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ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ до Школи юнкорів,
який діятиме при міській газеті Приірпіння – «Ірпінський вісник»!

Для кого?
• для старшокласників, які мають намір пов’язати свою 

долю з професією журналіста чи фотографа;
• для студентів, які бажають отримати практичний дос-

від роботи в у друкованих ЗМІ.
Як це виглядатиме?
Газета «Ірпінський вісник» на постійній основі упродовж 

року у своєму виданні виділяє цілу шпальту для діяльності 
Школи юнкорів. 
Колектив «Ірпінського вісника» здійснює професійний 

супровід юних кореспондентів (підготовка текстів, робота 
із фотографіями і основи верстки);
Чим наповнювати?
Цікавою, важливою, пізнавальною інформацією про 

життя Вашої школи, про її учнів і вчителів, про успіхи і про-
блеми навчального процесу, про мрії, про те, чим живуть 

діти Приірпіння і Ви особисто, що читають і дивляться, де відпочивають і що рекомендують своїм 
ровесникам і дорослим.
А ще?
Сторінка Школи юнкорів – це газета в газеті, майданчик для спілкування і висвітлення важливої 

інформації, це можливість для творчої і самореалізації і професійних пошуків, це цікаво і змістовно 
проведений час і Ваші нові знання! 
Телефонуйте: (050) 77-111-97, пишіть: 2015ivirpin@ukr.net і будьте у нашому колі!

ВАС ЧИТАТИМУТЬ В УСЬОМУ ПРИІРПІННІ!

Нью-йоркська літературна премія Нью-йоркська літературна премія 
ім. О. Генріім. О. Генрі ДІСТАЛАСЯ ІРПІНЦЮ ДІСТАЛАСЯ ІРПІНЦЮ

У 2010 р. нью-йоркською компанією «Vadimedia» була заснована літературна премія імені О. Генрі, 
яка присуджується раз на рік 25 грудня за найкраще коротке оповідання. Лауреатом премії О. Генрі 
цього року став знаний письменник, сценарист і режисер Олександр Столяров зі своєю розповіддю 
«Педагог».
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СЛОВА НОВОЇ ДОЛІ
Так буває, що йдучи вулицею або 

їдучи у громадському транспорті, ми-
моволі стаєш свідком спілкування ін-

ших людей. Не вслухаючись особливо у теми розмов, ду-
маючи про щось своє, ловиш лише кілька окремих слів. 
І вони лишаються з тобою. І з часом до них долучаються 
ще десятки й десятки інших – слів, речень, вихоплених 
діалогів. 
Нещодавно я замислилася: яких же слів найбільше 

отак упіймано? А тих, які відображають те, чим живуть 
звичайні люди, над чим найчастіше думають, про що 
непокояться, чим щодня займаються, чому приділяють 
увагу, чого у їх житті найбільше. Слова про те, що їх най-
більше турбує…
Подумки перебираючи цей «улов», знаходжу там: 

«проблеми», «хвороби», «дорого», «нема грошей», «ліки», 
«газовий зашморг», «напитися», «хрєново», «дістали», 
«погано», «не знаю», «не вірю», «набридло», «війна», «во-
роги», «втомився», «халява», «корупція», «убив би», «не 
хочу»… Позмагатися з цим «джентельменським набо-
ром» могли б тільки нецензурні слова. Але вони сховали-
ся у тих трьох останніх крапках…
А ще – найпопулярніше питання «Як жити далі?».
Так, люди праві. Якось мало у нас зараз приводів для 

радощів, усе більше доводиться сил і часу віддавати еле-
ментарному, найважливішому – прогодувати родину, 
обігріти дім, заплатити за комунальні послуги, вдягти 
і взути дітей, вивчити їх; багато чого із цього викликає 
тривогу і невпевненість у завтрашньому дні. І працювати 
доводиться мало не за трьох – щоб забезпечити бодай 
елементарне виживання родин. А втім… 
Ось читаєш: «Відкриваю  хроніку подій за останню 

добу по Києву і Київській області. І жах  бере! Новини 
економіки чи соціалки – одиничні . Натомість на голову 
висипається купа криміналу: аварії, підпали, пенсіонери, 
які в квартирі розводять багаття, жінки, які кидаються під 
колеса потягу метро, пожежі, пограбування гіпнотизером 
і всяке різне... Лише за одну добу можна зняти серіал на 
десятки епізодів – «Жахи у великому місті». Чи раніше не 
всю «чорнуху» вкидали в інформаційне поле, чи цього 
всього було в рази менше? Хто його зна?», – пише наша з 
вами землячка, журналіст та історик Алла Багірова. 
Однак словами ми не тільки висловлюємо те, що на-

повнює наше життя, а й певним чином його формуємо. І 
тому зараз, коли рік тільки почався, подумалося: а чи не 
змінити б основний багаж наших повсякденних слів на 
якісь інші? Нехай у цих інших немає нічого особливого і 
небувалого, але вони точно внесли б якусь нову – значно 
приємнішу – нотку й настрій, енергетику у наші будні. 
Як вам такі: «шанс», «можливість», «успіх», «мир», «вдяч-
ність», «спокій», «затишок», «друзі», «люблю», «розумію», 
«підтримую», «нова справа», «мандрівка», «хороша книж-
ка», «прекрасна музика», «зуміли», «подолали», «створи-
ли», «придумали», «поділилися», «побували», «побачи-
ли», «здійснили», «краса», «здоров’я», «сила», «творчість», 
«знання», «турбота», «гори», «сонце», «квіти», «свято», 
«перемога», «подарунок», «смачно», «цікаво», «мудро», 
«гарно», «вишукано», «несподівано», «приємно»… 

«Спочатку було слово…» – так сказано в Біблії. Так це 
чи не так – кожен думає по-своєму. Але, погодьтеся, одне, 
навіть одне тільки слово може змінити багато чого в житті 
кожного з нас. Підійдіть до втомленої щоденною працею 
на роботі і вдома дружини і скажіть їй: «Ти моя хороша!» 
Похваліть дитину: «Розумничок!» Привітно всміхніться 
незнайомій людині: «Доброго вам ранку!» Скажіть спів-
робітниці: «Зачіска – супер!»
Прості слова… Але вони здатні змінити все довкола! 
Ваша дружина може навіть заплакати від таких давно 

нечутих слів – щасливими слізьми. Син із більшим зав-
зяттям намагатиметься зробити ще краще. У незнайомця 
поліпшиться настрій, а значить, весь день у нього буде 
вдалішим… Колега розквітне від ваших слів…
Українська мова – одна із найбагатших у світі. Знай-

діть у ній свої нові слова! Поверніть ті з них, які чомусь 
вийшли із вашого ужитку. Оберіть ті, якими варто напов-
нити день і рік, які хочеться дарувати іншим, які хоча б 
трохи, але не дадуть відчаю і суму оселитися у ваших 
серцях!

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА

ПОДІЇ 

СЛОВО РЕДАКТОРА
ДОБРІ НОВИНИ

ІРПІНЬ ОТРИМАВ ВАЖЛИВИЙ ІРПІНЬ ОТРИМАВ ВАЖЛИВИЙ 
ГРАНТ ВІД ЄВРОПИГРАНТ ВІД ЄВРОПИ

Напередодні новоріч-
но-різдвяних свят Ірпінь 
підписав офіційний дого-
вір про грант із Північною 
екологічною фінансовою 
корпорацією – НЕФКО.
Як повідомив міський го-

лова Володимир Карплюк на 
своїй сторінці у Фейсбук, це 
означає, що вже цього року 
стартує реалізація одного з 
найважливіших проектів мі-
ста щодо покращення енер-
гоефективності комунальних 
закладів. 
Торік представники корпо-

рації провели в Ірпені масш-

табний енергоаудит 21 ко-
мунального приміщення. Це 
– школи, садочки, лікарні, 
поліклініки. Кожен об’єкт от-
римав пакет рекомендова-
них заходів, які забезпечать 
підвищення енергоефектив-
ності.

«Після того, як ми їх реалі-
зуємо, Ірпінь буде заощаджу-
вати близько 60% на кому-
нальних платежах щорічно. 
Першими, уже найближчим 
часом, зміни відчують серед-
ні школи №1 і №3, а також 
ДНЗ №6 “Радість”», – зазна-
чив Володимир Карплюк.

Олена ВІТЕР

УСЕ ПРИІРПІННЯ МАЛО УСЕ ПРИІРПІННЯ МАЛО 
НЕ ЛИШИЛОСЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ АВАРІЮНЕ ЛИШИЛОСЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ АВАРІЮ

6 січня в Ірпені сталася 
серйозна аварія на голов-
ній лінії каналізаційного 
колектору, що прокладе-
ний через Київ. Через цей 
колектор каналізаційні 
стоки Ірпеня, Бучі та всіх 
селищ Приірпіння скида-
ються на станцію очистки в 
Бортничах.

«На жаль, він надзвичайно 
зношений, адже йому понад 
45 років. Крім того, ремонтні 
роботи ускладнюються тим, 
що він прокладений у Києві, 

а це погіршує швидкість лікві-
дації аварійної ситуації», – ко-
ментує надзвичайну ситуацію 
перший заступник Ірпінсько-
го міського голови Дмитро 
Христюк на своїй сторінці у 
Фейсбуці. 
Однак працівникам КП 

«Ірпіньводоканал» попри 
морозну і вітряну погоду, 
вдалося оперативно і про-
фесійно ліквідувати аварію 
і не допустити відключення, 
яке тривало б щонайменше 
48 годин, як це стається в по-
дібних випадках. 

Олександра РАДОВА

КОМУНІКАЦІЇ

На УніверситетськійНа Університетській –  – 
НОВИЙ СВІТЛОФОРНОВИЙ СВІТЛОФОР
Нещодавно на перехресті 

вул.  Тищенка та Університет-
ської було встановлено новий 
світлофорний об’єкт. Пере-
хрестя додатково облаштува-
ли відповідними дорожніми 
знаками. 
Потреба у світлофорі ви-

никла через посилення руху 
по вул. Університетській, що 
стало ускладнювати виїзд із 
вул. Тищенка. Також це спри-
ятиме безпеці школярів, які 
навчаються у школі №17, 
розташованій поруч. Саме 

тому керівництво міста звер-
нулося до «Укравтодору», на 
балансі якого перебуває до-
рога по вулиці Університет-
ській. 
Нагадаємо, що зараз на 

проблемних ділянках працює 
8 світлофорів. А ще два роки 
тому не було жодного. Крім 
того, протягом року в Ірпені 
встановили понад сотню до-
рожніх знаків і майже чотири 
десятки лежачих поліцей-
ських.

Інф. «ІВ»

БЕЗПЕКА

Найдорожча ялинка – в Ірпені. 
Де правда, а де – маніпуляція?
Інтернет-сайти заполонила інформація про те що в Ірпені – най-
дорожча ялинка в Україні. Ця ж тема опинилась у центрі уваги 
обговорень активних користувачів соцмереж. Чи є що сказати у 
відповідь самим ірпінським керманичам? 
Розставити крапки у цьому питанні взявся Ірпінський міський голова 

Володимир Карплюк, зазначивши, що вартість новорічної ялинки цьо-
го року – 199 500 грн і куплена вона через сайт публічних закупівель 
Prozorro. «Ми спеціально купили в Ірпінь якісну штучну ялинку, адже 
вона стоятиме на площі ще мінімум 10 років. Тобто, її щорічна вартість 
не більше 20 тис. грн.
Натомість найнижча ціна такої ялинки, як купив Ірпінь, – 340 000 грн. 

Було багато коментарів, що на цьому відмито гроші. Спробуйте знайти 
таку ж ялинку хоча б за 300 000 грн!», – пише на своїй сторінці у ФБ пан 
Карплюк, по-суті, називаючи ці закиди маніпуляцією опонентів. Адже 
«значна частина міст купили свої ялинки набагато дорожче, проте не 
проводили ці закупівлі через систему Prozorro».
Ірпінський міський голова зазначає, що новина про «найдорожчу» 

ялинку в Ірпені тиражувалася низкою Інтернет-видань «на комерційній 
основі»: «За даними експертів, замовником “джинси” є Народний депу-
тат України Ольга Червакова. Як зазначають ЗМІ, на брудну кампанію 
по дискредитації мене, як політика, та міста Ірпінь, пані Червакова ви-
тратила понад $10 000».
А це – значно більше, ніж вартість ялинки в Ірпені, яка прикрашатиме 

відремонтовану командою мера центральну площу міста.
Інф. «ІВ», Фото: Ю. Бережко-Камінська

Фото: В. Шилов
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«Отож, якщо вартість да-
рунка, який у 2016 р. робо-
тодавець надає платнику по-
датків, не перевищує 689 грн, 
то вона не є об’єктом оподат-
кування податком на доходи 
фізичних осіб, – повідомляє 
Ірпінське відділення Вишго-
родської ОДПІ. – Коли вар-
тість подарунка більше вка-
заної суми, то сума такого 
перевищення оподатковуєть-
ся податком на доходи фі-
зичних осіб за ставкою 18%, 

як додаткове благо, з ураху-
ванням положень п. 164.5 
ст. 164 Податкового кодексу 
України, у якому зазначено, 
що під час надання доходів у 
будь-якій негрошовій формі 
базою оподаткування є вар-
тість такого доходу, розрахо-
вана за звичайними цінами, 
помножена на коефіцієнт, 
який обчислюється за такою 
формулою: К = 100 : (100 
– Сп), де К – коефіцієнт; Сп – 
ставка податку, встановлена 

для таких доходів на момент 
їх нарахування». 
У формі №1ДФ вартість 

дарунків, яка не перевищує 
50% однієї мінімальної за-
робітної плати (689 грн), 

відображається під ознакою 
доходу «160», сума переви-
щення – під ознакою доходу 
«126» як додаткове благо. 

Інф. «ІВ»

 ПОДІЇ

УКРАЇНА. НОВИНИ ТИЖНЯСПІЛЬНА СПРАВА

Отримав подарунокОтримав подарунок – ЗАПЛАТИ ПОДАТОК – ЗАПЛАТИ ПОДАТОК
Згідно з пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового 
кодексу України до оподатковуваного доходу фізичної 
особи включається вартість отриманих подарунків, якщо 
вона перевищує 50% однієї мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за 
винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2016 р. 
– 689 грн).

У січні розпочинається новий етап У січні розпочинається новий етап 
співпраці Ірпеня з Інститутом серцяспівпраці Ірпеня з Інститутом серця
Наприкінці минулого року ВВС Україна підготувала огляд технічних і наукових досягнень 
за 2016 рік. Одним із основних досягнень назвали пересадку штучного серця, яку 
здійснила група українських лікарів на чолі з доктором медичних наук, директором 
Київського міського центру серця кардіохірургом Борисом Тодуровим.

«Таке визнання команди 
Бориса Тодурова для нас, ір-
пінців, є теж дуже приємним 
і важливим. Адже минулого 
року Ірпінська міська цен-
тральна лікарня почала тісно 
співпрацювати з Київським 
Інститутом серця», – зазначає 
Ірпінський міський голова Во-
лодимир Карплюк і нагадає, 
що у травні 2016 р. столичні 
кардіологи почали проводи-
ти в Ірпені регулярні консуль-
тації для наших пацієнтів. 
«Протягом року прийняли 
близько 60 осіб. 22 людини 
направили на дообстеження 
в Київ, де були діагностовані 
патології серця і судин, які 
потребували поглибленого 
обстеження і лікування в умо-

вах Інституту серця. У резуль-
таті прооперували три лю-
дини зі стентуванням, двом 
пацієнтам зробили операції 
на судинах».
Володимир Карплюк за-

уважив, що вже із січня цього 
року розпочинається новий 
етап співпраці. Ірпінська 
міська лікарня відправляє 
своїх лікарів-кардіологів на 
стажування до Інституту сер-
ця. А в червні фахівці Інститу-
ту приїдуть до Ірпеня і прове-
дуть виїзні навчальні курси з 
кардіопатології для наших сі-
мейних лікарів. Це допоможе 
покращити якість медичних 
послуг в Ірпінському регіоні.
На жаль, серцево-судинні 

захворювання у Приірпіні, як 

і в Україні в цілому, залиша-
ються основною причиною 
смертності. Наша кардіологія 
не стоїть на місці, але дуже 
важливо кожному слідкувати 

за своїм здоров’ям, вчасно 
розпізнавати симптоми хво-
роби і вчасно звертатися по 
допомогу до лікарів.

За матеріалами Інтернет

МЕДИЦИНА – 2017: МЕДИЦИНА – 2017: 
ЩО ЗАПЛАНОВАНО ДЛЯ ІРПІНЦІВЩО ЗАПЛАНОВАНО ДЛЯ ІРПІНЦІВ
У новому році на медичну галузь чекає чимало змін. Найперше – у рамках програми інформатизації медич-
ної сфери регіону планується закупівля комп’ютерів для лікарів, буде встановлено систему зв’язку між усіма 
медоб’єктами, амбулаторні карти хворих стануть доступними он-лайн, а до лікаря можна буде записатися 
через Інтернет. Також планується закупити сучасний рентген-апарат, новітнє обладнання для УЗД, МРТ або КТ 
апарат. Невдовзі ірпінці матимуть змогу проходити діагностику і лікування у себе в місті, не виїжджаючи для 
цього до Києва чи деінде.

Головним і найскладнішим 
проектом залишається плану-
вання будівництва сучасного 
медичного центру із дитячою 
реанімацією, стаціонаром, 
гінекологією, пологовим від-
діленням, а також різноманіт-
ними діагностичними центра-
ми і лабораторіями. Проект 
цього об’єкту – на виході, і 
влада активно шукає інвесто-
рів для його реалізації. У най-
ближчих планах – обладнати 
дитячу реанімацію на базі 
міської лікарні.
Головну ставку в 2017-му 

влада робить на підвищення 
кваліфікації лікарів та мед-
персоналу. Адже якість ме-
дичних послуг у першу чер-
гу залежить від лікаря, а не 
техніки чи відремонтованого 
інтер’єру. Уже в січні ірпін-
ські травматологи поїдуть 
на стажування до Німеччи-
ни. Ведуться переговори зі 
спеціалізованими закладами 
Польщі та США. Крім того 
планується підписання угоди 

про співпрацю з університе-
том ім. Богомольця та акаде-
мією Шупика. 

«Планів і роботи дуже 
багато. Я прошу мешканців 
Ірпеня долучатися до рефор-
мування та удосконалення 
медичної сфери регіону. У 
нас діє Гаряча лінія з гумані-
тарних питань. Ваші пропо-
зиції та зауваження прошу за-
лишати там. Вони всі будуть 
зафіксовані і обов’язково 
розглянуті. І хай Новий рік 
подарує усім нам здоров’я, 
аби вистачило сил і наснаги 
втілювати задумане в життя!», 
– звернувся міський голова 
Володимир Карплюк до жите-
лів міста.
Нагадаємо, що 2015-му в 

Ірпені з’явилася нова сучасна 
дитяча поліклініка, де пра-
цюють вузькопрофільні спе-
ціалісти та дитячі лікарі-сто-
матологи. Розміщені кабінет 
масажу, ЛФК, сучасний фізіо-
терапевтичний кабінет тощо. 
Стаціонарне та поліклінічне 

відділення Ірпінської дитя-
чої міської лікарні оснастили 
сучасним медичним облад-
нанням – це й апарат уль-
тразвукової діагностики, ЕКГ, 
сумка-укладка першої медич-
ної допомоги, дефібрилятор, 
апарат штучної вентиляції 
легень, концентратор кисню 
тощо.
Довгоочікуваною приєм-

ною новиною для мешканців 
Ірпеня стало відкриття трьох 
амбулаторій сімейного типу. 
Відтепер хворі можуть отри-

мувати кваліфіковану медич-
ну допомогу поруч зі своїм 
домом. Цього року в місті 
відкрито сучасний мамоло-
гічний центр. Зовсім недавно 
в Ірпінській міській лікарні 
з’явився ще один операцій-
ний блок, оснащений якісним 
обладнанням з Німеччини, 
а в поліклініці для дорослих 
відкрився стоматологічний 
рентгенкабінет із дентальним 
рентгенапаратом і ортопан-
томографом. 

Олена ВІТЕР, фото: Володимир ШИЛОВ

НАМІРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ВАРТО ЗНАТИ

► Президент Петро Порошенко разом із дружиною 
Мариною та дітьми Євгенією, Олександрою й Михай-
лом привітав українців із Різдвом. Він підкреслив, що 
Різдво Христове є великим церковним та глибоко сімей-
ним святом і зазначив, що українці з давніх-давен напов-
нюють Різдво урочистістю та святістю. «У це прекрасне 
свято пропоную найперше біля святих образів помоли-
тися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають 
нас від ворога. Бажаємо всім здоров’я, міцності духу, ре-
алізації мрій і здійснення намірів, а головне – Божого бла-
гословення», – сказав Президент. Дружина глави держави 
зазначила, що світлий і радісний день Різдва надихає всіх 
бути чуйними й уважними, ділитися теплом своїх сердець 
та простягати руку допомоги: «Впевнена, що всім нам 
хочеться зробити світ привітним та добрішим. Для цього 
потрібно зовсім мало: бути гарним прикладом для своїх 
дітей, стати вірним другом і товаришем, любити ближ-
нього, Україну та її народ. І тоді наші тривоги стануть на-
дією, а сумніви розвіються відчуттям гідності».

► Папа Римський Франциск під час зустрічі з ди-
пломатичним корпусом, акредитованим при Свято-
му Престолі, зробив заяву щодо ситуації на Донбасі. 
Понтифік висловив побажання якомога швидше виріши-
ти складну гуманітарну ситуацію: «Складаю побажання, 
щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реаль-
них вирішень для повного здійснення зобов’язань, взя-
тих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була швидка 
відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається 
важкою». Глава Католицької Церкви ділився думками про 
мир та безпеку, підкреслюючи, що «в атмосфері загаль-
них побоювань за теперішнє й невпевненості та тривоги 
за майбутнє, в яку ми занурені», вважає «важливим звер-
нутися із словом надії, яке вкаже перспективу подальшого 
шляху».

► Лідери країн Європи у зверненні до президен-
та США Дональда Трампа закликали його не йти на 
зближення з Росією. «Путіну не потрібна велич Амери-
ки. А нам, вашим союзникам, потрібна. Ми закликаємо 
американців у новій адміністрації США і Конгресі твердо 
стояти на захисті наших спільних цілей та інтересів: миру, 
атлантичної сили і волі», – йдеться в листі 17 чинних і ко-
лишніх європейських лідерів. Європейські лідери вітають 
обрання Трампа, але попередили: якщо він вирішить 
об’єднати зусилля з Путіним, то можливі серйозні нега-
тивні наслідки для Європи і Сполучених Штатів. Перш 
за все, адміністрація Трампа не повинна послаблювати 
санкції щодо Росії або мовчки приймати російську анек-
сію Криму, агресію на Донбасі, стверджується в листі: «Це 
не тільки деморалізує проамериканські і проєвропей-
ські сили в Україні, а й дестабілізує регіон економічно та 
розв’яже руки екстремістським, антизахідним силам. На-
слідки такої угоди з Путіним похитнули б довіру до США 
й їх союзників і в інших місцях». На думку європейських 
політиків, Путін не може бути союзником Заходу, а ро-
сійська політика зробила Європу більш небезпечним 
місцем для всіх. Серед підписантів – президент Болгарії 
Росен Плевнелієв, екс-президент Румунії Траян Бесеску, 
екс-президенти Естонії та Латвії Тоомас Ільвес і Вайра Ві-
ке-Фрейберга, екс-прем’єр та екс-глава МЗС Швеції Карл 
Більдт.

► Серед населення тимчасово окупованих терито-
рій Донецької та Луганської областей спостерігається 
зростання протестних настроїв і невдоволення діями 
окупаційної прокремлівської «влади». Про це йдеться 
в повідомленні прес-служби головного управління роз-
відки Міноборони. Невдоволення, насамперед, зростає 
через систематичну заборгованість у виплатах заробітної 
плати і пенсій (більшість населення самопроголошених 
«республік» через відсутність навіть мінімальних коштів 
не мало можливості відсвяткувати новорічні та різдвяні 
свята); низьку якість продуктів харчування, які надходять 
із так званими російськими «гумконвоями» (завозяться 
низькоякісні, третьосортні товари, що не користуються 
попитом навіть у Росії і є умовно придатними для спо-
живання); свавілля «правоохоронних органів ДНР/ЛНР», 
які вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, 
тортур і катувань, переслідуючи при цьому власні інтере-
си й прагнення збагатитися за рахунок місцевих жителів, 
підприємців.

► Російський опозиціонер, заступник голови пар-
тії «ПАРНАС» Ілля Яшин презентував доповідь «Гі-
бридна агресія Кремля», присвячену війні Росії проти 
України. «Багато хто змирився з думкою, що війна 
з Україною ніби-то закінчилася. На території Донбасу 
іноді стріляють, але мирні угоди так-сяк укладені і “га-
ряча” війна залишилася позаду. Насправді, війна триває 
– причому не тільки на окупованих бойовиками терито-
ріях, але і в самому Києві. Путін докладає великих зусиль 
і коштів, щоб повернути Україну під контроль Кремля. 
Для цього він використовує методи “гібридної агресії” – 
пропаганду, провокації, корупцію політиків», – розповів 
опозиціонер.

