян,
науковців і студентів. У
ньому добре відчувається
творча аура, яка допомогла написати чудові твори
Миколі Носову, Павлу
Загребельному, Борису
Пастернаку і багатьом
іншим».

Лаура ВЕСТ

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Нехай ніколи не оскудіє рука, що дає
Минули пасхальні свята. Отримали радість
та задоволення
деякі підопічні
територіального центру. Це
ті люди, які обділені долею
– одинокі, інваліди різних
категорій, лежачі хворі. Цим
людям нема від кого чекати допомоги, а залишилося
тільки чекати поштаря, який
принесе пенсію, та соціального робітника. Самотність
негативно впливає на моральний стан і здоров’я літньої людини. Соціального
робітника вони чекають, як
ясну зірочку на небі. Але,
на жаль, вона не може бути
більше часу, як того бажають підопічні. Кожен такий
робітник обслуговує 12–13
осіб. І майже щоденно над-

ходять дзвінки від людей похилого віку, які теж потребують такої допомоги, але наш
штатний розпис не дозволяє
брати на обслуговування.
Ми їх просто беремо в резерв.
Люди похилого віку чекають кожну людину, щоб
поспілкуватись, поділитися
своїми думками. Ось ми і
вирішили в День Великодня
запросити депутатів на відвідування своїх виборців.
На жаль, відгукнулись не
всі, а тільки деякі. Це Петро Король, який постійно
зустрічається зі своїми виборцями, цікавиться їхніми
проблемами і намагається
вирішити їх. Зі сльозами на
очах його зустрічали люди,
які знають свого депутата. Це депутати Олександр

Пащинський, Сергій Скрипник, Ігор Ковтун, Олександр
Маркушин, а також нотаріус
Олександр Лагода.
Депутат Ігор Вишняков
теж щороку вітає своїх виборців зі Святом Великодня.
Дуже вдячні люди похилого
віку депутату Ігорю Панасюку, який завжди приходить їм
на допомогу.
Але є такі депутати, що
відмовились і проігнорували
привітати своїх мешканців.
У народі кажуть: «Усі ходять
під Богом, і всіх чекає те, на
що кожен заслуговує».
Підопічні територіального центру вдячні депутатам,
які завітали до них, бажають
їм та їх сім’ям здоров’я і сімейних благ.
Поліна УЛЬЯНОВА
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ВЛАСНА СПРАВА

ЯК ОБРАТИ ШТОРИ ДЛЯ КРАСИ І ЗАТИШКУ

Фото: В. Шилов

Якщо атмосфера вашого дому потребує оновлення – значить,
настав час придбати штори. Нові гарні штори для вітальні, привітні
фіранки для кухні, веселі та яскраві для дитячої кімнати – і ваш дім
засяє відтінками нових настроїв!
Богдана ГАЙВОРОНСЬКА
Штори
відіграють
в
інтер’єрі важливу роль.
Можна створити будь-який
образ кімнати лише за допомогою вдалого дизайну,
підбору кольорів і візерунка. Завдяки шторам вітальня може стати солідним
королівським
палацом,
сучасним приміщенням у
модерному стилі, веселою
і сонячною кімнатою для
молоді або спокійним місцем відпочинку для людей
старшого віку. Настрій,
відчуття, атмосфера, простір – здавалось би, невже
це все можуть створювати
кольорові відрізи тканини?
При професійному диза-

пошиття, і доля подарувала
мені такий шанс. Я познайомилася з дуже цікавою
людиною – архітектором,
і це знайомство призвело
до дворічного вивчання дизайну інтер’єру і текстилю.
Це був надзвичайно цікавий період у моєму житті.
Зараз я – керівник і дизайнер салону штор. У мене
є чудова команда – це мій
чоловік Ігор і дочка Уляна.
Ці люблячі люди завжди надихають мене на творчість.
А головне – професійна команда швачок і монтажників, які мають багаторічний
досвід, адже працюють зі
мною з 2004 року.