► Цього року Міністерство оборони має намір 
призивати до лав української армії офіцерів запасу 
– тих, хто закінчив військові кафедри вишів, але не 
служив раніше. Заступник начальника Головного управ-
ління Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк 
заявив: «Остаточно рішення про це ще не прийняте, але 
це цілком вірогідно. Цьогоріч плануємо призвати близь-
ко 4 тисяч. Під призов підпадуть особи до 43 років, які 
не служили у Збройних силах». У Генштабі вважають, що 
призов офіцерів запасу дозволить якісно укомплектувати 
офіцерські посади. «Це, так би мовити, аналог строкової 
військової служби», – уточнив Андрусяк. При цьому тер-
мін служби становитиме 18 місяців.
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► Київщина. Криміналь-
ний дует попався на 
гарячому
Двоє товаришів ходили ву-

лицями Вишневого і придив-
лялись до офісів та торгівель-
них закладів: де і чим можна 
легко поживитись. Після чого 
попрямували до житлово-
го комплексу у Софіївській 
Борщагівці, де вдерлися в 
крамничку й пограбували її. 
Зі здобутим «трофеєм» крадії 
йшли вулицею, постійно ози-
раючись. Саме їхня підозріла 
поведінка привернула увагу 
наряду поліції охорони, який 
проїжджав поруч, і почало-
ся переслідування. На місце 
події прибула слідчо-опера-
тивна група Києво-Святошин-
ського відділу поліції, і зло-
вмисників затримали.
Ними виявилися 19-річ-

ний житель Фастівського 
району та раніше судимий 
27-річний мешканець Бучі, 
який розшукується за скоєння 
крадіжки столичними право-
охоронцями.
У кримінальної парочки 

поліцейські вилучили речо-
вий доказ – ноутбук, який 

належить власнику магази-
ну. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 185 
(крадіжка) КК України. Наразі 
молодики перевіряються на 
причетність до скоєння інших 
аналогічних злочинів. Досу-
дове слідство триває.
► Київщина. Викрадачі 
автівок – під вартою
Працівники Управління 

карного розшуку Головного 
управління поліції Київщини 
спільно з іншими оператив-
ними підрозділами затри-
мали групу зловмисників, 
яка тривалий час викрадала 
автотранспорт на території 
Києва, Київської, Житомир-
ської, Одеської, Черкаської, 
Чернігівської областей. На 
злочинному рахунку молоди-
ків – близько 50 викрадених 
автівок. Потерпілі громадяни 
– люди з середнім матеріаль-
ним статком, які у подальшо-
му через фінансову скруту 
так і не змогли придбати ін-
ший транспорт.
Остання спроба незакон-

но заволодіти автівкою для 
зловмисників виявилася фа-

тальною – їх «на гарячому» 
затримали працівники кри-
мінальної поліції Київщини. 
Опергрупи поліцейських за-
блокували крадіям рух і вони, 
намагаючись втекти, почали 
чинити опір правоохоронцям 
і пошкодили службовий ав-
томобіль. Тільки завдячуючи 
професійним злагодженим 
діям працівників карного 
розшуку під час затримання 
вдалося уникнути трагічних 
наслідків, оскільки у подаль-
шому із салону автівки, на 
якій пересувались молодики, 
виявлено та вилучено 2 пісто-
лети, один з яких травматич-
ний.
Усім учасникам злочинної 

групи обрано міру запобіж-
ного заходу – тримання під 
вартою. Наразі встановлю-
ється їхня причетність до ін-
ших аналогічних злочинів. 
► Київщина. Затримано 
подружжя сутенерів
Під Києвом правоохорон-

ці затримали групу осіб, яка 
займалися сутенерством. Ор-
ганізаторами групи була сі-
мейна пара, яка залучила до 

проституції понад 30 дівчат 
віком від 18 до 35 років. Ці 
жінки надавали свої послуги 
клієнтам в орендованих квар-
тирах, а також у готелях і са-
унах. За це отримували гро-
шову винагороду – від 1 до 
2,5 тис. грн за годину. Більшу 
половину віддавали організа-
торам.
► Ірпінь. Затримано ву-
личного грабіжника
Поліцейські провели низ-

ку оперативно-розшукових 
заходів, встановили і затри-
мали зловмисника, який у 
грудні 2016 р. в Бучі напав на 
30-річного місцевого жителя, 
побив і відібрав мобільний 
телефон.
Підозрюваним виявився 

раніше судимий 27-річний ір-
пінець. Правоохоронці вилу-
чили в нього викрадений те-
лефон. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 186 
(грабіж) КК України. Санкція 
статті передбачає покарання 
у вигляді позбавлення волі на 
строк від 4 до 6 років.

Підготувала 
Вікторія КОВАЛЬОВА 

ПОДІЇ. ПРИГОДИ. КРИМІНАЛ

ВИКЛИКИ ЧАСУ

НОВОВВЕДЕННЯ

Бюджет-2017 
набрав чинності

Доходи бюджету в Україні визначено на рівні 
731,03 млрд грн. Доходи загального фонду становлять 
673,74 млрд грн, спеціального – 57,3 млрд грн.
Витрати визначено в розмірі 800,02 млрд грн, у тому 

числі витрати загального фонду – в сумі 739,7 млрд грн, і 
витрати спеціального фонду – в сумі 60,3 млрд грн. Гра-
ничний обсяг дефіциту бюджету – 77,55 млрд грн, у тому 
числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – в сумі 
62,3 млрд грн, граничний обсяг дефіциту спеціального 
фонду – у сумі 15,2 млрд грн.
Граничний обсяг держборгу визначено в сумі 

1,717 трлн грн, у тому числі граничний обсяг гарантова-
ного державою боргу – в сумі 579,4 млрд грн.
Також встановлено прожитковий мінімум на одну лю-

дину в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 1544 грн, 
з 1 травня – 1624 грн, з 1 грудня – 1700 грн. Мінімальна 
заробітна плата з 1 січня становить 3200 грн (у погодинно-
му обсязі: з 1 січня – 19,34 грн).

Джерело: rbc.ua

Навіщо «Муніципальна варта» Навіщо «Муніципальна варта» 
НАБУВАЄ НОВОГО СТАТУСУ?НАБУВАЄ НОВОГО СТАТУСУ?
Є новина. В Ірпені формується нове комунальне підприємство 
– «Муніципальна варта», яке донедавна було підрозділом КП 
«Контроль благоустрою». Що ж до цього спонукало?

Питання прояснює ново-
призначений керівник КП 
Валерій ВОВК, до речі, шано-
вана людина, підполковник 
Збройних Сил України. До 
війни п’ять років мешкав в 
Гостомелі, Ірпінь добре знає. 
Добровільно мобілізувався. 
Воював у батальйоні терито-
ріальної оборони Київської 
області. Командував 11-м 
мотопіхотним батальйоном.
Валерій Анатолійович за-

уважує: «Створення самостій-
ного КП – це слушне рішення 
мерії, я вважаю, що громада 
і міський голова пишати-
муться цією структурою і ви-
словлюватимуть довіру. На 
жаль, “процес” відбувається 
не так швидко, як хотілося б, 
усе впирається у фінанси і в 
деякі закони, які обмежують 
як правоохоронні профілак-
тичні заходи, так і адекватне 
реагування на правопору-
шення».
Усі ми спостерігаємо в 

місті потужний прогрес у ца-
ринах благоустрою, втілення 
соціальних програм, ремон-
туються дороги, будуються 
освітньо-виховні та медичні 
заклади, створюються парки, 
спортивні об’єкти, дивовиж-
но оновився центр міста. У 
перетворення вкладаються 
колосальні кошти й людські 

зусилля. І постає питання, як 
все це зберегти. 
На жаль, не всі люди вихо-

вані, і це змушує підвищува-
ти пильність правоохоронних 
органів і муніципальних уста-
нов. Крім чисто практичних 
функцій збереження майна 
(комунального, державно-
го, суспільного, приватного) 
постає завдання підтриман-
ня громадського порядку. 
Валерій Вовк зазначає: «По-
ліція, на жаль, не встигає ре-
агувати на всі виклики через 
малочисельність, не завжди 
діє адекватно – це продукт 
нашої викривленої і дещо 
збоченої демократії, хоча, 
на мій погляд, під час війни 
суспільство має з розумінням 
ставитися до рішучого при-

боркання злочинності, му-
сить гуртуватися, берегти ре-
сурси і майно, і, звісно, його 
примножувати. Тож, користу-
ючись правами місцевого са-
моврядування, і створюється 
наше комунальне підприєм-
ство».
Чи додасть це повнова-
жень інспекторам? 
Валерій Анатолійович 

відверто відповілає: «Поки 
що ні. У законі не прописані 
повноваження КП “Муніци-
пальна варта” як охоронні, і 
закон не дозволяє перебира-
ти на себе функції поліції. Ми 
діємо в межах двох напрям-
ків: перше – це збереження 
безпосередньо майна, друге 
– профілактика правопору-

шень. Ще ми діємо як патріо-
ти і свідомі громадяни в рам-
ках допомоги поліції й участі 
у забезпеченні громадського 
порядку». 
Якщо статус КП не додає 

повноважень, то в чому ж тоді 
полягає сенс створювати саме 
комунальне підприємство? А 
в тому, що й суспільство, і ке-
рівники вищих ланок дійшли 
висновку: громада повинна 
сама забезпечувати свою без-
пеку. І спиратися вона повин-
на на людей, яким довіряє. 
Таку роль може виконати 
саме місцева «Муніципальна 
варта». У Верховній Раді вже 
розглядаються проекти відпо-
відних законів. 
Щодо себе Валерій Вовк 

каже так: «Я людина не пар-
тійна, військова, командував 
частиною в АТО. Мені не со-
ромно дивитися в очі моїм 
солдатам та їхнім родинам. Я 
погодився на посаду керівни-
ка КП “Муніципальна варта”, 
яке служить не меру, а грома-
ді. Мер – це менеджер, люди 
мають право його переобра-
ти, отже, мери приходять і 
йдуть, а КП “Муніципальна 
варта” працюватиме далі, 
адже треба жити безпечно, 
не втрачати, а нарощувати 
добробут і міста, і громадян». 
А для цього необхідно 

розширювати склад підпри-
ємства, отож – збільшувати 
спектр і якість послуг з охо-
рони об’єктів і громадського 
порядку.
Зараз «МВ» налічує близь-

ко 30 працівників, 23 – уже 
прийнято. Заплановано вий-
ти на 49 осіб. Важливо, що 
зберігаються старі кадри, які 
зарекомендували себе пози-
тивно. До речі, мерією і на-
чальниками відділів раніше 
була проведена якісна робо-
та, підібрано справді хороші 
кадри. 

Які ж критерії відбору? 
На думку командира, гід-

ні кадри – це найголовніше. 
Має бути свідомий грома-
дянин-патріот із чистою бі-
ографією і репутацією, без 
зв’язків із криміналом, енер-
гійний, здатний до навчання, 
комунікабельний, адекват-
ний, психічно врівноважений 
і, звісно, фізично здоровий і 
розвинений. Бо діяти дово-
диться серед людей різних 
за віком, станом, поглядами 
й намірами, причому ціло-
добово і на ногах. Інспектор 
зобов’язаний вміти захистити 
себе і громадянина в надзви-
чайних випадках.
Зрозуміло, що освітня база 

має бути серйозною. Отже, на 
керівні посади підібрали лю-
дей із вищою освітою. Ще за 
плечима служба у Збройних 
силах, досвід роботи в орга-
нах безпеки, у міліції чи полі-
ції. Також прийняли спеціаліс-
тів – юристів і бухгалтерів. 
Особисто у Валерія Вовка 

вища військова плюс технічна 
освіта – інженер з експлуата-
ції гусеничної і колісної техні-
ки плюс економіст-бухгалтер, 
ще він має гуманітарну освіту 
– історія України і Збройних 
сил.
Із рядовим складом поки 

що сутужніше, бо невеликі 
оклади. Доведеться проводи-
ти додаткове навчання і під-
готовку вже на підприємстві, 
залучаючи провідних фахів-
ців.
Перевага віддається місце-

вим хлопцям і дівчатам, тому 
що Ірпінь – це рідне і дороге 
їм місто, тут мешкають їхні 
батьки й діти, крім того вони 
краще знаються на соціаль-
ній обстановці, орієнтуються 
на місцевості, розуміють, яка 
має бути безпека, бачать ко-
рисні й позитивні зміни і, спо-

діваюсь, щиро берегтимуть 
надбання. І, звісно, мають 
більше довіри у мешканців 
нашого міста.
Основні зусилля «МВ» зо-

середжені на соціальному 
напрямку, моніторингу і взає-
модії з іншими правоохорон-
ними органами і комуналь-
ними службами.
Нерідко «МВ» їх підстра-

ховує. Зокрема співробітники 
брали участь у забезпеченні 
громадського порядку під час 
Новорічних і Різдвяних свят. 
Багато заходів проводяться в 
ініціативному порядку – «МВ» 
контролює роботу комуналь-
них служб, слідкує за станом і 
прибиранням доріг, у місцях, 
прилеглих до комунальних 
об’єктів. Щоранку хлопці пе-
реводять дітей через дорогу 
до шкіл. «МВ» опікується об-
лаштуванням пунктів обігріву 
для безхатченків під час мо-
розів.
Без політики
Чи буде КП «Муніципаль-

на варта» поза політикою, 
чи не втручатиметься в полі-
тичні акції? З цього приводу 
її керівник твердо зазначає: 
«Вона не братиме на себе та-
ких функцій апріорі, тому що 
це муніципальна структура. 
Наше підприємство не при-
ватний продукт, ми аполітич-
ні, працюємо винятково в ме-
жах закону, і наші дії прозорі. 
Під час політичних акцій, які 
бувають іноді провокатив-
ними, варта лише посилю-
ватиме охорону державної і 
комунальної власності, щоби 
знизити ризик пошкодження 
майна. Ми не вплутуємось 
у провокації, і повторюю: 
cпівпрацюватимемо лише з 
поліцією. Отже, охорона яки-
хось політичних персон – це 
не компетенція нашого під-
приємства». 

Володимир КОСКІН

ПОДЯКА Олександру 
Маркушину

Адміністрація 
ДНЗ №1 «Лісова 
пісня» висловлює 
велику подяку 
Олександру Гри-
горовичу Маркушину за те, 
що вирішена наша пробле-
ма у придбанні та встанов-
ленні водолічильника. 
Дякуємо Вам і вітаємо 

з Новим роком та Різдвом 
Христовим! Нехай Вам ща-
стить у всьому!

 Із вдячністю та повагою, 
завідуюча ДНЗ 
Нельзіна М.Д.

Змінено умови сплати єдиного 
соціального внеску 
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 р. набирає чинності Закон України від 
06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
(далі – Закон №1774). 
Відповідно до нових норм з 01.01.2017 фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) на 

загальній системі оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
а також ФОП – платники єдиного податку другої та третьої груп визначають суму єдиного 
внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць, тобто 704 грн на 
місяць (3200 грн × 22% = 704 грн), та зобов’язані її сплатити незалежно від того, отриму-
вали вони цього місяця дохід чи ні. 
При цьому перша група спрощенців повинні сплачувати половину мінімального страхо-

вого внеску, тобто 352 грн на місяць. 
Закон №1774 опубліковано в газеті «Голос України» від 27.12.2016 №248 та розміще-

но на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням: zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1774-19.

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 

На центральній площі міста Ірпеня по 
вулиці Шевченка облаштовано ковзан-
ку. Вона розпочала свою роботу у понеді-
лок  9 січня і працює з 10:00 до 22:00 щодня. 
Поки тривають морози, ірпінці тут ковзани як на прокат 
беруть, так і приходять зі своїми. 

Фото: В. Шилов

Фото: В. Шилов
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Головні нововведення 2017 року: Головні нововведення 2017 року: 
ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВЯК ЗМІНИТЬСЯ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
У новорічну ніч вступило в силу багато нових законів, які змінять життя українців, деякі з 
яких несуть українцям нові витрати, скасування пільг, а інші – підвищення зарплат. Отже, 
що чекає Україну в новому 2017 році?

1. Платні 
телеканали

1 січня 2017 р. набирає 
чинності закон «Про внесення 
змін до Закону України “Про 
телебачення і радіомовлен-
ня” (щодо уточнення умов 
розповсюдження програм 
телерадіоорганізацій у скла-
ді універсальної програмної 
послуги)».
Завдяки цьому медіагру-

пи тепер зможуть вимагати з 
операторів платного телеба-
чення плату за мовлення ка-
налів в їх мережах (до цього 
кабельники були зобов’язані 
відповідно до УПУ транслю-
вати їх безкоштовно). Ме-
діагрупи вже озвучили свої 
розцінки, але, правда, не всі 
провайдери готові їм плати-
ти. 
Якщо ж вони погодяться 

на умови телегруп, витра-
ти провайдерів виростуть, а 
разом із ними – і абонплата 
для споживачів. У кінцевому 
рахунку, постраждає телегля-
дач: або залишиться без улю-
блених передач, або отримає 
зайву статтю витрат.

2. Нова пенсійна 
система
Із нового року, відповід-

но до закону «Про загаль-
нообов’язкове державне 
пенсійне страхування», систе-
ма нарахування пенсій змі-
ниться. Так, 1 січня 2017 р. 
запускається накопичуваль-
на система виплати пенсій: 
кожен українець молодше 
35 років почне відрахову-
вати частину своєї зарплати 
на майбутню старість. Такі 
відрахування акумулюються 
на індивідуальному рахунку, 
скористатися ними можна 
буде тільки після виходу на 
пенсію. При цьому упродовж 
5 років (з 2017 по 2022 р.) 
відсоток відрахувань по-
ступово зросте з 2% до 7%. 
Надалі він буде залишатися 
незмінним. За рік планується 
залучити близько 5 млрд грн.
Але разом із тим будуть 

проводитися і відрахування 
за солідарною (старою) пен-
сійною системою. Таким чи-
ном, при одночасній роботі 
і солідарної (старої), і нако-
пичувальної (нової) пенсійної 
системи деяким категоріям 
громадян доведеться плати-
ти більше: від 22% + 2% до 
22% + 7% податків протя-
гом найближчих років.
Нагадаємо, що зараз мі-

німальна пенсія становить 
1247 грн, а за наступний рік 
вона поетапно збільшиться 
до 1373 грн. При цьому про-
житковий мінімум складе до 
кінця року 1700 грн.

3. «Мінімалка» 3200
Стає чинним законопроект 

№5130 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України», відповідно до якого 
мінімальна заробітна плата 
підвищиться до 3200 грн. 
При цьому упродовж усього 
2017 р. розмір мінімальної 
заробітної плати вже не буде 
змінюватися в залежності від 
перегляду прожиткового мі-
німуму.

4. Виросте зарплата 
вчителів
З 1 січня 2017 р. посадові 

оклади вчителів підвищаться 
на два тарифних розряди – 

тобто, на 50%. Таке рішення 
прийняв Кабінет міністрів 
України. Таким чином, зарп-
лата вчителя вищої категорії, 
якого віднесуть не до 12-го, 
а до 14-го розряду, з 1 січ-
ня складе від 5266 грн до 
6841 грн. Вчителі без кате-
горії будуть отримувати від 
3960 грн до 4853 грн. До 
того ж, виросте зарплата ліка-
рів – на 30%. Іншим бюджет-
никам підвищать зарплату на 
суму до 30%.

5. Більшість 
студентів 
залишиться без 
стипендій 
Це, мабуть, одне з най-

більш обговорюваних і спір-
них нововведень 2017-го. 
Уже з 1 січня суттєво скоро-
титься число одержувачів сти-
пендій, але при цьому розмір 
стипендії зросте. Так, якщо за-
раз студенти отримують міні-
мум 840 грн, то з нового року 
стануть отримувати 1100 грн 
(а підвищена стипендія ста-
новитиме 1600 грн, тобто, як 
прожитковий мінімум).
Зате тепер допомогу від 

держави отримають макси-
мум 40% студентів (за рей-
тинговою системою), а не 2/3, 
як зараз. Окрім того, Мінфін 
наполягає на поступовому 
зменшенні до 2019 р. кіль-
кості стипендіатів до 15%. Це 
вже спровокувало студентські 
протести.
Крім того, в рамках сти-

пендіальної реформи стипен-
дії розділяться на два види: 
соціальні (для соціально не-
захищених студентів – осіб 
з малозабезпечених сімей, 
пільговиків і т.п.) і академічні 
(за заслуги в навчанні). Соці-
альну стипендію отримувати-
муть 7% студентів. Тобто, за-
галом стипендію (академічну 
і соціальну) буде отримувати 
не більше половини (50%) 
всіх українських студентів. 

6. Нова ставка 
єдиного податку
З 1 січня 2017 р. в Україні 

зміниться ставка єдиного по-
датку. Із прийняттям змін до 
податкового законодавства, і 
зміною так званої «мінімаль-
ної зарплати», зміняться умо-
ви роботи суб’єктів підпри-
ємництва, зареєстрованих як 
«єдиноподатники».
Головна зміна, яку було 

внесено до Податкового ко-
дексу України, – ставка єди-
ного податку для першої 
групи залишається на рівні 
10%, але відв’язується від 
мінімальної заробітної плати 
і прив’язуються до прожит-
кового мінімуму, встанов-

леного на 1 січня. Таким чи-
ном, підприємцям потрібно 
буде платити за місяць до 
154,4 грн.
Для другої групи зали-

шаються фіксовані ставки у 
відсотках від розміру міні-
мальної заробітної плати, але 
виросте сама сума – 640 грн 
(20% від 3200 грн).
За третьою групою також 

методологія змінилася – про-
центні ставки залежать від 
доходів. У платників ПДВ за-
лишається 3%, у неплатників 
– 5%.

7. Знизяться ціни 
на деякі ліки
З 1 січня держава почне 

регулювати ціни на деякі ліки 
– зокрема, на препарати про-
ти серцево-судинних захво-
рювань, цукрового діабету 
II типу і бронхіальної астми, 
що має забезпечити зниження 
цін на них.
Кабмін встановить гранич-

ні ціни (верхню межу цін) на 
ці ліки на рівні не вище, ніж у 
сусідніх країнах (Польщі, Лат-
вії, Словаччині, Угорщині, Че-
хії). На відшкодування за ра-
хунок держави вартості ліків 
у бюджеті на наступний рік 
передбачено 500 млн грн, 
ще 632 млн грн закладено на 
відшкодування вартості інсу-
ліну.
Крім того, у 2017 р. фі-

нансування програми з про-
тидії епідемії ВІЛ зросло 
на 132%. Це означає, що 
в прийдешньому році кра-
їна зможе досягти безпре-
цедентного результату для 
України – 101 000 українців 
з ВІЛ отримають лікування 
АРВ-терапією (ліки видаються 
державою безкоштовно і хоч 
і не вбивають вірус ВІЛ, але 
уповільнюють його розвиток 
і розвиток хвороби, а також 
її поширення, завдяки чому 
ВІЛ-інфіковані люди можуть 
жити нормальним життям).

8. Друга хвиля 
е-декларування
З ініціативи Національно-

го агентства з питань запобі-
гання корупції (НАЗК), почи-
наючи з 1 січня розширюється 
коло суб’єктів е-декларуван-
ня. Зокрема, директори шкіл 
і ректори вузів також почнуть 
подавати е-декларації (як 
керівники навчальних закла-
дів державної і комунальної 
форми власності), а також їх 
заступники.
У НАЗК також уточнили, 

що виконуючі обов’язки ке-
рівника навчальних закладів 
або заступника керівника по-
давати електронні декларації 
не будуть.

Нагадаємо, введення 
електронного декларування 
було однією з вимог Євро-
пейського союзу для запро-
вадження безвізового режиму 
з Україною. 30 жовтня завер-
шився перший етап подачі 
е-декларацій українськими 
чиновниками. У другу хвилю 
е-декларування потрапить 
більш широке коло посадо-
вих осіб, у тому числі началь-
ники планово-господарських, 
фінансових відділів і служб, 
завідувачі складами, магази-
нами, майстернями, ательє 
і їх заступники, керівники 
відділів підприємств, відомчі 
ревізори й контролери.

9. У аграріїв 
заберуть пільги
Відповідно до Податково-

го кодексу, з 1 січня 2017 р. 
всі аграрії переходять на за-
гальну систему оподаткуван-
ня – спецрежим ПДВ для сіль-
госпгалузі скасовується. Якщо 
Верховна Рада не затвердить 
якихось нових норм, то це 
відбудеться автоматично.
У той же час дотації на 

сільське господарство в 
2017 р. збільшаться вдвічі 
і складуть 5,5 млрд грн. У 5 
разів виросте бюджет Мініс-
терства аграрної політики і 
становитиме 7,4 млрд грн.

10. Акцизи на 
алкоголь, цигарки і 
пальне
У бюджеті на 2017 р. пе-

редбачено підвищення ак-
цизів на цигарки й алкоголь. 
На цигарки специфічна став-
ка склала 40%, а адвалорна 
ставка залишилася без змін. У 
компанії Imperial Tobacco вже 
підрахували, що при таких 
ставках середньостатистична 
пачка сигарет подорожчає в 
середньому на 3,5 грн. Горіл-
ка подорожчає на ті ж 20%, а 
пиво і вино – на 10-15%, вва-
жають експерти. Це загрожує 
подальшою тінізацією ринку 
і масовим поширенням «па-
ленки».
Важливою податковою 

новацією є також відміна так 
званого роздрібного акцизу з 
нафтопродуктів.
Тепер ставка з роздрібних 

продажів буде закладена в 
загальні податки на паливо. 
Відповідно, з 1 січня 2017 р. 
на бензин вводиться став-
ка 213,5 євро за 1 тис. л, на 
скраплений газ – 52 євро /
за 1 тис. л, що приблизно в 
1,5 рази більше, ніж зараз.
Але головне – депутати 

прибрали «плаваючий» акциз 
на дизельне пальне. Зараз 
ставки варіюються від 97 до 
125 євро за 1 тис. л в залеж-
ності від якості пального. По-
стачальники платять більше 
за «брудний» дизель рівня 
Євро-2, і менше за пальне 
Євро-5. Тепер усім встанови-
ли єдиний акциз – 139,5 євро.

«Тепер же мало того, що 
все дизельне паливо виросте 
в ціні (приблизно на 1 грн/л 
при збереженні поточного 
курсу долара), так імпорте-
рам ще й буде невигідно за-
возити продукцію більш ви-
соких екологічних стандартів, 
отже, варто очікувати загаль-
ного погіршення якості», – 
прогнозує керівник спеціаль-
них проектів НТЦ «Психея» 
Геннадій Рябцев.

Джерело: panoptikon.org

ПЕРСПЕКТИВИ

КОЦЮБИНСЬКЕ: 
які проблеми потребують 
першочергового 
вирішення у 2017 році?
Вікторія Степаненко, 20 років, 
смт Коцюбинське: «Замість того, 
щоб розвивати селище…»

«Коцюбинське, насправді, останнім 
часом переживає не найкращі часи, що 
пов’язано з різними факторами. Проте 
найголовніша проблема, на мою думку, 
– це необізнаність самих мешканців у спра-
вах селища, маніпулювання їх упередженнями, 
що призводить до певних внутрішніх конфліктів. Як резуль-
тат – Коцюбинське все ще поділено на два табори, і, замість 
того, аби гуртуватись і працювати на загальне благо всього 
селища, люди лишень гальмують його розвиток і не дають 
можливості пришвидшити можливий розквіт».
Ольга Ткачук, 36 років, смт Коцюбин-
ське: «Я переживаю за безпеку дітей 
у селищі».

«Як маму мене в першу чергу хви-
лює недостатня кількість дитячих садоч-
ків у Коцюбинському. На жаль, деяким 
родинам доводиться роками чекати сво-
єї черги, аби віддати дитину в садок. Ще 
однією проблемою, яка потребує негайного 
втручання, є перенесення Лук’янівського СІЗО у Коцюбин-
ське. Я дуже переживаю за здоров’я і безпеку своїх дітей, 
саме тому вважаю, що потрібно вже зараз вирішувати це 
питання, адже в результаті це може призвести до жахливих 
наслідків».
Світлана Лагода, 37 років, смт Коцю-
бинське: «Нас «зливають» київським 
олігархам».

«Першочерговою проблемою на-
шого селища є незлагоджена коман-
да керівництва. Уся команда повинна 
працювати на єдиний результат – роз-
виток нашого селища, покращення бла-
гоустрою, підвищення рівня надання послуг 
населенню, пошуку нових інвестицій та робочих 
місць, відкритого керівництва, яке буде приймати рішення 
на благо та розвиток селища, а не «зливати» нас київським 
олігархам та забудовникам. Головною метою для кожного 
повинно бути збереження нашого прекрасного лісу. Чудо-
вий проект регіонального парку був представлений меш-
канцям. Завдяки його реалізації у майбутньому можна 
залучити в селище європейські інвестиції і дати поштовх 
розвитку. На жаль, сьогодні ми не маємо ні команди, ні ке-
рівника. У той момент, коли ми маємо змогу спостерігати за 
розвитком в інших населених пунктах, наше маленьке сели-
ще намагаються роздерти і занедбати. Дуже ласий шмато-
чок побачили, а занедбане, як відомо, легше прибрати до 
рук. Та я вірю, що наші мешканці не продадуться за картку 
киянина, а об’єднаються задля спокійного життя в прекрас-
ному парку».
Валерія Кришевич, 20 років, смт Ко-
цюбинське: «Ми потребуємо садоч-
ків, парку і дозвілля».

«На жаль, за останні декілька років 
в селищі накопичилося багато про-
блем. На мою думку, найголовнішими 
є дитячі садочки, ліс та дозвілля підліт-
ків. Першочергового вирішення потребує 
проблема дитсадків, оскільки населення на-
шого селища зростає, а місць в садочках не вистачає і біль-
шість батьків вимушені возити дітей до Києва або найближ-
чих міст. Другою важливою проблемою є ліс, навколо якого 
йде боротьба, саме тому, як на мене, важливо реалізувати 
проект ландшафтного парку. Третьою, не менш важливою 
проблемою, є дозвілля підлітків. Наша мета – виховувати 
здорове та спортивне покоління. Тому є необхідність у ство-
ренні додаткових гуртків і секцій».

Підготувала Олена РОЖАНСЬКА

Я ТАК ДУМАЮ!

Фото: В. Шилов

ЗАПРОШУЄМО НА ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ 
поета Володимира Ільїна в Ірпені

20 січня о 16:00 в Ірпінській місь-
кій бібліотеці (вул. Шевченка, 3) 
відбудеться вечір пам’яті поета Во-
лодимира Ільїна, який організовує 
редакція газети «Ірпінський Вісник».
Доктор хімічних наук, професор, 

завідувач відділом в Інституті фізичної 
хімії НАН України, Володимир Ільїн 
захоплювався поезією. Крім написан-
ня власних віршів, ініціював видання 
двох збірників «Ukr.Ru.etc» – з творами 
сучасних поетів, переважно київських.

У 2011 р. в київському університетському видавництві 
«Пульсари» побачив світ тримовний «Римський триптих» 
папи Івана Павла ІІ з передмовою Івана Дзюби. Поль-
ський текст сусідив з російським – в перекладі Асара Еппел. 
Український підготували Володимир Ільїн та Елеонора Ан-
дрєєва.
У 2014 р. за поему «Homo Karadagus», збірки лірики 

«Окремини душі» і «Епідемія самотності», а також за згада-
ні переклади поезії Папи Івана Павла ІІ та Ігоря Римарука 
він отримав Міжнародну літературну премію ім. М. Гоголя 
(«Тріумф»).
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ПОНАД 50 ЛЮДЕЙ В ІРПЕНІ РЯТУВАЛИСЯ ПОНАД 50 ЛЮДЕЙ В ІРПЕНІ РЯТУВАЛИСЯ 
ВІД ХОЛОДУ В ПУНКТАХ ОБІГРІВУВІД ХОЛОДУ В ПУНКТАХ ОБІГРІВУ
Потужні морози поступового відступили з України, але на більшій частині території 
країни й надалі збережеться морозна погода і снігопади. Як повідомляється на сайті 
Укргідрометеоцентру, снігопадів слід очікувати у центрі, а на півдні вируватимуть 
сильний сніг, хуртовини, пориви вітру.

Після кількох днів віднос-
ного послаблення морозів та 
хуртовин в Україну знову по-
вернуться холоди. Нове сер-
йозне зниження температури 
прогнозують на 18–19 січня 
– до -17°С.
Наступне похолодання 

станеться внаслідок сканди-
навського антициклону, але 
воно буде менш глибоким, 
ніж на початку січня.
Приірпіння, хоч і не за 

один день, але дає раду на-
слідкам попереднього ци-
клону, і до наступних холодів 
готове. Про це повідомив 

начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій, обо-
ронної та мобілізаційної ро-
боти Олександр Костюк: «Мо-
більний пункт обігріву добре 
себе показав під час морозів 
і снігопаду, тож ми готові до 
нових випробувань негоди. 
До пунктів обігріву в Ірпе-
ні за час холодів звернулося 
близько 50 осіб – мешканців 
міста, які потрапили у складні 
погодні умови під час подо-
рожі містом у своїх справах. 
Усім, хто потребував допомо-
ги, були надані тепло, гарячі 
напої та їжа».

Олександр Костюк дякує 
всім небайдужим місцевим 
жителям, які пропонували 
свою допомогу працівникам 
мобільного пункту обігріву: 
теплі речі, воду, дрова та 
інше, що необхідне у холоди.
Нагадаємо, що в Ірпені 

розташовані 2 пункти обі-
гріву для мешканців Ірпеня і 
гостей. Там можна не тільки 
зігрітися, а й отримати першу 
необхідну допомогу, випити 
гарячого чаю з бутерброда-
ми.
За повідомленням заступ-

ника головного лікаря медич-
ної частини в Ірпені Володи-
мира Левчука, постраждалих 
від обмороження не було, 

але сталося кілька випадків 
переохолодження людей. Із 
християнської місії доставили 
чоловіка-«безхатченка» з пе-
реохолодженням, який зараз 
перебуває у відділенні лікар-
ні у задовільному стані.
Володимир Левчук звер-

нув увагу, що в цьому році, 
на відміну від минулих ро-
ків, завдяки інформованості 
населення про наближення 
циклону, люди утримувалися 
від поїздок і не наражалися 
на небезпеку. Намагалися 
знаходити теплі місця й ті 
верстви населення, що тим-
часово мають несприятливі 
життєві умови.

Олена ВІТЕР

НА КОНТРОЛІ

КОМУНАЛЬНИЙ МІСЯЦЬ (грудень 2016 р.)

КП «УЖКГ «Ірпінь»
Дільниця електричних 
мереж

– відновлено освітлення по 
вул. Личака, Озерній, Гуцала;

– проведено монтаж ліхта-
рів по вул. Личака та Озерній;

– підключено торгові точ-
ки, сцену, новорічну ялинку 
на вул. Шевченка;

– прикрашено новорічну 
ялинку;

– замінено лампи вулично-
го освітлення;

– виконано ремонт двох 
кабелів електричного живлен-
ня будинку по вул. Садовій, 
69;

– виконано ремонт ліній 
вуличного освітлення після 
короткого замикання;

– ремонт ПВ освітлення по 
вул. Лисенка і Сковороди;

– виконано роботи згідно зі 
зверненнями громадян.
Дільниця експлуатації 
ліфтів

– замінено підвісний ка-
бель ліфта – вул. Соборна, 
107 (І під’їзд);

– замінено редуктор РГЛ-
160 обмежувача швидкості 
в ліфті – вул. Соборна, 146 
(І під’їзд);

– замінено плати гальм лі-
фту – вул. Грибоєдова, 26;

– замінено балки дверей 
кабіни ліфта – вул. Северинів-
ська, 131 (І під’їзд);

– замінено електричні дви-
гуни АН-160 – вул. Садова, 69 
(І та ІІ під’їзди);

– виконано роботи згідно зі 
зверненнями громадян.
Сантехнічна дільниця

– виконано ремонт системи 
центрального опалення (руш-

никосушарка) – вул. Авіа-
констр. Антонова, 4-а;

– замінено ділянку труби 
холодного водопостачання з 
підвалу через перекриття у кв. 
1 – вул. Привокзальна площа, 
4;

– встановлено запірну ар-
матуру – вул. Привокзальна 
площа, 4;

– ремонт і встановлення 
приладу опалення в під’їзді – 
вул. Соборна, 107 (І під’їзд);

– ремонт каналізаційного 
лежака в підвальному примі-
щенні – вул. Ярославська, 10 
(І під’їзд)

– ремонт сталевого ра-
діатора – вул. Гагаріна, 15 
(І під’їзд); 

– виконання заявок згідно 
зі зверненнями громадян.
Дільниця санітарної очи-
стки

– прибирання прибудинко-
вих територій (контейнерних 
майданчиків) – будівельне 
сміття та негабарити (110 м3);

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

– вивезення рідких стоків 
від приватного сектору та 
юридичних осіб;

– робота контролерів із 
приватним сектором, укла-
дання угод, робота з боржни-
ками; кількість укладених угод 
– 78 шт., рознесено квитанцій 

– 321 шт., рознесено актів – 
122 шт., пройдено 60 вулиць.
Дільниця комплексного 
прибирання.

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

– поточне миття сходових 
клітин;

– очищення прибудинко-
вих територій від снігу;

– посипка прибудинкових 
територій піщано-соляною су-
мішшю.
Розрахунковий відділ

– кількість укладених угод 
– 68;

– кількість квартир, які оп-
латили борг – 65;

– загальна сума оплачено-
го боргу – 62 416,97 грн.
Дільниця благоустрою 
міста

– прибирання після сніго-
паду майданчиків та вулиць 
центру міста щодня (біля 
«Еко-маркету», на автовокзалі, 
вул. Алієвої, привокзальних 
територіях) – чистка снігу ме-
ханізована та вручну, посипка 
поверхонь протиожеледними 
матеріалами;

– прибирання та чищення 
38 автозупинок від снігу;

– сухе прибирання вулиць 
міста за днями тижня; 

– прибирання сміття з пар-
кових урн з навантаженням 
та вивозом на сміттєзвалище 
(101 урна).
Дорожньо-експлуатаційна 
дільниця

– виконано чистку та по-
сипку доріг і тротуарів по мі-
сту;

– виконано чистку зливової 
каналізації по вулицях міста;

– встановлено прилад при-
мусового зниження швидкості;

– встановлено дорожні зна-
ки.
Ремонтно-будівельна 
дільниця

– виконано ремонт, за-
склення дверей пожежних схо-
дів – 9 шт.;

– закінчено ремонт в І-ІІІ та 
V під’їздах – вул. Шевченка, 7;

– встановлено металевий 
поручень – вул. Шевченка, 3-а 
(IV під’їзд);

– розпочато ремонт в 
під’їзді – вул. Гагаріна, 36;

– виконано ремонт покрів-
лі будинку – вул. Громадян-
ська, 6, Миру, 10, Полтавська, 
70, Котляревського, 65; 

– ремонт тамбурних две-
рей – вул. Ветеранів Афганіс-
тану.

КПП «Теплоенерго-
постач»

Триває опалювальний пе-
ріод 2016-2017 рр. Теплопо-
стачання подається залежно 
від температури навколиш-
нього повітря, згідно з тем-
пературним графіком роботи 
котельні. Введені в дію 27 ко-
телень працюють у штатному 
режимі.

КП «ірпінь- 
зеленбуд»

– щоденне утримання, впо-
рядкування та обслуговування 
зелених зон міста (парк ім. В. 
Правика, «Дубки», «Централь-
ний», «Покровський», сквер 
ім. В. Сидорука, ім. З. Аліє-
вої, Алея Героїв АТО, стадіон 
«Чемпіон»);

– видалення аварійних су-
хостійних дерев, санітарна 
обрізка, кронування за заява-
ми громадян;

– щоденне прибирання 
снігу в парках і скверах.

В Ірпені і по всій Україні масово 
закриваються ФОПи

Якщо ви ФОП на загальній системі, то з 1 січня 2017 р. 
вам необхідно буде сплачувати за нього, незалежно від 
того, проводите ви підприємницьку діяльність чи тримаєте 
його просто про всяк випадок. Загалом протягом року ви 
втратите від 4224 до 8448 грн (залежно від групи спроще-
ної системи оподаткування на сплату єдиного соціального 
внеску). А для багатьох дрібних підприємців таку суму в 
умовах кризи знайти буде непросто.
Мова про зміни до Закону про єдиний внесок на за-

гальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). 
Через це нововведення українські приватні підприємці, які 
мають бізнес, зареєстрований як фізична особа – підпри-
ємець (ФОП), але тимчасово з якихось причин не ведуть 
підприємницьку діяльність, змушені терміново ліквідувати 
свої маленькі бізнеси, щоб не платити податки за «повітря».
Непрацюючим ФОПам набагато простіше закритися, 

ніж платити податок з неіснуючого прибутку, і держава не 
могла не передбачити таку тенденцію. Але навіщо владі 
потрібна така «чистка» мертвих ФОПів?
Логіка влади зрозуміла: отримати більше податкових 

надходжень до бюджету в 2017-му. Ймовірно, тому ініці-
ативу проявили під кінець року – не всі бажаючі закрити 
ФОП встигли зробити це за три робочих дні, які залиша-
лися в 2016 р. Зрозуміло, що після таких кроків більшість 
ФОПів підуть у тінь.
Про це активно пишуть у соцмережах дрібні підприєм-

ці. «От скажіть, у чому глобальний сенс цієї новації? Кому 
заважає “висячий” нульовий ФОП, без доходу, який ні в 
держави, ні у платника податків їсти не просить, один звіт 
на рік – і все, – обурюється адвокат Євгенія Закревська на 
своїй сторінці у Фейсбуці. – А в будь-який момент якась 
діяльність почалася чи відновилася, виставив рахунок, кап-
нули грошики – ЗАПЛАТИВ ПОДАТОК, і за підсумками мі-
сяця – той же ЄСВ, здав звіт і все... Тепер поріг повернення 
в бізнес ПО-БІЛОМУ для “висячого” ФОПа – нульовий. У 
банках навіть “висять” без оборотів рахунки, відновити од-
нієї анкетою з актуалізацією даних можна... А це відразу ж 
– нехай невеликі, але податкові надходження... Навіщо за-
раз створювати платникам податків, реєстраторам і подат-
ківцям ці труднощі, а в майбутньому – додатковий бар’єр 
для початку діяльності ПО-БІЛОМУ і сплати податку? Ось 
зуб даю, ФОП, який закрився, вам точно нічого не запла-
тить... і ЄСВ в тому числі, а коли буде варіант щось купити, 
продати, надати послугу – людина зробить це за готівку».

Олена ВІТЕР

Фото: В. Шилов
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 
І СОЦДОПОМОГАІ СОЦДОПОМОГА
Ст. 7 Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» 
установлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку 
на місяць, становить: з 1 січня – 1544 грн, з 1 травня – 1624 грн, з 
1 грудня – 1700 грн.

Для тих же, хто відноситься до основних соціальних і демо-
графічних груп населення, прожитковий мінімум складатиме:

– дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1355 грн, з 1 травня – 
1426 грн, з 1 грудня – 1492 грн;

– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1689 грн, з 
1 травня – 1777 грн, з 1 грудня – 1860 грн;

– працездатних осіб: з 1 січня – 1600 грн, з 1 травня – 
1684 грн, з 1 грудня – 1762 грн;

– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1247 грн, з 
1 травня – 1312 грн, з 1 грудня – 1373 грн.

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 
СІМ’ЯМ У 2017 РОЦІ
Ст. 9 Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» 

установлено, що рівень забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відпо-
відно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для основних соціальних і демогра-
фічних груп населення становить: для працездатних осіб – 
21%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, 
та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям у 2017 р. не може бути більше ніж 75% від рівня забез-
печення прожиткового мінімуму для сім’ї. Рівні забезпечення 
прожиткового мінімуму для призначення державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 р. 

Категорії громадян
Обсяг допомоги у грн

з січня з травня з грудня

для працездатних осіб (21% 
ПМ для працездатних осіб)

336,00 353,64 370,02

для осіб, які втратили працез-
датність, та інвалідів (100%)

1247,00 1312,00 1373,00

для дітей віком (85%):

- до 6 років 1266,92 1333,31 1395,02

- від 6 до 18 років 1579,22 1661,50 1739,10

-від 18 до 23 років (за умови 
навчання)

1496,00 1574,54 1647,47

доплата на дітей:

- від народження до 13 років 250,00 250,00 250,00

- від 13 до 18 років 500,00 500,00 500,00

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З 
ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА 2017 РІК
Законом України «Про державну соціальну допомогу ін-

валідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначне право на 
матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного 
бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства 
та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соці-
альної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Роз-
мір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам у 2017 р. розраховується з урахування норм 
вищезазначеного Закону та ст. 7 Закону України «Про Дер-
жавний бюджет на 2017 рік» з урахування норм постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі пи-
тання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами).

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 
та дітям з інвалідністю

Категорії громадян
Обсяг допомоги у грн

з січня з травня з грудня

інвалідам з дитинства І групи підгру-
пи А з надбавкою на догляд

2561,90 2695,40 2821,10

інвалідам з дитинства І групи підгру-
пи Б з надбавкою на догляд

1870,50 1968,00 2059,50

інвалідам з дитинства ІІ групи 1247,00 1312,00 1373,00

інвалідам з дитинства ІІІ групи 1247,00 1312,00 1373,00

на дітей з інвалідністю 1247,00 1312,00 1373,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 
6 років з надбавкою на догляд

2227,90 2344,40 2453,10

на дітей з інвалідністю до 6 років з 
надбавкою на догляд

1550,40 1631,40 1707,10

на дітей з інвалідністю  підгрупи А 
від 6 до 18 років з надбавкою на 
догляд

2561,90 2695,40 2821,10

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з 
надбавкою на догляд

1717,40 1806,90 1891,10

на дітей з інвалідністю, захворюван-
ня яких пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою

1309,35 1377,60 1441,65

на дітей з інвалідністю підгрупи 
А, захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою до 6 
років з надбавкою на догляд

2664,35 2803,60 2933,65

на дітей з інвалідністю, захворюван-
ня яких пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою до 6 років з надбавкою 
на догляд

1986,85 2090,60 2187,65

на дітей з інвалідністю підгрупи 
А, захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою від 6 
до18 років з надбавкою на догляд

2998,35 3154,60 3301,65

на дітей з інвалідністю, захворюван-
ня яких пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою від 6 до 18 років з 
надбавкою на догляд

2153,85 2266,10 2371,65

РОЗМІРИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДЕРЖДОПОМОГ НА 2017 РІК

Види державної допомоги
Обсяг допомоги у грн

з січня з травня з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю і 
пологами:

400,00 421,00 440,50

Допомога при народженні дитини:

- одноразова виплата 10320,00 10320,00 10320,00

- щомісячна виплата 860,00 860,00 860,00

Допомога на дітей одиноким 
матерям:

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 
100% прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку та середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців

- на дітей віком до 6 років 1355,00 1426,00 1492,00

- на дітей віком від 6 від 18 років 1689,00 1777,00 1860,00

- на дітей віком від 18 до 23 років 1600,00 1684,00 1762,00

Допомога на дітей, над якими вста-
новлено опіку чи піклування:

   

-на дітей віком до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00

-на дітей віком від 6 від 18 років 3378,00 3554,00 3720,00

Тимчасова державна допомога 
дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів:

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 
50% прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку та середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців

- на дітей віком до 6 років 677,50 713,00 746,00

- на дітей віком від 6 від 18 років 844,50 888,50 930,00

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування:

- на дітей віком до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00

- на дітей віком від 6 від 18 років 3378,00 3554,00 3720,00

- на дітей віком від 18 до 23 років 3200,00 3368,00 3524,00

Щомісячна грошова допомога ма-
лозабезпеченій сім’ї, яка проживає 
з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу

1544,00 1624,00 1700,00

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ ІНФОРМУЄ

Новий очільник 
податківців
Нещодавно колективу працівників 
Ірпінського відділення Вишгородської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області 
в. о. начальника Вишгородської ОДПІ 
Оксана Міюц представила керівника 
Ірпінського відділення Вишгородської 
ОДПІ Дмитра ШАПОВАЛОВА.

Пані Міюц зазначи-
ла, що Дмитро Шапо-
валов зарекомендував 
себе як професійний 
і фаховий керівник, 
здатний до результа-
тивної роботи. Також 
Оксана Міюц заува-
жила, що ми живемо 
у надскладний час і, 
звісно, без реформ 
не варто сподіватися 
на розвиток, тому на 
нас чекають великі 
зміни не лише в адмі-
ніструванні податків, 
а й у відносинах з біз-
несом. Тож головне, 
що ми маємо зробити, 

– це змінити ментальність і працівників фіскальної служ-
би, і бізнесу, а також ліквідувати будь-які можливості для 
корупції. 
Зі свого боку Дмитро Шаповалов подякував за високу 

довіру і запевнив присутніх у розумінні завдань, які по-
ставлені перед працівниками фіскальної служби. Він наго-
лосив, що своїм першочерговим завданням на цій посаді 
бачить вдосконалення форматів роботи податківців, до-
тримання принципу партнерства і довіри у роботі із сум-
лінними платниками, підвищення ефективності і системи 
протидії тіньовому сектору економіки.

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 
Фото Володимира ШИЛОВА

Що там чути про Що там чути про 
перспективи перспективи 
ДРУКОВАНОЇ ПРЕСИ?ДРУКОВАНОЇ ПРЕСИ?
Напередодні нового року біля 
Майдану на двох ларьках (що-
найменше на двох!), які прода-
вали пресу і канцелярію, з’яви-
лися картонки, де від руки було 
нашкрябано: «Не працюємо».

«Гм… Мабуть, свята…», – поду-
мав я і пішов далі повз те місце, де 
час від часу за своєю ретроградною 
звичкою купував почитати щось пе-
ріодичне, що хрустить паперовими 
сторінками.
Свята минули. І ось учора я знову 

опинився в тому ж місці, де знайомі ларьки тепер уже зда-
леку сяяли яскравими оновленими вітринами.
Моя цікавість швидко змінилася на скорботу, коли за-

мість знайомих нечисленних газет і журналів я побачив 
ряди пляшок із пивом, слабоалкоголкою і добіркою всіх 
популярних сортів цигарок. Все, що душа побажає…
Добре, коли є вибір! Не знайшов улюбленого журналу – 

не біда, «бахни» пивка з цигарочкою, і життя налагодиться.
Пригадую, як в СРСР мірялися рейтингами «читаючих 

націй», де, звісно, «радянські люди» виявлялися найбільш 
читаючими на планеті. Що ж, може бути. Принаймні, су-
часна прогресивна студентська молодь при аналізі тодіш-
ніх пресових видань дає досить високі позитивні оцінки 
«Роман-газеті» чи журналу «Сельская молодежь» (особливо 
кінця 1980-х). Та й вибрати було з чого.
А що ж сьогодні? Нові суспільні пріоритети, нові рей-

тинги…
Мабуть, симптоматично, що саме вчора Всесвітня орга-

нізація охорони здоров’я оприлюднила інформацію про 
витрати світової економіки на ліквідацію наслідків тютю-
нопаління. Вони становлять 1 трлн доларів щороку. Ціка-
во, що у світових рейтингах, у першій 10-ці, знову – ми. За 
обсягами того самого паління і витрат на лікування… І що 
тепер з усім цим робити? Коли нема чого читати, лишаєть-
ся хіба що йти по пивце у той-таки ларьок – підвищувати 
рейтинги. Маємо ж ми бути хоч у чомусь першими…  

Андрій СНІЖКО

Стартувала деклараційна 
кампанія – 2017 

Із 1 січня 2017 року розпочалася кампанія деклару-
вання доходів, отриманих фізичними особами – плат-
никами податків у звітному 2016 році. 
Насамперед, слід зазначити, що звітування про отри-

мані у 2016 р. доходи фізичні особи повинні здійснювати 
за новою формою податкової декларації про майновий 
стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 
02 жовтня 2015 року №859», зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – 
наказ №821). 
У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи 

фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та скасуванням 
підпункту «є» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу 
України від 2.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповнен-
нями (далі – ПКУ), у платників податку, які отримували 
доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі, 
визначеному п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 ПКУ, за результатами 
2016 р. не виникає обов’язку щодо подання Декларації. 
Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спро-

щену систему оподаткування, з 1.01.2016 авансові платежі 
з ПДФО розраховують і сплачують згідно з фактичними 
даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кож-
ного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступно-
го за кожним календарним кварталом, тобто до 20 квітня, 
до 20 липня і до 20 жовтня. При цьому авансовий платіж 
за четвертий календарний квартал не розраховується та не 
сплачується (п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ). 
Податкова декларація про майновий стан і доходи 

фізичними особами-підприємцями подається протягом 
40 календарних днів, що настають за останнім календар-
ним днем звітного року, тобто до 9 лютого 2017 р. 
Детальніше читайте на сайті: theirpin.city.

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС 
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НЕСПОКІЙНІ 17-ТІ РОКИ: НЕСПОКІЙНІ 17-ТІ РОКИ: 
історичні паралеліісторичні паралелі

Що відбувалося 
у світі у 17-ті роки 
різних століть? Чи є 
в них посили до нас 
– сучасних? Легкий 
екскурс – лише 
хронологічна спроба 
зав’язати вузлики на 
пам’ять. 

1017
Рівно тисячу років тому у 

граді стольному Києві не мо-
жуть між собою розібратися 
сини Володимира Великого. 
Битва не на жарт розгорта-
ється навколо питання: кому 
належить київський престол. 
Після битви під Любичем Київ 
опиняється в руках Ярослава, 
якого потім назвуть Мудрим, 
а Святополк тікає в Польщу 
(тобто в Європу). Вважається, 
що цього року було закладе-
но Софійський Собор. 

1117
Саме в цьому році розпа-

люється відкрита ворожнеча 
за Волинь між Володимиром 
Мономахом (реформатором 
– автором однойменного 
статуту) і волинським князем 
Ярославом Святополковичем. 

1217 
Період міжусобиць і роз-

дробленості. Від Русі відо-
кремлюються Новгородська 
республіка і Володимиро-Су-
здальське князівство. Польща 
також переживає етап роз-
дробленості. 

1317 
Більшість українських зе-

мель – у складі Великого кня-
зівства Литовського, Руського 
і Жемайтійського. На цьому 
тлі у 1317 р. виникає окрема 
митрополія, яку освятив Кон-
стантинопольський патріарх 
Йоганн ХІІІ Добрий. 