Цікавими дизайнерськими шторами можна
закрити похмурий вид із вікна, вони
допоможуть візуально змінити розмір
приміщення, підкреслити достоїнства
кімнати і замаскувати деякі недоліки. Для
вузького приміщення краще підбирати
штори з горизонтальними смугами жовточервоних відтінків, що наповнять кімнату
світлом і теплом.
Форма вікна і
можливі стилі
оздоблення
Можливі
варіанти
оформлення вікон «пропонує» сама форма вікна.
Найскладнішими у плані
оздоблення є вікна, що мають конструкцію еркера.
Така форма вікон ефектно
і солідно прикрашає простір, але при цьому вимагає відповідних штор, щоб
підкреслили їх індивідуальність. Збагатити красу
ламаних ліній можна за
допомогою напівпрозорих
тканин, обрамлених щільною тканиною штор, розташованих по краях вікна.

Рулонні штори
прикрасять
«проблемні» зони
Для мансардових вікон
завжди було складно підібрати штори, які б гарно
виглядали і гармонійно
вписувались у форму мансардового вікна, що має
різні ступені нахилу. Нині
«проблемну» зону легко
прикрасити за допомогою
штор-плісе або рулонних
штор. Вони захищають від
сонця, вітру і пилу, а їхньою важливою особливістю є те, що вони підходять
практично під будь-який інтер’єр. Жалюзі з рулонних
штор будуть також добре
виглядати і на кухні.

Як обирати штори?
Варто пам’ятати, що вигляд кімнати залежить від
правильного вибору штор.
Завдяки легким фіранкам
можна приховати дефекти ремонту і прикрасити
вікна. А обравши стильні
портьєри з вертикальними
смужками, можна візуально
збільшити висоту стелі.
Цікавими дизайнерськими шторами можна закрити похмурий вид із вікна,
вони допоможуть візуально
змінити розмір приміщення, підкреслити достоїнства
кімнати і замаскувати деякі
недоліки. Для вузького приміщення краще підбирати
штори з горизонтальними
смугами
жовто-червоних
відтінків, що наповнять кімнату світлом і теплом.

Як формується
вартість пошиття
штор?
Це важливе питання хвилює багатьох замовників.
Звісно, більшість людей бажає замовити пошиття штор
недорого. Але карнизи, тка-

Фото: В. Шилов

йнерському підході – так і
ще раз так!
А розібратися в нюансах вибору готових штор і
пошиття їх на замовлення
нам допоможе керівник
салону штор «Т.І. Декор»,
професійний технолог-конструктор одягу, дизайнер
інтер’єру і текстилю Тетяна
ЧЕРНЯК.
– Отримавши диплом
технолога-конструктора чоловічого і жіночого одягу,
я навіть уявити не могла,
що буду займатися такою
гарною і цікавою справою,
як дизайн штор, – розповідає пані Тетяна. – Я завжди
мріяла мати свій бізнес:
ательє чи магазин одягу і

Щоби приховати кріплення
карнизу, можна використати ламбрекен.
Для величних арочних
вікон, як правило, обирають класичний стиль,
щоби підкреслити їхню
вишуканість. Однак варто
зберігати помірність і не
перестаратися з кількістю
тканини, аби вона не виглядала нагромадженням.
Можна зробити так, щоби
штори «облягали» верх
арки. Для цього потрібно
розташувати штори на вигнутому карнизі.