1417 
Перші згадки про козаків 

– самоврядні воєнізовані чо-
ловічі громади, які заснували 
свої поселення між Дніпром 
і Доном – у Дикому полі. У 
цей час Україна подрібле-
на між Ордою, Польщею, 
Московією. Для Європи цей 
рік визначальний тим, що 
церковний собор у Констанці 
поклав край Великій Схизмі 
і ввів єдиноначалля: замість 
декількох пап обрано єди-
ного – Мартіна V. Той самий 
собор виніс вирок Яну Гусу 
як єретику – на спалення, і 
того ж дня було здійснено 
страту. А з точки зору логіки 
філософ сповідував абсо-
лютно правильні речі: гріх 
брати платню з бідних за 
справляння релігійних треб; 
священику потрібно рівно 
стільки, скільки необхідно на 
достатнє задоволення своїх 
життєвих потреб; не можна 
сліпо довіряти церкві; влада, 
що порушує Божі заповіді, не 
може бути визнана як та, що 
від Нього; несправедливий 
багатій є злодієм тощо. 

1517 
Про українські землі, а 

саме про історію і географіч-
ні межі, повідав світу краків-
ський канонік Матвій Мєхов-
ський у дослідженні «Трактат 
про дві Сарматії». У цьому 
році помирають дві визначні 

для України постаті. Михай-
ло Вишневецький поліг у бо-
ротьбі з татарами, дід Дми-
тра Вишневецького-Байди, 
який був обраний гетьманом 
ще у 1513 р. Пішов із життя 
відомий поет Павло Русин, у 
чиєму творчому доробку на-
раховується понад 4 тис. вір-
шів. Його часто відносять до 
польської поетичної школи. 
Але відомо, що родом Павло 
був із Лемківщини і завжди 
наголошував на своєму ру-
синському походженні. 
У 1517 р. козаки на чолі з 

отаманом Іваном Покотило 
здійснили похід на фортецю 
Акерман (м. Білгород-Дні-
стровський), яка на той час 
була одною з наймогутніших 
на кордоні Османської імпе-
рії у північному Причорно-
мор’ї. 
У Європі цей рік започат-

кував еру Реформації після 
того, як доктор богослов’я 
Мартін Лютер за допомогою 
цвяхів прибив до входу в Зам-
кову церкву в м. Віттенберг 
свої 95 тез, розбивши вщент 
практику католицької церкви 
та її зловживання, особливо 
на продажу індульгенцій. 
Росії ж не дає спокою укра-

їнська земля, навколо якої 
виникають постійні напру-
ження з Польщею і Литвою. 
У 1517 р. правитель Московії 
Василій ІІІ підписує договір 
з Тевтонським орденом на 
випадок війни з Польщею і 
Литвою. 

1617
Запорізька Січ перетворю-

ється не лише на військову, 
але й на політичну силу, з 
якою необхідно рахуватися. 
Цього року підписано Віль-
шанську угоду між козаць-
кою старшиною і польською 
шляхтою. У 1617 р. сейм 
затвердив реєстрове військо 
в кількості 1000 чоловіків. 
За Раставицькою угодою 
1619 р. реєстр установлював-
ся в 3000 чоловіків. Це було, 
перш за все, політичне рішен-
ня, що в подальшому спричи-
нило розкіл між вільним і ре-
єстровим козацтвом. До речі, 
всі ці події стали предтечею 
Гетьманщини. Ще задовго 
до 1648 р. семигородський 
князь говорив, що «козаць-
кий народ може відділитись 
від Польщі і збудувати окре-
му республіку, якщо тільки 
знайде для своїх змагань ро-
зумного і шляхетного вождя й 
ініціатора».
Швеція і Росія вступають 

в активну фазу протистояння 
(війна 1613–1617 рр.) щодо 
панування у Східній Європі. 
У 1617 р. за посередниц-
тва Англії було підписано 

шведсько-російський мир-
ний договір, за яким Росія 
повернула собі Новгород і 
деякі дрібніші міста, а Швеція 
зберегла за собою узбережжя 
Фінської затоки від Нарви до 
Корели. 
Європейські велетні ак-

тивно колонізують світ. Саме 
цього року до південноаме-
риканських провінцій Іспанії 
додаються нові: Ріо-де-ла-
Плата (сучасна Аргентина) і 
Гуаіра (Сучасний Парагвай). 

1717 
На українських землях, 

особливо Правобережжі (під 
Польщею) розпалюються 
протиріччя між поляками й 
українцями. Сейми позбави-
ли православних права брати 
участь у сеймових комісіях 
і трибуналах. Сейм 1717 р. 
навіть ухвалив закрити всі 
православні церкви. Право-
славні єпархії силоміць пе-
ретворювалися на уніатські. 
Саме цього року в хроніках 
згадується гайдамацький рух. 
Для перших його проявів ха-
рактерними були соціальні 
вимоги. Вдаючись до сти-
хійних протестів, гайдамаки 
виступали проти соціальної 
кривди – зубожіння одних і 
необмеженого збагачення ін-
ших, принизливого кріпацтва 
й обтяжливих повинностей. 
Гайдамацький рух поповню-
вався за рахунок селян на 
чолі з вільними козаками. 
У Європі після захоплення 

Євгенієм Савойським Белгра-
да послаблюються позиції 
турків на європейському пів-
денному сході. А в Лондоні 
масонські клуби об’єдналися 
в єдину масонську ложу, як 
отримала назву Велика ложа. 
На європейській арені де-

монструє свої м’язи Росія. Хто 
буде грати основну скрипку 
у Східній Європі (і це вже не 
вперше) визначається у Ве-
ликій Північній війні (1700–
1721) між Швецією і Росією. 
Європа розкололася на та-
бори підтримки ворогуючих 
сторін. 
Взагалі 1717-й – це рік ло-

кальних військових конфлік-
тів на тлі війни між Росією і 
Швецією і дипломатичних 
перемог Росії на чолі з Пе-
тром І. Петро неодноразово 
їздив за кордон для зустрічей 
зі своїми союзниками і ве-
дення переговорів із глава-
ми найбільших європейських 
держав. Він з’ясував, що За-
хідна Європа в цілому налаш-
тована досить вороже щодо 
Росії, але в той же час добре 
зрозумів, що, граючи на про-
тиріччях між західноєвропей-
ськими державами, можливо 
знайти підтримку в майбутніх 

мирних переговорах зі Шве-
цією. У серпні 1717 р. був 
підписаний Амстердамський 
договір між Росією, Фран-
цією і Пруссією про взаємні 
гарантії територіальних во-
лодінь. За цим договором 
Росія і Пруссія визнавали 
підсумки війни «за іспанську 
спадщину», а Франція давала 
зобов’язання визнати ті дого-
вори, які будуть підписані піс-
ля закінчення Північної війни. 
Амстердамський договір за-
безпечив Росії французький 
нейтралітет на заключному 
етапі Північної війни.

1817 
Рік остаточного знищення 

козацтва, коли Бузьке козаць-
ке військо було перетворе-

но на військове поселення, 
що викликало повстання. 
Розправа з козаками була 
надзвичайно жорстокою, ба-
гатьох із них порубали ша-
блями, втопили в Південному 
Бузі, засікли батогами. Ініці-
аторів повстання заслали до 
Сибіру. 
У Перемишлі було створе-

но учительську семінарію, в 
Одесі – Рішельєвський ліцей, 
у Харкові – духовну семіна-
рію та започатковано газе-
ту «Харьковские известия». 
Натомість було закрито Ки-
єво-Могилянську академію 
(1659–1817), засновником 
якої був Петро Могила. На її 
основі було створено духов-
ну академію. 
У Європі цей рік позначив-

ся як початок періоду після-
наполеонівського розподілу. 
За результатами Віденського 
конгресу (1815 р.) Росії було 
надано велику частину Вар-
шавського герцогства і доз-
волено залишити собі Фін-
ляндію, яку вона завоювала у 
Швеції в 1809 р. Іншу частину 
Польщі було передано Прус-
сії, до якої відійшли також 

Алла БАГІРОВА

частина Саксонії, м. Данциг, 
Вестфалія і Шведська Поме-
ранія. А російський імпера-
тор Олександр I ставав спад-
коємним королем Польщі.
На руїнах Священної 

Римської імперії постав 
Німецький союз у складі 
35 державних утворень – 
одна імперія (Австрійська), 
п’ять королівств (Пруссія, 
Саксонія, Баварія, Ганновер, 
Вюртемберг), герцогства і 
князівства, а також чотири мі-
ста-республіки (Франкфурт, 
Гамбург, Бремен і Любек). 
Головою Німецького союзу 
до 1866 р. залишався імпера-
тор Австрії.
Контроль над політичним 

устроєм Європи здійснював 
Священний союз, утворений 
у 1815 р., до якого увійшли 
прусський король Фрідріх 
Вільгельм III, австрійський ім-
ператор Франц I і російський 
імператор Олександр I. Зго-
дом до конгресу приєдналась 
Франція і майже всі європей-
ські держави. Відмовились 
підтримати Священний союз 
Великобританія, Туреччина і 
Папська держава.

1917 
Черговий переділ зон 

впливу в результаті Першої 
світової війни. Лютнева ре-
волюція та більшовистський 
переворот у Росії. Націо-
нально-визвольні перегони 
в Україні та спроба державо-
творення. 
Перша світова в розпалі. 

На початок 1917 р. найкри-
тичнішим було становище 
країн австро-німецького бло-
ку і Росії. Майже половина 
армій була виведена з ладу, 
стратегічні резерви закінчу-
валися, валовий збір зерно-
вих скоротився удвічі, змен-
шились розміри посівних 
площ. Німеччина опинилась 
в економічній блокаді. Англія 
зайняла майже всі її колонії. 
У 1917 р. основні події роз-
горталися на Західному й Іта-

лійському фронтах. Навесні 
французька армія спробува-
ла прорвати оборону німців 
на Західному фронті. США 
зрікаються нейтралітету, ро-
зуміючи, що можуть не встиг-
нути вклинитися в остаточний 
переділ світу, й оголошують 
війну Німеччині. Наприкінці 
року Росія визнає суверенітет 
Фінляндії і право Польщі на 
самовизначення. 
Економічний колапс в Ро-

сії призводить до повалення 

самодержавства в результаті 
Лютневої революції. Після 
невдалого заколоту Корні-
лова Росію проголошують 
республікою на чолі з Олек-
сандром Керенським. Воло-
димир Ленін повертається до 
Петрограду і починає підго-
товку до жовтневого перево-
роту. Більшовицький перево-
рот, що відбувся 25 жовтня, 
остаточно змінює розклад 
політичних і військових сил 
на міжнародній арені. Уряд 
більшовицької Росії направ-
ляє послам країн Антанти 
(Великобританії, Франції, 
США) та ряду інших країн 
ноту з пропозицією про ого-
лошення перемир’я на всіх 
фронтах і початку перегово-
рів про мир. Не отримавши 
відповіді, радянський уряд 
оголошує підготовку до сепа-
ратних мирних переговорів з 
Німеччиною, яка терпить по-
разки на фронтах. 
Зміна світового порядку і 

воєнний хаос дають можли-
вість і в українських землях 
здійснити давню мрію про 
незалежність. У березні ство-
рено Українську Центральну 
Раду. Розпочинаються пере-
мовини із російською сто-
роною про статус України. 
Спроба більшовицького пе-
ревороту в Києві, який було 
придушено. Прийнятими Уні-
версалами підтверджується 
автономність України у складі 
Росії. Попри спроби встано-
вити більшовицький режим, 
Україна проголошується на-
родною республікою. Дії но-
вого керівництва Росії щодо 
України все глибше розділя-
ють держави. Уряд УНР все 
більше схиляється до відсто-
ювання незалежності. Осо-
бливо після того, як у грудні 
в Харкові відбувається з’їзд 
рад, який проголошує Украї-
ну Республікою Рад робітни-
чих, солдатських і селянських 
депутатів, визнає її федера-
тивною частиною Російської 
Республіки, поширивши на 
неї чинність ленінських де-
кретів. Тоді ж Центральна 
Рада отримала урядову теле-
граму з Петрограда від Воло-
димира Леніна і Лева Троць-
кого, в котрій більшовицькі 
лідери Росії зазначили, що 
Раднарком «...визнає Україн-
ську Народну Республіку, її 
право цілком відокремитися 
від Росії... зараз же, без обме-
ження та безумовно». Водно-
час до Центральної Ради було 
висунуто ультимативні вимо-
ги пропустити більшовицькі 
війська на Південний фронт 
для боротьби з Каледіним, не 
пропускати білогвардійські 
війська, що рухаються на Дон 
і Урал та припинити роззбро-
єння радянських військ та 
Червоної гвардії. Цей ульти-
матум, що був розцінений як 
втручання у внутрішні справи 
УНР, був відкинутий з’їздом 
Рад селянських, робітничих 
і солдатських депутатів, що 
пройшов 20 грудня, і Росія 
для наведення «революцій-
ного порядку» кинула проти 
УНР 30-тисячне угрупован-
ня Червоної Армії на чолі 
з В. Антоновим-Овсієнком, 
О. Єгоровим і М. Муравйо-
вим. Відхилення ультиматуму 
українською стороною стало 
приводом до першої україн-
сько-російської війни. 

9 березня 1617 р. підписаний Столбовський мирний договір між Україною і Швецією

Українська революція 1917 – 1921 рр.

Яким буде 2017 рік для України? 
Астролог міжнародної категорії 

Олена Осипенко (м. Ірпінь) обіцяла, що 
2016 рік для України буде складним і 
нестійким, але початок 2017-го знаме-
нується змінами на краще. Пані Осипен-
ко віщує численні реформи і поліпшення 
економічних показників. За її словами, вже в 
лютому для України почнеться нове життя. А в 2018 році 
Україну чекає значний стрибок у фінансовій сфері.
Звісно, події можуть розгортатися за різними сценарі-

ями, однак те, що треба бути готовим і до критичних си-
туацій, і до особистісних змін і постійного саморозвитку – 
однозначно. Приймати усі труднощі гідно і виходити з них 
сильнішими. І, можливо, змінити цю тисячорічну традицію 
неспокійних 17-х?
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ТЕЛЕПРОГРАМА 16 – 22 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 16 – 22 СІЧНЯ

УТ-1
Профiлактика.
15.00 Новини.
15.20 Фольк-music.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.30 Твiй дiм 2.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Перша шпальта.
19.55 Вересень.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Т/с «Роксолана».
4.50 Свiтло.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй 
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Вечiрнiй квартал».
14.05 Бойовик «Мiцний 
горiшок». (2 категорiя).
16.45 «ТСН».

17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiцний 
горiшок 2». (2 категорiя).
22.30 «Свiт навиворiт 8».
23.35 Х/ф «Шерлок: Етюд 
у рожевих тонах». (2 
категорiя).
1.25 «Свiт навиворiт 8».
2.15 «ТСН».
2.45 Х/ф «Шерлок: Етюд 
у рожевих тонах». (2 
категорiя).
5.45 «Служба Розшуку 
Дiтей».

Інтер
5.50 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 Т/с «Секта», 1-3 с.
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Секта», 4 с.
13.35 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Анна-
детектив». (2 категорiя).
0.55 Т/с «Бiла королева». 
(3 категорiя).
3.00 «Ризиковане життя. 
Вода».
3.40 Х/ф «Сiм днiв до 
весiлля».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
5.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.
6.50 Ранок з Україною.
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
12.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
13.50 Т/с «Буде свiтлим 
день», 1 с.
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Буде свiтлим 
день».
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
6 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто», 11 i 12 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (2 категорiя).
1.30 Подiї.
2.20 «Говорить Україна».
3.20 Зоряний шлях.

СТБ
7.10 «Все буде добре!»
9.15 Х/ф «Розум i 
почуття».
12.20 Х/ф «Дiвчата».
14.15 «Битва 
екстрасенсiв».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Україна має 
талант! 7».
22.00 «Вiкна-Новини».

22.45 «Україна має 
талант! 7».
23.00 Т/с «Коли ми 
вдома».
0.00 «Х-Фактор 7».
3.00 «Найкраще на ТБ».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.35 М/с «Турбо».
6.05 Kids̀  Time.
6.10 М/с «Турбо».
6.55 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
7.50 Kids̀  Time.
7.55 М/ф «Феї: Чарiвний 
порятунок».
9.30 Х/ф «Ледi-яструб».
11.50 Х/ф «Хронiки 
Нарнiї: Пiдкорювач 
Свiтанку».
14.00 Х/ф «Темний свiт». 
(2 категорiя).
16.00 Х/ф «Темний свiт: 
Рiвновага». (2 категорiя).
18.00 Абзац.
19.00 Ревiзор.
21.55 Пристрастi за 
ревiзором.
0.20 Х/ф «Перемагаючи 
час».

ICTV
6.15 Служба розшуку 
дiтей.
6.20 Дивитись усiм!
7.10 Факти.
7.50 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.05 Х/ф «Дитсадковий 
полiцейський».
12.45 Факти. День.

13.20 Х/ф «Дитсадковий 
полiцейський».
13.40 Х/ф «Повернення 
Супермена». (2 
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Повернення 
Супермена». (2 
категорiя).
16.55 Х/ф «Черепашки-
нiндзя». (2 категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Смертельна 
зброя». (2 категорiя).
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя». (2 категорiя).
22.35 Свобода слова.
0.40 Х/ф «Селфлес. 
Цiна безсмертя». (2 
категорiя).
2.35 Т/с «Лас-Вегас 2». (2 
категорiя).
3.15 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Х/ф «Пiрати семи 
морiв: Чорна борода».
12.05 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Д/ф «Помста 
природи».
20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбiв 
Угарiта». (2 категорiя).
21.55 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробницi 
Ехнатона». (2 категорiя).

23.50 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого». (2 
категорiя).
1.15 Т/с «Загублений 
свiт».
2.05 Х/ф «Чотири листи 
фанери».

НТН
5.25 Т/с «Мережева 
загроза». (2 категорiя).
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
10.10 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
11.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
15.35 Т/с «Служба 
розслiдувань». (2 
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно». 
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
2.30 «Свiдок».
3.05 «Випадковий 
свiдок».
3.15 «РечДОК».
3.40 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.00 «Правда життя. 
Професiї».

ПОНЕДІЛОК, 16 січня

ВІВТОРОК, 17 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.40 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Новини. Спорт.
9.15 Про головне.
9.50 Україна на смак.
10.25 Х/ф «Цiна людини».
12.30 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
14.00 Книга.ua.
14.30 Вересень.
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Театральнi сезони.
15.55 Спогади.
16.25 Мистецькi iсторiї.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Я там був не 
з власної волi». Фiльм 1. 
«Окупацiя».
19.55 Нашi грошi.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 З перших вуст.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Надвечiр̀ я. Долi.

3.00 Вiра. Надiя. Любов.
3.55 Вiкно до Америки.
4.15 Т/с «Анна Пiль».
5.00 Про головне.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй 
квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Вечiрнiй квартал».
14.15 Бойовик «Мiцний 
горiшок 2». (2 категорiя).
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiцний 
горiшок 3: Вiдплата». (2 
категорiя).
22.40 «Свiт навиворiт 8».
23.45 Х/ф «Шерлок: 
Слiпий банкiр».
1.35 «Свiт навиворiт 8».
2.25 Х/ф «Шерлок: Слiпий 
банкiр».
5.25 «Служба Розшуку 
Дiтей».
5.30 «Ескiмоска 2: 
Пригоди в Арктицi».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай 
одружимося».

11.20 Т/с «Анна-
детектив». (2 категорiя).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Анна-
детектив». (2 категорiя).
14.00 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Анна-
детектив». (2 категорiя).
0.55 Т/с «Бiла королева». 
(3 категорiя).
3.00 «Ризиковане життя. 
Кофеманiя».
3.40 Х/ф «Усе можливо».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
16.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
7 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто», 13 i 14 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (2 категорiя).

1.20 Подiї.
2.10 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (2 категорiя).
3.45 Подiї.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).

СТБ
6.35 «Все буде добре!»
8.20 «Зiркове життя».
9.20 «Битва екстрасенсiв 
15».
14.05 Х/ф «Я щаслива». (2 
категорiя).
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
20.00 «Україна має 
талант! 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має 
талант! 7».
0.00 «Х-Фактор 7».

Новий канал
4.00 Зона ночi.
4.10 Абзац.
5.05 Kids̀  Time.
5.10 М/с «Турбо».
6.50 Kids̀  Time.
6.55 Т/с «Клiнiка». (2 
категорiя).
8.10 Київ вдень та вночi.
9.55 Серця трьох.
12.45 Дешево i сердито.
18.00 Абзац.
19.00 Любов на 
виживання.
22.45 Т/с «Гра престолiв». 
(3 категорiя).
0.50 Х/ф «Сомнiя».
2.40 Зона ночi.

ICTV
4.15 Факти.
4.45 Провокатор.
5.30 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.15 Х/ф «Каратель». (2 
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Кров̀ ю i 
потом. Анаболiки». (2 
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська 
оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя 2». (2 категорiя).
23.35 Х/ф «Смертельна 
зброя». (2 категорiя).
1.35 Т/с «Лас-Вегас 2». (2 
категорiя).
3.00 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Помста 
природи».
10.55 «Облом.UA».
11.55 «Вiдеобiмба».
13.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи».
15.45 Х/ф «Нижче нуля». 
(2 категорiя).
17.30 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Д/ф «Помста 
природи».
20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зiрка». (2 
категорiя).

21.55 Х/ф «Гра на 
виживання». (2 
категорiя).
23.40 Х/ф «Дорога без 
вороття». (2 категорiя).
1.10 Т/с «Загублений 
свiт».
2.00 Х/ф «Захар Беркут».

НТН
5.00 Х/ф «Нi пуху, нi 
пера».
6.15 Х/ф «Мiльйон у 
шлюбному кошику».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
11.55 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
15.40 Т/с «Служба 
розслiдувань». (2 
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно». 
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
2.25 «Свiдок».
3.10 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «РечДОК».
4.40 «Легенди 
бандитської Одеси».

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

ВАКАНСІЯ В ІРПЕНІ
Фінансове управління Ірпінської 
міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади: 
начальника відділу аналізу по 
платежах за землю на період від-
пустки по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку

Вимоги до посади:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста;

- стаж роботи – не менше 5 років;
- володіння основними навиками 

роботи на комп’ютері з відповідни-
ми програмними засобами;

- володіння законодавчою і нор-
мативно-правовою базою, що регу-
люють правовідносини у сфері ком-
петенції відділу.
Перелік документів: заява про 

участь у конкурсі, в якій зазнача-
ється про ознайомлення заявника 
із встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на 
службу та проходження служби, за-
повнену особову картку (форма П-2 
ДС) з відповідними додатками, ав-
тобіографія, копію документа, який 
посвідчує особу, копії документів 
про освіту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння вченого звання, при-
судження наукового ступеня, копія 
військового квитка (для військовозо-
бов’язаних), Декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік 
за формою передбаченою Законом 
України «Про запобігання корупції», 
дві фотокартки розміром 4х6 см.
Документи подаються за адре-

сою м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, 
будівля виконавчого комітету Ірпін-
ської міської ради, 4 поверх, кабінет 
66, протягом 30 календарних днів із 
дня опублікування оголошення.

Начальник фінансового 
управління Ірпінської міської ради 

Є.В.Данилюк

ОГОЛОШЕННЯ виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради 
про конкурс експертів, які будуть 
залучені до проведення незалеж-
ної оцінки об’єктів комунальної 
власності
Балансоутримувач – відділ 

культури, національностей та релі-
гій Ірпінської міської ради: нежитлові 
приміщення за адресою:  

- м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької ди-
візії, 1 (площа 251,9 м кв, 33,6 м кв, 
13,5 м кв.);

- смт. Гостомель, вул. Свято-По-
кровська, 81-б (площа 142,5 м кв).
Балансоутримувач – виконавчий 

комітет Ірпінської міської ради: не-
житлові приміщення за адресою: 

– м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 
(площа 93,62 м кв);

– м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 
(частина димової труби площею 21 
м кв).
Учасникам конкурсу необхідно 

подати до конкурсної комісії такі до-
кументи:

- заяву на участь у конкурсі за 
встановленою формою;

- копії установчих документів 
учасника конкурсу; 

- копії документів, що підтверджу-
ють кваліфікацію працівників, які за-
лучаються до виконання оцінки; 

- копію кваліфікаційного свідо-
цтва оцінювача, виданого у встанов-
леному законом порядку; 

- матеріали, в яких відобража-
ється досвід проведення незалежної 
оцінки; 

- пропозиції учасника конкурсу 
щодо термінів виконання робіт та 
оплати (подаються в окремому опе-
чатаному конверті).
Умови конкурсу:
- мінімальний термін виконання 

робіт;
- мінімальна вартість послуг екс-

перта щодо виконання незалежної 
оцінки.
Цінові пропозиції подавати на ко-

жен об’єкт окремо.
Конкурсну документацію слід по-

давати не пізніше як за чотири робо-
чі дні до дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, кімн. №48; тел. 
для довідок: (04597) 67-005. Кон-
курс буде проведено у приміщен-
ні виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради через 14 днів після 
опублікування інформації в газеті 
«Ірпінський вісник».

Перший заступник міського голови 
Д.В. Христюк

Спростування
Оголошення виконавчого коміте-

ту Ірпінської міської ради про конкурс 
експертів, які будуть залучені до прове-
дення незалежної оцінки об’єктів кому-
нальної власності, надруковане на с. 9 в 
«Ірпінському віснику» №53 від 30 груд-
ня 2016 р. вважати таким, що надруко-
ване помилково.



№ 1-2. 13  січня 2017 року10  НА ДОЗВІЛЛІ

СЕРЕДА, 18 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Ера бiзнесу.
6.15,7.15,8.15 Спорт.
6.20,8.20 АгроЕра.
6.25,7.20,8.25 Погода.
6.30 Вiд першої особи.
6.45,7.45,8.40 Смакота.
7.25 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Новини. Спорт.
9.15 Про головне.
9.50 Україна на смак.
10.25 Мiстерiя Рiздва.
11.05 Д/ф «Сiмдесятники. 
Сергiй Параджанов».
12.00 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом».
12.30 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Слiдство.Iнфо.
14.00 Надвечiр̀ я. Долi.
15.00 Новини.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Iндивiдуальнi 
перегони 15 км. (жiнки).
17.05 Т/с «Анна Пiль».
17.50 Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладiна».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Я там був не 
з власної волi». Фiльм 3. 
«Концтабори».
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.35 Обличчя вiйни.
22.50 Погода.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.