Після попередньої домовленості по телефону на об’єкт виїжджає дизайнер

Розібратися в нюансах вибору готових штор і пошиття їх на замовлення допоможе керівник салону штор «Т.І. Декор» Тетяна ЧЕРНЯК.
нина і декоративні елементи самі по собі коштують
ТОНКОЩІ ДИЗАЙНУ ШТОР
недешево. Якщо додати до
Що потрібно врахувати перед початком розробки
цього вартість роботи, то в
результаті може скластися
дизайну? Будь-яка розробка макету починається
доволі значна сума. Незваз того, що оцінюється приміщення, розміри і фон.
жаючи на це, багато хто воЗокрема, потрібно врахувати такі фактори, як
ліє саме замовляти ці вироосвітленість кімнати і висоту стелі. Залежно від цих
би, а не шити їх самостійно
чи купувати готові. Причипараметрів обирається текстура тканини, її колір і
ни цілком зрозумілі: модедовжина штор. Найкраще замовляти дизайн штор у
лі, виконані на замовлення
професіоналів. Адже якщо не врахувати всі нюанси,
досвідченим майстром, мають незаперечні переваги.
то вікно виглядатиме зовсім не так, як хотілося б
Вони ідеально вписуютьгосподарям, буде зіпсовано дорогу і гарну тканину, а
ся в інтер’єр, виглядають
дизайн приміщення може вийти негарним.
розкішно й оригінально.
Штори – важлива частина
обстановки, що свідчить ловні фактори, що форму- оздоблюватися шторами,
про смак і матеріальне бла- ють вартість пошиття, – це обговорити на місці побагополуччя власників. Тому складність моделі та опе- жання замовника. Під час
економити на них не варто. ративність, з якою потріб- другої зустрічі дизайнер
Ціни на пошив штор ви- но виконати замовлення. показує ескізи, розрахунки
значаються кількома фак- У певних випадках замов- по матеріалах, демонструє
торами: складність обраної никові потрібно отримати зразки матерії. Після цьомоделі, фактура тканини, виконане замовлення дуже го в роботу включаються
висота виробу, терміно- швидко. Це ускладнює працівники цеху пошиття,
вість виконання замовлен- завдання, відповідно зро- який діє тут же, при салоні.
ня, додаткові витратні ма- стає і вартість пошиття.
Клієнт може контролюватеріали, загальний обсяг
ти виготовлення виробу на
робіт. Необхідно врахову- Як працює
всіх етапах. Фінальний етап
вати й те, що кошторис на дизайнер штор?
– вішання штор монтажнипошив штор включає в себе
Після попередньої до- ками. Це важливо, адже не
всі роботи – виїзд спеціаліста на об’єкт, створен- мовленості по телефону кожна людина може самоня ескізів, підбір тканини, на об’єкт виїжджає диза- стійно оформити вікно так,
розкрій, теплову обробку і йнер – він повинен поба- щоби штори виконали свою
багато іншого. В цілому го- чити приміщення, яке буде задачу по-максимуму.

ЯКЩО ВАМ ТРЕБА ШТОРИ ЧИ ЖАЛЮЗІ:

Спеціалісти
салону
«Т.І. Декор» допомагають
клієнтам підібрати штори на
будь-який смак: вічна класика, практичний японський
стиль, оригінальні римські
штори. Втім, якими б не були
затребуваними штори, у сучасному інтер’єрі все частіше
з’являються жалюзі – завдяки
компактності, зручності у використанні і довговічності.
В асортименті салону є
різноманітні варіанти рішень: вертикальні і горизонтальні жалюзі, рулонні штори, жалюзі-плісе в широкій
кольоровій і фактурній гамі.
Ефективно захищають від
сонця «маркізи», що сьогодні
особливо популярні в ресторанних закладах. Сотні піцерій, кав’ярень і шашличних
ховаються під цими затишними навісами від дощу та
гарячого літнього проміння.
У салоні «Т.І. Декор»
представлений
широкий
асортимент тканин, біжутерії, фурнітури, класичних
і римських штор, штор у
сучасному стилі. Тут працює команда досвідчених
дизайнерів і професійних

R

швачок, більшість з яких мають великий досвід роботи у
сфері дизайну і моделювання
і добре знайомі з сучасними
технологіями та матеріалами.
Маючи у штаті кваліфікованих монтажників, команда
салону готова втілити проект
замовника від самого початку до фінішу – від задуму до
оформлення готовими шторами приміщення.
У цьому вже встигли переконатися клієнти салону
– власники елітних квартир,
заміських котеджів, солідні
компанії, фірми та організації.

Контакти:
САЛОН ШТОР
«Т.І. ДЕКОР»

м. Ірпінь,
вул. Мечникова,104-а,
тел.: (096) 480-20-15

РЕКЛАМА

Все починається
з уяви…

Усім нам властиво мріяти – давати роботу своїй
уяві. Саме слово «уявляти» означає «створювати»
у розумінні якогось образу або картини. Такою
здатністю наділені всі люди, однак між уявою
різних людей є досить суттєва різниця: тільки люди
з «мистецькою жилкою» здатні про уявні образи
розповісти і навіть зобразити їх. А вже розвиток такої
здатності залежить саме від людини.

Євгенія ХАРГРІ,
директор Художньої школи академічного рисунку і живопису «Irpen Art School»
Павло Чистяков – всесвітньо відомий художник і
педагог, майстер історичного, жанрового і портретного
живопису, писав про сильну
взаємодію образного бачення, творчої уяви з практичними навиками: «Техніка
– це мова художника; розвивайте її невпинно, до віртуозності. Без неї ви ніколи
не зумієте розповісти людям
свої мрії, свої переживання,
побачену вами красу».
Роль уяви значна ще й
тому, що вона дозволяє, з
одного боку, зазирнути у
майбутнє, а з іншого – зрозуміти минуле і уявити усе
Автор: Дар’я Калашнік це у зримих образах: зама(13 років), ватман льовках, картинах, скульформату А3, графіка птурах, що не втрачають
своєї сили із плином часу.

Магазин «Беарнесс»
Пропонуємо живі квіти та вазони, оригінальні
сувеніри, вишиванки, легкі українські костюми
з тканим візерунком, можливість пошиття
індивідуально на замовлення для всієї сім’ї.
Ексклюзивний костюм та вишукані квіти
підкреслять Вашу неповторність та
елегантність на святі останнього дзвоника та
випускного балу.
Нехай свято буде щодня!
Кожному покупцю подарунок –
мило ручної роботи!

«Уся цінність моїх робіт
полягає у тому, що я відчинив для них двері, що ведуть
до таїнства. Я склав образи,
і тепер вони повинні розвиватися самостійно», – вираз
видатного
французького
художника-живописця,
представника
символізму
Гюстава Моро, який у своїх
полотнах майстерно проявляв свою багату творчу уяву.
Уява – одна з найзагадковіших наших властивостей,
за допомогою якої відбувається зв’язок між свідомістю
і підсвідомістю, чітким виконанням поставлених задач і
творчістю. Уява скріплює і
об’єднує найважливіші сторони людської особистості
– характер, інтелект і духовний світ – і у силу цього
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Художня школа академічного
рисунку і живопису
«Irpen Art School»

Пропонує усім охочим до малювання
відвідати перше пробне заняття, протягом
якого відбувається:
► малювання етюду натюрморту з натури олівцем на форматі А3;
► знайомство потенційного учня з видами навчальних програм і творчою атмосферою школи;
► складання художньо-педагогічного плану подальшої
роботи з учнем, формування графіку відвідування, визначеня
навчальної групи на основі результатів короткострокового
завдання та побажань учня;
Вартість: 100 грн. Тривалість: 1 година. Матеріали: входять у
вартість заняття
Завітайте до школи з номером газети «Ірпінський
вісник» та отримайте небувалу знижку на передпродаж
абонементів на навчання у літній період до 20%!
Вікова категорія учнів: від 8-ми років. Запрошуємо писати
фарбами дорослих (18+).
Контакти:
+38-050-147-32-52
+38-068-166-37-34
Або зробіть заявку на сайті: artschool.hurgri.com/
Адреса: м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 14.

підпорядковується певним
законам, хоча працює часом
непередбачувано.
От як, наприклад, Василь Суріков – російський
живописець, майстер масштабних історичних полотен,
своїм колегам розповідав:
«Якось ворону на снігу побачив. Сидить вона і крило
одне виставила, – чорною
плямою на снігу сидить. Так
ось цієї плями я багато років
забути не міг. Потім бояри-

АНЕКДОТИ
***
Ви питаєте – чому немає
м’яса? Тому що свині вийшли в люди, корови вийшли
заміж, козли одружилися,
барани захистили дисертацію і правлять країною, а
кури здохли від сміху!
***
Жінка за кермом обурюється: «Милий, ти тільки
подивися, що витворяє цей
божевільний! Він вже п’ять
хвилин біжить попереду
нашої машини! Що йому
потрібно?»
– Думаю він хоче, щоб
ти все-таки з’їхала з тротуару.

***
Дружина заходить у ванну і бачить: на вагах стоїть
чоловік і втягує живіт.
– Думаєш, це допоможе?
– Звичайно! Як я інакше
ню Морозову написав». Ху- побачу цифри?!
дожнику побачений образ
***
у його житті запам’ятався
– Запам’ятай, синку,
настільки, що став, завдяки
розвинутій уяві митця, ідеєю розумна людина завжди у
всьому сумнівається. Тільки
для створення відомої кар- дурень може бути повністю
тини.
впевненим у чомусь.
Уява становить невід’ємну
– Ти впевнений в цьому,
частину нашого «я», і праг- тато?
нення закріпити плоди ро– Абсолютно.
боти своєї уяви у мистецтві
***
притаманне виключно твор– Милий, привіт, чим
чим людям – митцям.
займаєшся?
– Лежу в ліжку, засинаю.
БУДЬМО ЗДОРОВІ!
А ти?
– А я сиджу в барі за
твоєю спиною, дивлюся як
ти крутишся і не можеш
заснути.