1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Iндивiдуальнi 
перегони 15 км. (жiнки).
3.50 Уряд на зв̀ язку з 
громадянами.
4.15 Т/с «Анна Пiль».
5.00 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв 
волi». Фiльм 2.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Вечiрнiй квартал».
14.05 Бойовик «Мiцний 
горiшок 4». (2 категорiя).
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама «Кохання 
проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Трилер «Вежа». (2 
категорiя).
22.30 «Свiт навиворiт 8».
23.35 Х/ф «Шерлок 2: 
Скандал у Белгравiї». (2 
категорiя).
1.25 «Свiт навиворiт 8».
2.15 «ТСН».
2.45 Х/ф «Шерлок 2: 
Скандал у Белгравiї». (2 
категорiя).

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.

8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
0.55 Т/с «Бiла королева». (3 
категорiя).
3.00 «Ризиковане життя. 
Миючi засоби».
3.40 Х/ф «Хочу дитину».
5.10 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
16.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 9 
с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто», 17 i 18 с. (2 
категорiя).

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (2 категорiя).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).

СТБ
6.40 «Все буде добре!»
8.35 «Зiркове життя».
10.20 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
19.55 «Україна має талант! 
Дiти».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант! 
Дiти».
23.15 Т/с «Коли ми вдома».
0.15 «Х-Фактор 7».

Новий канал
3.05 Зона ночi.
4.00 Абзац.
4.50 Kids̀  Time.
4.55 М/с «Турбо».
6.35 Kids̀  Time.
6.40 Т/с «Клiнiка». (2 
категорiя).
8.35 Київ вдень та вночi.
11.20 Серця трьох.
14.05 Хто зверху.
18.00 Абзац.
19.00 Любов на виживання.
23.05 Т/с «Гра престолiв». (3 
категорiя).
1.15 Х/ф «Марс атакує». (2 
категорiя).

ICTV
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
9.55 Очна ставка.
10.50 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (2 категорiя).
13.35 Х/ф «Стукач». (2 
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя 4». (2 категорiя).
23.50 Х/ф «Смертельна 
зброя 3». (2 категорiя).
1.55 Т/с «Лас-Вегас 2». (2 
категорiя).
3.15 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни».
11.00 «Облом.UA».
11.35 «Вiдеобiмба».
13.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.45 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля». (2 категорiя).
17.30 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Д/ф «Помста 
природи».
20.00 Х/ф «Прибулець». (2 
категорiя).

21.55 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Помста». (2 
категорiя).
23.45 Х/ф «Гвардiйцi 
короля».
1.20 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.10 Х/ф «Вiдьма».

НТН
4.50 Х/ф «Вiрнiсть».
6.15 Х/ф «Вторгнення».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
10.30 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
12.00 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
15.40 Т/с «Служба 
розслiдувань». (2 
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
2.50 «Свiдок».
3.20 «Випадковий свiдок».
3.25 «РечДОК».
3.45 «Легенди бандитської 
Одеси».
4.10 «Правда життя. 
Професiї».

ТЕЛЕПРОГРАМА 16 – 22 СІЧНЯТЕЛЕПРОГРАМА 16 – 22 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 19 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Одного разу 60 
рокiв потому».
10.10 Д/ф «Василь Макух. 
Смолоскип».
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
12.00 Хвилина мовчання. 
Пам̀ ятi тих, кого в роки 
Другої свiтової вiйни було 
примусово вивезено з 
України до Нiмеччини.
12.01 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Нашi грошi.
13.55 Погода.
14.05 Д/ф «Київ. Початок 
вiйни».
15.00 Новини.
15.20 Погода.
15.30 Свiтло.
16.10 Путiвник прочанина.
16.20 На пам̀ ять.
16.40 Т/с «Анна Пiль».
17.25 Хочу бути.
17.50 М/с «Попелюшка».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.20 Д/ф «Я там був не 
з власної волi». Фiльм 2. 
«Остарбайтер».
19.55 Слiдство.Iнфо.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Т/с «Епоха честi».
22.40 Мегалот.
22.45 Погода.
22.55 Вiчне.

23.00 На слуху.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 Вiд першої особи.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Надвечiр̀ я. Долi.
3.00 Чоловiчий клуб. Спорт.
3.50 Чоловiчий клуб.
4.15 Т/с «Анна Пiль».
5.00 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв 
волi». Фiльм 1.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 Х/ф «Турбо».
11.15 «Мiняю жiнку 2».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку 2».
14.10 Бойовик «Мiцний 
горiшок 3: Вiдплата». (2 
категорiя).
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама «Кохання 
проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiцний 
горiшок 4». (2 категорiя).
22.40 «Свiт навиворiт 8».
23.40 Х/ф «Шерлок: Велика 
гра». (2 категорiя).
1.30 «Свiт навиворiт 8».
2.20 Х/ф «Шерлок: Велика 
гра». (2 категорiя).
5.20 «Служба Розшуку 
Дiтей».
5.25 «Ескiмоска 2: Пригоди 
в Арктицi».

Iнтер
6.00 М/ф.

6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
0.55 Т/с «Бiла королева». (3 
категорiя).

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
16.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 8 
с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто», 15 i 16 с. (2 
категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (2 категорiя).
2.50 Подiї.
3.40 Зоряний шлях.
4.30 Реальна мiстика.
5.20 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).

СТБ
6.45 «Все буде добре!»
8.45 «Зiркове життя».
11.35 «Битва екстрасенсiв 
15».
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 «Україна має талант! 
7».
19.15 «Україна має талант! 
Дiти».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант! 
Дiти».
0.00 «Х-Фактор 7».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.30 Kids̀  Time.
5.35 М/с «Турбо».
6.50 Kids̀  Time.
6.55 Х/ф «Перемагаючи 
час». (2 категорiя).
8.50 Київ вдень та вночi.
11.25 Серця трьох.
14.10 Любов на виживання.
18.00 Абзац.
19.00 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка».
21.50 Х/ф «Виходу немає».
0.05 Т/с «Гра престолiв». (3 
категорiя).
2.10 Зона ночi.

ICTV
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.

4.30 Факти.
4.50 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
9.50 Громадянська 
оборона.
11.40 Х/ф «Стукач». (2 
категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Стукач». (2 
категорiя).
14.05 Х/ф «Каратель». (2 
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
20.20 Очна ставка.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя 3». (2 категорiя).
23.40 Х/ф «Смертельна 
зброя 2». (2 категорiя).
1.45 Т/с «Лас-Вегас 2». (2 
категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 Д/ф «Помста природи».
8.55 Д/ф «Найкраща зброя 
Другої свiтової вiйни».
9.50 Д/ф «Друга свiтова 
вiйна у 3D».
10.40 Д/ф «Помста 
природи».
15.15 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення». (2 
категорiя).
17.30 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».

19.25 Д/ф «Помста 
природи».
20.00 Х/ф «Дорога без 
вороття». (2 категорiя).
21.45 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля». (2 категорiя).
23.35 Х/ф «Прибулець». (2 
категорiя).
1.15 Т/с «Iнспектор Алекс».
2.05 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».

НТН
5.05 Х/ф «Все перемагає 
любов».
6.15 Х/ф «Алегро з вогнем».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
10.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
11.50 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
15.40 Т/с «Служба 
розслiдувань». (2 
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
2.50 «Свiдок».
3.20 «Випадковий свiдок».
3.35 «РечДОК».

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

ОГОЛОШЕННЯ
► Вважати недійсним загублене свідо-

цтво №1830 про право власності на не-
рухоме майно, видане Гостомельською 
селищною радою народних депутатів на 
ім’я Небоги Віктора Григоровича. Неру-
хоме майно розташоване за адресою: 
смт Гостомель, вул. Лісна, 1.
► Загублене посвідчення учасника 

бойових дій серія АА №338943, видане 
Ірпінським МВК 25.03.2015 р. на ім’я 
Чешуна Володимира Павловича, вважа-
ти недійсним.
► Загублене тимчасове посвідчення 

офіцера №194/09-12, видане Ірпінським 
МВК у 2012 р. на ім’я Березуцького Ми-
коли Євгенійовича вважати недійсним.
► Вважати недійсним загублене свідо-

цтво про власності на нерухоме майно 
серія та номер 26601673, видане реє-
страційною службою Ірпінського місько-
го управління юстиції Київської області 
10.09.2014 р. на ім’я Семеразуменка 
Дмитра Олександровича. Майно розта-
шоване за адресою: м. Ірпінь, вул. Госто-
мельське Шосе, буд. 12, кв. 19.

Добрим словом
Родина Кочурів 

щиро вдячна всім 
людям та організа-
ціям, які висловили 
співчуття з приводу 
смерті Андрія Гри-
горовича Кочура – засновни-
ка і директора літературного 
музею ім. Г.П. Кочура.

НАКАЗ ВІЙСЬКОВОГО 
КОМІСАРА ІРПІНСЬКО-БУ-
ЧАНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО 
МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 
КОМІСАРІАТУ (з адміністра-
тивно-господарської діяльно-
сті) 20.12.2016 року м. Ірпінь 
№51
Про приписку громадян 2000 

року народження до призовної діль-
ниці 
З метою забезпечення виконан-

ня Закону України “Про військовий 
обов’язок і військову службу”, По-
станови Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2002 року №352 “Про 
затвердження Положення про підго-
товку і проведення призову грома-
дян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників 
на військову службу за контрактом”, 
Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації 
№257 від 23 липня 2015 року, рі-
шення виконавчого комітету Ірпін-
ської міської ради №315 від 29 лип-
ня 2016 року, рішення виконавчого 
комітету Бучанської міської ради 
№367 від 13 вересня 2016 року. 
Наказую

1. З 01 вересня по 30 грудня 
2016 року провести підготовчий пе-
ріод приписки громадян України до 
призовної дільниці.

2. З 02 січня по 30 березня 2017 
року провести приписку до призов-
ної дільниці Ірпінсько-Бучанського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату Київської області грома-
дян 2000 року народження.

3. Явці для приписки підляга-
ють усі громадяни, які народилися 
з 1 січня по 31 грудня 2000 року 
включно, постійно або тимчасово 
проживають на території м. Ірпінь, 
м. Буча, смт. Ворзель, смт. Госто-
мель, смт. Коцюбинське, а також 
громадяни старшого віку, які не 
були приписані раніше.

4. Усі громадяни, яким належить 
з’явитися для приписки до призов-
ної дільниці, зобов’язані прибути за 
адресою: м. Ірпінь, вулиця Д. Попо-
ва, 26, у визначений час, маючи при 
собі документи, що зазначені в по-
вістці. Громадяни, які не отримали 
повістку, зобов’язані прибути за за-
значеною адресою до 31 січня 2017 
року, маючи при собі документи, які 
посвідчують особу.

5. На підставі Закону України 
“Про військовий обов’язок і військо-
ву службу” керівники підприємств, 
установ, організацій та навчальних 
закладів зобов’язані звільнити юна-
ків, яким необхідно прибути для 
приписки до призовної дільниці, на 
час, необхідний для проходження 
приписки, і забезпечити їх своєчасну 
явку до міського військового коміса-
ріату.

6. Контроль за виконанням цьо-
го наказу залишаю за собою.

Військовий комісар Ірпінсько-
Бучанського об’єднаного 

міського військового комісаріату 
підполковник С.П. КАЙДАН
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П'ЯТНИЦЯ, 20 січня

СУБОТА, 21 січня

УТ-1
6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
6.15,8.15 АгроЕра.
6.20,7.15,8.20 Погода.
6.25 Золотий гусак.
6.45,7.45,8.25 Смакота.
7.20 На слуху.
8.35 Територiя закону.
8.40 Паспорт.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 Новини. Спорт.
9.15 Про головне.
9.50 Україна на смак.
10.20 Х/ф «Останнiй 
подарунок».
12.30 Суспiльний 
унiверситет.
13.00 Новини.
13.15 Схеми.
14.00 Вiра. Надiя. Любов.
15.00 Новини.
15.10 Бiатлон. 
Кубок свiту. VI етап. 
Iндивiдуальнi перегони 20 
км. (чоловiки).
17.05 Т/с «Анна Пiль».
17.50 Д/ф «Iван 
Терещенко. Колекцiонер 
справ благочинних».
18.20 Новинний блок.
19.00 Новини. Культура.
19.25 Вiйна i мир.
20.20 Про головне.
21.00 Новини.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф «Iван Драч. 
Крiзь час i слово».
22.55 Вiчне.
23.00 Золотий гусак.
23.15 Пiдсумки.
23.30,0.15 Погода.
23.35 На слуху.
0.20 Телемагазин.
1.20 Новинний блок.
1.50 Новини. Культура.
2.05 Музичне турне.

3.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Iндивiдуальнi 
перегони 20 
км. (чоловiки).
5.00 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв волi». Фiльм 3.
5.30 Новини.

Канал "1+1"
6.00 «ТСН».
6.45 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.30 «Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал».
12.00 «ТСН».
12.20 «Вечiрнiй квартал».
14.20 Трилер «Вежа». (2 
категорiя).
16.45 «ТСН».
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi».
19.30 «ТСН».
20.15 «Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 2016».
0.00 Комедiя «Друзi 
друзiв». (2 категорiя).
1.40 Мелодрама 
«Кардiограма любовi».
3.05 «Недiля з 
Кварталом».

Iнтер
6.00 М/ф.
6.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
7.00 Новини.
7.15 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Давай одружимося».
11.20 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).

12.00 Новини.
12.25 Т/с «Анна-детектив». 
(2 категорiя).
14.00 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Речдок».
16.45 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.00 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».
0.50 Т/с «Бiла королева». 
(3 категорiя).
3.00 «Ризиковане життя. 
Морозиво».
3.40 «Чекай на мене».
5.20 «Подробицi» - «Час».

Канал "Україна"
6.10 Т/с «Адвокат». (2 
категорiя).
7.00 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.00 Подiї.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
15.00 Подiї.
15.30 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
18.00 Т/с «Райське мiсце», 
10 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Громадянин 
Нiхто». (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину». (2 категорiя).
2.50 Подiї.
3.40 Реальна мiстика.
5.10 Зоряний шлях.

СТБ
6.55 «Зiркове життя».
8.50 Х/ф «Маша». (2 
категорiя).
10.40 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової».
18.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Т/с «Коли ми вдома».
20.00 «Україна має талант! 
Дiти».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Україна має талант! 
Дiти».
23.15 Т/с «Коли ми вдома».
0.10 «Х-Фактор 7».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
4.30 Абзац.
5.25 Kids̀  Time.
5.30 М/с «Турбо».
6.40 Kids̀  Time.
6.45 Т/с «Клiнiка». (2 
категорiя).
8.35 Київ вдень та вночi.
11.00 Серця трьох.
13.50 Любов на 
виживання.
18.00 Абзац.
19.00 Хто зверху.
22.50 Т/с «Гра престолiв». 
(3 категорiя).
0.55 Х/ф «Рейд». (3 
категорiя).

ICTV
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Провокатор.
5.40 Дивитись усiм!
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

10.05 Х/ф «Кров̀ ю i 
потом. Анаболiки». (2 
категорiя).
12.30 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (2 категорiя).
15.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна». (2 
категорiя).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу.
23.25 Х/ф «Смертельна 
зброя 4». (2 категорiя).
1.50 Т/с «Лас-Вегас 2». (2 
категорiя).
3.15 Стоп-10.

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 «Облом.UA».
8.55 Д/ф «Помста 
природи».
11.55 «Облом.UA».
12.55 «Вiдеобiмба».
13.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
15.40 Х/ф «Гвардiйцi 
короля».
17.30 Д/ф «Помста 
природи».
18.30 «Спецкор».
19.00 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Помста». (2 
категорiя).

21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Темний 
провулок». (2 категорiя).
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
1.20 Х/ф «Немезис». (3 
категорiя).
2.45 Х/ф «Дорога на Сiч».

НТН
4.40 Х/ф «Зухвалiсть».
6.20 Х/ф «Шалена баба».
7.55 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
10.30 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
11.50 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
14.00 «Свiдок».
14.20 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
15.35 Т/с «Служба 
розслiдувань». (2 
категорiя).
17.25 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Кулагiн та 
партнери». (2 категорiя).
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6». (2 
категорiя).
23.15 «Свiдок».
23.45 Т/с «Елементарно 2». 
(2 категорiя).
0.40 Т/с «Ледi-детектив 
мiс Фрайнi Фiшер». (2 
категорiя).
3.45 «Свiдок».
4.15 «Випадковий свiдок».
4.25 «Правда життя. 
Професiї».

УТ-1
6.00 У просторi буття.
6.30,7.00,8.00 Погода.
6.35 Пiдсумки.
7.05 АгроЕра. Пiдсумки.
7.20 Шеф-кухар країни.
8.10 Смакота.
8.35 Тепло.ua.
8.45 Телемагазин.
9.00 М/с «Книга 
джунглiв».
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути.
10.55 Х/ф «Повне 
беззаконня».
13.10 Фольк-music.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Мас-старт 12,5 
км. (жiнки).
15.20 Чоловiчий клуб. 
Спорт.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
17.45 Чоловiчий клуб.
18.20 Концертна 
програма Ольги 
Чубарєвої «Єднаймося!»
20.00 Баклани на 
Балкани.
21.00 Новини.
21.30 Д/ф «Легiон».
22.20 Д/ф «Ми - українцi. 
Символи нашої волi».
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00 Свiт on-line.
23.20,0.15 Погода.
23.25 Концерт Мiли Нiтiч, 
ч. 2.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Мас-старт 12,5 
км. (жiнки).
3.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Естафета 4х7,5 
км. (чоловiки).
5.00 Про головне.

5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.25 «Недiля з 
Кварталом».
8.15 Х/ф «Гепард».
9.55 «ТСН».
10.50 «Свiтське життя».
11.50 Мелодрама 
«Кардiограма любовi».
13.40 «Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 2016».
17.30 Комедiя 
«Недотурканi». (2 
категорiя).
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi 
сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 Трилер 
«Жертвоприношення». (2 
категорiя).
1.45 «Недiля з 
Кварталом».

Iнтер
6.10 М/ф.
6.30 Х/ф «Трень-брень».
8.30 Х/ф «Принцеса 
цирку».
11.30 Т/с «Братськi узи», 
1-4 с.
15.30 Х/ф «Варенька».
17.30 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi», 
1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi», 
3 i 4 с.
21.40 Т/с «Шкiдливi 
поради», 1-4 с.
1.35 «Подробицi» - «Час».
2.30 «Потойбiчний свiт. 
Сни».
3.25 Х/ф «Принцеса 
цирку».

Канал "Україна"
7.00 Подiї.
7.10 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Нелюбий». (2 
категорiя).
13.00 Т/с «Криве 
дзеркало душi», 1 i 2 с. (2 
категорiя).
15.00 Подiї.
15.20 Т/с «Криве дзеркало 
душi». (2 категорiя).
17.15 Т/с «Мати i мачуха», 
1 i 2 с.
19.00 Подiї.
19.40 Т/с «Мати i мачуха».
22.00 Х/ф «Подаруй 
менi трохи тепла». (2 
категорiя).
23.50 Реальна мiстика.
1.50 Подiї.
2.30 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк». (2 категорiя).
5.15 Зоряний шлях.

СТБ
5.55 «ВусоЛапоХвiст».
8.00 «Караоке на 
Майданi».
9.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Україна має 
талант! 7».
17.00 Х/ф «Дружина за 
контрактом».
19.00 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм».
23.30 Х/ф «Мрiяти не 
шкiдливо». (2 категорiя).
1.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал
3.00 Зона ночi.
5.45 Kids̀  Time.
5.50 М/с «Турбо».
6.55 Kids̀  Time.
7.00 Половинки.
9.10 Ревiзор.
12.05 Пристрастi за 
ревiзором.

14.45 Половинки.
16.20 М/ф «Панда Кунг-
фу».
18.05 Х/ф «Карате-
пацан». (2 категорiя).
21.00 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери». (2 категорiя).
23.00 Х/ф «Похмурi 
небеса». (2 категорiя).
0.55 Х/ф «Рейд 2». (3 
категорiя).

ICTV
5.40 Факти.
6.00 Великi авантюристи.
7.45 Дивитись усiм!
8.35 Краще не повторюй!
9.25 Я зняв!
11.15 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель-шоу.
13.25 Х/ф «Забiйний 
футбол». (2 категорiя).
15.05 Х/ф «Вуличний 
боєць». (2 категорiя).
16.55 Х/ф «Бiла iмла». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Стар Трек». (2 
категорiя).
22.15 Х/ф «Скелелаз». (2 
категорiя).
0.15 Х/ф «Швидше кулi». 
(3 категорiя).
2.05 Т/с «Код Костянтина». 
(2 категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
8.30 Х/ф «Острiв скарбiв».
12.00 «Top Gear».
13.05 Х/ф «Рейд у 
пустелю». (2 категорiя).

17.45 Х/ф «Маска нiндзя». 
(2 категорiя).
19.35 Х/ф «Максимальний 
термiн». (2 категорiя).
21.30 Х/ф «Гарна 
людина». (3 категорiя).
23.30 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Темний 
провулок». (2 категорiя).
1.05 Т/с «Iнспектор 
Алекс».
1.55 Х/ф «Москаль-
чарiвник».

НТН
6.10 Х/ф «Секретний 
фарватер».
11.30 «РечДОК».
13.45 «Склад злочину».
15.15 Т/с «Детективи». (2 
категорiя).
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Позаземний».
22.00 Х/ф «Вулицi кровi». 
(3 категорiя).
23.50 Х/ф «Хулiгани 2: Cтiй 
на своєму». (3 категорiя).
1.35 Х/ф «Король клiтки». 
(3 категорiя).
3.15 «Свiдок».
3.45 «Випадковий 
свiдок».
3.50 «Легенди 
бандитської Одеси».
4.35 «Правда життя. 
Професiї».
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У випадку виявлення неточностей у телевізійній програмі просимо звертатися до компанії-надавача інформації про розклад телепередач: (050) 562-93-10.

СДАМ ВАШУ КВАРТИРУ
• Оперативность
• Грамотно составленный договор
• Юридическая защита сделки
• Проверка арендатора по базе МВД

Услуги для собственников БЕСПЛАТНО
Доверьтесь профессионалу

Тел. 0684202718, 0990647507 Валентина

Виконавчий комітет Ірпінської 
міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст відділу земельних 
ресурсів;

- головний спеціаліст юридичного від-
ділу.

 До участі в конкурсі допускаються осо-
би, які мають вищу освіту за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, спеціаліста та 
за фаховим спрямуванням.
Згідно з чинним порядком заміщення 

вакантних посад конкурсанти складають у 
письмовій формі іспити на знання Консти-
туції України, Законів України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» та 
«Про запобігання корупції», а також законо-
давства з урахуванням специфіки функці-
ональних повноважень відповідного струк-
турного підрозділу міськвиконкому.
Потрібні документи: заява про участь 

у конкурсі, особова картка (форма П-2ДС) 
з відповідними додатками, дві фотокарт-
ки розміром 4х6 см, копії документів про 
освіту, паспорта, декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру за 2015 рік, копія військового 
квитка (для військовослужбовців або вій-
ськовозобов’язаних). Документи прийма-
ються за адресою м. Ірпінь, вул. Т. Шев-
ченка, 2-А, кім. 33 упродовж 30 днів із дня 
опублікування оголошення.

 Повну інформацію про порядок про-
ведення конкурсу, розмір та умови оплати 
праці буде надано по тел. 63-393.

Керуючий справами 
Д.М. Негреша

Управління праці 
та соціального за-
хисту населення 
Ірпінської міської 
ради Київської 
області оголошує 
конкурс на замі-
щення вакантної 
посади посадової 
особи місцевого 
самоврядування 
головного спеціа-
ліста – юристкон-
сульта управління
Вимоги: вища 

освіта за спеці-
альністю «Пра-
вознавство» за 
освітньо-кваліфі-
каційним рівнем 
магістра, спеціаліс-
та, стаж роботи за 
фахом не менше 
трьох років, знання 
державної мови, 
володіння ПК.
Документи при-

ймаються протягом 
30 календарних 
днів із дня опублі-
кування оголо-
шення за адресою: 
08200, Київська 
область, м. Ірпінь, 
вул. Д.Попова, 26-
Б. Довідки за тел.: 
57-502, 55-550.

Начальник 
управління 
П.В.Зброжек

Заява про екологічні 
наслідки діяльності
Гр. Сіренко Роман Іванович, 

заявляє про екологічні наслід-
ки планованої діяльності з бу-
дівництва автогазозаправного 
пункту на території земельної 
ділянки з кадастровим номе-
ром 3210900000:02:015:0017 в 
м. Ірпінь, Київської області.
Проектований об’єкт не підпа-

дає під санітарну класифікацію 
дод. 4 ДСП-173 і встановлення 
нормативної санітарно-захисної 
зони не потребує. Нормативні 
санітарні розриви приймаються 
відповідно до вимог ДБН В.2.5-
20-2001.
Кількість джерел викиду за-

бруднюючих речовин – 4. Ос-
новними забруднюючими ре-
човинами є: пропан та бутан. 
Загальна кількість викидів за-
бруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря становить – 0,88 
т/рік.
Аналіз розрахунку розсію-

вання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі при екс-
плуатації проектованого об’єкту, 
показав, що створювані макси-
мальні значення приземних кон-
центрацій забруднюючих речо-
вин на межі санітарних розривів 
та найближчої житлової забудови 
не перевищують санітарно-гігіє-
нічні нормативи.
За результатами розрахунку 

шумового навантаження на селі-
тебну територію від потенційних 
джерел шуму – рівень шуму не 
перевищує нормативне значення 
(для місць з постійним перебу-
ванням людей – прибудинкова 
територія). 
Вплив на водне середови-

ще пов’язаний з використанням 
води питної якості для господар-
чо-питних потреб операторської 
(привозна вода). Максимальна 
витрата води на господарчо-по-
бутові потреби об’єкту складає: 
1730,465 м3/рік. Максималь-
на витрата стічних вод складає: 
389,46 м3/рік.
У процесі функціонування 

об’єкту утворюються відходи 
III-IV класів небезпеки: побутові 
відходи у кількості 1,8 т/рік; одяг 
зношений чи зіпсований – 0,03 т/
рік; взуття зношене чи зіпсоване 
– 0,012 т/рік; матеріали обти-
ральні зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені – 0,005 т/рік; ма-
теріали фільтрувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені - 
0,005 т/рік; пісок, забруднений 
нафтопродуктами – 0,3 т/рік. Усі 
відходи вивозяться з території 
об’єкту згідно передбачених до-
говорів зі спеціалізованими ор-
ганізаціями. 
Гр. Сіренко Роман Іванович 

гарантує при здійсненні своєї 
діяльності дотримання вимог та 
нормативів природоохоронного 
та санітарного законодавства. 
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УТ-1
6.00 Свiт православ̀ я.
6.30,7.00,8.10 Погода.
6.35 На слуху.
7.05 Тепло.ua.
7.20 Золотий гусак.
8.15 Смакота.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Телемагазин.
9.00 Д/ф «Легiон».
9.55 Концертна програма 
Ольги Чубарєвої 
«Єднаймося!»
11.25 Спогади.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Мас-старт 15 
км. (чоловiки).
12.50 Театральнi сезони.
13.35 Мистецькi iсторiї.
13.50 Фольк-music.
15.00 Твiй дiм 2.
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Естафета 4х6 
км. (жiнки).
17.20 Т/с «Епоха честi».
20.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
Юрiй Iллєнко».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Спорт. Тиждень.
22.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.