ЧОМУ БОЛЯТЬ СУГЛОБИ
і як цьому зарадити

Чому так часто болить спина і суглоби в людей, зайнятих сидячою
роботою? Начебто і травм не було, і фізичні навантаження невеликі, а
повноцінно рухатися неможливо. І на це є вагомі причини.

Наталія АЛЬЯНАЯ

***
– Дорога, у нас є, що
поїсти?
– Їж усе, що знайдеш в
холодильнику!
– Ах ти, господине моя!
Сама лід приготувала чи
хтось помагав?
***
– Донечко, давай покажемо, як ми вивчили місяці
року. Ну ж: сі…
– Чень!
– Лю…
– Тий!
– Ну а далі спробуй
сама!
– Зень, тень, вень, вень,
пень, пень, сень, тень, пад,
день!

Ціни лояльні – знижки актуальні!

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО НОМЕРА

19

углоб
схожий
на
С
підшипник. Якщо в
підшипнику
закінчилося

мастило, тертя між його частинами збільшується, він
перегрівається і руйнується.
Принцип суглоба той самий:
дві поверхні, що труться
(хрящі), а між ними мастило (синовіальна рідина), що
виділяється сумкою суглоба.
Якщо мастила в суглобі стає
менше, ніж потрібно, він починає хворіти і руйнуватися.
Живлення
суглобової
сумки відбувається через
сухожилля м’язів, що оточують суглоб. Працюють ці
м’язи – виділяється рідина –
живиться суглоб. Не працюють м’язи – суглоб болить і
руйнується.
Окрім того, сухожилля
м’язів, вплітаючись у суглобову сумку, стабілізують
суглоб. Якщо ці сухожилля
сильні – суглоб стабільний.
Якщо слабкі – суглоб розслаблений і починає боліти.
Хребет теж є ланцюжком
суглобів, і причини болю у
спині ті ж самі.
Відновити функції суглобів і хребта можна тільки
одним способом: змусивши

працювати м’язи навколо
них. Це не зможуть зробити
ні пігулки, ні народні розтирання, ні масаж, ні модні хондропротектори. Біль
вони на час усунуть. Але він
повернеться ще сильнішим,
тому що не усунено його
причину.
Правильний рух лікує,
неправильний – калічить.
Для того, щоб змусити м’язи
працювати без навантаження на хворий хребет і суглоби, необхідні спеціальні
тренажери, методика і фахівці, які володіють методами кінезітерапії (лікування
рухом).
В Ірпені методами кінезітерапії за методикою доктора медичних наук С.М.
Бубновского працює Центр
відновлення спини і суглобів
«Рух без болю». Чи можливе

***
– Коханий, що тобі
сьогодні приготувати на
вечерю?
– Устриць в нормандському соусі.
– Ну, пельмені, так
повне відновлення функцій
пельмені…
спини і суглобів? У більшості
випадків – можливе. Потріб***
ні ваше бажання і терпіння
– Що ти подарував дружині на Новий Рік?
та наша допомога.
– Путівку в Таїланд.
Методика Бубновского
– А вона що тобі?
– це не фітнес і тим більше
– Полетіла!
не спорт. Це відновлення
функцій м’язів і суглобів до
***
того стану, коли вони забез– Як закінчилася вчопечують активний і безбо- рашня сварка з дружиною?
– Вона приповзла до
лісній рух людини у звичайному житті. Активне життя мене на колінах.
– І що сказала?
без болю може і має бути в
– Вилазь з-під ліжка, я
будь-якому віці!
більше не злюсь!
Ми допоможемо при остеохондрозах і його усклад***
Вовочка каже мамі:
неннях (протрузіях, грижах
– Мам, сьогодні дирекдисків, болях кінцівок, болях
спини), у реабілітації після тор запитував, чи одна я
дитина в сім’ї?
травм, болях у суглобах, ско– І що ти сказав?
ліозі дорослих і дітей.
– Що я один.
– А він?
– Слава Богу!

Центр «Рух без болю»
за методикою Бубновського
працює за адресою: Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-а
(ЖК «Центральний», за військкоматом).
Тел.: (050) 450-38-13, (096) 769-33-80.