22.35 Зiрки на Першому.
23.00 Свiт on-line.
23.15,0.15 Погода.
23.20 Територiя закону.
23.30 Золотий гусак.
0.20 Телемагазин.
1.20 Музичне турне.
2.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
3.15 Телевистава 
«Житейське море».
4.45 Д/ф «Сергiй Корольов. 
Початок».
5.35 Новини.

Канал "1+1"
6.25 Х/ф «Гепард».
8.05 «Недiля з Кварталом».
9.00 «Лото-Забава».
9.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.05 «ТСН».
11.00 «Свiт навиворiт 8».
15.50 Комедiя «Друзi 
друзiв». (2 категорiя).
17.40 Комедiя 
«Джентльмени удачi».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 7».
23.15 Бойовик «Влада 
вогню».
1.10 «Аргумент Кiно».
1.50 Трилер 
«Жертвоприношення». (2 
категорiя).

5.15 «ТСН-Тиждень».

Iнтер
5.45 «Подробицi» - «Час».
6.15 Х/ф «Незнайко з 
нашого двору».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
11.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
12.10 Т/с «Шкiдливi 
поради», 1-4 с.
16.10 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi», 1-4 с.
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Братськi узи», 
1-4 с.
1.25 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».

Канал "Україна"
6.50 Подiї.
7.40 Зоряний шлях.
9.15 Т/с «Криве дзеркало 
душi». (2 категорiя).
13.10 Т/с «Мати i мачуха».
17.00 Т/с «Жiнки в любовi», 
1 i 2 с. (2 категорiя).
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Жiнки в любовi». 
(2 категорiя).

21.40 Т/с «Нелюбий». (2 
категорiя).
1.10 Т/с «Райське мiсце», 
6-10 с. (2 категорiя).
5.00 Реальна мiстика.
5.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.

СТБ
5.55 «ВусоЛапоХвiст».
7.00 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на 
Майданi».
11.15 «Україна має талант! 
Дiти».
14.20 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

Новий канал
3.25 Зона ночi.
6.25 Kids̀  Time.
6.30 М/ф «Панда Кунг-фу».
8.15 Kids̀  Time.
8.20 Х/ф «Гонитва». (2 
категорiя).
10.20 Т/с «Одного разу в 
казцi».
13.55 Х/ф «Карате-пацан». 
(2 категорiя).

16.45 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери». (2 категорiя).
18.45 Х/ф «Елiзiум». (2 
категорiя).
21.00 Х/ф «Район ¹9». (2 
категорiя).
23.10 Х/ф «Марс атакує». (2 
категорiя).
1.10 Зона ночi.

ICTV
5.00 Факти.
5.25 Великi авантюристи.
7.55 Великi авантюристи.
8.50 Не дай себе ошукати.
10.40 Стоп-5.
12.30 Х/ф «Вуличний 
боєць». (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Вуличний 
боєць». (2 категорiя).
14.25 Х/ф «Скелелаз». (2 
категорiя).
16.20 Х/ф «Стар трек». (2 
категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Стар Трек. 
Вiдплата». (2 категорiя).
21.40 Х/ф «Куля в лоб». (2 
категорiя).
23.10 Х/ф «Адреналiн. 
Висока напруга». (3 
категорiя).

0.50 Х/ф «Швидше кулi». (3 
категорiя).
2.30 Т/с «Код Костянтина». 
(2 категорiя).

Канал "2+2"
6.00 М/ф.
8.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
9.00 Бушидо.
10.30 «Роби бiзнес».
11.00 Д/ф «Помста 
природи».
14.00 «Роби бiзнес».
14.25 Х/ф «Маска нiндзя». 
(2 категорiя).
16.15 Х/ф «Таємнi агенти». 
(2 категорiя).
18.20 Х/ф «Шах i мат». (2 
категорiя).
20.10 Х/ф «Пограбування 
казино». (2 категорiя).
22.00 Х/ф «Чуваки й 
дракони». (2 категорiя).
0.05 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC».
2.20 Х/ф «Камiнна душа».

5 канал
6.00,9.30 Вiкно до Америки.
6.20,8.55,10.55,11.55 Погода 
у свiтi.
6.25,18.10 Велика полiтика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00умки тижня з 
В. Гайдукевичем.
21.40 Час-Time.
22.30 «Окупацiя».
23.20 Фiнансовий тиждень.

НТН
6.25 Х/ф «Слухати у 
вiдсiках».
9.00 Т/с «Агентство НЛС 2». 
(2 категорiя).
12.30 Х/ф «Позаземний».
15.00 Х/ф «Сiм днiв до 
весiлля».
16.45 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Смертельний 
танець». (2 категорiя).
22.45 Х/ф «Мисливцi за 
розумом». (3 категорiя).
0.45 Х/ф «Пила: гра на 
виживання». (3 категорiя).
2.40 Х/ф «Вулицi кровi». (3 
категорiя).
4.10 «РечДОК».
4.40 «Легенди бандитської 
Одеси».
5.10 «Правда життя. 
Професiї».

НЕДІЛЯ, 22 січня
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Повідомлення про намір щодо коригування тарифів ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» 
на опалювальний період 2016-2017 р.р. для населення, бюджетних установ 
та інших підприємств, яким надається послуга з централізованого опалення в 
смт. Коцюбинське, Київська обл.
На виконання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови 

Кабінету МіністрівУкраїни №869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на те-
плову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», Закону України «Про тепло-
постачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись наказом Міністерства 
регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 
30.07.2012р. №390 ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» доводить до відома споживачів інфор-
мацію про коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, 
обгрунтування зміни та необхідності введення в дію тарифу. 
В зв’язку із зміною вартості природного газу для бюджетних установ, зниженням вартості 

електроенергії та підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року, а також 
необхідності проведення планових ремонтних робіт в міжопалювальний період  проведено 
коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення по відповід-
ним статтям витрат. 
Кориговані тарифи на послуги централізованого опалення для населення:

Показники

Діючий тариф Тариф коригований  
на послугу з цен-
тралізованого опа-
лення ТОВ «УкрОпт 
«Мастер-енерго»

Тариф коригований 
на послугу з центра-
лізованого опалення 
для дахової котельні 
по вул. Меблевій, 
11-б

Тариф коригований 
на послугу з центра-
лізованого опалення 
для дахової котельні 
по вул. Пономарьо-
ва, 6-а

Тариф коригований 
на послугу з центра-
лізованого опалення 
для дахової котельні 
по вул. Лісовій, 20-а 

Вартість грн. за 
1 Гкал  з ПДВ

1463,50 1496,58 1207,44 1235,52 1223,82

Показники
Тариф коригований на теплову 
енергію для котелень по вул.

Доківській,14, та вул. Меблевій, 1

Тариф коригований на теплову 
енергію для дахової котельні по 

вул. Пономарьова, 6-а

Тариф коригований на теплову 
енергію для дахової котельні по 

вул. Лісовій, 20-а 

Вартість грн за 1 Гкал з 
ПДВ для бюдж. установ

1461,84 1206,08 -

Вартість грн за 1 Гкал 
з ПДВ для ін. підпри-
ємств

1597,96 1323,53 1311,85

Коригований тариф на теплову енергію для бюджетних установ та інших підприємств

Керуючись порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу з цен-
траалізоаного опалення, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
підлягають реєстрації та розгляду ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» надісланих за адресою с. Ко-
цюбинське, вул. Доківська,14. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб прийма-
ються зауваження та пропозиції, становить 14 днів з дня повідомлення споживачів про намір 
здійснити зміну тарифу.

Генеральний директор ТОВ «УкрОПт «Мастер-енерго» О. Г. Данилов

Шановна Валентино Миколаївно Холостих!
Колишні колеги по роботі в управлінні праці та 

соціального захисту населення, де Ви відпрацюва-
ли більше 20 років, щиро вітають Вас із ювілеєм!
Людяність, невичерпний оптимізм, щирість, до-

брота, повага до людей – ось притаманні Вам риси 
характеру.

Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля Вам відсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

З повагою, колеги та друзі

ІНФОРМАЦІЯ
Виконавчого комітету Ір-
пінської міської ради про 
проведення конкурсу на 
право укладання догово-
рів оренди комунального 
майна територіальної 
громади м. Ірпеня

1. Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення площею 548,6 м 
кв. (спортивний зал Ірпінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3) за адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Северинів-
ська, 129-а.
Балансоутримувач: Управ-

ління освіти і науки Ірпінської 
міської ради.
Ринкова вартість майна від-

повідно до звіту про незалежну 
оцінку складає 5452213,00 грн. 
з урахуванням ПДВ.
Примітка: для проведення 

занять з футболу.
Початковий розмір річної 

орендної плати – не менше 17 
% від вартості приміщення, 
встановленої суб’єктом оціноч-
ної діяльності, з урахування 
ПДВ (орендна ставка може змі-
нитися відповідно до Методики 
розрахунку та порядку викори-
стання плати за оренду кому-
нального майна). 
Основні умови конкурсу для 

об’єктів:
початковий розмір орендної 

плати з розрахунку на місяць 
визначається відповідно до Ме-
тодики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
комунального майна, що на-
лежить територіальній громаді 
м. Ірпінь (рішення Ірпінської 
міської ради від 13.09.2013 
№3424-47-VІ із змінами) залеж-
но від цільового призначення 
використання орендарем не-

рухомого майна; використання 
об’єкту оренди при найбіль-
шому розмірі орендної плати; 
дотримання вимог експлуатації 
об’єкта; належне утримання 
прилеглої території; здійснення 
певних видів ремонтних робіт; 
забороняється розміщення роз-
важально-музичних закладів, 
нічних клубів, які шкодять від-
починку мешканців будинку та 
встановлення ігрових автоматів; 
належне виконання орендарем 
всіх обов’язків за договором 
оренди.
Для участі у конкурсі учасник 

конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

1. Заяву про участь в конкур-
сі (у встановленій формі);

2. Документи, що підтвер-
джують сплату реєстраційного 
та гарантійного внесків;

3. Документи, які визначе-
ні наказом Фонду державного 
майна України від 15.02.2013 
№201 „Про затвердження пере-
ліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладання 
договору оренди  майна, що на-
лежить до державної власності”;

4. Зобов’язання (пропозиції 
у встановленій формі) щодо 
виконання умов конкурсу та 
забезпечення плати (надаються 
у конвертах з написом „На кон-
курс”, запечатаних печаткою 
учасника конкурсу);

5. Відомості про учасника 
конкурсу:
а) юридичні особи:
- нотаріально засвідчені копії 

установчих документів;
- документи, що посвідчують 

повноваження представника 
юридичної особи;

- відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу з урахуванням 

дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

- неприбуткові організації – 
копію документів про реєстра-
цію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
- копію документа, що по-

свідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

- витяг з Єдиного державного 
реєстру;

- декларацію про доходи.
Ознайомлення з об’єктом 

оренди здійснюється за пого-
дженням з балансоутримува-
чем.
Плата за реєстрацію заяви 

(реєстраційний внесок) складає 
17,00 грн. та перераховуєть-
ся до цільового фонду міської 
ради соціально-економічного 
розвитку міста. Гарантійний 
внесок у розмірі 10% від суми 
річної орендної плати перера-
ховується на рахунок одержува-
ча коштів виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради. Номера 
рахунків для сплати гарантій-
ного та реєстраційного внесків, 
додаткову інформацію можна 
отримати за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а, кім. 48.
Конкурс буде проведено че-

рез 30 днів після опублікування 
інформації в газеті «Ірпінський 
вісник» за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а. Кінцевий 
термін подання документів для 
участі у конкурсі – за 6 днів до 
проведення конкурсу. Докумен-
ти приймаються за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 
(кім. 48).
Довідки за телефоном – 

67-005.

Перший заступник міського 
голови Д.В. Христюк

Заява про намір 
отримання 
дозволу на викиди
ТОВ «СПЕЦТРАНССЕР-

ВІС» заявляє про намір 
отримання дозволу на ви-
киди забруднюючих речо-
вин в атмосферу від ста-
ціонарних джерел викидів 
АГЗП, розташованого на 
території земельної ділян-
ки з кадастровим номером 
3210900000:02:015:0017 
у м. Ірпінь Київської облас-
ті.
АГЗП призначений для 

заправки автотранспорту, 
обладнаного газобалон-
ними установками, скра-
пленим вуглеводневим 
газом. Кількість скрапле-
ного вуглеводневого газу 
– 1400 м3/рік.

На АГЗП розташовано 
один підземний резервуар 
об’ємом 20 м3 та дві 2-піс-
толетні паливо-роздаваль-
ні колонки «PETROLPG 2-U» 
продуктивністю 40 л/хв.
Кількість джерел вики-

ду – 4; об’єм викидів – до 
0,88 т/рік. Забруднюючі 
речовини: пропан та бутан.
При отриманні дозволу 

на викиди для АГЗП будуть 
встановлені умови до тех-
нологічного обладнання та 
споруд, до адміністратив-
них дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного 
характеру для запобігання 
перевищення викидів за-
бруднюючих речовин в ат-
мосферу. ТОВ «СПЕЦТРАН-
ССЕРВІС» гарантує при 
здійсненні своєї діяльності 
дотримання вимог і норма-

тивів природоохоронного 
й санітарного законодав-
ства.
Пропозиції й зауважен-

ня направляти протягом 30 
календарних днів з момен-
ту опублікування даного 
оголошення до Ірпінської 
міської ради: м. Ірпінь, 
вул. Шевченка, 2-а; тел.: 
(04597) 61-407; (04597) 
64-407; (04597) 56-056 
(відділ звернень грома-
дян).
Додаткову інформа-

цію щодо обсягів викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферу можна отри-
мати у ТОВ «НВП «Екоза-
хист», розташованому за 
адресою: м. Київ, вул. Ме-
ханізаторів, 2, та за тел.: 
(044) 496-01-20, а також 
на підприємстві за тел.: 
(044) 223-57-45.
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Дошкільнятам
Одне із найгостріших пи-

тань – дитячі садки. У 2015-
му в Ірпені відкрився новий 
комунальний садочок «Бджіл-
ка», а у 2016-му розпочато 
будівництво ще двох. У ве-
ресні цього року вони вже 
почнуть приймати дітей. Крім 
того, у бюджеті на цей рік пе-
редбачені кошти на капіталь-
ну реконструкцію і добудову 
ДНЗ №5 по вул. Київській. 
У планах через кілька років 
– відкриття дитсадка на 350 
місць на базі теперішньої ди-
тячої лікарні. Дитячий стаціо-
нар планується перевести до 
нового медичного центру. 
Розбудова ІІ зміни
Що стосується шкіл, то 

найактуальнішим залишаєть-
ся питання другої зміни. «Ми 
розглядали різні варіанти, 
але зупинилися на найопти-
мальнішому – добудовува-
ти класи і корпуси у діючих 
школах. Уже з весни почнуть-
ся роботи у школах №17 та 
№13, на ці проекти виділе-
но державні кошти. А потім 
візьмемося за школи №12 та 
№2», – коментує ситуацію зі 
школами в місті Володимир 
Карплюк.
До вирішення освітніх 

проблем у місті долучаються 

будівельні компанії, які тут 
працюють. Зокрема, ком-
панія «Синергія» на чолі з 
депутатом міськради Ігорем 
Оверком, який зараз будує 
дитсадок «Колібрі», де буде 
запроваджуватися канадська 
освітня система. А ще він пла-
нує збудувати сучасну школу 
з фінською системою навчан-
ня.
Апгрейд змісту
Крім будівництва нових 

навчальних споруд, у рам-
ках 2017 року Ірпінь починає 
роботу над новою стратегією 

розвитку і реформування 
міської освіти. Для цього вже 
зараз збирають пропозиції 
від учнів, батьків, педагогів. 
У центрі цієї стратегії – ди-
тина. Її таланти, її бажання. 
Завдання освітян – влаштува-
ти так, щоб дитина хотіла йти 
до школи чи в дитсадок, щоб 
заняття там були цікавими і 
неординарними.
З цього року акцент в осві-

ті буде зроблено на вивчен-
ні іноземних мов, розвиток 
творчості у дітей і можливості 
закордонних поїздок. Плану-

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

ІНІЦІАТИВА

Віталій Віталій ДЕРЕВ’ЯНКО: ДЕРЕВ’ЯНКО: 
«УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ У ЗОШ №17 «УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ У ЗОШ №17 
ВИКЛАДАЮТЬСЯ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ»ВИКЛАДАЮТЬСЯ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ»
Довкола 17-ї школи, що в Ірпені, склалася досить напружена ситуація. Батьки скаржаться 
на відсутність нормальних умов для занять фізкультурою. Говорять про брак місця і 
кадрові проблеми. Що ж відбувається?

Наступного року Віталій 
Дмитрович Дерев’янко від-
значатиме особистий ювілей 
– 30 років на посаді дирек-
тора ЗОШ №17, загалом же 
його педагогічний стаж нара-
ховує майже півстоліття. Жур-
наліст «ІВ» зустрівся з ним і 
попросив викласти свою 
точку зору щодо поширеної 
інформації в Інтернеті, що 
нібито через перевантаження 
учнів такий урок як фізкуль-
тура у деяких класах взагалі 
відсутній, а для учнів почат-
кових класів його проводять 
у… шкільному коридорі ті 
вчителі, які, на думку допису-
вачки, взагалі не мають жод-
ного стосунку до фізичного 
виховання учнів.

– Одразу хочу заспокоїти 
батьків наших учнів, а також 
читачів «ІВ» – уроки фізвихо-
вання проводяться у повно-
му обсязі. Дехто вважає, що 
педагоги початкових класів 
взагалі не мають стосунку до 
викладання цього предме-
ту. Мовляв, це справа осо-
бисто вчителя фізкультури. 
Так може стверджувати лише 
дилетант, який взагалі не обі-
знаний з викладацькою діяль-
ністю. У дипломи про вищу 
освіту закладено, що вчителі 
початкових класів мають за-
конне право викладати уроки 
фізвиховання, чим вони і за-
ймаються. 
Стосовно «шкільного кори-

дору», то навряд чи широкий 

вестибюль, де часто у міжсе-
зоння ми проводимо різні 
культурно-масові заходи, 
можна назвати незручним 
коридором. А ось для серед-
ніх та старших класів уроки 
фізкультури справді пови-
нен проводити лише вчитель 
фізвиховання. І він у нас є. 
Це Василь Головецький, який 
уже тривалий час працює на 
цій посаді з 8 ранку до 6 ве-
чора – у дві зміни. Потрібно 
віддати належне цій людині, 
яка працює і за себе, і за ін-
шого викладача. На сьогодні 
у нас є вакансія на цю поса-
ду. І коли приходили охочі 
й дізнавалися про зарплату, 
вони потім тихенько йшли зі 
співбесіди. Боляче усвідом-
лювати, що соціальний статус 
педагога в нашій країні за-
надто низький. На ці мізерні 
зарплати мало хто піде пра-
цювати і «сіяти добре, вічне». 
У нашому педагогічному ко-
лективі працюють лише три 
чоловіка. Директор, учитель 
співів та учитель фізичного 

виховання. Ось на Василя 
Головецького і припадає по-
двійне навантаження. 
У нас складна ситуація з 

викладанням в осінньо-зи-
мовий період. У школі на-
вчається 1102 учня. Спорт-
зал завантажений на 200%. 
Доводиться у деяких випад-
ках одночасно проводити 
фізкультуру для двох класів. 
Півзалу – один клас, півзалу – 
другий. У подібних випадках 
підбираємо класи за віком. 
Пізньої весни та ранньої 

осені ситуація покращується. 
На спортивному майданчику 
фізкультуру можна прово-
дити для двох класів безпро-
блемно.
На наступний рік вже за-

кладено в бюджет добудову 
нашої школи і спортзалу, 
зокрема. Сподіваємося, що 
в новому році будівництво 
розпочнеться. І невдовзі для 
всіх нас покращаться умови 
навчання і заняття фізкуль-
турою. 

Підготував Володимир ЕННАНОВ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Ми відчули, 
ЩО НАС 
РОЗУМІЮТЬ!

Найактуальніша тема, яку 
зараз обговорюють всі 
й усюди – осучаснення 
шкіл і освіти, що даватиме 
кожному учню не тільки 
знання, а й задоволення. До 
вирішення цієї проблеми в 
Ірпені долучаються не лише 
дорослі, а й діти!

10 січня в актовій залі Ірпін-
ської міської ради відбулися збори лідерів 5–11 класів з 
усіх шкіл міста Ірпеня. На цих зборах із юними ірпінцями 
вела бесіду заступник міського голови з питань освіти. Діти 
обговорювали аж ніяк не дитячі питання: особисті права 
дитини, користь профільної освіти, відносини між вчите-
лями та учнями, значимість практичних психологів та інші 
важливі проблеми освіти. Усі діти пройшли анкетування і 
мали можливість висловити свою особисту думку. І кожен, 
хто уявляв собі омріяну школу майбутнього, запропонував 
чимало вельми серйозних ідей. Ця зустріч змінила мою 
думку й думки моїх однолітків про сучасний світ. Абсо-
лютно всі учні могли поговорити про те, що нам, дітям, 
наболіло. Ми відчули, що є люди, які розуміють нас і пі-
клуються про нас. Люди, яким не байдуже, якою є і буде 
школа, яким хочеться змінити на краще наші навчальні за-
клади, зробити кращою й освіту. Щоб кожна дитина йшла 
у школу із задоволенням, знаючи, що світле майбутнє вже 
тут! Для цього не треба гнатися за школами Європи. Бо все 
вже є у наших руках! І це – заслуга не тільки дорослих, а 
й нас, дітей!

Аня БЕРЕГОВА, 11 років, Ірпінь, ЗОШ №12

ШКОЛА ЮНКОРІВ

В ІРПІНСЬКИХ ШКОЛАХ БУДУТЬ В ІРПІНСЬКИХ ШКОЛАХ БУДУТЬ 
упроваджуватися освітні методики упроваджуватися освітні методики 
ОКСФОРДУ І КЕМБРИДЖУОКСФОРДУ І КЕМБРИДЖУ
Як відомо, 2017 рік в Ірпені названий роком освіти й медицини. Тож 
на розвиток освітньої галузі виділено найбільшу частину міського 
бюджету – 134 млн грн. Це у півтора рази більше, ніж у 2016-му. 
За словами Ірпінського міського голови Володимира Карплюка, 
разом із грантовими програмами і допомогою з держбюджету 
це дозволить збільшити кількість дитсадків і класних кімнат, 
запровадити сучасні європейські методики навчання і покращити 
зацікавленість учителів.

ється запровадити імітаційні 
бізнес-ігри, кращі методики 
особистісного розвитку на 
прикладах освіти Фінлян-
дії, Британії, Сінгапуру та 
інших розвинутих країн сві-
ту. Будуть упроваджуватися 
освітні методики Оксфорду 
і Кембриджу із залученням 
професорського складу най-
рейтинговіших навчальних 
закладів світу. Щоб стимулю-
вати бажання дітей вчитися, 
продовжаться стипендіальні 
програми. Зараз їх дві:одна 
– міської ради, друга – спон-
сорська. Гарним стимулом 
для вчителів стане підвищен-
ня заробітної плати в серед-
ньому на 35%. 
Ще одне нововведення 

у школах – це відродження 
класів хімії, фізики, біології: 
із реагентами, пробірками, 
спеціальною технікою, на-
очними матеріалами. Саме 
такий підхід до засвоєння ма-
теріалу є одним із найрезуль-
тативніших.
Привітні їдальні
Особлива увага буде при-

ділена харчуванню дітей у 
школі. Пілотна система, за-
стосована минулого року в 
Гостомелі, себе виправдала. 
Якщо раніше у школі харчу-
валося 200 дітей, то зараз – 
400. Завдяки цій системі від-
повідальність за підбір меню 
перейшла від комунального 
підприємства до директора 
школи, який радиться з бать-
ками і дітьми, впроваджуючи 
їхні поради у шкільне меню.

***
Звичайно, для того, аби 

освіта у нашому регіоні пов-
ністю вийшла на належний 
рівень, наполеглива праця 
повинна тривати не один рік. 
Досвід найбільш розвинутих 
країн світу, таких як Японія, 
Сінгапур, Фінляндія, показує, 
що вони мають найбільш 
успішні моделі освіти, у які 
вкладається постійно і най-
більше. Ірпінь – на початку 
цього шляху, але головне 
зроблено: освіта Ірпеня пе-
рейшла в розряд стратегічних 
напрямків.

Підготувала Олена ВІТЕР, фото: Володимир ШИЛОВ

Ірпінські школярі 
розповіли, що їм наболіло
і про яку школу мріють

10 січня 2017 року у залі засідань Ірпінської міської 
ради відбувся Форум учнівського активу міста «Якою 
я бачу нову школу Ірпеня» за участю радника місь-
кого голови з гуманітарних питань, доктора педаго-
гічних наук, професора, експерта Наталії Іванівни 
Клокар і радника міського голови з питань освіти 
Ганни Юріївни Король.
На форумі учні 5-11 класів обговорювали важливі пи-

тання школи сьогоднішнього дня та Нової школи: мету і 
завдання школи, участь учнівського активу у створенні 
Програми розвитку системи освіти міста Ірпеня на 2017 
– 2021 рр.
Діти активно включалися до обговорення актуальних 

питань створення сучасної демократичної школи: чи ма-
ють учні право голосу  в школі, право висловлювати влас-
ну думку й відстоювати свої права?
Цікава дискусія відбулася на тему «Нова школа»: якою 

вона має бути і чи реально створити таку школу в рідно-
му місті, які критерії успішної школи? На думку молоді, 
успішна школа, це коли задоволені учень і вчитель, коли 
навчання в школі доставляє радість.
А ще важливим і часто складним  питанням для учнів є 

вибір майбутньої професії. Тож тема профільного навчан-
ня була дуже актуальною для багатьох учасників Форуму. 
Вирішувати питання вибору професії нинішнім школярам 
доводиться дуже рано. Вже після 9 класу потрібно визна-
читися, продовжити навчання в школі або йти здобувати 
фах у коледж (училище, технікум).
На сьогодні Ірпінські школи пропонують 8 профілів: фі-

зико-математичний (ЗШ №17), математичний (ЗШ №13), 
історичний (ЗШ №13), економічний (ЗШ №2), української 
філології (СЗШ №12, ЗШ 14, 18, НВК), іноземної філології 
(НВО, СЗШ №12), технологічний (ЗШ №3, 5, 13,18), ху-
дожньо-естетичний (СЗШ №1). Міською владою вивчаєть-
ся питання відкриття нових профілів вже з вересня 2017 
року: біології, хімії, інформатики, фізичної культури. А 
для цього буде проведена велика робота не лише із за-
купівлі сучасного обладнання кабінетів, але й визначення 
найкращих вчителів, які будуть викладати  у профільних 
класах.
Разом із дорослими дітям вдалося створити дружню ат-

мосферу, в якій було цікаво поділитися своїми думками і 
мріями, бути почутими тими, хто реально може змінити 
сталий непрактичний і застарілий підхід до навчання, ство-
рити омріяну школу майбутнього, куди із задоволенням 
будуть ходити діти не тільки в 1-й клас, а й протягом усього 
шкільного життя.
Розвиток освіти міста є можливим лише за умови тісної 

співпраці влади, учнівського й батьківського активу, керів-
ників шкіл і вчителів. Тож учням запропонували анонімне 
опитування – кожен мав можливість дати відверті відповіді 
на запитання в анкеті. Це дасть можливість врахувати от-
риману інформацію при плануванні роботи влади і закла-
дів освіти і спрямувати її на задоволення освітніх запитів і 
потреб учнів.

Олена ВІТЕР
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НА ХВИЛІ 
ІРПІНСЬКОГО 
РАДІО

Моташка чи мотанка?
Різдвяна виставка ля-

льок народної майстрині 
України Тетяни Федоро-
вої в Ірпінському істори-
ко-краєзнавчому музеї 
триває. На відкритті вже 
третьої Різдвяної вистав-
ки гості доторкнулись до 
прекрасного, глибокого 
світу майстрині, твора-
ми котрої захоплюється 
весь світ, ще й отримали 
від пані Тетяни ангели-
ків на щастя, кохання 
та добру долю. Крім 
ляльок-мотанок на 
виставці представлені 
нові роботи з ниток. 
Майстриня називає 
цих ляльок «моташки». 
Побувати на відкритті 
виставки і зануритись 
у теплу атмосферу ще 
можна! На сайті «Прав-
да Ірпеня» є сторінка 
«міське радіо». Заходьте 
(zpi.com.ua/category/
radio) і слухайте випуск 
«МОТАШКА ЧИ МОТАН-
КА?». 

То коли ж він 
народився?

7 січня люди святку-
вали, співали колядки. 
7 січня в Україні – офі-
ційний вихідний день. 
Але чимала кількість 
громадян нашої держа-
ви (римо-католики, вірні 
деяких протестантських 
церков) святкували 
народження Христа 
25 грудня, як і більшість 
християнського світу.
То коли ж народився 

Ісус? Коли святкувати цю 
подію? На свята завітав 
до греко-католицького 
храму Різдва Пресвятої 
Богородиці і разом з 
настоятелем отцем Ми-
рославом поміркували 
над цим, важливим для 
християнської церви, 
питанням.
Слухайте: zpi.com.ua/
category/radio.

Мистецтво і громада. 
Перспективи розвитку.
виставка графічних 

робіт Заслуженого 
художника України 
Володимира Сидорука 
триває в Ірпінському 
історико-краєзнавчому 
музеї.
Пейзажист Володи-

мир Сидорук народився 
3 січня 1925 р. у м. Ржи-
щів Київської області, 
помер і похований в 
Ірпені. Вчився Володи-
мир Сидорук у Київській 
художній школі. Працю-
вав переважно в галузі 
станкового живопису. 
На виставці 1995 р. в 
«Українському Домі» 
було представлено 
375 робіт Сидорука, а 
художнику призначено 
Президентську пенсію.
Сьогодні в Ірпені в 

будинку майстра його 
родина зберігає десятки 
полотен. Є необхідність 
у створенні музею Воло-
димира Сидорука.
На відкритті виставки 

графічних робіт Володи-
мира Сидорука міський 
голова Володимир Кар-
плюк говорив із гостями 
і організаторами заходу 
про перспективи розвит-
ку мистецтва і туризму в 
нашому місті.
Слухайте: zpi.com.ua/
category/radio.

ШКОЛА ЮНКОРІВ

Нью-йоркська літературна Нью-йоркська літературна 
премія ім. О. Генріпремія ім. О. Генрі 
ДІСТАЛАСЯ ІРПІНЦЮДІСТАЛАСЯ ІРПІНЦЮ
Живе Олександр в Ірпені, видав уже п’ять книг, одна з яких стала найбільш 
продаваною книгою дорослої, сучасної літератури. Пише автор абсолютно 
різні історії: трагічні, веселі, іронічні. Але головне, письменник узяв собі 
за правило «писати тоді, коли ти сповнений любові». А шість років тому 
Олександр Столяров заснував в Ірпені Дитячий театр Андерсена, який 
проіснував близько трьох років, а потім переїхав до Києва в «Будинок книги».

(Початок – с.1)
Про дитячий театр ре-

жисер зняв уже два доку-
ментальні фільми – про 
ірпінський і про київський. 
Загалом у творчому доробку 
Олександра Миколайовича 
понад 100 фільмів. «Після 
сотого фільму я перестав ра-
хувати», – каже режисер. Се-
ред них є й художні фільми, і 
короткометражки і, зрештою, 
мультфільми, які режисер 
знімає за мотивами своїх ка-
зок і не тільки.

– Пане Олександре, сьо-
годні усе менше людей чи-
тають книжки. І перед бага-
тьма педагогами і батьками 
постає питання, як прище-
пити любов до читання? Ви 
як письменник знаєте таку 
формулу?

– Сьогодні любов до чи-
тання – це вже талант, такий 
же, як і любов до писання. І 
тут треба розрізняти графо-
манію від любові. Коли лю-
дина читає все підряд, це ще 
не означає, що це любов до 
читання. Любов до читання 

прищепити неможливо. Сьо-
годні, принаймні. Можна ви-
ховати любов до вишуканого 
читання, до гарної літерату-
ри. Важлива роль вихователя, 
тут треба, щоб вихователь 
сам був освіченою людиною. 
Мало того – потрібно, щоб 
він любив, щоб він знав лі-
тературу. А таких все менше 
і менше. Пушкін писав: «И 
долго буду тем любезен я 
народу, что чувства добрые 
я лирой пробуждал». Десь на 
початку ХІХ ст., а може, ще 
й раніше, раптом вирішили, 
що добрі почуття будити не 
потрібно. І пішов вал, потік 
дуже брудної літератури, 
яка пробуджує почуття ниці, 
і за кілька десятиліть ця літе-
ратура зробила свою спра-
ву. По-перше, вона відбила 
охоту до читання, по-друге, 
виховала людей, які ненави-
дять літературу і зневажають 
тих, хто пише, по-третє, ми 
живемо в суспільстві, де літе-
ратура не цінується. Можна 
буде повірити в нашу країну 
тоді, коли за поезію, за вірші 
будуть платити. Щоб поет 

міг жити на свою поезію, а 
коли він не живе з цього, то 
суспільству такому гріш ціна.

– Навіщо ж Ви пишете і 
що Вас до цього спонукає?

– Я пишу тому, що мене 
розпирає, і розпирає не тіль-
ки від почуттів, але й від усві-
домлення того, що зараз я 
можу написати щось, що від-
повідає моєму естетичному, 
в першу чергу, сприйняттю 
життя. Чехов колись сказав: 
«Ви пишете про те, що є, а 
я пишу про те, як має бути». 
Найчастіше я намагаюся пи-
сати про те, як має бути. Але 
при цьому в реалістичній 
формі. Хоча дуже багато ка-
зок, але казкові прийоми доз-
воляють мені бути більшим 
реалістом, тому що саме на 
тлі містики наш реалізм зро-
зуміліший. Сюжети приходять 
із нізвідки. Колись Шпаліков 
написав: «Бывают крылья у 
художников, портных и же-
лезнодорожников, но лишь 
художники открыли, как про-
растают эти крылья. А про-
растают они так – из ничего, 
из ниоткуда. Нет объяснения 

у чуда, и я на это не мастак!» 
Література, проза чи поезія, 
сприймаються мною як диво. 
І це – диво, яке здатні твори-
ти люди. На жаль, їх чим далі, 
тим менше.

– Де Ви видаєтеся?
– Я видавався весь час при 

нагоді. Мені пропонують, я 
видаю.

– Чи йдете Ви за смака-
ми більшості?

– Я не знаю, що таке сма-
ки більшості, більше того, 
мене абсолютно не цікавить 
більшість, я орієнтуюся в 
першу чергу на свій смак, 
слава Богу, освіта дозволяє, 
а в другу чергу, знову ж, на… 
свій смак. Тут важливо чути 
внутрішній камертон. Я від-
чуваю, коли фраза безглузда, 
як кожен поет відчуває. Це у 
всіх так. Я знаю, як писати для 
публіки, але мені не цікаво.

– Який він, Ваш читач?
– Мій читач, у першу чер-

гу, це я сам. Якщо мені це 
подобається, тоді я пропоную 
прочитати ще комусь. Я веду 
розмову не з самим собою, 
а коли я пишу, веду діалог з 
літературою. А в літератури 
настільки величезна історія, 
що той діалог може бути не-
скінченний.

– Над чим Ви працюєте? 
Що з українським кіно?

– Я нічого не знаю про 
українське кіно, тому що я в 
ньому, на жаль, не беру уча-
сті, але якось воно рухається, 
напевно. Я знімаю культуро-
логічне кіно для російського 
каналу «Культура». Зараз я 
закінчую фільм про Айвазов-
ського, до цього я закінчив 
фільм про Мартіна Лютера, 
перед тим я закінчив фільм 
про Маркеса.

– Що було знято в Ірпе-
ні?

– Найчастіше, якщо мені 
чогось не вистачає для моїх 
фільмів, я виходжу в Ірпінь і 
знімаю. Тут все менше пейза-
жів в околицях, але мені поки 
що вистачає. В Ірпені було 
знято «Моя дружина хвора 
на шизофренію», «Блудний 
син, блудна мати», частково 
в Ірпені були зняті фільми 
«Святий Петрович», частково 
«Старець Паїсій і я, що стою 
догори ногами» і дуже багато 
культурологічного кіно. Коли 
у мене виникає потреба в 
пейзажах, я знімаю в Ірпені.

– Про що зараз можна 
писати, коли люди нічого 
не хочуть читати?

– Мене це не цікавить. У 
мене немає, на жаль, просвіт-
ницької задачі. Мені досить 
того, що мене читає дочка, 
читає дружина, і недостатньо 
того, що мене не читає син.

Підготувала Софія СТОЛЯРОВА, фото: Володимир ШИЛОВ

А чи знаєте ви, що чимало видатних людей пройшли через захоплення й заняття тан-
цями? Скажімо, Арнольд Шварценеггер і Жан-Клод Ван Дам у дитинстві танцювали у 
шкільних гуртках. Танцювали нобеліанти в галузі медицини та фізіології австралійка 
Елізабет Блекберн, американка Керол Грейдер і її співвітчизник Джек Шостак.

Між іншим, найкращий 
боксер світу українець Сер-
гій Ломаченко – вихованець 
ансамблю народного тан-
цю, певно, тому він такий 
рухливий і координований 
на рингу. Я вже не кажу, що 
більшість знаменитих акто-
рів і актрис пройшли через 
танці, тому вони напрочуд 
пластичні та елегантні. А за-
тяті танцюристи все життя 
присвячують цьому світлому 
мистецтву.
Після такого зачину зазир-

немо на заняття дитячої сту-
дії народного танцю «Gаlаxy 
danсe», які проходять на базі 
школи №17 в Ірпені. Навіть 
споглядання викликає море 
задоволення, бо в танцзалі 
вирує радість в «упаковці» 
гарячої музики і красивих 
рухів. А які завзяті очі! Керує 
цим дійством справжня фа-
натка танцю – хореограф 
Наталія ГОНЧАР. 

Під час перерви вона по-
яснює, що опановує з дітьми 
танці народів світу. У ре-
пертуарі, окрім українських 
танців, циганські, іспанські, 
італійські, німецькі, чеські... 
Чому у студії така назва 

– «Gаlаxy danсe»? Бо діти 
виконують танці галактики: 
то зображують мурашок, то 
беруть участь у серйозних 
постановках на кшталт гопа-
ка. До речі, народний гопак 
– це основа брейк-денсу. І 
взагалі той, хто добре засво-
їв ази народних танців, потім 
легко опановує будь-який 
танцювальний стиль. 
Коли ми розучуємо з 

дітьми якийсь народний 
танець, я розповідаю про те, 
чому він саме такий. Діти діз-
наються про історію танцю й 
країну, яка його породила. 
От, скажімо, італійська та-
рантела. Версія походження 
танцю пов’язана з екзотич-
ним павуком тарантулом. 

Згідно з легендою, укус па-
вука викликав страшну хво-
робу – «тарантизм». Хворий 
був приречений на смерть. 
Існував лише один поряту-
нок – стрімкий, невгамовний 
танець, який розганяв кров 
і нейтралізував дію отрути. 
Швидко, швидше, ще швид-
ше – це головний принцип 
виконання тарантели. Ша-
лений темп танцю змушує 
виконавця викладатися пов-
ністю, залучаючи в дійство 
дедалі нових танцюристів. 
Цікаво, що можна навіть 

на вулиці визначити: ця ди-
тина займається танцями, а 
ця – ні. Спостерігаючи за сво-
їми дівчатами, констатую, 
що вони у восьмому класі 
разюче відрізняються від тих 
первачків, якими до мене 
колись прийшли. Були деякі 
й сутулі, незграбні... А тепер 
– гарні панянки. Танці – це 
краса, сила, елегантність. 
Танець – це джере-

ло задоволення. Людина 
спілкується на трьох рівнях 
– з самим собою, з інши-
ми людьми, з навколишнім 
світом. Це міцне здоров’я, 

струнка фігура. З точки зору 
медицини навантаження під 
час занять танцями дають 
оптимальне тренування сер-
ця, судин, м’язів і суглобів 
тіла. Ще Поль Брегг закли-
кав правильно харчуватися, 
бігати підтюпцем і побільше 
танцювати. Приголомшливо 
низький травматизм занять 
танцями дозволяє допускати 
до занять і 4-річних дітей, і 
пенсіонерів. 
Нещодавно ми постави-

ли нову велику українську 
композицію «Привіталь-
на», до якої пошили чудові 
костюми. Тож діти дізнали-
ся, що закладено в костюми, 
нащо треба виносити коро-
вай, який смисл мають ті чи 
інші дії. Діти мають розви-
ватися культурно, а це сто-
сується тіла, розуму і душі. 
І в першу чергу вони мають 
любити рідне.
Дуже не вистачає колек-

тиву спонсорської допо-
моги, людей зацікавлених у 
розвитку дитячої творчості та 
підтримання народних тра-
дицій. Будемо дуже вдячні за 
бажання допомогти та співп-
рацю заради майбутнього 
української нації.
Мої вихованці висту-

пають більше за межами 
Ірпеня, так складається. Від-
відали багато фестивалів. 
Перший – найпам’ятніший, 
тоді відбувся серйозний ри-
вок. Поїхали до Праги (Че-

хія) на фестиваль «Аве Боге-
мія», звідти привезли перше 
місце. Діти були ще малень-
кі, поїздка – цікава, багато 
вражень, досі згадують. За-
галом нині важко виїжджати, 
через події в країні, через 
курс гривні... У Києві висту-
пають, не раз брали участь 
у танцювальному фестивалі 
«Мега-стар». В Ірпені тішать 
земляків на День Незалеж-
ності, на День міста.
Ми здійснили одну з ам-

бітних мрій – нарешті вибо-
роли Гран-Прі, ще й разом з 
кубком Чапкіса! Це сталося 
на Святого Миколая на фес-
тивалі «Зимова перлина» (під 
Чернівцями). Повезли шість 
номерів, три нових. Після 
перемоги всі раділи і плака-
ли, тому що було важко. На 
жаль, українські конкурси 
часто не вирізняються чесні-
стю.
На майбутнє будемо йти 

до отримання звання зраз-
кового колективу, а там, 
може, й звання народного 
виборемо. Дуже хочеться, 
щоб діти відвідували студію, 
любили танець і розвивали-
ся. А ще ми хочемо, щоб про 
нас знали, для дітей визнан-
ня – це колосальний стимул; 
коли вони перемагають на 
фестивалях, вони плачуть 
від радості. Я – за такі сльо-
зи. Старання має винагород-
жуватися успіхами.

Я ЦЕ ВМІЮ!

Підготував Володимир КОСКІН

Дитяча студія народного танцю 
«Galaxy dance»

Заняття відбуваються у танцкласі Ірпінської школи 
№17 (м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10).

Набір дітей – від 3-х років!

Тел.: (099) 77-11-333, (093) 455-333-7
Ел. адреса: melnik.tanay@bigmir.net

Керівник: Гончар Наталя



№ 1-2. 13  січня 2017 року 15

У кожної людини настає 
час, коли кожен день життя 
вартий років – це похилий 
вік. Дуже важливо, що є така 
організація, куди можуть 
звернутись ці люди і отрима-
ти всебічну допомогу – спіл-
кування, ліки, одяг…
До Міжнародного дня 

людей похилого віку медсе-
стри милосердя провідали 
340 малозабезпечених і са-
мотніх похилого віку підо-
пічних Червоного Хреста по 
всьому Приірпінню, вручив-
ши кожному продуктовий 
набір. Традиційно учні теж 
були в гостях у стареньких із 

гостинцями, з добрим сло-
вом, що дійсно є проявом по-
ваги до старшого покоління 
і бажанням піклуватися про 
ближнього. Щира подяка пе-
дагогам за активну співпрацю 
з Червоним Хрестом!
За сприяння влади в парку 

ім. Правика до Міжнародно-
го дня людей похилого віку 
влаштували свято: зібралися 
сивочолі, відпочивали під 
звуки музики й співу, при-
гощалися солодощами, з 
цікавістю слухали виступи 
керівників міста. У Гостомелі 
разом з Ю.І. Прилипком, се-
лищним головою, організу-

вали концерт та пригощалися 
наїдками за багато накрити-
ми столами, а найголовніше 
– спілкувались про наболіле.
До Міжнародного дня бо-

ротьби з бідністю медсестри 
милосердя провідали найбід-
ніших підопічних Червоного 
Хреста, видали сотні про-
дуктових наборів та ліки, як 
адресно, так і в самому цен-
трі. Разом із представниками 
Київського обласного ТЧХ ви-
дали понад ста категорійним 
сім’ям переселенців сертифі-
кати на продукти в Ірпінсько-
му міськвиконкомі.

До Міжнародного дня ін-
валідів по всьому Приірпін-
ню адресно маломобільним, 
інвалідам та всім бажаючим 
у центрі Червоного Хреста 
роздавали ліки від БО «Фар-
маварта», ТОВ «Агрофарм», 
ТОВ «Натур-+».
Медсестри милосердя 

разом із представниками 
БО «Духовне відродження» 
адресно провідали мало-
мобільних та з особливими 
потребами підопічних й ін-
валідів Чорнобиля в Ірпені, 
Гостомелі, Коцюбинському, 
Ворзелі та вручили продукто-
ві набори.

Разом із Гостомельським 
селищним головою Ю.І. При-
липком організували в Цен-
тральному будинку куль-
тури два свята для людей з 
особливими потребами: для 
діток і окремо для ветеранів 
– з концертною програмою, 
участю клоуна, з накритими 
столами, солодощами та по-
дарунками.
В Ірпінському медико-со-

ціальному центрі Червоного 
Хреста провели зустріч з ін-
валідами Приірпіння, які от-
римали продуктові набори і 
ліки, в банку одягу підібрали 
речі та взуття. Понад 150 ве-
теранів ТОВ «Ветропак» Госто-
мельського склозаводу, яким 
виповнилося понад 65 років, 
отримали в центрі Червоного 
Хреста продукти.
До Міжнародного дня во-

лонтерів в центрі привітали 
волонтерів, які самовіддано 
працюють на благо катего-
рійних та знедолених верств 
населення.

До Дня Святого Миколая 
возили діток з особливими 
потребами в «Український 
дім» на ялинку, де вони от-
римали солодкі подарунки, 
та на виставку котів, дякуючи 
громаді Приірпіння та депу-
тату О.М. Поповичуку.
У День Святого Миколая 

до Червоного Хреста завіта-
ло 40 атовців, молодих, кра-
сивих, на щастя, з хорошим 
настроєм, та отримали благо-
дійну допомогу.
Щиро вдячні меценатам, 

благодійникам за підтримку, 
що надають натхнення пра-
цювати та можливість нада-
вати допомогу найнужденні-
шим.
Нехай сторицею Вам по-

вернеться те, чим Ви поді-
лились із потребуючим, а 
найкраще – нехай це повер-
неться Вам здоров’ям, бла-
гополуччям у сім’ї, миром, 
спокоєм, оптимізмом! 

КУЛЬТУРА

МІЖ ІНШИМ

ІРПІНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА ІРПІНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА 
ПОТРЕБУЄ САКСОФОНІВ І БАНДУРПОТРЕБУЄ САКСОФОНІВ І БАНДУР
Навесні 2017 року музична школа в 42 раз із дня офіційного відкриття звітуватиме перед 
ірпінською громадою великим концертом – звучатимуть хори, великі та малі інструментальні 
і вокальні ансамблі, сольні виступи кращих учнів по класу фортепіано, гітари, сольного співу, 
скрипки, баяну, акордеону, духових та ударних інструментів. Такий перелік традиційний для 
великих шкіл естетичного виховання в будь-якому куточку країни.

Але далеко не кожна шко-
ла може похвалитись спеціа-
лістами по класу віолончелі, 
ксилофона, саксофона, і на-
віть улюбленого інструменту 
українців – бандури.
У нас грі на віолонче-

лі навчає лауреат міжна-
родних конкурсів, артистка 
Державного академічного 
естрадно-симфонічного ор-
кестру України, прекрасний 
сольний виконавець Марія 
Тимошенко-Білан. Сім років 
тому вона почала роботу з 
дітьми на власних інструмен-
тах і вже виростила лауреата 
обласного конкурсу «Дебют» 
Олександра Тесманна й від-
мінників обласного академ-
концерту Назарія Агафоно-

ва і Діану Павлишину. А в 
2016 р. школі було придба-
но два нових інструмента за 
сприяння заступника міського 
голови Наталії Семко і небай-
дужих підприємців нашого 
регіону. Це надало поштовх 
творчості, і на День міста юні 
віолончелісти прикрасили ви-
ступ скрипкового ансамблю 
школи під керівництвом Ма-
рії Радченко.
Ім’я Валерія Дмитровича 

Пінчука відоме професійним 
музикантам на всеукраїн-
ському рівні, а слухачам – і 
за межами країни. Викладач 
має учнів-лауреатів по класу 
гітари, ударних інструментів. 
Але минулого навчального 
року журі обласного конкур-

су «Дебют» було вражене ви-
ступом на ксилофоні Марії 
Кисленко: 12 балів і звання 
лауреата – результат робо-
ти учениці і вчителя. Голова 
обласної секції духових та 
ударних інструментів М.А. 
Сокирко відзначив, що ніколи 
не думав, що так мелодично і 
натхненно може звучати цей 
ударний інструмент. Грала 
учениця на ксилофоні фір-
ми «Yamaha» подарованому 
місцевою владою на 35-річчя 
школи у 2010 р.
Дуже модний, чуттєвий ду-

ховий інструмент – саксофон 
– викладає в нашій школі Єв-
ген Анатолійович Давиденко 
– прекрасний музикант, ком-
позитор. На відкритті І Джа-
зового фестивалю в Ірпені ми 
чули його цікаві музичні роз-
думи. Поки що учні грають 

на власних інструментах, але 
ми сподіваємось на допомогу 
влади, меценатів, прихильни-
ків нової музики у придбанні 
інструментів для школи.
Бандура є окрасою кон-

цертів музичної школи. На 
жаль, сьогодні лише один ви-
кладач – Вікторія Володими-
рівна Барташова – навчає грі 
на бандурі. Її учні – учасники 
обласних академічних кон-
цертів, майстер-класів, лау-
реати конкурсів різних рівнів 
– несуть у світ своє мистецтво, 
навчаючись в українських ву-
зах і за кордоном.
Ансамбль бандуристів – це 

хоча б дует чи тріо, тож ще 
3 бандури люб’язно позичає 
нам керівництво Ірпінського 
економічного коледжу Націо-
нального університету біоре-
сурсів і природокористування 

Наталія МАНІВА

України. Є гостра проблема 
в маленьких бандурах для 
початківців, а також конче 
необхідно придбати новий 
баян і акордеон. Наше місто 
стає з кожним роком краси-
вішим – відкриваються нові 
зони відпочинку, парки, у 
яких весь теплий сезон зву-
чить музика. У цих концертах 
ключову роль як сольний та 
акомпануючий інструмент ві-
діграє електропіанола фірми 
«Yamaha», подарована школі 
місцевими благодійниками 
минулого навчального року. 
Береже цей цінний інстру-
мент і надає можливість ре-
петицій на ньому (для виїзних 
концертів у місті) у своєму ка-

бінеті завідуюча фортепіан-
ного відділу Таміла Василівна 
Скатова. Упродовж навчаль-
ного року, окрім концертів 
на відкритих майданчиках, у 
залі дитячої музичної школи 
постійно звучить музика.
Координує концертну ро-

боту заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
Лариса Миколаївна Андрухо-
вич за допомогою завідуючої 
теоретичним відділом Віри 
Василівни Байрак і всіх ви-
кладачів.
Приходьте до нас на зу-

стріч з прекрасним світом 
музики, ми завжди раді но-
вим слухачам!

ПІДОПІЧНІ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ПІДОПІЧНІ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
ОТРИМАЛИ ПРОДУКТИ І ЛІКИОТРИМАЛИ ПРОДУКТИ І ЛІКИ
Звіт Ірпінської міської організації Товариства Червоного Хреста про проведення 
Всеукраїнської акції «Милосердя»

ТУРБОТА

ГУРТ «REPOST» ГУРТ «REPOST» із Бучі із Бучі 
планує підкорити Євробаченняпланує підкорити Євробачення
Вже зовсім скоро Україну «накриє» шалена музична хвиля пісенного 
конкурсу Євробачення, який після неймовірної перемоги Джамали став 
основною темою на вустах меломанів нашої держави.