***
– Кохана, де чай? Я ніяк
не можу його знайти.
– Ах, який ти безпорадний! Чай в аптечці, у банці
з-під какао з наклейкою
сіль.
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА!

Формується список присяжних
Ірпінського міського суду
Київської області
У зв’язку з прийняттям Кримінально-процесуального
кодексу України, відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та з метою
забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя
формується список присяжних Ірпінського міського суду
Київської області у кількості 15 (п’ятнадцяти) осіб, який
буде затверджено Ірпінською міською радою.
Присяжним може бути громадянин України, який досяг
тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на
яку поширюється юрисдикція Ірпінського міського суду
Київської області.
Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання,
що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;
3) які мають не зняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів
України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх
справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці,
посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного
правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
Особам, які бажають бути включеними до списку присяжних, необхідно у місячний термін подати до Ірпінської
міської ради (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, каб. №68) наступні документи:
– заяву на ім’я міського голови;
– ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата);
– документ, що підтверджує відсутність судимостей;
– документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
– контактний номер телефону.
Телефони для довідок: 63-069, 60-319, юридичний відділ Ірпінської міської ради.
Міський голова В.А. Карплюк

Дорогі наші ветерани, учасники бойових
дій, дружини померлих ветеранів війни –
учасників бойових дій та діти війни, колишні працівники виробничого об’єднання!
Щиро вітаємо Вас з 72-ю річницею Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні!
Висловлюємо щиру повагу і свою любов усім, хто захищав мир на нашій землі у світовій війні у 1939–1945
роках. Нехай ніколи не повториться біда, людські втрати і
не буде горя в сім’ях. Бажаємо всім щастя, любові, добра,
миру!
З повагою, керівництво та колектив ВО «Укрдержліспроект»

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОДДОНОВ ТРЕБУЮТСЯ
РЕМОНТНИКИ-СОРТИРОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ-АВТОПОГРУЗЧИК

З/П 6000 грн. (два раза в месяц)
График: пн – пт с 8:00 до 17:00
Адрес: г. Буча, Бучанское шоссе, 20
(067) 469-01-61, (063) 811-50-19

ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ
г. Ирпень,
ул. Центральная, 6
(066) 19-91-752

г. Буча, ТК «Варшавский»
пав. 52/53
(093) 43-79-478

Центр лікування та реабілітації
домашніх тварин
(068) 702-42-35,
(066) 502-79-36,
м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1
(099) 032-72-32,
(068) 320-64-32,
смт Коцюбинське вул. Доківська 7-а

UDVET

КП «Контроль благоустрою»

Запрошує на РОБОТУ паркувальника платного

ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА!

СУПЕРМАРКЕТ NOVUS (М. ІРПІНЬ)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
– Пекаря;
– Продавця-касира;
– Продавця торгівельного залу;
– Продавця гастрономії;
– Товарознавця;
– Вантажника.

Ми шукаємо тих, хто:
– комунікабельний;
– не має шкідливих звичок;
– ввічливо і тактовно ставиться до відвідувачів;
– готовий до саморозвитку;
– дотримується стандартів паркування;
– бажано має аналогічний досвід роботи.
Ми пропонуємо:
– офіційне працевлаштування;
– зручний графік роботи.
Запис на співбесіду за телефоном: (063) 56901-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Уборка территорий, вывоз мусора,
земельные работы, любая тяжелая работа

За більш детальною інформацією звертайтесь
за тел.(050) 656-23-33 Олена.
В связи с расширением штата продовольственного магазина

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кассира•Продавца•Грузчика

г. Буча,
ул. Стеклозаводская,
10 Б; ул. Кирова, 203 Б
Тел.: (067)944-58-97,
(099) 935-56-20
Наклад: 4 600.
Передплатний індекс 35033.
Замовлення: № 1711219
Засновник — Ірпінська міська рада.
Адреса редакції: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.
Тел./факс: 60-416, тел.: 54-367, 2015ivirpin@ukr.net

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ПИЛОМАТЕРІАЛИ,

ДРОВА, БРУС,

ДОШКА, АЛЬТАНКИ,
зняття аварійних дерев

Тел.: (067) 755-53-11,
(093) 416-22-32
Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський вісник»
Ірпінської міської ради. Свідоцтво про реєстрацію — КІ №40
від 21 лютого 1994 року, видане Держкомвидавом України.
ЄДРПОУ — 22201704, р/р 26003702714526 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805.
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової

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

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