Поки організатори оби-
рають локації, обговорю-
ють вигляд сцени і загальну 
концепцію конкурсу, слухачі 
знайомляться з виконав-
цями, які вже подали свої 
заявки для участі у націо-
нальному відборі. Серед 
них як відомі музиканти, що 
вже встигли підкорити серця 
українських слухачів, так і 
учасники, котрі лише розпо-
чинають свій тернистий шлях 
до музичного олімпу.
Саме такими є гурт 

«Repost» з Бучі, який планує 
завоювати прихильність при-
скіпливого європейського 
глядача піснею «Sunset» («За-
хід сонця» – ред.). 

«Repost» – це поєднан-
ня блюзу, сучасних бітів, 
акустичної гітари і філософ-
сько-романтичних текстів, 

що зливаються воєдино з уні-
кальною мелодикою. Це гурт 
ентузіастів, які щиро вірять у 
неймовірну силу музики та її 
здатність проникати в серця. 
За півроку учасники цього 
проекту випустили 6 пісень, 
виступили на одній сцені з 
легендою американського 
блюзу Randall Gregory і навіть 
записали з ним композицію 
«Так хотів», увійшли до топ-
5 найкращих гуртів Ірпеня, 
зіграли на кількох фестива-
лях (зокрема, на фесті «Dolce 
Vita»), і тепер мають серйозні 
наміри взяти участь у фіналі 
національного відбору Єв-
робачення. Для того, щоб 
хоча б трохи привідкрити цю 
таємничу завісу під назвою 
«Repost», я поспілкувалась з 
гітаристом гурту Сергієм Бі-
ланюком, який розповів про 

виникнення цього проекту, 
його своєрідний стиль, пісню 
«Sunset» та участь у Євроба-
ченні.

– Як виникла iдея ство-
рення гурту «Repost»? Хто 
був iнiцiатором?

– Насправді це не була 
ідея «створити гурт», це було 

відчуття того, що без подіб-
ного авторського проекту 
ти вже не можеш існувати, 
наче частинка твого Я, яку 
чомусь від тебе відірвали і її 
нестерпно бракує. І те саме 
відчуття було і у нашого во-
каліста Саші Вента і звукоре-
жисера й композитора Роми 
Сірука. У той час ми з Рома-
ном якраз працювали разом 
у кількох музичних проектах 
(інструментальна музика) і 
були у пошуках вокаліста. 
Коли зустрілися з Сашком, 
то питань не залишалось, 
усі троє хотіли створювати 
сучасну українську музику!

– У Вас надзвичайно 
різнопланова творчість. 
Тут і простота поп-музики, 

і «хардовість» року, і еле-
менти блюзу... Хто з відо-
мих музикантів надихав 
вас і вплинув на форму-
вання такого унікального 
стилю?

– Тут зіграло роль те, що 
кожен із нас трьох є при-
хильником якось певного 
стилю; звісно, через про-
фесійні обставини ми слу-
хаємо, виконуємо і пишемо 
різнопланову музику, але 
у кожного із нашої трійки є 
жанр, який йому найближ-
чий. Особисто у мене – це 
блюз, і найбільше мене на-
дихають гітарист Томмі Ем-
мануель, Ерік Клептон і Том 
Уойтс.

– А серед українських 
музикантiв кого видiляєте?

– «Океан Ельзи» і проекти 
Вакарчука: «Вночі» та «Брю-
сель».

– Я не дарма запитую 
про українських вико-
навців... Із кожним днем 
з’являється все більше 
альтернативних гуртів та 
артистів. Якщо раніше на 
Євробаченні виступали 
винятково представники 
поп-напрямку, то вже за-
раз – це майданчик для 
прогресивної української 
музики. Чи вплинула така 
тенденція на прийняття 
Вашого остаточного рішен-
ня щодо участі в конкурсі?

– На наш погляд, про-
гресивна українська музи-
ка може бути популярною, 
саме такі треки ми намага-
ємось створювати. А заявка 
на подібний конкурс – це 
планомірний шлях розвитку 
нашого гурту.

– Розкажіть, будь ласка, 
про свою пісню «Sunset», з 
якою будете підкорювати 
національний відбір Євро-
бачення.

– Якщо коротко, то ця 
пісня про час і те, що кожен 
момент свого життя ти здатен 
перетворити на мрію, лиш 
дослухайся до себе.

Підготувала Олена РОЖАНСЬКА

МОЛОДІ Й АКТИВНІ
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Додаток № 1 до рішення 26 сесії Ірпінської міської ради VIІ скликання 1694-26-VII від 22 грудня 2016 року «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»

Доходи бюджету м. Ірпінь на 2017 рік

Код «Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету»

Всього Загаль-
ний фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. 
бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 276914,3 276914,3

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, подат-
ки на збільшення ринкової вартості

199002,3 199002,3

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 198902,5 198902,5

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть-
ся податковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати

156802,5 156802,5

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

14500,0 14500,0

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть-
ся податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата

2500,0 2500,0

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть-
ся фізичними особами за результатами річного 
декларування

25000,0 25000,0

11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу

100,0 100,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 99,8 99,8

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

99,8 99,8

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

12,0 12,0

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

12,0 12,0

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісо-
вих ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині дере-
вини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

12,0 12,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10000,0 10000,0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами го-
сподарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

10000,0 10000,0

18000000 Місцеві податки 67900,0 67900,0

18010000 Податок на майно 30000,0 30000,0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

250,0 250,0

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об'єктів житлової нерухомості

600,0 600,0

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

350,0 350,0

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

2500,0 2500,0

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 8500,0 8500,0

18010600  Орендна плата з юридичних осіб 14300,0 14300,0

18010700  Земельний податок з фізичних осіб 1100,0 1100,0

18010900  Орендна плата з фізичних осіб 2000,0 2000,0

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 280,0 280,0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 120,0 120,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

250,0 250,0

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засо-
бів, сплачений юридичними особами

250,0 250,0

18030000 Туристичний збір 150,0 150,0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами

147,0 147,0

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами

3,0 3,0

18050000 Єдиний податок 37500,0 37500,0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 6000,0 6000,0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 31500,0 31500,0

20000000 Неподаткові надходження 33267,0 5426,7 27840,3 16800,0

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

811,5 811,5

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що 
вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), 
нараховані на акції (частки, паї) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є держав-
на власність

211,5 211,5

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комуналь-
них унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до бюджету 

211,5 211,5

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 600,0 600,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

4615,2 4615,2

22010000 Плата за надання інших адміністративних послуг 3320,0 3320,0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців

600,0 600,0

22012500 Плата за надання адміністративних послуг 1600,0 1600,0

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1000,0 1000,0

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реє-
страції юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців, а також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з державною реєстрацією 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
і державною реєстрацією юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців

120,0 120,0

22080000 Надходження від орендної плати за користу-
вання цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном 

595,2 595,2

22080400 Надходження від орендної плати за користу-
вання цілісним майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності

595,2 595,2

22090000 Державне мито 700,0 700,0

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 

120,0 120,0

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України 

580,0 580,0

24000000 Інші неподаткові надходження 16800,0 16800,0 16800,0

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

16800,0 16800,0 16800,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 11040,3 11040,3

30000000 Доходи від операцій з капіталом 2696,2 2696,2 2696,2

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 308,3 308,3 308,3

31030000 Надходження від відчуження майна, яке 
належить АРК та майна, що знаходиться у кому-
нальній власності

308,3 308,3 308,3

33000000 Надходження від продажу землі і нематеріаль-
них активів

2387,9 2387,9 2387,9

33010000 Кошти від продажу землі 2387,9 2387,9 2387,9

33010101 Кошти від продажу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення до розмежування 
земель державної та комунальної власності (крім 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній влас-
ності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають 
приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться 
на території Автономної Республіки Крим)

2387,9 2387,9 2387,9

40000000 Офіційні трансферти 312674,4 312674,4

41000000 Від органів державного управління 312674,4 312674,4

41030000 Субвенції 312674,4 312674,4

41030600 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

97619,0 97619,0

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідве-
дення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот

72989,0 72989,0

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

23,0 23,0

41035000 Інші субвенції 2302,0 2302,0

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечен-
ня батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною»

1512,4 1512,4

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місце-
вим бюджетам

59730,3 59730,3

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місце-
вим бюджетам

78498,7 78498,7

50000000 Цільові фонди 1500,0 1500,0

50100000 Інші фонди 1500,0 1500,0

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органам місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконав-
чої влади

1500,0 1500,0

Всього доходів 627051,9 595015,4 32036,5 19496,2

Код «Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету»

Всього Загаль-
ний фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. 
бюджет 
розвитку

Міський голова В.А.Карплюк
Начальник фінансового управління Є.В.Данилюк

тис. грн тис. грн
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 Розподіл видатків міського бюджету м.Ірпінь на 2017 рік
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Найменування  головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків  згідно з типовою відомчою 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд з них 

Разом
Всього

видатки 
споживання

з них 

видатки 
розвитку

Всього
видатки 
споживання

з них 

видатки 
розвитку бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0300000 03 Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 38981,4 38981,4 8570,0 3953,4 0,0 137805,6 2038,1 328,6 102,1 135767,5 135767,5 176787,0

0310000 03 Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 38981,4 38981,4 8570,0 3953,4 0,0 137805,6 2038,1 328,6 102,1 135767,5 135767,5 176787,0

0310170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забез-
печення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 
комітетів

11584,8 11584,8 8052,0 651,0 0,0 149,4 149,4 10,0 102,1 0,0 0,0 11734,2

0314030 4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

0314200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

0315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0

0315011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0

в тому числі : Міська цільова програма "Громадський бюджет міста 
Ірпінь на 2016-2020 роки"

48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0

0315040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 779,8 779,8 340,3 221,7 0,0 398,7 388,7 318,6 0,0 10,0 10,0 1178,5

0315041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд 779,8 779,8 340,3 221,7 0,0 398,7 388,7 318,6 0,0 10,0 10,0 1178,5

0316060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 18751,1 18751,1 0,0 3077,0 0,0 172,8 0,0 0,0 0,0 172,8 172,8 18923,9

в тому числі: Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь 
на 2016-2020 роки"

12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 172,8 0,0 0,0 0,0 172,8 172,8 184,8

0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122634,7 0,0 0,0 0,0 122634,7 122634,7 122634,7

0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2492,7 2492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2492,7

0317210 7210 Підтримка засобів масової інформації 623,0 623,0 177,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,0

0317211 7211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 223,0 223,0 177,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,0

0317212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

0317470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12950,0 0,0 0,0 0,0 12950,0 12950,0 12950,0

0317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

0317830 7830 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

0318600 8600 0133 Інші видатки 4345,0 4345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4345,0

0319180 9180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

1500000 15 Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської 
ради

180895,8 180895,8 4721,9 165,6 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180913,8

1510000 15 Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської 
ради

180895,8 180895,8 4721,9 165,6 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180913,8

1510180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення

5280,3 5280,3 3899,4 130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5280,3

1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  (у т. ч. 
сімейного типу, прийомних сім'ях)

1512,4 1512,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1512,4

1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квар-
тирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

72989,0 72989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72989,0

1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-
сту", 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 пенсіонера-
ми, на житлово-комунальні послуги

12500,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12500,0

1513012 3012 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охо-
рони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої 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 охо-
рони, 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-ви-
конавчої 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'яз-
ку 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

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастро-
фою, на житлово-комунальні послуги

7400,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0

1513014 3014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, перед-
бачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", 
громадянам, передбачені 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

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0

тис. грн
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1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

48789,0 48789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48789,0

1513020 3020 Надання пільг та  субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0

1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастро-
фою, на придбання твердого палива

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

1513030 3030 1030 Надання пільг з оплати послуг зв"язку та інших передбачених зако-
нодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природ-
ного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

1304,0 1304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1304,0

1513033 3033 1070 Надання інших пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорно-
бильською катастрофою

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1513034 3034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати  послуг зв'язку 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1513035 3035 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

1104,0 1104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1104,0

1513040 3040 Надання допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

96417,3 96417,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96417,3

1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1000,1 1000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,1

1513042 3042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 400,1 400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,1

1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 66250,7 66250,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66250,7

1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3500,3 3500,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,3

1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6500,7 6500,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,7

1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 500,1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1

1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім'ям 5000,3 5000,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,3

1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам

13015,0 13015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13015,0

1513080 3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1201,7 1201,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1201,7

1513100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

1105,1 1105,1 822,5 34,7 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1123,1

1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворо-
бою, інвалідністю

1105,1 1105,1 822,5 34,7 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1123,1

1513180 3180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

303,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0

1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, 
дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребу-
ють                     сторонньої допомоги, фізичними особами

303,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0

1513200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0

1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям  інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

7500000 75 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 2243,1 2243,1 1508,4 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2243,1

7510000 75 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 2243,1 2243,1 1508,4 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2243,1

7510180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення

2143,0 2143,0 1508,4 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2143,0

7518600 8600 0133 Інші видатки 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

7519010 9010 0170 Обслуговування боргу 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,1

7600000 76 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 10117,0 10117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10117,0

7610000 76 Фінансове управління  Ірпінської міської ради 10117,0 10117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10117,0

7618120 8120 0180 Реверсна дотація 10117,0 10117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10117,0

1000000 10 Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 138524,8 138524,8 94826,2 18140,5 0,0 17582,1 7054,2 877,1 527,7 10527,9 10457,9 156106,9

1010000 10 Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 138524,8 138524,8 94826,2 18140,5 0,0 17582,1 7054,2 877,1 527,7 10527,9 10457,9 156106,9

1010180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення

747,1 747,1 562,8 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 747,1

1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 39071,7 39071,7 26335,6 5533,0 0,0 6993,3 4703,5 25,0 113,0 2289,8 2289,8 46065,0

1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами  (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

86206,4 86206,4 58887,8 11666,0 0,0 10039,8 1816,7 807,1 365,0 8223,1 8168,1 96246,2

в тому числі освітня субвенція з державного бюджету 58800,8 58800,8 48197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58800,8

в тому числі за рахунок міського бюджету 27405,6 27405,6 10690,4 11666,0 0,0 10039,8 1816,7 807,1 365,0 8223,1 8168,1 37445,4

в тому числі :Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь 
на 2016-2020 роки"

418,5 418,5 0,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 138,0 138,0 556,5

1011030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 1027,1 1027,1 838,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1027,1

в тому числі освітня субвенція з державного бюджету 929,5 929,5 761,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 929,5

в тому числі за рахунок міського бюджету 97,6 97,6 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,6

1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними  закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

4167,9 4167,9 3262,3 143,9 0,0 30,0 30,0 0,0 10,0 0,0 0,0 4197,9

1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та  інші заходи  
а галузі освіти

213,5 213,5 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,5

1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1943,0 1943,0 1449,6 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1943,0

1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 1646,6 1646,6 928,1 362,7 0,0 18,2 18,2 0,0 3,0 0,0 0,0 1664,8

1011230 1230 0990 Надання допомоги  дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

45,3 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3

1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 3361,8 3361,8 2308,7 305,8 0,0 384,8 369,8 45,0 28,9 15,0 0,0 3746,6

1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-ю-
нацьких спортивних шкіл

3361,8 3361,8 2308,7 305,8 0,0 384,8 369,8 45,0 28,9 15,0 0,0 3746,6

1015060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 94,4 94,4 77,4 0,0 0,0 116,0 116,0 0,0 7,8 0,0 0,0 210,4
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1015061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення  
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

94,4 94,4 77,4 0,0 0,0 116,0 116,0 0,0 7,8 0,0 0,0 210,4

1400000 14  КЗ ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ Ірпінської міської ради 88148,1 88148,1 57198,1 8100,0 0,0 2387,1 1793,6 850,0 345,9 593,5 593,5 90535,2

1410000 14  КЗ ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ Ірпінської міської ради 88148,1 88148,1 57198,1 8100,0 0,0 2387,1 1793,6 850,0 345,9 593,5 593,5 90535,2

1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 40603,6 40603,6 25252,1 4182,9 0,0 205,1 205,1 0,0 133,9 0,0 0,0 40808,7

в тому числі медична субвенція з державного бюджету 27091,7 27091,7 18269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27091,7

1412050 2050 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонарод-
женим

8693,3 8693,3 5813,1 846,8 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8694,8

в тому числі медична субвенція з державного бюджету 6556,1 6556,1 4914,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6556,1

1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 14520,4 14520,4 9740,1 1619,7 0,0 1882,3 1338,8 850,0 205,5 543,5 543,5 16402,7

в тому числі медична субвенція з державного бюджету 12900,7 12900,7 9740,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12900,7

1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 22781,4 22781,4 16392,8 1450,6 0,0 298,2 248,2 0,0 6,5 50,0 50,0 23079,6

в тому числі медична субвенція з державного бюджету 21330,8 21330,8 16392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21330,8

Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2016-
2020 роки"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

1413050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

1549,4 1549,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1549,4

2400000 24  Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 14323,3 14323,3 9836,2 1754,9 0,0 1531,4 1531,4 914,6 9,9 0,0 0,0 15854,7

2410000 24  Відділ культури, національностей та релігій  Ірпінської міської ради 14323,3 14323,3 9836,2 1754,9 0,0 1531,4 1531,4 914,6 9,9 0,0 0,0 15854,7

2410180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення

195,2 195,2 156,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,2

2414030 4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

2414060 4060 824 Бібліотеки 2353,0 2353,0 1433,1 408,5 0,0 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2368,6

2414070 4070 824 Музеї і виставки 265,3 265,3 153,6 68,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 267,1

2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 5458,9 5458,9 3475,2 1108,4 0,0 327,4 327,4 83,0 9,9 0,0 0,0 5786,3

2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей 5371,5 5371,5 4253,3 149,0 0,0 1186,6 1186,6 831,6 0,0 0,0 0,0 6558,1

2414200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 579,4 579,4 365,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 579,4

1100000 11 Служба у справах  дітей та сім"ї  Ірпінської міської ради 2759,1 2759,1 1273,0 155,9 0,0 35,0 35,0 11,0 0,0 0,0 0,0 2794,1

1110000 11 Служба у справах  дітей та сім"ї  Ірпінської міської ради 2759,1 2759,1 1273,0 155,9 0,0 35,0 35,0 11,0 0,0 0,0 0,0 2794,1

1110180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення

1319,1 1319,1 990,6 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1319,1

1113110 3110 Заклади і заходи   з питань дітей та їх соціального захисту 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1113112 3112 1040 Заходи  державної  політики з питань дітей та їх соціального захисту 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1113130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1113134 3134 1040 Заходи державної політики з питань сім"ї 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1113140 3140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 540,0 540,0 282,4 105,5 0,0 35,0 35,0 11,0 0,0 0,0 0,0 575,0

1113141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1113142 3142 1040 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 490,0 490,0 282,4 105,5 0,0 35,0 35,0 11,0 0,0 0,0 0,0 525,0

1113160 3160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей  (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

 Р А З О М   В И Д А Т К І В 475992,6 475992,6 177933,8 32333,3 0,0 159359,2 12470,3 2981,3 985,6 146888,9 146818,9 635351,8
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Найменування  головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків  згідно з типовою відомчою 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд з них 

Разом
Всього

видатки 
споживання

з них 

видатки 
розвитку

Всього
видатки 
споживання

з них 

видатки 
розвитку бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Міський голова В.А.Карплюк
Начальник фінансового управління Є.В.Данилюк

РАБОТА
КАССИР 

ПОСУДОМОЙЩИЦА
ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

РАЗДАЧИ 
РАЗНОСЧИК ПРОДУКЦИИ
График работы пн. – пт. 
с 8:00-8:30 до 17:00.

З/п – 3000. 
Район Налоговой академии.

(096) 768-76-55, 
(093) 243-94-57, 
Виктория.

КУПЛЮ 
КОРІВ ТА 

КОНЕЙ, 

МОЛОДНЯК 

(067) 410-54-71

(093) 001-29-69

тис. грн

До уваги громадянам, постраждалим 
внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1 
та дітей з інвалідністю, інвалідність 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою 
Із 2017 року діятиме новий механізм оплати послуг із са-

наторно-курортного лікування громадянам, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС ка-

тегорії 1 та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана 
з Чорнобильською катастрофою, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України №854 від 23.11.2016 р. затвер-
джено Порядок надання щорічної грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам 
та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок влас-
них коштів, виплати грошової компенсації для оздоровлення. 
Порядок передбачає укладання трьохсторонньої угоди між 
санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та 
управлінням соціального захисту населення. При цьому по-
страждалим буде забезпечено право самостійного вибору 
санаторно-курортного закладу для оздоровлення чи відпо-
чинку.
Згідно з цим Порядок, громадянам, які надали в Управ-

ління праці та соціального захисту населення заяву на сана-
торно-курортне лікування на 2017 р. (до 15 жовтня 2016 р.), 
необхідно невідкладно звернутися до управління в кабінет 
№12 і надати інформацію щодо назви санаторію, в якому ви 
хотіли б оздоровитись, із зазначенням дати (місяця) заїзду та , 
у разі необхідності – поновити довідку ф.0-70. 
Довідки: 63-3-86.

Управління праці та соціального захисту населення ІМР
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Видалення та обрізка 

АВАРІЙНИХ 

ДЕРЕВ
(067) 164-83-72

Комплексный 

РЕМОНТ 
квартир, 

домов под ключ.
Плитка, малярка, гипсокартон, 

сантехника, напольные покрытия.
Гарантия качества!

(066) 350-29-65, (095) 925-81-77
Наталья

КУПЛЮ 
б/у холодильники, 

пральні машини, газові 
плити, 

колонки, радіоапаратуру 
часів СРСР та багато ін.
Тел.: (098) 155-33-13

Підприємство у м. Києві 
пропонує 

СТАБІЛЬНУ РОБОТУ 
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА 

ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБІЛЯ. 
Стоянка автомобіля 

в м. Ірпінь.

Вимоги до кандидатів:
– наявність медичної 

довідки;
– знання м. Києва;
– відсутність шкідливих 

звичок.
Довідки за тел.: 
(044) 230-69-65

ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ
АДВОКАТ  

(097) 84-10-413, 
(095) 00-22-406

Адреса: вул. Кірічека 
(К. Лібкнехта), 6, м. Ірпінь

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВОРЗЕЛЕМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Рядом лес, озеро, электричка, маршрут-
ка. Электричество. Интернет.

(044) 432-14-32; (098) 214-82-49;
www.yasna.com.ua

САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”САЛОН-МАГАЗИН “ВАШІ ВІКНА”
ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,ШТОРИ, ТКАНИНИ, КАРНИЗИ,

ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
Індивідуальний підбір, Індивідуальний підбір, 

якісний пошивякісний пошив
м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в м. Ірпінь, вул. Антонова (Ленінградська), 8-в 

(будівля клініки «Альф»)(будівля клініки «Альф»)

тел.: 04597-67-227, (066) 626-80-37, (067) 782-07-34
www.vikna-irpin.com.ua

Рыбному магазину 
в смт Гостомель 

срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ!

г\р: неделя\неделя, 
з\п: высокая

Обязательно наличие 
сан.книжки!

Тел.: (067) 409-85-70

Крамниця Крамниця 
ВИШИВАНКАВИШИВАНКА
вул. Соборна, 106вул. Соборна, 106
Режим роботи:Режим роботи:
9:00–18:00, 9:00–18:00, 
неділя 9:00–14:00неділя 9:00–14:00

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОДАРУНКІВ 
ТА СЮРПРИЗІВТА СЮРПРИЗІВ

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
 замена пружин, механизмов трансформации, роликов, ножек, пено-
полиуретана, ватина, жесткого и мягкого войлока, ДВП-фанеры, бруса. 
Ремонт производится в цеху. Мелкий ремонт возможен у клиента! Огром-
ный выбор тканей, кожзамов и кожвинилов, натуральной ткани.
Ремонт изделий любой сложности, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77, 

(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

Центр лікування та реабілітації Центр лікування та реабілітації 
домашніх твариндомашніх тварин

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

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

РЕКЛАМА 
в «Ірпінському віснику»

(04597) 60-416

На чайную фабрику в пгт. Гостомель 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК 
на производство (образование тех., ОР от 2 лет, 
умение читать электросхемы, знание ПК) 

График пн-пт 8:00-17:00
Стабильная зарплата+страховка+льготное питание

тел.: +38 (044) 490-58-46, моб.: (073)169-25-22

Ремонт квартир
Всі види ремонтних 
робіт, ванні кімнати, 
облицювання кахлем, 
пластиком, штукатурка, 
шпаклівка, клеєння 

шпалер, ламінат, плінтуси.
(067) 264-26-24, 
(066) 845-10-67

РОБОТА В ІРПЕНІ
Терміново потрібен персонал для прибирання 

в гіпермаркеті. Денні робочі зміни, спецодяг. Графік 
роботи 2/2. Зарплата – 3000 грн. за 15 днів

(097) 913-52-16, (063) 244-78-04

 

КПП «Теплоенергопостач» 
ІМР запрошує на роботу:

- слюсарів по ремонту та обслуговуванню 
котельного обладнання

- електрогазозварників.
Вимоги: відповідальність, досвід роботи, без 

шкідливих звичок. При собі мати документи 
(посвідчення), що підтверджують навчання та 
кваліфікацію. 
Адреса: м. Ірпінь, вул. Ярославська,11, 
Тел. приймальні: (04597) 60-860, тел. 

відділу кадрів: (04597) 63-367

В компанию пгт Немешаево 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

маляр по дереву. 
 З/П: высокая 

Тел.: (067) 449-00-49 
(050) 462-00-49

В компанию пгт Немешаево 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
сварщик электродуговой сварки 

полуавтоматом 
Опыт работы. З/П: высокая 

Тел.: (067) 449-00-49, (050) 462-00-49

Неймовірний куточок краси та стилю 
ВІДКРИВСЯ В НАШОМУ МІСТІ! 

Саме 
в Dress B

ar Irp
in 

можли
во відч

ути 

себе сп
равжн

ьою 

короле
вою!
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є 
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зал, 
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тудіяУсе й

 одраз
у 

зібрало
сь в 

одному
 місці

+38 067 767-29-66
+38 050 067-29-66

Адреса: м Ірпінь, вул. Дем’ятна Попова, 26-а

ÄÐÎÂÀ 
дубовые, колотые
4000 грн\машина
Бесплатная доставка 
по Киевской области

Тел.: (068)100-86-10

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 

ОХОРОННИКИ 
на роботу в м. Київ
Г/р: доба 1/2, 1/3; денні; 

2/4 вахта
З/п стабільна, висока

(044) 592-96-13; 
(096) 992-47-90; 
(093) 372-55-30


